
واقعیت هایی درباره »پنومونی« 

این عفونت را 
دست کم نگیرید!

بهترین برنامه غذایی برای 
مبتالیان به دیابت  

رژیم درمانی دیابت

پنومونی هنوز هم عامل فوت میلیون ها کودک 
در سال است که در صورت تشخیص به موقع 

و درمان درست اجتناب پذیر خواهد بود. 
متاسفانه آمارها نشان می دهد ساالنه 1/8 میلیون 

کودک در کشورهای فقیر و در حال توسعه بر 
اثر پنومونی جان خود را از دست می دهند؛ به 

عبارتی هر 20 ثانیه یک کودک!... صفحه21

 تخمین زده می شود دیابت که تحت عنوان بیماری 
خاموش قرن شناخته شده، حدود 50 درصد از افراد 
جهان را با درجات مختلفی درگیر خود کرده باشد. 

البته متاسفانه تعداد بسیار زیادی از افراد، از مبتال 
بودن خود به بیماری دیابت بی اطالع اند...صفحه26

نگاه به دنیا از چشمان 
آیدا  الهی، فعال جوان و 

پرتالش حقوق معلوالن 

دختری که تبدیل 
به سفیر امید  شد!

 اگر توچال ثبت ملی 
نشود، درمعرض 

آسیب قرارمی گیرد

چطور سالمت اجتماعی را 
بهبود ببخشیم؟ 

ما به دیگران
نیاز داریم

درباره روان شناسی مرگ 

چرا  ازمرگ می ترسیم؟

آیدا الهی، دختر جوانی است که بر اثر حادثه 
دچار ضایعه نخاعی  شد و توانایی استفاده از 

اندام های خود را از دست  داد، تا اینکه پس از 5 
سال برنامه فشرده توانبخشی توانایی استفاده از 
دست چپ خود را تا حدود 40 درصد باز یافت. 
آیدا از آن زمان تاکنون پیشرفت جسمی خاصی 
نداشته و برای ادامه حیات همچنان نیازمند لوله 
تنفسی است اما هیچ یک از این دشواری ها او را 

مغلوب خود نکرده است...صفحه13

در نگاه اول، شناسایی سالمت اجتماعی، ممکن است 
چالش برانگیز باشد اما فواید بسیاری وجود دارد که 

از تقویت روابط شما با دیگران ناشی می شود. در 
ادامه به چگونگی توسعه و حفظ روابط و اینکه چطور 
سالمت اجتماعی می تواند به اندازه سالمت جسمی 

مهم باشد، خواهیم پرداخت... صفحه14

برای پاسخ به این سوال می توان از چند منظر 
به موضوع نگاه کرد. روان شناسان و فیلسوفان 
انسان گرا معتقدند اضطراب مرگ، بزرگ ترین 

اضطرابی است که انسان ها تجربه می کنند و پس از 
آن انسان اضطراب تنهایی را بیش از هر اضطراب 

دیگری تجربه می کند... صفحه18

درباره تفاوت های سالمت 
زنان و مردان 

»لحاف وصله دار« 
سالمت زنان

توچال یکی از زیباترین چشم اندازهای شهری 
جهان است که متاسفانه در این سال ها به دلیل 
غفلت برنامه ریزان شهری برای در نظر گرفتن 

عوامل زیست محیطی و ساخت وسازهای بی رویه 
به نام آبادانی و رفاه مردم، سخت در معرض 

آسیب قرار گرفته. بی محابا به دل توچال زده و هر 
جا را که شده زخمی کرده  و عالوه بر زیست بوم 
ارزشمند آن صدها گونه گیاهی و جانوری را در 

خطر نابودی قرار داده ایم... صفحه4

سالمت زنان از جهات مختلفی با مردان متفاوت و 
نمونه ای از سالمت جامعه است. سازمان بهداشت 

جهانی سالمت را به عنوان »وضعیت بهزیستی 
کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف می کند، 

نه صرفا نداشتن بیماری یا ضعف«... صفحه5
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بهترین و بدترین عادت های موثر 
بر »پوکی استخوان«

استخوان هایمان 
را دریابیم!
صفحه24

میزگرد پوست در مورد مشکالت پوستی ورزشکاران

پوست ورزشکاران 
بیشتر درمعرض 

چین و چروک است

مدتی پیش در صفحه اینستاگرام یکی از متخصصان پوست، عکسی 
از »میثم تیموری«، فوتبالیست سابق تیم استقالل و در حال حاضر تیم 
تراکتورسازی تبریز را دیدم. زیر عکس توضیحی درباره »درما اُکسی« 
پوست ورزشکاران داده شده بود و اینکه پوست این افراد به علت 
تمرین زیاد و تعریق شدید در معرض خشکی، کمبود چربی و چین 
و چروک های بسیار قرار می گیرد. درنتیجه پوست ورزشکاران نیازمند 
مراقبت های ویژه ای است که یکی از این روش ها »درما اُکسی« است. 
این موضوع بهانه ای شد تا به مشکالت پوستی شایع در ورزشکاران و 
نحوه پیشگیری و درمان آنها بپردازیم...صفحه30



شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت2 سالمت در ایران

سرطان معده در کدام استان ها شیوع باالیی دارد؟

عباس یزدانبد، عضو انجمن گوارش و کبد گفت: »سرطان معده در استان های واقع در 
حاشیه شمالی کشور شامل استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی شیوع 
بسیار باالیی دارد و میزان بروز سرطان معده در این استان ها در مردان ۵۰ در هر ۱۰۰ 

هزار نفر و در زنان ۲۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر در هرسال است.«
به گزارش سالمت، یزدانبد افزود: »عوامل محیطی و ژنتیکی مهم ترین علت ابتال به این 

نوع سرطان است و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، مصرف سیگار، مواد مخدر، 
بهداشت پایین دهان و دندان، پرخوری و چاقی از عوامل خطر ابتال به سرطان معده است.«
وی اظهار داشت: »سرطان معده در ۹۵ درصد موارد در سنین باالی ۴۰ سال اتفاق می افتد 
بنابراین هر فرد باالی ۴۰ سال اگر برای اولین بار دچار درد معده، استخوان، گیرکردن 
متخصص  به  فوقانی  اندوسکوپی  برای  فوری  باید  شود  وزن  کاهش  و  غذایی  لقمه 

گوارش مراجعه کند.«
یزدانبد ادامه داد: »تشخیص سرطان معده در این استان ها به سادگی با انجام اندوسکوپی 

فوقانی و قفسه سینه، اندوسونوگرافی، پت اسکن و... انجام می گیرد و از نظر میزان 
جراحی،  مانند  مناسب  درمان های  تا  می گیرند.  قرار  بررسی  مورد  بیماری  پیشرفت 
از  بعد  بیماران  بقای  میزان  شود،  تجویز  بیماران  برای  رادیوتراپی  و  شیمی درمانی 
تشخیص ۱۰ تا۲۰ درصد بوده که با انجام اندوسکوپی های غربالگری در کشورهایی 
برداشتن  و  بدون عالمت  مرحله  در  زود سرطان  با کشف  جنوبی  کره  و  ژاپن  مثل 
کانون سرطان با اندوسکوپی، بیماران در بیش از ۹۵ درصد موارد بهبود پیدا کرده و 

زنده می مانند.«

خبــر

مشاور وزیر بهداشت در 
امور توانبخشی گفت: »در 
ایران ساالنه ۱۵۰ هزار نفر و 
روزانه ۴۰۰ نفر دچار سکته 
مغزی می شوند و این بیماری رتبه نخست 

بیماری های کشور است.«
به گزارش سالمت، محمدتقی جغتایی در 
همایش توانبخشی عصبی ابن سینا )سکته 
مغزی و ام اس( که در همدان برگزار شد، 
بهداشتی روزبه روز  اینکه خدمات  بیان  با 
گسترده تر می شود و نیاز به توانبخشی نه تنها 
کم نمی شود، بلکه افزایش می یابد، تصریح 
کرد: »افزایش امید به زندگی، تغییر شیوه 
زندگی، تغییر الگوی بیماری ها از واگیر به 
غیرواگیر، تغییر رویکرد و تعریف توانبخشی 
و زنده ماندن کودکان کم توان از دالیل توسعه 

توانبخشی در جامعه است.«
وی تاکید کرد: »هدف توانبخشی بازگرداندن 
خدمات  ازاین رو،  است.  جامعه  به  فرد 
پیوسته،  زنجیره ای،  به صورت  توانبخشی 
مداوم و قابل جدا شدن از نظام سالمت و 
رفاه نیست.« جغتایی با اشاره به اینکه توانبخشی 
بگیرد و  قرار  اول خدمات  باید در سطح 
بیمارستان ها یونیت هایی برای این بیماران 
داشته باشند، خاطرنشان کرد: »در آمریکا ساالنه 
۸۰۰ هزار نفر دچار سکته مغزی می شوند 
که ۲۰ درصد آنها می میرند و دوسوم آنها به 

توانبخشی نیاز دارند.«
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی با 
بیان اینکه ۳۰ درصد کسانی که در ایران دچار 
سکته مغزی می شوند، زیر ۵۰ سال هستند 
و میانگین این عارضه در کشور ما ۵۰ سال 
است و کاهش سن سکته عاملی هشداردهنده 
است، افزود: »اگر درمان در ۴ساعت اول وقوع 
سکته انجام بگیرد، ۳۰ درصد بیماران بهبود 
می یابند. ازاین رو، توانبخشی سکته مغزی 

جزو ضروریات است.« جغتایی ادامه داد: 
»وزارت بهداشت طی ۳-۲سال اخیر پیشنهاد 
داده شناسنامه استاندارد خدمات سکته مغزی 
ایجاد شود چراکه سکته مغزی به مدیریت 
نیاز دارد. توانبخشی نیز کار انفرادی نیست 

و باید تیمی انجام شود.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در 
این همایش اظهار داشت: »این واقعیت تلخ 
را باید بپذیریم که از جمعیت جوان دهه ۶۰ 
عبور کرده ایم و تا سال ۲۰۳۰ میالدی جمعیت 

کشور ما سالخورده خواهد بود.«
رشید حیدری مقدم با اشاره به اینکه ما با تعریفی 
از توانبخشی که کلینیکی با فضای بسته است، 
عبور خواهیم کرد و اگر نتواند نیاز روز را 

جواب دهد با چالش بزرگی مواجه خواهیم 
شد، گفت: »کاهش ازدواج و افزایش طالق 
پیری جمعیت را در پی خواهد داشت و با 
عوارض زیادی مواجه خواهیم بود، پس از 
االن باید توانبخشی را به عنوان نیاز اصلی 

جامعه در دستور کار قرار دهیم.«
وی با بیان اینکه در حوزه کیفیت توانبخشی 
»اگر  کرد:  تصریح  داشتیم،  زیادی  رشد 
را  ما  نبریم  خانواده  داخل  را   توانبخشی 
زمین گیر خواهد کرد و اگر فرد را مدیریت 
کنیم که مشکالت خود را حل کند، سالمت 

جامعه بسیار بیشتر از این خواهد بود.«
حیدری مقدم تصریح کرد: »تا سال ۲۰۳۰ 
میالدی حدود ۷۰ درصد مشاغل از بین خواهد 

رفت و خانه ها هوشمند خواهد شد. اگر 
توانبخشی به روز شده و نیازها مطابق اکنون 
به روز شود، مشکالت ما را برطرف خواهد 
کرد.« وی افزایش وزن، بی تحرکی و جزیره ای 
زندگی کردن را عامل مشکالت زیاد دانست و 
گفت: »برنامه ای برای مدیریت فضای مجازی 
داریم. بر این اساس از ۱۰۰ دانش آموز یک 
مدرسه مرفه نشین تست دو گرفتیم و دریافتیم 
۴درصد این دانش آموزان نمی توانند بدوند که 
این میزان برای آینده جامعه ما فاجعه است.« 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: 
»بخش عمده نگاه ما این است که بچه ما به 
پول نیاز دارد و باید نیازهای مادی وی را 
برطرف کنیم، درحالی که این اشتباه است و 

فرزندان ما به پدر و مادر نیاز دارند.«
دبیر همایش توانبخشی عصبی نیز گفت: »از 
هر ۵ایرانی، ۱نفر زیر ۵۰ سال سکته مغزی 
می کند.  ساالنه ۱۰۰ هزار نفر در ایران سکته 
می کنند.« امیر رحمانی شیوه زندگی مدرنیته را 
از دالیل بروز سکته مغزی عنوان و تصریح 
کرد: »در کل دنیا از هر ۴ نفر، ۱نفر در معرض 
سکته است و باید تالش کنیم جزو آن ۴ 

نفر نباشیم.«
وی با بیان اینکه ما رکورددار بروز ام اس در 
خاورمیانه هستیم، تاکید کرد: »تعداد ۷۲ هزار 
ایرانی دچار بیماری ام اس هستند که بیشترین 
شمار مبتالیان به این بیماری در اصفهان و 

تهران ساکن هستند.«

نظام آموزشی آلمان دارای مراکزی برای آموزش عالی 
مردمی است که به آن »ولکس هوخشوله« می گویند. 
این مراکز برای کسانی است که می خواهند به جای 
دکتر شدن، مهندس شدن، دانشمند شدن و کارمند 
بی خاصیت شدن، زندگی کردن و کار کردن را بیاموزند. 
این مراکز با این هدف راه اندازی شده اند که افراد 
حرفه ای بیاموزند و بتوانند برای خود و خانواده خود 
درآمد کسب کنند. برای نمونه اگر شما می خواهید 
در آرایشگاه کار کنید، به آموزش نیاز دارید. آرایشگری هم تنها قیچی 
به دست گرفتن نیست. شما باید در مورد انرژی، محیط زیست، رفتار 
با مشتری، حقوق خود و دیگران، ایمنی در کار، بیمه، بهداشت و حتی 
سیاست دانش الزم را داشته باشید. دوره های این مراکز آموزشی ۱تا 
۱۵هفته است و در بسیاری از موارد تورهای گردشی-آموزشی هم 

برگزار می کنند.
 بنیان این نوع آموزش را الکساندر فون هومبولت اواخر قرن هجدهم 
گذاشت. او قبل از اینکه  دانشمند بزرگی شود، مسوول پروژه معدن کاوی 
بود و از آنجا فهمید که آموزش کار برای پیشرفت یک پروژه چقدر 
اهمیت دارد. به همین دلیل خودش داوطلبانه کالس های آموزشی 
برای کارگران و روستاییان برگزار می کرد. سپس که پست مهمی در 

او جلسات سخنرانی  آورد.  برلین  به  را  این فرهنگ  برلین  گرفت، 
دانشمندان را در سطح شهر برگزار می کرد. هفته پیش یکی از دوستان 
از برنامه ای تعریف می کرد که دانشمندان و استادان دانشگاه و پزشکان 

برای مردم عادی کالس و کارگاه برگزار می کنند.
تأسف آور است که این نگاه در جامعه ما نیست. حتی برخی دانشگاهی ها 

مثل نگارنده که سعی داریم دانش را بین مردم ببریم، مرتب از طرف 
همکاران  و  می ترسند  مردم   آگاهی  از  که  می شویم  تهدید  کسانی 
دانشگاهی ما را ژورنالیست خطاب می کنند. اتفاقا این افراد حکومتی 
نیستند. افراد معمولی جامعه هستند که نفعشان در ناآگاهی مردم است؛ 
یعنی من اجازه ندارم در مورد خطر گونه های مهاجم، کیفیت آموزش 
و انحراف علمی در دانشگاه ها بنویسم. وقتی کسانی که دارای تجربه 
بین المللی هستند نتوانند با مردم گفتگو کنند، جامعه از آگاهی تهی 
می شود. دانشگاه از مردم جدا می شود و افراد مشهور، خبرنگاران 

غیرحرفه ای و افراد کم دانش جای متخصصان را می گیرند.
واژه دانشگاه University در دل خود جهانشمولی را دارد. دانشگاهی 
که نداند و نتواند دانشش را با مردم عادی در میان بگذارد، احتماال 
خودش هم  نمی داند که چکار می کند. کسی که انتشارات دارد ولی بلد 
نیست با مردم گفت وگو کند، دو حالت بیشتر ندارد؛ یا آنچه انتشار داده 
از آن  خودش نیست  یا آنچه منتشر کرده محتوی قابل توضیح ندارد.
نیاز  ایران  در  مردمی  عالی  آموزش  نوعی  به  نه تنها  ما  آنکه  نتیجه 
داریم، بلکه دانشگاه های معتبر ما باید مردمی شوند؛ نه آنکه استاد 
استاد  بدانند  مردم  بلکه  بگیرد،  عکس  مردم  با  روز  هر  دانشگاه 
دانشگاه چه می کند و کارش قرار است کدام سوال علمی را پاسخ 

دهد و به چه کاری بیاید.

چگونه آموزش کیفیت کار را دگرگون می کند؟

از هر 5ایرانی، 
1نفر زیر 5۰ 

سال سکته مغزی 
می کند.  ساالنه 
1۰۰ هزار نفر 

در ایران سکته 
می کنند.« شیوه 
زندگی مدرنیته 

از دالیل بروز 
سکته مغزی 

است. در کل 
دنیا از هر 4 نفر، 
1نفر در معرض 

سکته است و 
باید تالش کنیم 

جزو آن 4 نفر 
نباشیم

 حسین آخانی
گیاه شناس و فعال 

محیط زیست

با  افراد  مشخصات  از  یکي 
)طیف  اسپرگري  شخصیت 
اوتیسم( گریزان از روابط اجتماعي 
با هوش باال، پرهیز از درگیرشدن 
دادوستدهاي  پیچیده  مسائل  با 
از  امتناع  اجتماعي و فرهنگي و 
و  اجتماعي  مصلحت جویي هاي 
صراحت در حقیقت گویي بي توجه 

به عواقب اجتماعي آن است.
 به  نظر مي رسد در جوامع امروز از این خصوصیت 
شخصیت اسپرگري در افشاگري هاي فساد و سوءاستفاده 
از قدرت در سطوح باال و در شرکت هاي مالي اقتصادي 
چندملیتي استفاده مي شود زیرا این افراد به علت عدم 
درگیري در روابط مصلحت جویانه گروهي، جرأت و 
شهامت دمیدن در سوت براي برمالکردن خطاکاري ها و 
فساد در سطوح باالي قدرت را دارند. به همین دلیل است 
که به این افراد، در سوت دمنده »ویسل بلوئر« مي گویند.
برمالشدن  آغاز جریان  در  بودیم  تازگی شاهد  به   
احتمال سوءاستفاده از قدرت رئیس جمهور ترامپ براي 
بي اعتبارکردن رقیب در انتخابات ریاست جمهوري آینده 
آمریکا، ماجرا از افشاگري مأموري مخفي شروع شد که 
براي اولین بار سوت خطاکاري قانوني رئیس جمهور 
در کاخ سفید را به صدا درآورده بود. کار این مأموران 
ناشناس تحت حفاظت قانون این است که با افشاگري 
به موقع خود نگذارند افراد پرقدرت در حکومت از 

موقعیت خود سوءاستفاده غیرقانوني کنند.
در این میانه، تقابل خصوصیات شخصیتي کساني مانند 
ترامپ در مقابل در سوت دمندگان افشاگر جالب است 
چون پس از گذشت ۳سال از ریاست جمهوري ترامپ، 
بیشتر صاحب نظران شکي ندارند ترامپ شخصیتي 
خودشیفته دارد که یکي از مشخصات آن دروغگویي 
و تحریف واقعیات است. طبق آمار دقیق، ترامپ در 
۹۲۸ روز تا پنجم آگوست گذشته ۱۰ هزار و یک ادعاي 
غلط و دروغ کرده و به طور متوسط هر روز ۱۳ دروغ 
آشکار براي حفاظت از »من« متورم خود داشته است. 
خودشیفته هاي بدخیمي مانند ترامپ با ثروت و قدرت، 
به دور خود حصار امنیتي ایجاد  کرده و با ایجاد فضاي 
خشونت بار هتاکانه لفظي سریع شبانه روزي و استفاده از 
شبکه هاي اجتماعي مانند توئیت از آن محافظت مي کنند.
در این میان، گویا فقط کساني جرأت عبور از خط 
قرمز قدرت و افشاي خالفکارهاي او را پیدا مي کنند 
اجتماعي  مصلحت جویي هاي  از  فارغ  مغزشان  که 
دست وپاگیر، آمادگي رویارویي مستقیم با خطاکاري ها 

و فسادهاي ناشي از قدرت را داشته باشد.
به عقیده پژوهشگراني مانند اتوود، اغلب دمندگان 
در سوت براي رسواکردن خاطیان و دروغگویان و 
مصلحات طلبان، افراد هوشمندي با شخصیت در طیف 
اسپرگر هستند. این افراد قادرند دروغ مصلحت آمیز 
نگویند و همان چیزي را که شاهدند، بي کم وکاست 
گزارش کنند و عواقب بد و خوب آن مانع راستگویي شان 

نشود.
پرفسور اتوود در مثالش از خانمي به نام باربارا الک، 
شاغل در اداره پلیس شهر سیدني یاد مي کند که او 
را به علت افشاگري هاي ممتدش از فساد در دستگاه 
پلیس، از کار برکنار مي کنند. این خانم بازنشسته پلیس 
داراي کودکي در طیف اوتیسم است و خودش نیز از 
نظر شخصیتي در طیف نشانگان اسپرگر هوشمند قرار 
مي گیرد. سازمان پلیس سیدني، سال ها گزارشات متعدد 
افشاکننده خانم الک را ناشي از خیال پردازي هاي او 
 دانست و به همین علت نیز او را از اداره پلیس سیدني 
اخراج  کردند. خانم باربارا الک، طبق شخصیت اسپرگري 
خود نمي توانست از خطاکاری هاي درون نیروي پلیس 
چشم بپوشد و آنها را افشا نکند. او بود که براي لودادن 
خطاکاران دائم در سوت خود مي دمید. این در حالي بود 
که کس دیگري جرأت افشاي این خطاکاري ها و فساد  
درون نیروي پلیس را نداشت چون براي دیگران، حفظ 
مصلحت جمعي، رفاقت و وفادارماندن به رفقا مهم تر از 
هر فساد جاري بود اما پس از سال ها کار در اداره پلیس 
سیدني، آنها دریافتند خانم الک راست مي گفته بنابراین 

او را به اداره پلیس باز گرداندند و به او جایزه  دادند.
 اتوود در مثال دیگري مي گوید: »معموال در مدرسه 
وقتي معلم پاي تخته سیاه و پشت به کالس است، 
گاهی دانش آموز فرصت طلبي پیدا مي شود که دست 
به اعمال خطاکارانه اي بزند، فقط یک همکالسي در 
طیف اسپرگر است که با وجود »هیس! حرف نزن« 
همکالسي هاي دیگر، نمي تواند حقیقت را کتمان کند 
و بالفاصله همکالسي خطاکارش را لو مي دهد.« به 
 نظر بسیاري از صاحب نظران، تعداد زیادي از هنرمندان 
را مي توان در طیف اسپرگري هاي هوشمند قرار داد 
که عاشق وفاداري به حقیقت مقابل مصلحت هاي 

اجتماعي هستند.

چگونه بیان حقیقت بر حفظ 
مصلحت پیشی می گیرد؟

 علی اکبر 
ابراهیمی

کاهش سن سکته مغزی در ایران به ۵۰ سال 

توانبخشی را درون خانواده ها ببریم
 عبدالرحمن 

نجل رحیم
مغزپژوه

345 جلد تاکنون منترش شده است بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران



3 سالمت در جهان

ارتباطبیندریافتیهایپزشکانازکارخانههایداروسازیومرگبراثرمصرفباالیداروهایشبهافیونی

چرا مصرف مسکن های شبه افیونی افزایش یافته؟
در بخش هایی از آمریکا که 
رستوران هایی  به  پزشکان 
دعوت می شوند یا به سفرهایی 
برده می شوند که کارخانه های 
داروسازی هزینه آن را پرداخته اند یا حق الزحمه 
مشاوره های پزشکی را از این کارخانه ها دریافت 
می کنند، میزان مرگ بر اثر مصرف بیش از اندازه 
داروهای شبه افیونی بیش از بخش های دیگر است.
افزایش مرگ بر اثر مصرف بیش از حد داروهای 
شبه افیونی در ماه های گذشته نظر افکار عمومی 
آمریکا را جلب کرده و در چند مورد منجر به 
تظاهراتی از سوی خانواده های قربانیان شده است.
نتایج مطالعات جدید نشان می دهد بین بازاریابی 
این داروها بین پزشکان و شیوع اعتیاد در سطح 
کشور ارتباط جدی وجود دارد. براساس این 
مطالعات، در بخش هایی از آمریکا که کارخانه های 
داروسازی هزینه بیشتری برای بازاریابی داروهای 
یا  مهمانی ها  مثال  شبه افیونی صرف می کنند، 
قرارهای ناهار بیشتری برای پزشکان ترتیب 
یا  می دهند  بیشتری  هدایای  یا  می دهند 
حق المشاوره های باالتری به پزشکان پرداخت 
می کنند، میزان مرگ ومیر حاصل از مصرف باالی 
این داروها باالتر از بخش هایی است که این 

اقدامات در آن جا انجام نمی گیرد.
این مطالعات که نتیجه آن در »نشریه پزشکی 
آمریکا«، جاما، ارگان انجمن پزشکی آمریکا، منتشر 
شده، حاکی از آن است که کارخانه های داروسازی 
برای حدود 68هزار پزشک،  بین سال های 2013 
تا 2015 میالدی، بیش از 40میلیون دالر برای 
قرارهای ناهار یا شام و مسافرت یا حق الزحمه 
هزینه کرده اند. به نظر کارشناسان، به رغم افزایش 

روزافزون مرگ های حاصل از مصرف باالی 
داروهای شبه افیونی، بازاریابی این داروها همچنان 
با شدت دنبال می شود. نتایج این مطالعه نشان 
می دهد، بین سال های 2013 تا 2015 میالدی،  
از هر 12 پزشک در ایاالت متحده 1نفر به نوعی 
مورد بازاریابی این داروها قرار گرفته اند که این 
میزان درباره پزشکان خانواده، 1 پزشک از هر 5 
پزشک بوده و در بخش هایی که بازاریابی بیشتر 
بوده، تجویز این داروها و مرگ براثر مصرف باال 

به صورت موازی بیشتر شده است.
برخی پزشکان با این نتیجه گیری قاطع موافق 

رئیس  کولن،  جان  دکتر  جمله  از  نیستند، 
پزشکان خانواده آمریکا، در این باره می گوید: 
»همان طور که نویسندگان مطالعه هم اقرار کرده اند، 
محدودیت هایی که در این مطالعه دیده می شود، از 
جمله متغیرهای ناشناخته ، باعث شده نتوان  ارتباط 
مستقیم بین پدیده تجویز داروهای شبه افیونی و 
مرگ های مرتبط با مصرف این داروها فرض کرد.«
به نظر وی، پزشکان کامال به آثار حساس و 
ویرانگر شیوع اعتیاد به شبه افیونی ها واقفیم و 
هر روز به بیمارانی که این داروها را مصرف 
می کنند، نسبت به این آثار هشدار می دهیم. از 

سوی دیگر،  باید فضای امن کافی برای پزشکان 
فراهم باشد تا بتوانند با آسودگی خیال بیشتر به 

کاهش درد بیمار کمک کنند.
نویسندگان گزارش به نکات احتیاطی متعددی 
اشاره کرده اند که می تواند نتایج این مطالعه را مورد 
تردید قرار دهد. از جمله اینکه بین مرگ هایی 
شبه افیون های  حد  از  بیش  مصرف  براثر  که 
تجویزشده اتفاق افتاده و مرگ هایی که دلیل آن 
مصرف غیرقانونی این مواد بوده، نمی توان مرز 

مشخصی تعیین کرد.
از سوی دیگر، دکتر هادلند نیز می گوید: »ما 

اقرار می کنیم کار ما تنها یک بخش از موضوع 
پیچیده مرگ براثر مصرف باال را توضیح می دهد. 
با این حال، شبه افیونی های تجویزی همچنان دلیل 
یک سوم از مرگ های حاصل از مصرف باالی 
مسکن های مخدر و به طور معمول اولین دارویی 
است که مردم پیش از رفتن به سوی هروئین یا 
انواع دیگر مخدرها با آن روبرو می شوند. اکنون  
اقدامات ما برای جلوگیری از بازاریابی هایی است 
که مردم را در تماس با داروهای شبه افیونی 

غیرضروری قرار می دهند.«
میزان مرگ های به دلیل مصرف باال در همه جای 
کشور یکسان نیست و در شمال شرق آمریکا 
بیشترین میزان و در مرکز غرب کمترین میزان 
است. نویسندگان گزارش معتقدند، شگفت آور 
است که ارتباط بین میزان مرگ  به دلیل مصرف 
باال با تعداد دفعات گردهمایی های بازاریابی مانند 
قرارهای ناهار یا شام شرکت های داروسازی 
با پزشکان بیشتر از ارتباط میزان پرداختی این 
شرکت ها به داروسازان و مرگ هایی از این نوع 

است؛ یعنی به نظر می رسد، این نوع قرارها بیش 
از پرداختی توانسته نظر پزشکان را جلب کند.

میزان  »هرچند  می گوید:  مطالعه  این  رئیس 
به  داروسازی  شرکت های  مستقیم  پرداختی 
پزشکان کمتر شده، دعوت های این شرکت ها 
برای قرارهای شام یا ناهار همچنان به قوت 

خود باقی است.«
برخی  هرچند  می دهد،  نشان  مطالعه  نتیجه 
ایالت ها مانند نیوجرسی قوانین محدودکننده ای 
برای پرداخت های تشویق کننده به پزشکان برای 
تجویز این داروها  وضع کرده اند، مثال ساالنه 
به هر پزشک تا سقف 10هزار دالر اما به نظر 
می رسد برای کاهش تلفات مصرف باالی این 
داروها، مسووالن ایالتی یا نظام سالمت کشور 
راهی برای محدود کردن تعامل بین پزشکان و 

شرکت های داروسازی پیدا کنند.
این مطالعه تالش کرده 3 موضوع را طی سال های 
2013 تا 2015 میالدی در سطح کشوری در ارتباط 
با هم بررسی کند: اول، اطالعات شفا ف سازی 
پرداخت های شرکت های داروسازی به پزشکان. 
براساس الیحه درمان مقرون به صرفه یا همان 
اوباما کر که در زمان باراک اوباما تصویب شد، 
شرکت های داروسازی موظفند پرداخت های 
خود به پزشکان تحت عناوین مختلف مانند 
مشوق های مالی برای تشویق پزشکان به تجویز 
دارو یا دادن انواع هدایای مرتبط با ارتباط کاری یا 
قرارهای کاری را گزارش کنند. دوم، داده های مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها درباره مصرف بیش 
از حد دارو و سوم، میزان توزیع مسکن های مخدر 

تجویزشده از سوی پزشک در داروخانه ها.
Times :منبع

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

در بخش هایی از آمریکا که پزشکان 
به رستوران هایی دعوت می شوند 
یا به سفرهایی برده می شوند که 

کارخانه های داروسازی هزینه آن را 
پرداخته اند یا حق الزحمه مشاوره های 
پزشکی را از این کارخانه ها دریافت 

می کنند، میزان مرگ بر اثر مصرف 
بیش از اندازه داروهای شبه افیونی 

بیش از بخش های دیگر است

آمریکا

شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت

شستن دست ها، از مهم ترین راه های سالمت ماندن
 )E.Coli( افرادی که بعد از رفتن به سرویس بهداشتی دست هایشان را نمی شویند، مسوول پخش باکتری ای کوالی
هستند. طبق تحقیقات جدید، این باکتری بیشتر از طریق بهداشت ضعیف منتقل می شود تا گوشت خوب پخته نشده 

یا سایر مواد غذایی.
کارشناسان هزاران نمونه خون، مدفوع و نمونه های مواد غذایی را بررسی کردند. دانشمندان، از جمله گروهی در 
دانشگاه ایست آنگلیا، دریافتند بیشتر عفونت های ابرمیکروب های مرتبط با ای کوالی ناشی از سویه های مضر موجود 
در مدفوع انسان است و نه انواع موجود در مرغ، گوشت خوک یا انواع دیگر گوشت. ابرمیکروب ها در برابر دارو 
مقاوم هستند. این گروه که یافته هایشان در نشریه بیماری های عفونی النست منتشر شده، معتقدند این ابرمیکروب ها 

از طریق بهداشت ضعیف در سرویس بهداشتی پخش می شوند و نه از طریق مرغ نیم پز و سایر مواد غذایی.

به گفته پزشکان، شستن مرتب دست و بهداشت مناسب، مهم ترین راه جلوگیری از شیوع عفونت هاست. انواع 
مختلفی از باکتری ای کوالی وجود دارد. بیشتر آنها بی ضرر هستند اما برخی از آنها می توانند بیماری جدی ایجاد کنند.
می گوید:  تحقیق  این  ارشد  نویسنده  و  آنگلیا  ایست  دانشگاه  نوریچ  پزشکی  مدرسه  از  لیورمور  دیوید  پرفسور 
»محتمل ترین مسیر انتقال بتاالکتاماز طیف وسیع  ای کوالی از انسان به انسان است، موقعی که ذرات مدفوع از یک 

شخص به دهان شخص دیگر می رسد.«
وی می افزاید: »ای کوالی، شایع ترین دلیل سپتیسمی )مسمومیت خون( است و بیش از 40 هزار مورد در هر سال 

فقط در انگلستان پیش می آید.«
پروفسور لیورمور در عین حال تاکید می کند: »رعایت نکات بهداشتی حین پخت غذا کماکان بسیار مهم است و 

هنگام سر و کار داشتن با گوشت خام باید مراقب  بود.«.

مبارزه با ماالریا متوقف شده؟
پیشرفت علیه بیماری ماالریا متوقف شده 
است. سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد، 
به رغم صرف هزینه های زیاد و چند دهه 
تالش برای مهار ماالریا، این بیماری همچنان 
سالمت و کیفیت زندگی و جان میلیاردها 
طور جدی  به  را  زمین  کره  روی  انسان 

تهدید می کند.
براساس آخرین گزارش ساالنه این سازمان، 
سال گذشته حدود 220میلیون نفر به این 
بیماری مبتال شده اند که از این تعداد حدود 
435هزار نفر جان خود را از دست داده اند. 
 5 زیر  کودکان  قربانیان  از  نفر  262هزار 

سال بوده اند.
این بیماری توسط انگلی که از نوعی پشه به 
انسان انتقال می یابد، در بدن ایجاد می شود. 
با استفاده  اوایل سال های دهه 2000،  تا 
پشه بندهای  مانند  مختلفی  روش های  از 
حاوی مواد کشنده یا دفع کننده حشرات، 
داروهای جدید و صرف هزینه های زیاد، 
روند ابتال به سرعت کاهش می یافت اما 
از این سال ها تا سال 2013 میالدی، میزان 
ابتال متوقف شده و کاهشی نشان نمی دهد.
مسووالن بهداشت جهانی بدون ذکر نام از 
کشوری خاص می گویند. برخی کشورها 
برای حفاظت از شهروندانشان دربرابر این 
بیماری کم کاری کرده اند. دکتر آلونسو، مدیر 
برنامه ماالریای سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرده: »سال گذشته افت و خیزهایی 

را تجربه کردیم.«
پاکستان، اتیوپی، رواندا و هند از کشورهای 
موفق در مبارزه با ماالریا بوده اند. تعداد 
مبتالیان در هند از سال 2016 میالدی تا 
سال بعد از آن، 24درصد؛ یعنی 3میلیون 
نفر کاهش داشته اما نیجریه، ماداگاسکار، 
و  بورکینافاسو  مالی،  موزامبیک،  کنگو، 
اندونزی و چند کشور دیگر موفقیت های 
خاصی نداشته اند. در نیجریه که یک چهارم 
از مبتالیان جهان در آن زندگی می کنند، 

تعداد افراد مبتال به بیماری از سال 2016 
میالدی، 1/3میلیون نفر بیشتر شده است.
در آمریکای التین هم که تعداد قربانیان 
بوده، حاال در سال  نفر  بیماری چندصد 
گذشته، به خصوص در ونزوئال که گرفتار 
فروپاشی اقتصادی هم است، تعداد قربانیان 
افزایش داشته است. برای اولین بار چین 
اعالم کرده انتقال بیماری در کشور صفر 

بوده است.
حاال دکتر آلونسو معتقد است، اگر قرار 
است به اهداف سازمان ملل متحد برای 
میالدی   2030 سال  تا  ماالریا  ریشه کنی 
برسیم، دولت های کمک کننده باید دوبرابر 
بیماری  این  با  مبارزه  برای  فعلی  میزان 
کمک کنند اما کمک های جهانی برای از 
میان بردن یا کاهش تعداد مبتالیان به 3 
بیماری ماالریا، ایدز و سل از سال 2008 

میالدی تغییری نداشته است.
ساالنه 3میلیارد دالر صرف مبارزه با ماالریا 
با سهمی  آمریکا  میان  این  از  و  می شود 

40درصدی بزرگ ترین حامی مالی برنامه 
مبارزه با ماالریا بوده که از زمان روی کار 
آمدن ترامپ این میزان کمک تغییری نکرده 
است. دکتر آلونسو می گوید: »کمک هایی 
که تا به حال آمریکا به این برنامه کرده، 
مورد توافق هر دو حزب جمهوری خواه 
مواضع  به  ارتباطی  و  بوده  دموکرات  و 
سیاسی ندارد.« از سوی دیگر، ابتکار عمل 
به  میالدی   2005 سال  از  که  ضدماالریا 
دست رئیس جمهور اسبق آمریکا، جورج 
دبلیو بوش، ایجاد شده، اقدامات خود را 

در غرب آفریقا گسترش داده است.
باوجود این کمک ها، حامیان مالی شکایت 
دارند برخی کشورها بیش از حد به این 
که  درصورتی  شده اند،  وابسته  کمک ها 
تقبل  خودشان  را  هزینه ها  بیشتر  باید 
کنند. موفقیت در کشورهای آلوده تا حد 
زیادی به رهبری سیاسی این کشورها گره 

خورده است. 
NewYorkTimes :منبع

بریتانیا

شماره تلفن همراه 
سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«

09125725749



تاسیساترفاهیبدونضابطهطبیعتکوهستانرابهخطرانداختهاند

اگرتوچالثبتملینشود،درمعرضآسیبقرارمیگیرد
15 مهرماه امسال، خبری خوش در تهران منتشر شد که بعد از مدت ها 
دل نگرانی و دغدغه فعاالن محیط زیست می تواند نویدبخش باشد. احمد 
مسجدجامعی، عضو شورای اسالمی شهر تهران، در پنجمین روز از 
هفته تهران اعالم کرد، اگر توچال ثبت ملی نشود، در معرض آسیب 
قرار می گیرد و مانند بسیاری از ظرفیت های دیگر تهران آسیب خواهد دید.توچال یکی 
از زیباترین چشم اندازهای شهری جهان است که متاسفانه در این سال ها به دلیل غفلت 
برنامه ریزان شهری برای در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی و ساخت وسازهای بی رویه 
به نام آبادانی و رفاه مردم، سخت در معرض آسیب قرار گرفته. بی محابا به دل توچال زده 
و هر جا را که شده زخمی کرده  و عالوه بر زیست بوم ارزشمند آن صدها گونه گیاهی و 
جانوری را در خطر نابودی قرار داده ایم. امروز هرچند با وجود غول های ساخت وسازی 
که برای منافع خود بر کوه های کشورمان چمبره زده اند، دل بستن به حرف های عضو 
باسابقه شورای شهر تهران برای فعاالن محیط زیست آسان نیست اما دست کم می توان 
امیدوار بود مشکلی که مدت هاست وجود دارد، دیده و رسانه ای شده است. البته خاطره 
تلخی از ثبت جهانی قله های ایران در ذهن ها وجود دارد. در بهمن ماه 1396 روزنامه 

همشهری گزارش داد: »دماوند نخستین پرونده میراث طبیعی ایران برای ثبت جهانی در 
فهرست یونسکو بود که به دلیل آسیب های فراوان واردشده به محیط زیست این اثر، ثبت 
آن در فهرست یونسکو منتفی شد.« سعدا... نصیری قیداری، دبیر کمیسیون ملی یونسکو در 
ایران، در نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز در مشهد اعالم کرد »به جای کوه دماوند، 
کویر لوت به عنوان نخستین میراث طبیعی کشور در سال گذشته به ثبت جهانی در فهرست 
یونسکو رسید.« اگر دماوند به دلیل آسیب هایی که به آن زده ایم، از ثبت جهانی باز ماند، 

توچال اما هنوز قدم اول را هم برنداشته و هنوز ثبت ملی هم نشده است.
»سالمت« بارها خطر تخریب زیستگاه های طبیعی کشور و کوه ها را مورد توجه قرار داده. 
امروز به بهانه صحبت های احمد مسجدجامعی، نگاهی دوباره به اهمیت کوه های ایران از 
دیدگاه زیست محیطی و سالمت جسم و روان می پردازیم. توچال، نام قله و رشته کوهی در 
شمال تهران با ارتفاع 3962 متر از سطح دریاست. آنها که حتی چند روزی مهمان پایتخت 
بوده اند، حتما سری به تفرجگاه های آن زده اند، کلک چال، شروین، شیرپال، اسپیدکوه و 
تله کابین توچال که بیش از 4 دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال اضافه شده، از 
دل انگیزترین تفرجگاه های تهران هستند. رشته کوه توچال در شمال تهران، چشم اندازی 

بی نظیر و هویت بخش برای ساکنان پایتخت است، درست مانند دریا برای شهرهای ساحلی 
یا شهرهایی که کنار رودخانه ها بنا شده اند. گذشته از آن هم حیات بیولوژیک، زیستی و هم 
حیات اجتماعی ما وابسته به این رشته کوه است. سال های درازی است که ساکنان تهران از 
طریق یک رشته تله کابین خود را به قله می رسانند اما اتفاقی که به نظر می رسد در شرف 
رخ دادن است، راه اندازی خط تله کابین جدید است. اگر بخواهیم جنبه مثبت تله کابین 
فعلی را بگوییم، این است که تشکیالت فعلی دسترسی شهروندان را به کوه آسان کرده 
و عاملی است برای جذب مردم به جاذبه های طبیعی برای پیاده روی و استفاده از فضای 
طبیعی و هوای پاک اما اگر قرار باشد تله کابین و تاسیسات مربوط به آن باز هم گسترش پیدا 
کند، درواقع ما هدف اصلی؛ یعنی طبیعی بودن را گم می کنیم. از سال 1355 که تله کابین 
تاسیس شد، تاسیسات جنبی آن به طور مداوم گسترش پیدا کرده؛ انواع رستوران ها و 
فروشگاه ها، دکه های ارائه غذا و بازی و خط تله  کابین هر روز در حال زیاد شدن هستند. 
این روزها دست اندازی انسان ها، توچال را زخمی کرده. برای صحبت درباره حال این 
روزهای توچال، پای صحبت عباس محمدی نشستیم که عالوه بر سال ها کوهنوردی، 
عنوان مدیر گروه دیده بان کوهستان انجمن کوهنوردان ایران را هم در کارنامه خود دارد.

 مرجان 
یشایایی

: چه خبر از توچال؟ 
می خواهم بدون مقدمه چینی بروم سر اصل مطلب. اتفاق 
مهم  این روزهای توچال دوخطه شدن تله کابین تا قله است. 
شاید استدالل این ساخت وساز تازه، حسن استقبال مردم از 
طبیعت کوهستانی تهران است اما حتی این استدالل به ما 
اجازه نمی دهد کوهستان را زمینی بالصاحب فرض کنیم 
که مجازیم هر نوع ساخت وسازی را در آن انجام دهیم. از 
یاد نبریم که اولین هدف ما استفاده از طبیعت بکر است و 

استفاده بیش از حد دیگر طبیعتی باقی نمی گذارد تا کسی 
بخواهد از آن استفاده کند. کوه های شمال تهران همین حاال 
هم به حداکثر ظرفیت قابل تحمل خود رسیده یا دست کم 
استفاده از این ظرفیت باید مدیریت شود. متاسفانه این 
مدیریت االن وجود ندارد و هر کسی از هر راهی خواست 
وارد کوه می شود و گویا مجاز است هر نوع استفاده ای از 
کوه بکند. به نظرم مهم ترین دلیل وضعیتی که فعال دچارش 
هستیم، نداشتن قوانینی برای استفاده از کوهستان هایمان و 

نبود نهادهای مدیریتی در آنهاست.
: اگر موافقید اول پیشنهادتان را مطرح کنید و 

بعد به بررسی آن بپردازیم.
پیشنهاد مشخص ام این است که اول ساخت خط 2  تله کابین 
بخواهیم  آنکه  از  پیش  دیگر،  عبارت  به  متوقف شود. 
ساخت وسازی چنین عظیم در توچال راه بیندازیم، خط 
فعلی را دقیق بررسی کنیم و اینکه آیا به اهدافی که قرار 
بوده با تاسیس این تله کابین برسیم، رسیده ایم یا نه. اشکاالت 
کجا بوده و مزایا کجا؟ آیا اثر منفی بر محیط زیست منطقه 
داشته یا نه؟ هر نوع تصمیم گیری باید بعد از این بررسی 
انجام گیرد. نکته دیگر اینکه این تصمیم گیری باید برعهده 
نهادهای فرادستی باشد، نه شرکت توچال. این شرکت 
هرچند حقوقی در آنجا دارد، نباید مجاز باشد خودش 
درباره این منطقه طبیعی بی نظیر تصمیم بگیرد. به نظر من 
منابع طبیعی شهر تهران، شورای شهر و سازمان های مردم نهاد 

ذی صالح باید به کمک نشست هایی کم و کیف دستکاری 
در کوهستان را بررسی کنند و بدون اجماع نظر، به صرف 
ساخت وساز و تولید شغل، مجاز به هر نوع دست اندازی به 
طبیعت نیستیم و ساخت وساز در همین حد متوقف شود.

: این تهدید تا چه حد جدی است؟
مثالی می زنم تا خطری که توچال را تهدید می کند، روشن تر 
شود. در گذشته، افرادی که به کوه می رفتند، به عنوان عالقه 
شخصی کمی از گیاهان کوهی را می چیدند و با خود پایین 
می آوردند. االن جمعیت تهران نسبت به 4دهه قبل دست کم 
4برابر شده و به نظرم با توجه به اینکه 
کوه  سال هاست 

می روم، تعداد افرادی که کوه می روند، چند برابر شده 
و مردم بیشتر با کوهپیمایی آشنا شده اند. این جمعیت با 
استفاده از تله کابین، خود را به قله می رساند و بسیاری از 
آنها در فصل بهار انبوهی از گیاهان کوهی را می کنند و با 
خود می برند. بگذریم از اینکه کندن گیاهان خودرو بدون 
آنکه به ریشه و حیات آن آسیب برساند، مهارتی می خواهد 
که این افراد غالبا ندارند؛ بگذریم از اینکه پایمال کردن 
عرصه های طبیعی که نتیجه حضور بیشتر جمعیت است، 
خود باعث نابودی بیشتر گیاه می شود. در عین حال، مشکل 
چرای بی رویه دام از منابع گیاهی کوهستان به قوت خود 
باقی است. به همین دلیل این سال ها وقتی به کوهستان 
می روید، به جای سبزی و خرمی پهنه های وسیعی را 
می بینید که از گیاه خالی است بنابراین اضافه کردن این 
بار به توچال می تواند عوارضی از این نوع را بیشتر کند.

: مجریان  ساخت وساز در طبیعت عقیده دارند، 
فعاالن محیط زیست  به جای درکی واقعی از نیازهای 
مردم و زندگی امروزی، آرمان هایی دارند که با ضروریات 
امروز ما نمی خواند. به نظر شما چطور می توان این 2 

نظر را با هم آشتی داد؟
موضوع کلی این است که هر عرصه یا زمینی برای استفاده 
تعریف خود را دارد. نمی توان از کوهستان همان استفاده ای 
را کرد که از دشت یا مثال نمی شود از دریا همان استفاده ای 
را کرد که از یک برکه یا تاالب. در  ساخت وساز طبیعت 

باید نگاه کنیم که هر عرصه ای چه ظرفیتی برای بهره برداری 
دارد و چه کاربری خاصی می تواند داشته باشد. کوهستان 
به دلیل شیب و اختالف دما در شب و روز و فصل های 
سال، از نظر اکولوژی محیطی شکننده است. در توچال 
هوا روی لباس تیره در روز، باالی صفر است که ممکن 
است در شب به 20 درجه زیر صفر برسد. این نوسانات 
دمایی و شیب زیاد و عوامل دیگر، زیسب بوم کوهستان را 
بسیار آسیب پذیر کرده است. به همین دلیل، در کوهستان 
بهره برداری باید با احتیاط بیشتری انجام گیرد و در عین حال 
باید ببینیم چگونه می توانیم از کوهستان بهره برداری پایدار 
کنیم، یعنی طوری بهره برداری کنیم که این کوهستان برای 
نسل های بعدی باقی بماند. کوهستان فقط محل تفریح و 
گیاه چینی نیست. از مهم ترین جنبه های اقتصادی و اجتماعی 
توچال، تامین آب شهر است. توچال تامین کننده بسیاری 
از منابع آب های زیرزمینی و سرچشمه آب هایی است 
که به سد کرج می ریزند و آب خوان دشت تهران است. 
پس نمی توان گفت من شهروند حق هر استفاده ای 
را دارم اما مسوولیتی ندارم. اینکه می گویند 
شما با خط 2 توچال مخالفید چون 
فقط خودتان می خواهید از آن 
استفاده کنید، مخالفت 
و  دم دستی 
سطحی 

است که موضوع به این مهمی را به دالیل شخصی تقلیل 
می دهد. حتی شهروندانی که تا به حال به توچال نرفته اند 
نیز از حضور این کوه منتفع می شوند چون آب تهران و 
خزانه ژنتیکی طبیعی و چشم انداز بسیار زیبای آن را که 
با هیچ  تامین می کند، پس توچال برای همه تهرانی ها یا 

در دیدی وسیع تر، متعلق به همه ایرانی هاست.
: به موضوع خط 2 تله کابین برگردیم.

کشیدن تله کابین یعنی آن زمین در اختیار نهاد سازنده قرار 
می گیرد و در یک بازه زمانی به استفاده های کوتاه مدت 
می رسد. همین رستوران ها و فروشگاه های بی رویه که شما 
در عرصه های کوهستانی می بینید، مصداق استفاده های 
کوتاه مدت بی رویه هستند. نهادی که تشکیالت توچال را 
در دست خود دارد، نباید تنها به فکر استفاده های اقتصادی 
کوتاه مدت باشد. شرکت  تله کابین توچال باید منافع اقتصادی 
را در افق بلندمدت نگاه کند، می توان گفت هر چه عمر این 
کوهستان بیشتر باشد، منظورم عمر آن به عنوان عرصه ای 
طبیعی و سرسبز است، بهره اقتصادی بلندمدت از آن هم 
قطعا بیشتر خواهد بود، نه اینکه ساخت وساز را به حدی 
برسانیم که 10 سال دیگر چیزی از این کوه به جز محیطی 
شهری شده نمانده باشد. با مجموع صحبت هایم، پیشنهاد 
می کنم توچال را به عنوان یک »چشم انداز حفاظت شده« 
ثبت کنیم که براساس قوانین بین المللی تعریف خود را 
دارد. در ایران هم سازمان میراث فرهنگی آثاری را به عنوان 

»چشم اندازهای طبیعی ملی« به ثبت رسانده که آیین نامه ای 
هم برای آن وجود دارد. »چشم انداز حفاظت شده« محیطی 
طبیعی و دارای ارزش های طبیعی و فرهنگی باارزش و 
خاص است. در کشور ما دماوند یا چشمه باداب سورت 
در مازندران چشم اندازهای ملی ثبت شده ما در سازمان 

میراث فرهنگی هستند.
: این ثبت چه ویژگی ای به این مناظر می دهد؟

یک پدیده طبیعی که از نظر چشم انداز واجد زیبایی های 
خاص یا دارای ذخایر ژنتیکی باارزشی است یا درخت زارها 
و یخچال های کوهستانی و آبشارهای خاص در مجموعه این 
میراث می توانند به ثبت برسند. براساس مصوبات قانونی، این 
نوع چشم اندازها تحت حمایت قانونی میراث قرار می گیرند 
و هرگونه دخل و تصرف در آن، باید با ضوابط خاص و 
با اجازه این سازمان یا برحسب مورد، سازمان حفاظت 
محیط زیست و میراث انجام گیرد. پیشنهاد مشخص من و 
سایر فعاالن عرصه کوهستان این است که توده توچال به 
عنوان چشم انداز طبیعی ملی ثبت شود تا  ساخت وساز در 
آن با توجه به مالحظات زیست محیطی و توسعه پایدار 
و حفاظت، تحت نظر سازمان های باالدستی قرار گیرد. 
بهترین شکل این است که سازمان میراث فرهنگی، سازمان 
محیط زیست، جنگل ها و مراتع، شهرداری و شورای شهر 
تهران و سازمان های مردم نهاد )سمن ها( نهادی را شکل دهند 
که ثبت و مدیریت منطقه و  ساخت وساز در آن را به کمک 
هم برعهده بگیرد و برای هرگونه ورود و استفاده از کوهستان 
ضوابط و قوانینی تعریف شود تا نهادهای مدیریتی بتوانند 
براساس این ضوابط و قوانین اعمال مدیریت کنند.

تخریب کوهستان  از  منظور   :
چیست؟

منظورمان از تخریب کوهستان 
دست کاری  نوع  هر 
است.  آن  در 

همین جا می خواهم به سوءتفاهم رایج بین 
مسووالن شهری اشاره کنم. بسیاری از این 
افراد فکر می کنند، وقتی صحبت از کوهپیمایی 
می شود؛ یعنی این کوهستان باید به چیزی یا 
امکاناتی مثل تله کابین، راهسازی یا رستوران 
تجهیز شود. اگر می خواهیم کوه ها را داشته 
باشیم و سال ها از آنها استفاده کنیم و کارکردهای 
دیگرشان را هم ببینیم، باید مسیرهای پاکوب 
قدیمی را حفظ کنیم و مسیر جدید ایجاد نکنیم، 
دهانه ها را فرسوده نکنیم یا با  ساخت وساز کوه ها 
را از شکل و شمایل طبیعی خارج نکنیم. رفتن 
به کوه هم برای سالمت جسمی و پیاده روی 
است و هم برای سالمت روانی. سالمت روانی 
ما در گرو بازگشت به آن چیزی است که من 
به آن »خاطره ژنتیکی« می گویم. خاطره ژنتیکی 
ما به خصوص در ایران عجین است. ایرانی ها 
قرن ها با کوهستان زندگی کرده اند بنابراین 
وقتی رضایت خاطر ما در کوهستان عمیقا 
فراهم می شود که کوه را در شکل طبیعی خود 
ببینیم. رضایتی که از دیدن خار و خاشاک و 
بوته های کوهستان و تک درخت های روییده 
در دره ها و صدای پرندگان به کوهپیمایان 
دست می دهد، چندبرابر رضایت نشستن در 

چایخانه یا رستوران است. این تجهیزات شهری جایگاه 
خود را دارند و طبیعت نیز جایگاه خود را دارد بنابراین 
مسووالن شهری نباید مرز این دو محیط را با هم مخدوش 
کنند، مثال در تهران، شهر روزبه روز و سنگر به سنگر 
کوهستان را اشغال می کند و کوهستان شهری  شده. خط 
شهر به سمت باال به سمت کوه می رود و شما که تا 10 
سال قبل از هیاهوی شهر به کوهستان پناه می بردید، باز 
هم در کوه شهر را می بینید. محیط کوه به دلیل تجهیزات 
آن تا حد زیادی شهری شده است. به نظر من بهتر است 
اجازه دهیم محیط های طبیعی نزدیک شهرها تا حد امکان 
به همان صورت طبیعی باقی بمانند.  مسووالن به این نکته 
توجه کنند که ساختن ورزشگاه، فرهنگسرا یا سالن کوچک 
ورزشی هزینه ای بسیار هنگفت بر بودجه های شهری ما 
می گذارد اما کوهستانی که در همین تهران چند 10 هزار 
نفر را سرویس می دهد، هیچ هزینه ای برای ما ندارد، نه 
برای ساخت آن هزینه ای کردیم و نه برای نگهداری اش، 
فقط هم مسووالن و هم مردم باید با مالحظه و احتیاط به 
کوه نگاه کنند. این ثروت عظیم خدادادی ملی همه ماست.

: ساختن تجهیزات در کوهستان جزو این 
تخریب است یا درواقع ایجاد امکانات بهتر برای مردم؟

 با ایجاد تجهیزات بی حساب و کتاب در کوهستان مخالفم. 
اگر در این کوهستان تله کابین و رستوران یا جاده ماشین رو 
بسازیم و به موتورکراس و آفرود اجازه ورود بدهیم، هم 
برای ایجاد امکانات اولیه و هم نگهداری آنها باید هزینه های 
هنگفتی را متقبل شویم و ضربه بزرگ تر اینکه مردم را از 
محیط طبیعی محروم کرده ایم بنابراین برای سالمت روانی 
و آرامشی که در پایان هفته نیاز ماست، نباید به کوهستان 
دست بزنیم. اگر بخواهم خیلی خالصه جواب شما را بدهم، 
دستکاری نکردن کوهستان اولین و ساده ترین راه جلوگیری 
از تخریب آن است. طبیعت مظلوم خودش بهترین خدمات 
را به ما ارائه می کند. همان طور که گفتم، بسیاری از شهرهای 
بزرگ ایران در نزدیکی کوه ها بنا شده اند، مسووالن شهری 
این شهرها توجه داشته باشند که نزدیکی این شهرها به 
کوهستان فرصتی بزرگ است. خیلی از شهرهای بزرگ 
دنیا کنار دریا یا رودخانه قرار دارند. در تهران 

و شهرهای دیگر کشور ما که کنار کوه ها بنا 
شده اند، کوه برای ما همان نقشی را دارد که 
دریا برای شهرهای کنار آب؛ یعنی کوه آب اول 
آب ما را تامین کرده که شرط اول تداوم حیات 
است و دیگر چشم اندازی را فراهم کرده که هر 
انسانی به آن نیاز دارد. همان طور که دیدن دریا 
شوق انگیز است، نیاز روانی ما کوهپایه نشینان هم 
با دیدن چشم انداز کوه ارضا می شود و دیدن 
کوه خستگی را از تن هر انسانی بیرون می کند. 
این چشم اندازها را باید قدر بدانیم و کوه های 
نزدیک به شهرها را به عنوان یک ذخیره گاه 
طبیعی حیات وحش و تنوع ژنتیکی. موضوعی 
وجود دارد به نام »ثروت ژنتیکی« یا همان تنوع 
گونه ها و ژن ها که درواقع ازجمله ثروت های 
ملی هر سرزمینی است. این امری مجازی یا 
رمانتیک نیست، واقعیتی فیزیکی و ملموس 
است که به سالمت انسان ها کمک می کند. 
بسیاری از داروها از گیاهان گرفته می شود و 
درصد قابل توجهی در گیاهان شناسایی و بعدا 
سنتز شده ولی فرمول آن را طبیعت در اختیار ما 
گذاشته است. هنوز انسان بسیاری از امکاناتی 
را که طبیعت در اختیارش گذاشته، نشناخته و 

دامنه این امکانات را نمی داند.

کوهستانبهدلیل
شیبواختالف

دمادرشبوروز
وفصلهایسال،
ازنظراکولوژی
محیطیشکننده
است.درتوچال
هوارویلباس
تیرهدرروز،

باالیصفراست.
ایننوسانات
دماییوشیب
زیادوعوامل

دیگر،زیسببوم
کوهستانرا

بسیارآسیبپذیر
کردهاست
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تفاوت های رفتاری نیز در سالمت 
زنان نقش دارد؛ زنان کمتر از 

دخانیات، الکل و مواد مخدر استفاده 
می کنند و خطر مرگ ومیر ناشی از 
بیماری های مرتبط از جمله سرطان 

ریه، سل و سیروز را کاهش 
می دهند. سایر عوامل خطر که بین 

خانم ها کمتر شایع است شامل 
حوادث رانندگی می شود

جهات  از  زنان  سالمت 
متفاوت  مردان  با  مختلفی 
و نمونه ای از سالمت جامعه 
بهداشت  سازمان  است. 
جهانی سالمت را به عنوان »وضعیت بهزیستی 
تعریف  اجتماعی  و  روانی  کامل جسمی، 
می کند، نه صرفا نداشتن بیماری یا ضعف«. 

اگرچه زنان در کشورهای صنعتی، در داشتن 
امید به زندگی شکاف جنسیتی را کاهش داده اند 
و اکنون طوالنی تر از مردان زندگی می کنند، در 
بسیاری از زمینه های بهداشتی زنان بیماری را 
زودتر و شدیدتر اما با پیامدهای ضعیف تر تجربه 
می کنند. جنسیت همچنان عامل مهم اجتماعی 
در سالمت محسوب می شود زیرا سالمت زنان 
نه تنها تحت تاثیر بیولوژی آنها، بلکه تحت تاثیر 
شرایطی مانند فقر، اشتغال و مسوولیت های 
خانواده نیز قرار می گیرد. مدت هاست زنان از 
اجتماعی و  از جمله قدرت  بسیاری  حقوق 
اقتصادی محروم هستند که دسترسی آنها به 
ضروریات زندگی از جمله مراقبت های بهداشتی 
را محدود می کند. بهداشت باروری و جنسی زنان 
در مقایسه با سالمت مردان تفاوت های بارزی 
دارد. حتي در کشورهاي توسعه یافته بارداري 
و زایمان با خطرات قابل توجهي درمورد زنانی 
که به بلوغ مادرانه رسیده اند، وجود دارد که 
بیش از یک چهارم از هر یک میلیون مرگ را در 
سال تشکیل مي دهد. همچنین سایر بیماری های 
غیرتولیدمثلی مانند بیماری های قلبی-عروقی و 
عوارض بارداری از جمله پره اکالمپسی )باال 
رفتن فشارخون که سبب آسیب رساندن به 
کلیه و کبد و سایر اندام ها می شود( منجر به 
مرگ ومیر می شوند. عفونت های مقاربتی برای 
زنان و نوزادان عواقب جدی دارد؛ انتقال عفونت 
از مادر به کودک منجر به عواقبی مثل مرگ 
نوزادان شده و باعث ابتال به بیماری التهابی لگن 
و ناباروری می شود. عوامل دیگری مانند عدم 
کنترل زایمان، بارداری غیرمترقبه، فعالیت های 
جنسی غیرمجاز و سقط جنین، مشکالت جدی 

برای خانم ها ایجاد می  کند.
در حالی که میزان اصلی مرگ ومیر ناشی از 
بیماری های قلبی-عروقی، سرطان و بیماری ریه 
در زنان و مردان یکسان است، زنان تجربیات 
متفاوتی دارند. سرطان ریه بین انواع سرطان، 
در ایجاد مرگ ومیر پیشی گرفته و به دنبال آن 
سرطان پستان، کولورکتال، تخمدان، رحم و 
دهانه رحم قرار دارد. در حالی که استعمال 
دخانیات عامل اصلی سرطان ریه است، بین 
زنان غیرسیگاری خطر ابتال به سرطان 3 برابر 

بیشتر از مردان غیرسیگاری است.
با وجود این، سرطان پستان همچنان شایع ترین 
سرطان بین زنان در کشورهای توسعه یافته و 
یکی از مهم ترین بیماری های مزمن زنان است. 
رحم  دهانه  سرطان  که  است  حالی  در  این 
در  کشورهای  در  رایج  از سرطان های  یکی 
حال توسعه است. این بیماری مقاربتی توسط 
ویروس پاپیلومای انسانی )اچ پی وی(به وجود 
می آید که با تزریق واکسن همراه غربالگری 
قابل کنترل است. از دیگر موارد مهم بهداشتی 
برای زنان می توان به بیماری های قلبی-عروقی، 
افسردگی، زوال عقل، پوکی استخوان و کم خونی 

اشاره کرد.

تعاریف و دامنه
تجربه زنان در زمینه سالمت و بیماری با توجه 
به شرایط بیولوژیکی، اجتماعی و رفتاری بسیار 
با مردان متفاوت است. تفاوت های بیولوژیکی 
از فنوتیپ تا سلول متفاوت است و خطرات 
زیادی را درحصول سالمت بیمار نشان می دهد. 
سالمت زنان به عنوان »لحاف وصله دار« توصیف 
شده است. اگرچه بسیاری از موضوعات پیرامون 
سالمت زنان مربوط به باروری آنها از جمله 
دستگاه  کودکان، سالمت  و  مادران  سالمت 
تناسلی و پستان و غدد درون ریز )هورمونی( 
عادت ماهانه، کنترل زایمان و یائسگی است، 
درک وسیع تری از سالمت زنان را شامل می شود. 
سازمان بهداشت جهانی بر این باور است که 
تاکید بی رویه بر تولیدمثل، مانع اصلی برای 
اطمینان از دسترسی به مراقبت های بهداشتی 

با کیفیت خوب برای همه زنان است. 
همچنین زنان بیشتر به مراقبت های بهداشتی 
نیاز دارند. در حالی که بخشی از مراقبت ها 
جنسی  و  باروری  بهداشت  نیازهای  جزو 
آنهاست، همچنین دچار مشکالت بهداشتی 
قلبی-عروقی،  بیماری های  مانند  غیرباروری 
سرطان، بیماری روانی، دیابت و پوکی استخوان 
می شوند. چشم انداز مهم دیگر این است که این 
مشکالت کل چرخه زندگی )یا دوره زندگی(، 
از رحم تا پیری، رشد، پیشرفت و سالمت زنان 

را تحت تاثیر قرار می دهد. 

بهداشت جهانی
و  حساسیت  بروز  در  جنسیتی  تفاوت های 
عالئم بیماری و پاسخ به درمان در بسیاری 
از زمینه های بهداشت به ویژه هنگامی که از 
منظر جهانی مشاهده شود، مشهود است. در 
سال 2015 میالدی سازمان بهداشت جهانی 
10موضوعات برتر در حوزه سالمت ویروس 
نقص سیستم ایمنی انسان، سرطان، بهداشت 
باروری، بهداشت مادران ایدز زنان را معرفی کرد؛ 
خشونت، سالمت روان، بیماری های غیرواگیر، 

جوانی و سالمندی، عفونت های مقاربتی.

امید به زندگی
امروزه امید به زندگی زنان بیشتر از مردان است، 
بدون در نظر گرفتن نژاد و منطقه جغرافیایی، 
زنان طول عمر بیشتری دارند. از نظر تاریخی، 
میزان مرگ ومیر زنان بیشتر بوده، مانند مرگ 
در زمان زایمان اما خودکشی و صدمات زوال 

عقل در مردان بیش از زنان است.
زنانی که اختالالت سوءمصرف مواد دارند، 
بی خانمان هستند، مورد سوءاستفاده جنسی 
قرارگرفته اند یا زندانی هستند نسبت به زنان 

دیگر زندگی کوتاه تری دارند. 

لزوم ورزش و حفظ تناسب اندام 
زنان و دخترانی که ورزش می کنند سیستم 
ایمنی قوی تری دارند و در آینده احتمال ابتال 
به بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی، 
فشارخون باال، دیابت، آندومتر، روده بزرگ و 
سرطان های پستان را کاهش می دهند. همچنین  

اعتمادبه نفس باالتری خواهند داشت.
مزایای ورزش برای دختران و زنان بسیار مشهود 
است؛ باال رفتن تعهد، احترام به دیگران، نحوه 
دریافت آرامش، تمرکز در از بین بردن استرس، 
تنظیم و رسیدن به اهداف، پذیرش مسوولیت 

و عدم احساس شکست.
با انجام ورزش، اعتمادبه نفس پایین که می تواند 
منجر به رفتارهای ناسالم خوردن و نارضایتی 
شخصی شود، از بین خواهد رفت. نتایج بررسی 
دانشکده پزشکی  هاروارد بین دختران کالس 
پنجم تا دوازدهم نشان می دهد نزدیک به 6دختر 
از 10 نفر از بدن خود ناراضی بودند. در این 
مطالعه رابطه مثبت بین دوومیدانی با عزت نفس 
بین دختران مشاهده شده بنابراین ورزش هم 
در سالمت و هم ایجاد اعتمادبه نفس بین زنان 

و دختران بسیار موثر است.

عوامل اجتماعی و فرهنگی
برابری جنسیتی و نابرابری های جنسیتی در 
سالمت: سالمت زنان در دانش گسترده تری 
از سازمان بهداشت جهانی جاگرفته که اهمیت 
جنسیت را به عنوان عامل تعیین کننده سالمت 
اجتماعی مطرح می کند. در حالی که سالمت زنان 
تحت تاثیر بیولوژیک آنهاست، همچنان شرایط 
اجتماعی مانند فقر، اشتغال و مسوولیت های 

خانواده نیز در این زمینه تاثیرگذار است.
در طول تاریخ زنان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
محروم بوده اند که به نوبه خود دسترسی آنها به 

ملزومات زندگی از جمله مراقبت های بهداشتی 
را کاهش می دهد. عالوه بر نابرابری جنسیتی، 
فرایند بیماری های خاص نیز وجود دارد که به 
طور منحصربه فرد با جنس مونث در ارتباط 
و  پیشگیری  در  و چالش های خاصی  است 

مراقبت های بهداشتی ایجاد می کند. 
تفاوت های رفتاری نیز در سالمت زنان نقش 
دارد؛ زنان کمتر از دخانیات، الکل و مواد مخدر 
از  ناشی  مرگ ومیر  و خطر  می کنند  استفاده 
بیماری های مرتبط از جمله سرطان ریه، سل 
و سیروز را کاهش می دهند. سایر عوامل خطر 
که بین خانم ها کمتر شایع است شامل حوادث 

رانندگی می شود. 
عوامل بیولوژیکی: زنان و مردان در آرایش 
کروموزومی، محصوالت ژن پروتئینی، برداشت 
ژنومی، شکل ژن، مسیرهای سیگنالینگ و محیط 
هورمونی با یکدیگر تفاوت دارند. زنان به ویژه 
در دو سطح زندگی آسیب پذیر هستند؛ زنان 
و نوجوانان در معرض بارداری و سقط جنین 
هستند، در حالی که زنان مسن اغلب از این 
لحاظ مشکالت کمتری را تجربه می کنند اما 
در معرض زوال عقل و سوءاستفاده بیشتری 
قرار دارند و به طور کلی نسبت به زنان جوان 

ضعیف تر هستند. 
منحصربه فرد  بهداشتی  مسائل  بسیاری  زنان 
مربوط به تولیدمثل و روابط جنسی را تجربه 
کرده اند و این موضوع یک سوم از مشکالت 
بهداشتی است که زنان در سال های تولیدمثل 
خود تجربه می کنند. رابطه جنسی ناامن یکی 
از مهم ترین عوامل خطر به ویژه در کشورهای 
در حال توسعه است. بهداشت باروری طیف 
و  درباره سالمت  موضوعات  از  گسترده ای 
در  درگیر  و سیستم های  عملکرد ساختارها 
تولیدمثل، بارداری، زایمان و فرزندآوری را 

شامل می شود، از جمله مراقبت های قبل از 
تولد و دوران بارداری. بهداشت جهانی زنان 
نسبت به کشورهای توسعه یافته، بیشتر روی 
سالمت تولیدمثل و بیماری های عفونی مانند 
غیرواگیر  بیماری های  و  بارداری  در  ماالریا 

تاکید دارد.
سالمت مادر: بارداری خطرات اساسی برای 
سالمت زنان، حتی در کشورهای توسعه یافته، 
به رغم پیشرفت در علم و عمل زنان و زایمان دارد. 
مرگ ومیر مادران مشکل اساسی در بهداشت 
جهانی است. بارداری در بزرگساالن به عنوان 
مشکلی خاص در نظر گرفته شده است. بارداری 
اساسی  تغییرات  به  منجر  نیز  پایین  در سن 
در زندگی دخترانه، از نظر جسمی، عاطفی، 
اجتماعی و اقتصادی می شود و انتقال وی به 

بزرگسالی را به خطر می اندازد. 
منجر  می تواند  بارداری  بارداری:  عوارض 
غیرکشنده  مشکالت سالمت  از  بسیاری  به 
از جمله فیستول های زایمان، بارداری خارج 
بارداری،  دیابت  زودرس،  زایمان  رحمی، 
حاالت فشارخون باال از جمله پره اکالمپسی 
و کم خونی شود. عوارض بارداری ممکن است 
جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی باشد. 
تخمین زده می شود بین 20-10 میلیون زن 
روانی  یا  ناتوانی جسمی  در هر سال دچار 
یا  بارداری  عوارض  از  ناشی  که  می شوند 

مراقبت ناکافی است. 
دوران  در  زنان  کنترل  بهینه سازی  برای 
بارداری، ضروری است که توصیه ها و وسایل 
ضدبارداری از نظر فرهنگی به طور گسترده، 
آسان و مقرون به صرفه در دسترس هر کسی که 
از نظر جنسی فعال است، قرار بگیرد. در بسیاری 
از نقاط جهان دسترسی به خدمات پیشگیری 
از بارداری و تنظیم خانواده بسیار دشوار یا 

کشورهای  در  و حتی  است  غیرقابل استفاده 
مذهبی  و  فرهنگی  سنت های  توسعه یافته 
می توانند موانعی برای دسترسی ایجاد کنند. 

سالمت روان: تقریبا 25 درصد از خانم ها در 
طول زندگی خود مسائل مربوط به سالمت 
روان را تجربه می کنند. زنان بیشتر در معرض 
خطر اضطراب، افسردگی و شکایات روانی 
نسبت به مردان قرار دارند. در سطح جهان، 
است. خطرات  بیماری  اصلی  بار  افسردگی 
تغییر محیط هورمونی  با  زنان  در  افسردگی 
که زنان تجربه می کنند، از جمله بلوغ، عادت 
ماهانه، بارداری، زایمان و یائسگی مرتبط بوده 
است. زنان همچنین داروهای درمان افسردگی 
را به روش متفاوتی از مردان متابولیزه می کنند. 
میزان خودکشي در زنان کمتر از مردان است 
اما یکي از عوامل اصلي مرگ در زنان زیر 

60 سال است.
احتمال  به  افسردگی  به  مبتال  زنان  دمانس: 
بزرگ  خانواده  اعضای  اصلی  مراقبان  زیاد 
و  خطرات  هم  که  طوری  به  هستند،  خود 
هم فشارهای این بیماری را تحمل می کنند. 
2برابر  آلزایمر  به  مبتال  زنان  زندگی  خطر 
مردان است. بخشی از این اختالف ممکن 
است ناشی از امید به زندگی باشد اما تغییر 
نیز  آنها  عمر  طول  در  هورمونی  وضعیت 
ممکن است نقشی در تغییر نقش ژن داشته 
باشد. مرگ ومیر ناشی از زوال عقل در زنان 

بیشتر از مردان است.
از  استخوان  پوکی  استخوان:  سالمت 
بیماری های مزمن زنان است. شایع ترین نوع 
پوکی مربوط به ران، گردن یا ستون فقرات و 
کمر است. پوکی استخوان عاملی خطرساز برای 
شکستگی استخوان است و حدود 20 درصد 
از سالمندان که دچار شکستگی لگن می شوند، 
طی یک سال می میرند. شکاف جنسیتی تا حد 
زیادی نتیجه کاهش سطح استروژن در زنان پس 
از یائسگی است. درمان با »اچ آرتی«   خطر را 
25 تا 30 درصد، کاهش می دهد اما ضرر آن 

از مزایای دارو بیشتر است.
بهداشت  عمده  مشکل  کم خونی  کم خونی: 
جهانی برای زنان است. زنان بیش از مردان 
به کم خونی مبتال هستند؛ 30 درصد از خانم ها و 
42 درصد زنان باردار دچار کم خونی می شوند. 
کم خونی به تعدادی از پیامدهای بهداشتی منفی 
از جمله بارداری ضعیف و اختالل در عملکرد 
شناختی )کاهش غلظت و توجه( مرتبط است. 
علت اصلی کم خونی فقر آهن است که به واسطه 
دفع بیش از حد خون در زمان عادت ماهانه، 
همچنین  و  رشد  برای  آهن  به  نیاز  افزایش 
رژیم های غذایی غیرمجاز و ناسالم به وجود 
می آید. بارداری در زنان بالغ، منجر به کاهش 

آهن خون می شود. 
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درباره تفاوت های سالمت زنان و مردان 

»لحاف وصله دار« سالمت زنان
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

خشونت علیه زنان، خشونت خانگی و 
خشونت شریک زندگی

زنان، خشونت ساختاری و شخصی را متفاوت از مردان 
تجربه می کنند. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان 

را این گونه تعریف کرده است؛ »هرگونه رفتار خشن 
مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی 
یا روانی یا آسیب به زنان شود یا تهدید به چنین 
اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی، 

چه در مالءعام و چه در بخش خصوصی«
خشونت علیه زنان ممکن است اشکال مختلفی 
از جمله جسمی، جنسی، عاطفی و روانی داشته 

باشد و در طول زندگی اتفاق بیفتد. 
همچنین خشونت، خود را در طیف وسیعی مانند 

تبعیض، آزار و اذیت، تجاوز جنسی و آسیب جسمی 
یا قتل )زن کشی( نشان می دهد. حتی ممکن است شامل 

شیوه های فرهنگی مانند برش دستگاه تناسلی زنان باشد. 
بر سالمت جسمی،  پیامدهای شدیدی  زنان  خشونت غیرکشنده علیه 
روانی و تولیدمثلی زنان دارد و به عنوان یک رویداد ساده دیده 
نمی شود، بلکه الگویی از رفتار منظم است که هم حقوق 
زنان را نقض می کند، هم نقش آنها را در جامعه محدود 
خواهد کرد. از بین بردن همه اشکال خشونت علیه 
زنان و همچنین خشونت های ساختاری، از جمله 
تبعیض، پیش شرط الزم برای دستیابی به اهداف 

دیگر جهت بهبود سالمت زنان است. 
زنان  معتقدند خشونت علیه  زنان سازمان ملل 
ریشه در تبعیض جنسیتی، هنجارهای اجتماعی 
و کلیشه های جنسیتی دارد و حمایت از قربانیان 
به پیشگیری، از طریق پرداختن به علل ریشه ای 

و ساختاری کمک می کند. 
اوایل  از  که  می کنند  پیشنهاد  را  برنامه هایی  آنها 
زندگی شروع می  شود و به سمت هر دو جنبه ترویج 

احترام و برابری سوق داده خواهد شد.

خشونت
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10 یمن
یمن کشوری در شبه قاره عرب است که در همسایگی عربستان و عمان قرار گرفته است. 
در سال 2015 میالدی صنعا، پایتخت تاریخی این کشور طی یک جنگ داخلی تحت 
کنترل شورشیان قرار گرفته و تا زمان حاضر ادامه یافته است. دولت و نیروهای امنیتی 
یمن متهم به فساد هستند. دولت آمریکا به تازگی سفر به این کشور را به دلیل خطر باالی 
حمالت تروریستی و درگیری ممنوع اعالم کرد. گفته می شود طی این جنگ داخلی بیش 

از 10 هزار نفر کشته شده اند.

9 فیلیپین
با آن مواجه است میزان فاصله  فیلیپین  اکنون دولت  از بزرگ ترین مشکالتی که  یکی 
طبقاتی در این کشور است. در این رده بندی، این کشور به دلیل فقدان ایمنی و امنیت 
در فضای سیاسی کنونی خود جزو ناامن ترین کشورها محسوب می شود. هرچند این 
کشور بر اساس طبقه بندی موسسه »لگاتوم« در حد متوسط است، همچنان از نظر ایمنی 
و امنیت در قعر جدول قرار دارد. خطر حمالت تروریستی یکی از عوامل مهمی است 

که جایگاه این کشور را در این جدول تعیین می کند. 

8 پاکستان
این کشور جنوب آسیا سومین کشور خطرناک جهان شناخته شده است. تروریسم، آدم ربایی 
و اقدامات وحشیانه جدایی طلبانه عوامل تعیین کننده برای انتخاب این کشور به عنوان سومین 
کشور خطرناک جهان است. دولت بریتانیا این کشور را بزرگ ترین تهدید برای ترور و آدم ربایی 
گردشگران و مسافران با  ملیت های غربی در این کشور دانسته است. به عالوه مقامات دولت های 
غربی به شدت به اتباع خود نسبت به سفر به خارج از اسالم آباد، پایتخت این کشور، هشدار 
داده اند. دلیل دیگر انتخاب این کشور در این رتبه وجود مبارزات داخلی است که از سال 2004 
میالدی آغاز شده است. با در نظر گرفتن مرگ 20 هزار از شهروندان این کشور طی این دوره، 
امنیت و ایمنی در این کشور در پایین ترین سطح خود قرار دارد. با وجود حمالت انتحاری از 
سوی گروه طالبان از یک سو و حمالت پهبادها از سوی دولت آمریکا و دولت های غربی از 

سوی دیگر، این کشور یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان محسوب می شود.

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2019 میالدی 

خطر در چهار گوشه دنیا
 ترجمه: 

سیما اخالقی

بی ثباتی سیاسی، فعالیت های تروریستی، جرم، جنایت و فقدان فرصت های اقتصادی از 
عوامل تعیین کننده خطرناک بودن کشورهاست. برخوردهای نظامی؛ چه داخلی و چه 
برون مرزی علت اصلی بی ثباتی سیاسی محسوب می شود. روی هم رفته کشورهایی 

خطرناک محسوب می شوند که امنیت و ایمنی کافی ندارند.
شوربختانه در سال های اخیر شاهد این هستیم که دنیا جای ناامن تری برای زندگی انسان ها شده 
است. طی 7 سال گذشته ایمنی و امنیت در آفریقا، خاورمیانه و سایر قسمت های جهان به غیر از 
اروپا سقوط وحشتناکی داشته است. داده هایی که در این مقاله ارائه می شود، براساس شاخص رفاه 

اجتماعی است که موسسه legatum تعیین کرده است. در این شاخص تمرکز اصلی روی ایمنی و 
امنیت است که شامل متغیرهای گوناگونی است و بر اساس آن کشورها از نظر میزان خطرناک بودن 
طبقه بندی می شوند. معیارهایی که در این طبقه بندی در نظر گرفته شده شامل میزان خشونتی است 
که از طرف دولت مدیریت می شود، تعداد موارد اختالس، تجاوز، ایمنی، امکان پیاده روی شبانه و 
بسیاری دیگر از معیارهاست. در جهت شناسایی این گروه از کشورها 10 کشوری که  طبق معیارهای 
ذکرشده در زمره کشورهای خطرناک جهان محسوب می شوند با نگاه موشکافانه تری بررسی می شود. 
در فهرست بندی این موسسه کشورها به ترتیب میزان خطرناک بودن به این شرح اعالم شده است:

7 کلمبیا
این کشور رتبه خوبی از نظر امنیت ندارد اما همچنان گردشگری 

صنعت مهم در این کشور  محسوب می شود.
رتبه بندی  در  فیلیپین  مانند  درست  جنوبی  آمریکای  کشور  این 
موسسه »لگاتوم« به دلیل امنیت و ایمنی پایین رتبه مطلوبی ندارد. 
مبارزه ای که در این کشور بین مافیای مواد مخدر و دولت در حال 
حاضر جاری است موجب ایجاد ناامنی در این کشور شده است. 
مساله دیگر فساد مقامات دولتی در این کشور است که موجب 

بی اعتمادی مردم نسبت به دولت خود شده است.

6 سودان
در سودان تقریبا امکان اینکه در خیابان مورد هجوم افراد دیگر قرار 
بگیرید تا اندازه ای کم شده و حتی اگر خانم ها با پوشش سنتی کشور 
خود ظاهر شوند، مسافرت بدون همراه آنها تا حد زیادی امن است. 
درواقع، برخالف سایر کشورهای این فهرست، سفر کردن به بیش از 
نیمی از مساحت این کشور امن است. این موضوع به این معناست که 
اگر افراد کامال با محیط و فضای شهرهای این کشور آشنا باشند می توانند 
با اطمینان به این کشور سفر کنند اما »دارفور« و »کردوفان« دو منطقه 
خطرناک در این کشور محسوب می شوند. به عنوان مثال چندی پیش 
فرماندار »کردوفان« از سوی دادگاه بین المللی جنایات جنگی، محکوم 
به جنایات جنگی علیه شهروندان خود و جنایت  علیه بشریت شده بود. 
از سوی دیگر، از سال 2003 میالدی یک جنگ داخلی بین انقالبیون 
سودان و دولت این کشور در جریان است. درنتیجه این کشمکش ها 
2/3 میلیون نفر در این کشور آواره شده اند. در سال 2014 میالدی نیمی 
از جمعیت دارفور نیاز به کمک های بین المللی پیدا کردند. کنار همه 
این معضالت باید به 300 هزار کشته ای اشاره کرد که بر اساس آمار 

سازمان ملل طی این دوره این کشور شاهد آن بوده است.

5 نیجریه
نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقایی است که اقدامات وحشیانه 
بسیاری را تجربه می کند. در 12 دسامبر 2015 میالدی یکی از بزرگ ترین 
اقدامات وحشیانه اخیر در این کشور روی داده است. در این روز شوم 
در برخوردی که در شهر زاریا واقع در استان کادونا بین نیروهای امنیتی 
دولت نیجریه و طرفداران جنبش اسالمی روی داد، این کشور شاهد 
مرگ تعداد بی شماری از شهروندان خود بود. هدف اصلی گروه های 
اسالم گرا در این کشور برقراری قوانین اسالمی و کنار گذاشتن قوانین 
و تاثیرات کشورهای غربی در این کشور است. به دلیل همین تنفری که 
این گروه ها نسبت به غربیان دارند، عملیات آدم ربایی و تروریستی در 
مناطقی که اغلب افراد خارجی در آنجا رفت وآمد می کنند بسیار اتفاق 
می افتد. به عالوه، آیا در کشوری که انتظار ندارید افراد یونیفورم پوشیده 
از شما محافظت کنند می توان آن را کشور امنی دانست؟ در این 
کشور به تدریج حضور افراد نظامی، پلیس و افراد باصداقت و وفادار 
کمرنگ تر می شود. درنهایت هم همواره خطر حمله نیروی دریایی به 
دزدان دریایی که با هدف پیدا کردن منابع نفت در خطوط مرزی دریایی 

نیجریه مستقر هستند، وجود دارد.

4 افغانستان
با وجود طبیعت زیبای افغانستان، به دلیل وجود بی ثباتی این کشور 

برای صنعت گردشگری انتخاب مناسبی نیست.
کشور افغانستان در همسایگی پاکستان که خود یکی از خطرناک ترین 
کشورهای جهان محسوب می شود، در فهرست کشورهای خطرناک 
جهان قرار دارد. در این کشور مانند پاکستان تروریسم بزرگ ترین 
مشکل امنیت است. حوادث تروریستی بزرگ مانند بمب گذاری های 
با ماشین های بمب گذاری شده تبدیل به امری  انتحاری و حمله 
متداول در این کشور شده است. حتی کابل، مدرن ترین شهر این 

کشور، از این حمالت تروریستی بی نصیب نمانده است.

3 عراق
از سال 2014 میالدی به دنبال رویداد جنگ داخلی این کشور به 3 بخش تقسیم شد. یک بخش 
تحت کنترل دولت مرکزی و شبه نظامیان اسالمی که با آنها می جنگند، دولت اسالمی عراق 
و شورشیان داعش و بخش سوم دولت کردستان عراق. پس از خروج نیروهای آمریکایی از 
این مناطق شبه نظامیان سنی برای کاهش قدرت دولت که توسط مسلمانان شیعه اداره می شد، 
حمالتی را علیه جمعیت حداکثری مسلمانان شیعه آغاز کردند. در سال 2014 میالدی خشونت 
و یاغی گری تا حد بسیار زیادی در این کشور اوج گرفت و به جنگ داخلی کشور سوریه پیوند 
خورد. از ماه ژوئن سال 2014 میالدی تا دسامبر 2015 میالدی  28هزار و 885 شهروند غیرنظامی 
درنتیجه این حمالت جان خود را از دست دادند و طبق آمارهای ارائه شده تعداد کشته شدگان 
غیرنظامی در این کشور از سال 2003 میالدی، زمان شروع اعزام نیروهای آمریکایی به این 
کشور، بالغ بر 170هزار شهروند غیرنظامی می شود. عالوه بر این جنگ ها و حمالت داخلی، 
سایه شوم تروریسم هم بر وخامت اوضاع این کشور افزوده، به طوری که حتی شهر بغداد، 

پایتخت این کشور هم از این حمالت در امان نمانده است.

2 جمهوری دموکراتیک کنگو
جمهوری دموکراتیک کنگو کشوری بزرگ در قلب آفریقاست. در این کشور که از نظر 
ذخایر طبیعی بسیار غنی است، 80 میلیون نفر زندگی می کنند. بدبختانه سال ها بی ثباتی 
در دستگاه حکومتی این کشور موجب شده مردم آن از این ثروت طبیعی بهره ای نبرند. 
این کشور به رغم ثروت زیاد، کشور توسعه نیافته محسوب می شود و وضعیت امنیت در 
آن در حد نامطلوب قرار دارد. اقدامات و درگیری های وحشیانه مردم غیرنظامی را نشانه 
گرفته و سایر اعمال خالف مانند آدم ربایی، قتل، تجاوز، رشوه خواری و دزدی در این 

کشور متداول است.

1 جمهوری آفریقای مرکزی
بر اساس شاخص آبادانی موسسه »لگاتوم«، جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین 
کشورهای جهان است. کنار فقر مفرط دولت مرکزی این کشور مجبور به دست وپنجه نرم 
کردن با بسیاری از مشکالت ساختاری، اقتصادی و مدیریتی است که موجب شده این 
کشور در فهرست کشورهای خطرناک جهان جزو 5کشور اول باشد. به رغم کودتایی که 
در سال 2003 میالدی در این کشور اتفاق افتاد، شرایط هیچ گونه تغییری نکرد. تهدیدهایی 
که امنیت شهروندان را نشانه گرفته مانند وجود گروه های مسلح شورشی، میزان باالی 
جرم و جنایت و عدم اجرای قانون از جمله عواملی هستند که موجب می شود عوامل 
آدم کشی های  اقدامات وحشیانه،  کنند.  منع  را  این کشور  به  تجارتی سفر  بین المللی و 
انتقام جویانه، چپاول و غارت و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی شهروندان در سراسر این 

کشور، از جمله پایتخت آن از عوامل خطر در این کشور محسوب می شوند.
جالب است بدانیم در نظرسنجی دیگری که توسط مجله Forbs به عمل آمده کشور 
آمریکا در ردیف شانزدهم فهرست قرار دارد زیرا خشونت مسلحانه و صدور مجوز حمل 

اسلحه برای افراد همچنان یکی از مشکالت عمده در این کشور است.

سالمتوامنیت شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت6
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امروزه تغذیه مناسب راهکار درمان 
بسیاری از بیماری هاست و همه می دانیم 
افرادی که به طور مثال دیابت یا تیروئید 
دارند و حتی افرادی که مبتال به سرطان 
هستند، یک بخش از درمان شان به تغذیه 
ارتباط دارد. در تمام دنیا در روند درمان 
بیماری های مختلف، متخصص تغذیه 
وجود دارد. بسیاری از رژیم های عجیب 
و غریب مثل رژیم هایی که غذا را حذف 
می کنند و به فرد توصیه می شود که فقط 
برای مدتی میوه بخورد یا رژیم سوپ، رژیم سیب زمینی 
و... بگیرد، چه برآیندی برای فرد دارند؟ شاید برای زمان 
کوتاهی فرد را الغر کنند اما آیا می توان کاهش وزن پایدار 
داشت؟ آیا این رژیم ها به سالمت بدن کمک می کند؟ ما 
معتقدیم تغذیه مناسب و رژیم های الغری نباید از سفره 
خانواده جدا باشد و می تواند شامل همان غذایی باشد 
که اعضای خانواده نیز آن را می خورند. نکته بعدی این 
است که رژیم الغری باید از مواد غذایی ای تشکیل شود 
که در دسترس خانواده و با توجه به شرایط فرد تعریف 
شده باشد؛ یعنی متخصص تغذیه باید به گونه ای رژیم 
غذایی را برای فرد تنظیم کند که وی از مواد غذایی 

داخل خانه استفاده کند و مجبور نباشد  هر روز غذای 
جداگانه ای برای خود تهیه کند.

باید بدانیم رشته تغذیه از 50 سال پیش تاکنون، فراز 
و نشیب های زیادی را طی کرده تا امروز که رژیم های 
غذایی بومی طراحی شده اند. درحقیقت، رژیم ها باید 
در وعده صبحانه، ناهار و شام، مطابق شرایط هر منطقه 
طراحی شود و مثال شامل غذاهای ایرانی باشد که شرایط 
خانواده را هم در نظر می گیرد. بررسی های شخصی من 
از مراجعان به مطب نشان می دهد 10 هزار مراجعه کننده، 
را کم  کیلوگرم وزن شان  در مجموع حدود 50 هزار 
کرده اند، آن هم با رژیمی که از مواد غذایی در خانه 

تشکیل شده بود. 
تا امروز از روی قد، وزن و جنس فرد، نوع رژیم غذایی 
برای او تعریف می شد و در همه کلینیک های تغذیه نیز 
بر همین اساس رژیم نویسی می کنند و رژیم ها تقریبا 
یکی است، در صورتی که رژیم غذایی باید شخصی 

و بومی سازی شود. 
به تازگی دریچه ای جدید در علم تغذیه و رژیم درمانی 
باز شده که یک مولفه به غیر از قد، وزن، سن و جنس 
را در رژیم فرد لحاظ می کند. برای روشن شدن بهتر 
قهوه  که  می دانیم  ما  همه  می زنم.  مثال  چند  موضوع 

وقتی  افراد  برخی  ولی  بیاورد  پایین  را  می تواند وزن 
قهوه می خورند، چاق می شوند. برخی افراد باید میزان 
قند مصرفی شان را پایین بیاورند تا الغر شوند و برخی 
دیگر میزان چربی شان را. عالوه بر این، در ایران کمبود 
ویتامینD بسیار شایع است بنابراین باید این کمبود در 
رژیم غذایی مدنظر باشد بنابراین، اگر فرد مشخصات 
ژنتیکی اش را در اختیار ما قرار دهد، می توانیم عواملی 
که می تواند خطرآفرین باشد را به او بگوییم. به طور 
مثال، شما ممکن است به دیابت مبتال شوید، پس باید 
مصرف قندتان را کنترل کنید. زمانی که رژیم براساس 
تن سنجی ارائه می شود، قابل تغییر است ولی زمانی که 
اطالعات ژنتیکی شما به دست آمده، یک سند دارید که 
تغییر نمی کند و این سند مانند شماره ملی شما منحصربه 

فرد خواهد بود.
بیماری ها هم شخصی سازی شده  امروزه درمان های 
است. به طور مثال، درمان بیماری دیابت تنها با دارو 
میسر نمی شود، بلکه با تغییر تغذیه گاهی دیگر نیازی 
به تزریق انسولین هم نخواهد بود بنابراین، وقتی سند 
و  رژیم  به  آنها  پاسخ  باشیم،  داشته  را  افراد  ژنتیکی 
درمان، موثرتر و طوالنی تر می شود و تاثیر آن در آینده 

پایدارتر خواهد بود.

نسخه ژنتیکی هر فرد، سند راهنمایی برای نسخه پایدار است

گزارش »سالمت« از اولین رویداد تغذیه فردمحور 

نسخه خودت را پیدا کن!
از دست  را  اثر چاقی جان خود  بر  نفر  میلیون   2/8 دنیا  در  ساالنه 
می دهند. به عبارت دیگر، چاقی در هر دقیقه 5 نفر را به کام مرگ 
می برد. همچنین ساالنه 7/5 میلیون نفر در دنیا به دلیل پرفشاری خون 
فوت می کنند. اگر آمار بیماری هایی که چاقی عامل اصلی آن است 
را نیز به این آمارها، اضافه کنیم، می توان گفت میلیون ها نفر در دنیا در معرض مرگ 

ناگهانی و ناتوانی ناشی از بیماری های مزمن غیرواگیردار هستند. 
در کشور ما نیز وضع به همین منوال است. به این ترتیب که بیشترین علت مرگ ومیر 
به بیماری های قلبی- عروقی اختصاص دارد و با توجه به اینکه تقریبا نیمی از جمعیت 

کشورمان یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند، در آینده ای نه چندان دور که جمعیت 
کشور سالمند هم می شود، شاهد افزایش چند برابری بیماری ها و مرگ ومیرهای ناشی 
از آن خواهیم بود. البته همه این بیماری ها قابل پیشگیری هستند و دیگر بر کسی پوشیده 
با الگوی غذایی ناسالم همراه مصرف  نیست که شیوه زندگی بی تحرک و پراسترس 
دخانیات عامل اصلی ابتال به انواع بیماری هاست. سوال مهم این است که زندگی ماشینی 

که شیوه زندگی مردم را این گونه تغییر داده، قابل تغییر است؟ 
درست است که نسخه اصلی پیشگیری از چاقی، تغذیه مناسب و تحرک بدنی کافی 
عنوان می شود اما تحقیقات جدید نشان داده هر فرد نسخه خودش را دارد که براساس 

ویژگی های فردی و شرایط زندگی وی متغیر خواهد بود. از این رو، در اولین رویداد 
بزرگ رژیم درمانی و تغذیه فردمحور به این موضوع پرداخته شد که رژیم های غذایی که 
شخصی سازی می شوند، نتیجه بهتری برای فرد خواهند داشت زیرا براساس ویژگی های 
ژنتیکی فرد تنظیم شده اند. دکتر احمد ساعدی، متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه 
متخصص  سلیمانیان،  میرعماد  دکتر  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مولکولی  سلولی 
تحلیل داده های بزرگ و عضو هیات علمی دانشگاه ونکوور کانادا در این رویداد در 
مورد اهمیت تغذیه فردمحور و شخصی سازی شده به نکات مهمی اشاره کردند که شرح 

گزارش آن را در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

 دکتر احمد 
ساعدی

متخصص تغذیه 
و مدیر گروه 
تغذیه سلولی 

مولکولی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران 

همه ما انسان ها ویژگی های ژنتیکی متفاوتی داریم و در شرایط 
گوناگون، رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهیم. نحوه 
خوابیدن و بیدار شدن افراد با هم متفاوت است، حتی برخی 
افراد تمایل به خوردن سبزیجات دارند و بعضی دیگر مواد 
غذایی پرچرب دوست دارند و بدنشان نیز واکنش های متفاوتی 
به این مواد غذایی نشان می دهد. این تفاوت ها و تمایزها 
نکته کلیدی پزشکی فردمحور است؛ یعنی می توان نسخه های 
ویژگی های  با  مرتبط  که  کرد  تجویز  افراد  برای  متفاوتی 
هر یک از آنهاست. درحقیقت، هرچه بتوانیم به اطالعات 
می توانیم  بهتر  باشیم،  داشته  دسترسی  افراد  منحصربه فرد 
تفاوت های بین آنها را توضیح دهیم. علم ژنتیک در این زمینه کمک می کند 
و اطالعات در »دی ان ای« و استخراج آن، تمایزهای افراد را توضیح می دهد.
جالب است بدانید اطالعات »دی ان ای« برای هر فرد معادل اطالعات متنی 
4200 کتاب قطور است که این رقم معادل 100 گیگابایت اطالعات خواهد 
بود. سوال این است که چطور می توانیم به این اطالعات دسترسی داشته 

باشیم و برای ارزش های پایدار از آن استفاده کنیم؟ 
 100 انسان  ژنوم  اطالعات  استخراج  هزینه  روند  میالدی،   2002 سال  در 
میلیون دالر برای یک فرد هزینه داشته، در حالی که این رقم در حال حاضر 
به زیر هزار دالر رسیده است. در اطالعات ژنتیکی هر فرد باالی 750 هزار 
که  می آوریم  به دست  را  آنها  گزارش  و  می کنیم  بررسی  را  ژنتیکی  نقطه 
یکی از مباحث آن سالمت و تغذیه است. یکی دیگر از محورهایی که از 
اطالعات ژنتیکی افراد به دست می آید، حوزه پوست و مو است. به طور 
مثال، پاسخ افراد به نور خورشید متفاوت است؛ پوست برخی افراد خیلی 
زود در معرض آفتاب می سوزد و برخی مقاوم تر هستند. مطالعات متعددی 
در این زمینه انجام و نقطه های ژنتیکی متعددی پیدا شده که تفاوت واکنش 
افراد را به آفتاب نشان می دهد. این موضوع می تواند به حوزه های مختلف 
گسترش پیدا کند. مثال دیگر دارو است؛ به این صورت که افراد مختلف 
بنابراین، اطالعات  از خود نشان می دهند  به یک دارو  متفاوتی  پاسخ های 
ژنتیکی افراد می تواند به ما کمک کند ارزش های بلندمدتی برای آنها ایجاد 

کنیم که مزایای بلندمدت هم داشته باشد.

پزشکی فردمحور در دنیا 
رو به گسترش است 

 دکتر میرعماد 
سلیمانیان

متخصص تحلیل 
داده های بزرگ و 
عضو هیات علمی 
دانشگاه ونکوور 

کانادا

درست است 
که نسخه اصلی 

پیشگیری از 
چاقی، تغذیه 

مناسب و 
تحرک بدنی 
کافی عنوان 

می شود، 
تحقیقات جدید 

نشان داده 
هر فرد نسخه 

خودش را دارد 
که براساس 

ویژگی های 
فردی و 

شرایط زندگی 
وی متغیر 
خواهدبود



می دهد  نشان  جدید  بررسی  یک  نتایج 
سیگار کشیدن کنار کودکان ممکن است 
به بینایی چشم های آنها که هنوز درحال 

رشد است، آسیب بزند.
به گزارش هلث دی نیوز، دود سیگار محیطی 
یا به اصطالح »دود دست دوم« از مدت ها 
پیش با افزایش خطر سرطان و سکته مغزی 
در بزرگساالن، آسم، عفونت های ریوی و 
 )SIDS( ناگهانی نوزادان نشانگان مرگ 

در کودکان مربوط شده است. 
اکنون خطر ایجاد تغییرات در چشم کودکان 
که ممکن است به مشکالت بینایی منجر 
شود، به فهرست خطرات قرار گرفتن در 
معرض دود سیگار محیطی افزوده می شود.
بررسی  این  در  هنگ کنگی  پژوهشگران 
جدید دریافتند کودکانی که در معرض دود 
سیگار محیطی هستند، به طور خاص دچار 
نازک شدن الیه مشیمیه، الیه ای از بافت 
تغذیه کننده  نازک  حاوی رگ های خونی 

چشم، می شوند.
دکتر جیسون یام، استادیار چشم پزشکی و 
علوم بینایی در دانشگاه چینی هنگ کنگ 
ما  »نتایج  تحقیق گفت:  این  و سرپرست 
بیانگر اثر بالقوه زیانبار دود سیگار محیطی 
بر سالمت و رشد چشم کودکان است.«

عارضه احتمالی نازک شدن مشیمیه چشم، 

عارضه »ماکولوپاتی« است، یعنی تخریب 
شدن »لکه زرد«، حساس ترین بخش شبکیه 
پرده حساس به نور در عقب چشم که باعث 
می شود دید مرکزی به طور پیش رونده ای 

از دست برود.
البته این بررسی ثابت نمی کند دود سیگار 
چشم  مشیمیه  شدن  نازک  علت  محیطی 
است و فقط ارتباط این دو را نشان می دهد.

در این بررسی ضخامت مشیمیه چشم های 
از  برخی  که  ساله   ۸ تا   ۶ کودک   ۱۴۰۰
آنها در معرض دود سیگار محیطی بودند، 

اندازه گیری شد. 
دود  معرض  در  کودکان  داد  نشان  نتایج 
سیگار محیطی نسبت به کودکان در معرض 
دود سیگار نبودند، مشیمیه نازک تری دارند.
میزان نازک شدن مشیمیه به طور مستقیم با 

میزان قرار گرفتن کودکان به دود سیگار 
قرار  به طوری که  داشت،  ارتباط  محیطی 
گرفتن در معرض هر یک نخ سیگار در 
روز با کاهش نیم میکرونی در ضخامت 
مشیمیه چشم همراهی داشت. هر میکرون 

معادل یک هزارم میلی متر است.
والدین  چشم های  مشیمیه  اینکه  جالب 

سیگاری این کودکان نیز نازک تر بود.
به گفته کارشناسان، این یافته ها نگران کننده 
هستند چراکه دوره ۶ تا ۸ سالگی مرحله 

اساسی در رشد بینایی کودکان است.
هنگامی که کودک ۱۰ سالگی را می گذراند، 
تغییراتی که در چشمش ایجاد شده، دائمی 
می شود بنابراین هر مشکل غیرطبیعی که 
قبال در چشم ایجاد شده باشد، به مشکلی 
دائمی در مسیرهای بینایی تبدیل خواهد شد.
کارشناسان معتقدند گرچه این بررسی ثابت 
نمی کند دود سیگار محیطی باعث آسیب 
دائمی چشم کودکان می شود، بهتر است 
کودکان را از دود سیگار دور نگه داشت.

در  داده اند  نشان  پیشین  بررسی های 
بزرگساالنی هم که در معرض دود سیگار 
محیطی هستند، خطر دچار شدن به عارضه 
به  مربوط  چشم  زرد  لکه  رفتن  »تحلیل 
بینایی  مشکالت  سایر  و  سن«  افزایش 

بیشتر می شود.

نقشه سالمت

تراز دریاچه ارومیه 
یک متر افزایش یافته 

است/ ایلنا

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.

یک گروه تخصصی پزشکی در انگلیسی اعالم 
کرده بهبود در میزان زنده ماندن نوزادان بسیار 
زودرس به معنای آن است که اکنون ممکن 
است بتوان نوزادانی را که حتی در ۲۲ هفتگی 
بارداری هم به دنیا می آیند، زنده نگه داشت.
به گزارش بی بی سی، قبال در انگلیس توصیه 
نوزادانی که در ۲۳ هفتگی   شده بود فقط 
بارداری و بعد از آن به دنیا آمده اند، درمان های 
الزم را برای نجات زندگی شان دریافت کنند 
اما اکنون »انجمن پزشکی پریناتال« انگلیس 
می گوید بر اساس شواهد موجود، نوزادانی 
را که زودتر به دنیا آمده باشند، هرچند به 

تعداد کم می توان زنده نگه داشت.
پروفسور دومینیک ویلکینسون، متخصص 
نوزادان که در تدوین این دستورالعمل جدید 
همکاری داشته، معتقد است پیشرفت های 
درمانی این امکان را به پزشکان داده که بتوانند 
برخی از نوزادان متولدشده در ۲۲ هفتگی 

بارداری را هم زنده نگه دارند.
در  که  را  نوزادانی  از  برخی  او،  گفته  به 
این مرحله بسیار زودرس بارداری به دنیا 
می آیند، می توان زنده نگه داشت و این خبر 

فوق العاده است.
خیلی  نوزادان  »این  افزود:  ویلکینسون 
زودرس بسیار آسیب پذیر و در معرض خطر 
مرگ هستند و شاید همیشه انجام مراقبت های 
ویژه و تالش برای زنده نگه داشتنشان کار 
درستی نباشد.« زنده نگه داشتن نوزادانی که 

پیش از ۲۲ هفتگی بارداری به طور زودرس به 
دنیا می آیند، ناممکن است چراکه ریه هایشان 

به اندازه کافی رشد نکرده است.

دوقلوهای زودرسی که زنده ماندند
زودرس ترین نوزادانی که در انگلیسی زنده 
مانده اند، روبن و جنسون پاول دوقلوهای 
پسری هستند که در ماه اوت سال پیش در 
مادرشان  بارداری  ۶روزگی  و  هفتگی   ۲۲

به دنیا آمدند. 
جنی پاول، مادر این دو نوزاد با هواپیما به 

بیمارستان تخصصی در آکسفورد برده شد 
و روز بعد این دو نوزاد زودرس را به دنیا 
من  بچه های  »ماجرای  می گوید:  او  آورد. 

واقعا ماجرای امید و معجزه است.«
روبن ۸ روز پس از به دنیا آمدنش با وجود 
احتمال کم زنده ماندنش به علت عارضه 
قرار  روده ای تحت  عمل جراحی حیاتی 
گرفت. ریه های جنسون هم به درستی کار 

نمی کرد اما از این مشکل جان به در برد.
این دوقلوها ۲۰ بار خون دریافت کردند، 
برای جلوگیری از نابینایی تزریق چشمی و 

جراحی لیزر رویشان انجام شد و از عفونت 
خونی و ذات الریه جان سالم به در بردند.

شانس کم زنده ماندن
با وجود پیشرفت ها در زمینه زنده نگه داشتن 
نوزادان زودرس، هنوز احتمال زنده ماندن این 
نوزادان پایین است. اغلب نوزادانی که در ۲۲ 
هفتگی به دنیا می آیند، درنهایت می میرند.

آمار سال ۲۰۱۶ میالدی در انگلیس نشان 
دنیا  به  هفتگی   ۲۲ در  نوزاد   ۴۸۶ می دهد 
آمدند و بیش از ۳۳۰ نفرشان هنگام زایمان 

درگذشتند. 
میان بقیه نوزادانی که پس از زایمان زنده 
نبودند که  نوزاد در شرایطی  ماندند، ۱۴۰ 
تالش برای نجات جانشان امکان پذیر باشد و 
فقط درمان های تسکینی برای کاهش رنجشان 

دریافت کردند. 
باالخره میان نوزادانی که درمان هایی به جز 
درمان های تسکینی دریافت کرده بودند، فقط 
ماندند.  زنده  یک سومشان  از  بیش  اندکی 
انجمن  این  جدید  دستورالعمل  اساس  بر 
تخصصی، تصمیم  درباره اینکه چنین نوزادانی 
را  زندگی  نجات دهنده  بالقوه  درمان های 
دریافت کنند، با توجه به شرایط هر نوزاد 
و به وسیله متخصصان در مشورت با والدین 
بخش  در  درمان  همچنین  می شود.  گرفته 
مراقبت های ویژه ممکن است برای بسیاری 

از این نوزادان مناسب نباشد.

نشان  جدید  پژوهش  یک  نتایج 
می دهد مصرف رژیم غذایی که 
حاوی ماست و مقدار زیادی فیبر 
خطر  کاهش  به  باشد،  خوراکی 

سرطان ریه کمک می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این 
پژوهش که به وسیله پژوهشگران 
مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت در 
آمریکا با همراهی پژوهشگران در 
دانشگاه ملی سئول در کره جنوبی 
انجام شد، ۱/۴ میلیون فرد بزرگسال 
آمریکا، اروپا و آسیا بررسی شدند.

افراد مورد بررسی برحسب میزان فیبر خوراکی 
و ماست مصرفی شان به 5گروه تقسیم و به طور 

میانگین برای۸ سال پیگیری شدند.
»جاما  مجله  در  که  بررسی  این  یافته های 
انکولوژی« منتشر شده، نشان داد هم فیبرهای 
خوراکی و هم ماست ظاهرا خطر سرطان ریه 
را کاهش می دهند. مصرف هر دوی این مواد 
غذایی با هم بیشترین سودمندی را از لحاظ 
کاهش خطر سرطان ریه داشت، به طوری که 

در افرادی که بیشتر مصرف ماست و فیبر را 
همراه هم داشتند، در مقایسه با گروهی که اصال 
ماست نمی خوردند و کمترین میزان مصرف 
فیبر را داشتند، خطر سرطان ریه ۳۳ درصد 
کاهش یافته بود. این پژوهشگران معتقدند 
مصرف همراه هم ماست و فیبرهای خوراکی 
باعث تقویت اثر ضدسرطان هر کدام از آنها 

به تنهایی می شود.
این اثر کاهش دهنده خطر سرطان ریه با مصرف 
ماست و فیبر هم در مردان و هم زنان و در 

همه افراد از قومیت های متفاوت و 
هم در افراد غیرسیگاری، سیگاری 
فعلی و سیگاری قبلی مشاهده شد.
معتقدند  پژوهشگران  این 
یافته هایشان تاییدکننده دستورالعمل 
غذایی)۲۰۲۰- ۲۰۱5( آمریکاست 
حاوی  غذایی  رژیم  مصرف  که 
را  باال  خوراکی  فیبر  و  ماست 

توصیه می کند.
ترکیبات  خوراکی  فیبرهای 
غذایی  مواد  در  غیرقابل هضم 
به خصوص مواد غذایی گیاهی هستند که 
باعث رشد باکتری های مفید یا پروبیوتیک ها 
در دستگاه گوارش می شوند. ماست نیز منبع 
خوبی برای پروبیوتیک هاست. پروبیوتیک ها 
باکتری  های زنده مفیدی هستند که تصور 
می شود باعث بهبود تعادل طبیعی باکتری ها 
و  فیبرهای خوراکی  می شوند.  روده ها  در 
پروبیوتیک ها با کاهش خطر دچار شدن به 
بیماری قلبی- عروقی و سرطان های گوارشی 

هم ارتباط داده شده  اند.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد 
مراحل عمیق خواب ممکن است به مغز 
امکان رها کردن خودش را از مواد بالقوه 

سمی تشکیل شده در آن بدهد.
پژوهشگران  وب ام دی،  گزارش  به 
دریافتند  آمریکا  بوستون  دانشگاه  در 
در مرحله عمیق خواب؛ یعنی مرحله 
فعالیت »موج آهسته« سلول های مغزی، 
امکان جریان یافتن متناوب مایع مغزی 
نخاعی درون و خارج مغز فراهم می شود. 
به نظر می رسد این فرایند امکان پاک و 
تخلیه شدن مواد زائد و سمی ناشی از 

سوخت وساز سلول ها را فراهم کند.
از جمله این مواد زائد و سمی »بتا آمیلوئید« 
است؛ پروتئینی که به طور غیرطبیعی در 
مغز افراد دچار زوال عقل تجمع می یابد.
که  پژوهشگران  این  گفته  به  البته 
نتایج کارشان را در شماره اخیر مجله 
یافته هایشان  کرده اند،  منتشر  ساینس 
ثابت نمی کند خواب عمیق می تواند به 
پیشگیری از زوال عقل یا بیماری های 

دیگر کمک کند اما هدف نهایی چنین 
پژوهش هایی این است که معلوم شود 
آیا کیفیت بد خواب با خطر بیشتر دچار 
شدن به بیماری های مزمن گوناگون از 
زوال عقل تا بیماری قلبی و افسردگی 

ارتباط دارد یا نه.
این موضوع که مایع مغزی نخاعی به پاک 
کردن فراورده های زائد سوخت وساز 
از مغز کمک می کند، از قبل شناخته 
شده بود. همچنین معلوم بود این فرایند 

در جریان خواب تشدید می شود ولی 
این  به  پاسخ  دنبال  این پژوهشگران 
پرسش ها بودند که این فرایند چرا و 

چگونه انجام می شود.
پژوهشگران مغز ۱۱ فرد سالم بزرگسال را 
با استفاده از شیوه های غیرتهاجمی بررسی 
کردند. آنها با دستگاه های پیشرفته ام آر آی 
جریان مایعات را در مغز زیر نظر گرفتند 
و با گرفتن نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی 
فعالیت های الکتریکی سلول های مغز را 

اندازه گیری کردند. آنها دریافتند در مرحله 
خواب عمیق - مرحله ای از خواب که 
  REM در آن حرکات سریع چشم یا
وجود ندارد- که فعالیت الکتریکی مغز 
و ضربان قلب و جریان خون کاهش 
می یابد، کار پاک سازی مغز هم انجام 
می گیرد. همچنین هنگامی که افراد در 
خواب عمیق هستند، هر نبض در فعالیت 
موج آهسته مغز با یک نوسان درجریان 
و حجم خون دنبال می شود که امکان 
جریان یافتن مایع مغزی نخاعی را درون 
حفره های پر از مایع در عمق مغز می دهد.
به گفته این پژوهشگران، فقط در این 
مرحله از خواب است که مایع مغزی 
و  بزرگ  امواجی  به صورت  نخاعی 

نبض دار درون مغز جریان می یابد.
کارشناسان معتقدند با توجه به آنچه درباره 
کار مایع مغزی نخاعی می دانیم، منطقی 
است که نتیجه بگیریم خواب عمیق یا 
خواب با امواج آهسته به تخلیه مواد زائد 

از مغز یاری می رساند.

دودسیگارمحیطیممکناستبهچشمهایکودکانآسیببزند

نوزادانمتولدشدهدر۲۲هفتگیهممیتوانندزندهبمانند

خوابعمیقممکناستسموممغزراپاککندماستوفیبرهایخوراکیخطرسرطانریهراکاهشمیدهند

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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عارضه تنفسی پس از 
باران در خوزستان ناشی 
از یک عامل نیست/ ایرنا

تولیدنخستینداروی
جلوگیریکنندهاز
پیشرفتآلزایمر

آمریکایی  دارویی  شرکت  یک 
می تواند  که  دارویی  نخستین 
آلزایمر  بیماری  پیشرفت  روند 
را مهار کند، ساخته و آماده وارد 
کردن آن به بازار است.در حال 
حاضر دارویی که بتواند بر روند 
آلزایمر تاثیر بگذارد، وجود ندارد 
و داروهای موجود فقط به تسکین 

عالئم بیماری کمک می کنند.
شرکت  بی بی سی،  گزارش  به 
دارویی بیوژن به زودی درخواست 
تایید این داروی »راهگشا« به نام 
ادوکانموماب )aducanumab( را 
به سازمان غذا و داروی آمریکا 
خواهد فرستاد. این شرکت قصد 
دارد اوایل سال ۲۰۲۰ میالدی در 
آمریکا برای این دارو درخواست 
مجوز کند و برای اروپا هم طرح 
مشابهی دارد. فرایند تایید این دارو 
ممکن است ۲-۱سال طول بکشد. 
هدف شرکت بیوژن این است که 
اگر مجوز دارو تایید شود، ابتدا دارو 
را در اختیار بیمارانی بگذارد که 
قبال در بررسی های بالینی این دارو 

شرکت کرده بودند.
دارو  این  درباره  بیوژن  اعالم 
اندکی غافلگیرکننده است زیرا این 
شرکت قبال در مارس ۲۰۱9 پس 
از نتایج ناامیدکننده کارآزمایی های 
را  دارو  این  روی  کار  بالینی 
متوقف کرده بود اما این شرکت 
می گوید تجزیه وتحلیل مجموعه 
همین  داده های  از  بزرگ تری  
بررسی ها نشان می دهد دوزهای 
باالتر آدوکانوماب می تواند برای 
آلزایمر  اولیه  مراحل  در  افراد 
سودمندی قابل توجهی داشته باشد 
و سرعت زوال بالینی بیماران را 
کاهش دهد، به طوری که حافظه    
در  مهارت هایشان  و  افراد  این 
زندگی روزانه بیشتر حفظ شود.

نام  به  پروتئینی  ادوکانوماب 
»آمیلوئید« را هدف قرار می دهد 
که در مغز افراد دچار آلزایمر به 
طور غیرطبیعی رسوب می کند. 
پالک های  معتقدند  دانشمندان 
ناشی از رسوب این ماده برای 
سلول های مغزی سمی هستند و 
پاک کردن این پالک ها با استفاده از 
داروها پیشرفت  عمده ای در درمان 
زوال عقل ایجاد می کند، هرچند 

درمان نهایی بیماری نیست.

دوربين سالمت

پخت سنتی رب انار در اورامان 
      فرشید اردالن/ ایسنا

مسابقات دو »نابینایان و کم بینایان« درشیراز  
    محمدرضافربود/فارس

آیین نکوداشت روز بیمه سالمت 
  مریم کامیاب/ مهر

مانور مشترک آتش نشانی، هالل احمر و اورژانس تهران در ایستگاه مترو   
   سیامک نامور/ مهر
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صفحات 1 تا 8

بـا خواننـدگـان
تنـاسـب انـدام
زنـدگی بهتـــر
دلنــو شــتـــه

جـامعـه سـالــم 
سـالمت جنسـی
ــست ط  زـی محـی سال پانزدهم  شماره 729  شنبه 25 آبان 1398

 حمید عبدالوهابی
کارشناس تغذیه

بهترين ورزش ها 
برای بیش فعالی 
)11(

ما به ديگران 
نیاز داريم 

)14(

دختری که تبديل به 
سفیر امید شد!
)13( 

اين 10اشتباه را 
در  مورد سالمتتان 
انجام ندهید )12(

مواد شیمیايی سمی 
و جايگزين آنها برای 

کودکان
مواد شیمیایی سمی در بیشتر غذاهای 
کودک یافت می شود. والدین موظفند 
اقداماتی برای سالمت کودکشان انجام 

دهند.
مصرف کنندگان  سالمت  گروه  یک 
اعالم کرده تقریبا تمام غذاهای کودک 
حداقل یک ماده شیمیایی سمی دارند.
به گفته محققان، مقدار سموم موجود 
در غذای کودک اندک است اما آلودگی 
شیمیایی با گذشت زمان ایجاد می شود.
کارشناسان به والدین توصیه می کنند از 
خوردن غذاهای برنجی خودداری و به 
جای آن از غذاهای حاوی جو دوسر 
استفاده کنند. سموم زیادی ممکن است 
به مواد غذایی خردساالن وارد شود. 
ایاالت  در  کودک  غذاهای  آزمایش 
متحده نشان داد 95 درصد آنها حاوی 
از  سمی  شیمیایی  ماده  چند  یا  یک 
جمله سرب، آرسنیک، جیوه و کادمیوم 
هستند. براساس این گزارش، از 168 
غذای کودک مورد آزمایش، یک چهارم 
است.  سنگین  4فلز  هر  حاوی  آنها 
مقدار سموم موجود در غذای کودک 
اندک است اما دکتر فیلیپ الندریگان، 
متخصص اطفال و مدیر برنامه بهداشت 
سموم  »این  کرد:  خاطرنشان  جهانی 
عامل آسیب عصبی و برای کودکان در 
اوایل زندگی بسیار خطرناک هستند و 
موجب نگرانی می شوند بنابراین اقدام 

اساسی الزم است.« 
در بعضی موارد، منشاء سموم عوامل 
طبیعی است. از آنجا که برنج به راحتی 
جذب  را  خاک  در  موجود  آرسنیک 
می کند، کارشناسان بهداشتی به والدین 
جایگزینی  غذاهای  می کنند  توصیه 
کنند  پیدا  خود  فرزندان  تغذیه  برای 
داشته  دوسر  جو  برنج،  جای  به  که 
تا  خطر  میزان  انتخاب  این  با  باشد. 
جمله  از  می یابد.  کاهش  درصد   80
غذاهای پرخطر برای کودکان می توان 
به میان وعده های غذایی برنجی، هویج، 
سیب زمینی شیرین و آبمیوه اشاره کرد.
مطمئن  مطمئن  غذایی  مواد  از جمله 
برای کودکان خردسال، میان وعده های 
نیز  والدین  از  و  است  برنج  بدون 
را  سبزیجاتی  انواع  می شود  خواسته 
برای  است،  مغذی  مواد  حاوی  که 
باید  بچه ها  کنند.  سرو  کودکانشان 
باشند.  داشته  متنوعی  غذایی  رژیم 
مواد مغذی می توانند یا جذب کننده 
فلزات سنگین باشند یا به بدن کمک 
بهتر  ببرد.  بین  از  را  مواد  این  کنند 
ارگانیک  سبزیجات  و  میوه  از  است 
بخارپز و پوره شده استفاده شود، حتی 
نیز  ارگانیک  ممکن است موادغذایی 
آلوده شود. برخی  موادغذایی کودک 
سدیم،  از  باالیی  میزان  است  ممکن 
مواد نگهدارنده، رنگ های مصنوعی، 
سموم دفع آفات و سایر مواد آالینده 
مثال  باشند،  داشته  افزودنی  مواد  یا 
سبزیجات ارگانیکی که کنار بزرگراه ها 
کاشته می شوند ممکن است در خاک 
این  گاهی  حتی  شوند.  کاشته  آلوده 
آلودگی ها در فرایند تولید وارد مواد 

می شوند.   غذایی 
غذاهای  مصرف  از  می شود  توصیه 
زیرا  کنید  خودداری  باال  قند  حاوی 
است  ممکن  و  دارند  زیادی  کالری 
دندان  زودهنگام  رویش  به  منجر 
شوند.  دیابت  و  چاقی  یا  شیری 
تغذیه درست به بهبود خواب کودک 
با  کودک  تغذیه  می کند.  کمک  نیز 
غذاهای حاوی بادام زمینی ممکن است 
طوالنی مدت  حساسیت های  بروز  از 

کند. جلوگیری 
هم  و  پروتئین  از  غنی  هم،  تخم مرغ 
ذائقه  با  متناسب  است.  ارزانقیمت 
کودک می توانید تخم مرغ را سرخ کرده، 

آبپز و مزه دار درست کنید.
شلیل،  هلو،  سیب،  مثل  میوه هایی 
توت فرنگی، انگور، کرفس، اسفناج، 
گوجه  خیار،  شیرین،  دلمه ای  فلفل 
و  سیب زمینی  نخودفرنگی،  گیالسی، 
نخودفرنگی نیز منبع کوچک و در عین 
حال پرقدرت برای تغذیه کودک است 
و ویتامین های A و C، آهن، پروتئین 

و کلسیم را با هم دارد.       
Health Line :منبع 

سالمت:انتقال آب خزر به سمنان از طریق یکی از بزرگ ترین طرح هایی از این نوع، قرار است عملی شود. سابقه طرح 
به سال ۹۱ می رسد؛ زمانی که دولت محمود احمدی نژاد در سفر استانی به سمنان، طرح انتقال آب خزر را به شرکت 
توسعه منابع آب ایران ابالغ کرد. در دولت حسن روحانی، وزارت نیرو پیگیر نظر کارشناسی محیط زیستی ها بود و 

باالخره آقای روحانی آذرماه ۹۷ در سفر به سمنان خبر داد کارشناسی ها به اتمام رسیده، مشکالت حل شده و دولت 
آمادگی دارد اگر سرمایه گذاری بخواهد وارد کار شود، امکانات الزم را در اختیار بگذارد. .. صفحه ۱6

یونسکو اعالم کرده انتقال آب از یک حوضه  آبخیز به حوضه دیگر روش ناپایداری برای جبران کمبود آب است 

انتقال آب خزر، آری يا نه؟



پرسش اول: در هفته 36 بارداری به سر 
می برم. قبال آبله مرغان گرفته ام ولی چند 
روز پیش با فرزند دوستم که آبله مرغان 
داشت برخورد کردم. آیا امکان خطری 

وجود دارد؟ 763****0915

به چه  پرسش دوم: اختالل رشد جنین 
معناست و در چه شرایطی جنین دچار 
این مشکل می شود؟ 476****0902

پرسش سوم: من صاحب 4 دختر هستم و 
دلم می خواهد پسر هم داشته باشم. مدتی 
پیش باردار شدم اما بعد از 2 ماه مشخص 
شد قلب جنین تشکیل نشده و جنین را 
سقط کردم. البته قبال داروی استرادیول 
مصرف می کردم. آیا ممکن است مصرف 
این دارو باعث تشکیل نشدن قلب جنین 

شده باشد؟ 763****0916

پاسخ

دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان و 

استاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

پاسخ اول: اگر اطمینان دارید در گذشته به 
بیماری آبله مرغان مبتال شده اید، یعنی بدنتان 
ایمنی کافی دارد و احتمال ابتالی بعدی به 
بیماری بسیار کم است اما اگر خانمی شک 
در  باید  نه  یا  گرفته  آبله مرغان  که  داشت 
اولین فرصت آزمایش خون از نظر میزان 
آنتی بادی های ضدویروس آبله مرغان انجام 
بدهد. اگر آنتی بادی در بدن موجود باشد؛ 
یعنی خانم در گذشته به آبله مرغان مبتال شده 
و بدنش در برابر ویروس این بیماری ایمن 
است اما اگر آنتی بادی در خون وجود نداشت 
برای بررسی و پیگیری هرچه سریع تر به 

پزشکش مراجعه کند.

پاسخ دوم: جنین داخل رحم در هر سنی از 
بارداری که پزشک محاسبه می کند باید از نظر 
اندازه اندام ها یا قد و وزن، در محدوده مشخصی 
باشد. از این رو، در سونوگرافی، پزشک قطر 
سر جنین، دور شکم، اندام ها و وزن جنین 
را اندازه گیری می کند. اگر در سونوگرافی ها 
پزشک متوجه شود  وزن و اندازه های جنین 
کمتر از محدوده مشخصی است که باید باشد، 
یعنی جنین کمبود وزن دارد و دچار اختالل 
رشد شده است. علل متفاوتی باعث بروز 
این مساله می شوند، مثال در برخی خانواده ها، 
نوزادان به طور ژنتیکی کم وزن به دنیا می آیند. 
عالوه بر ژنتیک، عوامل کروموزومی، ابتالی 
مادر به بیماری های عفونی طی دوران بارداری، 
تغذیه نامناسب مادر، اختالل خونرسانی به 
رحم و جفت، جفت کوچک، ابتالی مادر به 
بیماری های کلیوی و فشارخون به خصوص 
فشارخون مزمن به دلیل درگیری های عروقی 
مادر و خونرسانی ناکافی به جنین و... در ایجاد 
اختالل رشد جنین نقش دارند. این مساله 
هم یکی از عوامل ایجاد بارداری های پرخطر 
یا نیازمند به مراقبت بیشتر است که ممکن 
است با کمی استراحت، کاهش استرس ها و 
بهبود رژیم غذایی شرایط جنین بهتر شود اما 
ممکن است تاثیر چندانی هم نداشته باشد، 
مثال اگر از قبل بیماری هایی مثل ترومبوفیلی ها 
یا اختالالت انعقادی در مادر تشخیص داده 
شده باشد، ممکن است مادر مجبور باشد در 
تمام دوران بارداری از آمپول های زیرجلدی یا 
قرص آسپیرین استفاده کند تا جریان خونش 
بهتر شود. گاهی هم الزم است هر 3-2 هفته 
یکبار با سونوگرافی داپلر رشد و سالمت جنین 
و میزان مایع اطرافش موردبررسی قرار بگیرد. 
اگر این بارداری های پرخطر به موقع تشخیص 
داده نشوند یا در درمان غفلت شود، ممکن 
است در هفته های آخر نزدیک به زایمان جنین 
از دست برود. به همین دلیل گاهی پزشک 
صالح می بیند جنین چند هفته زودتر از موعد 
مقرر به دنیا بیاید و ادامه رشدش را در خارج 

از بدن مادر طی کند.

پاسخ سوم: اگر قصد دارید حتما صاحب 
پسر شوید باید از لقاح آزمایشگاهی کمک 
بگیرید. در این صورت با کمک روش های 
لقاح  از  حاصل  نطفه هایی  آزمایشگاهی، 
تخمک شما و اسپرم همسرتان در آزمایشگاه 
تشکیل می شود و سپس نطفه های دختر و 
پسر از نظر کروموزومی از هم تشخیص 
داده شده و نطفه پسر در رحمتان قرار داده 
می شود ولی این به شرطی است که خانم به 
اندازه کافی تخمک داشته باشد که بتوان عمل 
آی وی اف انجام داد. در برخی بارداری ها به 
دلیل مشکالتی که در نطفه و جنین وجود 
دارد، قلب تشکیل نمی شود و به دارویی که 
مصرف کرده اید ارتباطی ندارد. این اتفاق 
همیشه تکرار نمی شود و ممکن است فقط 
یک بار رخ دهد و برای دفعه بعد بارداری 

کامال طبیعی پیش برود.

با خوانندگان شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت10

پرسش اول: 2 روز است به شدت دچار بیرون روی شده ام 
و مدفوعم کامال آبکی است و مانند اسید پوست ناحیه 

مقعدم را می سوزاند. 
هنوز به پزشک مراجعه نکرده ام. لطفا راهنمایی کنید که از 
چه درمان های  خانگی می توانم برای بهبود شرایطم کمک 

بگیرم. 652****0916

می توان  آیا  و  می شود  چرب  کبد  چرا  دوم:  پرسش 
برگرداند؟  اول  حالت  به  دوباره  را  چرب شده  کبد 

0935****663

پرسش سوم: مدتی است دچار سوزش سرمعده شده ام و 
هر چه می خورم، ترش می کنم. علت این مساله چیست و 

چه کنم تا عالئم کمتر شود؟ 565****0912

پاسخ 
دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

پاسخ اول: اگر دفعتان خیلی شدید است، بهتر است برای 
علت یابی، تشخیص و درمان سریع تر به پزشک مراجعه کنید. 
اگر می توانید غذا و مایعات بخورید و مشکلی در این زمینه 
ندارید، غذاهایی مانند کته، گوشت های نرم  خوب پخته شده 
سیب  موز،  ماست،  همچنین  و...  جوجه کباب  مرغ،  مثل 
رنده شده یا پخته، مایعات فراوان به خصوص دوغ بدون گاز، 
محلول ORS )اوآراس( و آب بنوشید و در نوشیدنی هایتان 
آب نصف یک عدد لیمو را بریزید تا پتاسیم آن را دریافت 
امالح  تنظیم  به  سدیم  بودن  دارا  دلیل  به  هم  نمک  کنید. 

بدن کمک می کند. 
به هیچ وجه آبمیوه طبیعی و به خصوص مصنوعی، نوشابه های 
گازدار و سایر نوشیدنی های شیرین را ننوشید زیرا مشکلتان 

را تشدید خواهد کرد. 
این روش های خانگی کمک می کند تا دفع شدید، کاهش 
پیدا کند و بدنتان امالح ازدست رفته را دوباره جذب کند. 
در صورتی که انجام این کارها بی فایده بود و کنار اسهال 
عالئمی مثل تب، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و ضعف عمومی 

داشتید حتما به مرکز درمانی مراجعه کنید.

پاسخ دوم: کبد چرب ناشی از شیوه زندگی غلط، تغذیه 
نامناسب، نداشتن تحرک و فعالیت بدنی و اضافه وزن است. 
بدن ما به طور طبیعی کالری های مازاد بر نیازش را در خود 
ذخیره می کند. درواقع، مقداری از کالری دریافتی از مصرف 
خون  وارد  و...  کربوهیدرات ها  چربی ها،  شیرینی ها،  انواع 
می شود، مقداری در عضالت می سوزد و مقدار باقی مانده 
آن در کبد به شکل چربی ذخیره می شود تا در صورت نیاز 

دوباره مورد استفاده قرار بگیرد. 
اگر تغذیه نادرست و حجم کالری دریافتی بیش از کالری 
مصرفی باشد، میزان ذخیره و تجمع کالری در کبد به تدریج 
زیاد و زیادتر خواهد شد و پس از مدتی سلول های چربی به 
قدری بزرگ می شوند که به سلول های کبدی صدمه می زنند 
و حتی در مواردی آنها را از بین می برند. در این شرایط به 
کبد، »کبد چرب غیرالکلی« گفته می شود که امروزه یکی از 

شایع ترین علت های بیماری های کبدی است. 
در بسیاری از جوامع بیش از 40-30 درصد افراد جامعه از 
کبد چرب رنج می برند. برای بررسی این موضوع می توان 

آنزیم های کبدی را با آزمایش خون ارزیابی کرد. 
اگر آنزیم های کبدی باال و مختل نباشد، می توان کبد چرب شده 
را با اصالح رژیم غذایی و کاهش وزن بهبود بخشید. درواقع، 
با کاهش 5 تا 10 درصدی وزن کمک بزرگی به بهبود کبد 
چرب خواهید کرد بنابراین بهترین درمان کبد چرب کاهش 
وزن و ورزش و فعالیت بدنی است و هیچ راه و دارویی 

برای درمان آن وجود ندارد. 
در افراد مبتال به دیابت یا چربی خون باال هم بیماری باید 
کبد چرب  چنانچه  بیاید.  پایین  و چربی خون  کنترل شود 
بیشتری  صدمات  کبد  موارد  درصد   10 در  نشود،  درمان 
فاز مزمن و  تا 3 درصد موارد وارد  می بیند و حتی در 2 

سیروز کبدی می شود. 
شایع ترین  آینده  سال های  در   می شود  پیش بینی  متاسفانه 
بیماری کبدی که نیاز به پیوند کبد پیدا می کند، کبد چرب 

غیرالکلی است.

پاسخ سوم: سوزش سرمعده از عالئم بیماری ریفالکس یا 
برگشت اسید معده به مری است. دریچه مری- معده، کار 
از مری به معده برعهده دارد. وقتی  انتقال مواد غذایی را 
دریچه باز می شود، ماده غذایی موجود در مری وارد معده 

شده و سپس دریچه دوباره بسته می شود. 
گاهی اوقات این دریچه به دالیلی نمی تواند خوب بسته شود. 
درنتیجه اسید موجود در معده می تواند به سمت مری برگردد. 
می تواند  معده  اسید  و  است  متفاوت  معده  با  مری  بافت 
باعث سوزش بافت مری و احساس ترشی در دهان شود. 
عواملی که می توانند باعث شلی و خوب کار نکردن  این 
دریچه شوند عمدتا شامل استعمال دخانیات، نوشیدن الکل 
پرخوری،  فراوان،  تئین  و  گزانتین  نوشیدنی های حاوی  و 
خوردن غذاهای حجیم و نفاخ و چرب، دراز کشیدن پس 
از صرف غذا، هرگونه استرس های عصبی، مصرف برخی 

داروها و...است.
ریفالکس، بیماری شایعی است که بهترین کارها برای بهبود 
آن ترک دخانیات و الکل، حفظ آرامش و دوری از هرگونه 
انواع  نکردن  مصرف  کم،  در حجم  خوردن  غذا  استرس، 
فست فودها و غذاهای چرب، ننوشیدن نوشابه های گازدار، 
دراز نکشیدن بعد از صرف غذا، شام خوردن 3 ساعت قبل 

از خواب و... است. 
در صورتی که با انجام این توصیه ها مشکل برطرف نشد، 
نظر  زیر  معده  اسید  کاهنده  داروهای  از  بیمار  است  الزم 

پزشک استفاده کند.

پرسش اول: مردی 28 ساله هستم. چند سالی 
است که پوست دست هایم دچار ترک های 
شدیدی شده است. علت چیست و چه باید 

بکنم؟ اسماعیلی از کرج

پرسش دوم: خانمی 77 ساله هستم. مشکلم 
شست  و  گونه ها  پوست  که  است  این 
دست هایم نازک و قرمز شده است. علت 
این مشکالت چیست؟ لطفا مرا راهنمایی 

کنید. 234****0903

پرسش سوم: آیا تابش اشعهX به پوست 
در آینده باعث آسیب های پوستی می شود؟ 

0910****537

پاسخ 

دکتر مجتبی امیری
متخصص پوست و عضو 

هیات علمی دانشگاه

پاسخ اول: 2 عامل مهم در ایجاد ترک ها و ضخیم 
شدن پوست دست ها تاثیر دارند. یکی از این 
عوامل اگزمای مزمن است. اگزما در اثر حساسیت 
به یک یا چند ماده ایجاد می شود. اگر عوامل 
حساسیت زا به هر دلیلی مثل شغل، شستشوی 

زیاد و... از بین نرود، به تدریج باعث ایجاد 
ترک های عمیق و ضخیم شدن پوست می شود. 
عامل دیگر این مشکل، بیماری پسوریازیس یا 
داءالصدف است. این بیماری می تواند عالئمی 
مانند اگزمای مزمن به خصوص در پوست دست  
و پاها به صورت ترک خوردگی و ضخیم شدگی 
نشان بدهد. البته با توجه به اینکه درمان این دو 
عامل مشابه است، الزامی به تفکیک آنها نداریم 
اما ممکن است سایر نواحی پوست بدن هم 
عالئمی داشته باشد که بیماری ها را از هم تفکیک 
کند. خوشبختانه ترک ها و ضخیم  شدن پوست 
به درمان های دارویی و به خصوص کرم های 
موضعی ترکیبی پاسخ خوبی می دهند بنابراین 
بهتر است حتما به پزشک متخصص پوست 
مراجعه کنید و عامل ایجاد مشکل را از بین 
ببرید. در صورتی که عامل ایجاد خشکی و 
ترک های پوست پیدا نشود مشکل حتی پس 

از درمان دوباره عود خواهد کرد.

پاسخ دوم: با توجه به سنتان، عالئم ظاهری 
پوست احتماال به دلیل صدمات ناشی از نور آفتاب 
به خصوص امواج ماورای بنفش آن است که طی 
همه این سال ها به پوستتان تابیده. قطعا افرادی 
که پوست سفیدتری دارند و در دوران کودکی 
و نوجوانی زیاد در معرض تابش آفتاب قرار 

داشته اند بیشتر دچار این گونه صدمات می شوند. 
متاسفانه این قبیل پوست ها مستعد بروز تغییراتی 
هستند که ممکن است در آینده به تومورها یا 
توده های پوستی ختم شوند بنابراین الزم است 
حتما توسط متخصص پوست معاینه شوید. 
همچنین توصیه می شود در مراحل اولیه صدمات 
ناشی از آفتاب بر پوست از مرطوب کننده ها 
در  کنید.  استفاده  مناسب  ضدآفتاب های  و 
موارد حادتر که پوست آسیب بیشتری  دیده، 
معموال خود را به صورت خشکی یا ضایعات 
اکتینیک کراتوز )ضایعات پوستی خشن( نشان 
می دهد. در این شرایط می توان از کرایو یا فریز 
و اسپری های خنک کننده کمک گرفت و عالئم 

پوستی را از بین برد.

پاسخ سوم: اشعهX، اگر با هر بافت زنده ای 
برخورد کند، آن را مستعد سرطان می کند. به 
همین دلیل در مراکز درمانی با اندازه های بسیار 
حساب شده و دقیق و با اقدامات محافظتی شدید 
از آن استفاده می کنند. اگر منظورتان از تابش 
اشعهX به پوست، انجام گرافی های مختلف 
پزشکی است از این نظر نگرانی نداریم زیرا 
میزان اشعه تابیده شده به بدن در مراکز پزشکی، 
دقیق و استاندارد است و مشکلی برای پوست 

ایجاد نمی کند.

پرسش: آیا بین استرس و اضطراب تفاوتی 
هستند؟  یکی  آنها  دو  هر  یا  دارد  وجود 

0912****326

پاسخ 

دکتر علی باغبانیان
روا ن پزشک و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ: استرس یک کلمه انگلیسی و به معنای 
فشار است. درواقع، هرگونه فشار یا عامل بیرونی 
یا درونی که باعث به هم خوردن تعادل فرد شود، 
»استرس« تلقی می شود. استرس لزوما به معنای 
منفی نیست و می تواند به مشکل مثبت و به صورت 
استرس شادی آور هم وجود داشته باشد اما آنچه 
در جامعه ما بیشتر شناخته شده، استرس های 
منفی است که موجب اضطراب می شود. از نظر 
روان پزشکی اضطراب نوعی بیماری است. عامل 
اصلی و عمده ایجاد اضطراب، استرس ها هستند 
که با شرایط خاصی در افراد قابل مشاهده اند. به 
عبارت دیگر، اضطراب می تواند نشانه ای بیرونی 
از استرس حاد باشد. عالئم مختلفی مانند تنش 
و ناراحتی در ماهیچه ها، افزایش ضربان قلب 
و بی خوابی ممکن است هنگام وقوع هر دوی 
این حاالت نمود پیدا کند. جالب است بدانید 
وجود به اندازه استرس در زندگی افراد الزامی 
است، مثال اگر دانش آموزان و دانشجویان استرس 

قبولی یا ردی در امتحان نداشته باشند، درس 
نمی خوانند یا اگر فردی استرس مشکالت مالی 
نداشته باشد، دنبال کار و تالش نمی رود یا 
صرفه جویی اقتصادی پیش نمی گیرد. درواقع، 
عمده فعالیت های ما با محرکی شروع می  شود 
که زیربنای آن وجود استرسی طبیعی است که 
ما را به سمت تعالی و پیشرفت سوق می دهد 
اما گاهی این استرس ها به قدری شدید می شوند 
که فرد را عاجز می کنند و به شکل بیماری زا 
درمی آیند. بعضی اوقات هم زمان استرس به 
اندازه ای طوالنی می شود که اصال وقفه ای بین 
استرس های مختلف برای موضوعات گوناگون 
پیش نمی آید و در این حالت است که فرد درمانده 
می شود. این نوع استرس ها کامال غیرطبیعی است 
و باید حتما هرچه سریع تر توسط روا ن شناس یا 
روان پزشک درمان شود. یادتان باشد اگر استرسی 
باعث بهبود عملکرد شود و زمان زیادی را هم 
به خود اختصاص ندهد و در حد 5 تا 10درصد 
باشد، طبیعی است اما استرس بیش از 10درصد 
که زمان بیشتری فرد را درگیر می کند، به شدت 
می تواند روی عملکرد بدن تاثیر بگذارد. به این 
شکل که فرد از کارش بیزار می شود، ارتباطات 
اجتماعی اش دچار اختالل شده و کم حوصله 
می شود، در جمع دوستان و همکاران شرکت 
نمی کند و دوست دارد بیشتر اوقاتش را به تنهایی 
بگذراند. اگر فردی به این مرحله برسد حتما 
باید درما ن های ویژه روان پزشکی انجام دهد و 

هرگز این درمان ها را به تعویق نیندازد زیرا هر 
چه درمان ها به تعویق بیفتند، مشکالت جدیدی 

به مشکالت قبلی اضافه خواهد شد. 
در  می تواند  زیاد  استرس  نکنید   فراموش 
قسمت های مختلف بدن تاثیرات منفی داشته 
باشد و کامال بیماری زا شود زیرا استرس مزمن 
به تدریج به سیستم ایمنی بدن لطمه می زند و 

آن را تضعیف می کند. 
نتایج پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده 
و  ناراحتی ها  علت  بیشترین  می دهد،  نشان 
مشکالت گوارشی، وجود استرس های مزمن 
است زیرا استرس موجب ترشح بیش از حد 
برخی هورمون ها در معده می شود و آن را 
زخم می کند. همچنین یکی از عوامل عمده 
مشکالت تنفسی وجود استرس است. این عامل 
در سیستم قلب و عروق بیماری دیابت، پرفشاری 
خون، بیماری های پوستی، مشکالت عضالنی- 
اسکلتی و... هم دیده می شود. از این رو، ما برای 
بسیاری از بیماری ها حتی سرطان ها هیچ علت 
مشخصی پیدا نمی کنیم و کامال واضح است که 
بیمار تحت تاثیر استرس مزمن دچار مشکالت 
جسمانی شده است، در حالی که پژوهش های 
دیگر نشان می دهند مثبت اندیشی و پذیرش 
واقعیت ها می تواند به افراد در مقابله با تنش ها 
و استرس های زندگی کمک کند ولی انکار و 
نپذیرفتن مسائل زندگی، فرد را از یافتن راه حل 

مناسب دور می کند و به استرس هایش می افزاید.

پرسش: 46 ساله هستم. 70 کیلوگرم وزن 
و 167 سانتی متر  قد دارم. قند ناشتایم 116 
است. آیا قندخونم باالست؟ چطور می توانم 

آن را پایین بیاورم؟ 663****0918

پاسخ 
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ: با توجه به میزان قندخون ناشتایی که 
دارید در مرحله پیش دیابت قرار گرفته اید و اگر 
مراقب نباشید و قندخونتان 10 واحد دیگر باالتر 
برود و در نتایج چند آزمایش خون ثابت شود،  

می توان گفت به دیابت مبتال شده اید. برای اینکه 
قندخونتان را کنترل کنید باید با همه وعده های 
غذایی تان مقدار زیادی سبزی و صیفی بخورید. 
تصور بسیاری از افراد در  مورد بیماری دیابت 
این است که فقط خوردن مواد غذایی شیرین 
می تواند قندخون را باال ببرد، در حالی که مهم ترین 
نکته در رژیم غذایی افراد مبتال به اختالالت 
قندخون، کل کالری دریافتی است. ضمن اینکه 
شما کمی اضافه وزن هم دارید بنابراین باید 
کالری دریافتی تان را کاهش بدهید که می تواند از 
چربی ها، پروتئین ها، کربوهیدرات ها یا قندهای 
ساده باشد. برای این کار باید خوراکی هایی 
که تراکم کالری شان باالست؛ یعنی در حجم 
کم مقدار زیادی کالری دارند را محدود کنید.

سبزی و صیفی بیشتری بخورید، میوه ها را 
به صورت کامل مصرف کنید و آنهایی را 
که می توان پوستشان را هم خورد با پوست 
و...  شلیل  هلو،  انواع سیب،  مثل  بخورید، 
انجیر،  مانند خرما، کشمش،  میوه ها  برخی 
توت خیلی شیرین هستند و قندشان به قند 
سایر میوه ها برتری ندارد بنابراین نباید مثال 
یک مشت توت یا کشمش و خرما را همراه 
چای بخورید و بگویید قند این میوه ها خوب 
است زیرا باز هم میزان قند دریافتی تان افزایش 
می یابد و قندخون را باال می برد. عالوه بر اینها 
حتما بعد از همه وعده های غذایی تان فعالیت 
فیزیکی یا پیاده روی داشته باشید تا به کنترل 

قندخونتان کمک کند.

پرسش اول: خانمی 63 ساله و ساکن خوزستان 
هستم. مشکلم این است که وقتی در معرض 
نور آفتاب قرار می گیرم بدنم به شدت دچار 
خارش می شود و تاول می زند. برای حل 
این مشکل چه باید بکنم؟ 732****0939

پرسش دوم: مردی 69 ساله هستم و سرم 
همیشه خارش دارد. به بیماری دیابت مبتال 
هستم و در منطقه ای که زندگی می کنم، آب 
لوله کشی شور است و ما با همین آب استحمام 
می کنیم. آیا خارش می تواند به این دالیل 

باشد؟ 527****0917

پاسخ
دکتر امیرهوشنگ احسانی

متخصص پوست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

پاسخ اول: برخی بیماری های پوستی در فصل 

بیشتری  تابستان شیوع  به خصوص  بهار و 
دارند که به آنها »بیماری های آفتابی« گفته 
آفتابی  بیماری های  یا  فتودرماتوز  می شود. 
گروهی از بیماری ها هستند که در آنها پوست 
برخی افراد به تابش آفتاب واکنش غیرطبیعی 

نشان می دهد. 
از  بعد  دقیقه   20 تا   15 که  شکل  این  به 
اینکه پوست در معرض تابش نور آفتاب 
قرار می گیرد دچار خارش و التهاب و حتی 

کهیر می شود. 
دیده  سنی  هر  در  است  ممکن  اتفاق  این 
شود اما معموال در دهه 3 و4 سنی شیوع 
بیشتری دارد. درمان این مشکل محافظت 
بسیار خوب از پوست درمقابل تابش نور 
آفتاب است. برای این کار، هم باید از کرم 
 SPF ضدآفتاب  فیزیکی به مقدار کافی و با
مناسب بزنید و هر 2 ساعت یکبار آن را 
تمدید کنید. دستکش و کاله را هم فراموش 
نکنید. در صورتی که پوست دچار مشکل 

عالمتی  درمان های  از  می توان  باشد  شده 
هم کمک گرفت. یادتان باشد همه افراد به 
بیماری های آفتابی مبتال نمی شوند و برای 
ابتال به این بیماری فرد باید زمینه الزم را 

داشته باشد.

از  یا دیابت یکی  بیماری قند  پاسخ دوم: 
عواملی است که می تواند به دلیل اختالالت 
اعصاب حسی در پوست، خارش پوستی 
موضعی ایجاد کند اما باعث ایجاد خارش 
به  سر  خارش  نمی شود.  بدن  در  عمومی 
و  می شود  دیده  دیابت  بیماری  در  ندرت 
این مساله بیشتر علل قارچی دارد. مهم ترین 
علت آن هم بیماری درماتیت سبورئیک است 
که معموال خود را با پوسته ریزی و خارش 
نشان می دهد. البته بیماری های دیگری هم 
می توانند موجب خارش پوست سر شوند 
که قطعا با معاینه و تشخیص درست می توان 

درمان مناسبی برای آنها در نظر گرفت.



6 بازی پیشنهادی برای کودکان بیش فعال

بهترینورزشهابرایبیشفعالی

نقشورزش
به طور کلی، بچه های بیش فعال بیشتر از بچه هایی که بیش فعال نیستند از ورزش سود می برند، آن هم به این دلیل 
که تحرک مازاد آنها را کاهش می دهد و می توانند حرکات خود را کنترل کنند. البته نباید انتظار داشت ورزش 
خیلی سریع نتیجه بدهد. میزان تغییرات به کثرت، بقا و تکرار ورزش بستگی دارد. تحقیقات روی بچه های 
بیش فعال سنین بین 5 تا 12 سال که در 5 روز هفته،40 دقیقه ورزش فشرده انجام می دادند، نتایج جالبی را نشان 
داده، به طوری که رفتار این بچه ها در طول 6 هفته بهبود پیدا کرده است. این مطالعات این مفهوم را می رساند 

که فعالیت زیاد انرژی اضافه را خارج می کند و آنها کمتر اذیت می شوند.
نتایج بررسی ها نشان داده انجام ورزش تاثیرات فیزیولوژیکی بر بدن دارد که نشانه های بیماری بیش فعالی را کاهش 
می دهد. بیماران بیش فعال مشکالتی از جمله عصبانیت با انرژی کم، کارایی کم و انگیزه پایین دارند. ورزش روشی 
برای کاهش استرس و بهبود بخشیدن روحیه است و این پتانسیل را دارد که به افراد مبتال به بیش فعالی کمک کند. 
محققان دریافته اند در صورتی که افراد مبتال به بیش فعالی ورزش کنند، بعد از ورزش احساس انرژی بیشتری برای 

انجام کارهای خود می کنند. آنها با ورزش احساس سردرگمی کمتری دارند و انگیزه بیشتری پیدا می کنند.

بهترینورزشها
بچه های بیش فعال از اینکه در کالس بنشینند زجز می کشند. آنها باید به نوعی 
انرژی خود را تخلیه کنند. دویدن قبل از شروع کالس 5 بار در حیاط مدرسه 
ایده بسیار خوبی ست. در کل برنامه آنها باید شامل فعالیت هایی باشد که 
روی عضالت بدن آنها تاثیر بگذارد، مثل پریدن.  انرژی  اضافه  این  کودکان  
باید از طریق  فعالیت های  مثبت، از جمله  ورزش  کردن مصرف  شود. بهتر 
است  آنها را برای  بازی  به  زمین های  بزرگ  ببرید و اجازه  دهید  به  فعالیت های  
لذت بخش  بپردازند یا اینکه  روزانه  برای  پیاده روی  آنها را از مدرسه خارج  کنید.
تحقیقات یکی از دانشگاه های محیط زیست آمریکا درباره تاثیرات فضای سبز 
بر رفتار انسان نشان می دهد وقت گذراندن در طبیعت بیماری بیش فعالی را 
بهبود می بخشد. هرچه محیط دلبازتر باشد، در بهبود بیش فعالی موثرتر است. 
به عبارت دیگر، فعالیت در پارک خیلی بهتر از ورزشگاه است. در منزل  نیز 

باید  مسوولیت هایی  که  از لحاظ  جسمی  قدری  بچه ها را خسته  می کند به  آنها 
بسپارید  تا به  این  وسیله  انرژی  بیش  از حدشان گرفته  شود. البته  خوب  است  
گاهی  برای  انجام  این  مسوولیت ها جوایزی  هم  از سوی معلمان و والدین 

در نظر گرفته شود.
در کل، دویدن، رشته های رزمی، پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری و فوتبال 
جزو ورزش هایی هستند که برای کودکان بیش فعال توصیه می شوند. البته نوع 
رشته ورزشی خیلی مهم نیست و باید بیشتر به مدت و تواتر ورزش توجه 
کرد. به این ترتیب که ابتدا چند جلسه در هفته با مدت 10 دقیقه شروع کنید 
سپس با پیشرفت کودک، مدت را تا 30 دقیقه افزایش دهید؛ یعنی 4 تا 5 روز 
در هفته به مدت 30 دقیقه. از آنجا که این کودکان زودتر خسته می شوند باید 
هر جلسه تمرین متفاوت و جذاب باشد، برای مثال یک روز پیاده روی، یک 

روز دوچرخه سواری، 2 روز شنا و... 

بازیاول
طنابی با طول بلند را روی زمین پهن کنید 
برود.  از کودک بخواهید روی آن راه  و 
شکل های مختلفی به طناب بدهید؛ یک بار 
دایره ای شکل، یک بار زیگزاگ  یا هر شکل 
دیگر که کودک به آن عالقه دارد. حداقل 

هر شکل، 3 مرتبه تکرار شود.

بازیسوم
مشابه تصویر از کودکتان بخواهید روی زمین 
بنشیند و مانند خرچنگ روی دست و پای 
خود راه برود. کودک باید 2 دقیقه به صورت 

خرچنگ راه برود. 

بازیپنجم
در این بازی، کودک باید در وضعیت ایستاده قرار بگیرد و دست ها را 
به سمت باال و کنار گوش بیاورد. سپس مشابه تصویر، زانوها را اندکی 
خم کند و به سمت باال بپرد و به آرامی فرود بیاید. تمرین باید بدون 

مکث و پیاپی 20 مرتبه تکرار شود. 

بازیدوم
می توانید  )حتی  دایره ای شکل  شئ  یک 
شکل را با طناب ایجاد کنید( روی زمین 
پهن کنید سپس از کودک بخواهید توپ 
را داخل آن بیندازد. پس از اتمام به سرعت 
به سمت توپ ها بدود و توپ ها را به خط 
اول برگرداند. پس از هر بار موفقیت فاصله 
را بیشتر کنید. برای هر فاصله حداقل 5 

پرتاب انجام شود. 

بازیچهارم
در این بازی کودک باید در حالت شنا سوئدی 
قرار بگیرد. به این ترتیب که دست ها و پاها 
به اندازه عرض شانه باز شود. دست و پای 
چپ همزمان به سمت چپ از بدن دور 
شود و روی زمین قرار گیرد سپس دست 
و پای راست نیز به سمت چپ بیایند تا 
در عرض شانه قرار گیرند. تمرین باید 10 

مرتبه تکرار شود.

بازیششم
در بازی آخر، کودک باید روی پنجه پا 
بایستد و به مدت 2 دقیقه به این شکل 
راه برود. سپس استراحت کرده و بازی 

را تکرار کند..

از  یکی  می دانید،  که  همان طور 
نشانه های ADHD یا بیش فعالی 
در کودکان، بی قراری است. اگر تا به 
حال با یک کودک بیش فعال مواجه 
شده باشید، حتما متوجه شده اید که 
نمی تواند چند دقیقه سرجایش بنشیند و دائم در صندلی اش حرکت می کند. 

طبیعی است که ورزش کردن راهی برای آزاد کردن این انرژی های نهفته در 
کودک است و کنار دارو و رفتاردرمانی می تواند به بهبود وضعیت وی کمک 
کند. عالوه بر این، ورزش کردن کودکان بیش فعال باعث بهبود عدم توجه، 
تکانش گری و مهارت های اجتماعی می شود اما کدام ورزش ها برای کودکان 
بیش فعال توصیه می شود؟ در این شماره از صفحه »تناسب اندام« به این موضوع 

پرداخته و نهایتا 6 بازی را پیشنهاد کرده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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شدکه...
یادتانبا

معالج  پزشک  با  بدنی  فعالیت  ونه 
هرگ شروع  از  قبل   

مشورت کنید.

در شکل  همبازی  همراه  می تواند  ارائه شده  بازی های   

رقابت انجام گیرد تا برای کودک جذاب تر شود.

 مدت اجرای هر بازی متغیر است. ممکن است کودک 

به یک بازی بیشتر عالقه مند شده و تمایل داشته باشد مدت 

د و به بازی دیگر کمتر تمایل نشان دهد 
بیشتری به آن بپرداز

بنابراین سخت نگیرید زیرا هدف فعال بودن کودک است.



وقتی جوان و سالم هستید، ممکن است به راحتی برخی عالئم بیماری 
را نادیده بگیرید. کارشناسان معتقد هستند، توجه به عالئم بیماری از 
سنین جوانی از اهمیت باالیی برخوردار است. نادیده گرفتن نکات به 
ظاهر ساده در زندگی می تواند زمینه ساز مشکالت مهم برای سالمت شما 
شود. ادامه دادن برخی عادت های روزمره هم موجب مشکالت مهم جسمانی می شود. 
هر حرکتی که می کنید و هر نفسی که می کشید، فرصتی برای زندگی سالم تر است. از 
اشتباهات کوچک دوری کنید زیرا برخی از آنها می توانند سال ها از زندگی شما بکاهند.

 ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

قلبینمیشوید اینفکرکهشمادچارحمله
مادربزرگ  یا  پدربزرگ  برای  افراد  بیشتر  که  است  اتفاقی  جدی،  قلبی  حمله 
وجود  هم  جوان تر  مردان  برای  اغلب  تهدید  این  اما  هستند  آن  نگران  خود 
دهه  اوایل  است  ممکن  دارد،  سابقه  شما  خانواده  در  قلبی  بیماری  اگر  دارد. 
به نظم  باشید، همواره  سوم زندگی دچار آن شوید. مهم نیست شما چندساله 

کنید. توجه  قلبتان  در ضربان 
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حذفپزشکازبرنامهزندگی
برای نوشیدن ماءالشعیر و  نیاز دارید چند تومانی  از قبل می دانید که  شما 
خوردن سیب زمینی سرخ کرده دارید، با این وجود از خوردن آنها احساس 
خوبی دارید. آقایان هنگام پیدا کردن دالیلی برای مراجعه نکردن به پزشک 
نابغه هستند اما یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید برای سالمتتان انجام 

است. منظم  مراجعه  برای  زمانی  برنامه  دهید 

ازکرمضدآفتاب استفاده نادیدهگرفتن
به ساحل می روید، صحبت  یا  بازی می کنید  فقط در مورد روزهایی که گلف 
خارج  خانه  از  که  بار  هر  باید  پوست  سرطان  از  جلوگیری  برای  نمی کنیم. 
افراد  بیشتر  کنید.  استفاده  باالتر  یا   30  SPF با  ضدآفتاب  کرم  از  می شوید، 
هرگز از کرم ضدآفتاب برای پوست صورت یا هر پوستی که در معرض اشعه 

کنید. محافظت  از خودتان  نمی کنند.  استفاده  است،  آفتاب 

گرفتنخروپف نادیده
آیا در طول شب صدای اره کردن چوب می شنوید؟ حدود نیمی از افرادی 
مشکل  دارند.  خواب«  انسدادی  »آپنه  نام  به  مشکلی  می کنند  خروپف  که 
تالش  شما  کنار  خوابیدن  برای  که  است  دیگری  فرد  آزار  از  مهم تر  شما، 
می کند. این اختالل می تواند باعث شود شما چند ثانیه از نفس نکشید. این 

است. مرتبط  قلبی و فشار خون  بیماری های  به  بیماری همچنین 

فرارازحلمشکالت
این  زیرا  است  مشکل  از  بخشی  این  می شوند.  افسرده  مردان  از  بیشتر  زنان 
ایده که افسردگی مساله ای زنانه است، بیش از 6 میلیون مرد را از درخواست 
نوشیدنی ها  و  قرص ها  از  افراد  از  بیشتری  تعداد  نتیجه،  در  بازمی دارد.  کمک 
را  افسردگی  درمان  فقط  کار  این  می گیرند.  کمک  بهتر،  احساس  داشتن  برای 

می کند. دشوار  بسیار 

ناتوانیجنسی خودداریازدریافتکمکبرای
شرمنده نشوید! مشکالت اتاق خواب هیچ ارتباطی با مردانگی شما ندارد. 
اصلی  علت  باشد.  شما  ذهن  از  ناشی  آنها  که  دارد  وجود  احتمال  این 
همچنین  است.  آلت  به  مناسب  خون  جریان  نبود  معموال  جنسی  ناتوانی 
با  بنابراین غرور خود را کنار بگذارید و  می تواند نشانه مشکل قلبی باشد 

کنید. مشورت  پزشکتان 

فراموشکردنسالمتدهانودندان
ایاالت متحده آمریکا، زنان احتماال بیش از مردان از معاینات منظم دندان  در 
مراجعه  دندان پزشک  به  مرتب  باید  افراد  همه  که  حالی  در  می کنند،  استفاده 
از  و  دهند  تشخیص  را  دهان  مشکالت  می توانند  اینکه  دلیل  به  نه تنها  کنند. 
»هه«  گفتن  و  دندان پزشکی  صندلی  روی  نشستن  بلکه  کنند،  جلوگیری  آن 
حتی  و  لوپوس  کرون،  بیماری  دیابت،  مانند  بیماری هایی  نشانه  می تواند  نیز 

سرطان خون را فاش کند.

زندگیدرلحظه
بعضی از افراد فقط دوست دارند بنوشند، با سرعت رانندگی کنند یا پرش از هواپیما 
را تجربه کنند. مطمئنا این کارها سرگرم کننده هستند اما همه آنها می توانند به سالمت 
آسیب بزنند. حقیقت این است که مردان نسبت به زنان برای انجام این کارها  تحمل 
بیشتری دارند. چرا؟ نوشیدن در برخی افراد موجب آشفتگی ذهنی می شود. بعضی 
افراد فقط زمان کمتری برای بررسی نتیجه اقداماتشان صرف می کنند، گاهی اوقات 

الزم است درباره یک مساله 2بار فکر کنیم.

ازدستدادننظمزندگی
پیگیری  را  آن  زمان  کسی  چه  واقعا،  رفته اید؟  دستشویی  بار  چند  امروز 
به دستشویی  2بار در شب  از  بیش  یا  در روز  بار   8 از  بیش  اگر  می کند؟ 
یا ممکن  باشد  آرامش  از سلب  می روید، می تواند عالمت مساله ای مهم تر 
مثانه  بزرگ شده،  پروستات  مانند  پزشکی  مشکل  یک  از  نشانه ای  است 
این  مورد  در  باشد.  سرطان  انواع  از  برخی  حتی  یا   )OAB( بیش فعال 

کنید. مشورت  پزشکتان  با  موضوع 

وسیبزمینی استیکگوشت مصرف
افراد کمی پیدا می شوند که در طول روز به مقدار کافی میوه و سبزیجات 
برای  را  سبزیجات  از  غذایی  وعده  4تا5  مصرف  پزشکان  دریافت  کنند. 
برای شما  مقدار  این  اگر  می کنند.  پیشنهاد  قلبی  نظر  از  سالم  غذایی  رژیم 
کافی نباشد، به اندازه نیاز بدنتان مصرف کنید. خوردن مواد سالم همچنین 
احتمال ابتال به سکته مغزی، سرطان یا مشکالت گوارشی را کاهش می دهد 

و قند خون را کنترل می کند.

این 10اشتباه را 
در  مورد سالمتتان 
انجام ندهید



نگاه به دنیا از چشمان آیدا الهی، فعال جوان و پرتالش حقوق معلوالن 

دختری که تبدیل به سفیر امید شد!
آیدا الهی، دختر جوانی است که بر اثر حادثه 
دچار ضایعه نخاعی  شد و توانایی استفاده 
از اندام های خود را از دست  داد، تا اینکه 
پس از 5 سال برنامه فشرده توانبخشی 
توانایی استفاده از دست چپ خود را تا 
حدود 40 درصد باز یافت. آیدا از آن زمان تاکنون پیشرفت 
جسمی خاصی نداشته و برای ادامه حیات همچنان نیازمند 
لوله تنفسی است اما هیچ یک از این دشواری ها او را مغلوب 
خود نکرده است. آیدا با تمام محدودیت هایش موفق به 
تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی 
انگلیسی شده و تا به حال 3 کتاب ترجمه کرده است. همچنین 
مدیریت یک وبالگ )aida.special.ir( را برعهده دارد و از 
این طریق به بیماران دیگر انگیزه و امید می بخشد. او که با 
عنوان »سفر امید« و »فعال حقوق معلوالن« شناخته می شود 
برای همنوعان خود پیام مهمی دارد؛ »قدر داشته هایتان را 
بدانید، به اندک سختی کمر خم نکنید و نمی توانم ها را از 
خود دور کنید.« در ادامه بخشی از تصاویر و درد دل های 

آیدا را در صفحه اینستاگرام او )@ida.elahi( می  خوانید.

فقط تصور کنید... 
ساعت  از  یعنی  این  و  داری  دکتر  وقت  6عصر  ساعت 
2/5 بعدازظهر باید پروسه طاقت فرسای لباس پوشیدن و 
آماده سازی دستگاه باالبر برای انتقال از تخت به ویلچر را 
آغاز کنی. بعد از آن، دستگاه ساکشن 10کیلویی و متعلقاتش 
را جمع و جور کنی و بگذاری داخل ساک... به عالوه 
کلی خرده کاری های دیگر، رأس ساعت 5 آماده هستی تا 
پروسه دشوار سوار شدن به ماشین را آغاز کنی. بعد از 
طی مسیر و رسیدن به مطب پزشک، اکنون باید به همان 
سختی که سوار ماشین شدی، پیاده شوی... حاال خدا را 
شکر که ساختمان آسانسور دارد و آسانسورش هم وسیع 
است. وارد اتاق انتظار مطب می شوی و پس از نیم ساعت 
معطلی، باالخره وارد مطب می شوی و روبروی میز دکتر 
قرار می گیری. هرچند بدجور معده درد داری، با لبخند سالم 
گرمی می کنی و پزشک بی هیچ واکنشی نگاهت می کند. 
دفترچه بیمه ات را به دستش می دهی و شروع می کنی به 
توضیح عالئم و شرح بیماری ات ولی انگار با دیوار حرف 
می زنی! پزشک سرش توی دفترچه است و هنوز نشنیده 
و تشخیص نداده و نسخه ننوشته، تند و تند به صفحات 
دفترچه مهر می زند، مبادا از ویزیت تعداد بیشتری بیمار 
جا بماند. درنهایت، بی آنکه حتی لحظه ای نگاهت کرده 
باشد، می گوید فالن روز بیا فالن جا برای اندوسکوپی... 
روز بعد پدر می روند همان فالن جا تا فرم پذیرش را پر 
کنند. ناگاه پرستار فریاد می کشد: »این دکتر با خود چه 
فکری کرده است که یک بیمار ضایعه نخاعی گردنی با 
مشکل تنفسی را برای اندوسکوپی می فرستد به یک درمانگاه 
بدون تجهیزات؟ بیمار شما فقط باید در بیمارستان و تحت 

نظارت اندوسکوپی شود.«
من  می گوید  پزشک  می گیرد.  تماس  پزشک  با  پرستار 
دیگر  بیمارستان هم  در  و  ندیدم  را  تنفسی مریض  لوله 
اندوسکوپی نمی کنم و به خانواده بیمار بگویید دیگر کاری 

از من ساخته نیست!
حدود 300هزار تومان خرجت شد )هزینه ماشین و فردی 
برای کمک در جابجایی و هزینه ویزیت( تا بروی پیش 
دکتری که برای هیچ ویزیت می گیرد... و حاال باید تمام 
این پروسه را با پزشکی دیگر تکرار کنی... لباس پوشیدن 
و روی ویلچر نشستن و توی ماشین رفتن و هزینه ها و 
عدم اطمینان از اینکه آیا این پزشک جدید، نظری بر تو 
خواهد افکند یا این یکی هم سربه زیر است و به جای 

تو، به عکس روی اسکناس ها نگاه می کند؟!

یکی از بزرگ ترین معضالت افراد درگیر با بیماری ها و 
مشکالت حرکتی، دسترس ناپذیری و عدم مناسب سازی 
معابر و اماکن شهری است اما می دانید دیروز به چه فکر 
نامناسب  ترین  و  غیرقابل دسترس  ترین  اینکه  می کردم؟ 
مکان ها در دنیا، طبیعت است! کوه ها، جنگل ها، دشت ها 
و تپه ماهورها... و از طرفی، طبیعت اگر مناسب سازی شود که 
دیگر طبیعت نیست! طبیعت باید بکر باشد و دست نخورده. 
جنگل یا کوه مناسب سازی شده تبدیل می شود به پارک 
جنگلی و کوهستان پارک، حتی اگر روی سنگفرش هایی 
مسطح در دل جنگل، طبیعت را سیر کنی، گرچه وجودت 
پر از نشاط و تازگی می شود، هرگز آن حس بکر و اصیلی 
در  سنگریزه ها  و  ناهمواری ها  روی  گذاشتن  قدم  که  را 
یکان یکان سلول هایت ایجاد می کند و حس خیس گذر 
از عرض رود از روی سنگ های سست، حس قلقلک آور 
غلتیدن در چمنزار و دشت و... هزاران هزار حس ناب و 
بکر دیگر را منتقل نمی کند. و به راستی... برای مشکالت 
مناسب سازی شهری، می توانی بروی یقه شهرداری ها را 

مرتب کنی! اما برای عدم مناسب سازی طبیعت چه؟ 
شاید بهترین راهکار چنین باشد که شاعر می فرماید:

یارب چه خوشست بی دهان خندیدن
بی منت دیده، خلق عالم دیدن

بنشین و سفر کن که به غایت نیکوست
بی زحمت پا، گرد جهان گردیدن )بابا افضل کاشانی(

هرگاه از خانه بیرون می روم، اگر با مانعی، پله ای یا هر مسیر 
صعب العبوری مواجه شوم یا اگر نیاز باشد با ماشین تردد کنم، 
برای جا بجایی ها و سوار و پیاده شدن ها، امیدم به خلق ا...است! 
یعنی هر وقت اطرافیانم می گویند: »خب، حاال جا بجایی را چه 

کار کنیم؟« فورا لبخندی می زنم و می گویم: »خلق ا...!«
و به راستی که بندگان خدا، تاکنون با جان و دل از هرگونه یاری 
دریغ نداشته اند. چندی پیش، یکی از همین »خلق ا...« که راننده 
تاکسی بسیار بامحبتی بود، پس از آنکه مرا با کمک »خلق ا...« 
دیگری که از میان رهگذران به دام انداخته بودیم، از تاکسی اش 
پیاده کرد و روی ویلچر نشاند، در آخر لبخندی زد و در حالی 
که داشت می گفت: »خدا شفا بده«، ناگاه لحنش مردد شد... کمی 
معذب به نظر می رسید و انگار داشت توی ذهنش سبک سنگین 
می کرد که آیا دعایی که کرده می تواند با شرایط من همخوانی 
داشته باشد؟! گویی خودش هم به دعایش باور نداشت؛ شفا؟ 
برای این بنده خدا؟! در این هنگام ناگهان انگار چیزی به ذهنش 
رسیده باشد، نگاهی به همراهانم انداخت، لبخند رضایتمندی 
بر چهره اش نشست و در ادامه دعایش، این بار خطاب به آنها 
گفت: »یا که خدا توانایی بده.« معنای دعایش را خوب می فهمیدم 
و همان دم احساسی زیبا در دلم نشست. دعایش بسیار دلنشین 
بود... اصال به قول مونا، پروانه ای شدم! همیشه خلق خدا پس 
از هر کمکی که به من می کنند، تقریبا بالاستثناء، آرزوی شفا 
برایم دارند و من که به شرایط خود واقفم و می دانم که آن 
شفای معجزه گونی که در ذهن آنهاست، چیزی است ناممکن، 
تنها لبخندی می زنم و سپاس می گویم... پیش خودمان بماند، از 

این حرف، ته دلم کمی هم معذب می شوم... 
باید پذیرفت که در مورد برخی بیماری ها یا معلولیت ها، شفا 
چندان معنایی ندارد... شاید »سالمت باشید« )به این معنی که 
همین سالمتی ای که داری حفظ شود( دعای مناسب  تری باشد... 
اما دعایی که حقیقتا افرادی همچون من به آن نیاز داریم، همان طور 
که آن راننده تاکسی گفت، این است که خداوند به اطرافیان 
ما، به کسانی که دست و پا و چشم و زبان و قدرت و توان ما 
هستند، توانایی بدهد، آنها را از ناخوشی ها و ناتوانی ها حفظ 
کند و قدرت و توانی مضاعف به آنها ببخشد چراکه توان ما تا 
حد زیادی در گروی توان آنهاست. البته ناگفته نماند که خداوند 
به »خلق ا...«، توانایی وافر عطا فرماید! آمین، یا رب المخلوقین!

فکر نمی کردم دیگر هیچ وقت بتوانم یک بچه را بغل بگیرم. 
بعد از این بیماری، هم بچه ها نسبت به من بیگانگی می کردند 
و هم من نسبت به آنها حس غریبی داشتم. نمی توانستیم با هم 
مأنوس بشویم؛ برای آنها تفاوت من غریب بود و من از صراحت 
و سادگی بچه ها در نگاه ها و اشاراتشان گریزان بودم و این موضوع 
که بچه ها برخالف ما آدم بزرگ ها، بی نقاب مالحظات آنچه را که 
می بینند به زبان می آورند من را معذب می کرد. از وقتی یادم است 
عاشق بچه ها بودم و سال ها بود که از لمس این عشق محروم 

مانده بودم... اما »تِرمه« این حس را دوباره به من هدیه داد... 

رمپ با مانع!
عکس تقدیمی به شهرداری منطقه یک مشهد... 

#مناسب سازی
#معلوالن 

#امکانات شهری

رمپ )سطح شیب دار مخصوص عبور ویلچر( یا یک پازل 
درهم ریخته؟

عکس تقدیمی به شهرداری منطقه یک مشهد!
#مناسب سازی

#معلوالن 
#امکانات شهری

رمپ یا سرسره؟!
عکس تقدیمی به شهرداری منطقه یک مشهد... 

خواهرم میگه: آیدا، چقدر هم ژستت عصبانیه! حاال ببخششون... 
#مناسب سازی

#معلوالن
#امکانات شهری

این روزها اصال حال و هوای خوبی ندارم. انگار ریِست شده ام 
به سال های اول بیماری، زمانی که هیچ چیز ثبات نداشت... پر 
از استیصال و دردهای غیرقابل کنترل و حاالت آزار دهنده. پس 
از سال ها دوباره نیمه شب ها بیدار می شوم و می بینم از شدت 
درد و ناراحتی با اخم و چهره ای درهم کشیده به خواب رفته ام.
هر چه سال ها رشته بودم تا به ثباتی نسبی برسم پنبه شد... وزنم 
را که با مشقت و به قیمت بیمار کردن خودم کنترل کرده بودم، 
در عرض چند ماه بدون هیچ دلیل مشخصی باال رفت و همه 
چیز را سخت  تر کرد... دردهای نوروپاتیک دوباره از کنترل نسبی 
خارج شد و تک تک لحظاتم آمیخته شد با زجری افسارگسیخته... 
هراسی که سال ها آن را به خواب برده بودم، بیدار شد و قرار از من 
ربود... حسابی به هم ریخته ام؛ جسمی، ذهنی و روحی. باید از نو 
همه چیز را جمع و جور کنم اما دیگر تازه نفس نیستم. خستگی 
سال ها جنگیدن و زخم خوردن و ایستادگی و سخت جانی به تن 
رنجورم مانده است... ولی چاره ای نیست، باید هرطور هست این 
پازل درهم ریخته را از نو بچینم، هرچند بار هم که بپاشد، باید از 
نو بچینم... پس از هفته ها تجربه احساسات ناگوار و آزاردهنده، 
حضور در فضای باز و در جمع دوستان ساعاتی مرا از خودم 
جدا کرد؛ هرچند گهگاه چه در مسیر و چه در جمع، چشمانم در 
پشت شیشه های عینک به اشک می نشست و نسیم خنک شبانه 
رطوبت نگاهم را می زدود. اکنون حس بهتری دارم. نیاز داشتم از 
این چهاردیواری مملو از درد و رنج بیرون بیایم و نفسی تازه کنم. 
ممنون از میزبان که با فرستادن کمک، شرایط حضورم را فراهم کرد... 

آن کسانی که همزمان هم تحصیل می کنند، هم سر کار می روند، 
هم به امور خانه می رسند، هم تالیفات دارند، هم پایان نامه و مقاله 
می نویسند، هم مطالعه آزاد دارند، تفریحاتشان نیز بجاست و در 
شبکه های مجازی هم حضور موثر دارند... اینها چه جور بشری 
هستند؟! من در طول روز حداکثر دو کار عمده انجام می دهم 
و فقط جوابگوی پیام های ضروری ام هستم... شاید نیم ساعتی 
هم بتوانم خودم را با کتک! پای مطالعه یک کتاب بنشانم و 
بعد... حقیقتا تمام می شوم و گرچه دلم می خواهد کمی بیشتر 
در شبکه های مجازی فعال باشم اما نمی شود که نمی شود. مثال 
3-2 روزی است که به تشویق عطیه جانم یک اکانت توئیتر باز 
کرده ام... اما دریغ از ادای یک سالم. البته یک دلیلش این است 
که فقط در حالت نشسته می توانم با کامپیوتر و موبایل کار کنم. 
وقتی پس از یک روز طوالنی از کار هالک می شوم، ناگزیر دراز 
می کشم. در این حال، گرچه جسمم خسته است، ذهنم همچنان 
توان مطالعه یا آمادگی فعالیت در شبکه های مجازی را دارد... اما 
خب، نمی شود دیگر... و این است که گهگاهی رخ می نمایم و 

بعد دوباره، مدتی این مثنوی تاخیر شد... 

به پاس بیش از یک دهه خدمات صادقانه و تحمل اعمال شاقه 
و به دوش کشیدن بار سنگین تمام مسوولیت های یک جسم... 
برای انگشت اشاره دست چپم که یکه و تنها هزاران هزار لغت 
را با فشردن کلیدهای صفحه کلید، بر صد ها و بلکه هزارها 
صفحه نقش زده، انگشتری به هدیه گرفته ام و انگشتر دیگری 
را پیشکش انگشت کوچکم کرده ام، به قدردانی هزاران بار 
چرخش روی موس... هرچند اگر به قدردانی باشد، باید یگانه 
دست چپم را از شانه تا نوک انگشتان، یکسره غرق جینگل 
پینگیل کنم! یگانه دستی که ثابت کرد: »یک دست صدا دارد!«

چند سال پیش، پس از پیشامدی ناخوشایند، تحولی خوشایند 
در جهان بینی من ایجاد شد و به موجب آن، بار مثبت و 
منفی کلمات در بیان یک انتقاد برحق و تاثیر کاربرد کلمات 
منفی و مثبت در موثر واقع شدن آن انتقاد یا جبهه گیری 

در برابر آن را به خوبی درک کردم. 
از آن زمان تا به حال، همواره تالشم بر این بوده که در 
ادبیات خود، از واژه هایی که بار معنایی منفی دارند پرهیز 
کنم و بار مثبت را در کالم و نوشتار انتقادی و غیرانتقادی 
خود به کار ببرم. به عنوان مثال، به جای آنکه بگویم از 
فالن چیز »بدم می آید« می گویم از آن چیز »خوشم نمی آید«. 
را می رسانند  منفی  مفهوم  یادشده هر دو یک  دو جمله 
اما جمله نخست بار منفی تندی دارد و دیگری بار منفی 

مالیم  تر... 
هر انتقاد نیز بار منفی مستتری دارد که می توان با بیانی 
مالیم، بار منفی آن را مستتر نگه داشت و انتقاد را تاثیرپذیر 
کرد و برعکس با کالمی تند، بار منفی را آشکار نمود و 

تاثیرگذاری انتقاد را در سیاهی جبهه گیری ها محو کرد.
در پی این تحول، من خود را عادت داده ام که:

نگویم »بدم می آید« و در عوض بگویم »خوشم نمی آید« 
و به همین ترتیب... 

»تمایلی ندارم« به جای »متنفرم«
»حالم چندان خوب نیست«، به جای »حالم بد است«

»این غذا را نمی پسندم« به جای »این غذا را دوست ندارم«
»چندان قشنگ نیست« به جای »زشت است«

»راست بگو« به جای »دروغ نگو«
»خوش اخالق باش« به جای »بداخالق نباش«

واژه های  است،  مرتبط  پروردگار  به  آنچه  در  همچنین، 
منفی به کار نمی برم چراکه خداوند را خیر مطلق می دانم 
و روا نمی بینم واژگانی با مفهوم شر را به او نسبت دهم. 
برای مثال: »درد و بیماری از شما دور باشد« به جای »خدا 
بد ندهد«، »خدا کمک کند که فالن اتفاق نیفتد« به جای 
»خدا نکند فالن اتفاق بیفتد«، »خدا هدایتش کند« به جای 

»خدا لعنتش کند« و...
هرچند گهگاهی از دستم درمی رود و طبق عادت، بی هوا 
از این رویه خارج می شوم، همواره تالش دارم کالمم را 
در جاده مثبت برانم و فرمان را به غلیان خشم نسپارم و 
به بیراهه نیش زبان نیفتم و به راستی که از زمان آن پیشامد 
ناخوشایند، دیگر هرگز کالم انتقاد من در دره طرد شدن 

سقوط نکرده است.

دیشب خوابش را دیدم. بسیار خجالتی و محجوب بود. 
دور و بر تخت من که کار داشت سرش را می انداخت 
پایین و فقط زمین را نگاه می کرد. کارش که تمام می شد، 
با یک متر فاصله از تخت من می رفت و کنار در اتاق ایزوله 
می ایستاد، دو دستش را روی انتهای دسته  تِی می گذاشت 
و چانه اش را به آن تکیه می داد. اوایل فقط لبخند پر از 
خجالتی می زد و با ته لهجه ای که داشت می پرسید: »چطوری 

آیدا خانم؟ بهتری؟«
شیفت کاری اش طوری بود که نیم ساعت قبل از زمان 
مالقات برای تِی کشی کف آی سی یو می آمد و من هر روز 
شاید  بود؛  جوانی  پسر  می دیدم.  را  او  ساعت  همان  در 
حتی کوچک تر از من. قیافه  ساده و بی غل و غشی داشت 
و چهره اش همیشه خندان بود. با اشتیاق می رفت دم در 
آی سی یو سرک می کشید و با ذوق برایم خبر می آورد که 
زمان  تا  منتظرند  در  پشت  و  آمده   دیدنم  به  کسانی  چه 

مالقات فرا برسد.
»می گن عمو و زن عموت هستن... مادرت که یک ساعت 
پیش اومده... دختر داییت گفت به آیدا سالم برسون و 

بگو االن میام پیشش...«
همیشه با مالحظه کار می کرد و حتی یک بار هم نشد که 
مثل آن آقای نظافتی دیگر، تِی را محکم به پایه های تختم 
بکوبد. در اتاق ایزوله یک دستشویی بود که تِی را آنجا 
می شستند. آن آقای نظافتی شیر آب را با شدت باز می کرد 
و آب با صدای تیز و َکر کننده ای به زمین می کوبید. هر 
روز 20-15 دقیقه ای کارش همین بود و من واقعا در این 
مدت اذیت می شدم و وقتی آن صدا در سرم می پیچید 
عذاب می کشیدم. جوان دیگر هیچ وقت نشد که تِی را با 
آب بیش از حد پر فشار و با صدای شلپ و شلپ بشوید؛ 

خیلی آرام و بادقت کار می کرد.
کم کم رویش به من باز شد و قبل از اینکه از اتاق ایزوله 
بیرون برود مدتی می ایستاد و برایم لطیفه تعریف می کرد! 
می گفت: »به خواهرم گفته ام هر روز چند تا لطیفه یادم 
بدهد تا بیایم برایت تعریف کنم. من از این چیزها بلد 
نیستم ولی خواهرم زیاد بلد است... آیدا خانم، شما هم 
ناراحت  میشی.  خوب  زودتر  ایشاال  منی...  خواهر  مثل 

نباشی ها... میگن یک روز غضنفر...«
یک پسر جوان، با قلبی مهربان، دغدغه اش این شده بود 
که برای جوان ترین و بدحال ترین بیمار آی سی یو هر روز 
چند لطیفه آماده داشته باشد، تا دختری را که برایش زندگی 
و شادی دیگر معنایی نداشت کمی بخنداند و طعمی از 
حالوت زندگی به او بچشاند... آری، هیچ کس نمی داند، اما 
من هر روز در آی سی یو برنامه »ساعت خوش« و »ُجنگ 
خنده« تماشا می کردم؛ برنامه ای که مجری آن  یک فرشته 

بود... یک فرشته خو...

 ستاره محمد

 جشن عید غدیر با حضور دوستان انجمن 
ضایعات نخاعی خراسان، به میزبانی آقای 

حسین پور که هر سال این محفل را برپا می کنند.
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شناسایی  اول،  نگاه  در 
ممکن  اجتماعی،  سالمت 
باشد  چالش برانگیز  است 
وجود  بسیاری  فواید  اما 
با دیگران  دارد که از تقویت روابط شما 
ناشی می شود. در ادامه به چگونگی توسعه و 
حفظ روابط و اینکه چطور سالمت اجتماعی 
می تواند به اندازه سالمت جسمی مهم باشد، 

خواهیم پرداخت.

تعریف سالمت اجتماعی
سالمت  لحاظ  از  اجتماعی  سالمت  مفهوم 
جسمی یا روانی برای افراد کمتر آشناست. 
در عین حال، کنار سالمت جسمی و روانی، 
را  سالمت  تعاریف  اصلی  3ستون  از  یکی 
تشکیل می دهد. به همین دلیل است که سالمت 
اجتماعی می تواند هم به ویژگی های یک جامعه 
و هم به افراد اشاره داشته باشد. جامعه زمانی 
سالم است که فرصت برای همه مساوی باشد 
کاالها و خدمات  به  افراد  دسترسی همه  و 
یک  عنوان  به  کامل  کارکرد  برای  ضروری 

شهروند یک اندازه باشد.
شاخص های سالمت یک جامعه ممکن است 
شامل ماهیت نقش قانون، برابری در توزیع 
ثروت، دسترسی عمومی به فرایند تصمیم گیری 

و سطح سرمایه اجتماعی باشد.
سالمت اجتماعی افراد به بعدی از بهزیستی 
چگونگی  به  مربوط  که  دارد  اشاره  فرد 
همراهی او با افراد دیگر، چگونگی واکنش 
با  او  تعامل  روند  و  وی  به  نسبت  دیگران 
نهادهای اجتماعی و مشاغل اجتماعی است. 
این تعریف گسترده است؛ عناصر شخصیتی 
دربرمی گیرد،  را  اجتماعی  مهارت های  و 
و  است  اجتماعی  هنجارهای  منعکس کننده 
رابطه نزدیکی با مفاهیمی مانند »بهزیستی«، 
»تعدیل« و »عملکرد اجتماعی« برقرار می کند.
ایجاد  در  توانایی  شامل  اجتماعی  سالمت 
دیگران  با  خود  بین  رضایت بخش  روابط 
و سازگاری راحت با موقعیت های مختلف 
زمینه های  در  مناسب  عملکرد  و  اجتماعی 
گوناگون است. همسران، همکاران و آشنایان 
می توانند روابط سالمی با همدیگر داشته باشند. 
هر یک از این روابط باید شامل مهارت های 
قوی ارتباطی، همدلی با دیگران و احساس 
صفاتی  مقابل،  در  باشد.  مسوولیت پذیری 
تدافعی(  کینه ورزی)حالت  انزواطلبی،  مانند 
یا خودخواهی می توانند تاثیر منفی بر سالمت 

اجتماعی بگذارند.
مهم ترین  از  یکی  می تواند  استرس  کل،  در 
تهدیدات برای رابطه سالم باشد بنابراین باید 
از طریق تکنیک های اثبات شده مانند فعالیت 
بدنی منظم، تنفس عمیق و گفت وگوی مثبت، 

آن را مدیریت کرد.

ایجاد روابط
افراد برای توسعه موثر روابط و حفظ سالمت 

اجتماعی خوب، باید:
1. به خودشان بها بدهند که می تواند شامل 
صرف کردن زمان، تالش، انرژی یا پول باشد.
2. از عزت نفس کافی برخوردار باشند. امنیت 
ذهنی و عاطفی می تواند به حفظ روابط سالم 

فرد کمک کند.
3. ایجاد حس هویت و فداکاری شخصی، 
غالبا منجر به رضایت کمتر در روابط می شود، 
در حالی که خود واقعی باعث تقویت پیوندهای 

اجتماعی خواهد شد.
همه رابطه ها دارای سطحی از درگیری عاطفی 
هستند که به عنوان »صمیمیت« شناخته می شود. 

تعیین چگونگی رابطه صمیمی برای سالمت 
اجتماعی طوالنی مدت ضروری است. در حالی 
که آشنایان یا همکاران ممکن است صمیمیت 
باشند، اعضای خانواده و  بسیار کمی داشته 
باالیی  همسران غالبا دارای سطح صمیمیت 

هستند که »عشق« نامیده می شود. 
در سال 1947 میالدی با درج تعریف سازمان 
بهداشت جهانی از سالمت و تاکید بر درمان 
بیماران به عنوان موجودات اجتماعی که در 
بستر پیچیده اجتماعی زندگی می کنند، توجه به 
بهداشت اجتماعی بیشتر شد. سالمت اجتماعی 
با توجه به شواهد روزافزون شامل افرادی است 
که به خوبی خود را با اجتماع تطبیق می دهند، 
تمایل به زندگی طوالنی تر دارند و سریع تر از 
بیماری بهبود می یابند. برعکس، انزوای اجتماعی 
عامل خطر برای بیماری است. از این رو، سالمت 
اجتماعی ممکن است با توجه به سازگاری 
اجتماعی و پشتیبانی اجتماعی یا توانایی انجام 

نقش های عادی در جامعه تعریف شود.
تعاریف بهداشت اجتماعی از نظر سازگاری، 
از جامعه شناسی و روان پزشکی ناشی می شود. 
تعدیل اجتماعی ضعیف، شاخص مشترک از 

ممکن  و  می دهد  تشکیل  را  بیماری عصبی 
است از این یافته ها برای ثبت نتیجه مراقبت، 
خصوصا برای روان درمانی استفاده شود. تعدیل 
ممکن است به صورت ذهنی ارزیابی شود یا 
از نظر فردی که نقش های اجتماعی را برعهده 
دارد؛ مثال آیا فرد در مقایسه با انتظارات عادی 
جامعه عملکرد مناسبی خواهد داشت؟ عملکرد 
همچنین می تواند تاثیر ناتوانی را نشان دهد و 
مفهوم سالمت اجتماعی را معیوب یا زیان آور 
معرفی کند که به ضرر اجتماع است و اختالالت 
یا ناتوانی ها در آن بیشتر خواهد بود. از آنجا 
که هنجار بین فرهنگ ها بسیار متفاوت است، 
پررنگ بودن اهمیت انتخاب استاندارد مناسب 

در مورد ارزیابی نقش ها مشهود است.
حمایت اجتماعی متقابل نیز معموال به عنوان 
جنبه ای از سالمت اجتماعی مورد توجه قرار 
می گیرد. حمایت باعث کاهش اثر استرس و 
کاهش بروز بیماری می شود. حمایت اجتماعی 

همچنین باعث ایجاد تعدیل مثبت در 
کودکان و بزرگساالن می شود 

را  شخصی  رشد  و 
می کند.  ترغیب 

مفهوم حمایت، بر موضوع سالمت اجتماعی 
به عنوان ویژگی یک جامعه تاکید می کند. در حال 
حاضر احساس در جامعه یا مفهوم رایج سرمایه 
اجتماعی امروزی، اشاره به میزان احساس اعتماد 
متقابل در یک جامعه دارد که شاخص مهمی 

از سالمت اجتماعی است.
روابط ما می تواند در مواقع دشوار مورد پشتیبانی 
قرار بگیرد بنابراین پرورش این مهارت و ایجاد 
روابط سالم با افراد اطراف ما بخش مهمی از 
سفر به سمت سالمت است. تحقیقات، نقش 
را  ما  بر سالمت روان  اجتماعی  تعامل  مهم 
مشخص کرده اند اما توسعه و حفظ ارتباطات 

انسانی همیشه آسان نیست.
برنامه های مرتبط با این جنبه از سالمت عبارتند 
از: جلسات هنر درمانی، جلسات گروه درمانی و 
ادامه تعامل و همکاری بین بیماران در فعالیت ها 

در طول روزمرگی آنها.

چند روش برای بهبود زندگی اجتماعی
1. در دسترس باشید. )زمانی که کسی به شما 
نیاز دارد( خود را تمیز و آراسته نگه دارید، 
حفظ لبخند روی صورتتان نشان می دهد شما 

در دسترس هستید. 
می گویند  مردم  آنچه  به  باشید.  شنونده   .2

گوش بدهید. 
3. کنجکاو باشید. 

4. عالیق خود را دنبال کنید.
5. به مالقات هایتان نظم ببخشید.

6. در محل کار با دیگران دوست باشید.
7. اطالعات بیشتری به دست بیاورید.

روند  همیشه  شما  اجتماعی  زندگی  بهبود 
سریع یا آسانی نیست اما نکات و ترفندهای 
را  آنها  می توانید  که  دارد  وجود  زیادی 

کنید. امتحان 

خود را قابل دسترسی کنید
همیشه تمیز و آراسته باشید. با حفظ لبخند 
روی صورتتان، خوش برخورد به نظر خواهید 
رسید. الزم نیست لباس نو بپوشید اما مطمئن 

شوید لباس هایتان تمیز و اتوکشیده است.
از زبان بدن به صورت گسترده استفاده کنید:

 تماس چشمی برقرار کنید.
 بازوهای خود را کنار بدنتان صاف 

نگه دارید.
 شانه هایتان را به سمت فردی که 

صحبت می کند، بچرخانید.
 به جای اینکه دراز بکشید، بایستید 
مهم تر،  همه  از  بنشینید.  صاف  یا 
داشته  دوستانه  رفتاری  دیگران  با 
باشید. آرام باشید. از تمجید کردن 
افرادی که  دیگران نترسید و مقابل 
باشید.  صبور  دارید،  مالقات  آنها  با 
اینها می تواند روش مثبت برای شروع 

گفت وگو باشد.

گوش کنید
به آنچه دیگران می گویند، گوش دهید. هر 
چند لحظه یکبار سرتان را به عالمت تایید 

تکان بدهید و به آنها نگاه کنید و نشان بدهید 
به حرف هایشان توجه می کنید.

کنجکاو باشید
هنگام مالقات با دیگران، گوش دادن به آنها 
مهم است، به آنها عالقه نشان دهید اما سعی 
کنید نسبت به آنچه در مورد آن صحبت می شود 

بیش از حد واکنش نشان ندهید.
سواالتی با پایان باز بپرسید تا نشان بدهید به 
آنچه دیگران می گویند، عالقه دارید. سواالت 
کلمه  یک  با  که  هستند  سواالتی  باز،  پایان 
نمی توان به آنها پاسخ داد، پس باید در مورد 
این جمالت  پرداخت.  به گفت وگو  جواب 
معموال با کلماتی مانند ذیل شروع می شوند:
چه جایی؟ چه زمانی؟ چرا؟ چگونه؟ و... مهم 
است که درباره خودتان نیز صحبت کنید یا برای 
برقراری ارتباط تالش کنید اما مراقب باشید بر 
مکالمه مسلط نشوید. برای اینکه خود را درگیر 
کنید، می توانید گفت وگو را با گفتن جمالتی مانند 
»آیا تاکنون چنین کاری انجام داده اید« شروع کرده 

و سر صحبت را با طرف دیگر باز کنید.

منافع خود را دنبال کنید
برای سرگرمی ها و عالقه مندی های خود وقت 
بگذارید. آنها نه تنها می توانند به شما کمک کنند 
تا افراد مشابه را جذب کنید، بلکه می توانند 
برای گفت وگو با دیگران به شما ایده بدهند.
می توانید در مورد عضویت در یک باشگاه 
ورزشی، شرکت در کالس های شبانه یا پیدا 

کردن باشگاه صحبت کنید. 

برای نگهداری روابط به طور منظم 
دوستانتان را مالقات کنید

با  مرتب  طور  به  که  کنید  حاصل  اطمینان 
این  اگر  حتی  می کنید،  مالقات  دوستانتان 
مالقات برای مدت کوتاهی باشد. اگر مدتی 
انجام  کاری  چرا  ندیده اید،  را  کسی  است 
نمی دهید و سعی نمی کنید تماسی برقرار کنید؟
اگر می خواهید افراد جدیدی را مالقات کنید، 

همان ایده را اعمال کنید. 
سعی کنید هفته ای یکبار یا بیشتر به باشگاه 
دوستی  مکان  یک  در  اگر  بروید.  کلوپ  یا 
پیدا نکردید، ناامید نشوید، فقط راه دیگری 

را امتحان کنید.

دوستان در محل کار
فراموش نکنید که محل کار می تواند مکان 
خوبی برای دوستی جدید باشد. از این گذشته، 

بیشتر وقت خود را در آنجا می گذرانید.
سعی کنید زمان ناهار با افراد صحبت کنید، پیشنهاد 
نوشیدن چای بدهید یا ببینید آیا کسی عالقه دارد 
بعد از کار با هم به کلوپ بروید. برخی سازمان های 
بزرگ تر ممکن است گروه های اجتماعی داشته 

باشند که می توانید در آنجا ثبت نام کنید.
گفت وگوها را تا حد ممکن مثبت نگه دارید، 
درباره برخی مباحث غیرکاری فکر کنید تا 
در مورد آنها صحبت کنید و وجه مشترکی 

بین خودتان بیابید.
تاثیر  روان  سالمت  بر  نه تنها  انزواطلبی 
و  چاقی  باعث  می تواند  بلکه  می گذارد، 
مرگ ومیر  از  درنتیجه  شود،  بودن  غیرفعال 
بدتر باشد. همچنین با افزایش خطر فشارخون 
باال، بیماری عروق، قلب و سکته مغزی همراه 
زندگی  برای  روش  بهترین  بنابراین  است 

سالم برقراری ارتباط سالم با دیگران است.
WWW.STUDY.COM :منابع
WWW.NORTHSIDEGROUP

WWW.ENCYCLOPEDIA.COM

چطور سالمت اجتماعی را بهبود ببخشیم؟ 

ما به دیگران نیاز داریم
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

ویژگی های یک رابطه سالم
 احترام متقابل؛ احترام به این معناست که هر 
مرزهای  و  باشد  قائل  ارزش  دیگران  برای  فرد 

شخصی دیگر را درک کند.
 اعتماد؛ شرکا باید به یکدیگر اعتماد کنند و 

شک و شبهه را از بین ببرند.
 صداقت

 سازش و مدارا
 فردیت 

 ارتباط خوب
 کنترل خشم

 مبارزه عادالنه

 تعاریف 
بهداشت 
اجتماعی از نظر 
سازگاری، از 
جامعه شناسی 
و روان پزشکی 
ناشی می شود. 
تعدیل اجتماعی 
ضعیف، شاخص 
مشترک از 
بیماری عصبی را 
تشکیل می دهد 
و ممکن است 
از این یافته ها 
برای ثبت 
نتیجه مراقبت، 
خصوصا برای 
روان درمانی 
استفاده شود
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مهم ترین ارگان جنسی بدن مغز است بیشتر 
افراد به اشتباه فکر می کنند اگر مشکلی در 
سازوکار جنسی آنها وجود دارد، حتما ایراد 
از هورمون های جنسی یا اندام های تناسلی 
است و در مراجعه به پزشک، به بررسی صرف 
این موارد تاکید دارند. این افراد صحبت از 
مسائل روانی، درگیری های ذهنی یا مشکالت 
خانوادگی را اضافه و خارج از موضوع می دانند 

و راحت از کنار آن عبور می کنند. 
توجه به این مساله ضروری به نظر می رسد 
که اندام تناسلی مثل بقیه ارگان های بدن مثل 
چشم، فقط یک گیرنده است و درک اصلی 
لذت، برانگیختگی و بخش مهمی از ارگاسم 
برعهده مغز شماست، به این ترتیب نقش مهم 
ذهن و تحریکات روانی برای لذت بخشیدن 
به انسان در رابطه زناشویی برجسته است و 
این گونه نتیجه گیری می  شود که برای داشتن 
رابطه زناشویی خوب، پیش از هر چیز باید 

سالمت روان مناسبی داشت.
اختالالت روانی و بعضی درمان های دارویی 
مربوط، می توانند روی مراحل مختلف رابطه 
زناشویی مانند میل جنسی، تحریک پذیری و 
برانگیختگی، نعوظ، ارگاسم و انزال تاثیرات 
مخربی ایجاد کنند. در ادامه به بعضی اختالالت 
با مشکالت  آن  ارتباط  شایع روان پزشکی و 

جنسی زنان و مردان اشاره کرده ایم.

اختالالت خلقی 
یکی از شایع ترین و البته مهم ترین اختالالت 
روان پزشکی، افسردگی است که با عالئمی مثل 
خلق افسرده، کاهش لذت، کاهش یا افزایش 
خواب و اشتها، بی قراری یا کندی روانی-حرکتی، 
احساس خستگی، کاهش توانایی تفکر و تمرکز، 
احساس بی ارزشی یا گناه، افکار تکراری مربوط 
به مرگ یا خودکشی و...طی یک دوره حداقل 
2هفته ای خود را نشان می دهد. عالوه بر این 
موارد، فرد افسرده اغلب برای برقراری رابطه 
زناشویی خوب، حوصله، انگیزه، انرژی و تمرکز 
ذهنی الزم را ندارد و کاهش میل جنسی، اختالل 
در نعوظ و تحریک پذیری، ناتوانی در رسیدن به 
اوج لذت جنسی، درد حین رابطه زناشویی و... 
در او مشاهده می شود. در برخی بیماران دچار 
افسردگی غیرمعمول، تمایل به برقراری رابطه 
زناشویی به طور افراطی باال می رود که آن هم 

بیمارگونه است و به درمان مناسب نیاز دارد.
»مانیا« که نقطه مقابل »افسردگی« است و با خلق 
باال، انرژی و فعالیت زیاد، پرخاشگری، افزایش 
اعتمادبه نفس، پرحرفی، حواس پرتی، پرش افکار 
و... در یک دوره حداقل یک هفته ای خود را 
نشان می دهد، می تواند با میل جنسی زیاد فرد 
و فعالیت هایی با پیامدهای مخرب و دردناک 
مثل بی مباالتی های جنسی همراه باشد که به طور 

اورژانسی نیازمند درمان است.

اختالل اضطرابی
یکی دیگر از شایع ترین اختالالت روان پزشکی 
موجود، اختالل اضطرابی است که البته انواع 
وحشت زدگی  اختالل  مثل  دارد،  مختلفی 
)پانیک(، جمعیت هراسی، هراس اختصاصی، 
اضطراب فراگیر و... که از عمومی ترین عالئم 
آن می توان به اضطراب و نگرانی مفرط، خستگی 
زودهنگام، اشکال در تمرکز، تحریک پذیری، 

اختالل خواب، تنیدگی عضالنی، بی قراری و 
بی تابی در بیشتر روزها اشاره کرد. فرد دچار 
اختالل اضطرابی، تمرکز و انرژی الزم را حین 
رابطه زناشویی ندارد و اختالل در تحریک پذیری، 

نعوظ و ارگاسم در او ایجاد خواهد شد. 
ضمن آنکه ممکن است به دلیل احساس انقباض 
و تنیدگی عضالنی، خصوصا در عضالت کف 
لگن برای یک خانم، احساس درد حین رابطه و 
حتی واژینیسموس)دخول غیرممکن( ایجاد شود. 
همچنین در مطالعات ارتباط بین سطح اضطراب 
و انزال زودرس در آقایان کامال مشاهده می شود.
گاهی افرادی که سطح اضطرابی باالیی دارند، 
دچار اعتیاد جنسی می شوند و با وجود سطح میل 
جنسی نه چندان زیاد، به شکل افراطی و بدون 
توجه به عواقب منفی این مساله، وارد فعالیت های 
جنسی مختلف می شوند و به دنبال ارضای جنسی، 
به طور موقت احساس سرخوشی و آرامش و 
رهایی از تنش می کنند. البته این حال خوب 
گذراست و دوباره احساس اضطراب با شدت 
بیشتری برمی گردد و این چرخه تکرار می شود.

اختالل وسواسی- جبری
همه ما وسواس را کمابیش با مشخصه اصلی 

آن؛ یعنی افکار، تکانه ها و تصاویر ناخواسته 
و تکراری و مزاحم )وسواس های فکری( و 
آیین مند  و  تکرارشونده  رفتارهای  همچنین 
)وسواس های عملی( می شناسیم. اختالالت 
شایع  وسواس  به  مبتال  بیماران  در  جنسی 
است و می تواند به آسیب شناسی روانی یا 
عوارض دارویی مربوط باشد، مثال فرد مبتال 
به وسواس تمیزی، از هر چه باعث آلودگی 
می شود، پرهیز می کند و احساس چندش و 
انزجار دارد. این اجتناب در روابط زناشویی 
می تواند دامنه وسیعی از بوسیدن، لمس بدن 
شود.  شامل  را  بدن  ترشحات  با  تماس  و 
اطراف  باید همه وسایل در  این،  بر  عالوه 
بیماری که درگیر وسواس نظم و ترتیب است، 
مشخص،  در جای  الزاما  وی  باشد.  مرتب 
خاص  مواالت  و  ترتیب  با  و  معلوم  زمان 
تعریف شده،  پیش  از  نبایدهای  و  باید ها  و 
وارد رابطه می شود که این مساله همسر او 

را آزرده خاطر خواهد کرد.
افراد مبتال به وسواس ممکن است به علت 
اشتغال ذهنی مداوم، هنگام رابطه زناشویی 
روی سرنخ های جنسی و اصل فعالیت جنسی 
تمرکز چندانی نداشته باشند و این حواس پرتی 
تداخل  جنسی  برانگیختگی  با  رابطه  هنگام 

پیدا می کند.
مبتالیان به وسواس احساس نیاز افراطی به 
کنترل افکارشان دارند، در حالی  که الزمه داشتن 
ارگاسم خوب این است که فرد خودش و 
ذهنش را رها کند و در احساساتش غرق شود 
و فارغ از امور دیگر باشد بنابراین وسواس از 
راه های مختلف، زندگی جنسی فرد را متاثر 

می کند و الزم است مورد توجه قرار گیرد.

اختالل بدریخت انگاری بدن
در  که  دیگر  روانی  اختالالت  جمله  از 
اختالل  می گیرد،  قرار  وسواس  زیرگروه 
فرد  آن  در  که  است  بدن  بدریخت انگاری 
مشغولیت ذهنی با یک یا چند نقص و عیب 

تصوری در ظاهر جسمانی خود دارد که از 
نظر دیگران بی اهمیت است یا قابل مشاهده 
نیست. این فرد ممکن است رفتارهای تکراری 
)بررسی خود در آینه( یا فعالیت های ذهنی 
)مقایسه ظاهر خود با دیگران( را در واکنش 
به دلواپسی های مربوط به ظاهر انجام دهد. 
این اختالل ممکن است در قالب نگرانی هایی 
مانند اندازه آلت تناسلی در آقایان و شکل 
در  سینه ها  اندازه  و  تناسلی  ناحیه  رنگ  و 
خانم ها خود را نشان دهد. چنین افرادی حین 
اغلب مضطرب و  زناشویی  رابطه  برقراری 
ناراحت هستند و بر خاموش بودن المپ و 
دیده نشدن و همچنین کوتاه بودن زمان رابطه 
تاکید دارند. به دنبال این موضوع، فرد دچار 
و  لذت  میل جنسی، تحریک و  اختالل در 

اشکال در ارگاسم و درد خواهد شد.

اختالل کم توجهی بزرگساالن
کم توجهی- اختالل  دچار  که  بزرگساالنی 
جزییات  به  نمی توانند  هستند،  تکانشگری 
موضوع توجه داشته باشند و تمرکز خود را تا 
پایان تکلیف حفظ کنند. حواس این افراد خیلی 
راحت با محرک های خارجی پرت می شود و 
فعالیت هایی که نیازمند فعالیت مستمر ذهنی 
است، آنها را خسته و دلزده می کند و تمایلی به 
انتظار کشیدن ندارند. نتیجه آنکه فرد دچار این 
اختالل حین رابطه زناشویی نیز دچار مشکالتی 
مثل حواس پرتی می شود و نمی تواند خیلی 
خوب روی محرک های جنسی و حس های 
خود متمرکز شود و در برانگیختگی و ارگاسم 

احتماال مشکالتی خواهد داشت.

اختالالت خواب
نارضایتی از کیفیت یا کمیت خواب، اشکال 
بیدار  یا  خواب  حفظ  رفتن،  خواب  به  در 
شدن زودهنگام از خواب که حداقل 3 ماه 
طول بکشد و منجر به افت عملکرد فرد در 
نوعی  شود،  زندگی اش  مختلف  حوزه های 

اختالل محسوب می شود و می تواند عملکرد 
جنسی فرد را از ابتدا تا انتها دچار مشکل کند. 
فردی که خوب نخوابد، انرژی و تمرکز ندارد، 
خستگی او را بی حوصله و کم تحمل می کند و 
کیفیت روابط زناشویی اش نیز به خطر می افتد. 

اسکیزوفرنیا و سایر اختالالت 
روان پریشانه

اختالل  اسکیزوفرنیا،  هذیانی،  اختالالت 
سایر  و  اسکیزوافکتیو  و  اسکیزوفرنیفرم 
عالئم  با  که  روان پریشانه  اختالالت 
آشفته،  رفتار  یا  گفتار  توهم،  هذیان گویی، 
بی ارادگی، بی توجهی به بهداشت فردی و... 
همراه هستند، می توانند قضاوت و منطق فرد را 
مختل کنند و عملکرد جنسی اش را تحت تاثیر 
قرار دهند، مثال فردی که نسبت به همسر خود 
بدبین است و اختالل هذیانی از نوع حسادت 
دارد، متعاقبا دچار اشکال در میل جنسی یا 

عدم برانگیختگی و ایراد در انزال می شود.

اعتیاد به الکل و مواد
اعتیاد در علم روان پزشکی نوعی بیماری 
تلقی می شود و به درمان نیاز دارد. اعتیاد 
به انواع مواد از سیگار و الکل و مخدرها 
و...  شیشه  و  تا مصرف حشیش  گرفته 
می تواند سازوکار جنسی فرد را شدیدا 

به هم بریزد.
چنین به نظر می رسد که الکل یا مخدرها 
دادن  کاهش  به علت  مصرف  ابتدای 
اضطراب و برداشتن مهارهای روانی 
و خلق،  اعتمادبه نفس  ارتقای  و  فرد 
بهبود عملکرد  میل و  افزایش  باعث 
جنسی فرد می شوند اما پس از مدتی 
به علت ایجاد وابستگی و کاهش سطح 
نهایتا  مردانه،  جنسی  هورمون های 
زندگی جنسی فرد با مشکالت جدی 
روبرو خواهد شد. عالوه بر این، افراد 
بعد از تجربه رابطه جنسی توأم با 

مصرف شیشه یا سایر محرک ها نمی توانند 
بدون مصرف مواد و به طور طبیعی به آن سطح 
از میل و لذت جنسی و ارگاسم دست یابند.

اختالالت شخصیتی
شخصیتی  اختالل های  برخی  به  مبتالیان 
مانند اختالل شخصیت خودشیفته، شخصیت 
وسواسی، نمایشی و مرزی در عملکرد جنسی 
دچار مشکالت شدیدی می شوند. تشخیص 
اختالالت  از  پیچیده تر  کمی  اختالالت  این 
گفت وگوی  به  و  است  روان پزشکی  اولیه 
روان شناسی  تست های  انجام  و  اختصاصی 
نیاز دارد. اغلب این افراد مشکالتی مثل ترس 
از دست دادن کنترل، ترس از صمیمیت و از 
دست دادن خودمختاری، ترس از طرد شدن 
و... دارند که همین مسائل هسته اصلی علل 
اختالل جنسی را در آنها تشکیل می دهد. در 
به  تمایل  مرزی،  اختالل شخصیت  با  افراد 
رفتارهای پرخطر و آسیب رسان، مثال شرکت 
در روابط جنسی متعدد و نامتعارف و ناامن 
وجود دارد. درمان در این افراد طوالنی است 

و اغلب روانکاوی الزم دارند.

هنگام اختالالت جنسی، سالمت روان باید بررسی شود

ارتباط بیماری های روان پزشکی و اختالالت جنسی
 دکتر بهاره صباغ ابریشمی

روان پزشک و درمانگر مشکالت 
جنسی و خانواده

نارضایتی از کیفیت یا کمیت خواب، 
اشکال در به خواب رفتن، حفظ 

خواب یا بیدار شدن زودهنگام از 
خواب که حداقل 3 ماه طول بکشد 

و منجر به افت عملکرد فرد در 
حوزه های مختلف زندگی اش شود، 

نوعی اختالل محسوب می شود و 
می تواند عملکرد جنسی فرد را از 

ابتدا تا انتها دچار مشکل کند. فردی 
که خوب نخوابد، انرژی و تمرکز 

ندارد، خستگی او را بی حوصله و 
کم تحمل می کند و کیفیت روابط 
زناشویی اش نیز به خطر می افتد

سخن آخر 

هر گاه مساله اختالل جنسی مطرح می شود، 

بررسی سالمت روانی هم اهمیت بیشتری 

می یابد. در این بین باید به عوارض برخی 

داروهای روان پزشکی روی عملکرد جنسی 

فرد نیز توجه ویژه داشت و در صورت 

اطالع  به  را  مراتب  حتما  مشکل  بروز 

روان پزشک خود رساند چراکه این مشکل 

هم راهکارهای درمانی خاص دارد و عارضه 

جنسی ناشی از مصرف داروها کوتاه مدت 

و کامال قابل جبران است.

salamat.ir



یادداشت سبز

سالمت:انتقال آب خزر به سمنان از 
طریق یکی از بزرگ ترین طرح هایی 
از این نوع، قرار است عملی شود. 
می رسد؛  سال ۹۱  به  طرح  سابقه 
زمانی که دولت محمود احمدی نژاد در سفر استانی 
به سمنان، طرح انتقال آب خزر را به شرکت توسعه 
منابع آب ایران ابالغ کرد. در دولت حسن روحانی، 
وزارت نیرو پیگیر نظر کارشناسی محیط زیستی ها بود 
و باالخره آقای روحانی آذرماه ۹۷ در سفر به سمنان 
خبر داد کارشناسی ها به اتمام رسیده، مشکالت حل 
شده و دولت آمادگی دارد اگر سرمایه گذاری بخواهد 

وارد کار شود، امکانات الزم را در اختیار بگذارد.

موافقان طرح عقیده دارند، انتقال آب خزر کویر را آباد 
می کند و می توان در بلندمدت استان سمنان را به عنوان 
استان معین تهران قرار داد؛ یعنی سمنان به دلیل موقعیت 
امنیتی و جغرافیایی مناسب می تواند در آینده  پایتخت ایران 
باشد و پایتخت نیازمند آب است. اینکه این طرح بسیار 

پرهزینه در شرایط بحرانی فعلی چگونه می تواند از نظر 
اقتصادی عملی شود، خود قصه درازی دارد. فقط برای 
اینکه تصوری از هزینه ها داشته باشید باید بدانید هزینه انتقال 
هر مترمکعب آب از خزر به سمنان 60هزار تومان برآورد 
شده است اما جنجالی که بر سر طرح راه افتاده، در اصل 
هزینه های آن نیست، بلکه تاثیرات مخرب زیست محیطی 
است که درنتیجه این انتقال می تواند محیط زیست شکننده 

شمال ایران را به سوی خطری جدی ببرد.
پروژه های انتقال آب بین حوضه ای مدت هاست در دنیا به 
دلیل پیامدهای منفی محیط زیستی با اما و اگرهای جدی 
مواجه است. یونسکو به صراحت اعالم می کند انتقال آب 
از یک حوضه  آبخیز به حوضه دیگر روش ناپایداری برای 
جبران کمبود آب است و به شرطی می توان اقدام کرد که 
منابع جایگزین آب در استان مقصد بررسی شده باشد. 
تاکید یونسکو بر مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه است.
دبیر کارگروه پسماند و محیط زیست استان مازندران که 
از مخالفان طرح است، می گوید: »مصرف آب برای شرب 
و صنعت بهانه است. هدف کشاندن جمعیت بیشتر به 

سمنان و توسعه فیزیکی و ساختاری استان است چراکه 
از نظر دولت، سمنان بهترین گزینه جایگزین برای پایتخت 

شدن پس از تهران است.«
نگاهی به وب سایت استانداری سمنان نشان می دهد توسعه 
صنعتی و اقتصادی در سمنان اولویت است و در پروتابلی 
۱00 فرصت سرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن برای 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی پیشنهاد شده است. این 
درحالی است که معاون سیاسی-امنیتی استانداری در 
سال ۹6 گفته بود انعقاد موافقتنامه های اقتصادی بدون 
زیرساخت های سرمایه گذاری از جمله تامین آب به توسعه 

استان منجر نمی شود.
مخالفان طرح انتقال آب خزر به سمنان می گویند: »هدف از 
اجرای طرح تامین آب برای صنایعی است که هنوز وجود 
ندارد. پایش های اولیه وزارت نیرو در آمایش سرزمینی هم، 
سمنان را فاقد ساختار فیزیکی و اقلیمی الزم برای توسعه 
بیشتر می دانست و اگر قرار است توسعه صنعتی برنامه ریزی 
شود، ظرفیت های استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر 

به مراتب بیشتر از سمنان است.«

کارشناسان تقریبا متفق القول هستند که توسعه استانی باید 
درون زا باشد و شرایط جغرافیایی سمنان این پتانسیل را 
ندارد. در مقایسه با استان های حاشیه جنوب دامنه البرز، 

نیاز آبی سمنان کمترین حد است. 
میزان متوسط آب در دسترس استان سمنان، از متوسط سرانه 
کشور باالتر است. کارشناسان آب معتقدند با جلوگیری از 
هدررفت آب در سطح استان می توان ساالنه ۵00 میلیون 
مترمکعب آب صرفه جویی کرد؛ یعنی 2/۵ برابر آبی که 

قرار است از دریای خزر به سمنان منتقل شود.
مسعود موالنا، فعال محیط زیست، در یادداشتی با عنوان 
»انتقال آب یا انتقام از آب« این پرسش را مطرح می کند 

که: کدام مسیر عقالنی تر است؟ 
صرف هزینه حداقل 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای 
پروژه انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان، هزاران 
میلیارد دیگر هزینه نگهداری و ترمیم، بر باد دادن اعتماد 
اجتماعی و همبستگی ملی، تخریب اکوسیستم دریا و 
جنگل های هیرکانی یا اینکه مسیر اصالح الگوی کشت 

و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی؟

محیط زیست شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت16

قاب سبز

 مرجان 
یشایایی

قلم سبز

حیوانات ممکن است بنا به دالیل 
مختلفی به انسان حمله کنند، البته 
وجود  قابل توضیحی  دلیل  گاهی 
حتی  حیوانات  برخی  مثال  ندارد، 
حیوانات خانگی عصبی مزاج هستند 
اما در مجموع 2 مورد کلی برای 
حمله حیوان به انسان وجود دارد؛ 
اول، غذاست؛ یعنی حیوان به انسان 
به عنوان طعمه نگاه می کند و دوم زمانی است که حیوان 
به دلیل ورود انسان به قلمرو زیستش احساس استرس 
یا ترس می کند. در مورد اول انسان ممکن است دچار 
اشتباه شود و مثال کودکی را بدون مراقبت در فضای باز 
طبیعت رها کند. در این شرایط عقاب یکی از حیواناتی 
است که ممکن است کودک را به عنوان طعمه یکباره 
شکار کند. اگر به زیستگاه مار، کوسه یا حیوانات دیگر 
وارد شویم، خود یا کودکمان را در معرض خطر قرار 
داده ایم. حتی ممکن است افرادی که در دامداری های 
روستایی کار می کنند، هنگام انتقال دام ذبح شده ای که 
بوی خون می دهد، در مناطق و راه های روستایی، در 
معرض خطر قرار گیرند. بوی خون آنقدر برای حیوان 
تحریک کننده است که حتی می تواند عامل حمله به 
خانم ها در زمان عادت ماهانه باشد. حتی وجود غذای 
گوشتی خوشمزه در کیف انسان یا کودک می تواند از 
عوامل تحریک حیات وحش برای حمله به انسان باشد.
گاهی به دالیل عجیبی برای حمله حیوان به انسان می رسیم، 
مثال سال ها قبل از استقالل هندوستان در زمان شیوع 
وبا، باال بودن تلفات انسانی سبب شده بود، مردم هند 
مردگان خود را رها کنند. بعد از مدتی، ببرهای بنگال به 
گوشت قربانیان عادت کردند و جریانی از شکار انسان ها 
به دست ببرها راه افتاد، تا اینکه شکارچی ای به نام »جیم 
کوربت« در برنامه شکاری هدفمند این ببرها را شکار  کرد.

حیوانات غیرگوشتخوار هم حمله می کنند
اسب آبی، یکی از ۵ حیوان بزرگ آفریقا، با وجود اینکه 
گوشتخوار نیست، افراد زیادی را کشته است اما درمجموع، 

حمالت منجر به فوت انسان ها زیاد نیست.
حیوان دیگری که باید آن را جدی گرفت، پرنده زخمی 
است. خانواده حواصیل ها، هگرت ها و به خصوص بوتیمار 
گردن پنهانی دارند و در حالت طبیعی، با توجه به تا شدن، 

گردن کوتاه به نظر می رسد. گردن این نوع پرندگان ناگاه 
می تواند در زمان شکار ماهی یا احساس خطر باز شود 
و به 2برابر طول عادی خود برسد. این پرندگان منقار 
بسیار قوی ای دارند و اغلب به چشم حمله می کنند و 
می توانند باعث نابینایی شوند. به همین دلیل، به هیچ 
عنوان آنها را نباید در خانه نگهداری کرد و ضربه منقار 

آنها را حتما جدی گرفت.

به حریم حیوانات وارد نشوید
حیوانات خانگی هم در مواردی با حرکات ناگهانی، 
مثال نزدیک شدن ناگهانی ممکن است تحریک شوند و 
حمله کنند یا در مواردی شاهدیم فرد دوم برای تحریک 
حیوان ادای دعوا با صاحب او را درمی آورد اما باید 
دانست این کار مانند تمام کارهای دیگری که حیوان را 
تحریک می کنند می تواند خطرناک باشد و حیوان را از 
کنترل خارج کند و باعث حمله او شود. کودکان بیش 
از بزرگساالن درمعرض خطر هستند بنابراین، هیچ گاه 

کودکان را به حیوان ناشناخته نزدیک نکنید.
از دالیل دیگر حمله حیوانات قرار گرفتن در  یکی 
تنگناست. منظورم از حیوان تنها حیواناتی مانند سگ، 
گرگ و پلنگ نیست، حتی حشرات مانند زنبوری که 
در خودروی دربسته گرفتار شده یا رطیلی که در کفش 
کوهنوردی گیر افتاده، اگر احساس کنند در تنگنا قرار 
گرفته اند، حمله می کنند.  مارها نیز با احساس ترس و 
تنگنا حمله می کنند. خطر گزش مار بیشتر زمانی است که 
افراد برای برداشت میوه از باغ ها یا چیدن گیاهان کوهی 
روییده در سنگ ها دست خود را داخل النه مار می برند 
و او را وحشتزده می کنند. گربه ها یا حتی گوسفندان اهلی 

هم در مقابل تنگنا واکنش نشان می دهند.

حیوانات را با ایجاد سروصدا دور کنید
یکی از راه های متداول برای قرار نگرفتن در معرض خطر 
حمله حیوانات در حیات وحش، همان راهکار قدیمی 
مردم بومی است؛ یعنی صحبت کردن، آواز خواندن یا 
ایجاد سر و صدا به وسیله کوبیدن چوبدستی بر زمین. 
با همین روش ساده، حیوان دور می شود و خطر حمله 
کاهش می یابد. کوبیدن چوبدستی بر زمین و ایجاد سرو 

صدا برای دفع حمله حیوان بسیار مفید است.

در زمان های خاص از حیوانات دوری کنید
حیوانات به طور معمول از انسان می ترسند و سر راه او 
قرار نمی گیرند، جز در زمان تولد بچه که بسیار حساس 
است و برای دفاع از بچه خود بسیار جسور می شوند و از 
چیزی نمی ترسند. به هیچ عنوان به بچه حیوانات نزدیک 
نشوید چون حتما مادر در همان حوالی مراقب بچه خود 
است. بیشتر حیوانات، به خصوص گوشتخوارانی که سر 
الشه هستند یا حتی سگ هایی که سرگرم خوردن غذا 
هستند، نسبت به نزدیک شدن انسان حساس اند و حمله 
می کنند. زمانی که حیوان زخمی است و درد دارد، عصبی 
می شود و امکان دارد حمله کند. این حالت  خطرناک همه 
گونه های حیوانات را دربرمی گیرد. قدرت حیوانات از 
حد تصور ما بیشتر است. گوسفند با حدود 40 کیلوگرم 
وزن یا گرگ با حدود 30 کیلوگرم هنگام احساس خطر یا 
حمله نیروی بیشتری پیدا می کنند و به دلیل ترس قادرند 
ضربات مهلکی وارد کنند. در مسیرهای تردد حیوانات یا 
محیط های طبیعی، ریختن پسماند، به خصوص باقی مانده  
غذا از جمله عوامل جذب کننده حیوانات است. به طور کلی 

توصیه ام این است که تنها به طبیعت نروید، به خصوص 
زمستان ها که حیوانات گرسنه تر هستند، تا حد ممکن در 

قالب تیم های 4نفره به طبیعت بروید.

هنگام برخورد با حیوان نترسید
ترس شما حیات وحش را به حمله ترغیب می کند. 
کنید  شدید، سعی  روبرو  حیوانی  با  که  در صورتی 
خونسردی تان را حفظ کنید و فرار نکنید. کاری کنید 
که بدنتان بزرگ تر و حجیم تر به نظر بیاید و استفاده از 
چوبدستی را در صورت لزوم فراموش نکنید. البته حمله 

حیوانات به انسان اتفاق نادری است.

چگونه از خود مراقبت کنید؟
شوک حاصل از نیش یک زنبور یا حمله حیوان از اولین 
مشکالتی است که برای فرد مورد حمله واقع شده پیش 
می آید. اغلب در اولین قدم باید نسبت به خارج کردن فرد 
از حالت شوک اقدام کرد. شمردن نکات الزم برای کمک 
به قربانی در این مطلب امکان پذیر نیست اما همین قدر 
بگویم که پیش از پا گذاشتن در طبیعت، اول سردسته ای 
انتخاب کنید که راه و چاه را بداند و وقتی از مهارت های 
او اطمینان پیدا کردید، به توصیه هایش عمل کنید. نکته 
دیگر اینکه دانش طبیعت گردی را بیاموزید و بدانید در 
صورت وقوع حادثه یا بروز مشکل چگونه باید عمل کنید.

وجود همگی شما بی گزند باد!

قبل از حضور در طبیعت یا نزدیک شدن به حیوان خانگی اطالعاتی درباره حیوانات داشته باشید 

چراحیواناتبهانسانحملهمیکنند؟

یونسکو اعالم کرده انتقال آب از یک حوضه  آبخیز به حوضه دیگر روش ناپایداری برای جبران کمبود آب است 

انتقالآبخزر،آرییانه؟

تصویر این موش خرمایی کوهی هراسان از روباه، برنده امسال 
جایزه عکس حیات وحش شده است. برنده، یونگ کینگ بائو، 

عکاسی از چین است و این عکس را اوایل بهار گرفته. عکسی که 
به قول گاردین نشان دهنده هم زمان ترس و طنز در طبیعت است. 

طبق گفته عکاس، موش  خرمایی که در میانه خواب زمستانی برای 
خوردن غذا بیدار شده و از النه اش بیرون آمده از دیدن روباه خیلی 

ترسیده اما گویا روباه راه خود را گرفته و رفته است.  

پلیس دوچرخه سوار راهنمایی و رانندگی در خیابان های مرکزی 
شهر قزوین و همچنین جاده سالمت فعالیت خود را آغاز کردند. 
حضور ماموران یک حرکت نمادین و هدف اصلی ترویج فرهنگ 

دوچرخه سواری است.

برداشت زعفران روستای وامنان استان گلستان

کیفیت هوا در شمال هند »به سطح غیرقابل تحمل« رسید. در حالی که 
توده غلیظی از دود دهلی را فراگرفته، مدارس شهر تعطیل شده اند، 

پروازها مختل  شده و کار ساخت وساز در شهر متوقف شده است.

تجهیزات ماهیگیری، منشاء اصلی آلودگی های پالستیکی 
اقیانوس هاست. براساس اعالم سازمان زیست محیطی »صلح 

سبز«، وسایل ماهیگیری رهاشده که برای حیات دریایی مرگبار 
هستند، بیشترین آلودگی های پالستیکی را در اقیانوس ها تشکیل 

می دهند. ساالنه بیش از ۶۴۰ هزار تن، ریسمان، سبد، تور و 
تله های ماهیگیری مورد استفاده در صیدهای تجاری در دریا رها 

می شود که وزنی معادل ۵۵ هزار اتوبوس دارد.

زمین دومی وجود ندارد. بیش از ۱۱هزار دانشمند از ۱۵۳ کشور در 
نامه ای هشدار دادند بحران تغییرات اقلیمی بیش از آن حدی است که 

تصور می شد و سرنوشت بشریت را به شدت تهدید می کند.

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 
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کلینیک    وخانواده
مهتازمانینیک

مترجم

دوست  داشتن  هاي 
مشروط 
)18(

کودکان امروز 
پرغصه تر از 

همیشه )23(

يک شیرينی تلخ!
)22( 

چطور از انگ ايدز 
رها شويم؟
)20( 

چگونه می توان مغز را 
سالم و جوان نگه داشت؟

هر چه مسن تر می شویم، بدن و اعضای بدنمان 
هم شروع به پیری و کند شدن می کنند. مهم نیست 
تا چه اندازه سالم هستیم، بلکه این بخش طبیعی 
از زندگی است و مغز ما نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. مغز به طور مداوم همراه بدن رشد می کند 
و از بدو تولد تا بزرگسالی و جوانی، وزن آن 
افزایش می یابد و به محض رسیدن به حداکثر 
وزن، پس از آنکه مسن تر می شویم به مرور وزن 
کم می کند و بر عملکردهای آن تاثیر می گذارد. 
خوشبختانه روش های ساده ای وجود دارد که 
می توانید برای حفظ سالمت مغزتان انجام دهید: 
1. تغذیه خود را سالم تر کنید: آیا ما در این 
باره سهل انگاری می کنیم؟ بدیهی است بهبود 
رژیم غذایی برای اطمینان از سالم ماندن مغز 
ضروری است. برای سالمت مغز تا حدامکان 

از سبزیجات و میوه ها استفاده کنید.
ترجیح  ما  مغز  کنید:  استفاده  غالت  از   .2
می دهد از مولکول گلوکز برای انرژی استفاده 
کند. خوشبختانه به راحتی می توانید با خوردن 
غالت کامل آن را به مغز بدهید بنابراین از غالت 
استفاده کنید و اجازه ندهید مغزتان گرسنه بماند.
3. چرخه خواب و بیداری را تنظیم کنید: از 
آنجا که مغز ارگان شبانه روزی است و به طور 
منظم رشد می کند،  به کمک چرخه خواب و 
بیداری، به اندازه کافی از آن کار بکشید و در 

حد مناسب  به آن استراحت بدهید.
4. استرس خود را مدیریت کنید: کنترل نکردن 
استرس منجر به التهابات عصبی در مغز می شود 
بنابراین می توانید از طریق فعالیت های تفریحی 

یا مراقبه ساده این کار را انجام دهید.
5. تعرق داشته باشید: حتما تا به حال تعریق را 
تجربه کرده اید. عالوه بر خوردن غذای سالم و 
ورزش کردن، تحرک و تعریق صرفا برای بدن 

نیست، بلکه برای مغز نیز مفید است.
نکنید:  فراموش  را  آموزش  و  یادگیری   .6
این کار بسیار آسان است زیرا به عملکرد مغز 
کمک می کند. همچنین موجب سرگرمی شده 

و پرفایده است.
Medical Daily :منبع

واقعیت هایی درباره »پنومونی« 

اين عفونت را 
دست کم نگیريد!

آگاهی رسانی در مورد بیماری »پنومونی« به عنوان یک مشکل واقعی سالمت 
عمومی بسیار ضروری است. درواقع، پنومونی هنوز هم عامل فوت میلیون ها 

کودک در سال است که در صورت تشخیص به موقع و درمان درست 
اجتناب پذیر خواهد بود. متاسفانه آمارها نشان می دهد ساالنه 1/8 میلیون 

کودک در کشورهای فقیر و در حال توسعه بر اثر پنومونی جان خود را از دست 
می دهند؛ به عبارتی هر 20 ثانیه یک کودک!»پنومونی« که به »ذات الریه« و 

»سینه پهلو« نیز شناخته می شود، بیماری عفونت بافت ریه است... صفحه21

روان شـنـاسـی

ســا لمنــــد ا ن

موضــــوع روز 

درمانگاه عفـونی

د ر مـا نگـــــا ه   

فـرزنـد پـروری 

پوستـر سـالمـت
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اریک اریکسون 
نظریه ای 8 
مرحله ای را در 
مورد رشد انسان 
مطرح کرده است 
که در بعضی موارد 
به خوبی ترس ما 
را از مرگ تبیین 
می کند. افراد در 
زندگی طبیعی باید 
8 مرحله را طی 
کنند و در هر 
مرحله موظفند 
یک تکلیف را با 
موفقیت انجام 
دهند

بيشتر ما معموال با اين حرف ها 
آشنا هستيم؛ »دوستت دارم، 
را  درس هايت  خوب  اگر 
دارم،  »دوستت  بخواني«، 

اگر بچه خوبي باشي«، دوستت دارم اگر...
وقتي اين چنين با ما رفتار شود، كم كم باورمان 
مي شود مي توانيم با رفتار هاي خوبمان محبت 
ديگران را به خود جلب كنيم، جايزه بگيريم يا 
مالك آنچه به آن عالقه داريم، بشويم. درواقع، 
شكل گيري روابط ما هم بر همين اساس خواهد 
بود ولي اگر فرزندان خود را با محبت هاي بدون 
قيد و شرط، انضباط و بدون تنبيه آشنا كنيم، آنها 
نيز در آينده شجاعانه رفتار می كنند و از ترس 
مجبور به محبت كردن به ديگران نمی شوند. 

چگونه مي توان در اين مسير قدم برداشت؟ با 
دكتر سيدعلي قاسمي، روان شناس تربيتي و 
مربي و عضو هيات علمي موسسه ويليام گلسر 

در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.

:  نياز به عشق و تعلق در انسان چگونه 
شكل مي گيرد؟

همه  ژنتیكي  نیازهاي  از  يكي  تعلق  و  عشق 
انسان هاست. ما نیازهاي اساسي و ژنتیكي داريم 
كه با آنها متولد مي شويم و زندگي مي كنیم و 
درنهايت مي میريم. يكي از اين نیازهاي مهم نیاز 
به عشق و تعلق است. ما نیازمند كساني هستیم كه 
ما را دوست  داشته باشند و ما هم آنها را دوست  
داشته باشیم. بعد از تولد نخستین افراد مادر و 
پدري هستند كه عاشقانه ما را دوست دارند اما 
به تدريج با شكل گیري خانواده و دوستان تعداد 
اين افراد بیشتر مي شود و ما هم مي توانیم حس 
دوست  داشتن ديگران را بیشتر تجربه كنیم. با ورود 
به زندگي اجتماعي كم كم به افرادي كه كنار آنها 
احساس آرامش مي كنیم، عالقه مند مي شويم ولي 
بايد بپذيريم افراد ويژگي هاي خاصي دارند كه شايد 
با خواسته هاي ما هماهنگ نباشد اما لزوما از میزان 
عالقه ما كم نمي شود. اگر به نیاز به عشق و تعلق 
توجه نشود، زمینه ساز مشكالت روان شناختي و 
رفتاري زيادي در آينده خواهد شد. درواقع، اگر 

به اين نیاز پاسخ داده نشود، احساس تعلق و نیاز 
به محبت در افراد  دچار آسیب مي شود و براي 
جبران اين ناكامي ديگران را كنترل مي كنند و 

مي خواهند همیشه مطابق میل آنها رفتار شود.

:پيامد باورهاي مخرب چيست؟
يكي از پیامدهاي تامین نشدن میل ما به دوست 
داشتن، پايین آمدن سطح عزت نفس ماست. وقتي 
به ما پیام داده مي شود كه بايد به گونه خاصي رفتار 
كنیم تا دوست  داشته شويم، به تدريج نمي توانیم 
خودمان را آن گونه كه هستیم، دوست  داشته باشیم. 
همیشه فكر مي كنیم كمبودهايي داريم و در مقايسه 
با ديگران احساس ضعف مي كنیم. به همین دلیل 
دائم به فكر اين هستیم كه چطور مي توانیم خودمان 
را به ديگران ثابت كنیم و مشغولیت ذهني ما 
همیشه براي تايید گرفتن و راضي كردن ديگران 
است. شكل گیري باورهاي غیرمنطقي يكي ديگر از 
عوارض دوست  داشتن هاي شرطي است. باورهاي 
غیرمنطقي با واقعیت سازگاري ندارد و به عبارتي، 
امكان پذير نیست بنابراين رفتارهاي ما براي خودمان 
و ديگران هزينه و دردسر ايجاد مي كند و حتي به 
روابطمان آسیب مي زند. يكي از باورهاي رايج 
بین افراد اين است كه همیشه بايد بهترين باشند 
چون در تعامالت عاطفي خود با عبارتي مثل 
»اگر...آن گاه...« مواجه مي شوند. چنین بايد هايي 
بسیار مخرب هستند و باعث مي شوند به مرور 
فرد ايراداتي در خود پیدا كند كه اگر نتواند آنها 
را رفع كند، به نظرش فاجعه بار و غیرقابل تحمل 
است و متحمل بار زيادي خواهد شد. وقتي فكر 
كنیم بايد بهترين باشیم، ترس از عقب افتادن از 
ديگران و رقابت با آنها مانع از داشتن آرامش 
واقعي خواهد شد و به اين ترتیب نوعي وسواس 

در وجودمان ايجاد خواهد كرد.

:چگونه مي توان واقعيات موجود را 
پذيرفت؟

يكي از واقعیاتي كه همه ما بايد آن را بپذيريم اين 
است كه باور داشته باشیم هیچ كس كامل نیست و 
هر كسي مي تواند اشتباه كند. ذهنیت و طرز فكر 

ما نسبت به ديگران ذهنیتي است كه ما نسبت به 
خودمان داريم. درواقع، اگر بتوانیم خود واقعي مان 
را بپذيريم بهتر هم مي توانیم ديگران را بپذيريم و 
درنتیجه روابط موفق تري خواهیم داشت.  براي 
اين كار بايد تفاوت ها را قبول كنیم. حتما ما در 
زمینه هاي مختلف با ديگران بسیار تفاوت داريم. 
با پذيرش اين موضوع مي توانیم تفاهم بیشتري 
در روابط خود داشته باشیم و با رعايت تفاهم، 
توافق و تعهد روابط بهتري ايجاد كنیم ولي ما اغلب 
میلي به تغییر خود نداريم و توقع داريم همیشه 
تغییر را در ديگران مشاهده كنیم. اگر نتوانیم با 
ديگران به تفاهم برسیم؛ يعني نتوانسته ايم با خودمان 
هم به تفاهم واقعي برسیم و خودمان را با تمام 
ضعف ها و قوت هايمان بپذيريم. يكي از راه هاي 
رسیدن به تفاهم گفت وگو است، البته به شرطي 
كه هنگام گفت وگو سعي در ثابت كردن خود به 
ديگران نداشته باشیم و  عالوه بر اينكه شنونده 
خوبي هستیم، اشتباهاتمان را هم بپذيريم؛ يعني 
بپذيريم اختالفات ما به دلیل تفاوت هاي فرهنگي 
و تربیتي ماست و حتما با گفت وگو و نظرسنجي 
از همديگر عالوه بر اينكه شناخت بیشتري از 
همديگر پیدا می كنیم، بسیاري از سوءتفاهماتمان 

هم از بین خواهد رفت. 

: ميل بيش از حد به تاييد گرفتن از 
ديگران چه مشكالتي به دنبال دارد؟

بسیاري از افراد به دنبال تايید گرفتن از ديگران و 
راضي كردن آنها هستند و به همین دلیل نمي توانند 
از زندگي خود لذت ببرند چون در عمل هیچ وقت 
نمي توانند همه را راضي نگه دارند. يكي ديگر 
از پیامدهاي دوست  داشتن هاي مشروط، تايید 
گرفتن از اطرافیان است؛ اينكه دوست داريم مورد 
پذيرش و تايید همه واقع شويم تا بقیه دوستمان 
داشته باشند، در صورتي كه هیچ نیازي نیست 
همیشه همه افراد را از خود راضي نگه داريم. اگر 
عزت نفس و اعتمادبه نفس بااليي داشته باشیم، نیاز 
به تايید ديگران نخواهیم داشت. زماني كه به فكر 
تايید گرفتن از اطرافیان هستیم، مدام حواسمان به 
بازخورد و نظر آنهاست. به اين ترتیب لذت بردن 

از جمع را از دست مي دهیم چون دائم 
در فكر رصد نگاه و نظر ديگران هستیم 

و نوعي احساس ناامني مي كنیم. درواقع، 
دوست داريم براي جلب نظر و عالقه ديگران 

مدام برايشان كاري انجام دهیم تا بتوانیم آنها را 
راضي نگه داريم.

ما  در  واقع بينانه چگونه  باورهاي   :
شكل مي گيرند؟

فراموش نكنیم برقراری رابطه خوب با ديگران 
بسیار مفید است اما اين كار نبايد در گروی تايید 
گرفتن و راضي نگه داشتن همیشگي آنها باشد. 
رسیدن به اين باور واقع بینانه بسیار مهم است كه  
مطابق معیارها و خواست خودمان رفتار كنیم؛ يعني 
تايید رفتارهايمان را مطابق نظر و خواسته خودمان 
بگیريم و الزمه آن هم حتما داشتن عزت نفس و 
اعتماد به نفس باالست. درواقع، ما تمام تالشمان 
را مي كنیم تا به اهدافمان برسیم بنابراين عذاب 
وجداني هم نخواهیم داشت. از سوی ديگر،  وجود 
باورهاي غیرواقع بینانه باعث شكست در بسیاري 
از روابط ما خواهد شد چون يا مي خواهیم همیشه 
نظر ديگران را جلب كنیم يا درصدد هستیم نشان 
دهیم حق با ماست. در اين مواقع اگر آن گونه كه 
مي خواهیم بازخورد موردعالقه مان را از ديگران 
نگیريم، يا مجبور به طردشان مي شويم و در الك 
دفاعي خود فرومي رويم يا آنها را تحقیر مي كنیم 
كه باز هم باعث به وجود آمدن روابط معیوب، 

و  زدن  نقاب 
ديگران  دام  به  افتادن 

مي شود. بهترين راهكار اين است كه خودمان 
را همان گونه كه هستیم، بپذيريم و تالش كنیم 

»بهترين« خودمان را بسازيم. 

:   چه زماني مي توانيم به بهترين خودمان 
دست بيابيم؟

ابتدا بايد وقت بگذاريم، مطالعه كنیم و مشاوره 
بگیريم تا استعدادها و ويژگي هايمان را به خوبي 
بشناسیم و كامال از آنها آگاه باشیم. هر يك از ما 
توانمندي هاي خاصي داريم كه در مجموع مانند 
اثر انگشت منحصربه فردي ما را خاص و ويژه 
كرده است. هر كدام از ما در زمینه اي مانند هنر، 
رياضیات، تجزيه وتحلیل يا علوم ديگر استعداد يا 
توانايي هايي دارد. شناخت واقعي اين استعدادها 
به ما كمك مي كند در مسیر درست قرار بگیريم 
و براي شكوفاكردن و برخوردار شدن از احساس 
خوب تالش كنیم. اگر در مسیر شكوفايي خودمان 
احساس  كسب شده  دستاوردهاي  با  و  باشیم 

خود  در  را  ارزشمندي 
تقويت كنیم و به سمت آرزوها و 
اهدافمان گام برداريم، در اين مسیر با افرادي همراه 
و آشنا مي شويم كه ما را همان گونه كه هستیم، 
مي پذيرند، نه اينكه ما را با استعدادها، توانمندي ها 
و خواسته هاي خودشان مقايسه و وادار كنند مطابق 
میل و خواسته آنها رفتار كنیم. وقتي براي پذيرش 
گرفتن از ديگران مطابق خواسته هاي آنها رفتار 
مي كنیم، فقط آنها به خواسته هايشان دست پیدا 
مي كنند، در صورتي كه خود ما دير يا زود خسته 
مي شويم، احساس قرباني بودن و پشیماني مي كنیم 
و درنتیجه حس خوبي نخواهیم داشت. وقتي 
خودمان را بشناسیم و قبول داشته باشیم، ديگر 
مدام به تايید و جلب نظر ديگران نیاز نخواهیم 
داشت. به اين ترتیب احساس رضايت ما دروني 
خواهد بود. درواقع، اگر ما اين گونه رفتار كنیم و 
به ارزش هاي اخالقي مان پايبند بمانیم، احساس 
رضايت بیشتري هم مي كنیم و ديگران را به خاطر 
خودشان دوست خواهیم داشت، نه به خاطر 

اينكه مطابق میل ما رفتار مي كنند.

 چرا همديگر را با قيد و شرط دوست داريم؟

دوست  داشتن  هاي مشروط
 يكتا فراهاني 

بسیاري از افراد به 
دنبال تایید گرفتن از 

دیگران و راضي کردن 
آنها هستند و به همین 

دلیل نمي توانند از 
زندگي خود لذت ببرند 

چون در عمل هیچ 
وقت نمي توانند همه را 

راضي نگه دارند

يا آرزوها  »فهرست  فیلم  پیش  شب   چند 
با بازی جك  نیكلسون و   »List Bucket The
مورگان فريمن را ديدم. اين فیلم من را بر آن 
داشت تا در مورد مرگ اين مطلب را بنويسم. فیلم، 
داستان دو پیرمرد با بازی مورگان فريمن و جك 
نیكلسون است كه در بیمارستان هم اتاقی هستند و 
متوجه می شوند كه ۶ ماه بیشتر زنده نخواهند بود. 
مورگان فريمن، پیرمردی از طبقه متوسط جامعه 
است كه رابطه خوبی با همسر و فرزندانش دارد و 
بچه های موفقی تربیت كرده است. به همین دلیل در 
آرامشی مثال زدنی و خردی تحسین برانگیز زندگی 
می كند اما جك نیكلسون كه اتفاقا صاحب همان 
بیمارستان نیز است، مردی خودشیفته است كه در 
زندگی فقط خوب پول درآورده است. او هرگز 
رابطه صمیمانه ای با كسی حتی با همسرش تجربه 
نكرده است. سال هاست با دخترش قطع ارتباط 
كرده و در يك جمله پیرمردی حال به هم زن است. 
هنگامی كه جك نیكلسون از مرگ زودهنگامش 
باخبر می شود، تصمیم می گیرد همراه دوستش به 
سفر برود تا اين ۶ ماه را خوش بگذرانند. حتی 
به نظر می رسد اين انتخاب جك نیكلسون برای 
برگزيدن همسفر نیز ابتدا از روی خودخواهی 
باشد. جالب آنكه سفر آنها با كارهای هیجان انگیزی 
مانند رانندگی در پیست سرعت و چتربازی شروع 
می شود. فعالیت هايی كه با هیجان زيادی همراه 
هستند تا فرد را از درد درونش دور كنند و در انتها 
به اهرام ثالثه مصر )نمادی از هوشمندی( و تاج محل 
)نمادی از عشق( ختم می شوند. در اين سفر جك 
نیكلسون به كمك دوست فیلسوف آماتورش با 
مفاهیمی متعالی مانند شاد بودن، شادی بخشیدن 
به ديگران، عشق و شفقت آشنا می شود. چقدر 
اين فیلم من را ياد فیلم بسیار خوب »يك بوس 

كوچولو« اثر بهمن فرمان آرا انداخت.

بهراستیچراماازمرگمیترسیم؟
برای پاسخ به اين سوال می توان از چند منظر 
به موضوع نگاه كرد. روان شناسان و فیلسوفان 

انسان گرا معتقدند اضطراب مرگ، بزرگ ترين 
اضطرابی است كه انسان ها تجربه می كنند و پس از 
آن انسان اضطراب تنهايی را بیش از هر اضطراب 
ديگری تجربه می كند. شايد اگر اين دو اضطراب 
را در هم ضرب كنیم، به اين نتیجه برسیم كه ما 
انسان ها از اين می ترسیم كه در تنهايی بمیريم 
اما شايد قبولش سخت باشد كه همین اضطراب 
مرگ معناهای عمیقی به زندگی ما می بخشد. به 
عبارت ديگر، مرگ در خدمت زندگی است. 
برای توضیح اين موضوع ابتدا بايد تصور كنیم 
كه هرگز مرگی وجود نداشت. تصور كنید يك 
روز از خواب بیدار شده و متوجه می شويد كه 
مرگ وجود ندارد و شما فناناپذير شده ايد. آيا ديگر 
برای كاری يا هدفی تالش می كنید؟ احتماال نه 
چون شما همیشه فرصت داريد به كارها و اهدفتان 
برسید. حال از اين بدتر هم می شود! شما متوجه 
می شويد كه اطرفیان و عزيزانتان نیز نمی میرند و 
برای همیشه كنار شما حضور خواهند داشت. آيا 
ديگر قدر آنها را می دانید؟ آيا بودن كنار عزيزانتان 
را غنیمت خواهید شمرد؟ احتماال باز هم پاسخ 
منفی است چون آنها همیشه وجود دارند و شما 
لزومی نمی بینید كه قدر همنشینی و مصاحبت با 
اين عزيزان را بدانید. در يك نگاه مرگ می تواند 
به ما اين احساس را بدهد كه همه چیز موقت 
است و به طور ناگهانی ممكن است آنها را از 
دست بدهیم بنابراين بیشتر قدرشان را می دانیم 

و اين معنای بزرگ زندگی است. 
پائولوكوئیلو در رمان »زهیر« عنوان می كند سربازانی 
كه در جبهه های جنگ هستند، بیشتر از هر كس 
ديگری قدر زندگی را می دانند چون باور دارند 
كه ممكن است لحظه بعد زنده نباشند. برای اينكه 
موضوع از اين هم پیچیده تر شود، تصور كنید اگر 
مرگ و ترس از مرگ وجود نداشت، آيا شما 
اينقدر به بهداشت، نظافت و حتی ايمنی خود و 
ديگران اهمیت می داديد؟ احتماال باز هم پاسخ منفی 
است چون ديگر در هیچ شرايطی نمی مرديم و 
لزومی نداشت اين همه بهداشت، نظافت و ايمنی 
را رعايت كنیم. نكته ديگر اين است كه متاسفانه 
هر چقدر ما بیشتر عمر كنیم، اين افزايش عمر در 
دوره پیری بر ما نازل خواهد شد و بیشتر از آنكه 
رحمت باشد، مايه عذاب و ناراحتی ما خواهد بود 

و گاهی اوقات كار به جايی می رسد كه خودمان 
آرزوی مرگ كنیم.

نظریهرشدی-اجتماعیاریکاریکسون
دربارهمرگ

اريك اريكسون نظريه ای 8 مرحله ای را در مورد 
رشد انسان مطرح كرده است كه در بعضی موارد 
به خوبی ترس ما را از مرگ تبیین می كند. اين 
نظريه عنوان می كند كه افراد در زندگی طبیعی بايد 
8 مرحله را طی كنند و در هر مرحله موظفند يك 
تكلیف را با موفقیت انجام دهند. نكته مهم در اين 
نظريه آن است كه فرد برای ورود به مرحله بعدی 
بايد مراحل قبلی را به خوبی و با موفقیت سپری 
كرده باشد. اريكسون عنوان می كند كه در اولین 
مرحله كودك بايد دنیا را به عنوان يك فضای نسبتا 
امن درك كند. اين مرحله در سال اول زندگی 
روی می دهد. احساس اعتماد به دنیا و آدم ها از 
طريق ارضای مناسب نیازهای كودك به دست 
مراقبانش شكل می گیرد. پس از آنكه كودك، دنیا و 
مردمانش را به عنوان محل و افرادی امن ديد، بايد 
در 3 مرحله بعدی اعتمادبه نفسش را در حوزه های 
مختلف بسازد و ارتقا دهد. برای مثال، كودك در 

سال دوم زندگی در مورد راه رفتن و كنترل روده و 
مثانه اش اعتمادبه نفس پیدا می كند. در سال های سوم 
تا ششم بايد به خالقیت ها و كنجكاوی هايش پاسخ 
مناسب داده شود و در سال های هفتم تا نوجوانی 
در حوزه تحصیل، هنر و ورزش توانمندی های 
خود را ارتقا دهد. مرحله پنجم در دوره نوجوانی؛ 
يعنی ۱8 تا ۲۵ سالگی روی می دهد. در اين مرحله 
فرد بايد هويتش را به شكل يكپارچه ای بسازد. 
او بايد به اين سوال ها پاسخ دهد؛ چه هدف و 
معنايی را در زندگی دنبال می كنم؟ چه شغلی را 
می خواهم انتخاب كنم؟ چه رشته تحصیلی را دنبال 
كنم؟ همسرم بايد چه معیارهايی داشته باشد؟ و...

اگر فرد به پاسخ های نسبتا روشنی در رابطه با 
سواالت فوق برسد، هويت يكپارچه ای را تشكیل 
می دهد و می داند از زندگی چه می خواهد. هنگامی 
كه فرد پاسخ های روشنی برای اين سوال ها پیدا كرد 
برای مرحله ششم و هفتم زندگی آماده می شود. 
در مرحله ششم كه بین ۲۵ تا ۴۰ سالگی روی 
می دهد، فرد بايد صمیمیت را تجربه كند و به فردی 
قابل اعتماد در روابط عاطفی تبديل شود. مرحله هفتم 
بین سال های ۴۰ تا ۶۰ سالگی است و فرد بايد از 
طريق فرزندان خوبی كه تربیت می كند و كارش، 

احساس مفید و مولد بودن در اجتماع را تجربه 
كند اما مرحله هشتم كه پس از ۶۰ سالگی شروع 
می شود، مهم ترين مرحله در رابطه با پذيرش يا 
ترس از مرگ است. اريكسون اين مرحله را مرحله 
»انسجام در مقابل يأس و افسردگی« می نامد. در 
اين مرحله فرد به ۶۰ سالی كه سپری كرده، نگاهی 
دوباره می اندازد. اگر احساس كند همان طور كه 
آرزويش بوده زندگی كرده، احساس می كند كارهای 
مدنظرش را در زندگی انجام داده و با رويی گشاده 
به استقبال مرگ می رود. نتیجه اين احساس رضايت 
از زندگی، خرد و حكمتی است كه در سالمندی 
تجربه می شود. اين سالمندان از آرامشی مثال زدنی، 
قابلیت شوخ طبعی و حكمت و خرد برخوردار 
خواهند شد اما اگر فرد احساس كند يك يا چند 
مرحله از زندگی را به درستی سپری نكرده، هم 
دچار احساس حسرت و افسوس می شود و هم 
نگران است كه مجالی برای درست كردن شرايط 
ندارد. به عبارت ديگر، مرگ مجالی برای جبران 
گذشته به او نمی دهد. برای مثال اگر فردی احساس 
كند در گذشته خوب پول درنیاورده يا در شغلش 
موفق نبوده، در سالمندی خسیس می شود يا بیش 
از اندازه حرص كار را می خورد. اگر احساس كند 

با كسی در زندگی صمیمیت را تجربه نكرده، 
احساس تنهايی می كند يا حتی ممكن است به فكر 
جبران بیفتد! يا اگر احساس كند با فرزندانش رابطه 
درستی نداشته، سعی می كند به آنها نزديك تر شود. 
اين همان اتفاقی است كه برای جك نیكلسون در 
فیلم »فهرست آرزوها« و برای رضا كیانیان در فیلم 
»يك بوس كوچولو« رخ می دهد و  برعكس در 
همان فیلم ها، مورگان فريمن و مرحوم جمشید 
مشايخی نماد افرادی هستند كه زندگی خوبی را 
تجربه كرده اند و به همین دلیل از مرگ نمی هراسند.

يكی از راه های كاهش ترس از مرگ اين است كه 
ما هر مرحله از عمرمان را به درستی و به شكل 
مناسبی زندگی كنیم. به عبارت ديگر، در زمان 
مناسبی انتخاب رشته تحصیلی داشته باشیم، شغل 
خوب و مناسبی بیابیم، صمیمیت را تجربه كنیم، 
به تفريحات مان برسیم و درنهايت با فرزندانمان 
رابطه ای عمیق، پرمهر و مربی گرانه داشته باشیم 
تا زمانی كه مرگ سراغمان آمد، تمام جنبه های 
زندگی را زندگی كرده باشیم و ملك الموت جز 

مرده، چیز ديگری در ما پیدا نكند.

نگاهجامعهشناختیبهمرگ
از نگاه جامعه شناختی نیز می توان عنوان كرد مرگ 
باز هم در خدمت زندگی است. ما می میريم كه 
فضا و مكان كره زمین را بیش از اين اشغال نكنیم 
و به عبارتی جا را برای آيندگان باز كنیم. تصور 
كنید از ابتدای خلقت هیچ يك از ما مرگ را 
تجربه نمی كرد! احتماال خیلی وقت پیش منابع 
غذايی دنیا تمام شده بود. از يك زاويه ديگر نیز 
می توان عنوان كرد كه باز هم مرگ در خدمت 
زندگی است. تصور كنید اگر مرگ در دنیا وجود 
نداشت، چند شغل از بین می رفتند و چند میلیون 
نفر در جهان بیكار می شدند؟ اين نظر را خوزه 
ساراماگو به بهترين وجه در رمان فوق العاده »توقف 

در مرگ« بیان می كند.

چهمیتوانکرد؟
بهترين توصیه بر اساس نظريه های وجودگرايی 
و نظريه رشد روانی- اجتماعی اريكسون اين 
است كه قدر لحظه لحظه زندگی مان را بدانیم 
و سعی كنیم در هر مرحله انتخاب های مناسبی 
داشته باشیم و كار درستی انجام دهیم. همچنین، 
مسوولیت كلی ما اين است كه از كارهايی كه 
حیاتمان را تهديد می كند، اجتناب كنیم. برای مثال، 
از رانندگی بی محابا بپرهیزيم، ورزش و فعالیت 
بدنی را جدی بگیريم، از مصرف دخانیات و مواد 
مخدر خودداری كنیم، تغذيه سالمی داشته باشیم، 

استرس ها را مديريت كنیم و...

 دکتر رضا مولودی
روان شناس بالینی و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی 
و توانبخشی

درباره روان شناسی مرگ 

چرا از مرگ می ترسیم؟
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سالمندان و دیابت

تعادل قندخون باال و پایین در سنین باال
 ترجمه: 

علی نیکویی

همه  برای  دیابت  از  مراقبت  موارد  بیشتر 
گروه های سنی مصداق دارد اما برخی تغییرات 
خاص هست که در دوران سالمندی می تواند 

به کنترل دیابت شما کمک کند.

انتخاب های غذایی
با  برخی توصیه های غذایی برای سالمندان ممکن است 
توصیه های کلی غذایی برای افراد دیابتی تفاوت کند. سالمندانی 
که در آسایشگاه ها زندگی می کنند اغلب با احتمال بیشتری 
کمبود وزن و نه اضافه وزن و میزان باالیی از سوءتغذیه در آنها 
مشاهده می شود بنابراین کاهش زیاد چربی، نمک و قند رژیم 
غذایی ممکن است برای هر سالمندی مناسب نباشد. سالمندان 
دیابتی تحت درمان که تغذیه ناکافی یا نامنظم دارند، بیشتر 
در معرض افت قندخون هستند. وضعیت بد بهداشت دهان، 
اثر برخی داروهای گوارشی، تحرک محدود، اختالل کارکرد 
دست و مشکالت بینایی ممکن است غذا خوردن را برای 
سالمندان مشکل کند. سالمندان در اغلب موارد کمتر از حد الزم 
مایعات مصرف می کنند و این وضعیت به خصوص در جریان 
بیماری های حاد می تواند به کم آبی بدن بینجامد. سالمندان در 
معرض خطر باید به وسیله متخصص تغذیه ارزیابی تغذیه ای 
شوند و توصیه های شخصی درباره نیاز احتمالی به دریافت 
کالری بیشتر، مکمل ها یا جایگزین های غذایی، کاهش وزن و 
رژیم کم نمک دریافت کنند. ارزیابی تغذیه ای و رژیم غذایی 
درصورتی که شما در آسایشگاه زندگی می کنید، باید بخشی 
از طرح مراقبت فردی باشد. ترجیحات شخصی غذایی در 
هر طرح رژیم غذایی مهم هستند و سالمندان دیابتی هم باید 
بتوانند از خوردن غذاهای گوناگون لذت ببرند. کارکنان در 
بخش تهیه غذا در آسایشگاه های سالمندان باید برای شناخت 

نیازهای خاص تغذیه ای افراد دیابتی تعلیم کافی ببینند.

فعال ماندن
فعال ماندن در سنین باال به تقویت عضالت، حفظ توانایی 
حرکت و تعادل و بهبود حساسیت بدن به انسولین کمک 
می کند. فعالیت جسمی به شما کمک می کند همچنان بتوانید 
از خود مراقبت کنید، سالمت روانی خود را بهبود ببخشید و 
از سقوط جلوگیری کنید. هدف باید این باشد که تا جایی 

که می توانید فعال باشید.
افراد سالمند ازجمله آنهایی که نحیف هستند، از تمرین های 
مقاومتی و تعادلی سبک سود می برند. فیزیوتراپیست و 
مراقبان فرد سالمند می توانند ورزش برای تقویت اندام ها و 
انعطاف پذیری را به او تعلیم دهند. به یاد داشته باشید همیشه 

پیش از شروع تمرین جدید با پزشکتان مشورت کنید.

افت قندخون
افت قندخون یا هیپوگلیسمی هنگامی رخ می دهد که میزان 
قندخون شما به کمتر از ۷۲ میلی گرم در دسی لیتر برسد. 
افراد سالمند عوامل خطرساز دیگری هم دارند که آن را در 

معرض افت قندخون قرار می دهد:
 تجویز چند داروی کاهنده قندخون

 مشکالت مزمن کلیوی
 مصرف کم غذا

 دچار بیماری یا عارضه دیگری بودن

 مشکل دیگر این است که عالئم هشداردهنده افت قندخون 
در افراد سالمند چندان آشکار نیست و در برخی از آنها اصال 
عالمتی ندارد بنابراین نخستین نشانه های افت قندخون را 

ممکن است فرد مراقب متوجه شود:
 ناتوانی در تمرکز
 تغییر شخصیت

 سردرد صبحگاهی
 مشکالت خواب

افت قندخون همچنین ممکن است به عوارض ناخوشایندی 
منجر شود، ازجمله:

 گیجی
 اشکال در صحبت کردن و مراقبت از خود

 بی اشتهایی
 رفتار پرخاشگرانه

 عدم تعادل و سقوط
 از دست دادن هوشیاری

 اختالل شناختی
 حمله قلبی و سکته مغزی

درمان
افت خون باید به فوریت در فرد هوشیار با دادن قند سریع االثر 
مانند نوشیدنی شیرین )بدون شیر و غیر داغ( یا قرص های 
گلوکز شروع شود و با دادن ماده 
نشاسته ای مانند بیسکویت، 
ساندویچ یا وعده غذایی 
بعدی ادامه یابد. اگر 

فرد ناهوشیار است، باید کمک پزشکی بخواهید یا با اورژانس 
تماس بگیرید.

سالمندان دیابتی که در آسایشگاه ها زندگی می کنند باید 
جعبه های شخصی افت قندخون حاوی مواد و دستورات 

الزم برای درمان در دسترس شان باشد.

پیشگیری
برای پیشگیری از افت قندخون، مصرف مرتب وعده های 
غذایی و میان وعده های حاوی کربوهیدرات و آگاه بودن از 
عالئم افت قندخون و شناسایی افرادی که ممکن است در 
معرض خطر این عارضه باشند، سودمند است. میزان هدف 
قندخون در سالمندان دیابتی نباید خیلی سخت گرفته شود و 
داروهای تجویزشده باید مناسب هر فرد باشد. بحث با پزشک 
هم کمک کننده است. اندازه گیری مرتب قندخون می تواند به 
شناسایی سالمندانی که ممکن است در معرض خطر افت 
قندخون باشند، یاری برساند و همیشه باید میزان قندخون 
با نتایج بلندمدت کنترل قندخون مانند میزان هموگلوبین 
HbA1c در نظر گرفته شود تا تصویر روشن تر به دست بیاید.
آسایشگاه های سالمندان باید برای ساکنان دیابتی خود برنامه ای 
جامع داشته باشند که ازجمله شامل درمان و پیشگیری از 
افت قندخون، طرح های مراقبت دیابت برای اشخاص و 
آموزش مهارت های مراقبت از دیابت برای کارکنان است.

بهداشت روانی و بهزیستی
افراد سالمند دچار دیابت به خصوص افرادی که در آسایشگاه ها 
زندگی می کنند، با احتمال بیشتری ممکن است هنگام ناخوشی 

در بیمارستان بستری شوند. علت این است که دیابت می تواند 
اثر اضافی بر بیماری زمینه ای بگذارد و بیماری زمینه ای فرد 

هم ممکن است دیابت را بدتر کند.
که  در سالمندانی  به خصوص  بیماری ها  هنگام  قندخون 
دچار کم آبی بدن هستند، می تواند به سرعت باال برود. پایش 
بیشتر قندخون و تجویز دارو ممکن است الزم باشد و 
مراقبت کنندگان ممکن است به حمایت بیشتری نیاز داشته 
باشند. مراقبت کنندگان سالمندان هم باید دستورالعملی درباره 

مراقبت از بیماران در چنین شرایطی داشته باشند.

مراقبت شخصی
تغییرات بدنی با افزایش سن ممکن است بر توانایی مراقبت 
فرد از خودش تاثیر بگذارد و الزم باشد تغییراتی در مراقبت 
ازجمله تغییر دارو ایجاد کند. سن مهم ترین عامل در ایجاد 
عوارض رایج چشمی مانند آب سیاه )گلوکوم(، آب مروارید 
)کاتاراکت( و تحلیل رفتن لکه زرد شبکیه چشم )دژنراسیون 
ماکوال( است. کاهش قدرت بینایی و اختالل حرکتی در سنین 
باال ممکن است مراقبت روزانه از پا را در سالمندان دیابتی 
با اشکال روبرو کند. گاهی بی اختیاری ادراری در سالمندان 
دیابتی رخ می دهد که ممکن است علل متفاوتی داشته باشد، 

ازجمله دیابت خوب کنترل نشده و تغییر در کارکرد کلیه.
فرض کردن این که عالئم بیمار صرفا به علت روند سالمندی 
یا ابتال به دیابت است، آسان است اما در صورت بروز عالئم 
جدید باید مشورت گرفت. هنگامی که مراقبت شخصی و پایش 

قندخون برایتان مشکل می شود، از دیگران کمک بخواهید.
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A1c هموگلوبین
میزان  اندازه گیری  براساس  دیابت  کنترل 

هموگلوبین A1c و بیانگر میزان میانگین قندخون 
در 3-۲  ماه گذشته است. میزان باالی قندخون در 

طول یک دوره طوالنی؛ یعنی میزان A1c باالتر از 
۷ تا ۷/5 درصد می تواند باعث آسیب به اندام های اصلی 

بدن شود اما مصرف داروهای خوراکی ضددیابت و تزریق انسولین 
که برای پایین آوردن قندخون استفاده می شوند، ممکن است بیش ازحد قندخون را 
پایین بیاورد و باعث افت قندخون یا هیپوگلیسمی شود که با عالئمی مانند ضربان 
سریع قلب، تعریق شدید، احساس سیاهی رفتن چشم ها، اشکال در فکر کردن، 
افتادن یا حتی غش کردن همراه است، پس هم قندخون باال و هم قندخون پایین 
آسیب رسان است و  برای درمان دیابت الزم است تعادلی میان خطر قندخون باال و 

قندخون پایین ایجاد کرد و این کار نیاز به ارزیابی مداوم دارد.

تفاوت کنترل قندخون در سالمندان
کنترل قندخون در افراد جوان تر و افراد سالمند نیاز به اهداف متفاوتی 
دارد. در افراد جوان تر که هنوز سال های زیادی عمر در پیش رو دارند، 
احتمال بروز عوارض دیابت در طول دهه های بعدی زندگی وجود 
دارد. از طرف دیگر، افراد جوان تر معموال از حمله افت قندخون بدون 
پیامدهای شدید بهبود پیدا می کنند اما افرادی که در دهه 8  و 9 زندگی 
هستند، دهه های چندانی از زندگی  پیش رو ندارند بنابراین نگرانی درباره 
ایجاد عوارض بلندمدت دیابت به علت میزان باالی قندخون کاهش می یابد. 
افت قندخون در این افراد ممکن است به پیامدهای فوری مانند افتادن، 
شکستگی، از دست دادن استقالل و نهایت افت کیفیت زندگی منجر 
شود. به عالوه، کنترل شدیدتر دیابت اغلب به رژیم درمانی پیچیده ای نیاز 
دارد، ازجمله تزریق های متعدد انسولین در طول روز یا مصرف چند نوع 
قرص کاهنده قندخون. این وضعیت خطر افت قندخون را بیشتر می کند 

و استرس بیشتری هم به فرد سالمند و هم مراقبان او وارد خواهد کرد 
بنابراین هنگام تعیین اهداف درمانی در سالمندان دیابتی باید به این پرسش 
پاسخ داد که »چرا« قندخون را در یک بیمار معین کنترل می کنیم؟ از آنجایی 
 که دلیل کنترل شدید دیابت، پیشگیری از عوارض این بیماری در آینده 
است، کنترل شدیدتر دیابت ممکن است در سالمندانی که وضعیت سالمت 
خوبی دارند و عوامل زمینه ساز افت قندخون را ندارند، گزینه مناسبی باشد. 
عوامل زمینه ساز افت قندخون شامل سابقه افت شدید خون که به بستری 
شدن در بیمارستان یا رفتن به اورژانس انجامیده باشد، مشکالت حافظه، 
نحیف بودن بدنی، مشکالت بینایی و بیماری شدید زمینه ای مانند بیماری 
قلبی، ریوی و کلیوی است. سالمندانی که چند عامل زمینه ساز برای افت 
قندخون دارند، نباید کنترل شدید قندخون را هدف قرار دهند. در عوض، 
باید هدف این باشد که بهترین کنترل قندخون انجام شود، بدون اینکه فرد 

در معرض افت قندخون قرار بگیرد.

عالئم هشداردهنده افت قندخون در 
افراد سالمند چندان آشکار نیست و در 
برخی از آنها اصال عالمتی ندارد بنابراین 

نخستین نشانه های افت قندخون را 
ممکن است فرد مراقب متوجه شود



در  شخص  هر  تقریبا 
با چالش های  بعضی مواقع 
بهداشت روان روبرو است. 
استرس های رایج مانند مرگ 
دوست عزیز، طالق، از دست دادن شغل یا ناتوانی 

در حرکت، می توانند تاثیر عمده ای بر سالمت 
روان داشته باشند. آلودگی با ویروس 
اچ آی وی و ابتال به ایدز، یکی دیگر از 
عوامل اصلی استرس است که احساس 
بهزیستی فرد را به چالش می کشد یا 
شرایط بهداشت روان موجود را پیچیده 
می کند. برخی عفونت های فرصت طلب 
نیز می توانند بر سیستم عصبی انسان تاثیر 
بگذارند و منجر به تغییر در رفتار او شوند.

سالمت روان به بیمار کمک می کند زندگی 
خود را به بهترین شکل ممکن ادامه دهد که 
برای درمان موفقیت آمیز ایدز ضرورت دارد. 
برای مدیریت سالمت روان، مهم است بیمار 
بداند چه زمانی، چگونه و از کجا می تواند 
کمک بگیرد. بسیاری از مشکالت بهداشت 

روان قابل حل است.
یکی از شایع ترین شرایط سالمت روان که افراد 

مبتال به ایدز با آن روبرو می شوند، افسردگی است 
که می تواند خفیف یا شدید باشد. عالئم افسردگی 
روی زندگی روزمره فرد تاثیر می گذارد. شرایط 
پزشکی مرتبط با این بیماری و همچنین بعضی 
داروهای مصرفی می توانند در بروز افسردگی 
نقش داشته باشند. عالوه بر این، شماری از 
داروهای ضدویروسی ممکن است باعث ایجاد 
عالئم اضطراب و اختالل در خواب شوند و 
برخی مشکالت بهداشت روان را بدتر کنند. 
همچنین برخی افراد مبتال به اچ آی وی مسائلی 
مانند دیدن کابوس یا مشکالت روانی مانند 
تفکر مه آلود، مشکالت حافظه و از دست دادن 

توانایی تمرکز را نیز تجربه می کنند.

اچ آی وی و ایدز چیست؟
اچ آی وی یا ویروس نقص سیستم ایمنی، با 
حمله و تخریب یاخته های مسوول هماهنگی 
ایمنی و لنفوسیت کمک کننده موجود در گلبول 
سفید خون که وظیفه مبارزه با عفونت را برعهده 
دارند، ایمنی بدن را در برابر عفونت ها کاهش 
می دهد. ایدز عبارت است از مجموعه ای از 
نشانه ها که به علت عفونت مزمن حاصل از 

اچ آی وی به وجود می آید.
بیماری با ابتال به یک یا چند عفونت فرصت طلب 
در فرد مبتال به ویروس )وقتی سیستم ایمنی بدن 
به دلیل ابتال به ویروس آسیب دیده( تشخیص 

داده می شود، مانند ذات الریه و سل. 
افراد مبتال در معرض خطر اختالالت سالمت 

روان بسیار زیادی قرار دارند.
برخی از انواع استرس می تواند به مشکالت 
دامن  اچ آی وی  به  مبتال  افراد  روان  سالمت 

بزند، از جمله:
 مشکل در دریافت خدمات موردنیاز 

 از دست دادن حمایت اجتماعی و درنتیجه 
منزوی شدن

 از دست دادن اشتغال یا نگرانی در مورد 
اینکه آیا قادر خواهند بود کار خود را مانند 

گذشته انجام بدهند.
 صحبت با دیگران در مورد ابتال به اچ آی وی 

 مدیریت داروهای مربوط با اچ آی وی
 تغییر در شکل ظاهری یا ناتوانی های بدنی 

به وجود آمده در اثر بیماری ایدز
 کم شدن روابط یا حتی مواجهه با مرگ

 مقابله با اتهامات و تبعیض در ارتباط با ایدز

مشکالت  در  می تواند  همچنین  ویروس 
سالمت روان نقش داشته باشد زیرا 

وارد مغز بیمار شده و ساکن 
می شود. 

عفونت های فرصت طلب مرتبط 
با بیماری می توانند روی مغز و سیستم عصبی 
اثرگذار باشند و منجر به تغییراتی در نحوه تفکر 
و رفتار فرد و عملکرد او شوند. به همین ترتیب، 
اختالالت عصبی روانی، مانند تغییرات  شناختی 
خفیف یا شرایط شناختی شدیدتر مانند زوال 
عقل با بیماری اچ آی وی همراه است. استرس 
داشتن بیماری یا عفونت ممکن است بر سالمت 

روان فرد تاثیر منفی بگذارد. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد برای دستیابی به 
بهترین نتایج سالمت باید به محض شناسایی 
عفونت، درمان شروع شود. پس از تشخیص 
داروهای  از  استفاده  با  اچ آی وی،  عفونت 
ضدویروس، درمان آغاز خواهد شد. پیروی 
درست از رژیم های درمانی، مانند مصرف 
داروهایی که توسط پزشک معالج تجویز 
شده، برای کنترل ویروس و دستیابی به 
است.در  مهم  بسیار  آن  کامل  سرکوب 
صورت شروع درمان در بدو ورود ویروس 

اچ آی وی، می توان از ابتال به ایدز جلوگیری 
کرد. گرچه این ویروس به طور کامل از بین 
نمی رود و ادامه روند درمانی می تواند دشوار 

باشد، امکان پذیر است.
مختلفی  روش های  به  ضدویروسی  درمان   
می تواند بر سالمت روان بیمار تاثیر بگذارد. 
اضطراب  ضدویروسی  درمان  اوقات  بعضی 
را تسکین می دهد زیرا بیمار از خود مراقبت 
می کند، پس درمان می تواند احساس امنیت را 
به او القا کند ولی مقابله با بیماری مزمن می تواند 

چالش برانگیز باشد. 
به همین دالیل، صحبت با ارائه دهنده مراقبت های 
بهداشتی در مورد سالمت روان بیمار مهم است. 
گفت وگو دراین مورد قبل از شروع داروهای 
ضدویروسی باید بخشی از ارزیابی کامل پزشکی 
باشد. در مورد درمان سالمت روان، بیمار باید با 
تیم مراقبت های بهداشتی خود در طول درمان 
صحبت کند و در مورد هرگونه تغییر در طرز 
تفکر و اینکه در مورد خود و زندگی به طور 

کلی چه احساسی دارد، صادق باشد.
عالوه بر این، در مورد استفاده ازهرگونه داروی 
بدون نسخه یا تجویزشده از جمله داروهای 
روان پزشکی، پزشک معالج خود را مطلع کند 

از  برخی  زیرا 
است  ممکن  داروها  این 

تداخل  داروهای ضدویروسی  با 
داشته باشند. فردی که با ایدز زندگی 
می کند، ممکن است راهنمایی و راه های 
زیادی در مورد چگونگی مراقبت از 
سالمت جسمی خود دریافت کند اما 
مراقبت از سالمت عاطفی و روانی 

به همان اندازه مهم است.
انواع مختلفی از مشکالت بهداشت 
روان مانند افسردگی، اختالالت 
یا  پایین  نفس  عزت  اضطرابی، 
اختالالت شخصیتی وجود دارد 
که می توانند بر همه افراد تاثیر 
بگذارند اما زندگی با اچ آی وی 
نگرانی های  باعث  می تواند 
دیگری شود که سبب می شوند 
بیمار مشکل سالمت روان را 

بیشتر و شدیدتر تجربه کند.

بیمار چگونه می تواند از 
سالمت روان خود مراقبت کند؟

بهترین روش، شناخت راهی است که بیمار 
مدیریت  برای  قدم  اولین  این  کند  احساس 
بهزیستی عاطفی او در زندگی است. در ادامه 
به چند نکته برای کمک به بیمار در مدیریت 

بیماری اشاره کرده ایم: 

بدانید که دنبال چه چیزی باشید
برخی از افرادی که مشکالت سالمت روان 

را تجربه می کنند در انجام درست درمان با 
مشکل روبرو هستند و ممکن است دوزهای 
از دست  را  پزشک  با  مالقات  قرار  و  دارو 
بدهند یا رژیم سالم نداشته باشند و غذاهای 

متعادل نخورند.
اگر بیمار متوجه شد درگیری با هر یک از این 
احساسات بیش از 2 هفته طول کشیده یا خوشایند 

نیست، از درددل با دیگران امتناع نکند:
 احساس افسردگی، ناامیدی، شرمساری یا 
احساس گنهکار بودن بیشتر روزها یا تقریبا 

هر روز.
 احساس خستگی دائمی

 پرخوری یا از بین رفتن اشتها و کاهش وزن
 دشواری در تمرکز یا نشستن

 افکار خودکشی
متخصص بهداشت و درمان، قادر به پیدا کردن 
پشتیبانی مناسب برای بیمار خواهد بود. در صورت 
تداوم این عالئم باید حاالت خود را تغییر داد یا 
از داروهای ضدافسردگی اضافی استفاده کرد.

گروه های پشتیبانی و راهنما را پیدا 
کنید

اگر دریافت حمایت از خانواده و دوستان امکان پذیر 
نیست، ممکن است بیمار ترجیح بدهد در مورد 
احساسات خود با شخص دیگری در یک مرکز 
پشتیبانی یا گروه پشتیبانی صحبت کند. متخصص 
بهداشت و درمان می تواند به او در یافتن گروه یاری 
برساند. این واقعیت که بیمار این افراد را شخصا 
نمی شناسد، به او کمک می کند صادقانه در مورد 
احساسات خود و زندگی با دیگران صحبت کند. 
در عوض، آنها می توانند به وی توصیه های عملی 

و عاطفی بهزیستی ارائه دهند.
بیمار باید احساسات خود را با متخصص بهداشت 
خود به اشتراک بگذارد زیرا ممکن است او درمانی 
را پیشنهاد کند که شامل داروهای ضدافسردگی یا 
صحبت کردن از طریق روش های درمانی مانند 

مشاوره یا درمان رفتاری و شناختی باشد.

با خانواده و دوستان صحبت کنید
بعضی وقت ها صحبت کردن با کسانی که بیمار 
دوستشان دارد سخت تر است زیرا ممکن است از 
واکنش آنها یا ناراحت کردنشان بترسد. با این حال، 
آنها می توانند بزرگ ترین منبع کمک و پشتیبانی 
باشند زیرا این افراد بیمار را از قبل می شناسند و 
می توانند به او کمک کنند تا احساس تنهایی نکند.

ورزش کنید تا سالم بمانید
ورزش کافی، خواب و تغذیه مناسب برای ذهن 
سالم مهم است و مزایای آن می تواند حتی برای 
کسی که مبتال به اچ آی وی است، قابل توجه 
باشد. بسیاری از بیماران می دانند تغییر شیوه 
زندگی به سمت زندگی سالم، به کاهش برخی 
عالئم کمک  کرده و آنها را قادر می کند بیماری 
را در زندگی خود کنترل کنند. نوشیدن الکل 
یا وابستگی به مواد مخدر نیز می تواند تاثیر 
بیمار و عدم موفقیت  زیادی بر سالمت روان 

در درمان بگذارد.

زندگی را سخت نگیرید
طبیعی است بیمار احساسات منفی داشته باشد و از 
آنچه در آینده در انتظار او است احساس ترس کند. 
غالبا یادگیری چگونگی کنار آمدن با احساس عدم 
اطمینان و سایر مسائل، برای بیمار، بدون پشتیبانی 
عزیزان یا متخصص بهداشت روان دشوار است.
بیماران باید کارهایی انجام دهند که باعث آرامش 

و اشتیاق آنها می شوند.
ممکن است بیمار به فعالیت هایی که قبال از 
آنها لذت می برده، دیگر عالقه ای نشان ندهد 
اما فعال نگه داشتن یکی از بهترین راه ها برای 
شکستن چرخه است زیرا باعث افزایش روحیه 
و انرژی فرد، افزایش اشتها و افزایش کیفیت 
خواب او می شود. حتی فعالیت های کوچک 
مانند پیاده روی در پارک، 10 دقیقه یوگا یا 
فعالیت باغبانی ممکن است به آرامش و 
منحرف کردن فکر بیمار از هرگونه افکار 

منفی کمک کند.
www.HIV.gov:منبع
www.Avent.org
www.NIH

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

ه با ایدز زندگی 
فردی ک

می کند، ممکن است راهنمایی و 

راه های زیادی در مورد چگونگی 

مراقبت از سالمت جسمی خود 

دریافت کند اما مراقبت از 

سالمت عاطفی و روانی به همان 

اندازه مهم است

ایدز چگونه بر مغز تاثیر می گذارد؟
اگر ویروس اچ آی وی گسترش یابد، به دلیل وجود انواع 

عفونت باعث بیماری ایدز می شود. این التهاب می تواند به نخاع 
و مغز آسیب برساند و جلوی کار طبیعی سلول های عصبی 
را بگیرد. عوارض عصبی ممکن است نه تنها در اثر صدمات 
ناشی از خود ویروس، بلکه از دیگر عوارض جانبی ایدز 
مانند سرطان هایی که با این بیماری همراه است، ایجاد شود.

و نشیب داشته باشد. طبیعی است که هنگام ابتال به ایدز، زندگی بیمار فراز 
 توجه به نگرانی های خود و جلب حمایت دیگران، راه 
داشته باشند که تنها نیستند.عالی برای حفظ سالمت روان بیمار است. بیماران به یاد 

 اگر بیمار فکر می کند از افسردگی رنج می برد، متخصص 
به او کمک کند.بهداشت می تواند در زمینه مشاوره یا داروهای ضدافسردگی 

انگ و تغییر روابط

بیمار ممکن است توسط افرادی که این بیماری را درک نمی کنند 

و دیدگاه های منفی در مورد آن دارند، تهمت و تبعیض را تجربه 

کند. مقابله با این مساله بسیار دشوار است، به خصوص اگر اتهامات 

از سوی افرادی باشد که با آنها ارتباط نزدیکی دارد.

مطالعه می تواند به بیمار در دستیابی اطالعات در مورد اچ آی وی 

کمک کند. به این ترتیب وی می تواند برای اطرافیان توضیح بدهد 

که امروزه، زندگی با اچ آی وی چگونه است. به اشتراک گذاشتن 

حقایق در مورد چگونگی درمان، اکنون اچ آی وی را به بیماری 

قابل کنترل و حتی غیرقابل انتقال تغییر داده و می تواند به از بین بردن 

برخی داستان ها و مفروضات رایج در مورد این بیماری کمک کند.

همچنین، ممکن است صحبت کردن با افرادی که واقعیت زندگی 

با اچ آی وی را درک می کنند، مانند متخصص مراقبت بهداشتی یا 

یک گروه پشتیبانی، باعث احساس راحتی شود.

اچ آی وی/ ایدز و سالمت روان

چطور از انگ ایدز رها شویم؟

www.salamat.ir

s a l a m a t
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پنومونی بیماری کشنده ای است که عامل آن باکتری یا 
ویروسی است که باعث عفونت ریه ها می  شود. پنومونی 
در بیشتر موارد به صورت سرماخوردگی عادی یا سرفه 
شدید بروز می یابد اما عفونت های باکتریایی بدون وجود 

عالئم سرماخوردگی در مراحل اولیه شروع می شود.
این بیماری شایع معموال در زمستان و بهار بروز می یابد. 
عالئم ذات الریه در نوزادان متغیر است اما تب شایع ترین 

عالمت بیماری است. 
ذات الریه در نوزادان یک مورد اورژانسی است و باید به 

سرعت برای درمان آن اقدام شود.

عالئم
پنومونی ناگهان طی 1یا 2روز یا آهسته  تر طی چند روز 
شروع می شود. گاهی اوقات به سختی می توان پنومونی 
کردن  سرفه  داد.  تشخیص  شدید  سرماخوردگی  از  را 
است.  ذات الریه  نشانه های  نخستین  از  یکی  غالبا  نوزاد 
در صورت بروز عالئم زیر باید بالفاصله نوزاد توسط 

متخصص اطفال معاینه شود:
کبود شدن لب ها یا صورت )سیانوز(: عالمت نرسیدن 
باید به سرعت  اکسیژن کافی به کودک است و کودک 

بستری شود.
تب باال: تب باالی 38/9 درجه سانتی گراد که همراه با 

لرز و درد عضالنی باشد.
خستگی: خواب آلودگی، ضعف و بی حالی

به سختی نفس کشیدن: نوزاد سریع اما سطحی از شکم و 
نه قفسه سینه نفس می کشد. بینی نوزاد بیش از حد گشاد 

می شود یا سینه  اش خس خس می کند.
سرفه کردن: نوزاد سرفه های مرطوب یا خلط دار می کند. 
مخاط سبز یا به رنگ آهن زنگ زده از ریه ها خارج می شود. 

خلط در موارد شدید خون آلود است.
و  به ویژه صورت  نوزاد،  رنگ  نوزاد:  کبود شدن رنگ 

اطراف لب ها، کبود می شود.
درد:  نوزاد در قفسه سینه یا شکم احساس درد می کند. 
محل درد به این موضوع بستگی دارد که کدام بخش از 

ریه ها عفونت کرده است.
ناراحتی های شکمی: حالت تهوع، استفراغ و حتی اسهال

عوامل خطر در نوزادان
تمام کودکان در معرض خطر ابتال به ذات الریه قرار دارند 

اما در برخی از آنها این زمینه خطر بیشتر است:
 ابتال به بیماری های آسیب زننده به سیستم دفاعی بدن

 نارس بودن نوزاد
 سوءتغذیه

 رعایت نکردن بهداشت
 قرار گرفتن در معرض دود دخانیات اطرافیان

تشخیص
پزشک با گوشی معاینه به صدای ریه های نوزاد گوش 
می دهد تا متوجه شود آیا مایع در ریه ها وجود دارد یا 
سینه خس خس می کند؟ همچنین متخصص اطفال ضربان 
قلب و تنفس را بررسی می کند و از والدین درباره عالئم 

دیگر سوال می  پرسد. 
اگر کودک بسیار بدحال باشد، متخصص اطفال توصیه 
می کند از قفسه سینه عکس گرفته شود تا میزان آسیب دیدن 

ریه ها مشخص شود. 
همچنین گاهی از نوزاد آزمایش خون گرفته می شود یا 
نمونه ای از خلط سرفه به آزمایشگاه فرستاده می شود تا 

ویروسی یا باکتریایی بودن پنومونی تعیین شود.

پیشگیری
برای اینکه کودک سالم بماند و احتمال ابتال به پنومونی 

کاهش یابد، توصیه های زیر را رعایت کنید:
بعضی  برابر  در  بدن  از   )PCV( ذات الریه  واکسن   
مننژیت و سپتیسمی )مسمومیت خون(  علل ذات الریه، 

محافظت می کند. 
همچنین دریافت به موقع واکسن های هموفیل  یس آنفلوانزا، 
دیفتری و سیاه سرفه در پیشگیری از بیماری های منجرشونده 

به پنومونی مهم است.
 هنگام سرفه کردن دهان و بینی را بپوشانید و دست های 
خودتان و فرزندتان را مرتب بشویید تا از انتقال و پخش 

شدن میکروب ها جلوگیری کنید.
 سیگار کشیدن را در اتاق کودک ممنوع کرده و محیطی 

بدون دود دخانیات برای فرزندتان آماده کنید. 
بیمار  بیشتر  دارند،  سیگاری  اطرافیان  که  نوزادانی 
می شوند و بیشتر در معرض ابتال به بیماری هایی مثل 
ذات الریه، سرماخوردگی، آسم و عفونت گوش هستند. 
و  نوزادان  حضور  در  نباید  که  است  دلیل  همین  به 

کشید. سیگار  کودکان 

»پنومونی« در نوزادان و کودکان

نگاه  متخصص کودکان

دکترحمیدشیخاالسالمی
فوق تخصص نوزادان

واقعیت هایی درباره »پنومونی« 

این عفونت را دست کم نگیرید!

آگاهی رسانی در مورد بیماری »پنومونی« به عنوان 
یک مشکل واقعی سالمت عمومی بسیار ضروری 
است. درواقع، پنومونی هنوز هم عامل فوت میلیون ها 
کودک در سال است که در صورت تشخیص به موقع و 
درمان درست اجتناب پذیر خواهد بود. متاسفانه آمارها 
نشان می دهد ساالنه 1/8 میلیون کودک در کشورهای 
فقیر و در حال توسعه بر اثر پنومونی جان خود را از 

دست می دهند؛ به عبارتی هر 20 ثانیه یک کودک!
»پنومونی« که به »ذات الریه« و »سینه پهلو« نیز شناخته 
می شود، بیماری عفونت بافت ریه است. زمانی که 
عفونت وارد بدن می شود، قسمت های مختلف بدن 
را درگیر می کند. در مورد سیستم تنفسی، عفونت 
که عفونت  زمانی  گفته می شود،  »فارنژیت«  حلق 
اگر  و  است  »النرژیت«  می کند  درگیر  را  حنجره 
مجاری هوایی مبتال شود، »برونشیت« نام دارد. به 
عبارتی، موجب بروز التهاب در بخش های مختلف 
مجاری تنفسی خواهد شد ولی اگر عفونت عمیق ترین 
قسمت سیستم تنفسی؛ یعنی بافت ریه را درگیر کند، 

بیماری »پنومونی« بروز می کند. 
معموال پنومونی بیماری خطرناکی است و می تواند 
زمینه ساز فوت در مبتالیان سالمند یا افراد با سیستم 
ایمنی ضعیف شود. درواقع، نباید روند تشخیص 
بیماری را مانند  انداخت و  و درمان را به تعویق 
شایع ترین  کرد.  تصور  معمولی  سرماخوردگی 
اما  است  پنوموکوک  پنومونی،  عامل  میکروب 
نیز  و...  استافیلوکوک  مانند  دیگری  میکروب های 

می توانند زمینه ساز این بیماری شوند. 

عالئم »پنومونی« را نباید سرماخوردگی 
دانست!

تب و سرفه مهم ترین عالئم پنومونی است. بعضی 
بیماران نیز ممکن است دچار تنگی نفس شوند که 

گاهی با سرفه خشک و خلط همراه است. 
البته در سرماخوردگی و آنفلوانزا نیز تب و سرفه 
وجود دارد اما ضرورت مراجعه به پزشک و تشخیص 

به موقع بیماری از این منظر اهمیت دارد. 
معموال تعداد تنفس در افراد مبتال به پنومونی افزایش 
پیدا می کند. انسان سالم به طور معمول 16 تا 20 
بار در دقیقه نفس می کشد اما در صورت ابتال به 
پنومونی، تعداد تنفس بیشتر می شود که اگر به 30 
هشدار  وضعیت  نشان دهنده  برسد،  دقیقه  در  بار 
بیماری خواهد بود و تا حدود 40 نوبت تنفس در 

دقیقه کامال خطرناک تلقی می شود. 
عالئم  بدون  سالمندان  در  پنومونی  است  ممکن 
بالینی معمول باشد و در این افراد با عالئمی مانند 
بی اختیاری ادرار، غش، اختالل هوشیاری، از دست 
دادن حافظه و... بروز می کند که پس از بررسی های 

تخصصی مشخص می شود. 

پرندگان و »پنومونی«
گاهی پنومونی به دنبال تماس با پرندگان بروز می کند 
که با عنوان »پسیتاکوز« یا »بیماری طوطی« شناخته 
می شود. این بیماری عفونی مشترک بین پرندگان 
و انسان که ریه را درگیر می کند، در افرادی مانند 
فروشندگان پرنده و... که با پرندگان سروکار دارند، 
آنتی بیوتیک های  به  خوبی  پاسخ  و  می شود  دیده 

معمول ندارد.
 تماس و نگهداری پرندگان نکته مهمی است که 
بیمار باید به پزشک اطالع دهد و پزشک نیز در 
معاینات این نکته را مدنظر داشته باشد. در صورت 

بروز تب و سرفه و تماس با پرندگانی مانند مرغ 
عشق، طوطی و... ممکن است  فرد به این بیماری 

مبتال شود. 

»پنومونی« ناشی از عفونت بیمارستان
ممکن است فرد پس از حضور در بیمارستان و اقدامات 
درمانی مختلف مانند جراحی، مراقبت در آی سی یو 
و... دچار آلودگی سیستم تنفس به میکروارگانیسم های 
عامل پنومونی شود که به آن »عفونت بیمارستانی« 
گفته می شود. پنومونی ناشی از عفونت بیمارستان 
معموال به علت وجود میکروب های بسیار مقاوم 
که نسبت به آنتی بیوتیک های معمول مقاومت پیدا 
کرده اند، ایجاد می شود و الزم است کادر درمان و 
پزشکان مراقبت های الزم را برای پیشگیری از ابتال 

به این عفونت ها داشته باشند. 

تشخیص و درمان بیماری
پزشک در صورت نیاز انجام عکسبرداری ریه یا 
به  ابتال  احتمال  تا  می کند  تجویز  را  سی تی اسکن 
پنومونی مشخص شود. گاهی نیز آزمایش از خلط 
بیمار برای تشخیص عامل بیماری، الزم خواهد بود. 
اگر پنومونی به موقع و سریع درمان شود، بیمار خیلی 
زود بهبود پیدا می کند، در غیر این صورت ممکن 

است بیماری پیشرفت کند. 
ضعیفی  ایمنی  سیستم  که  افرادی  ابتالی  معموال 
دارند، سالمندان و کودکان باعث بستری شدن آنها 
در بیمارستان می شود، حتی اگر تعداد تنفس زیاد 
باشد یا به دلیل تنفس سریع دچار خستگی تنفسی 
شوند، الزم است در بخش آی سی یو تحت مراقبت 

قرار بگیرند. 
طول درمان پنومونی با توجه به نوع عامل بیماری زا، 
معموال بین 7 روز تا 2هفته است و گاهی تا 3 هفته 

نیز طول می کشد. پس از این مدت معموال بیمار 
دیرتر  عالئم  دیگر  به  نسبت  و  دارد  سرفه  مدتی 

بهبود می یابد. 
تب و سرفه هایی که پس از 3روز بهبود نمی یابد باید 
حتما پیگیری شود و همیشه نباید چنین عالئمی را 

صرفا سرماخوردگی  ساده دانست.

رعایت بهداشت شخصی؛ ساده ترین 
راهکار پیشگیری

بعضی  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  امروزه 
میکروارگانیسم ها که علل شایع بروز پنومونی هستند، 
واکسن وجود دارد اما در ایران این واکسن برای همه 
کودکان رایج نیست و هنوز جزو برنامه واکسیناسیون 

کشوری قرار ندارد. 
البته رعایت بهداشت شخصی و توصیه های همیشگی 
مانند پوشاندن دهان و بینی با دستمال هنگام سرفه، 
پاک کردن خلط با دستمال کاغذی و انداختن در 
صابون  و  آب  با  دست ها  شستشوی  زباله،  سطل 
پیش از غذاخوردن و تماس با صورت و چشم ها، 
تاثیر جدی  به منزل  بازگشت  از  به خصوص پس 
در پیشگیری از ابتال به عفونت های تنفسی از جمله 

پنومونی دارد. 

متاسفانه آمارها نشان می دهد ساالنه 
1/8 میلیون کودک در کشورهای فقیر و 

در حال توسعه بر اثر پنومونی جان خود را 
از دست می دهند؛ به عبارتی هر 20 ثانیه 
یک کودک! »پنومونی« که به »ذات الریه« 

و »سینه پهلو« نیز شناخته می شود، بیماری 
عفونت بافت ریه است

 دکتر حمید عمادی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

7 نکته ای که باید در مورد
 پنومونی بدانید!

پیشگیری 
از طریق 

واکسیناسیون، 
تغذیه، رعایت 

بهداشت و استفاده 
از تهویه هوا در 

منزل.
واکسیناسیون 

برای کودکان کمتر از 
2 سال الزم است. 

عفونت جدی 
ریه ها را درگیر 
می کند و باعث 

می شود مایع و چرک 
در کیسه های هوایی 

جمع شود.

عامل پنومونی 
باکتری ها، 

ویروس ها و قارچ ها 

سرایت 
از طریق  ترشحات 

سرفه و عطسه
 

خطر باال 
برای کودکان 

کمتر از 2 سال و 
سالمندان باالتر از 

65 سال
 

15درصد 
آمار مرگ 

کودکان کمتر از 
5 سال به علت 

پنومونی 
 

استراحت در منزل 
تا رفع تب و بهبود 

سرفه ها  
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دیابت مهم ترین بیماری مزمن غیرواگیر است که امروزه به 
عنوان چالش مهم سالمت در همه جوامع مطرح است. 

12درصد منابع مالی در دنیا صرف هزینه های درمان دیابت 
می شود. هر 6 ثانیه 1نفر در اثر ابتال به این بیماری و عوارض 
آن، جان خود را از دست می دهد. بیشتر آمار مبتالیان به 
دیابت )90درصد موارد( مربوط به دیابت نوع 2 است. تغذیه ناسالم )مصرف 
غذاهای آماده و شیرینی ها(، بی تحرکی و استرس های مداوم از مهم ترین عوامل 
زمینه ساز این بیماری هستند. به رغم پیشرفت های چشمگیر کنترل و درمان به 
کمک انسولین، باید اشاره کرد سن امید به زندگی یک خانم مبتال به دیابت 

نوع 1 نسبت به یک خانم سالم، 13 سال کمتر است. 
خانم هایی با دور کمر 88 سانتی متر و آقایان با دور کمر 102 سانتی متر، بین 3 

تا 5 برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع 2 هستند.
دیابت نوع 2 بیماری خاموشی است و به طور متوسط بین 5 تا 10 سال از زمان 

بروز نخستین عالئم افزایش قندخون تا تشخیص بیماری فاصله وجود دارد.

آنچه باید درباره »دیابت« بدانید

یک شیرینی تلخ!

 مریم سادات 
کاظمی

عالئم دیابت

گرسنگی مداوم           تشنگی مکرر            افزایش وزن      کاهش وزن بدون دلیل

افزایش فشارخون     بی حسی دست یا پا           سرگیجه            افزایش قندخون

اختالل در رابطه زناشویی        تکرر ادرار                  آسیب بینایی        قارچ و عفونت پوستی

اعصاب
زمانی که قندخون به طور 
مداوم باالتر از حد طبیعی 

باشد، فیبرهای عصبی عموما 
در کف پا و ساق پا آسیب 
می بینند که به این حالت 
»نوروپاتی دیابتیک« گفته 

می شود. 

پـا
عوارض دیابت در مورد پا ارتباط نزدیکی 
با کاهش اعصاب حسی دارد، درنتیجه 

بیمار متوجه آسیب های جزیی و روزمره 
نمی شود. به دلیل اختالل در خونرسانی، 
جراحت روند ترمیم کندتری خواهد 

داشت که زمینه ساز بروز عفونت و حتی 
پیشرفت عفونت تا استخوان و 

قطع عضو می شود.

عوارض دیـابـت
مغـز

آسیب به عروق اصلی بدن یکی از پیامدهای دیابت است که 
می تواند مانع خونرسانی درست به مغز شده و زمینه ساز سکته 

مغزی، آسیب به توانایی های شناختی مغز و... شود. 

سیستم قلب و عروق
افزایش قندخون و عدم تحمل 

انسولین روی سیستم قلبی- عروقی 
تاثیر می گذارد و خطر ابتال به 

گرفتگی عروق کرنر و آنفارکتوس 
قلبی را افزایش می دهد. 

چشـم
دیابت روی عروق ریز خونی تاثیر می گذارد و زمینه ساز 

بیماری های شبکیه، آب مروارید و گلوکوم می شود. 

کلیـه ها
دیابت ممکن است روی عروق کلیه اثر بگذارد و 
به سیستم تصفیه خون آسیب برساند. این ناراحتی 

جزو عوارض شایع دیابت است و زمینه ساز 
نارسایی کم و بیش جدی کلیوی خواهد شد. 

دیابت نوع 1دیابت نوع 2
دیابت جوانیدیابت مرتبط با شیوه زندگی

دیابت وابسته به انسولین

دیابت نوع 2 چه بیماری ای است؟
زمینه خانوادگی+ شیوه زندگی: اضافه وزن، فعالیت جسمانی ناکافی، 
فشارخون باال، استعمال دخانیات و...

انسولین، هورمون تنظیم کننده قندخون به درستی در بدن استفاده 
نمی شود. درنتیجه عملکرد انسولین ناکافی خواهد بود و سطح 
قندخون افزایش می یابد)هایپرگلیسمی(

دیابت نوع 2 به تدریج و بدون عالئم بالینی بروز می کند و به همین 
دلیل معموال دیر تشخیص داده می شود. 

دیابت نوع 1 چه بیماری ای است؟
تولید ناکافی حتی عدم تولید انسولین؛ 
هورمون تولیدشده در لوزالمعده که میزان قندخون را تنظیم می کند. 
خطر جدی: افزایش قندخون در زمان غذاخوردن 

بیمار نیاز به تزریق انسولین دارد تا کمبود هورمون جبران شود. 
خطر جدی: افت قندخون بین وعده های غذا

خطر عوارض جدی )قلبی، عروقی( 
در صورت کنترل نادرست بیماری

اقدامات موردتوجهاقدامات موردتوجه

یک بیماری شایعیک بیماری شایع

مبتال به دیابت یا نه؟مبتال به دیابت یا نه؟

شیوه زندگی
 کاهش وزن در صورت ضرورت

 فعالیت ورزشی منظم
 تغذیه متعادل

داروها + تزریق انسولین در صورت 
کنترل نکردن قندخون

تزریق زیرپوستی برای جبران 
کمبود انسولین بدن

داروهای خوراکی کنترل 
دیابت

برای کنترل قندخون 
)متفورمین یا داروهای دیگر(

درصد بزرگساالن مبتال به دیابت از 
بیماری خود اطالع ندارند. 

کودک کمتر از 15 سال

20 تا 30درصد
12درصد 90درصد

15در100هزار65سالگی
10درصد 3تا 4درصد جمعیت ایران مبتال به 

دیابت هستند.
آمار دیابت مربوط به 
دیابت نوع 2 است.

سن متوسط تشخیص بیماری

بیماری ای که معموال 
پس از 40سالگی 
بروز می کند.

تشخیص )بیالن سالمت( 
باید پس از 50سالگی 

انجام شود.

اندازه گیری قندخون در حال ناشتا 
)گلوکز برمبنای گرم در هر لیتر خون(

1g/L :قندخون طبیعی
g/L  1/26 پیش دیابت: قندخون بین 1/1 تا
بیماری دیابت: قندخون باالتر از g/L 1/26 طی دو آزمایش متوالی

اندازه گیری قندخون در حال ناشتا 
)گلوکز برمبنای گرم در هر لیتر خون(

1g/L :قندخون طبیعی
g/L  1/26 پیش دیابت: قندخون بین 1/1 تا
بیماری دیابت: قندخون باالتر از g/L 1/26 طی دو آزمایش متوالی

تزریق زیرجلدی 
انسولین برای 

جبران کمبود تولید 
انسولین بدن

آموزش اقدامات 
درمانی برای کاهش 
خطر افت قندخون

امکان اندازه گیری 
درست  قندخون با 

دستگاه خانگی و آسیب 
نزدن به انگشت

قرار دادن پمپ 
انسولین در کمربند برای 
تزریق مستقیم انسولین 

از طریق کاتتر

افزایش شمار مبتالیان به دیابت نوع 1
بروز بیش از پیش مبتالیان در سنین 
پایین )کودکان کمتر از 5 سال(

دیابت نوع 1

آمار بیماران دیابتی
بیماری در 50درصد مبتالیان پیش 
از 20 سالگی تشخیص داده می شود.
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دنیای کودکی یکی از شیرین ترین دوره های زندگی هر انسانی است 
چون در دوران کودکی دغدغه ای جز بازی کردن و شادی وجود ندارد 
و همه چیز رنگ و بوی خاصی دارد و توجه اطرافیان هم زیاد است اما 
گاهی برخی مشکالت باعث دوری والدین از فرزندانشان حتی با سنین 
خیلی کم می شود. از این رو، بعضی از والدین مجبورند برای چرخاندن چرخ زندگی 

کار کنند و نمی توانند تمام  وقت خود را صرف کودک نوپایشان کنند. 
چندی پیش به یکی از مهد های تهران رفتم تا عکس العمل کودکان نوپا را هنگامی که 
والدینشان را کنار خود ندارند، بررسی کنم. با کمال تعجب متوجه شدم خیلی از آنها 
همواره به در نگاه می کنند و چشم به راه آمدن مادرشان هستند. برخی دیگر شیرخواره 
بودند و با وجود گریه شدید، کسی نبود که به آنها توجه کند. در این زمان بود که پیش 
خودم فکر کردم چرا دنیای مادی آنقدر مهم شده که ما را وادار به دوری از دردانه هایمان 
می کند وغم نان شاید االن بزرگ تر از همیشه شده است. میان بچه ها کودکی بود که 
تنها به خاطر گاز گرفتن بچه های دیگر مجبور بود ساعت ها در تاب بماند و پایین نیاید. 

به راحتی می شد غم را در نگاه این کودک معصوم دید. 
نمی دانم چرا کودکان امروزه هر روز محروم تر از گذشته می شوند و دنیای آنها کوچک تر 
می شود، در صورتی که کودکان دیروز شاید لباس های گرانقیمت نداشتند یا خوراکی های 

آنچنانی و رستوران های الکچری نمی رفتند، به راحتی می توانستند در حیاط ها و 
خانه های بزرگ بازی کنند و شاد باشند. با خودم فکر کردم واقعا کودکی که حتی 
توان حرف زدن ندارد و ۷ ساعت از روز را در یک اتاق کوچک می  گذراند و 
آن طور که باید نمی تواند بدود و شادی کند، چطور در آینده می تواند آدم شاد 
و خالقی باشد. خیلی از مهدکودک های ما وعده های آنچنانی به والدین می دهند 

اما آن طور که باید سر قولشان نمی مانند. مربیان خیلی حوصله بازی با بچه ها 
را ندارند و از همهمه زیاد آنها خسته اند یا اسباب بازی های زیادی برای سرگرم 

شدن کودکان وجود ندارد. نظافت هم آن طور که باید خوب نیست و... 
ای کاش والدین قبل از اینکه به درآمد بیشتر فکر کنند، کمی به سالمت روان 

کودکان نوپای خود بیندیشند تا در آینده با فردی افسرده روبرو نشوند. فراموش نکنیم 
فرزندان هدیه های خدا به ما هستند و نباید با آینده آنها به هر بهانه ای بازی کنیم. 

ای کاش مدیران بهزیستی به کمک روان شناسان کودک فکری برای کودکان 
اگر  ببینند چون  را  آنها کمترین آسیب  تا  نوپا در مهدکودک ها می کردند 
بخواهیم همچنان این مسیر را برویم، قطعا آینده خوبی در انتظار کودکان 
سرزمینمان نیست. باور کنید کودکان تمام این لحظات را به خاطر خواهند 

سپرد و چشم انتظاری هر روزه برایشان دشوار خواهد بود.

سالمتروانکودکدرتعاملباوالدینشکلمیگیرد

کودکان امروز پرغصه تر از همیشه
  محبوبه 

ریاستی

هر كودكي كه چشم به دنیا باز مي كند، 
تامین  از  بعد  كه  موردي  اولین  به 
تغذيه نیاز دارد، حمايت است كه در 
نخستین گام زندگي با آغوش مادر 
تامین می شود و نخستین دلبستگي 

در او شکل می گیرد. 
فردی  اولین  مادر  البته  و  خانواده 
است كه در شکل گیری شخصیت 
و ارزش های كودكان نقش  دارد و در دلبستگی ايمن، 
تعیین آينده و شیوه زندگی كودكان موثر است. تاثیر 
خانواده به عنوان اولین و مهم ترين واحد اجتماعی در 
كودكان كامال روشن است. همان طور كه كودک رشد 
می كند، شرايط محیطی و خانوادگی نیز می تواند باعث 
رشد بیشتر و بهتر او شود. البته شرايط بد محیط و 
خانواده می تواند از رشد كودک جلوگیری كند. ارتباط 
والدين با كودک يکی از مهم ترين عوامل زندگی اجتماعی 
است و نقش مهمی در سالمت روان كودكان دارد. با 

توجه به نظريه دلبستگی ايمن، سالمت روان و رشد 
كودک در تعامل والدين و كودک منعکس می شود. 

يکی از مباحث اساسی و مهم ايجاد سالمت روانی و 
شخصیت افراد در بزرگسالی مربوط به كودكی آنها و 
تعامالت و ارتباط احساسی با والد است كه موجب 
دلبستگی افراد می  شود. صنعتي شدن جوامع در چند 
دهه اخیر موجب تغییر كاركردهاي خانواده شد، به 
طوري كه بسیاري از زنان بیرون از خانه اشتغال دارند. 
اين مساله موجب مي شود مادران، كودكان را از خود 
دور و مراقبان ديگري را جايگزين خود كنند. معموال 
اين اتفاق در محیط ديگری به نام مهدكودک و كنار 

كودكان رخ می دهد. 
شايد مهدكودک ها به عنوان مراكزی برای نگهداری 
ايمن و رسیدگی به كودكان در ساعتی كه مادر يا والدين 
مشغول كار و فعالیت های اجتماعی و روزمره هستند، 
مطلوب باشند و در ايجاد آرامش ذهنی در ساعاتی كه 
مادر دور از كودک است، موثر باشند يا برای كودكان 

باالی ۳ سال محیط مناسبی جهت تعامل با گروه همساالن 
و دوستان و يادگیری فعالیت ها و ارتباطات اجتماعی 
باشند اما موجب اخالل در روند دلبستگي كودكان زير 
2 سال مي شوند و آنها را وارد شیوه جديدي از زندگي 

و به نوعي همراه با اضطراب مي كنند. 
علت اين اضطراب چیست؟ برای درک آن بهتر است 
ابتدا دلبستگي را شرح دهم. دلبستگي را می توان ارتباط 
رواني پايدار بین دو انسان عنوان كرد. دلبستگی به 
عنوان فرايند پیوند عاطفي بین مادر و فرزند از جمله 
بنیادي در زمینه تحول شخصیت كودک  نظريه هاي 
است كه اثر آن در تمام طول زندگي پابرجاست و 

تحت اشکال مختلف تجلي خواهد يافت. 
زمانی كه كودک زير 2 سال به هر دلیلي گريه مي كند 
بايد مورد توجه قرار بگیرد و به گريه او پاسخ داده 
شود چون اين كار موجب مي شود كودک از لحاظ 

رواني احساس آرامش كند.  
دلبستگي همچنین نیاز رواني كودک است كه والدين 
و مراقبان بايد پاسخگوي آن باشند. عدم پاسخگويي 
به نیازهای رواني و جسمي مانند تغذيه و تعويض 

پوشك موجب دلبستگي ناايمن مي شود. جدايی مادر 
و كودک عاملی برای قطع رابطه دلبستگی بین آنهاست 
و موجب اضطراب در كودک می شود. دوره حساس 
برای تحول دلبستگی در كودكان در سنین زير ۳سال 
است كه جدايی مادر و كودک منجر به ناامنی دلبستگی 
می شود. درواقع حضور يا غیبت مادر طی روز بزرگ ترين 
عامل تعیین كننده وضعیت عاطفی كودک است. اضطراب 
جدايی يکی از مواردی است كه كودكان در دلبستگی 

ناايمن تجربه می كنند. 

كودكان با دلبستگي ايمن  
اين كودكان هنگام جدايي از مادر، پرستار يا مراقب اولیه 
كمترين میزان غم و اندوه و بي تابي را نشان می دهند، 
احساس امنیت مي كنند و قادرند به مراقب اصلي شان اتکا 

كنند و از بازگشت نزد او اطمینان خاطر دارند. 
كودكان دلبسته ايمن تبديل به بزرگساالني مي شوند كه 
از نظر بهداشت رواني سالم و در روابط بین فردي گرم، 
متکي به خود و پاسخگو در ارتباطات هستند و نسبت 

به محیط پیرامون و ديگران اعتماد دارند. 

كودكان دلبسته ناايمن 
ديگران  با  ارتباط  برقراري  به  نسبت  كودكان  اين 
بي اعتماد هستند و در عین حال پس از دوري از مادر 
و مراقبان اصلي دچار اضطراب شديدی مي شوند. 
چنین كودكاني در بزرگسالي همسراني مي شوند كه 
بیش از اندازه خواهان رابطه و صمیمیت هستند و 
پرخاشگر  و  نشود، عصبي  برآورده  انتظارشان  اگر 
مي شوند چون نیاز رواني دلبستگي آنها در كودكي 

برآورده نشده است. 

رشد اضطراب در كمين كودكان دلبسته ناايمن 
 عمده كودكاني كه داراي مراقبان حمايتگر اعم از 
مادر، پدر و بستگان هستند، دلبستگي ايمن دارند و 

شیوع اضطراب در آنها كمتر است. 
هر كودک زير 2 سال نیازمند دلبستگي ايمن از سوي 
والدين و مراقبان است و تنوع مراقبان به هر دلیل اعم 
از بیماري، اشتغال مادر و... موجب مي شود كودک 
از لحاظ رواني تحريك پذير و دچار اضطراب شود 

و نتواند تکیه گاه اصلي رواني خود را پیدا كند.

آغوش مادر برای کودک مهم است

 پریسا 
نصری

روانشناس

 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

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

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

و امکانات آن می باشد.
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 Jitet Kustana -Indonesia
چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

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

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

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

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

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

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

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

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

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

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

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

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

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

رضوی افزوده است.
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اسکلت بدن انسان از بافتی تشکیل شده که دائم در حال ترمیم و بازسازی است. با افزایش سن، توده 
استخوانی به تدریج تحلیل می رود اما شیوه زندگی ناسالم طی سال ها می تواند زمینه ساز کاهش استحکام 
استخوان ها و تشدید این مشکل شود. درنتیجه خطر ابتال به پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن 

را در سنین میانسالی و سالمندی افزایش می دهد. این عادت ها عبارتند از: 

1 دریافت ناکافی کلسیم؛ دریافت ناکافی ویتامین ها و مواد معدنی به خصوص کلسیم در دوران رشد 
می تواند زمینه ساز ابتال به پوکی استخوان شود. امروزه بیشتر نوجوانان نسبت به تغذیه درست که الزمه سالمت 
است، بی توجه هستند و به دلیل مصرف ناکافی منابع کلسیم، در آینده مستعد تحلیل استخوانی خواهند شد. 
برخالف تصور، لبنیات تنها منبع تامین کلسیم نیستند و در صورت کمبود مصرف، مواد غذایی دیگر باید در 
برنامه غذایی گنجانده شود که از جمله آن می توان به انجیر، اسفناج، گردو، فندق، لوبیا و کلم اشاره کرد. 

2 رژیم های سختگیرانه و الغری مفرط؛ اضافه وزن و چاقی زمینه ساز بیماری های مختلف است اما 
الغری مفرط نیز یکی از عوامل خطر ابتال به پوکی استخوان خواهد بود. درواقع، زمانی که فرد برای کاهش 
وزن، اقدام به رژیم های غیراصولی و کاهش وزن شدید می کند، تحریک و ترمیم سلول های استخوانی کم 
می شود و توده استخوانی کاهش پیدا می کند اما این روند در صورت داشتن وزن ایده آل و تامین ذخایر 
کافی بدن، به درستی انجام می شود. عالوه بر این، چربی ها نیز در تولید استروژن به عنوان عامل محافظ در 
برابر پوکی استخوان نقش دارند. به همین دلیل افراد بسیار الغر بیشتر در معرض ابتال به این بیماری هستند.

3 استعمال دخانیات؛ استعمال دخانیات بر سالمت استخوان ها تاثیر منفی دارد زیرا جذب کلسیم و 
سطح هورمون استروژن را کاهش می دهد و مانع تکثیر کافی سلول های استخوان ساز یا استئوبالست ها 
می شود. به همین دلیل، ترمیم استخوانی به اندازه کافی انجام نخواهد شد بنابراین داشتن این عادت بین 
تمامی گروه های سنی به خصوص نوجوانان و جوانان یکی از عوامل خطر است که منجر به تحلیل استخوانی 

در سنین میانسالی می شود. 

4 اعتیاد به الکل؛ به نظر می رسد مصرف الکل یکی از عوامل زمینه ساز پوکی استخوان در مردان است. 
با اینکه تاثیر آن نسبت به دخانیات دقیقا مشخص نیست، می تواند تاثیر منفی بر رشد و تکثیر سلول های 

استخوان ساز و جذب ویتامین D و کلسیم داشته باشد و مانند ماده سمی در بدن عمل کند.

5 بی تحرکی؛ با انجام فعالیت بدنی، استخوان ها تحریک شده و ترمیم آنها تسهیل می شود. از همین رو، 
افرادی که شیوه زندگی بی تحرک دارند و ساعات طوالنی در روز را به کارهای نشسته مشغول هستند، باید 
نسبت به ابتال این بیماری هوشیار باشند. 30 دقیقه پیاده روی روزانه یکی از مهم ترین توصیه ها در این زمینه 
است که مفاصل زانوها و ران ها را تحریک می کند و بهتر است از دوران کودکی جزو برنامه های روزمره 
باشد. ورزش حتی برای سالمندان نیز مفید است زیرا به دلیل تسهیل تعادل و حفظ عضالت، احتمال به 
زمین افتادن و شکستگی را کاهش می دهد. ورزش متوسط و منظم به رشد توده استخوانی کمک می کند. 
البته تمرین های شدید و حرفه ای برای دختران نوجوان الزاما مفید نیست زیرا ممکن است سبب تاخیر در 

شروع عادت ماهانه و بروز آمنوره در آنها شود. 

6 کمبود ویتامین D؛ این ویتامین، ماده مغذی ضروری برای استحکام استخوان هاست زیرا باعث جذب 
کلسیم در روده می شود. حضور مداوم در منزل و دوری از قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای 
سالمندان، یکی از مهم ترین عوامل کاهش تولید ویتامین D است. البته برای دریافت این ویتامین، تابش 
پرتوهای خورشید به مدت 10 تا 15 دقیقه به صورت و دست ها کافی خواهد بود. همچنین مصرف شیر 
و لبنیات غنی شده با ویتامین D و ماهی های چرب به تامین این ویتامین کمک می کند. البته در صورت 

کمبود ویتامین D، توصیه می شود حتما تحت نظر پزشک، مکمل مصرف شود. 

7 افراط در مصرف نمک؛ مصرف زیاد سدیم به سالمت استخوان ها صدمه می زند زیرا موجب 
دفع کلسیم خواهد شد. معموال بیشتر افراد نمک زیادی در طول روز می خورند زیرا عالوه بر افزودن 
نمک به خوراکی ها، بسیاری از مواد غذایی مانند آب سبزیجات، غذاهای منجمد و کنسرو، پنیر، سس 
و... نیز حاوی نمک پنهان هستند. یادتان باشد بهترین راهکار برای کاهش مصرف نمک در تغذیه 
روزانه، حذف نمکدان از سفره غذا و استفاده از ادویه ها و سبزیجات معطر به جای نمک است. 

8 تمایل زیاد به کافئین؛ بر اساس مطالعات، افرادی که مقدار زیادی کافئین )بیش از 400 
میلی گرم در روز(، مصرف می کنند اما به اندازه کافی میوه، سبزیجات و لبنیات نمی خورند، بیشتر 
در معرض شکستگی استخوان ران هستند. کافئین عالوه بر قهوه در چای، شکالت و نوشابه های 
گازدار هم وجود دارد. 3 تا 4 فنجان قهوه حدود 400 میلی گرم کافئین دارد که در مورد چای این 
عدد به 100 میلی گرم )یک چهارم( می رسد. همچنین مطالعات نشان می دهد نوجوانانی که در طول 
هفته مقدار فراوانی نوشابه گازدار می نوشند، دچار هیپوکلسمی )کمبود کلسیم در خون( خواهند شد که 

یکی از مهم ترین عوامل تحلیل توده استخوانی است. 

9 مصرف همزمان داروها؛ مصرف همزمان داروها می تواند مانع از جذب کلسیم شود یا در روند 
جذب آن، اختالل ایجاد کند. پوکی استخوان بیماری ای است که پس از میانسالی و در دوران سالمندی 
شیوع بیشتری دارد و معموال افراد در این سنین به دلیل ابتال به بیماری های مختلف، چند نوع دارو را 
با هم مصرف می کنند. چنین افرادی حتما باید با پزشک شان مشورت کرده و در صورت امکان 

داروهایی با زمینه تداخل کمتر را مصرف کنند یا مکمل های الزم برای آنها تجویز شود.

بهترین و بدترین عادت های موثر بر »پوکی استخوان«

استخوان هایمان را دریابیم!
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

استئوپروز یا پوکی استخوان، شایع ترین بیماری متابولیکی استخوان است که با تحلیل توده 
استخوانی ناشی از تغییر در ساختار استخوان، زمینه ساز شکستگی های خودبه خود می شود. 
نمود  استخوان،  شکستگی  از  پس  اغلب  و  ندارد  مشخصی  عالمت  تنهایی  به  بیماری  این 
پیدا می کند. البته هر نوع شکستگی را نمی توان به پوکی استخوان مربوط دانست و زمانی 
باید به پوکی استخوان مشکوک بود که خودبه خود یا با حداقل ضربه باشد. ستون فقرات و استخوان ران 
مهم ترین استخوان هایی هستند که به این دلیل دچار شکستگی می شوند. برآورد شده 40 درصد خانم های 

استخوان  پوکی  این سنین، دچار  در  آقایان  14 درصد  و  50 ساله 
سالمت«  »پوستر  صفحه  در  هفته  این  نیز  ما  می شوند. 

»پوکی  بر  موثر  عادت های  بدترین  و  بهترین  به 
استخوان« اشاره کرده ایم.
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یونان؛ ماست در فرهنگ غذایی »یونان« جایگاه خاصی به

دارد و به عنوان چاشنی جایگزین مایونز، استفاده می شود. 
لبنی است که  ماست جزو پرطرفدارترین فراورده های 
می تواند بخش زیادی از نیاز بدن به کلسیم؛ ماده معدنی 
ضروری برای استحکام استخوان ها را تامین کند. همچنین 
غذایی  سفره  ثابت  پای  که  نیز  ماهی  و  زیتون  روغن 
کشورهای نواحی مدیترانه از جمله یونان هستند به دلیل 
مقدار فراوان امگا3 در تحکیم استخوان ها و پیشگیری از 

پوکی استخوان نقش دارند. 

ایتالیا؛ گرچه امروزه تمایل به مصرف فست فودها و غذاهای 
آماده در جوامع مختلف خصوصا کشورهای غربی شایع 
محلی  به محصوالت  زیادی  اهمیت  ایتالیا  مردم  است، 
می دهند و تغذیه سالم و متعادل شامل روغن زیتون فرابکر، 
سبزیجات تازه، گوشت های کم چرب، خشکبار و ماهی را 
جزو اصول زندگی خود می دانند. این خوراکی ها به دلیل 
مقدار فراوان اسیدهای چرب امگا3، پروتئین ها، ویتامین هایی 
مانند ویتامین D و مواد معدنی مانند منیزیم و کلسیم، بسیاری 
از نیازهای بدن را تامین کرده و از بروز اختالالت اسکلتی 

مانند پوکی استخوان پیشگیری می کنند. 

ژاپن؛ ماهی، توفو و جلبک از جمله مواد غذایی پرکاربرد 
در تغذیه ژاپنی هاست که به حفظ سالمت استخوان ها کمک 
می کند. ماهی و دیگر آبزیان عالوه بر پروتئین، منبع غنی از 
امگا 3 شناخته می شوند که دریافت مستمر و منظم آن، جذب 
کلسیم از روده ها را افزایش می دهد. همچنین توفو یا پنیر سویا 
به دلیل مقدار باالی کلسیم در پیشگیری از پوکی استخوان 
نقش دارد. جلبک ها نیز کنار دیگر سبزیجات برگ سبز تیره 
می توانند به حفظ سالمت استخوان ها کمک کنند. تمایل 
نداشتن به افزودن چربی در غذاها و فعالیت منظم بدنی 
به خصوص پیاده روی و دوچرخه سواری از دیگر اصول حفظ 
سالمت استخوان هاست که ژاپنی ها کامال به آن پایبند هستند.

ایاالت متحده؛ فعالیت بدنی و ورزش یکی از مهم ترین 
ابتال به پوکی استخوان است.  راهکارهای پیشگیرانه از 
جالب است بدانید آمریکایی ها در صدر کشورهای دنیا 
از لحاظ میزان ورزش هستند. برآوردها نشان می دهد آنها 
حدود 135 روز در سال را به ورزش و فعالیت جسمانی 
می پردازند و جای تعجب ندارد که میزان احتمال ابتال به 

پوکی استخوان در آنها کم باشد. 

شمال آفریقا؛ متخصصان تغذیه معتقدند نمک و پوکی 
استخوان رابطه مستقیمی با هم دارند زیرا دریافت زیاد نمک 
منجر به دفع کلسیم از بدن می شود و فرد مستعد ابتال به پوکی 
استخوان خواهد شد. یکی از سالم ترین عادت های غذایی، 
کاهش مصرف نمک روزانه است که یکی از اصول تغذیه مردم 
شمال آفریقا محسوب می شود. مردم این منطقه از ادویه ها و 
سبزیجات به عنوان جایگزین های سالم نمک استفاده می کنند.

هند؛ حبوبات عالوه بر اینکه منبع غنی از پروتئین هستند 
و نسبت به گوشت ها مقرون به صرفه ترند، منبع مناسبی برای 
دریافت آهن، کلسیم، پتاسیم و منیزیم محسوب می  شوند. 
نتایج مطالعات تایید می کند دریافت کافی این مواد معدنی 
در استحکام استخوان ها نقش دارد. حبوبات جایگاه خاصی 
در فرهنگ غذایی هندی دارد و مردم این کشور انواع پوره، 
سوپ، تنقالت و پیش غذا را با این مواد غذایی تهیه می کنند. 

www.enfant.com, www.calculersonimc.fr :منابع 
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دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پــــــو ســت  

میـزگـرد پوست

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 729  شنبه 25 آبان 1398

زيبايی       وتغذيه
دکترمجیدحاجیفرجی

متخصص تغذیه و استاد 
انستیتو تحقیقات تغذیه 

کشور و دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی

رژيم درمانی 
ديابت
)26(

پوست ورزشکاران 
بیشتر در معرض چین 

و چروک است )30(

شیرين نشو تا زخم 
نشود پای فارغ از 
دردت )29(

مرغ پايیزی 
)27(

تغذيه کودکان 
در بیماری های تنفسی 

یکی از مشکالتی که با شروع روزهای 
کودکان  از  بسیاری  میان  سال  سرد 
به سرماخوردگی  ابتال  دیده می شود، 
آن  از  ناشی  عوارض  با  مواجهه  و 
یا  تنفسی  سیستم  درگیرشدن  مانند 
این  در  است.  تنفسی  بیماری های 
تغییرات  می شود  توصیه  شرایط 
فرزندتان  غذایی  رژیم  در  کوچکی 
او  تنفسی  مشکالت  تا  کنید  ایجاد 
هم  خوردن  غذا  و  نشود  تشدید 

باشد.  ساده تر  برایش 
به عنوان مثال، پرخوری می تواند فضای 
مناسب برای عملکرد دیافراگم و ریه ها 
مشکالت  دچار  که  کودکانی  در  را 
بنابراین  ببرد  بین  از  شده اند،  تنفسی 
باشد  حواس تان  هم  اول  درجه  در 
تا  تنفسی  مشکالت  دچار  کودک  که 
هم  و  نکند  پرخوری  کامل  بهبود  به 
تعداد وعده های غذایی اش زیاد و با 

باشد.  کمتر  حجم 
تنفسی،  مشکالت  به  ابتال  زمان  در 
آشامیدنی های  و  خوراکی ها  مصرف 
نفاخ مانند انواع حبوبات، سیر، پیاز، 
نوشابه های  خیار،  خام،  سبزیجات 
پرادویه  و  تند  غذاهای  یا  گازدار 
به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا نفخ 
می تواند  خوراکی ها  این  از  ناشی 

کند.  بدتر  را  تنفسی  مشکالت 
شرایط  کامل  بهبود  تا  است  بهتر 
فرزندتان، غذاهای نرم و نسبتا گرمی 
که نیاز به جویدن چندانی ندارند، برای 
برایش  غذا  بلعیدن  تا  کنید  آماده  او 
نسبتا  نوشیدنی های  شود.  ساده تر 
می توانند  هم  ساده  قند  بدون  و  گرم 
گزینه های مطلوبی برای بهبود شرایط 

در مشکالت تنفسی کودک تان باشند.

10 ترفند زیبایی که بهتر از جراحی پالستیک هستند

زيبايی بدون جراحی!
آمارها نشان می دهد جراحی پالستیک روزبه روز 

محبوبیت بیشتری پیدا می کند و تاثیرگذاری فوری از 
مهم ترین دالیل این افزایش محبوبیت است، درحالی 

که بیشتر این جراحی ها هزینه باالیی دارند. با این حال، 
ترفندهای زیبایی مختلفی وجود دارند که شما را 

از خطرات جراحی پالستیک و درد کشیدن بی نیاز 
می کنند. واقعیت این است که برخورداری از زیبایی 

چهره لزوما به صرف پول زیاد برای جراحی پالستیک یا 
دیگر روش های زیبایی گرانقیمت وابسته نیست. در ادامه 

با بهترین ترفندهای جایگزین برای بیشتر کردن زیبایی 
چهره آشنا می شوید... صفحه31
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بهترین برنامه غذایی برای مبتالیان به دیابت  

رژیم درمانی دیابت
تخمین زده می شود دیابت که  

تحت عنوان بیماری خاموش 
قرن شناخته شده، حدود 50 
با  را  جهان  افراد  از  درصد 
درجات مختلفی درگیر خود کرده باشد. البته 
متاسفانه تعداد بسیار زیادی از افراد، از مبتال بودن 
خود به بیماری دیابت و خصوصا دیابت نوع2 
یا آزمایش های  اتفاق  بی اطالع اند و برحسب 
دوره ای متوجه این بیماری می شوند. یکی از 
راهکارهای بسیار تاثیرگذار در بهبود روند درمان 
دیابت، پیروی از برنامه غذایی درست و سالم 
است. اگر بیماران مبتال به دیابت نوع2 الگوی 
غذایی سالمی را به صورت مستمر داشته باشند، تا 
حد قابل قبولی خطر ابتال به عوارض جانبی ناشی 
از دیابت مانند بیماری های قلبی، کلیوی و... را 
در خود کاهش خواهندداد. در ادامه با مهم ترین 
توصیه های تغذیه ای جدید برای مبتالیان به این 

بیماری آشنا خواهید شد. 

1  وعده های غذایی تان را کوچک کنید. 
اگر به دیابت نوع2 یا پیش دیابت مبتال هستید، الزم 
است ابتدا تغییری در حجم وعده های غذایی تان 
ایجاد کنید. به عبارت ساده تر، شما باید تعداد 
وعده های غذایی تان را زیاد و حجم مواد غذایی 
مصرفی در هر وعده را کم کنید. این کار به 
پیشگیری از نوسان های ناگهانی قندخون در بدن 
کمک می کند و احتمال افزایش یا کاهش ناگهانی 
قندخون در ساعات پیش یا پس از وعده های 
غذایی را کاهش می دهد. توصیه متخصصان به 
مبتالیان به دیابت، این است که در طول روز حتما 
3 وعده غذایی اصلی و 3 میان وعده داشته باشند 
و برای پیشگیری از افت ناگهانی قندخون در اثر 
مصرف داروهای دیابت، هیچ کدام از وعده ها یا 
میان وعده های غذایی را حذف نکنند. از طرف 
دیگر، توصیه اکید متخصصان تغذیه که در زمینه 
دیابت و تغذیه پژوهش می کنند، این است که 
افراد مبتال به دیابت برنامه غذایی روزانه خود را 
به گونه ای تنظیم کنند که هر روز سر یک ساعت 
مشخص )با نهایت 15 دقیقه نوسان( وعده ها یا 
میان وعده های غذایی را میل کنند. این کار به تنظیم 
سطح قندخون در بدن کمک می کند و باعث منظم تر 
شدن میزان ترشح انسولین به صورت طبیعی یا با 
مصرف دارو می شود. حجم وعده های غذایی افراد 
مبتال به دیابت هم باید براساس توصیه متخصص 
تغذیه یا متخصص غدد آنها و با توجه به میزان 
فعالیت روزانه شان تنظیم شود. به عبارت ساده تر، 

ممکن است یک فرد مبتال به دیابت اساسا به 
کربوهیدرات یا چربی های بیشتری در طول روز 

نسبت به بیمار دیگر نیاز داشته باشد. 

2  مصرف روزانه سبزیجات را جدی تر 
بگیرید. بر اساس مطالعات جدید، محققان به این 
نتیجه رسیده اند مصرف حجم باالیی از سبزیجات 
تاثیر بیشتری بر کنترل دیابت نسبت به مصرف 
حجم پایینی از کربوهیدرات ها دارد. به عبارت 
دیگر، اگر مبتال به دیابت باشید و میزان مصرف 
منابع کربوهیدراتی مانند نان، برنج و... یا قندی 

مانند انواع محصوالت حاوی قند طبیعی یا قند و 
شکر را شدیدا در برنامه غذایی تان محدود کنید، 
کمتر از زمانی که حجم باالیی از سبزیجات را 
مصرف می کنید، می توانید سطح قندخونتان را 
کنترل کنید. سبزی ها دارای مقادیر فراوانی از فیبر 
هستند و می توانند باعث تنظیم قندخون، فشارخون 
و چربی خون به صورت همزمان شوند. به همین 
دلیل به همه افراد مبتال به دیابت و پیش دیابت توصیه 
می شود  نیمی از بشقاب وعده ها یا میان وعده های 
غذایی شان با انواع سبزی ها و صیفی ها پر شود. 
انواع سبزی خوردن، کلم بروکلی، کاهو، اسفناج، 

هویج، خیار، گوجه فرنگی، کدو سبز و بادمجان 
بخارپز، گزینه های مطلوبی برای مبتالیان به دیابت 
هستند. ضمن اینکه توصیه می شود، در وعده های 
غذایی این افراد حتما سبزی هایی مانند پیاز و 
سیر که تاثیر مثبتی بر کاهش قندخون دارند هم 
گنجانده شود. این در حالی است که توصیه 
می شود مصرف نوشیدنی های حاوی قند و شکر 
یا نوشابه های رژیمی در برنامه غذایی این افراد 
به صفر برسد. عالوه بر اینها توصیه می شود  اگر 
مبتال به دیابت هستید، حتما به صورت روزانه چند 
عدد از مغزهای خام مانند گردو، بادام یا پسته 

را در ساالد، ماست یا همراه با سایر وعده ها و 
میان وعده های غذایی تان مصرف کنید. مغزهای 
خام هم حاوی مقدار مناسبی فیبر هستند و می توانند 

به کنترل قندخون کمک کنند. 

3  از ماهی های چرب غافل نشوید. یکی 
از مشکالت پیش روی افراد مبتال به دیابت، 
افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی ـ عروقی 
است. از این رو، حفظ انعطاف عروق خونی و 
سالمت و عملکرد قلب در این افراد  اهمیت 
بسیار باالیی دارد. یکی از راه های پیشگیری از 
گرفتگی و افزایش انعطاف پذیری عروق خونی، 
افزایش دریافت اسیدهای چرب امگا3 است. 
از این رو، به مبتالیان به دیابت توصیه می شود 
حداقل 2 بار در هفته و هر بار حدود 150 تا 

300 گرم ماهی چرب مانند سالمون، قزل آال، 
ساردین یا کیلکا مصرف کنند. در صورتی 
که نمی توانید هفته ای 2 مرتبه ماهی بخورید، 
توصیه می کنیم حداقل روزانه1 تا 2 عدد 
گردوی خام بخورید و غذاهایی بخارپز 
یا تنوری را با روغن کانوال یا روغن زیتون 
آماده کنید تا مقادیر مناسبی از امگا3 به 

بدنتان برسد.
Mayo Clinic :منبع

اگر مبتال به دیابت 
باشید و میزان 

مصرف منابع 
کربوهیدراتی 

مانند نان، برنج 
و... یا قندی مانند 

انواع محصوالت 
حاوی قند طبیعی 

یا قند و شکر 
را شدیدا در 

برنامه غذایی تان 
محدود کنید، 
کمتر از زمانی 
که حجم باالیی 
از سبزیجات را 

مصرف می کنید، 
می توانید سطح 

قندخونتان را 
کنترل کنید

بشقاب پیشنهادی ما  
انجمن دیابت آمریکا، یک توصیه تغذیه ای ساده در قالب بشقاب غذایی 
مناسب برای مبتالیان به دیابت ارائه کرده است. در این بشقاب غذایی، 
تمرکز بیشتر بر مصرف سبزی هاست که شامل موارد زیر می شود: 

 وقتی که می خواهید بشقاب غذا را بچینید، نصف آن را با سبزی هایی 
مانند سبزی خوردن، کاهو، اسفناج، هویج و گوجه فرنگی پر کنید. 

 یک چهارم از بشقاب غذایی را به پروتئین های کم چرب مانند 
مرغ، گوشت قرمز بدون چربی، بوقلمون یا ماهی اختصاص دهید. 
 یک چهارم باقی مانده از بشقاب غذایی را هم با منابع غذایی غالت 
سبوس دار پر کنید. در صورتی که تمایل به مصرف نان یا برنج نداشتید، 

می توانید یک چهارم باقی مانده را به حبوبات یا سبزیجات نشاسته ای 
مانند سیب زمینی با پوست یا نخودفرنگی اختصاص دهید. 

 حتما روی بخش سبزیجاتی بشقاب، مقداری آبلیموی تازه و 
روغن زیتون بچکانید. 

 کنار بشقاب غذایی، یک لیوان آب ساده یا آب سبزیجات یا دوغ 
بدون نمک همراه با شوید تازه داشته باشید. 

این توصیه برای وعده های غذایی اصلی از سوی انجمن دیابت آمریکا 
مطرح شده و توصیه این انجمن برای میان وعده ها مصرف یک عدد 
میوه همراه با مغزهای خام، شیر کم چرب، چای یا قهوه بدون شکر 

و ماست یونانی است. 

 ترجمه: 
یوسف صالحی 

یکی از راه های مدیریت دیابت با تغذیه، ایجاد تعادل 
در مصرف مواد غذایی دارای نمایه گالیسمیک باال 
و پایین است. هر چقدر میزان نمایه گالیسمیک 
مواد غذایی بیشتر باشد، میزان قندخون در بدن با 
مصرف آنها باالتر می رود. به همین دلیل متخصصان توصیه می کنند 
افراد مبتال به دیابت به نوع غذا خوردن شان توجه داشته باشند و 
بدانند کدام گروه از مواد غذایی دارای باالترین میزان نمایه گالیسمیک 
هستند. از طرف دیگر، مصرف گروهی از مواد غذایی که می توانند 
مستقیم بر افزایش قندخون تاثیر داشته باشند هم باید در رژیم غذایی 
مبتالیان به دیابت محدود شود. در ادامه با محدودیت های غذایی 

برای مبتالیان به دیابت بیشتر آشنا می شوید. 

1. خوراکی های دارای نمایه گالیسمیک باال را بشناسید. همان طور 
که گفته شد، خوراکی های دارای نمایه گالیسمیک باال سریع باعث 
افزایش قندخون می شوند و مصرف مداوم آنها می تواند شرایط مناسب 
برای تنظیم قندخون را از بین ببرد. از مهم ترین این خوراکی ها که باید 
در رژیم روزانه مبتالیان به دیابت محدود شوند، می توان به نان های 
سفید، برنج سفید، ماکارونی تهیه شده از آرد سفید، سیب زمینی، کدو 

حلوایی، ذرت بوداده، انواع خربزه، طالبی و آناناس اشاره کرد. 

2. در انتخاب کربوهیدرات ها دقت کنید. معموال کربوهیدرات ها 
بخش مهمی از وعده های غذایی اصلی را تشکیل می دهند و هیچ 
یک از افراد، حتی مبتالیان به دیابت، نمی توانند کربوهیدرات را کامال 
از برنامه غذایی شان کنار بگذارند. این در حالی است که برخی مواد 
غذایی کربوهیدراتی مانند آرد سفید می توانند شدیدا باعث به هم خوردن 
تعادل قندخون در بدن مبتالیان به دیابت شوند. از این رو، به همه افراد 
مبتال به دیابت توصیه می شود در انتخاب کربوهیدرات ها، مخصوصا 
منابع غذایی کربوهیدرات های تصفیه شده، در وعده های غذایی اصلی 
دقت بیشتری   کنند و انواع غالت سبوس دار را جایگزین غالت 
تصفیه شده کنند. سیب زمینی شیرین که نارنجی یا زرد تیره است 
هم نسبت به سیب زمینی معمولی برای مبتالیان به دیابت برتری 

دارد. ضمن اینکه بهتر است افراد مبتال به دیابت، سیب زمینی را با 
پوست مصرف کنند تا فیبر بیشتری به بدنشان برسانند. در مورد 
کربوهیدرات های قندی هم توصیه عمومی بر حذف حداکثری قند 
و شکر و محصوالت حاوی آنهاست و به جای آن می توان به طور 
محدود از منابع قندهای طبیعی مانند خرما، کشمش، توت، انجیر 

و عسل استفاده کرد. 

3. کمتر در غذایتان نمک بریزید. از دیگر توصیه های تغذیه ای 
بسیار مهم برای مبتالیان به دیابت، این است که مصرف نمک را 
شدیدا در رژیم غذایی شان کاهش دهند. شاید این سوال برایتان 

پیش بیاید که مصرف نمک چه ربطی به قندخون دارد؟ بهتر است 
بدانید بیماران مبتال به دیابت به  خودی خود در معرض خطر ابتال 
به بیماری های قلبی قرار دارند بنابراین باید از ابتالی آنها به سایر 
عوامل خطر ابتال به بیماری های قلبی مانند فشارخون باال جلوگیری 
شود. مصرف نمک، یکی از مهم ترین عوامل ابتال به فشارخون باال 
و افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی مخصوصا در بیماران مبتال 

به دیابت است. 

4. مراقب دریافت چربی ها باشید. همان طور که گفته شد، خطر 
ابتال به بیماری های قلبی در مبتالیان به دیابت باالست. زمانی که 

افراد مبتال به دیابت، چربی های ناسالمی مانند چربی های اشباع و 
ترانس مصرف می کنند، خطر ابتال به بیماری های قلبی را در خودشان 
تا 2 برابر افزایش می دهند. از این رو، به افراد مبتال به دیابت توصیه 
می شود مصرف محصوالت غذایی حاوی چربی ترانس مانند انواع 
شیرینی، کلوچه، کیک، بیسکویت، چیپس و اسنک های صنعتی را 
کنار بگذارند و تا جایی که می توانند مصرف چربی های اشباع را 
در رژیم غذایی شان محدود کنند. چربی های اشباع شامل چربی های 
موجود در فراورده های حیوانی مانند گوشت های قرمز پرچرب یا 

لبنیات پرچرب هستند.
 

5. در خوردن دسرها محتاط باشید. انواع دسر حاوی شکر 
فراوانی هستند و مصرف شان بعد از وعده های غذایی می تواند شدیدا 
بر افزایش قندخون در مبتالیان به دیابت تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، 
معموال دسرها حاوی ترکیبات چربی مانند خامه نیز هستند که از این 
نظر هم می توانند شرایط افراد مبتال به دیابت را بدتر کنند. به همین 
دلیل توصیه می شود افراد مبتال به دیابت، مصرف دسر را به عادت 
همیشگی خودشان تبدیل نکنند و در صورت هوس کردن دسر فقط 
به اندازه یک قاشق غذاخوری از آن را مصرف کنند. همچنین مبتالیان 
به دیابت به جای دسرهای رایج، از ماست یونانی طعم دارشده با انواع 

توت ها یا میوه های فصل استفاده کنند. 

6. نوشیدنی ها را شیرین نکنید. انواع چای و قهوه به دلیل داشتن 
آنتی اکسیدان ها و فالونوئیدهای فراوان می توانند به تنظیم قندخون 
کمک کنند ولی اگر همین نوشیدنی های مفید همراه با قند، شکر یا 
شکالت های شیرین مصرف شوند، نه تنها برای مبتالیان به دیابت 
مفید نیستند، بلکه می توانند تنظیم قندخون آنها را مختل کنند. از 
این رو، اگر مبتال به دیابت هستید و می خواهید نوشیدنی کافئین دار 
مانند چای و قهوه بنوشید، توصیه می کنیم یک عدد شکالت تلخ 
باالی 70 درصد یا یکی- دو توت خشک را با آن همراه کنید. گاهی 
می توانید یک چهارم خرمای خشک یا یک چهارم انجیر خشک را 

هم همراه چای یا قهوه تان مصرف کنید.

یکی از مواردی که افراد مبتال به دیابت باید 
زیر نظر پزشک معالج یا متخصص تغذیه به 
آن توجه داشته باشند، مصرف مکمل های 
مکمل ها  هرچند  است.  بدن  نیاز  مورد 
می توانند بنا به شرایط هر فردی تجویز 
شوند، برخی از آنها به صورت عمومی برای 
مبتالیان به دیابت مفید هستند و می توانند 

با توصیه پزشک مصرف شوند. 
یکی از این ویتامین ها، ویتامین B1 یا تیامین 
است که معموال سطح آن در بدن مبتالیان 
به دیابت پایین است. دریافت تیامین کافی 
به کاهش مشکالت قلبی- عروقی ناشی 
از دیابت کمک می کند. مکمل دیگری 
که مصرفش می تواند برای این بیماران 
مفید باشد، مکمل آلفالیپوئیک اسید است. 
دریافت مقادیر کافی از این مکمل به کاهش 
استرس اکسیداتیو در بدن مبتالیان به دیابت 
کمک می کند و باعث کاهش سطح قندخون 
ناشتای آنها می شود. به عالوه، این ترکیب 
می تواند مقاومت به انسولین را در بدن این 
افراد کاهش دهد. معموال به مبتالیان به 
دیابت توصیه می شود با مشورت پزشک، 
برنامه  مصرف مکمل منیزیم را هم در 
غذایی شان داشته باشند. دریافت منیزیم 
به تنظیم فشارخون در بیماران مبتال به دیابت 
کمک می کند و احتمال افزایش و کاهش 
ناگهانی قندخون یا مقاومت به انسولین را 

هم کاهش می دهد. 
از دیگر مکمل های غذایی که مصرف شان 
برای بیشتر افراد مبتال به دیابت مفید و 
گاهی ضروری است، می توان به مکمل 
رابطه  امگا3،  اشاره کرد. مصرف  امگا3 
مستقیمی با کاهش بیماری های قلبی ناشی 
از دیابت و کاهش التهاب در بدن افراد 

مبتال به دیابت دارد.

مکمل های مورد نیاز 
برای بیماران 

نگاه متخصص طب سنتی
  دکتر محمدحسن 

انتظاری
متخصص تغذیه و مدیر گروه 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان

  آشنایی با محدودیت های غذایی در دیابت 

به غذایتان دقت کنید!
 ترجمه: 

راضیه فیضی 
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طرز تهیه 
1. برای آماده کردن این غذا ابتدا اگر ران مرغتان پوست یا استخوان دارد، آنها را 
جدا کرده و گوشت خالص ران را به تکه های تقریبا 10 سانتی متری تقسیم کنید. 
سپس تمام اطراف گوشت را با نمک و فلفلی که در اختیارتان است، طعم دار کنید. 
2. آردی که در اختیار دارید را در یک کاسه بریزید و تکه های مرغ طعم دار شده 

را کامال داخل کاسه آرد بچرخانید تا آرد تمام سطح مرغ ها را بپوشاند. 
3. تکه های مرغ را از آرد خارج کنید و حدود 10 تا 15 دقیقه در یخچال 

استراحت بدهید. 
4. آرد باقی مانده در کاسه را با یک چهارم لیوان از آب پرتقال مخلوط کنید 
تا ترکیب خمیری  یکدستی حاصل شود. این ترکیب را کنار بگذارید تا زمان 

استفاده از آن برسد. 
5. یک قاشق غذاخوری از روغن زیتونی که در اختیار دارید را در تابه گود و 

نچسبی بریزید و حرارت زیر تابه را در حد متوسط تنظیم کنید. 
6. تکه های مرغ را از یخچال بیرون بیاورید و درون تابه بچینید. هر طرف مرغ ها 
باید حدود 4 دقیقه حرارت ببیند و کمی طالیی شود. در طول حرارت دیدن 

مرغ ها به هیچ وجه در تابه را نبندید تا آرد روی مرغ ها حالت خمیری پیدا کند.
7. پس از تفت دادن دو طرف مرغ ها آنها را از تابه خارج کنید و داخل بشقابی 

بچینید تا زمان استفاده دوباره از آنها فرابرسد. 
8. باقی مانده روغن را داخل تابه بریزید و سیرهای رنده کرده یا له شده را به تابه 

بیفزایید. حدود 30 ثانیه سیرها را داخل روغن تفت بدهید. 
9. حاال ترکیب آرد و آب پرتقال را داخل تابه بریزید و دوباره تفت مختصری 

بدهید تا کمی بوی خامی آرد با کمک روغن و سیر گرفته شود. 
10. حاال به طور همزمان بقیه آب پرتقال، گوجه گیالسی های خشک یا تازه، 

زیتون های سبز حلقه ای خردشده، آب لیموترش، شکر قهوه ای و پودر پونه یا پونه 
کوهی را داخل تابه بریزید و تمام مواد را به خوبی هم بزنید. 

11. حدود 2 دقیقه ترکیبات داخل تابه را روی حرارت متوسط هم بزنید تا شکر 

قهوه ای کامال ذوب شود و مایعات داخل تابه هم جوش بیایند. سپس تکه های 
مرغ را به تابه برگردانید. 

12. پس از قرار دادن مرغ ها درون تابه، در آن را ببندید، حرارت را کم کنید و 

10 تا 15 دقیقه اجازه دهید تا هم تکه های مرغ کامال مغزپخت شوند و هم سس 
درون تابه غلیظ شود. 

13. این غذا باید به صورت کامال گرم سرو شود و بهتر است در یک وعده غذایی 

به مصرف برسد زیرا ماندن و گرم کردن دوباره آن طعم مطلوبی نخواهد داشت.

شیوع انواع بیماری های مسری فصلی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا در 
پاییز، یکی از مشکالت رایج این فصل میان بسیاری از خانواده هاست. 
این بیماری ها می توانند عوارضی مانند بدن درد، مشکالت تنفسی، تب 
و بی حالی برای فرد ایجاد کرده و انجام امور روزمره او را مختل کنند. 
از جمله مواردی که می تواند در پیشگیری از ابتال به بیماری های مسری 
فصلی در روزهای سرد پاییز و زمستان موثر باشد، داشتن برنامه غذایی 
مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن است. در ادامه با مواد غذایی 

تقویت کننده سیستم دفاعی بدن بیشتر آشنا می شوید. 
1. مرکبات: خوشبختانه پاییز و زمستان، فصل انواع مرکبات تازه است. 
مرکبات مختلف مانند پرتقال، نارنگی، نارنج، گریپ فروت، لیموترش 
و لیموشیرین، حجم باالیی از ویتامین C را در خود جاداده اند که این 
آنتی اکسیدان بسیار قوی، نقشی کلیدی در بهبود عملکرد سیستم دفاعی 

بدن دارد. عالوه بر این، ویتامین C می تواند با افزایش تولید 
گلبول های سفید خون، به مبارزه با عوامل عفونی در بدن 
کمک کند. شما می توانید در فصل پاییز و زمستان، آب 
تازه و طبیعی انواع مرکبات را کنار غذاها داشته باشید یا از 
مرکبات در تهیه انواع ساالدها و سس های تازه کمک بگیرید. 

2. فلفل دلمه ای قرمز: فلفل دلمه ای قرمز تقریبا 2 برابر مرکبات، 

ویتامین C دارد و منبعی بسیار غنی برای دریافت بتاکاروتن است. از 
این رو، مصرف آن می تواند شدیدا باعث تقویت سیستم ایمنی بدن 
و پیشگیری از ابتال به بیماری های مسری فصلی شود بنابراین، بهتر 
است فلفل دلمه ای قرمز به صورت خام در انواع ساالدها یا غذاهای 

ساندویچی گنجانده شود. 
3. کلم بروکلی: کلم بروکلی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های فراوانی 
مانند ویتامین های A، C و E جزو سبزی های دوستدار سیستم ایمنی 
است. مصرف روزانه کلم بروکلی در انواع ساالدها 
و غذاها به تقویت سیستم ایمنی و حفظ 

سالمت روده ها کمک می کند. 

4. سیر: سیر حاوی ترکیب سولفوری بسیار مفیدی به نام »آلیسین« 
است. از این رو، مصرف آن  باعث بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن 
و مبارزه با عوامل ویروسی و عفونی در بدن می شود. اگر بتوانید 
سیر را به غذاهای پاییزی و زمستانی اضافه کنید، احتمال ابتال به 

بیماری های فصلی را در بدنتان کاهش می دهید. 
5. زنجبیل: زنجبیل جزو گیاهان ضدالتهابی است و مصرفش می تواند 
باعث کاهش گلودرد و مشکالت تنفسی در فصل پاییز و زمستان 
شود. عالوه بر این، مصرف زنجبیل در روزهای سرماخوردگی به 
کاهش مشکالت تنفسی و حالت تهوع کمک می کند. شما می توانید 
زنجبیل را به انواع غذاها، سس های ساالد یا دمنوش ها اضافه کنید. 
6. بادام: یکی از ویتامین های موثر در ارتقای سالمت سیستم ایمنی 
بدن، ویتامین E است. ویتامین E در حد قابل قبولی در بادام خام 
وجود دارد. شما می توانید برای بهره مندی از خواص بادام در بهبود 
عملکرد سیستم دفاعی بدن، آن را در میان وعده ها مصرف کنید یا 
به صورت پودرشده در ماست، ساالدها و سس های ساالد بریزید. 
7. زردچوبه: زردچوبه، یکی از قوی ترین ادویه های ضدالتهابی 
است و مصرف آن به طور مداوم  به بهبود شرایط سیستم دفاعی 
بدن و پیشگیری از دردهای عضالنی در دوره سرماخوردگی 

کمک می کند. عالوه بر این، مصرف منظم زردچوبه از طریق کاهش 
التهاب در بدن منجر به تخفیف عالئم بیماری های تنفسی می شود. 
8. چای سبز: چای سبز، مقادیر مناسبی از فالونوئیدها را در خود 
جاداده است. فالونوئیدها نوعی آنتی اکسیدان هستند که مصرف آنها 
به تقویت عملکرد سیستم دفاعی بدن کمک می کند و باعث آرامش 

سیستم تنفسی بدن می شود. 
9. کیوی: کیوی یکی دیگر از میوه های پاییزی و زمستانی است که 
مقادیر قابل توجهی از ویتامین C، فوالت، پتاسیم و ویتامین K را در 
خود جاداده است. از این رو، مصرف روزانه آن در فصل های پاییز 
و زمستان می تواند از طریق تقویت سیستم دفاعی بدن به پیشگیری 

از بیماری های مسری فصلی کمک کند. 
در  خوشبختانه  که  آفتابگردان  تخمه  آفتابگردان:  تخمه   .10
فصل های مختلف سال به و فور در کشور ما یافت می شود، حاوی 
حجم قابل توجهی از فسفر، منیزیم و ویتامین B6 است. عالوه بر 
این، تخمه آفتابگردان دارای ویتامین E به عنوان یکی از قوی ترین 
انواع آنتی اکسیدان هاست. به همین دلیل مصرف تخمه آفتابگردان 
بهبود عملکرد سیستم دفاعی  بر  قابل توجهی  تاثیر  خام می تواند 

بدن داشته باشد.

مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر سیدعلی کشاورز/ استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

1. شما می توانید برای پختن تکه های مرغ این غذا، به جای 
سرخ کردن از روش تنوری یا کبابی کمک بگیرید. به این 
صورت که تکه های مرغ را با پوست طعم دار کنید و آنها 
از  قبل  بچینید. سپس  یا روی دستگاه گریل  فر  داخل  را 
پوست  داخل سس،  کبابی  یا  تنوری  مرغ های  دادن  قرار 
آنها را جدا کنید. به این ترتیب، روغن کمتری برای طبخ 

نیاز خواهید داشت. این غذا 

شده  آموزش  داده   معمول  روش  با  را  مرغ  این  اگر   .2
سرخ کردید، می توانید سس پرتقال را جداگانه تهیه و در 
2 دقیقه پایانی پخت به غذا اضافه کنید. برای تهیه سس 
پرتقال کافی است مقداری آرد را در کمی کره تفت بدهید 
تا آرد کامال طالیی شود. سپس کمی نمک به این ترکیب 
اضافه کنید و درنهایت آب پرتقال را کم کم به آرد و کره 
می تواند  این سس  شود.  آماده  یکدستی  تا سس  بیفزایید 
در صورت ترش بودن پرتقال، با مقدار کمی شکر قهوه ای 

دربیاید.  ملس  به حالت 

بپزید،  پرتقال  سس  با  پاییزی  مرغ  می خواهید  اگر   .3
فیله دربیاورید  بهتر است چند برش پرتقال را به صورت 
)جدا کردن پوست نازک رویی از گوشت پرتقال( و این 
تابه اضافه کنید. به  پایانی پخت  فیله ها را در یک دقیقه 

4. مقداری جعفری تازه ساطوری شده می تواند هنگام سرو 
منحصربه فردی  و طعم  ریخته شود  آن  پاییزی روی  مرغ 

ایجاد کند. برای غذا 

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

4 راز پخت مرغ پاییزی

غذای هفته؛ پیشنهادی برای تقویت سیستم ایمنی بدن

مرغ پاییزی 

پیشنهاد این غذا

در  پخت وپز  یا  زیتون مخصوص سرخ کردنی  روغن  اگر 
دسترس نداشتید، از کره حیوانی یا روغن کانوالی مخصوص 

بگیرید.  این خوراک کمک  تهیه  برای  پخت وپز 
مرغ  به  حلوایی  کدو  تخمه  مقداری  می توانند  الغر  افراد 
پاییزی اضافه کنند. تخمه ها باید به صورت پوست کنده و 

قبل از سرو روی تکه های مرغ ریخته شوند. 
به جای  مرغ  سینه  از  می توانند  اضافه وزن  به  مبتال  افراد 
ران مرغ برای تهیه این غذا کمک بگیرند و نصف قاشق 
اضافه  غذا  به  دوم  مرحله  در  که  روغنی  از  غذاخوری 

می شود را حذف کنند. 
را  شکر  است  بهتر  هستید،  دیابت  بیماری  به  مبتال  اگر 
قاشق  بگذارید و حتما یک  کنار  این غذا  از دستورپخت 
مرغ  این  سس  به  ساطوری شده  تازه  شوید  غذاخوری 

کنید. اضافه  پاییزی 

پیشنهاد سرآشپز

/40 آماده می شود

/40 سرو می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 6 نفر(

20 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

شایعی  مشکالت  از  یکی 
با  و  پاییز  فصل  در  که 
شروع روزهای سرد سال 
را  ما  از  بسیاری  گریبان 
مانند  فصلی  مسری  بیماری های  می گیرد، 
سرماخوردگی، آنفلوانزا و مشکالت تنفسی 
راهکارهای  از  یکی  آنهاست.  از  ناشی 
مقاوم سازی بدن در برابر بیماری های فصلی 
و بهبود شرایط ریه ها در وضعیت بیماری، این 
است که الگوی تغذیه ای مناسبی برای ارتقای 
عملکرد سیستم ایمنی بدن داشته باشیم. زمانی 
که سیستم ایمنی با خوردن مواد غذایی سالم 
و سرشار از ریزمغذی های مختلف تقویت 
می شود، احتمال ابتال به بیماری های عفونی 
و ویروسی هم کاهش پیدا می کند. غذای 
مرغ پاییزی به دلیل وجود مواد اولیه بسیار 
مغذی هم می تواند باعث بهبود عملکرد سیستم 
دفاعی بدن شود و هم به حفظ سالمت ریه ها 
و سیستم تنفسی کمک کند. این غذای گرم و 
نسبتا کم کالری، هضم ساده ای دارد و گزینه 
است.  سالمند  افراد  برای  مطلوبی  غذایی 

همراهان این غذا 
مرغ پاییزی، بومی کشورهای اروپای شرقی و 
نواحی مدیترانه ای است. اگر می خواهید این مرغ 
را به صورت سنتی اش سرو کنید، باید کنارش 
مقداری بلغور جوی پخته یا برنج قهوه ای پخته 
داشته باشید. در اصل دستور این غذا پیشنهاد 
شده به جای گوجه گیالسی به تنهایی، از گوجه  
گیالسی و زغال اخته به طور همزمان استفاده کنید 
تا طعم نهایی مطلوب تر و بافت پاییزی تری را 
تجربه کرده باشید. اگر نمی خواهید زغال اخته 
را هنگام پخت در غذایتان بریزید، از مقداری 
ساالد کاهو که حاوی زغال اخته هم باشد، کنار 
این غذا استفاده کنید. میان نوشیدنی های مختلف 
هم آب پرتقال طبیعی یا آب گریپ فروت طبیعی 
بهترین همخوانی طعمی را با مرغ پاییزی خواهند 
داشت. اگر اهل سبزیجات بخارپز هستید، ترکیب 
لوبیاسبز، هویج و نخودفرنگی، ترکیب خوبی 
برای همراهی با مرغ پاییزی خواهد بود. البته به 
این شرط که با روغن و یک قاشق از سس این 
مرغ، طعم دار شده باشد. اگر نمی خواهید بلغور 
جو یا برنج قهوه ای را با مرغ پاییزی سرو کنید، 
این غذا را همراه پوره سیب زمینی یا مقداری نان 
سبوس دار روی میز غذا بیاورید. از دیگر همراهان 
بسیار مطلوب برای مرغ پاییزی می توان به پوره 
کدو حلوایی اشاره کرد. البته به این شرط که 
قرار نباشد بعد از غذا دسر شیرینی میل کنید.  

مقدارکالری 
مواد غذایی یادشده در مجموع 1335 کیلوکالری 
انرژی دارند که در صورت تقسیم کردن این غذا 
میان 4 نفر به هر یک از آنها 333 کیلوکالری 
انرژی خواهد رسید. در صورتی که این غذا با 
نان سبوس دار یا برنج قهوه ای میل شود، به ازای 
هر برش 30 گرمی نان یا 4 قاشق غذاخوری 
برنج باید 80 کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
گرم چربی  غذا حاوی 15  این  از  وعده  هر 
فیبر، 19 گرم  اشباع(، 1 گرم  )3 گرم چربی 
کربوهیدرات، 25 گرم پروتئین، 9 میکروگرم 
فوالت، 85 میلی گرم کلسترول، 11 گرم قند، 351 
واحد بین المللی ویتامین A، 3 میلی گرم ویتامین 
C، 22 میلی گرم کلسیم، 2 میلی گرم آهن، 444 

میلی گرم سدیم و 262 میلی گرم پتاسیم است.

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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كيلوكالري1050گرم650ران مرغ بدون پوست و استخوان

كيلوكالري20ليوان1/4آرد چندمنظوره

كيلوكالري40ليوان3/4آب پرتقال ترش

كيلوكالري110قاشق چای خوری1/5روغن زیتون

كيلوكالري15ليوان3/4آب مرغ كم نمک

كيلوكالري5حبه4سير
گوجه گيالسی خشک یا 

گوجه گيالسی تازه
كيلوكالري10ليوان1/4

كيلوكالري45ليوان1/4زیتون سبز

كيلوكالري0قاشق غذا خوری2آب ليموترش تازه

كيلوكالري40قاشق غذا خوری1شکر قهوه ای

كيلوكالري0قاشق چای خوری1پونه یا پونه كوهی خشک

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/4نمک

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/4فلفل سياه
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: آقای حسن پور با کبدچرب، وزن باال 
و البته تیروئید کم کار کنترل شده نزد شما آمدند. 

برایشان چه تجویزی داشتید؟
تیروئید کم کار سبب چاقی و پرخوری می شود. 
در فرد مبتال به اختالالت تیروئیدی و کم کاری 
تیروئید کاتابولیسم و سوخت و ساز بدن به شدت 
پایین می آید، درنتیجه حتی اگر تغذیه فرد نسبت 
به قبل افزایش پیدا نکند باز هم وزنش باال می رود. 
فرد مبتال به کم کاری تیروئید باید در وهله نخست 
به متخصص غدد مراجعه و دارو دریافت کند تا 
فعالیت غده تیروئیدش تنظیم شود. در غیر این 
صورت، کاهش وزن بسیار کند خواهد بود. آقای 
حسن پور پیش از اینکه به من مراجعه کنند زیر 
نظر متخصص غدد بودند و فعالیت تیروئیدی شان 
کنترل شده بود. به همین دلیل کاهش وزن موفقی 

را تجربه کردند. 
: در مورد کبدچرب چطور؟

یکی از دالیل اصلی ابتال به کبدچرب که این 
روزها میان کودکان و نوجوانان شایع شده، مصرف 
فست فود و غذاهای چرب بازاری مثل گردن، 
ماهیچه، شیشلیک و انواع کیک و شیرینی، بیسکویت 
و شکالت است. این روزها میان وعده کودکان را 
در مدارس همین نوع مواد غذایی تشکیل می دهد 
که به شدت برای سالمت مضر است و در آینده 
زمینه ساز بیماری های قلبی -عروقی، کبدچرب و 

سرطان خواهد بود. 
: برای تجویز رژیم، ابتدا چه می کنید؟
یک دریافت غذایی 24 ساعته از فرد می گیرم تا 
متوجه عادت های غذایی او شوم و بعد با توجه 
به شرایط او برایش رژیم غذایی می نویسم. برای 

آقای حسن پور مکمل فیبری-پروتئینی تجویز کردم 
تا به القای سیری در ایشان کمک کند. به عالوه، 
قرص کافئین هم برای باال بردن متابولیسم بدن 
تجویز می کنم که باید صبح و عصر مصرف شود. 
: خیلی از افرادی که رژیم می گیرند، 
بعد از مدتی وزن کم شده شان برمی گردد. دلیل 
آن چیست و چه پیشنهادی برای پیشگیری از 

این مشکل دارید؟
افرادی که می خواهند وزنشان حفظ شود، باید 3 
عادت های  اینکه  اول  بگیرند؛  جدی  را  اصل 
غذایی شان را اصالح کنند. بسیاری از افراد تا زمانی 
که به متخصص تغذیه مراجعه می کنند و برنامه 
غذایی می گیرند به آن متعهد هستند و وزن کم 

می کنند اما با رسیدن به وزن ایده آل، عادت های 
آموخته شده را رها می کنند و به برنامه غذایی و 
عادت های سابق خود برمی گردند، درنتیجه وزن 
کم شده دوباره برمی گردد، در حالی که برای آنکه 
وزنمان پایدار بماند، باید عادت های غذایی و شیوه 
زندگی مان را اصالح کنیم. نخوردن یک وعده 
غذایی برای کم کردن وزن اصال عادت درستی 
نیست. دوم، رژیم نگهدارنده بگیرند. تنها 10 تا 
20 درصد از مراجعان من بعد از اینکه به وزن 
ایده آل خود رسیدند برای گرفتن رژیم نگهدارنده 
مراجعه می کنند. از این تعداد هم تنها 10 درصد 
رژیم را رعایت می کنند. این در حالی است که 
من به مراجعانم تاکید می کنم برای کاهش وزن 

باید ماهانه مراجعه کنند و برنامه غذایی بگیرند و 
وزنشان را کنترل کنند و بعد از اینکه به وزن ایده آل 
رسیدند، هر 3 ماه یکبار باز هم مراجعه داشته باشند 
تا وزن کم شده تحت نظر باشد و دوباره باال نرود. 
سوم، روزانه فعالیت بدنی داشته باشند. ورزش های 
هوازی مثل شنا، دوچرخه، دو، پیاده روی تند و 
رقص تضمین کننده پایداری وزن است. متاسفانه 
برخی مراجعان تفننی وزن کم می کنند. می خواهند 
به عروسی بروند و لباس به تنشان بنشیند، وزن 
کم می کنند و بعد برنامه را رها می کنند و این کار 
برای بدن بسیار مضر است. متاسفانه، تنها 2 تا 5 
درصد مراجعانی که وزن کم می کنند تا سال ها 

وزن کم شده را نگه می دارند.

نگاه متخصص تغذیه

: چطور شد که وزنتان به 116 کیلوگرم رسید؟
من از کودکی چاق بودم. عادت های غذایی سالمی نداشتم. اهل 
مصرف شیرینی، شکالت، بستنی، فست فود و هله هوله بودم. وزنم 
به نسبت سن و قدم باال بود، تا اینکه چند سال پیش احساس کردم 
به شدت در حال افزایش وزن هستم و باال رفتن آن به نسبت 
قبل، طبیعی نبود. نهایتا، آزمایش دادم و متوجه شدم به کم کاری 

تیروئید مبتال هستم. 
: بعد از آن چه کردید؟

نزد متخصص غدد رفتم و برای کنترل و درمان آن دارو دریافت 
کردم. بعد از اینکه سطح هورمون ها طبیعی شد، به متخصص تغذیه 

مراجعه کردم تا وزنم را پایین بیاورم.
: افزایش وزن چه مشکالتی برایتان ایجاد کرده بود؟

مهم ترین آن از نظر من این بود که نمی توانستم آن گونه که دوست 
دارم بین دوستانم ظاهر شوم. لباس به اندازه ام پیدا نمی کردم و این 
موضوع، دغدغه ذهنم شده بود. غیر از این، مشکالت جسمی هم 
داشتم و در فعالیت ها نفس کم می آوردم. کبدچرب درجه2 هم داشتم 

که باید سریع درمان می شد. 
: متخصص تغذیه چه تجویزی برایتان داشت؟

مواد غذایی پرکالری و کم ارزش مثل شیرینی، شکالت، قند و شکر 
از برنامه غذایی ام حذف شد. حجم وعده های غذایی ام تقریبا به 
یک سوم قبل رسید. گذشته، 2 کفگیر برنج می خوردم اما این میزان 
به 5 قاشق غذاخوری رسید. شب ها هم نان زیاد می خوردم که قرار 
شد 2 واحد یا 2 کف دست شود. برای اینکه احساس سیری کنم 
و گرسنگی آزارم ندهد نیز مکمل پودری پروتئینی تجویز کردند 
که موثر بود و معده ام را پر می کرد و در طول روز احساس سیری 
می کردم. قرص چربی سوز و قرص کافئین هم برایم تجویز کردند 

که روزی 2 عدد مصرف می کردم. 
: کبدتان بعد از چند وقت پاک شد؟

3 ماه بعد از آغاز رژیم درمانی. بعد از اینکه وزنم 15 کیلوگرم 
کاهش پیدا کرد. 

: گمان می کنید کاهش وزن چه تاثیری روی شما داشته است؟
از تناسب اندام فعلی ام راضی هستم. لباس هم به اندازه ام پیدا می کنم.

: نظر دوستان و خانواده تان چیست؟
جا  همین  می کنند.  تشویقم  مرتب  و  هستند  مشتاق  بسیار 
و  آشپزی  در  که  مادرم  به ویژه  و  خانواده ام  از  است  الزم 
تشکر  گذاشتند،  وقت  و  بودند  همراهم  غذاها  پخت وپز 
تشویقم  و  حمایت  که  سپاسگزارم  بسیار  نیز  پدرم  از  کنم. 
اگر  هم  راهنمایی هایشان  و  کمک ها  و  دکتر  آقای  کردند. 
ایشان  از  نمی کردم.  پیدا  دست  موفقیت  این  به  هرگز  نبود 

سپاسگزارم.  بسیار  هم 
: آیا کاهش وزن بر تحصیل و کارتان هم تاثیرات 

است؟ داشته  مثبت 
بله، خوابم خیلی کمتر شده و تمرکز و توجه ام باالتر رفته 
است. البته آقای دکتر برای افزایش توجه و تمرکز درسی، 

بود.  مفید  بسیار  برایم شربت کندر تجویز کردند که 
: ورزش هم می کنید؟

به  که  است  مدتی  البته  پیاده روی  ساعت  یک  روزی  بله، 
دلیل مشغله کاری و تحصیلی آن را رها کرده ام.

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

آقایحسنپورکهدرعرض6ماه،30کیلوگرموزنکمکرده،میگوید:
 3 ماه بعد از آغاز رژیم، کبدم پاک شد!

 کم کاری تیروئید با افزایش وزن همراه است اما نهایتا سبب افزایش 
وزن در حد 7 تا 8 کیلوگرم  می شود و نه بیشتر! کم کاری را با 
آزمایش ساده TSH می توان تشخیص داد. این آزمایش بیش از 
50 سال است که انجام می شود و به کمک یک قرص ساده نیز 
می توان بیماری و تمام عوارض ناشی از آن مثل یبوست، تورم 
زیر پلک، احتباس آب در بدن، ریزش مو و... را درمان کرد. دلیل 
اینکه وزن افراد دچار کم کاری تیروئید باال می رود، اختاللی است 

که در ترشح هورمون های این غده ایجاد می شود. 
هورمون های غده تیروئید درواقع هورمون سوخت و ساز هستند 
و وقتی ترشح نشوند، متابولیسم بدن افت می کند و اگر دریافت 
اضافه  وزن  کیلوگرم  چند  سرعت  به  باشد،  باال  فرد  کالری 
طبیعی  حد  به  متابولیسم  دوباره  دارو  مصرف  با  اما  می کند 
برمی گردد و فرد می تواند وزن خود را به حد طبیعی برگرداند 
گردن  به  تنها  را  باال  خیلی  وزن های  اضافه  نباید  بنابراین، 

کم کاری تیروئید انداخت.

 افزایش متابولیسم در طب سنتی به معنی افزایش حرارت بدن 
و گرمی مزاج است، همان طور که در طب کالسیک، تیروئید را 
منبعی می دانیم که اگر پرکار باشد، سوخت و ساز بدن باال می رود، 
بدن الغر می شود، فرد احساس داغی و عصبی بودن دارد و طبع او 
مانند یک فرد با مزاج گرم و خشک است. برخی افراد پرکاری یا 
کم کاری تیروئید ندارند ولی بدنی گرم تر دارند و سوخت وسازشان 
به مراتب باالتر از افراد همسن و سالشان است. این افراد تپش 
قلبشان شدیدتر است و ارگان های داخلی فعال تری دارند، زودتر 
عصبی می شوند و الغرتر هم هستند. در طب سنتی، وقتی فردی 
برای الغری مراجعه می کند اول مزاج او را شناسایی می کنیم و بعد 
مواد غذایی به او پیشنهاد می کنیم که متابولیسم را افزایش دهد. مواد 
غذایی گرم مثل فلفل، زردچوبه و زیره الغر کننده اند. هرگز به کسی 
توصیه نمی کنیم برای الغر شدن کاهو بخورد چون این سبزی سرد 
است. برای الغر شدن توصیه نمی کنیم فرد غذای کمتری بخورد، 
بلکه باید غذاهای گرم تری بخورد تا متابولیسم بدنش باالتر برود. 
هرچه سوخت و ساز پایین تر بیاید، بدن به سمت سردی و  تری 
و بلغم می رود و فرد چاق و پف دار می شود. به مرور حافظه او 
ضعیف و تپش قلبش کم می شود و چاق خواهد شد. مصرف مواد 
غذایی گرم تر و استفاده از دمنوش هایی با مزاج گرم و ادویه هایی 

مانند فلفل هم کمک کننده هستند.
کبدچرب نیز در طب سنتی  اصطالحا کبد تنبل است. کبد تنبل، 
کبدی است که توانایی هضم درست غذا را ندارد، درنتیجه چربی 
یا در خود کبد یا در خون تجمع پیدا می کند. تنبلی در طب 
سنتی  مترادف سردی و  تری یا بلغم است. در قدیم علت تنبلی 
کبد مشخص نبود و خنکی تجویز می کردند اما امروزه به کمک 
سونوگرافی می توان فهمید دلیل تنبلی کبد، غلبه بر سردی است و 
باید میزان رطوبت بدن را کم کرد. البته در گروه کمی از مبتالیان 
که آنزیم های کبدی باالیی دارند مزاج گرم و  تر است اما در بیشتر 

بیماران این طور نیست و فرد مزاج سرد و  تر دارد. 
کم کاری تیروئید هم مزاج سرد و  تر دارد. برای درمان مصرف 
گرمی ها را توصیه می کنم. کم کاری تیروئید درمان قطعی ندارد 
و با مصرف مواد غذایی با مزاج گرم می توان اثر آن را بر بدن 
کنترل کرد. برای درمان این نوع بیماری ها با مزاج سرد و  تر به 
بیمار توصیه می کنیم مصرف منابع غذایی نشاسته که مزاج سرد 
دارند، مثل برنج، سیب زمینی، ماکارونی و... را کم کند و درعوض 
در برنامه غذایی روزانه خود از گرمی ها مثل زردچوبه، کنگر و 
زیره برای زمان محدود، دارچین، زنجبیل و فلفل سیاه استفاده کند. 
اگر آنزیم های کبدی باالست، مصرف سماق، شوید و لیمو عمانی 
هم توصیه می شود. خارمریم یا سیلیمارین هم از گذشته برای 
محافظت از کبد مورد استفاده قرار می گرفته است. ماده فعال آن 
»سیلیبین« نامیده می شود و آنتی اکسیدان و ضدالتهاب قوی است. 
این گیاه سبب افزایش ترشح صفرا، تصفیه کبد و دفع مواد زائد 
از آن می شود و ترکیب آن با ویتامین E، بر فعالیت آنتی اکسیدانی 
بدن، کمک شایانی می کند. کاهش آسیب کبدی، بهبود مقاومت 
انسولینی، کاهش تجمع چربی در کبد، کاهش سطوح شاخص های 

آسیب کبدی از خواص خارمریم است.
زنجبیل هم از بروز بیماری کبدچرب پیشگیری می کند، حساسیت 
به انسولین و تولید آدیپونکتین )هورمون مفید بافت چربی( را 
افزایش می دهد و تعادل بین آدیپونکتین و عوامل التهابی را به نفع 
آدیپونکتین که محافظ کبدی است، تغییر می دهد. دارچین نیز باعث 
کاهش مقاومت به انسولین و استرس اکسیداتیو می شود و مصرف 
آن در کبدچرب هم پیشنهاد می شود. کنار آن، زردچوبه هم منبع 
آنتی اکسیدان است و مصرف آن موجب کاهش لیپیدهای خون، 
کاهش استئاتوز و پیشگیری از روند پیشرفت بیماری می شود. البته 
به شرطی که زردچوبه تازه مصرف شود زیرا پودر زردچوبه یک 

ساله دیگر خاصیت این چنینی ندارد.
درنهایت، در مورد افت حافظه باید گفت رطوبت سبب تنبلی 
حافظه و خواب آلودگی می شود. به همین دلیل است که پس 
از مصرف مواد غذایی سرد و  تر مثل ماست احساس کرختی 
داریم. برای رفع این حالت باید رطوبت مغز را پایین آورد. 
مصرف نوشیدنی هایی مثل قهوه که گرم و خشک است سبب 
رفع رطوبت می شود و به همین علت برای آقای حسن پور 
از دیگر توصیه ها در طب  قرص کافئین تجویز شده است. 
سنتی  مصرف 21 عدد مویز صبح ناشتا و جویدن سیاهدانه 
است. جویدن کندر هم بسیار مفید است و اگر درنهایت آن 
را ببلعید به تقویت معده هم کمک می کند.  از آنجا که طعم 
کندر خوشایند نیست و به تلخی می زند برای کودکان شربت 

آن را تجویز می کنند که کمک کننده است.

اضافه وزنتان را گردن کم کاری 
تیروئید نیندازید

انواع ادویه و قهوه را 
به شما پیشنهاد می کنم

   دکتر منوچهر جزایری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر محمد فصیحی دستجردی/ محقق طب سنتی

نگاه فوق تخصص غدد و متابولیسم

نگاه متخصص عفونی

تاکیددکترسیدعلیکشاورزبهمهمان»میزگردتغذیه«

اگر این اصول را رعایت نکنید، 30 کیلوگرم در کمتر از 5 ماه برمی گردد!

بهبود  یکی سبب  درمان  و  دارند  هم  با  تنگاتنگی  ارتباط  بیماری ها  برخی 
بقیه آنها می شود. به طور مثال، کم کاری تیروئید با چاقی، پرخوابی، افت 
تحصیلی و کاهش توجه و تمرکز و... در ارتباط است و اصالح شیوه زندگی 
به درمان تک تک آنها کمک می کند. مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« ما جوان 

22 ساله ای است که با اراده توانسته بر مشکالتش غلبه کند.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنآقایحسنپور
باحضوردکترسیدعلیکشاورزمتخصصتغذیه،

دکترمحمدفصیحیدستجردیمتخصصعفونیو
دکترمنوچهرجزایریفوقتخصصغددومتابولیسم

30 کیلوگرم کاهش 
وزن با تیروئید 

کم کار و کبدچرب

 بسیاری از افراد تا 
زمانی که به متخصص 
تغذیه مراجعه می کنند 
و برنامه غذایی 
می گیرند به آن متعهد 
هستند و وزن کم می کنند اما با 
رسیدن به وزن ایده آل، عادت های 
آموخته شده را رها می کنند و به 
برنامه غذایی و عادت های سابق خود 
برمی گردند و درنتیجه وزن کم شده 
دوباره برمی گردد، در حالی که برای 
آنکه وزنمان پایدار حفظ شود، باید 
عادت های غذایی و شیوه زندگی مان 
را اصالح کنیم

بعد قبل     



29پوست شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت

تعداد افرادی که صبح به صبح جلوی آینه می ایستند و 
با دیدن پوست چهره شان افسرده می شوند، کم نیست 
چون تصویری که از خود در آینه می بینند فردی 
بی حال، کسل و خسته است، یا اینکه اطرافیانشان 
مدام سوال می کنند »چرا خسته به نظر می آیی؟ مگر شب نخوابیده ای؟« 
در این بین نیز همه ما معموال کار زیاد، استرس یا کم خوابی را مسوول 
می دانیم و بیشتر دچار استرس می شویم، غافل از اینکه ایراد از جای 
دیگری است. شاید برایتان عجیب باشد اما تغذیه نیز به اندازه بی خوابی 
یا کار زیاد روی ظاهر شما تاثیر می گذارند و صورتتان را خسته و کسل 
نشان می دهد. برخالف برخی مواد غذایی که پوست را شفاف، جوان و 
شاداب می کنند، بعضی دیگر تاثیر برعکس می گذارد و سالمت و زیبایی 
صورت را خدشه دار می کنند. توصیه می شود مواد غذایی معرفی شده 
در این مطلب را به خاطر بسپارید و برای خالصی از خمودگی و 
خستگی مصرف شان را کاهش دهید یا به طور کلی از خیرشان بگذرید.

سرخکردنیها: چه کسی است که از خوردن چیپس و سیب زمینی 
سرخ کرده، کتلت و انواع کوکوها و... لذت نبرد اما از پاپ کورن گرفته 
تا کتلت های خوشمزه ای که داخل ماهیتابه پر از روغن سرخ می شوند، 
عالوه  بر دشمنی با قلب و شریان ها باعث خسته به نظر رسیدن چهره 
می شوند. مواد غذایی سرخ کردنی حاوی میزان زیادی چربی های ترانس 
هستند که روند هضم غذا را کاهش می  دهند، درنتیجه بدن انرژی زیادی 
برای هضم غذا خرج می کند و چهره خسته به نظر می رسد. عالوه  بر 
این غذاهای سرخ کردنی عامل اصلی انسداد رگ ها و ابتال به چاقی 
مفرط محسوب می شوند. به طور کلی، مصرف زیاد چربی به طور مستقیم 
روی شادابی تاثیر منفی می گذارد چون کالژن پوست را از بین می برد و 
اگر آب زیادی ننوشید باعث خشکی پوست می شود و همچنین امکان 

بروز جوش، آکنه یا جوش های سرسیاه نیز فراهم می کند.
قهوه: همیشه گفته می شود یک فنجان قهوه انرژی بخش است و شادابی 
می آورد اما تا حاال از خود پرسیده اید که قهوه چگونه انرژی را باال 
می برد؟ جواب ساده است. به دلیل داشتن کافئین! اما کافئین یک وجه 
مثبت دارد و یک وجه منفی. به عنوان مثال نوشیدن یک فنجان قهوه یک 
ساعت قبل از ورزش باعث سرحال شدن بدن و افزایش چربی سوزی 
می شود. از طرف دیگر، اگر قهوه خور قهاری هستید باید بدانید کافئین 
زیاد، بدن را بیش از اندازه فعال می کند؛ یعنی بدن زیاده از حد مایه 
می گذارد و حتی در زمان فرا رسیدن خواب نیز به فعالیت ادامه می دهد 
و بی خواب تان می کند. درواقع، اگر بعد از مصرف قهوه فعالیتی ندارید 
یا در طول شب قهوه زیاد می نوشید بدانید نظم خواب تان دچار اختالل 
شده و نمی توانید به درستی استراحت کنید، درنتیجه با عالئمی مانند 
سیاهی و گودی زیر چشم ها، خستگی و استرس مواجه خواهید شد. 
عالوه براین جذب کافئین زیاد باعث بی آب شدن بدن می شود بنابراین 

اگر بعد از نوشیدن قهوه به میزان کافی آب مصرف نکنید باید منتظر 
مشکالتی مانند دهیدراته شدن بدن)از دست رفتن آب بدن(، احساس 

سنگینی و خستگی و خمودگی باشید.
موادغذاییتند،پرادویهوشور: غذاهای پرادویه، شور و تند نیز 
صورتتان را خسته و کسل نشان می دهد چون باعث ایجاد لک یا تغییراتی 
در کیفیت پوست می شوند. ادویه های تند روی سیستم خونی تاثیر 
می گذارند و باعث گشاد شدن عروق می شوند. رگ های گشاد نیز رد 
پای خود را روی پوست می گذارند و در برخی افراد، چهره پف کرده 
و کسل به نظر می آید بنابراین برای اینکه چهره تان شاداب و شفاف 
به نظر بیاید از مصرف غذاهای بیش از اندازه تند و پرادویه بپرهیزید.

نوشیدنیهایالکلی: نوشیدنی های الکلی مانند غذاهای سرخ کردنی 
عمل می کنند و ظاهرتان را خسته و بی حال نشان می دهند. یادتان باشد 
نوشیدنی های الکلی سالمت را نیز به خطر می اندازند، به ویژه اینکه دشمن 
کبد محسوب می شوند. الکل تا حدودی شبیه کافئین عمل می کند چون 
هر دو باعث بی آب شدن بدن می شوند اما مشکالتی که الکل برای بدن 
ایجاد می کند بسیار بیشتر از کافئین است. متاسفانه افرادی که به نوشیدن 
الکل عادت می کنند پس از مدتی، کیفیت برایشان بی اهمیت می شود 
و فقط به افزایش میزان مصرفی فکر می کنند. این قبیل نوشیدنی ها نیز 
باعث کم آبی بدن می شوند و ظاهر پوست را خسته، بی آب و کدر 
می کنند. اگر می خواهید از این آثار درامان بمانید، به طور کلی از مصرف 
الکل بپرهیزید و نوشیدنی های سالم مانند آب، دمنوش ها و آبمیوه های 

خانگی را جایگزین کنید. 
نانسفید،کیکوانواعشیرینی: روزانه چه میزان کربوهیدرات 
مصرف می کنید؟ تعداد افرادی که به طور کامل دور کربوهیدرات ها 
را خط قرمز کشیده اند، کم نیست چون تصور می کنند چاق کننده اند. 
درست است که زیاده روی در مصرف کربوهیدرات ها باعث چاقی 

می شود، برخی کربوهیدرات ها مانند حبوبات منبع انرژی و فیبر 
مورد نیاز بدن هستند بنابراین نباید مصرف آنها را به طور کامل 

قطع کنید. مشکل کربوهیدرات ها مواد غذایی صنعتی مانند 
نان های تهیه شده از آرد سفید یا مواد قندی هستند که کالری 
زیادی به بدن تزریق می کنند و باعث خسته و کسل شدن 
چهره می شوند. این قبیل نوشیدنی ها به دلیل دیرهضم بودن 
انرژی بدن را تخلیه می کنند  بنابراین طبیعی است که بعد از 
خوردن یک بشقاب پاستا یا نان سفید و کیک و شیرینی  فراوان 

احساس خستگی و بی حالی کنید. 
نوشابهها: نوشابه های معمولی یا انواع رژیمی آنها تا دلتان 

بخواهد به بدن آسیب می زنند. در این میان برخی برای کاهش 
عذاب وجدان خود به مصرف نوشابه های رژیمی رو می آورند اما 

این ترفند شرکت های تولیدکننده است که کلمه »الیت« را سر زبان ها 

انداخته اند و القا می کنند. این نوشیدنی ها برای سالمت مفید هستند. 
متاسفانه در ترکیب این نوشیدنی های رژیمی به جای قند از ترکیبات 
شیمیایی استفاده می شود که به مراتب بدتر از قند هستند چون این 
ترکیبات که به شیرین کننده های مصنوعی شهرت دارند فشار زیادی 
به کبد می آورند و آن را مجبور می کنند 2 برابر بیشتر کار کند. همین 
مساله نیز روی ظاهرتان تاثیر می گذارد و شما را خسته و کسل نشان 
می دهد. یادتان باشد نوشیدنی های انرژی زا نیز برخالف اسم شان دزد 
انرژی هستند و به دلیل ترکیبات مضر آنها صورت تان را خسته و 

بی حال نشان می دهند. 
آبنباتورفقا: امروزه پا در هر فروشگاهی که بگذارید قفسه هایی پر 
از انواع آبنبات ها و هله هوله های شیرین می بینید. این مواد غذایی سرشار 
از قند هستند که میزان قندخون و ترشح انسولین را افزایش می دهند و 
بدن را به زحمت می اندازند. درواقع، بدن برای کنترل این میزان قند و 
انسولین به خود فشار می آورد و درنتیجه ظاهرتان خسته به نظر می رسد. 
پنیر: پنیر یک ماده غذایی مفید و سرشار از کلسیم است که مصرف 
آن همواره توصیه می شود اما زیاده روی در مصرف آن به خصوص اگر 
از نوع چرب باشد به نفع تان نیست چون سرشار از اسیدهای چرب 
است که باعث بروز بیماری های مربوط به سن و سال مانند بیماری های 
قلبی- عروقی می شود. البته منظورمان این نیست که از مصرف این 

ماده غذایی بپرهیزید، بلکه زیاده روی را کنار بگذارید. 

موادغذاییحساسیتزا: حساسیت های غذایی یا عدم تحمل برخی 
موادغذایی باعث بروز خستگی بعد از مصرف می شود. یکی از این 
مشکالت بیماری سلیاک یا عدم تحمل گلوتن است. این بیماری باعث 
بروز التهاب روده و مشکل در جذب مواد مغذی می شود و به مرور 
زمان خستگی ناشی از تغذیه نامناسب ایجاد می کند. اگر شما هم از 
این مشکل رنج می برید باید از مصرف مواد غذایی حاوی گلوتن 
مانند گندم، جو و چاودار بپرهیزید. از دیگر مواد غذایی  حساسیت زا 
که ظاهر را خسته و بی حال می کند می توان به محصوالت لبنی شامل 

پنیر، کره و شیرهای پرچرب اشاره کرد. 

چاره کار چیست؟
بهترین کار برای اینکه خستگی را از تن و ظاهرتان پاک کنید ایجاد 
تغییرات اساسی در تغذیه است. باید ویتامین و مواد معدنی بدن تان 
را تامین کنید. هیچ چیز مانند آب جای قهوه یا نوشیدنی های مضر 
دیگر را نمی گیرد. البته می توانید به چای سبز، دمنوش ها و آبمیوه های 
طبیعی نیز اعتماد کنید. برای مقابله با موادغذایی خستگی آور نکات 

زیر را در نظر بگیرید:
تا می توانید میوه و سبزیجات مختلف مصرف کنید چون سرشار 
از مواد مغذی مورد نیاز بدن برای شاداب و سرحال بودن هستند. 
فراهم  را  برای شروع یک روز شاداب  انرژی الزم  کامل  غالت 
می کنند بنابراین از مصرف موادغذایی تهیه شده از آرد کامل غافل 
نشوید. گردو، بادام و کنجد منبع انرژی های موردنیاز بدن هستند. 
فعالیت های مورد عالقه تان را دنبال کنید. برای شادابی چهره و رفع 
خستگی الزم است در طول روز فعال باشید. موسیقی گوش کنید، 
با دیدن مناظر زیبا چشم هایتان را نوازش دهید و با بوییدن گل و 
گیاه حس بویایی تان را تقویت کنید. طبیعت را دریابید و هرازگاهی 
خستگی ها و مشکالتتان را در دامن طبیعت خنثی کنید. ورزش روزانه 
بهترین روش برای برطرف کردن خستگی بدن و شاداب شدن است. 
الزم نیست صبح زود بیدار شوید و ورزش کنید. در طول روز 
حرکات کششی انجام دهید. اگر می توانید در باشگاه اسم نویسی 
و به طور جدی تر ورزش کنید. اگر نمی توانید باشگاه بروید، 
برخی عادت های روزمره مانند استفاده از آسانسور را تغییر 
دهید. در هر صفی که ایستاده اید بدنتان را به آرامی بکشید. 
برای رفتن به فروشگاه و نانوایی سر خیابان به جای استفاده 
از ماشین، پیاده بروید. ساعات خواب ثابتی داشته باشید. 
خواب خوب و باکیفیت خستگی بدن را از بین می برد 
و انرژی تان را برای شروع یک روز عالی فراهم می کند. 
از زیاده روی در مصرف موادغذایی اشاره شده بپرهیزید و 
تا می توانید موادغذایی سالم و طبیعی میل کنید. استرس و 
غصه را از خود دور کنید و بدانید برای زیباتر به نظر رسیدن 
باید بدنی سالم داشته باشید. آرایش های غلیظ چاره کار نیست 

چون باعث پیر و شکسته شدن زودهنگام پوست می شوند.

مواد غذایی که ظاهرتان را خسته نشان می دهند 
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دیابتبیماریمتابولیکیاستکهبهدلیل
افزایشقندخونبرهمهارگانهایبدناثر
منفیمیگذارد.بیشترینتاثیردیابتناشیاز
کنترلنبودندقیقبیماریاست.بهعبارتی،
اگرسطحقندخونفردمبتالبهدیابتنزدیکبه
حدطبیعیکنترلوثابتبماند،بروزعوارض
سیستمیکبراندامهایدیگرکمترخواهدبودو
برعکسمبتالیانبهقندخونباالوپرنوسانسطح
قندخونباعوارضمتعددیمواجههستند.

تاثیر جدی دیابت بر پوست
پوست یکی از اندام هایی است که به شدت از 
دیابت آسیب می بیند. میکروآنژیوپاتی )صدمه 
عروق ریز پوستی( عامل زمینه ای این مشکل 
است و در افرادی که بیماری را کنترل و درمان 
نمی کنند، به مرور زمینه ساز صدمه به عروق ریز 
پوست می شود. در این شرایط اعصاب حسی 
پوست نیز طبیعتا آسیب می بینند. درنتیجه بی حسی 
و عدم ادراک درد، پیامدهای جدی مانند سوختگی، 
بریدگی و... به دلیل تماس با اجسام تیز و سوزان 
پوست فرد مبتال به دیابت را تهدید خواهد کرد.
این مشکل در پا شایع تر است، به خصوص اینکه 
روند ترمیم زخم به دلیل اختالل در خونرسانی 
کندتر نیز خواهد بود. این مساله به »پای دیابتی« 
شهرت دارد. پای دیابتی یکی از عوارض بسیار 
جدی بیماری دیابت است که عامل اصلی آن 
صدمه عروق ریز پوستی و در پی آن صدمه 
اعصاب حسی پوست است. از سوی دیگر، 
تاخیر در روند بهبود جراحت زخم و پاسخ مشکل 
به درمان، زمینه ساز بروز عفونت خواهد شد و 
متاسفانه این عفونت می تواند پیشرونده باشد و 
حتی استخوان را نیز درگیر کند که به این مشکل 
اصطالحا »عفونت استخوان« یا »استئومیلیت« گفته 
می شود. مسلما هرچه سطح قندخون باالتر باشد، 
این زمینه خطر نیز بیشتر خواهد بود. پیامد دیگر 
دیابت بر پوست، افزایش زمینه عفونت های پوستی 
است زیرا قندخون تغذیه خوبی برای عوامل 

بیماری زا و به خصوص باکتری هاست. از این 
رو، بروز انواع دمل های چرکی و عفونت ها در 

بیماران مبتال به دیابت شایع می شود. 

عالئم پوستی در بیماران دیابتی
از عالئم پوستی که به طور اختصاصی در مبتالیان به 
دیابت دیده می شود، می توان این موارد را ذکر کرد:
برجستگی های کوچک و قرمزرنگ پوستی 

در ناحیه ساق پا
 خشکی شدید پوست

سایر  صدمه  از  ناشی  پوستی  عوارض 
ارگان ها. به عنوان مثال زمانی که بیمار دیابتی 
دچار اختالالت کلیوی می شود، به دلیل افزایش 
اوره خون خارش های جدی خواهد داشت که 

به درمان های معمول جواب نمی دهد.
عفونت های قارچی ناخن

عفونت چین ناخن یا پارونیشیا بیشتر از افراد 
معمول

معموال بروز عفونت های پوستی در دیابت نوع 2 
شایع تر است. آتروفی یا از بین رفتن چربی در محل 
تزریق انسولین از شایع ترین مشکالتی است که در 
افرادی که انسولین تزریق می کنند، دیده می شود.

کنترل دیابت و مراقبت های ضروری 
برای سالمت پوست

  مهم ترین خدمتی که بیمار دیابتی می تواند به 
خود، خانواده و جامعه  بکند، کنترل دقیق قندخونش 
است. یکی از تاثیرات مثبت کنترل بیماری، کاهش 
زمینه خطر بروز عفونت ها خواهد بود. پای دیابتی 
به عنوان یکی از مشکالت بسیار جدی مطرح 
است و زمانی که فرد دچار درگیری شدید انتهای 

اندام های تحتانی و بروز عالئم گزگز، مورمور و 
بی حسی می شود، باید پا را از تماس با اجسام 

داغ و نوک تیز محافظت کند.
 بیماران مبتال به دیابت باید در ناخن گرفتن 
نیز بسیار محتاط باشند زیرا حتی برش کوچک 
با ناخن گیر می تواند باعث عفونت و پیشرفت 
آن به استخوان و قطع انگشت و قسمتی از پا 
شود. کفش باید راحت و کامال متناسب با اندازه 

پا باشد و به طور کلی، به مراقبت و سالمت پا 
اهمیت داده شود.

 گرچه مراقبت های پوستی این بیماران تا پیش 
از بروز عالئم پوستی شبیه افراد سالم است و 
همواره شستشوی پوست و خشک کردن پس 
از آن باید رعایت شود، گاهی بیمار مبتال به 
دیابت دچار خشکی پوست می شود زیرا هنگامی 
که سطح قندخون افزایش می یابد، آب بدن از 
دست می رود و همین مساله منجر به خشکی 
پوست، به خصوص در نواحی دست و پا  می شود. 
درواقع خشکی پوست، یکی از تظاهرات پوستی 
نسبتا شایع در مبتالیان به دیابت، به خصوص 
دیابت نوع1  است که اغلب با افزایش سن 
بیمار، شدت خشکی پوست هم بیشتر می شود. 
در این حالت توصیه می شود دفعات شستشو 
کمتر شده و از گرفتن دوش آب گرم اجتناب 
و از شوینده های مالیم تری برای این کار استفاده 

شود. بالفاصله پس از استحمام نیز  پوست بدن 
باید با کرم و لوسیون مناسب مرطوب شود. 
استفاده از مرطوب کننده های حاوی ترکیبات 
آلوئه ورا و گلیسیرین و همچنین مرطوب کننده های 
نارگیل،  گیاهی  روغن های  مانند  طبیعی 
آفتابگردان، جوجوبا و دانه انگور در مرطوب 
نگه داشتن پوست موثر است. بد نیست بدانید 
رعایت اصول سالمت پوست، به خصوص تا 
پیش از بریدگی و جراحت بسیار اهمیت دارد. 
  در صورتی که فرد دیابتی دچار درماتیت 
تماسی یا حساسیت به موادی مانند لوازم آرایشی، 
کرم و... شود، طبیعی است روند ترمیم دیرتر و 
شدت عفونت بیشتر خواهد شد. در این شرایط 
استفاده از این محصوالت باید به حداقل برسد 
و انواع معتبر انتخاب شود تا خطر این مشکل 
کاهش یابد و از پیشرفت بیماری جلوگیری شود.
 اگر زخم و جراحتی در پا ایجاد شد، درمان 
حتما باید توسط پزشک متخصص انجام شود. 
در چنین شرایطی کنترل عفونت و جلوگیری 
از پیشرفت عفونت نخستین اقدام ضروری 
ضایعه،  شدت  به  توجه  با  سپس  و  است 
درمان های الزم برای ترمیم زخم به کار گرفته 
خواهد شد. در گام بعدی درمان نیز الزم است 
بهبود  آسیب دیده  بافت  به  روند خونرسانی 
یابد. برداشتن بافت مرده یا کاهش تورم این 
پزشک  که  است  تمهیداتی  جمله  از  بخش 

ممکن است ضروری بداند.

آثار بیماری دیابت بر بدن

شیرین نشو تا زخم نشود پای فارغ از دردت
اگر زخم و جراحتی در پای فرد دیابتی 
ایجاد شود، روند درمان حتما باید زیر 
نظر پزشک متخصص باشد. در چنین 

شرایطی کنترل عفونت و جلوگیری 
از پیشرفت عفونت نخستین اقدام 

ضروری است. سپس با توجه به شدت 
ضایعه، درمان های الزم برای ترمیم 

زخم به کار گرفته خواهد شد

 ترجمه: 
محمدمهدی 

فخاری

تاثیر طب سوزنی بر بهبود نوروپاتی دیابتی

تاثیرات  سوزنی  طب  انجام شده،  تحقیقات  براساس 
داروهای دیابت را در روند درمان  نوروپاتی دیابتی 

بهبود می بخشد.  به طرز چشمگیری 

کاربرد طب سوزنی کنار روند معمول درمان باعث 
سوزش،  احساس  مانند  نوروپاتی  عالئم  می شود 
گزگز و بی حسی اندام ها تا 90 درصد بهبود  داشته 
جهان  درصدجمعیت   8/8 از  بیش  متاسفانه  باشد. 
زندگی  شیوه  که  هستند  نوع2  دیابت  به  مبتال 
استرس  و  بی تحرکی  ناسالم،  تغذیه  مانند  مدرن 
بیماری  این  به  ابتال  زمینه ساز  عوامل  مهم ترین  از 

می شوند.  محسوب 
اندام ها  حسی  اعصاب  کاهش  و  عروقی  اختالالت 

در فرد مبتال به دیابت باعث می شود جسم تیز، داغ 
و... را حس نکند و دچار آسیب، به خصوص در پا 
ترمیم،  روند  بیماری  این  درنتیجه  که  آنجا  از  شود. 
کاهش می یابد، زمینه بروز عفونت تشدید می شود. 
این درحالی است که طب سوزنی به عنوان یکی از 
روش های درمان مکمل تاثیر مطلوبی در بهبود کنترل 
بیماری و عوارض آن دارد. در طب باستان نیز این 
این  نیز  روش کامال کاربرد داشته و مطالعات نوین 

تایید می کنند. را  تاثیر 

 دکتر هدا عزیزی
 دکترای تخصصی بالینی طب سوزنی از چین، 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دکتر مجتبی امیری
متخصص پوست و 

عضو هیات علمی دانشگاه



میزگرد پوست در مورد مشکالت پوستی ورزشکاران 
با حضور دکتر بهروز باریک بین متخصص پوست

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص پوست و 
دکتر شاهین صالحی متخصص پزشکی ورزشی

پوست ورزشکاران 
بیشتر در معرض 

چین و چروک است

تعریق شایع ترین عامل بروز 
بیماری های پوستی در ورزشکاران است

دکترمحمدعلینیلفروشزاده
رئيس مركز تحقيقات پوست و سلول بنيادي 

دکترشاهینصالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتربهروزباریکبین

 نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

 نگاه متخصص پوست

موها رشته های انعطاف پذیری هستند كه توسط فوليکول های مو 
توليد می شوند. ميزان رشد مو در بخش های مختلف بدن متفاوت 
است. به عالوه رشد مو با سن، جنس و تغييرات هورمونی بدن  
تغيير می كند. چرخه رشد مو در سر حدود ۲ تا ۶ سال طول 
می كشد، در حالی كه چرخه رشد موی دست ها، پاها، مژه ها 
و ابروها كوتاه تر و حدود ۳۰ تا ۴۵ روز است. رشد مو در ۴ 
مرحله مختلف رخ می دهد كه عبارتند از: آناژن )مرحله رشد(، 

كاتاژن )وضعيت انتقال( و تلوژن )مرحله استراحت(
رفع موهای زائد ورزشکاران اهميت باالیی دارد و بر عملکردشان 
تاثير مثبت می گذارد. دليل آن هم با توجه به نوع ورزش متفاوت 
است. به عنوان مثال در ورزش دوچرخه سواری رفع موهای 
زائد، اقدامی برای پيشگيری از جوش های پوستی است. همچنين 
آسيب و زخم هایی كه در اثر افتادن روی زمين  و تماس با جاده 
رخ می دهد، در پاهای بدون مو راحت تر پانسمان می  شود و 
سریع تر بهبود می یابد. ماساژ پاهای صاف و بدون مو هم راحت تر 
است، ورزشکار از آن لذت بيشتری می برد و ماساژدهنده نيز 
راحت تر كار خود را انجام می دهد چراكه روغن و لوسيون روی 
پاهای بدون مو راحت تر پخش می شود. از همه مهم تر اینکه 
دوچرخه سواران لباس تنگ می پوشند و پوشيدن لباس تنگ با 

بدن پر از مو باعث آزارشان می شود. 
از طرفی، ثابت شده موهای زائد بدن شناگران تاثير مستقيمی بر 
سرعت شنا دارد. در شناگرانی كه موهای زائد بدنشان را اصالح 
می كنند كاهش الكتات خون و افزایش مسافت شنا قابل مشاهده 
است. در دوندگان نيز رفع موهای زائد باعث افزایش سرعت 
می شود. در كشتی گيران اپيالسيون و رفع موهای زائد از بثورات 
پوستی كه در نتيجه مالش و سایش بروز می كند، جلوگيری 
خواهد كرد. در برخی ورزش ها از جمله رشته پرورش اندام 

نيز از بين بردن موهای بدن تنها جنبه زیبایی دارد.
درنهایت آنچه مهم است تکنيکی است كه برای این كار استفاده 
می شود. در سال های اخير ليزر موهای زائد بدن پيشرفت زیادی 
كرده و به بهترین روش تبدیل شده است. من هم به عنوان 

متخصص پوست این روش را پيشنهاد می كنم.

یکی از موضوعاتی كه ورزشکاران باید به آن توجه ویژه ای 
به سالمت و  توجه  مناسب و  انتخاب كفش  باشند  داشته 
بهداشت پاهاست. پای ورزشکار ساعت ها داخل كفش می ماند 
كه محيطی مرطوب و بدون جریان هواست. در عين حال در 
این مدت ورزشکار فعاليت بدنی سنگين نيز انجام می دهد و 
دمای بدن او و همزمان دمای پاها نيز افزایش می یابد و پاها 
درون كفش تعریق می كند. این مساله می تواند زمينه ساز بروز 
بسياری از بيماری ها و مشکالت شود، مثال بيماری قارچی 
پای ورزشکاران نوعی عفونت شایع است كه خارجی ترین 
الیه پوست را درگير می كند. این بيماری در شرایط رطوبت 
باال، گرما و تاریکی بهتر رشد می كند و تماس پا با كفپوش 
نواحی مرطوب مثل حمام، استخر و رختکن ها و نيز پوشيدن 
كفش به صورت مشترک با فرد مبتال، احتمال ابتال به این 

بيماری را افزایش می دهد. 
پای  روز  هر  ورزشکاران  می شود  توصيه  پيشگيری  برای 
خود را بشویند و فضای بين انگشتان را كامال خشک كنند و 
پودرخشک كننده بين انگشتان پا بزنند یا از اسپرهای ضدعرق 
استفاده كنند. هنگام پوشيدن كفش باید از جوراب هایی استفاده كرد 
كه خاصيت جذب مناسب داشته باشد و از پوشيدن جوراب هایی 
از جنس الياف مصنوعی كه باعث افزایش رطوبت پا می شود، 
خودداری كرد. جوراب هایی با جنس نخ، پشم یا سایر موادطبيعی 
و جاذب رطوبت، بهترین گزینه هستند. درنهایت پوشيدن جوراب 
ضخيم یا استفاده از دوالیه جوراب تا حدی از سایش جلوگيری 
می كند. هرچند باید به دمای محيط نيز توجه شود، به طوری كه 
در زمستان ها و در نواحی سردسير جوراب های پشمی توصيه 
می شود و در نواحی گرم و مرطوب جوراب های نخی فواید 
بيشتری دارد. تعویض و شستشوی مرتب جوراب و پاها با آب 

و صابون می تواند كمک كننده باشد. 
در تمرینات طوالنی ورزشی پاها باید داخل كفش در معرض 
جریان هوا قرار گيرد. برای این منظور توصيه می شود منافذی 
درون كفش ها وجود داشته باشد تا امکان تبادل هوا و رطوبت 

بين پا و فضای بيرون كفش برقرار شود.
نکته مهم دیگر انتخاب كفش مناسب است. ورزشکاران باید 
كفش های مخصوص همان ورزش را تهيه و در اندازه آن دقت 
كنند. كفش كشتی با كفش كوه و كفش فوتبال سالنی با كفش 
فوتبال در چمن متفاوت است. كفش های كوچک و نامناسب 
به ویژه كفش هایی كه پنجه باریک هستند باعث تاول پوست 
پا می شوند. بهترین زمان برای خرید كفش عصر است زیرا 
پاها در انتهای روز دچار كمی تورم خواهند بود و كفشی كه 
صبح كامال اندازه است ممکن است در زمان عصر یا بعد از 
سرپا ایستادن طوالنی به نظر تنگ برسد. كفش باید به اندازه پا 
خریداری شود و از بلندترین انگشت تا انتهای كفش به اندازه 
پهنای انگشت شست فاصله باشد. این موضوع اشتباه است كه 
كفش باید كمی گشاد باشد زیرا بزرگ بودن كفش خود نيز 
می تواند موجب آسيب شود. همچنين كفش های گشاد می توانند 

منجر به آسيب و تاول روی پوست پا شوند.
وقتی پوست پا تاول زد به هيچ وجه نباید پوست روی تاول را 
برداشت زیرا پوست روی تاول بهترین و استریل ترین پانسمان 
است. استفاده از كفش های پاشنه بلند نيز به هيچ عنوان توصيه 
نمی شود زیرا می توانند باعث كوتاهی تاندون آشيل و همچنين 

افزایش فشار به پاها شوند.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! درست است که ورزشکاران 
به دلیل تعریق شدید در معرض بیماری های پوستی 

مختلفی قرار دارند؟
بله، عرق كردن زیاد شایع ترین علت بروز بيماری های 
پوستی در ورزشکاران است. عرق انسان حاوی سدیم 
است و تجمع نمک روی پوست باعث قرمزی، سوختگی 
و حساسيت می شود. از سوی دیگر، با تعریق زیاد پوست، 
محيط برای تکثير باكتری ها و سایر ميکروارگانيسم ها 
مساعدتر می شود. حال اگر لباس ورزشکار تنگ و 
نایلونی باشد و در روزهای گرم تابستان ورزش و 
فعاليت خود را مانند سابق انجام دهد، امکان مرطوب 
ماندن پوست در اثر تعریق، بيشتر می شود و به دليل 
حبس شدن رطوبت حاصل از تعریق در زیر لباس های 
تنگ و نایلونی، احتمال ابتال به ناراحتی های قارچی در 
پوست افزایش می یابد. »پيتریازیس ورسيکالر« یکی از 
شایع ترین بيماری های قارچی پوستی است كه خود 
را به صورت لک های قهوه ای در قسمت های جلوی 
سينه یا پشت فرد نشان می دهد. گاهی به جای اینکه 
لک های قهوه ای رنگ در سطح پوست باالتنه ایجاد شود، 
لک هایی كمرنگ تر از رنگ پوست در این قسمت ها به 
وجود می آید. برخی از ورزشکاران با این تصور كه به 
ویتيليگو یا همان لک و پيس مبتال شده اند، به پزشک 
مراجعه می كنند ولی بعد از معاینه پزشک، معلوم می شود 
به ناراحتی پيتریازیس ورسيکالر مبتال شده اند. قارچ عامل 
ایجاد این بيماری، گاهی ماده ای به نام »آزالئيک اسيد« 
از خود ترشح می كند كه باعث كمرنگ تر شدن پوست 

نسبت به حالت طبيعی خود می شود.
: چطور باید از بروز این گونه بیماری ها 

پیشگیری کرد؟
مهم ترین راه جلوگيری از گسترش عفونت های پوستی، 
شستشوی مرتب بدن، لباس  و حوله است. ورزشکاران باید 
بعد از هر تمرین یا بازی دوش بگيرند و در سالن ورزشی 
دستان خود را با آب و صابون )ترجيحا آب گرم( به مدت 
۲۰ ثانيه بشویند و پس از شستشو، دست ها را با استفاده 
از حوله كاغذی یا خشک كن هوا، خشک كنند. شير آب 
را هم با كمک حوله كاغذی ببندند. اگر آب و صابون در 
دسترس نبود، توصيه می شود از ضدعفونی كننده دست 
استفاده كنند. هر چقدر لباس كمتر شسته شود، احتمال 
بروز عفونت های پوستی افزایش می یابد. لباس كثيف 
محل تجمع باكتری و آلودگی و زمينه ساز بيماری های 
پوستی عفونی است. اگر لباس های مرطوب ورزشی بعد 
از تمرین تعویض نشوند، خطر ایجاد التهاب باكتری های 
فوليکول مو؛ یعنی فوليکوليت افزایش می یابد. این عفونت 
در ورزشکارانی كه با رقيب شان تماس مستقيم دارند، 

مثل كشتی گيران، شيوع بيشتری دارد.
: به ورزش کشتی اشاره کردید. چه نوع 
بیماری های پوستی دیگری مختص این رشته ورزشی 

است؟
به طور كلی در ورزش هایی مثل كشتی كه تماس های 
نزدیک و پوست به پوست ورزشکاران و تماس با 
سطوح آلوده مانند تشک ورزشی باالست، خطر انتقال 
انواع عفونت ها، به خصوص عفونت های پوستی افزایش 
می یابد. عفونت های پوستی در ورزش می تواند علل 
باكتریایی، ویروسی یا قارچی داشته باشد. از این رو، 
زردزخم، كورک، تبخال عفونی و زگيل مسری در 
كشتی گيران بيشتر دیده می شود. زردزخم نوعی عفونت 
مسری است كه عامل بروز آن باكتری های استافيلوكوک 

و استرپتوكوک است. این عفونت به صورت ثانویه در 
محل های سایيدگی و خراش هایی كه موقع كشتی پدید 
می آیند، ایجاد می شود. عفونت های قارچی، به خصوص 
در پوست سر، بين جوانان كشتی گير شایع است. در 
كشتی گيران مستعد، بروز عفونت های قارچی به تعریق 
و اصطکاک هایی كه هنگام تمرین ایجاد می شود، مربوط 
است. كورک نيز در ورزشکاران تظاهر پيدا می كند و 
بروز آن در كشتی گيران شایع تر است. آكنه مکانيکال هم 
در اثر اصطکاک در این گروه از ورزشکاران و در دیگر 

رشته ها مثل فوتبال و  هاكی دیده می شود.
از  گروه  این  برای  توصیه هایی  چه   :

ورزشکاران دارید؟
كشتی گيران باید در مورد هرگونه ضایعه پوستی یا زخمی 
كه روی پوست ایجاد می شود، بالفاصله با مربی و پزشک 
خود صحبت كنند. از وارد آوردن فشار روی زخم های 
پوست كه می تواند عفونت را بدتر و احتمال انتقال آن را 
به دیگران افزایش دهد، بپرهيزند و به هيچ وجه كورک ها 
را نتركانند زیرا باعث انتشار عفونت خواهد شد. در كل 
افرادی كه ورزش اصطکاكی دارند باید پوست بدنشان را 
نرم نگه دارند و از مرطوب كننده های قوی استفاده كنند 

تا الیه محافظی روی پوستشان تشکيل شود.
: این موضوع در مورد فوتبالیست ها، دوندگان 

و دوچرخه سواران هم صدق می کند؟
بله، سایش، عامل بروز ضایعات پوستی در این گروه 
از ورزشکاران است كه معموال در اثر اصطکاک بين 
پوست و لباس ورزشی و پوست با پوست ایجاد می شود. 
كف دست و پاشنه پا مستعد این عارضه هستند. عالوه 
بر این، اصطکاک ناشی از سایش بين لباس و پوست 
می تواند باعث التهاب و حتی خونریزی در نواحی 
مختلف بدن شود كه این پدیده در نوک پستان دونده ها 
به طور شایع اتفاق می افتد. سواركاران و افرادی كه دچار 
اضافه وزن هستند یا كسانی كه در فعاليت های بدنی 
سنگين شركت می كنند نيز مستعد ابتال به عفونت قارچی 
هستند كه در اثر خارش و عمل سایش و رطوبت به 
وجود می آید. در این شرایط پوشيدن لباس گشاد، كم 
كردن اصطکاک، به كار بردن پودر و خشک نگه داشتن 
ناحيه، در پيشگيری از خارش و عفونت های قارچی 
موثر خواهد بود. افرادی كه ورزش سواركاری انتخاب 
كرده اند، دقت كنند سایش بيشتر در ناحيه داخلی ران ها 
اتفاق می افتد. همچنين رطوبت در این محل به دليل 
تماس مداوم با زین اسب زیاد است بنابراین احتمال 
عفونت های قارچی باالست. برای جلوگيری از این 

بيماری سواركار باید از پودرهای جاذب عرق استفاده 
كند و شلوار نخی مناسب بپوشد. همچنين ورزشکاران 
بهتر است به محض اینکه احساس كردند لباسشان خيس 

شده آن را تعویض كنند.
: تماس زیاد با نور خورشید هم معضل 
دیگری برای این ورزشکاران است. درست است؟

بله، یکی از آسيب رسان ترین آثار ورزشی در فضای 
آزاد خطر مواجهه بيش از حد با اشعه ماورای بنفش 
خورشيد است كه می تواند سبب ایجاد سرطان و پيری 
زودرس شود. بازیکنان بيسبال، گلف و تنيس اغلب در 
وسط روز كه اشعه خورشيد بيشترین شدت را دارد، 
بازی می كنند. سرما و گرمای زیاد هم می تواند باعث 
خشکی و تاول در پوست شود. حفاظت از پوست با 
كاله، استفاده از كرم ضدآفتاب و پوشيدن دستکش برای 
جلوگيری از عوارض سرما و گرما كمک كننده است.

: در ورزش هایی مانند بدنسازی و وزنه برداری 
احتمال بروز و انتقال چه نوع بیماری هایی باالست؟
در این نوع ورزش ها عوامل ميکروبی از طریق سطوحی 
مانند تشک و تجهيزات ورزشی منتقل می شود. مالش  و 
اصطکاک پشت بدن در اثر تماس با دستگاه های ورزشی 
ممکن است باعث بروز آكنه مکانيکال یا تشدید آن 
شود. در افراد مستعد آكنه یا كسانی كه پوست چربی 
دارند، لرزش ناشی از این دستگاه ها و عرق، باعث 
ایجاد تاول های سطحی و جوش می شود. درواقع، ایجاد 
حرارت و سایش بين پوست و تجهيزات ورزشی مانند 
راكت تنيس، كفش، پدها، محافظ های بدن و... در بروز 
این عارضه نقش دارد و درنهایت افزوده شدن عرق نيز 
باعث تبدیل این سایش به تاول می شود. زگيل پوستی 
بيماری ویروسی شایع دیگری است كه به راحتی منتقل 
می شود. در فصل گرما به دليل رطوبت و تعریق، زمينه 
رشد و انتقال این ویروس به خصوص در سالن های 

ورزشی و استخرها مساعدتر است. 
: چطور می توان از بروز آکنه مکانیکال 

پیشگیری کرد؟
برای پيشگيری و درمان آكنه بهتر است لباس های تميز 
نخی بپوشيد، بالفاصله بعد از فعاليت ورزشی ناحيه 
مبتال را بشویيد و از محلول كراتوليتيک روی ضایعه 
استفاده كنيد. از آنجا كه همه ورزشکاران مجبورند از 
یک وسيله مشترک استفاده كنند، توصيه می شود افراد 
هنگام حضور در باشگاه ورزشی از حوله تميز شخصی 
استفاده كنند. یک سطح حوله در تماس با پوست و 
سطح دیگر باید در تماس با وسایل بدنسازی باشد. 

پس از استفاده از تجهيزات مشترک ورزشی هم حتما 
حوله شخصی و دستانتان را بشویيد.

:  فردی که دچار مشکالت پوستی شده، 
می تواند ورزش کند؟

بعضی از بيماری های پوستی ممکن است با ورزش 
تشدید شوند. بيماری اگزما جزو این بيماری هاست، مثال 
آب استخر به دليل دارا بودن كلر باعث تشدید التهاب 
اگزما خواهد شد. البته این مساله به این معنا نيست كه 
افراد مبتال به اگزما اصال نمی توانند وارد استخر شوند. 
این افراد بهتر است قبل از ورود به استخر از كرم 
مرطوب كننده قوی استفاده كنند. مرطوب كننده، سطح 
پوست را از خشک شدن محافظت می كند. همچنين 
بهتر است ورزشکار مبتال به اگزما زمانی وارد آب شود 
كه چند ساعتی از كلر زدن آب گذشته زیرا غلظت كلر 
با گذشت زمان كمتر می شود. در مورد سایر ورزش ها 
هم باید بعد از ورزش پوست بررسی شود تا هرگونه 
تورم، تغيير رنگ و سایيدگی درمان شود. زخم ها و 
بریدگی هایی كه روی بدن وجود دارند باید هنگام 
ورزش كامال پوشانده شوند. زخم باز می تواند محل 
تجمع باكتری و آلودگی باشد كه این شرایط وضعيت 

زخم را بدتر خواهد كرد.
: در مورد شناگران گفتید. این ورزشکاران 
در معرض چه نوع بیماری های پوستی قرار دارند؟

آب استخر حاوی كلر است ولی اگر تعداد افراد داخل 
استخر زیاد باشد، احتمال انتقال بيماری های پوستی وجود 
دارد. در ضمن باال بودن ميزان كلر باعث ایجاد كلرامين 
و آلودگی آب می شود. از جمله مضرات ضدعفونی 
كردن آب با كلر این است كه باعث خشکی پوست و 
مو می شود. به همين دليل قبل از ورود به آب باید موها 
را باالی سر جمع كرد و با كاله مناسبی آنها را پوشاند. 
حتی می توان قبل از ورود به استخر موها را با روغن 
چرب كرد تا یک الیه محافظ رویشان ایجاد شود. بعد 
مو را داخل كاله گذاشت. به شناگران حرفه ای یا كسانی 
كه حداقل یک بار در هفته شنا می روند، توصيه می شود 
هفته ای یک بار از ماسک مو استفاده كنند. در مورد 
پوست هم همين طور. پوست در مواجهه با كلر خشک 
می شود بنابرین برای شستشوی آن باید از شامپوهای 
خنثی استفاده كرد و مرتب آن را مرطوب نگه داشت. 
فراموش نکنيم قبل از ورود به استخر فرد باید به خوبی 
بدن را با آب و صابون و موها را با شامپو بشوید. خانم ها 
نباید الک یا آرایش داشته باشند و اگر فردی مبتال به 

بيماری پوستی است از ورود به آب بپرهيزد.
: با همه این تفاسیر، روش درما اُکسی که به 
آقای تیموری پیشنهاد شده به چه منظور بوده است؟
درما اُكسی جدیدترین شيوه جوان سازی غيرتهاجمی 
پوست و مو در دنياست. در این روش همراه با اكسيژن 
عوامل  و  اسيد  هيالورونيک  مانند  موادی  خالص 
رطوبت رسان به صورت افشانه ای روی  پوست پاشيده 
می شود. این كار در بهبود خشکی های پوست، چين 
و چروک ظریف و حتی درمان بعضی بيماری های 
جلدی مانند اگزما، پسوریازیس، درماتيت سبوره صورت 
یا بيماری روزاسه مفيد است. معموال این كار طی چند 
جلسه درمانی )۶ جلسه به طور متوسط( برای بيماران 
پوست ها  انواع  برای  اُكسی  درما  می شود.  انجام 
به خصوص پوست های خشک با آثار معجزه آسا و 
ماندگاری دو برابر فيلر و بوتاكس از هر جنس و با 

هر سنی بسيار مناسب است.

مدتی پیش در صفحه اینستاگرام یکی از متخصصان پوست، عکسی از »میثم تیموری«، 
فوتبالیست سابق تیم استقالل و در حال حاضر تیم تراکتورسازی تبریز را دیدم. 
زیر عکس توضیحی درباره »درما اُکسی« پوست ورزشکاران داده شده بود و اینکه 
پوست این افراد به علت تمرین زیاد و تعریق شدید در معرض خشکی، کمبود چربی 
و چین و چروک های بسیار قرار می گیرد. درنتیجه پوست ورزشکاران نیازمند مراقبت های ویژه ای 
است که یکی از این روش ها »درما اُکسی« است. با انجام درما اُکسی آبرسانی و رطوبت رسانی 
عمیقی برای پوست انجام می شود که قوام و شادابی پوست را تامین می کند. این موضوع بهانه ای 

شد تا به مشکالت پوستی شایع در ورزشکاران و نحوه پیشگیری و درمان آنها بپردازیم. 
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می دهد  نشان  آمارها 
جراحی پالستیک روزبه روز 
محبوبیت بیشتری پیدا می کند 
از  فوری  تاثیرگذاری  و 
مهم ترین دالیل این افزایش محبوبیت است، 
درحالی که بیشتر این جراحی ها هزینه باالیی 
دارند. با این حال، ترفندهای زیبایی مختلفی 
وجود دارند که شما را از خطرات جراحی 
پالستیک و درد کشیدن بی نیاز می کنند. واقعیت 
این است که برخورداری از زیبایی چهره لزوما 
به صرف پول زیاد برای جراحی پالستیک 
یا دیگر روش های زیبایی گرانقیمت وابسته 
نیست. در ادامه با بهترین ترفندهای جایگزین 
برای بیشتر کردن زیبایی چهره آشنا می شوید.

1 تغییر شکل و ظاهر ابروها 

چشم ها یکی از نقاط کانونی در صورت هستند 
و اگر خسته یا بی حال به نظر برسند، می توانند 
اثر منفی و تخریبگری برای جلوه  و زیبایی های 
صورت داشته باشند. با این حال، به جای اینکه 
سریع برای لیفتینگ پلک ها به جراحان پالستیک 
مراجعه کنید که هزینه زیادی هم برایتان خواهد 
داشت، سراغ آرایشگرانی بروید که مهارت و 
توانایی باالیی در کارهای مربوط به ابرو دارند. 
این آرایشگران می توانند طوری روی ابرو کار 
کنند که از طریق بیشتر کردن قوس ابرو، ساختار 
ظاهری ابرو تغییر کند. چنین تغییری باعث بازتر 
شدن ناحیه چشم ها می شود و تاثیری شبیه  لیفتینگ 

پلک های چشم خواهد داشت. 

2 روشن تر کردن چشم ها 

اگر رنگ ابروها را یک تا دو درجه روشن تر از 
رنگ طبیعی شان کنید، این کار باعث می شود 
چند سال جوان تر به نظر برسید. روشن تر کردن 
موها نیز باعث می شود تیرگی زیر چشم ها کمتر 
به چشم دیگران بیاید و همچنین کاری می کند 
که دیگران احساس کنند چشم های شما بازتر 
و هوشیارتر هستند. به عالوه، این دو کار کنار 
همدیگر حالتی را در صورت به وجود می آورند 
که دیگران فکر می کنند چشم های شما روشن تر 
شده اند. خوشبختانه آرایشگران بامهارت و توانمند 
می توانند ابروها و موهای شما را به خوبی چند 

درجه روشن تر از رنگ طبیعی شان کنند. 

3 پوشش دادن تیرگی زیر چشم 

عالوه بر روشن تر کردن رنگ ابروها که باعث 
به چشم  کمتر  زیر چشم ها  تیرگی  می شود 

کرمی  کانسیلرهای  از  می توانید  شما  بیاید، 
تا  کنید  استفاده  هلویی  یا  زرد  پایه  رنگ  با 
تیرگی های زیر چشم را از دید دیگران پنهان 
کنید. برای این کار باید کانسیلر کرمی را زیر 
چشم ها بزنید و این ماده را به سمت گوشه 
داخلی چشم ها ماساژ بدهید. کانسیلر باید با 
ابزارهای آرایشی به  یا  انگشتان تمیز  کمک 
کامال  که  زیر چشم ها پخش شود  اندازه ای 
به  طبیعی  حالت  و  شود  آمیخته  پوست  با 
خود بگیرد. بسیاری از افراد مشهور فضای 
دور چشم هایشان را با استفاده از کانسیلرها 
از پوست دیگر  حدود یک درجه روشن تر 
قسمت های صورت می کنند تا چشم هایشان 

روشن تر به نظر برسد. 

4 به حداقل رساندن پف چشم ها 

اگر پوست زیر چشم هایتان هر روز پف کرده 
دیگر  یا  چشم  کرم  حتما  می رسد،  نظر  به 
محصوالت مخصوص چشم بخرید تا بتوانید 
این مشکل را حل کنید. آن گروه از کرم های 

چشم که حاوی ترکیبات فندق، بابونه یا دیگر 
گیاهان دارویی هستند، التهاب و پف کردگی 
شما  می دهند.  کاهش  به خوبی  را  چشم ها 
بار در  می توانید این کرم های چشم را یک 
ساعات صبح و یک بار در ساعات شب برای 
مقابله با پف کردگی زیر چشم ها استفاده کنید. 
باعث  خاصی  حساسیت  شدید  متوجه  اگر 
پف زیر چشم هایتان شده، حتما نزد پزشک 
بروید تا داروی الزم یا قطره چشم مناسب 

را دریافت کنید. 

5 برجسته  کردن مژه ها 

کردن  زیباتر  و  شاداب تر  برای  بعدی  گام 
چشم ها، کار روی مژه هاست. امروزه شیوه های 
مختلفی برای برجسته کردن مژه ها وجود دارد 
که هر کدام در محدوده قیمتی خاصی قرار 
می گیرد و این موضوع کامال به بودجه شما 
گزینه،  کم هزینه ترین  و  اولین  دارد.  بستگی 
بهبود  برای  مژه  ریمل  یا  فرمژه  از  استفاده 
ظاهر و حالت مژه هاست. فرمژه های حرارتی 

می توانند بهبود ظاهر و حالت مژه ها را خیلی 
راحت تر و با کیفیت بیشتری انجام دهند اما 
بودجه بیشتری نیاز دارند. عالوه بر این دو 
شیوه، اکستنشن مژه هم می تواند بلندی مژه ها را 
افزایش  دهد و بین 4 تا 6 هفته ماندگاری دارد. 

6 باریک کردن بینی های پهن 

بیشتر افرادی که جراحی رینوپالستی انجام 
می دهند، قصدشان این است که پل بینی شان 
را باریک کنند. با این حال، ترفندهای زیبایی 
ساده ای هم وجود دارند که می توانند کاری 
کنند تا پل بینی شما باریک تر به چشم دیگران 
بیاید. برای این کار باید یک برونزر یا هایالیتر 
انتخاب کنید که چند درجه تیره تر از رنگ 

پوست طبیعی شما باشد. 
این برونزر یا هایالیتر باید در یک خط مستقیم 
گوشه  به  نزدیک  از  بینی،  طرف  دو  در  و 
داخلی چشم تا نوک بینی کشیده شود. بعد 
را  آرایش  مراحل  بقیه  کار می توانید  این  از 
انجام دهید اما باید طوری این روند را پیش 

ببرید که تاثیر برونزر یا هایالیتر از بین نرود 
و درنهایت پل بینی شما باریک تر از حالت 

عادی به نظر برسد. 

7 کم کردن خطوط صورت 

و  کرمی  پودرهای  کرمی،  فونداسیون های 
رژگونه های کرمی برای پنهان کردن خطوط 
صورت و چین وچروک ها موثر هستند. دلیلش 
رطوبت  محصوالت  این  که  است  این  هم 
و  جایگزین  محصوالت  به  نسبت  بیشتری 
خشک دارند. وقتی به دهه سوم زندگی رسیدید، 
بهتر است اساسا محصوالت پودری و خشک 
را از کیف آرایش تان کنار بگذارید و سراغ 

محصوالت مرطوب و کرمی بروید. 

8 روشن ترکردن لب ها 

تیره کردن رنگ لب ها باعث می شود نقایص 
و معایب چهره بیشتر دیده شود و درنهایت 
توجه دیگران را به سمت این نقایص جلب 
می کند. این درحالی است که شما باید این 

نقایص را از میدان دید دیگران خارج کنید. 
از طرف دیگر، رنگ های تیره و مات باعث 
می شوند خط لب ها بیشتر جلوه داشته باشند. 
کنید،  جلوگیری  اتفاق  این  از  اینکه  برای 
سراغ رنگ های روشن تر برای لب ها بروید 
و از محصوالت برق لب استفاده کنید. این 
محصوالت باعث می شوند لب ها جوان تر به 
نظر برسند و همچنین میدان دید دیگران از 
مثبت  نقاط  سمت  به  چهره  نقایص  سمت 

چهره منحرف شود. 

9 برجسته کردن لب ها 

اگر لب های شما خیلی نازک هستند، لزوما 
نباید پیش جراح پالستیک یا متخصص پوست 
بروید تا تزریق لب انجام بدهید. شما می توانید 
با استفاده از لوازم آرایشی مناسب کاری کنید 
به  عادی  از حالت  برجسته تر  لب هایتان  که 
نظر برسند. ابتدا یک مداد لب انتخاب کنید 
که یک درجه تیره تر از برق لب شما باشد. 
بعد مداد را روی خط لب تان بکشید و کمی 
به سمت بیرون از خط طبیعی لب ها حرکت 
کنید. بعد برق لب را استفاده کنید و با کمک 
با  را  برق  و  لب  پاک کن، خط  نوک گوش 

همدیگر مخلوط کنید. 

10 لیفت گونه 

برای اینکه ظاهر شل و افتاده گونه ها را بهبود 
ببخشید، باید از برونزر یا هایالیتر استفاده کنید. 
برای این کار کافی است  برنزر یا هایالیتر 
هر  زیر  اریب  افقی  خط  یک  حالت  به  را 
استخوان گونه بکشید. بعد خط کشیده شده 
را پخش کنید تا دیگر به حالت خط نمایان 
نباشد. این کار برجستگی و طراوت بیشتری به 
گونه ها شما می دهد و حالت افتادگی گونه ها 

را پنهان می کند. 
everydayhealth:منبع

10 ترفند زیبایی که بهتر از جراحی پالستیک هستند

زیبایی بدون جراحی!
 ترجمه: 
ندا احمدلو

اگر رنگ ابروها را یک تا دو درجه 
روشن تر از رنگ طبیعی شان کنید، 

این کار باعث می شود چند سال 
جوان تر به نظر برسید. روشن تر 

کردن موها نیز باعث می شود تیرگی 
زیر چشم ها کمتر به چشم دیگران 

بیاید و همچنین کاری می کند که 
دیگران احساس کنند چشم های شما 

بازتر و هوشیارتر هستند

هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48 شامره در   

سال( 288,000 تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کرس   

 10درصد تخفیف(، مبلغ 260 هزار تومان 
 در وجه نرشیه »سالمت« به شامره كارت

 5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد 

نوین واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به همراه   

نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن 

09125725749 اعالم منایید. اصل فیش 
بانکی يا كد پيگريي را تا پایان دوره اشرتاک نزد 

خود نگه دارید.

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

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با پست   

مطبوعات برقرار مي شود.

 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

سال پانزدهم  شماره 728  شنبه  11 آبان 1398  16 صفحه  6000 تومان

www.sa lamat . i r
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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

تادیارروانشناسی
گفتوگوباسیریلفیبس،اس

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
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شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت

نشایدکه نامت نهند 
آدمی...

می گفت: »روزهای اولی که نوزادم 
در بیمارستان بستری شد، گاهی 
و  می آمدند  مالقاتش  اطرافیان 
ساعتی  می کردند  تعارف  حتی 
من  تا  بمانند  کنارش  روز  در 
استراحت  کمی  و  خانه  بروم 
بستری اش  زمان  وقتی  اما  کنم 
طوالنی شد، دیگر نیامدند و حتی 
تماس هم نمی گیرند تا مبادا از آنها 
خیلی  وضعیت  بخواهم.  کمکی 
این بخش ها  از مادرهایی که در 
می بینی، همین است.« تعریف کرد 
خانه  در  مدرسه ای  بچه  دو  که 
دارد و در این یک ماه که مجبور 
بوده شبانه روز باالی سر آخرین 
بچه اش باشد، هیچ کس از شوهر 
و بچه هایش سراغی هم نگرفته، 
چه برسد که برایشان کاری کند 
و  بپزد  برایشان  غذایی  مثال  یا 
مدام  قبال  که  آنهایی  حتی  ببرد، 
مهمان خانه  و سفره اش بوده اند. 
که  حالی  در  و  گفت  را  اینها 
در  همزمان  عصبانیت  و  غم 
انگار  می کشید،  فریاد  صورتش 
با خود واگویه کند، زمزمه کرد: 
»من هم می دونم چیکار کنم، به 
موقعش، باالخره روزگار یک جور 
نمی مونه. نوبت تالفی منم می شه.«

سختی  به  را  تنش  شب  هر  مثل 
مخصوص  کوچک  تخت  روی 
کنار  دمی  تا  کرد  جمع  بچه ها 
و  بگذارد  هم  به  نوزادش چشم 
من به آنهایی فکر می کردم که از 
محنت دیگران غافلند و نمی دانند 

نیست.  آدم  دیگر  نامشان 
این  چطور  که  می کردم  نگاهش 
یک ماه در عذاب روی این تخت 
کوچک خوابیده و به این فکر کردم 
که انگار سعدی وقتی درباره درد 
عضوی از روزگار و نماندن قرار 
می گفت،  عضوها  دیگر  دل  در 
خطور  هم  مخیله اش  به  احتماال 
روزگاری  چنین  روزی  نمی کرد 
مردم  مثل  اگر  و  باشد  پیش  در 
هم دوره ما مدام از تالفی و جبران 
دل  خنکی  قصد  به  بزنگاه  سر 
را طور  بیت  این  می شنید، شاید 

می سرود. دیگری 
او غمگین بود و من به این فکر 
می کردم که شاعران امروز و فردا 

درباره بنی آدم چه خواهند سرود.

حرف آخر

2/5ساله،  محمدامین  و  محمدطاها 
برادرند. برادران دوقلویی که حاال باید 
جست وخیزکنان در خانه بچرخند و با 
حرکات شیرینشان دل ببرند اما پدر و 
مادر این دو پسر کوچک غمگین اند. 
سالم  8ماهگی  تا  که  دوقلوهایشان 
بودند، یکباره مشکل حرکتی و ذهنی 
پیدا کرده اند و بیش از 1/5 سال است 
که خنده و شادی از خانه آنها رفته است. 
حاال 45 روز است که این بچه ها در 
آی سی یو مرکز طبی کودکان بیمارستان 
امام خمینی )ره( بستری هستند. پدر 
آنها که کارگری ساده و روزمزد است، 
تاکنون حدود 25 میلیون تومان برای 
درمان جگرگوشه هایش خرج کرده تا 
توانایی خود را به دست بیاورند اما دیگر 
نمی تواند این راه را تنها طی کند و به 
کمک من و تو نیاز دارد. برای کمک 
به این دو فرشته کوچک می توانید وجه 
 نقد را به کارت بانک پارسیان با شماره 
به نام   6221-0610-8001-0756 
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
تلفن75983000  شماره  با  و  کنید 
همراه  شماره  یا  )داخلی2( 
09198012677 تماس بگیرید. این 
موسسه  در   24496 کد  با  بچه ها 

امدادگران عاشورا شناخته می شوند.

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.

اگر شما هم صبح ها که از خواب بیدار می شوید هنوز احساس 
خستگی می کنید و حس می کنید سرحال نیستید و روز به 
روز افسرده تر می شوید، شاید دچار یکی از اختالالت شایع 
هنگام خواب باشید که اصال خوشایند نیست؛ آپنه خواب یا 
وقفه تنفسی هنگام خواب. اختاللی به صورت انسداد نسبی 
یا کامل راه هوایی فوقانی که طی خواب مشخص می شود.
به دنبال این انسداد، اکسیژن خون شریانی افت می کند و در 
پاسخ به این اتفاق، مغز برای تقویت تالش تنفسی برانگیخته 
می شود. با وجود تالش مغز، ممکن است برای چند دقیقه تا 
چند ساعت اکسیژن خون شریانی پایین بماند و ارگان های 
مختلف بدن از جمله خود مغز، در معرض کمبود اکسیژن و 
عوارض ناشی از آن قرار بگیرند که یکی از عوارض جدی 
کاهش اکسیژن رسانی به مغز طی شب، افسردگی و حتی 

افسردگی های مقاوم به درمان است. 

تاثیر کاهش اکسیژن رسانی بر مغز
به دنبال کاهش اکسیژن رسانی به مغز، مغز به عنوان فرمانده 
بدن، برای نجات ارگان های مختلف فرمان بیدارباش به بدن 
می دهد و خواب فرد منقطع می شود تا با بیدارشدن هایی 
که گاهی حتی به یاد نمی آورد، بتواند نفس بکشد و افت 
اکسیژن را برطرف کند. عالوه بر این، برانگیختگی حین 
خواب روندی غیرطبیعی و استرس آور برای بدن است و 
باعث ترشح هورمون آدرنالین یا  هورمون استرس می شود 
که ثانویه به آن، اکسیداتیوها و عوامل التهابی در خون آزاد 
می شوند و سطح کورتیکواستروئید خون هم افزایش پیدا 
می کند. اثر نهایی این فرایند بیمارگونه هم مرگ سلول های 

عصبی ناحیه هیپوکامپ مغز خواهد بود. 
آنچه در بالین مشاهده می شود و بیمار از آن شکایت دارد، 

فراموشی،  صورت  به  شناختی  اختالالت  افسرده،  خلق 
که  است  و عالیق  انرژی  کاهش  روزانه،  خواب آلودگی 
به صورت چرخه معیوب، باعث تشدید بی خوابی و افزایش 
ترشح هورمون آدرنالین در اثر استرس بی خوابی می شود. 
در عین حال، بیماری افسردگی به دلیل اختاللی که در روند 
تولید سروتونین ایجاد می کند، باعث کاهش قوام عضالت 
راه هوایی فوقانی می شود و این انسداد را تشدید می کند. 
پس فرد در چرخه معیوب قرار می گیرد که هر کدام باعث 

تشدید سر دیگر طیف می شود.
علت آپنه 

چاقی به دلیل افزایش قطر گردن یکی از عوامل خطر بروز آپنه 
تنفسی خواب است بنابراین در مواردی که افسردگی همراه 
پرخوری باشد و منجر به افزایش وزن شود، می تواند باعث 
تشدید آپنه تنفسی خواب شود. اندازه دور گردن باالی 40 
سانتی متر هم عامل خطر جدی است. در بسیاری از موارد، 
لوزه های بزرگ، پولیپ بینی، چانه کوچک یا عقب رفته بیمار 
که منجر به کوچک شدن محفظه دهانی می شود و فضای 
زبان را در دهان کاهش می دهد و منجر به انسداد راه هوایی 
با زبان می شود، از علت های اصلی آپنه تنفسی خواب هستند.

تشخیص آپنه
نام  به  تستی  با  خواب  تنفسی  آپنه  قطعی  تشخیص 
»پلی سومنوگرافی« یا همان »تست خواب« انجام می شود. 
برای انجام این تست، فرد باید یک شب را در آزمایشگاه 
خواب سپری کند تا امواج مغزی، وضعیت تنفسی و سطح 
اکسیژن خوب شریانی ارزیابی شود ولی قبل از آن گرفتن 
شرح حال کامل و معاینه فیزیکی مرتبط بسیار کمک کننده 
خواهد بود. در شرح حال باید به وجود خروپف شبانه یا 

قطع تنفس حین خواب که والدین، همسر یا هم اتاقی بیمار 
مشاهده کرده اند، توجهی ویژه  کرد. خواب آلودگی و خستگی 
مزمن روزانه که باعث مختل شدن عملکرد فرد می شود نیز 
از دیگر عالئم قابل توجه است. عالوه بر اینها، برای تکمیل 
شرح حال می توان از پرسشنامه های تخصصی که می توانند 

آپنه تنفسی خواب را غربالگری کنند، استفاده کرد.
درمان آپنه

عالئمی که درباره آنها گفتم، فقط با درمان های ضدافسردگی 
برطرف نمی شود و باید حتما علت اصلی و زمینه ای بروز 
این عالئم که همان آپنه تنفسی خواب است، شناسایی شود. 
در معاینه فیزیکی نسبت وزن به قد بیمار که همان شاخص 
توده بدنی فرد است و اندازه دور گردن، دقیق تعیین می شود. 
درمان قطعی آپنه تنفسی خواب که می تواند به بهبود افسردگی 
فرد کمک کند، استفاده از دستگاه سی پپ، کاهش وزن و 
تغییر شیوه زندگی است. گاهی جراحی در ناحیه راه هوایی 
فوقانی هم می تواند باعث اثرگذاری بیشتر دستگاه سی پپ 
و درنتیجه بازماندن بهتر راه هوایی و افزایش اکسیژن خون 

شریانی شود.

سخن آخر
نکته قابل اهمیتی که بهتر است به آن توجه ویژه شود، این 
است که کاهش انرژی و خواب آلودگی روزانه از عالئم 
مشترک بین اختالل افسردگی و آپنه تنفسی خواب است 
و اگر از بیمار شرح حال کاملی گرفته نشود و آپنه تنفسی 
هنگام خواب از نظر پزشک دور بماند، روند درمان با شکست 
مواجه می شود. نتایج مطالعات نشان داده آپنه تنفسی خواب 
در بیماران دچار اختالل افسردگی شایع است و در بسیاری 

از موارد ممکن است تشخیص داده نشود.

 زهراسادات صفوی 

برخی افراد گذشته شان را دلیلی بر ادامه مشکالت فعلی شان 
می دانند. آنها بر این باور هستند که گذشته برای همیشه در 
که  مساله ای  و  باقی می ماند  تاثیرگذار  و  مهم  زندگی شان 
در روزگار کودکی بر آنها تاثیر گذاشته، حاال هم می تواند 

احساسات و رفتارشان را تحت تاثیر قرار دهد.
حتما شما هم با چنین افرادی روبرو شده اید و شاید خودتان 
هم همین باور را داشته باشید اما باید بدانید امروزه روان شناسان 
درست  تفکر  این  می دهد  نشان  که  دارند  محکمی  دالیل 
نیست. جفری یانگ، روان شناس و استاد دانشگاه، معتقد 
است چنین نظام فکری ای نه تنها کمک کننده نیست، بلکه 

باعث تداوم مشکل می شود.
 نام این رویکرد نوین در روان شناسی، »طرحواره درمانی« 
است. بر اساس این رویکرد، ممکن است افراد در شروع 
و ایجاد مشکالت خود نقش چندانی نداشته باشند اما در 

تداوم مشکالتشان حتما نقش دارند.
تمام  به  پیچیده  به طریقی  که  قالب است   طرحواره یک 
اطالعات ورودی ما از دنیای اطراف شکل می دهد. درواقع، 
تغییر  دربیایند،  قالب  این  شکل  به  اینکه  برای  اطالعات 
این  در  اینکه  برای  گاهی  و  می شوند  تحریف  می کنند، 
قالب جابگیرند، کال عوض می شوند و معانی جدیدی پیدا 
می کنند. پس طرحواره ها، مقاوم و انعطاف ناپذیر هستند و 
ما اطالعات را بر اساس آنها مقوله بندی کرده و رخدادها 

را پیش بینی می کنیم. 
تجارب خاصی که فرد در شیوه برآورده شدن نیازهایش 
ناکام شدن و همچنین خلق و  یا  ارضا شدن  مثال  داشته، 
خوی فرد، نهایتا دست به دست هم می دهند تا طرحواره 

در او شکل بگیرد. 
ابعاد هیجانی و احساسات بدنی خاصی دارد.   طرحواره 
متاسفانه این هیجانات ناهوشیار و خودکار هستند و سریع تر 
از بخش هوشیار مغز که محل اراده و تصمیم گیری است، 
وقتی  که  است  این  نتیجه  چیست؟  نتیجه  می کنند.  عمل 
فرد با محرک هایی روبرو می شود که یادآور وقایع دوران 
نقش  در شکل گیری طرحواره هایش  و  او هستند  کودکی 
واقعه  آن  همراه  بدنی  احساسات  و  هیجان ها  داشته اند، 
به طور ناهوشیار فعال می شوند زیرا هیجان ها و احساسات 
بدنی خیلی سریع تر از شناخت ها، تفکر و منطق او به کار 
می افتند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد با اینکه 
لزوم  مواقع  در  نیست،  درست  رفتارشان  می دانند  منطقا 

نمی توانند رفتار مناسبی داشته باشند.
پس اولین قدم برای اصالح طرحواره ها، شناسایی آنهاست. 
طرحواره ها معموال در حیطه های رهاشدگی و طرد، اطاعت 
و ایثار، گوش به زنگی، محرومیت هیجانی و بازداری هیجانی 
هستند. پس از اینکه طرحواره های خود را شناختید، باید 
تالش کنید آنها را از حالت خودکار خارج کنید و در مورد 
مسائلی که به آن حیطه مرتبط است، به جای واکنش هیجانی 

و احساسی، واکنش منطقی نشان دهید.

اهمیت کودکی بر زندگی امروز

سالخورده ساالری نمادی امروزی از فرزندکشی است که در 
اقوام بدوی وجود داشته است. متاسفانه در دنیای امروز، سیستم 
آموزش و پرورش و تربیت حتی در دانشگاه ها عمدتا پر از 
آموزش مطالب بی فایده و غیرکارآمدی است، برای اینکه 
نسل سالخورده، جوانان را تحت سلطه داشته باشد. حتی 
در آموزش پزشکی چگونگی رابطه بین پزشک و بیمار را 
اصال به دانشجو یاد نمی دهند چون این آموزش می تواند 
رابطه قدرت بین پزشکان سالخورده و دانشجویان جوان را 
به چالش بکشد. از زمان تمدن های قدیم، پدران و مادران 
فرزندانشان را به میدان جنگ می فرستادند تا کشته شوند و 
ناخودآگاه رقابت خود را با جوان مخفی کنند و به نام موفقیت 
در جنگ درآورند. چه دلیلی دارد فردی با 92 سال سن مثل 

کنراد آدنائر صدراعظم آلمان باشد؟«
آرنالدو راسکوفسکی )۱۹0۷-۱۹۹5( 
روانکاو آرژانتينی و متخصص كودكان

قهرمانان زندگی ما: هر کودکی پدر، مادر یا خواهر و برادر 
بزرگ ترش را قهرمان زندگی خود می داند. کودکان دوست 
دارند تصور کنند قهرمانانشان بی عیب و نقص هستند و وظیفه 
بزرگ ترهاست که به آنها نشان دهند بت نیستند، خطا می کنند 
ولی تالش می کنند به قدر کافی درست رفتار کنند و الگوی 
مناسبی باشند. پروفسور پیتر فونگی، استاد روانکاوی دانشگاه 
یو سی ال و مدیر عامل مرکز آنا فروید لندن، اعتقاد دارد وقتی 

اشتباه می کنیم باید به فرزندمان بگوییم که اشتباه کرده ایم.
بت شکستنی است ولی انسان به صورت طبیعی اشتباه می کند 

و خوبی ها و موفقیت هایش ستودنی تر از بت است.
قوی ترین انسان ها کسانی هستند که به اشتباه هایشان اشراف 
دارند و از آنها عبور می کنند. فرزندان و اطرافیان ما، نسبت 
به بت ها و دیکتاتورها عشق/تنفر دارند و درنهایت بت ها 

شکستنی هستند ولی احساساتشان به پدر و مادری که آگاه 
هستند و به اشتباهاتشان معترف اند، سالم تر خواهد بود. آنها 
عشق و خشم متعادل را تجربه و نقد می کنند و ادامه می دهند.

نصيحت جواب نمی دهد: بزرگ ترها با توجه به تجربه هایی 
که در طول سال ها گذران عمر اندوخته اند، خیلی وقت ها در 
مورد مسائل مختلف درست می گویند و سعی دارند لقمه را 
در دهان ما بگذارند که نکند سختی بکشیم. اغلب جوانان 
نصیحت شنیدن را دوست ندارند. آنها پای حرف بزرگ ترها 
و ریش سپیدان منعطف و آگاه می نشینند اما ایده می خواهند، 
نه فرمان و دستور. دخالت در کار جوا  ن ها، در مضیقه قرار 
دادنشان، مالمت کردن و نگاه باال به پایین داشتن نسبت به آنها 
فقط می تواند خشمگین و سردشان کند. جوانان نباید تصور 
کنند پدر و مادرشان خود را دانای کل می دانند. شاید آنها تا 
مدتی تحت تاثیر قرار بگیرند ولی بعد از آن چنین روالی یا از 

آنها افراد وابسته می سازد یا عصیانگر.

همدلی با جوانان: انسان، عشق واقعی و سخن همدالنه را 
درک می کند. مگر می شود با کسی عمیق و همدالنه سخن 
بگویید و او پس بزند؟ یک نمونه از این برخورد را در فیلم 
سینمایی »کوچه بی نام« می توان دید. آنجا که پدر مذهبی، سنتی 
 و کم سواد دختر وقتی متوجه رابطه دخترش با یک مرد و 
سیگار کشیدنش می شود، به جای داد و فریاد و تحقیر با او 
همدالنه سخن می گوید و سعی می کند راه را هموار کند، نه 
اینکه دخترش را به جنگ دعوت کند. او با زبان و با همان 
سطح معلومات و دانشی که دارد، به دخترش می گوید: »هر 
کاری می کنی، فقط بدون خدایی هست که شاهد کارهاته.«برای 
همدلی با جوان ترها، بهترین راه این است که سعی کنید 
نگرانی هایتان را بجا با فرزندتان در میان بگذارید. او را متهم 

و تحقیر نکنید، بلکه به همفکری دعوتش کنید تا بداند اختیار 
کارهایش از دست خودش خارج نیست.

پدركشی نمادين يا پسركشی نمادين: شاید این عناوین 
شما را یاد جنگ و خونریزی بیندازد و ترسناک به نظر برسد 
ولی پدرکشی به صورت نمادین، یعنی عبور از پدر و هویت 
خودساخته ورای پدر. این مساله به فرهنگ های متمدن مربوط 
است که فرزندان ورای پدر و مادرشان می روند ولی پسرکشی 
نمادین یعنی پدران و بزرگان جامعه تحمل باالتر رفتن جوانان 
را نداشته باشند و آنها را متوقف کنند. پس پدرکشی به معنای 
عبور از کلیشه های غلط است و کسی که بتواند ورای پدر و 
بزرگان جامعه برود، در عین اینکه سنت های خوب را حفظ 

می کند و ارتقا می دهد، فردی متمدن و پیشرفته است.

استاد شفيعی كدكنی، يک الگوی برتر: به استاد شفیعی کدکنی 
بزرگوار می اندیشم. چه چیزی جوانان را گرد ایشان جمع می کند؟ 
جوان هایی که از راه دور می آیند و روی زمین کالس می نشینند 
تا از ایشان بیاموزند؟ یادتان می آید چه کالس هایی را نرفته اید 
و از تمام فرصت غیبت کردن و حذف نشدن استفاده کرده اید؟

آدم باید نادان باشد که سخنان زیبا را با عشق آموزگار بشنود و 
نخواهد به گوش کردن ادامه دهد. پس لغو کردن کالس ها و... 
تا حد زیادی به استادان و آموزگارانی ربط دارد که نمی دانند 
چه بگویند و نمی دانند باید دست از نصیحت بردارند و به 
جای آن سخنان جذاب و عمیق بگویند. هیچ کس دلش 
نمی خواهد مالمت شود و سخنان خشک و نصیحت بشنود. 
جوانان دوست دارند حق انتخاب داشته باشند و به راه بیندیشند، 
نه اینکه کسی تمام راه را از دریچه نگاه محدودش توصیف 

کند و مقصد نهایی را نشان شان دهد.
حديث عشق بيان كن بدان زبان كه تو دانی/ حافظ

رابطه آپنه خواب و افسردگی

 احترام با اجبار یا عشق؟

زندگی مثبت

             

زندگی سالم

وضعیت امدادرسانی در روستای زلزله زده ورنکش

هر
ی م

زار
رگ

خب
 

چگونه رنج بكشیم؟
اگر واقع گرا باشیم، می دانیم که زندگی رنج های زیادی همراه 
دارد؛ شکست، یأس، از دست دادن، هدر رفتن و درد که هر 
یک از ما در طول زندگی مان به اشکال گوناگون آنها را تجربه 
می کنیم. درحقیقت رنج در زندگی انسان اجتناب ناپذیر است و 
هرگز نمی توان کامال از چنگال آن گریخت. البته این موضوع 
به این معنی نیست که نمی توانیم راهبردهایی برای کاهش یا 
مدیریت بهتر آن طراحی کنیم، بلکه یکی از نخستین گام ها 
بپذیریم  که  است  این  رنج ها  بهتر  مدیریت  یا  کاهش  برای 
زندگی مان هرگز عاری از رنج نخواهد بود. کریستوفر همیلتون، 
مدرس ارشد فلسفه دین در کالج کینگ لندن و نویسنده کتاب 
»چگونه رنج بکشیم؟« در مقدمه کتاب می گوید: »در زندگی 
رنج وجود دارد و ما هم هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم که 
از آن رهایی پیدا کنیم.« او تفکر مثبت و دوری از امواج منفی 
و سایر موارد انگیزشی را نیز نفی می کند و معتقد است باید 
با رنج روبرو شویم تا بتوانیم به شکلی درست با آن برخورد 
کنیم.راه حل کریستوفر همیلتون برای رنج های زندگی متفاوت 
است. او راه های سازنده ای را بررسی می کند تا با کمک آنها 
رنج را بپذیریم و از این طریق بینشی منحصربه فرد نسبت 
به شرایطمان پیدا کنیم. همیلتون به نمونه های درخشانی از 
نشان  و  اشاره می کند  علم  ادبیات و  تاریخ،  زمینه  در  افراد 
می دهد چطور می توانیم رنج را منبع ارزشمندی از روشنگری 
ببینیم که به هستی مان شکل می بخشد. او کتابش را »تالش 
برای بهبود اوضاع« می داند و با بررسی 4 حوزه در زندگی 
که رنج های بیشتری به ما تحمیل می کنند )خانواده، عشق، 
بیماری و مرگ( نشان می دهد که چگونه می توانیم به شکلی 

سازنده با این رنج ها کنار بیاییم. 
کتاب چگونه رنج بکشیم از کتاب های خودیاری است که 

برای مقابله با برخی از سخت ترین توان ما را 
مشکالت زندگی افزایش می دهد. 
اما  نمی کند  معجزه  کتاب  این 
نهفته  آن  در  زیادی  آگاهی های 
است که می توانند به کنار آمدن 
این  کنند.  کمک  بسیار  رنج  با 
کتاب نوشته کریستوفر همیلتون، 
ترجمه سما قرایی است که در 
180 صفحه توسط نشر هنوز 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

  دکتر شهرزاد خسروی فر
روان پزشک، فلوشیپ بیماری های خواب

عضو انجمن روان پزشکان ایران و عضو انجمن طب خواب ایران 

کالمی نو
  دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس بالینی کودک و نوجوان
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