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یک شکم سیر فوتبال برای زنده ماندن
»شوش شرقی نرسیده به چهارراه لب خط روبروی فروشگاه رفاه در آبی« اینجا خانه ایرانیان، خانه علم خیابان شوش است. قرارم با 
بچه های تیم فوتبال پرشین شوش همین جاست. قرار است با آنها به محل تمرین شان بروم. بافت قدیمی و خاک خورده این نقطه 

از پایتخت در صبح جمعه دلگیرتر از هر روز دیگری است. چند خیابان آن طرف تر بلورفروش های شوش هستند، با دنیایی متفاوت با 
مغازه ها و اجناسی که صاحبان شان برو بیایی برای خودشان دارند. امروز دستفروش ها هم چوب حراج به اجناس شان زده اند. این 

را یکی از مسافران مترو که مقصدش این بخش از منطقه است، می گوید. .. صفحه های 2 و 3
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اداره بهداشت و درمان 
دانشگاه شاهد

روش های نهی از سیگار کشیدن 
در فرهنگ بسیجی

• عموما اشخاص سيگاري كه پا به سن هم بودند، 
بيرون چادر و در محوطه باز سيگار مي كشيدند و 
بعضي كه مقيدتر بودند ابدا در انظار سيگار روشن 
نمي كردند، به گوشه خلوتي مي رفتند و اگر كسي 
هم سراغشان را از بچه هاي چادر مي گرفت، به 

 شوخي مي گفتند: »رفته سوره دخان تالوت كنه.«
با اين وصف، اگر كسي از بچه ها تازه وارد بود و ناآشنا 
به آداب جبهه و داخل چادر شروع به كشيدن سيگار 
مي كرد، بچه ها يكي يكي چادر را ترك مي كردند و او 
را تنها مي گذاشتند؛ يعني يا جاي دود سيگار شما يا 
جاي ما؛ كه معموال اين برادران در همان نوبت اول 
متنبه مي شدند و عذرخواهي مي كردند و به جمع 
مي پيوستند. بعضي هم به ايشان يادآور مي شدند كه 
حيف از اين نام بسيجي و لباس رزم و محيط مقدس 
جبهه نيست كه شما دست به چنين كاري بزنيد؟! )1(

• سردار شهيد حاج حسين خرازی، اولين فرمانده 
در سپاه اسالم بود كه سيگار كشيدن بسيجی ها 
را ممنوع كرده بود و در اين مورد سختگيری 

شديدی می كرد.)2(
• يكی از دوستان كه چند سالی از ما بزرگ تر و نامش 
حسن بود، در حاشيه خيابان كارون سيگاری روشن 
كرد؛ ديدم كه شهيد رجب غالمی )تخريب چی تيپ 
ويژه شهدا در كردستان( با استواری تمام پيش آمد 
و گفت: »حسن آقا سيگارت را بده به من« خيلی 
تعجب كردم، غالمی كه سيگاری نيست با سيگار 
حسن چه كار دارد؟ نگاهش می كردم، ديدم كه سيگار 
را گرفت، خيال می كردم كه حاال او پكی به سيگار 
می زند. آن بنده خدا سيگارش را تازه روشن كرده 
بود اما ديدم كه شهيد غالمی سيگار را زير پايش 
گذاشت و له كرد. حسن آقا خيلی ناراحت شد. 
من هم ناراحت شدم و به رجب گفتم: »چرا اين 
كار را كردی؟« شهيد جمله ای گفت كه خشكمان 
زد. او گفت: »حيف است بسيجی سيگار بكشد.« 
با اينكه او اصال سواد نداشت، اين جمله آنقدر برای 
ما تكان دهنده بود كه حد نداشت. با وجود آنكه 
در اول جنگ رسما بين رزمندگان سيگار توزيع 
می كردند، جمله شهيد غالمی باعث شد  حسن 

آقا سيگار را در جبهه ترك كند.)3(
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ورزش و سالمت شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت2

جمعیت امام علی )ع( امداد دانشجویی- مردمی و یک سازمان 
مردم نهاد، مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است. این نهاد در 
سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی به ثبت رسید و با گرفتن مجوز 
رسمی از وزارت کشور شروع به کار کرد. رسیدن به جهانی 
استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب پذیر 
به ویژه کودکان، مأموریت مهم این جمعیت است. حدود 4 
هزار کودک در خانه های ایرانی در سراسر ایران تحت پوشش 

خدمات جمعیت امام علی)ع( قرار دارند. 
جمعیت امام علی)ع( ۳۳ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال 
در تهران )محله های مولوی، خاک سفید، دروازه غار، 
لب خط، فرحزاد، پاکدشت، شهرری، احمدآباد مستوفی(، 
شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمان، بوشهر، کرمانشاه، 

ساری، گرگان، کرج و... دارد.
هنری،  درمانی،  آموزشی،  ایرانی خدمات  خانه های  در 

پزشکی، ورزشی و... ارائه می شود. 
طرح  مسلم،  طفالن  عیاران،  شام  برکت،  هفت سین 

که  است  آیین هایی  جمله  از  و...  عاشق  کوچه گردان 
برای طرح معضالت و حمایت  امام علی)ع(  جمعیت 
از اقشار آسیب پذیر در مناسبت های ملی و مذهبی در 

محالت حاشیه ای شهرها برگزار می کند.
میثم واحدی، مسوول کمیته ورزش جمعیت امام علی)ع( 
می گوید: »هدف از تشکیل تیم های ورزشی این است که 
به عنوان ابزار مددکاری قدرتمند در کاهش و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی نقش موثرتری داشته باشد. در بحث 
مسوولیت اجتماعی، ورزش می تواند وسیله همگرایی بین 
اقوام باشد. در یک تیم اتباع افغانی، پاکستانی و ایرانی داریم 
که در حاشیه شهرها زندگی و کنار هم تمرین می کنند.«
برای  وسیله ای  االن  ورزش  »متاسفانه  می  دهد:  ادامه  او 
ثروت اندوزی و کسب قدرت و شهرت شده است. ما با 
برگزاری لیگ های ورزشی، می خواهیم ورزش را در جایگاه 
خودش تعریف کنیم. توسعه اجتماعی و صلح دستاوردهایی 
است که به عینه در این چند سال برگزاری لیگ دیده ام.«

فوتبالیست هایی که به اللیگا دعوت شدند
۳دور  در  ایران  جای  همه  از  تیم   4۰ با  امسال  فوتبال 
تیم  با شرکت 24  نهایی هم  مقدماتی برگزار شد. دور 
در تهران بود. ۳نفر هم برای رفتن به کمپ اللیگا مجوز 
گرفتند. اسفندیار ایراندوست و علی دهقانی از تیم پرشین 
سرباز بلوچستان و علیرضا غریب زاده از پرشین شوش لب 
خط تهران  همراه ۱۳ نونهال فوتبالیست ایرانی شهرهای 
دیگر به کمپ استعدادیابی اللیگا دعوت شدند و 2 هفته 

در کمپ اسپانیا تمرین کردند.

غفلت ورزشی ها از مسوولیت های اجتماعی
ورزشی  الگوهای  و  »ورزشکاران  می گوید:  واحدی 
آسیب های  و  معضالت  معرفی  با  می توانند  جامعه 
اجتماعی تاثیرگذار باشند و به پیشگیری از آنها کمک 
به خصوص جامعه  و  ما  متاسفانه جامعه ورزشی  کنند. 

نخبه از این مسوولیت های اجتماعی غفلت کرده  اند.«

فوتبال، مصدومیت، دروازه بانی 
و  می کنند  زندگی  در شوش  اینجا  که  بچه هایی  بیشتر 
عضو تیم لب خط این منطقه هم هستند، اهل سبزوارند 
و فامیل. با تیم نونهاالن در پرشین لیگدر لیگ سوم شده. 
جثه بزرگ تری نسبت به بقیه دارد و شلوغ تر هم هست. 
می گوید: »آقای علی اصغر فیوجی نسب هستم. داور حق 

ما را خورد. نگذاشتند قهرمان شویم.«
هم  بچه ها  بقیه  است.  پرسپولیسی  می گوید  خودش 
سبزواری ها  و  مشهدی ها  که  می کنند  تایید  را  حرفش 
همه پرسپولیسی اند. از خانواده اش می گوید و آینده ای 
که امیدوار است با فوتبال بهتر شود: »دو تا خواهر دارم. 
پدرم فوت کرده. تا کالس ششم درس خواندم. ۳-2سال 
پیش با آقای منجم که مربی قبلی مان بود در پارک آشنا 
بیا فوتبال. پسرخاله ام هم مربی است. سر  شدم. گفت 
۳هفته  زدند،  منو  بازی  تو  کردم.  عمل  را  پایم  فوتبال 

بیمارستان بودم.«

دروازه بان تیم نونهاالن لب خط شوش است. می گوید: 
»فیلتر موتور برق تعمیر می کنم. تا ساعت 5 مجبورم کار 
کنم. ماهی 5۰۰ هزار تومان می گیرم. پدرم ۱۸ سال پرس کار 
بود و آهن قیچی می کرد و بیمه بود اما االن فوت کرده. 
دروازه بان هستم. 2روز در هفته تمرین داریم. بقیه روزها 
خودم توی زمین آسفالت با بچه ها بازی می کنم. شاید با 

فوتبال آینده ام روشن تر باشد.«
ایرانسل برنامه ای برگزار کرد. مسووالن اللیگا هم آمده 
بودند. دور اول مسابقاتش در زمین پیام بود و بعد هم 
در ورزشگاه آزادی برگزار شد. ۳نفر از بچه های جمعیت 
۱2 روز رفتند اسپانیا. پرشین بچه ها را به جایی می رساند. 
نیما صالحي: فوتبال بچه ها را از معضالت دور 

مي کند 
نیما صالحی، سرپرست تیم های پرشین لب خط شوش است. 
تنها کسی است که با مینی بوس بچه ها را تا ورزشگاه کارگران 
)شهید معتمدی( همراهی می کند؛ چند خیابان آن طرف تر. 
او از تاثیر عجیب فوتبال روی این بچه ها می گوید: »تاثیر 
ورزش روی این بچه ها فوق العاده است. جوری متحول 
کنند،  اشتباهی  اگر  نمی شود.  باورت  اصال  که  می شوند 

یا  بکند  او  با  سردی  برخورد  می گیرد  تصمیم  سرمربی 
از تمرین و بازی محرومش می کند. بازیکن با این تنبیه 
خودش اعتراف کرده که لیاقت این محبت را ندارد. بچه ها 
با ورزش کردن یاد می گیرند احساسات سرکوب شده و 
خشم و عصبانیت شان را کنترل کنند. همکاری تیمی را هم 
یاد می گیرند. می خواهیم لیگ پرشین را گسترش بدهیم تا 
بچه ها دیده شوند. عالوه بر بعد مالی وقتی بچه ها در محیط 
سالم قرار می گیرند به صورت اتوماتیک وار از معضالت دور 
می شوند. طول می کشد رفتارهای قبلی از ناخودآگاه ذهن 
بچه ها بیرون برود و محیط ورزش در ذهن شان جایگزین 
شود. می توان این تغییرات را بین آنها و بقیه اقوام شان دید.« 

ادای دین به این بچه ها داشتم
معلم زبان هستم. همیشه دوست داشتم کارهایی را داوطلبانه 
انجام بدهم، مثل تدریس در بهزیستی و کانون اصالح و 
تربیت. هر جا می رفتم این طرف و آن طرف پاس می دادند. 
چند وقت بعد یکی از همکارانم تلفنی داشت با جایی 
صحبت می کرد. می گفت یک چیزهایی برای بچه ها گرفتیم. 
از او سوال کردم و متوجه جمعیت امام علی)ع( شدم و 

ثبت نام کردم. اولش با تدریس زبان شروع کردم. خودم 
ورزش می کردم و سرپرستی تیم های بوکس، فوتبال، شنا 
و دوومیدانی را برعهده گرفتم. همیشه حس می کردم دینی 
نسبت به این بچه ها دارم. هر کاری می کردم فکر می کردم 
یک جای کار می لنگد. در همه مددکار ها این حس وجود 

دارد. االن حس می کنم کامل شده ام.

این بچه ها بازیگرند، باید اسکار بگیرند
به جز ورزش با این بچه ها تئاتر هم کار می کنیم. نه تحصیالتی 
دارند و نه تجربه ای. زندگی را مسخره بازی می دانند، به 
همین دلیل بازیگران خوبی هستند. شاید راحت بتوانند 
در بازیگری اسکار بگیرند. نباید نسبت به آنها واکنش تند 
نشان داد چون بدتر می شوند. ببینند داری عصبانی می شوی، 

خوشحال می شوند.

همذات پنداری با رونالدو و آلپاچینو
هر خانه علم، مسوول آموزشی و فرهنگی دارد. تئاتر یکی 
از آموزش هاست. بچه ها در ورزش و تئاتر خودشان را 
تخلیه می کنند. دلیل اصلی اش دیده شدن است. درس خیلی 

طول می کشد. همذات پنداری این بچه ها خیلی خوب است. 
راحت با رونالدو و آل پاچینو همذات پنداری می کنند.

اخراج از کار و اوج بحران 
این بچه ها بیشتر فامیل هستند. کارشان پرس کاری است. از 
۷-6 سالگی می روند سر کار. صاحب کار اولش دوستانه 
ساله  که ۱۸  بعد  می دهد.  کمی  پول  و  می کند  برخورد 
شدند، در اوج بحران شخصیت برای اینکه آنها را بیمه 
نکند، اخراج شان می کند. ساختار اجتماعی افغان ها بهتر 
است. جذب کارهای خیاطی می شوند. در برنامه ثبت نام 
که از خانواده  ها برای کالس درس انجام می دادیم، افغان ها 

اصرار داشتند بچه هایشان مدسه بروند.

شوش کلکسیونی از همه خالف ها 
بچه هایی که خاک سفید بودند، آمدند شوش لب خط. 
اینجا کلکسیونی از معضالت اجتماعی است. در خاک 
سفید اعتیاد هست اما موادفروشی بیشتر و شاخص تر است. 
این  همه  در شوش  اما  هست  زباله گردی  پاکدشت  در 

معضالت وجود دارد. 

جمعیت امام علی)ع(؛ مستقل و مردمی

به  نرسیده  شرقی  »شوش 
روبروی  خط  لب  چهارراه 
فروشگاه رفاه در آبی« اینجا 
خانه ایرانیان، خانه علم خیابان 
شوش است. قرارم با بچه های 
تیم فوتبال پرشین شوش همین جاست. قرار است 
با آنها به محل تمرین شان بروم. بافت قدیمی و 
خاک خورده این نقطه از پایتخت در صبح جمعه 
دلگیرتر از هر روز دیگری است. چند خیابان آن 
طرف تر بلورفروش های شوش هستند، با دنیایی 
متفاوت با مغازه ها و اجناسی که صاحبان شان برو 
بیایی برای خودشان دارند. امروز دستفروش ها 
هم چوب حراج به اجناس شان زده اند. این را 
یکی از مسافران مترو که مقصدش این بخش 

از منطقه است، می گوید. 
مینی بوس کنار خیابان پارک شده. بچه ها آماده 
حرکتند و دور سرپرست تیمشان، حلقه زده  اند. 
من را که می بینند، زود متوجه می شوند. می گویند 
خاله می خواهی از ما مصاحبه بگیری؟ زندگی 
کردن در شرایط سخت و محروم بودن از محله ای 
امن و عاری از معضالت ریز و درشتی مثل فقر، 
بی پولی، بی کسی، اعتیاد، دعوا و درگیری و.... 
که در کمین شان نشسته، حق شان نیست. اشتباهی 
هم کرده باشند نباید تنها به پایشان نوشته شود. 
خیلی ها مسوول هستند اما به روی خودشان 
نمی آورند ولی هستند کسانی که خالصانه دنبال 
این بچه ها افتاده  اند تا دست شان را بگیرند و تا 
دیر نشده از گرداب نابودی و هالکت نجات شان 
بدهند؛ با ورزش، فوتبال و کارهای فرهنگی که 

سال هاست شروع کرد  ه اند.

فوتبالوکودکانیکهلبمرزبدبختیهاراهمیروند

یک شکم سیر فوتبال برای زنده ماندن 
 مريم 

عالي زاده

شاید آینده ام روشن تر باشد
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3ورزش و سالمت شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت

ابوالفضل ارشدزاده، کاپیتان نونهاالن است. خودش می گوید اخالق نداشت که کاپیتان 
نمی شد. بزرگ تر از سن و سالش به نظر می آید. انگار زودتر از بقیه بزرگ شده. از شبی 
می گوید که راهش از قهوه خانه ها به این فوتبال باز شد: »۸ ساله بودم که با بچه های 
بزرگ تر، قهوه خانه و این طور جاها می رفتیم. یک شب پسر عمویم گفت یک جایی هست 
فوتبال بازی می کنند، خیلی حال می دهد. لباس هم می دهند و هیچ پولی نمی گیرند. من 
هم آمدم. مربی مان حرف زد. گفت اگر دور اعتیاد بروید نمی توانید به تیم من بیایید. فکر 
می کردم پرشین فقط در تهران بازی و تمرین مسابقات برای بچه ها گذاشته اما بعدش 

فهمیدم این شرایط برای بچه های حاشیه نشین همه شهرهای ایران است.«

گفتم ولش کن می روم سرکار 
یک خواهر دارم و با پدر و مادرم زندگی می کنم. پدرم کار می کند اما حقوقش خیلی 

نیست. تا کالس هفتم درس خواندم اما گفتم ولش کن می روم سرکار. 

به خاطر کار، پرسپولیس نرفتم
 آن موقع هیچ چی نمی فهمیدم. االن که بازی می کنم، فکر می کنم بازیکن خوبی شده ام. 
۳تا باشگاه رفتم. نونهاالن پرسپولیس، پارس و فوالد بازی کردم. پرشین من را فرستاد 
به این تیم ها. آن تیم ها آدم را شکوفا می کند. تمرین تیم پرسپولیس دور بود و نتوانستم 
بروم. هفته ای 2جلسه؛ دوشنبه شب ها و ظهر جمعه تمرین دارم. تا ساعت ۸/5 سرکار 

هستم. دوشنبه ها بدو بدو سر تمرین می روم. 

خودم را جای راموس می گذارم
با اینکه مدرسه نمی روم، به این دلیل که قدیمی ام، کاپیتان تیم هستم. بهترین بازیکن در 
خط دفاع هستم. راموس دفاع آخر است و کاپیتان و شماره 4 را می پوشد، من هم همین 
طور. االن که تمرین می کنم به این فکر می کنم که راموس چه جوری تمرین می کند. اول 

گرم می کند. خودم را جای راموس می گذارم. ان شاا... به یک جایی برسم.

علی غریب زاده ۱۸ ساله هم سبزواری است. در تیم جوانان 
بازی می کند. تمرین حسابی خسته اش  لب خط شوش 
کرده. نگاهش به دوردست هاست. جدی و کم حرف. از 
شرایط امروزش راضی است. دلیل هم دارد. بزرگ ترین 
مشکل االن بیماری پدرش است: »تا کالس دوم دبستان 
درس خواندم. 4سال است آمده ام فوتبال. پدرم مریض 

شده و سرطان ریه دارد.« 

سریع جوش می آوردم
او ادامه می دهد: »قبال خیلی عصبانی می شدم. سریع جوش 
می آوردم. فوتبال کم کم تاثیر می گذارد در اخالقم. وقتی 
اگر  اسپانیا، گفتم  انتخاب شد و رفت  پسر سرمربی مان 
من هم کوچک تر بودم می توانستم بروم اما االن دیر شده.
این  دنبال  می گویم  آنها  به  شده  اند.  معتاد  االن  دوستانم 

کارها نروید. 
االن خیلی  »علی  بعضی وقت ها عصبانی می شوم. 

فرق کرده. خودش می گوید: »قبال اذیت می کردم. هر 
این  می کنم  فکر  االن  نبود.  مهم  برایم  می کردم  کاری 

برایم بد می شود.  کارها را بکنم 
قبال تئاتر می رفتم اما پارسال در فوتبال دعوا کردم و محرومم 
کردند. فعال باید درس بخوانم. کالس نهضت می روم. 2تا 

درس قبول شوم، می روم کالس چهارم.« 

محله مان پر از معتاد است
محله مان یکسره دعواست. پر از معتاد و زباله است. هرچه 

با شهرداری تماس می گیریم، نمی آیند زباله ها را ببرند.

 قبال فکر و ذکرم دعوا کردن و خالف بود، 
االن فوتبال

االن فکر می کنم فوتبال بیایم، معتاد، دزد و خالفکار نمی شوم. 
آن موقع به فکر دعوا کردن بودم اما االن همه فکر و ذهنم 

شده فوتبال و تئاتر.

علیرضا غریب زاده ۱۳ ساله یکی از این بازیکنان است. از آن شاگرد زرنگ ها که تازه 
از اسپانیا برگشته است. پیراهنش را روی شورت ورزشی اش انداخته و استایلش 
مثل بازیکنان آمریکای جنوبی است. با برادر کوچک ترش که در تیم نونهاالن است، 
مو نمی زند. سرپرست تیم می گوید: »علیرضا آنقدر معروف و بزرگ شده که همه 
می خواهند از او عکس و امضا بگیرد. من هنوز در حدی نیستم و به جای مهمی 

نرسیدم که با کسی عکس بگیرم. من هنوز شروع راه هستم.« 

2 هفته زندگی با اسپانیایی ها 
مسووالن اللیگا با ایرانسل از بچه ها تست گرفتند و ۱۷ نفر از بازیکنان ایرانی را به 
اسپانیا بردند. 6 روز بارسلون و 6 روز در مادرید بودیم. یک نوع تست و تمرین 
بود. روزی 2جلسه صبح و عصر تمرین می کردیم. چند وقت دیگر می خواهند 
برایمان مربی بفرستند. شرکت ایرانسل می خواهد ۱۷ تا تیم تشکیل بدهد برای 

مسابقات ایران و اسپانیا که قرار است سالی یک بار برگزار شود.

زباله ریختن ایرانی ها و فرهنگ باالی اسپانیایی ها 
اسپانیا خیلی تمیز بود. فرهنگ شان باال بود. می خواستند از خیابان رد بشوند، اگر 
5۰ نفر هم در یک خط بودند، ماشین ها می ایستادند که همه رد بشوند اما اینجا اول 
بوق می زنند، بعد هم با سرعت می روند. یک زباله هم در خیابان هایشان نبود. اگر 
بچه های ما زباله می ریختند، 2دقیقه بعد می دیدیم روی زمین نبود. مردم خودشان 
جمع می کردند. آنجا اگر چراغ برای عابر پیاده قرمز بود حتی اگر ماشین نمی آمد، 

عابر می ایستاد تا چراغ سبز شود. 
موارد خوب زیاد دیدیم. مربی های خوب، ماشین های خوب، زمین های خوب 
فوتبال. تو مجموعه های ورزشی مثل نیوکمپ، سانتیاگوبرنابئو و متروپولیتانوکه 
زمین اتلتیکو بود، عین همان زمین، 6-5تا زمین برای بچه های نونهال داشتند و بقیه 
تیم ها که زمین چمنشان طبیعی بود. هتل های مجهز هم اینترنت رایگان داشت.

بااخالق بودن برایشان از فوتبال مهم تر است
 هافبک وسط باید پاس های »تودر« مختلف بدهد، دریبل بزند، پاس های حین فرار 
بدهد. برای آنها مهم است که من این کارها را بکنم. بااخالق بودن  چیز دیگری است 
که برایشان مهم است. در آنجا مربی ها بیرون زمین با بازیکنان شوخی می کردند. 
خیلی شاد و خوشحال بودند اما سرتمرین خیلی جدی  بودند. در هتل با بچه ها 

پلی استیشن بازی می کردند. 

خدا را شکر سمت راه خالف نرفتم
ما ۳پسر هستیم. اولی که بزرگ تر است، تا پارسال می آمد اینجا. کاپیتان بود. تیم 
نوجوانان را قهرمان کرد. االن رفته تیم امیدها چون پرشین تیم امید ندارد. االن 
فوتبال حرفه ای را کنار گذاشته ولی با پدرم بعضی روزها می روند فوتبال. ورزش 
می کنم برای فوتبالیست شدن. برای اینکه بدنم سالم بماند. خدا را شکر به سمت 

کار خالف نرفتم. دوست دارم مثل مسی بشوم.
ساخت زمین چمن طبیعی برای بلوچستانی ها

امسال می روم کالس هفتم. درسم نسبت به بقیه بچه ها بد نیست. دوست دارم 
فوتبال را مثل اروپایی ها بازی کنم. من سبزواری هستم اما دوست دارم در آینده 

برای بلوچستانی ها چند تا زمین تمرین چمن طبیعی درست کنم. 

دعوا و درگیری در محل مان کمتر شده 
االن شرایط خیلی بهتر شده است. اول تو هر کوچه در محل ما هر روز، یک روز 
درمیان دعوا می شد اما  بچه هایی که آمدند اینجا با هم مهربان تر شد  ه اند و دعوا نمی کنند. 

کارهایی که مسووالن ورزش باید بکنند
ایرانسل یک کار بزرگ کرد که اصال برعهده اش نبود. این کارها را باید کمیته ورزش 
انجام می داد. باید مربی به شهرها بفرستند. مسابقات و تمرین برای بچه ها بگذارند. 
در همه شهرها استعدادهای خوبی هست اما رسیدگی نمی شود و استعداد هایشان 

می سوزد.

جمشید غریب زاده، مربی جوانان شوش لب خط است. 5 سال 
است مربی شده. او پدر علیرضاست که به کمپ استعدادیابی 
اسپانیایی ها دعوت شده. بچه همین منطقه است و بهتر از هر 
کسی اینجا را می شناسد: »خیلی فرهنگ سازی شده. محیطی 
که هستیم همه جور خالف، موادفروشی، همه مدل کاری 
وجود دارد اما االن این کارها کمتر شده. بچه ها از آن کارها 
خیلی  مالی  نظر  از  خانواده ها  منطقه  این  در  شده اند.  دور 
منطقه  این  بچه های  برای  زمینی  که  همین  هستند.  ضعیف 
انگیزه شان  می گذارند  تمرین  2جسله  هفته ای  و  می گیرند 
حمایت  بچه ها  از  می روند.  فوتبال  دنبال  و  می شود  بیشتر 
می خواهد  کسی  هر  گذاشته  اند؛  برایشان  امکانات  و  کرده 
می رود بوکس، فوتبال یا کشتی. ۳تا از بازیکنان پرشین لیگ 
با کمک ایرانسل به اسپانیا رفتند. از 2/5سال پیش سالی 2بار 
مربیان اسپانیایی می آیند ایران و اردوی 2 هفته ای برای بچه ها 
می گذارند. تا االن کارلوس رودریگز، خوزه کارمبو و لوئیز 

گارسیا به ایران آمده  اند. 

اسپانیایی ها این بچه ها را می شناسند، خودمان نه 
پسرم که به اسپانیا رفته بود، می گفت مربی اسپانیایی بدون 
اینکه تمرین ما را دیده باشد همه ما را می شناخت. باعث 
کسی  را  بچه ها  این  خودمان  کشور  در  که  هست  تأسف 

نمی شناسد.

از پیراهن بازیکن اسپانیایی تا کمک به کودکان 
مبتال به سرطان 

2جلسه تمرین آنها با ۱۰ جلسه تمرینات ما برابری می کند. 
فرق می کند.  اینجا  بازیکنان  با  امکاناتشان و صحبت کردن 
پسرم  می کند.  پیشرفت  فوتبال شان  که  است  دلیل  به همین 
از مسووالن ایرانسل خواسته بود در سفر به اسپانیا یکی از 
بازیکنان بزرگ این کشور را ببیند و پیراهن او را بگیرد. از 

دلیلش پرسیده بودند. 
پسرم گفته بود که می خواهد پیراهن را بفروشد و به کودکان 
مبتال به سرطان کمک کند. آنها پیراهن کازرلو شماره ۸ ویارئال 
را به او داد  ند و قرار است به فروش برسد و پولش صرف 

کودکان مبتال به سرطان شود.

ابوالفضل: به خاطر کار پرسپولیس نرفتم

علی: دوستانم معتاد شدند، خودم فرق کردم

علیرضا: شروع راه هستم 

اینجا همه جور خالفی کم شده
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برخی مشکالت وجود دارند که حل آنها بسیار 
دشوار می نماید اما اگر به آنها از زاویه ای دیگر 
بنگریم، ساده خواهند شد. به نظر می رسد مشکل 
آلودگی هوای شهرهای بزرگ هم تا حد زیادی 
به همین صورت باشد. برای حل این مشکل 
تا به حال ده ها نشست تخصصی و همایش 
برگزار شده، صدها مقاله و خبر نوشته شده، 
چند قانون و مصوبه وضع شده، یک »برنامه  
جامع« تصویب شده و میلیاردها تومان برای 
معاینه  فنی خودروها هزینه شده اما از آنجا که 
تقریبا در هیچ یک از طرح های داده شده برای 
کاهش آلودگی، به حذف یا کم کردن عامل 
اصلی؛ یعنی خودروها و موتورسیکلت ها توجه 
نشده، در عمل نتیجه  مثبتی به دست نیامده است.

در ادامه، چند راه حل بی هزینه و بسیار ساده که 
از همین فردا قابل اجراست، پیشنهاد می شود. 
شاید بگویند بعضی از آنها ممکن است از نظر 
اقتصادی به گروه هایی از جامعه آسیب برساند اما 
در شرایطی که امروزه هوای شهرهایی مانند تهران 
به موضوع مرگ و زندگی تبدیل شده، صحبت 
از آسیب های محدود اقتصادی )اگر اصال پیش 
البی های  همچنین  است.  بالموضوع  بیاید( 
خودروسازی هم که به نظر می رسد یکی از 
مخالفان اصلی و موثر طرح های محدودسازی 
خودروهای شخصی باشند، باید منافع بلندمدت 
و سالمت خود و عزیزان شان را در نظر بگیرند.

1. از ساخت بزرگراه و تعریض خیابان ها در 
تهران خودداری کنید. تجربه های جهانی)1( 
نشان داده و گفته های مکرر مسووالن ترافیک 
تهران طی سال های گذشته مؤید این نکته است 
که مشکل رفت وآمد تهران با ساخت بزرگراه 
 حل نمی شود. فقط کافی است دقت کنیم که 
هر بزرگراهی که در شهر ساخته می شود، به 
سرعت به کانون پر ازدحام از خودرو و منبع 
جدید و عظیم آلودگی تبدیل می شود. همین 
گونه است، تونل های شهری مانند تونل پرهزینه  
توحید که نه تنها رفت وآمد منطقه را کمتر نکرده، 
بلکه به کارخانه  جدید تولید آلودگی تبدیل 
شده است. اگر خیابان ها تنگ تر باشند، مردم 
خودروی شخصی شان را بیرون نمی آورند و 
سرعت و کارایی وسایل حمل ونقل همگانی 

بیشتر می شود.
در مورد بزرگراه های موجود، بهتر است یک 
سمت آنها به راه دوطرفه برای وسایل همگانی 
تبدیل شود )نه اینکه در هر سمت، فقط یک 
خط باریک برای اتوبوس ایجاد شود(. به این 
ترتیب، کسانی که در مسیرهای کنونی با خودروی 
شخصی رفت وآمد می کنند، راه خود را تنگ 
می بینند و متمایل به استفاده از وسایل همگانی 

می شوند.
2. محدوده  »طرح ترافیک« را بزرگ تر کنید. 
حدود 40 سال است که محدوده  »طرح ترافیک« 
)محدوده  ممنوع برای خودروهای شخصی در 
ساعاتی از روز( افزایش نیافته است. بزرگ تر 
کردن این محدوده، باعث سبک شدن رفت وآمد، 
افزایش کارایی اتوبوس ها و تاکسی ها، کمتر 

شدن آلودگی هوا و انسانی تر شدن فضای شهر 
خواهد شد.

مقایسه  خیابان های مرکزی شهر، مثال بخش های 
جنوبی خیابان ولیعصر)عج( و محدوده  بازار که در 
آنها تراکم واحدهای مسکونی و اداری - تجاری 
و رفت وآمد بیشتر است، با مناطق بیرون از 
»طرح« به وضوح نشان می دهد، در صورت 
نبود خودروهای شخصی، ترافیک روان تر است 

و همه هم به کار خود می رسند.
محدودیت  هم  موتورسیکلت ها  برای   .3
حدود  می گویند  مسووالن  کنید.  ایجاد 
از  ناشی  تهران،  هوای  آلودگی  درصد   30
موتورسیکلت هاست. موتورسیکلت در مقایسه با 
خودرو، مصرف سوخت به تعداد مسافر باالتری 
دارد و خطرآفرینی و خالفکاری دارندگان آن هم 
بسیار بیشتر است. در شرایط کنونی، بسیاری از 
دارندگان خودروهای شخصی، یک موتور هم 

برای ورود به محدوده  طرح خریده اند.
4. کاربرد خودروی شخصی را پرهزینه و 
محدود کنید. به کاربستن روش هایی مانند تقسیم 
روزهای مجاز برای آمدورفت خودروها برپایه  
زوج و فرد بودن پالک ها، سنگین کردن بهای 
مجوز ورود به محدوده های شلوغ شهر، باال 
بردن هزینه  پارکینگ و پارک کردن در حاشیه  
خیابان ها و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای 
خودروهای شخصی )نه برای تاکسی و اتوبوس( 
می توان کاربرد خودروی شخصی را کمتر کرد.

5. دوچرخه سواری را گسترش دهید. لستر 
براون می گوید: »از میان روش های موجود برای 
کاهش انتشار کربن، کمتر روشی به اندازه  روش 

جایگزین کردن دوچرخه برای سفرهای کوتاه 
موثر است. دوچرخه اعجازی در مهندسی کارایی 
است که از طریق آن با صرف 10کیلوگرم فلز 
و الستیک، کارایی فردی با ضریب 3 افزایش 
می یابد. من حساب کرده ام که با یک سیب زمینی، 
11 کیلومتر دوچرخه سواری می کنم. خودرو که 
حتی برای حمل یک نفر، به یک تن مصالح 
با دوچرخه، فوق العاده  نیاز دارد در مقایسه 
ناکارآمد است.« ایجاد راه های دوچرخه رو با 
اشغال بخشی از خیابان های شهر به نفع این 
وسیله )تبعیض مثبت(، دادن امتیازهای تعرفه ای 
و بانکی به واردکنندگان دوچرخه های خاص 
و تولیدکنندگان دوچرخه های همگانی، دادن 
وام های کم بهره برای خرید دوچرخه و ساخت 
برنامه های فرهنگی برای ترویج دوچرخه سواری 
می تواند بخشی از آمدورفت های شهری را 

بی آلودگی هوا پوشش دهد.
6. ساعت کار اصناف را محدود و تعطیلی های 
سازمان یافته را بیشتر کنید. باز بودن بقالی ها و 
بسیاری از صنف های دیگر تا نیمه شب و در 
روزهای جمعه چه ضرورتی دارد؟! باز بودن این 
مغازه ها، سبب افزایش ساعت هایی که رفت و آمد 
در شهر جریان دارد و مصرف سوخت و برق 
بیشتر می شود. اعمال محدودیت ساعت کار برای 
اصناف، هیچ زیانی را متوجه آنها نخواهد کرد 
چراکه به هر حال همه، کاالی موردنیاز خود را در 
ساعت های دیگر خواهند خرید. در حال حاضر، 
این مغازه ها در رقابت با یکدیگر ساعت های 
بیشتری را بازمی مانند. محدودیت ساعت کار، 
از نظر اجتماعی و روانی به نفع کارگران و حتی 

خود مالکان مغازه ها هم است. برنامه هایی مانند 
»طرح حیات شبانه« )افزایش ساعت های کار 
شبانه  صنف ها( که به تازگی از سوی شورای 
شهر پیشنهاد شده، سبب افزایش آلودگی هوا 

و آلودگی های صوتی و نوری شهر می شود.

چند راه حل دیگر
 ساعت های شروع و پایان کار صنف ها و 
اداره ها و مدرسه ها باید متفاوت و نظارت بر 
این امر جدی باشد تا رفت وآمدها راحت تر و 

سریع تر انجام شود.
 در بلندمدت باید فکری کرد تا همه  واحدهای 
صنفی و اداره ها و آموزشگاه ها به جای یک 
روز کنونی، 2روز در هفته تعطیل باشند و در 
روزهای تعطیل هم مقررات محدودیت استفاده از 
خودروی شخصی اعمال شود. در این صورت، 

فرصت تنفس برای شهر بیشتر می شود.
 برای مدرسه ها و دانشگاه ها و حتی اداره ها، 
تعطیالت زمستانی در نظر گرفته شود تا بار 
آمدورفت در این فصل که آلودگی هوا بیشتر 

می شود، کاهش یابد.
راه های  اینها  شد،  گفته  ابتدا  که  همان گونه 
سریع، کامال قابل اجرا و بی هزینه هستند که 
به راحتی می توانند بیش از نیمی از آلودگی 
هوای شهرهای بزرگ را رفع کنند. بدیهی است 
راه های بلندمدت تر و هزینه بر، مانند توسعه  
مترو، احداث خط های تراموا و »بی آرتی« در 
خیابان های موجود، عایق کردن خانه ها و اداره ها 
و اصالح موتورخانه های شوفاژ، جلوگیری از 
رشد جمعیت و توسعه  بیشتر شهرهای بزرگ، 

ایجاد فضای سبز بیشتر، اعمال محدودیت برای 
صنایع اطراف شهرها و... هم ضروری است. 

پی نوشت
1. در سال 2002 میالدی شهردار ابرشهر سئول، با 
مشاوره  هوانگ، استاد شهرسازی دانشگاه هونگیگ، 
یک بزرگراه 8 کیلومتری را در شهر سئول خراب کرد 
و آن را به شکل اولیه اش که رودخانه بود، درآورد و 
فضای سبز گسترده ای هم در دو سوی آن ایجاد کرد. 
هوانگ گفته بود  در سال 1999 میالدی مورد عجیبی 
را تجربه کرد؛ »3تونل در شهر وجود داشت و یکی 
از آنها باید بسته می شد. در کمال تعجب دریافتیم از 
حجم خودروها در معابر کاسته شده است. ما دریافتیم 
مورد اخیر یکی از مصادیق »پارادوکس براس« است 
که می گوید با کم کردن فضا در شهر می توان جریان 
ترافیک را روان تر کرد و با افزایش ظرفیت شبکه  
راه ها عملکرد کل شبکه  ترافیکی ضعیف تر می شود. 
به محض تخریب جاده، اتومبیل ها بالفاصله ناپدید 
شدند. بسیاری از مردم دیگر از خودروهایشان استفاده 
نکردند، بسیاری دیگر هم از مسیرهای جدید استفاده 
کردند، ناوگان اتوبوسرانی شهر تقویت شد و ... « 
)همشهری 1385/9/18(. شبیه این تجربه را در همین 
تهران، در مواقعی که بیرون آوردن خودروی شخصی 
به دلیل آلودگی بسیار شدید هوا، از در خانه ممنوع 
می شود، تجربه کرده ایم؛ در این وضع، بی آنکه شمار 
وسایل همگانی بیشتر شده باشد، همه بسیار سریع تر 

و راحت تر به مقصد خود می رسند.
 ،)B4.0 2. براون، لستر. نجات محیط زیست )پلن
ترجمه: حمید طراوتی، انتشارات جهاد دانشگاهی 
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 عباس محمدی
فعالمحیطزیست

یادداشتی به مناسبت هفته  محیط زیست با موضوع آلودگی هوا 

راه های ساده برای معضلی پیچیده

راه چاره آلودگی هوای تهران؛ کاهش مصرف بنزین و افزایش حمل ونقل عمومی
سالمت- تهران ابرشهری است که آلودگی هوا یکی از مشکالت جدی آن است. طبق تعریف 
ارائه شده در قانون هوای پاک، آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده های 
جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز، بو و صدا در هوای آزاد یا انسان ساخت، به 
مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سالمت انسان و موجودات زنده، 
فرایندهای بوم شناختی )اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زیان آور باشد یا سبب از بین رفتن یا کاهش 
رفاه عمومی شود.  آالینده های هوای تهران بیشتر شامل این عناصر است؛ ازون، ذرات معلق که 
عمدتا در اثر سوختن سوخت هایی مانند چوب و زغال سنگ و حرکت خودروهای شخصی 
و دیزلی در هوا منتشر می شوند، دی اکسید نیتروژن حاصل از احتراق وسایل نقلیه، واحدهای 
تولید برق، بویلرها و سوزاندن چوب، مونوکسیدکربن حاصل از احتراق سوخت در وسایل 
نقلیه موتوری فرسوده و بدون فناوری پیشرفته و دی اکسیدگوگرد که بیشتر به دلیل فرایندهای 
تولید برق در هوا منتشر می شوند. عالئم آلودگی با این عناصر اغلب تنفسی و قلبی هستند که 
درصورت تنفس طوالنی مدت و شدید ممکن است کار فرد را به بخش های اورژانس بکشانند.
 بنابر گزارش سال قبل »کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری تهران«، هزینه های اقتصادی ساالنه 
مربوط به آلودگی هوای تهران 2/6میلیارد دالر برآورد می شود که تنها خسارات سالمت بر انسان 
را شامل می شود. اگر خسارت های دیگر ناشی از آلودگی هوا مانند کاهش بهره وری کشاورزی، 
کاهش دید، آسیب ناشی از آلودگی بلندمدت هوا به مکان های فرهنگی و زیرساخت ها، کاهش 
کیفیت زندگی و روزهای آموزشی ازدست رفته که مدارس به دلیل آلودگی هوا بسته بودند را به 

خسارت های سالمت اضافه کنیم، عددی بسیار بزرگ تر به دست می آید.
مسووالن شهری تهران در آبان و آذر 95 و برخی روزهای سال بعد از آن، مدارس را تعطیل 
کردند که این اقدام نه فقط بر بهره وری آموزشی دانش آموزان، بلکه بر بهره وری کاری والدین 
آنها هم تاثیر خود را به جا گذاشت زیرا یکی از والدین، اغلب مادر، به اجبار برای نگهداری از 
فرزندان باید سر کار حاضر نشود. برآوردها و مقایسه با سایر ابرشهرهایی که همین گرفتاری 
را دارند، نشان می دهد، با کاهش آلودگی هوا، می توان جلوی بسیاری از خسارت های انسانی 
و مالی ناشی از آن را گرفت. بعد از گردآوری داده ها و شناخت منابع انتشار آالینده ها که در 
گزارش های مرکز کنترل کیفیت هوای تهران می توان آنها را مشاهده کرد، باید با انجام اقداماتی 
عوامل این انتشار را از بین برد. از جمله این اقدامات که در گزارش هم به آن اشاره شده، حذف 

ناوگان فرسوده، نصب فیلتر دود و...  اما مهم تر از همه کاهش مصرف بنزین است. 
البته تجربه کشورهای دیگر دنیا ازجمله کشوری مثل برزیل که توانسته گام های عملی بلندی 
برای کاهش آلودگی هوا بردارد، نشان می دهد، اگر نگاه خودرومحور حاکم بر مسووالن 
شهری و بی توجهی به گسترش شبکه حمل ونقل عمومی و ساخت بزرگراه ها ادامه پیدا کند و 
سیاست گذاران به هر دلیل نخواهند بار حمل ونقل شهری را از دوش خودروهای شخصی بردارند 
و بر دوش وسایل نقلیه عمومی بگذارند، هیچ راهکار میانه ای مانند اصالح فرمول بنزین یا بهبود 
فیلترهای آلودگی خودروها نمی تواند مشکل آلودگی هوا را حل کند. هرچند عقب ماندگی صنعت 
خودروسازی ما از بقیه جهان درباره معیارهای زیست محیطی یکی از عوامل آلودگی هواست، 
به باور کارشناسان، آنچه سبب پاکی هوا می شود، خودروی کمتر است، نه خودروی مدرن تر. 

چند نکته برای تنفس کمتر هوای آلوده
سعی کنید تا حد امکان در ساعات شلوغی در خیابان رفت وآمد نکنید و اگر مجبور به این کار 

هستید، بچه های همراه خود را بغل کنید تا در سطحی باالتر از اگزوز خودروها قرار بگیرند.
تا حد امکان در مناطق بیشتر آلوده مانند پشت چراغ قرمز توقف نکنید.

در مناطقی ورزش کنید که می دانید آلودگی هوا آنجا کمتر است.
تا می توانید در ساعات شلوغی با خودروی شخصی تردد نکنید. این کار هم به کاهش آلودگی 
هوا کمک می کند و هم جسم و روح شما کمتر دچار آسیب های ترافیک شلوغ شهری می شود. 
اگر مجبور به استفاده از خودروی شخصی هستید، به گونه ای برنامه ریزی کنید که کمترین زمان 

و کوتاه ترین مسافت انتخاب شود.
شیر و گیاهان سبز از جمله مواد غذایی ای هستند که در هوای آلوده به کمک سالمت شما می آیند.
زباله ها را نسوزانید. دود حاصل از سوزاندن زباله حاوی مواد آلوده کننده برای سالمت زیانبار است.
معاینه فنی خودروهای شخصی می تواند عاملی در کاهش آلودگی هوا باشد. سعی کنید تا حد 

امکان خودروی تان کمتر آلودگی ایجاد کند.
مصرف بیش از حد گرم کننده های گازی می تواند عامل آلودگی فضاهای دربسته باشد. زمستان 

فصل سرماست. در خانه لباس گرم تر بپوشید و دمای اتاق را در حد متعادل نگه دارید.

آلودگی هوا راه چاره دارد
براساس اعالم سازمان حفاظت از محیط زیست، مهم ترین عامل آلودگی هوا در کالنشهرهای ایران، 
آالیندگی خودروهای شخصی و دیزلی است. این موضوع به چند عامل ارتباط دارد که یکی از 
مهم ترین آنها قیمت پایین بنزین در کشور است. به گزارش همشهری، تا قبل از اصالح قیمت 
بنزین در اواخر آبان ماه سال جاری، ایران دومین بنزین ارزانقیمت دنیا را داشته و قیمت این کاال 

در کشور ما به نسبت از همه کشورهای جهان به جز ونزوئال کمتر بوده است.
نتیجه کنار هم گذاشتن بنزین ارزانقیمت، خودروهای با استاندارد پایین زیست محیطی و نبود سیستم 
حمل ونقل عمومی مناسب بیرون و درون شهری؛ یعنی آلودگی هوای کالنشهرهای کشورمان از 
یک سو که سالمت بسیاری از شهروندان ما را به خطر انداخته و از سوی دیگر، قاچاق این کاال 
به کشورهای همسایه. هر چند سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا، در گفت وگویی با 
ایسنا از افزایش 2برابری کشف سوخت قاچاق در مرزها خبر داد. طبق آمار رسمی که وزارت 
نفت به تازگی اعالم کرده، روزانه بیش از 10 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود 
که البته حجم زیادی از این قاچاق مربوط به حوزه جنوب، غرب، خلیج فارس و دریای عمان 
است. به این ترتیب هرچند دفاع سرسختانه از افزایش نیافتن قیمت بنزین که به خصوص در زمان 
نزدیک به انتخابات به برگ برنده ای در دست داوطلبان تبدیل می شود و در کوتاه مدت می تواند 
رضایت افکار عمومی را به دنبال داشته باشد، در بلندمدت این بازی دوسر باخت به ضرر منافع 
کشور ماست. آلودگی هوا تنها مشکل کشور ما نبوده و نیست. آغاز صنعتی شدن در اواخر قرن 
نوزدهم و بعد از آن، گسترش شهرنشینی باعث شد بشر با پدیده آلودگی هوای شهرها آشنا شود 
و بعد از آنکه نتایج مخرب آن آشکار شد، تعدیل و حذف آن ضرورت یافت. در ایران، 10 سالی 
است که زنگ خطر به صدا درآمده اما هنوز آلودگی هوا از مشکالت جدی ماست، به طوری 
که پیروز حناچی، شهردار تهران، در گفت وگویی اعالم کرده: »براساس نظرسنجی ها، مهم ترین 
مشکالت شهر تهران از نظر ساکنان شهر، آلودگی هوا و ترافیک است.« کشورهای جهان با استفاده 
از روش های مختلف که مهم ترین آنها کم کردن رفت وآمد خودروهای شخصی و افزایش سیستم 

حمل ونقل عمومی است، توانسته اند از عهده حل مشکل آلودگی هوا بربیایند.
 حسین آخانی، گیاه شناس و استاد دانشگاه تهران در یادداشتی می نویسد: »االن که این مطلب را 
می نویسم برای سفر علمی در شهر ادینبورگ اسکاتلند )انگلیس( آمده ام. کشور انگلیس قدیمی ترین 
صنعت نفت جهان را دارد و تاریخ کشف نفت در ایران با این کشور گره خورده است اما در همین 
انگلیس خیابان ها پر است از اتوبوس، شبیه همان اتوبوس های دوطبقه ای که 40-30  سال پیش 
مشابه آنها در تهران زیاد بود، با این تفاوت که این اتوبوس ها به روز و دوستدار محیط زیست 
هستند. در این کشور حداقل 3عامل باعث می شود مردم از وسیله نقلیه شخصی کم استفاده کنند 
یا هرگز استفاده نکنند؛ 1. داشتن سیستم بسیار کارآمد حمل ونقل عمومی که شبانه روز در دسترس 
همه است. 2. باال بودن قیمت بنزین که در حال حاضر به ازای هر لیتر 1/2پوند )حدود 7هزار 
تومان( است. 3. محدودیت های بسیارشدید از نظر پارکینگ و قیمت بسیار باالی آن. مجموعه این 
عوامل باعث شده افراد فقط در مواقع بسیار ضروری، مثال جابجایی وسیله و بیماری از خودروی 
شخصی استفاده کنند. استفاده از دوچرخه هم یکی از رایج ترین راه های جابجایی است که عالوه 

بر پاکی، برای حفظ سالمت مردم بسیار مفید است.«

محیط زیست شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت4



6 تمرين براي رهايي از گرفتگي عضالنی پشت ساق پا

ورزش برای درد ساق پا

علتها
افرادی که به مدت طوالنی می ایستند یا کسانی که در حالتی که پاهایشان آویزان است، می نشینند 
یا خانم هایی که کفش پاشنه بلند می پوشند )به خصوص در پاشنه های باریک( بیشتر دچار درد و 
گرفتگی پشت ساق مي شوند. نوع دیگری از گرفتگی عضالنی که ناراحت کننده تر است، گرفتگی 
شبانه است. در این نوع از گرفتگي، درست زمانی که شخص به خواب عمیق و راحتی رفته، بر 
اثر گرفتگی دردناک و شدید ناحیه ساق پا از خواب می پرد. نخستین موردي که باید در گرفتگي پا 
مورد بررسي قرار بگیرد، داروهای مصرفی است زیرا برخي داروها مانند داروهاي ضدفشارخون که 
دفع ادراري برخي مواد معدني از عوارض جانبي شان محسوب مي شود موجب گرفتگی عضالنی 
می شوند.متداول ترین علت گرفتگی شبانه پا، کمبود کلسیم است. اگر خانمی  یائسه هستید و سعی 
دارید وزن کم کنید یا به اندازه کافی کلسیم مصرف نمی کنید، مستعد گرفتگی پا خواهید بود. این 
حالت، هشداری است که نمایانگر کمبود کلسیم میان گروه هاي مختلف به خصوص بین زنان است. 
هرچند گرفتگی پا تنها موجب بروز درد می شود، باید دانست عارضه دیگر کمبود کلسیم؛ یعنی 
پوکی استخوان، بیماری قابل پیشگیري است بنابراین برای تسکین گرفتگي و پیشگیری از مشکالت 
بلندمدت حاصل از کمبود کلسیم با مشورت پزشکتان از هم اکنون مصرف این ماده معدني را آغاز کنید. 

راهحلها
برای رهایی و بهبود گرفتگی درد پشت ساق پا، توصیه های تغذیه ای و ورزشی وجود 
دارد که با اجرای آنها می توان سریع تر درد را تسکین داد. البته الزم به ذکر است قبل از 
هرگونه تصمیمی با پزشک معالج خود مشورت کنید. برخي خانم های باردار، مستعد 
گرفتگی پا هستند که معموال بر اثر تغییر در سوخت وساز )متابولیسم( کلسیم ایجاد 
مي شود. قاعدتا استفاده از مکمل های غذایی کلسیم در این وضعیت مفید خواهد 
بود. البته قبل از شروع مصرف این مکمل غذایی، موضوع را با پزشکتان در میان 
بگذارید. درمان دیگر برای موارد گرفتگی شبانه پا، مقدار دریافتی ویتامین E است. 
بر اساس پژوهش های انجام شده، پس از مصرف مکمل های غذایی ویتامین E این 
عارضه کامال یا تقریبا بهبود پیدا می کند. در بیشتر موارد بعد از قطع مصرف مکمل های 
ویتامین E احتمال اینکه عالئم عود کنند نیز وجود دارد. به گفته متخصصان، عالوه 
بر مصرف کلسیم و ویتامین E می توان از فواید منیزیم، پتاسیم و ویتامین A نیز در 
کاهش گرفتگی پشت ساق پا بهره برد. البته از آنجایی که ثابت شده  قند و کافئین، 
جذب برخي مواد معدنی به خصوص کلسیم را می کاهند، به افرادی که دچار گرفتگی 

پا هستند، توصیه می شود تا حد امکان قند و کافئین را از رژیم غذایی شان حذف کنند.
راه حل دیگر، اجتناب از حالت هایی است که درد پشت عضالت ساق پا ایجاد می کند؛ 
یعنی اجتناب از ایستادن طوالنی مدت و نشستن در حالی که پاها آویزان هستند و 
پرهیز از پوشیدن کفش های نامناسب. در بعضی موارد، این احساس گرفتگی و درد 
در عضالت پشت ساق می تواند به علت تنگی کانال نخاعی در ناحیه کمر باشد که 
این مساله باید توسط پزشک بررسی و حتما درمان شود.به گفته متخصصان، یکی 
از بهترین راه ها برای درمان درد و گرفتگی عضالت پشت ساق پا انجام تمرین های 
کششی عضالت پشت ساق پاست که این تمرین های کششی به تدریج می توانند 
کمک کنند گرفتگی عضالت برطرف شود. البته استفاده از گرمای موضعی؛ یعنی 
کمپرس گرم و ماساژ هم می تواند برای تسکین درد پشت عضالت ساق پا در این 
افراد موثر باشد. اگر این کمپرس گرم و ماساژ قبل از انجام تمرین های کششی باشد، 
موجب می شود تمرین ها موثرتر باشند و اثر بهتری  برای کنترل درد عضالت پشت 
ساق پا در بیمار خواهد داشت. به عالوه، انجام مداوم نرمش های کششی عضالت 
پشت ساق، 3 بار در روز ممکن است بتواند از شدت و تعداد حمالت گرفتگی بکاهد.

تمریناول
مشابه تصویر پشت صندلی قرار بگیرید و برای حفظ تعادل روی 
صندلی تکیه دهید. با یک دست پایتان را بگیرید و همزمان با باال 
کشیدن پا،  زانویتان را نیز عقب بکشید. تمرین را برای هر سمت، 
3 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه 

20 ثانیه باشد.

تمرینسوم
پای  بنشینید.  زمین  روی  تصویر  مانند 
هایتان را صاف کرده و به آرامی سعی کنید 
با دست هایتان، کف پایتان را بگیرید. تمرین 
را با پای دیگر نیز تکرار کنید و برای هر پا 
3 مرتبه آن را انجام دهید. بین هر مرتبه 20 

ثانیه استراحت کنید.

تمرینپنجم
مشابه تصویر با  زانوهای خمیده روی صندلی بنشینید و پای راستتان 
را به صورت  زانوی صاف باال بیاورید و 10 ثانیه در همین وضعیت 
نگه دارید. تمرین را با پای دیگر نیز تکرار کنید و برای هر پا 3 مرتبه 
تمرین را انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه از تمرین 20 ثانیه باشد.

تمریندوم
به  خوابیده  وضعیت  در 
پشت، یک پایتان را روی 
دیوار قرار دهید و بدن را به 
دیوار نزدیک کنید. برای هر 
پا 3 مرتبه تمرین را انجام 
دهید و 15 ثانیه مکث کنید. 
استراحت بین هر مرتبه 20 

ثانیه است.

تمرینچهارم
روي زمین بنشینید و یک پایتان را از روي 
پاي دیگر عبور دهید.  زانویتان را به سمت 
شانه مخالف بکشید و اندکي باالتنه تان را 
به همان جهت بچرخانید. تمرین را براي 
سمت دیگر بدنتان نیز انجام دهید. آن را 
4 مرتبه تکرار کنید و هر مرتبه را 15 ثانیه 
انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه بین 15 

تا 20 ثانیه باشد. 

تمرینششم
در وضعیت درازکش به پشت قرار بگیرید و با خم کردن  زانوها کف پایتان را روی زمین قرار دهید. سپس با انقباض 
همزمان عضالت شکم )شکم را داخل ببرید( و باسن، لگن و کمر را از زمین جدا کنید و در این وضعیت بمانید. تمرین 

را 3 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه تمرین 15 تا 30 ثانیه باشد.

یکی از درد های شایعی که بیشتر افراد آن را 
تجربه می کنند، درد پشت ساق پاست. پشت 
پا، دو عضله به نام های گاستروکنمیوس 
)دوقلو( و سولئوس )نعلی( دارد که در 
اغلب فعالیت ها مانند راه رفتن، دویدن، 
ایستادن و.... درگیر هستند. از آنجا که این عضالت در بیشتر فعالیت های روزمره به 

کار می روند، درد پشت ساق پا ممکن است به صورت احساس خستگی زودرس و 
درد و سنگینی هنگام ایستادن، راه رفتن یا نشستن بروز کند. در بعضی از موارد هم به 
صورت احساس خستگی و گرفتگی در عضالت پشت ساق پا )آن هم بعد از پایان 
فعالیت روزانه و در زمان استراحت شبانه( در فرد شروع می شود. شایع ترین علت 
ایجاد این درد، گرفتگی عضالت پشت ساق است. ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این 

شماره تمرین هایي را برای رفع گرفتگی های عضالت پشت ساق پا آموزش داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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انباشدکه...
یادت

معالج  پزشک  با  بدنی  فعالیت  هرگونه  شروع  از  قبل   

مشورت کنید.

 بازی های ارائه شده می تواند همراه همبازی در شکل 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 

بیشتری به آن بپردازد و به بازی دیگر کمتر تمایل نشان دهد 

بنابراین سخت نگیرید زیرا هدف فعال بودن کودک است.



والدین باید سعی کنند کودکان را در همان 
سال های اولیه به خوردن غذاهای مفید عادت 
دهند. مصرف مداوم غذاهای شور و شیرین، 
باعث می شود در سنین بزرگسالی نیز به این 
غذاها تمایل زیادی داشته باشند که می تواند 
زمینه ساز ابتال به بعضی بیمار ی ها از جمله 

فشار خون یا چاقی در آینده شود.

چند پیشنهاد غذایی برای سنین کمتر 
از 5 سالگی 

 غذاها را از نظر شکل پخت متنوع تهیه 
غذاهای  دلمه،  کوفته،  سوپ،  )آش،  کنید 

تریتی، خورشی و...(.
 غذاها از نظر نوع مواد غذایی متنوع باشد. 
)گندم، جو، تخم مرغ، شیر، گوشت گوسفند، 
گوشت پرندگان، نخود، ماش، سیب، گالبی، 
گردو،  پسته،  بادام،  جعفری،  ریحان،  انار، 

نخودچی، مویز، عناب، سنجد و...(
 در صورت نیاز با اضافه کردن چاشنی های 
مناسب، طعم غذاهای سفره را برای کودکان 

خوشایند کنید.
 از ادویه های تند و تیز در غذای کودکان 

نکنید. استفاده 
 برای خوردن اصرار نکنید و کودک را 

به لجبازی نکشانید.

اهمیت خوردن صبحانه در روزهای مدرسه
 خوردن صبحانه با تنظیم قند  خون نقش 

و  تمرکز  هوشیاری،  در سطح  مهمی  بسیار 
یادگیری دروس دارد.

 کودکان و نوجوانان را زودتر بیدار کنید 
تا فرصتی وجود داشته باشد که اشتهای آنها 

برانگیخته شود و صبحانه بخورند.
 مصرف نان و کره و مربا، نان و کره و عسل، 

نان و پنیر و گردو و نان و تخم مرغ پیشنهادهای 
مناسبی برای صبحانه کودکان است.

و  مادر  و  پدر  با حضور  آماده  سفره ای   
سایر اعضای خانواده یقینا یکی از مهم ترین 
عواملی است که کودک را به سمت صبحانه 

سوق می دهد.

 لقمه های کوچک و نان نرم تازه یکی از 
عواملی است که تمایل کودکان را به سمت 

صبحانه تقویت می کند.
 مصرف نان و کره و مربای آلبالو در بسیاری 

از کودکان اشتها را باز می کند.
یا نوجوان بدون صبحانه به   اگر کودک 

مدرسه رفت، خوراکی زنگ اول کودک را 
در حکم صبحانه فرض کنید. 

ذرت  لواشک،  مانند  موادی  گذاشتن  پس 
بوداده، شکالت، آبمیوه های پاکتی و... برای 

او مناسب نیست.
 کیک با مواد نگهدارنده و آبمیوه مساوی 

با صبحانه سالم نیست.

تنقالت ممنوع در سال تحصیلی؟
بهتر است تنقالت مهد و مدرسه کودک را 
متناسب با شرایط جسمی اش مهیا کنید و از 

موادی مانند چیپس و پفک جدا بپرهیزید.

پیشنهاد تنقالت سالم برای کودکان 
کودکمبتالبهکمخونی: مویز 

کودکمبتالبهشبادراری:گردو 
کودککمبنیه: نخودچی

کودکپرهیجان: شربت آبلیمو 
کودکمبتالبهضعفمعده: سیب شیرین 

کودکمبتالبهیبوست: مویز
کودکباکلیهضعیف: نارگیل آغشته به شکر

کودکمبتالبهسرماخوردگیمکرر: بادام.

نگاهی اجمالی به سالمت کودک از منظر طب ایرانی

ذائقه کودکانمان را چگونه بسازیم؟

مهلبیه؛ دسر راحت و 
خوش عطر و خوشمزه

مواد الزم
 شیر: ۲ لیوان

 شکر: ۲ قاشق غذاخوری
 نشاسته ذرت: ۲ قاشق غذاخوری

به  زعفران  یا  بهارنارنج  عرق  یا  گالب   
میزان الزم

طرز تهیه
همه مواد را به جز گالب با هم مخلوط 
کنید و روی حرارت قرار دهید و هم 
بزنید تا وقتی که بجوشد و غلیظ شود 
سپس به دلخواه کمی گالب یا عرق بهار 
نارنج یا مقداری زعفران دمکرده به آن 
اضافه کنید. برای تزئین دسر می توانید 
از غنچه یا پودر گل سرخ استفاده کنید 

که اثر ملین دارد.

 می توانید برای میان وعده کودکانتان چیپس پرانرژی 
و مفید تهیه کنید. 

چیپس سیب
در این روزهای سرد می توانید سیب را به صورت ورقه های نازک برش دهید و روی بخاری یا 
شوفاژ بگذارید تا بعد از ۲۴ ساعت به صورت نیمه خشک دربیاید. اگر تمایل دارید، روی این 
ورقه ها مقداری شکر و دارچین بپاشید. این چیپس های خوشبو و سالم را در جیب کودکان بریزید. 
این چیپس های خوشمزه که منبع غنی فیبر و ملین هستند، یبوست اطفال را برطرف می کنند، 

حاوی سدیم، پتاسیم، کلسیم، ویتامین c و آهن هستند و در عین کم کالری بودن، نشاط آورند.

خوراکیهادرمطبخایرانیالکغلطگیر

دکترمحبوبهابریشمکار
دکترسیدهصدیقهیوسفیمتخصص طب ایرانی

متخصص طب سنتی ایرانی

بچه ها چیپس بخورند! 

 دکتر ارمغان سادات کیهانمهر
متخصص طب ایرانی

یبوست در کودکان

مصرف تنقالت چسبنده یا تنقالت 
شور از علت های یبوست در کودکان 

است. 
پفک، چیپس، بیسکویت های شور 
آشکار چنین  نمونه  و چوب شور 

خوراکی هایی هستند. 
درنتیجه گام نخست در درمان یبوست 
خوراکی  رژیم  اصالح  کودکان، 
ملین های  مداوم  مصرف  آنهاست. 

تحریکی اصال درست نیست.

بهترین توصیه های خانگی 
برای رفع یبوست کودکان

 افزودن روغن بادام شیرین به 
غذاهای آنها

 ماساژ آرام و دورانی شکم نوزادان 
زیتون  بادام،  روغن  با  کودکان  و 

یا کرچک
در  که  ساده ای  خوردنی های   
درمان یبوست سالخوردگان توصیه 
میوه های  هویج،  مانند  می شود، 
خانواده گلسرخ، جوانه ها، انگور، 
انجیر، مویز، توت و...برای کودکان 
نیز بسیار مفیدند و عالوه بر رفع 
یبوست، به  خونسازی و رشد آنها 

کمک می کنند.
 چه خوب است که تنقالت مغذی 
و ارزشمندی مثل مغز بادام و مویز، 
را جایگزین  انجیرخشک  و  توت 
پاستیل، چیپس، پفک و... در جیب و 

کیف  مدرسه کودکان کنیم.

همت مادرانه در برابر بی اشتهایی کودک

بسیاری از کودکان از بی اشتهایی و 
رشد ناکافی رنج می برند و مادران 
نگران، انواع شربت های اشتهاآور 

و مکمل را امتحان می کنند.
رعایت چند توصیه ساده به مادران در این زمینه سودمند است.

 اول صبح کمی آبجوش و خاکشیر به کودک بدهید. در صورتی که 
خیلی گرما و عطش دارد کمی لیمو ترش هم اضافه کنید. 

 چاشنی هایی مثل رب انار و سماق را بیشتر در غذای این کودکان 
مصرف کنید.

 از جوانه ها و سویق جو استفاده کنید. 
با  آنقدر  تابه چدنی   جو پوست کنده و شسته و خشک شده را در 
حرارت مالیم تفت دهید که کامال بو داده شود، مراقب باشید نسوزد. 

سپس آن را آسیاب کنید و با شیر یا آبمیوه روزانه به کودک بدهید. 
 خواب کودکان در رشد آنها خیلی موثر است. حتما قبل از ساعت 
11 شب کودک را بخوابانید و برای داشتن خواب عمیق تر پره های بینی 

را با روغن گل بنفشه یا بادام شیرین چرب کنید.

دکترناصر
رضایيپور

متخصص طب 
ایرانی

افزایش قد؛ دغدغه خانواده ها 
بسیاری از افراد نگران افزایش نیافتن قد خود یا فرزندانشان هستند اما 
برای درمان تنها به جستجوی آمپول، دارو، حجامت و...می پردازند. 
درواقع به فکر تصحیح شیوه زندگی خود و خانواده شان نیستند. 
درنهایت بی نظمی تا نیمه های شب بیدار هستند، غافل از اینکه زمان 
مناسب ترشح هورمون رشد و تاثیر آن به چه صورت است. همه 
برنامه فرزندان کنار بزرگساالن است و شام دیروقت، در معرض قلیان بودن، سکون جلوی تلویزیون و تبلت 
و تلفن همراه و... بالی جان آنها شده است. برخی راهکارها را برای  افزایش قد کودکان می توان چنین برشمرد:

 کودکتان را در کالس ورزشی که پرشی باشد، ثبت نام کنید، مثل والیبال، بسکتبال و...
 غذاهای حاوی کلسیم زیاد و کالژن مثل پاچه، پای مرغ، کله جوش، اشکنه کشک، بادام درختی، مویز، 

انجیر خشک و... را در رژیم غذایی  فرزندتان فراموش نکنید.
 در یکی از مراکز دانشگاهی چند جلسه بادکش مچ پاها، مفصل ران ها و زانوها را نیز انجام دهید.

 و البته قبل از هر چیز اصالح شیوه زندگی فراموش نشود.

دکترالهاماختری
متخصص طب ایرانی

دکترمینامحبی
متخصص طب سنتی 

ایرانی

نزاع بر سر سفره موجب کاهش 
اشتهای کودکان می شود

خانواده ها باید خودشان  
میان وعده را در خانه تهیه 
آموزش های  و  کنند 
تغذیه ای الزم را به کودک 
یا نوجوان بدهند. یک 
ناهار خوب در مدرسه عبارت است از ساندویچی که از نان کامل و یک 
غذای غنی از پروتئین )گوشت، تخم مرغ، کره و...( تشکیل شده و از میوه 
تازه، سبزی یا هر دو، یا شیر به عنوان دسر استفاده شود. امروزه اعضای یک 
خانواده کمتر با هم غذا می خورند. در یک مطالعه کودکان مدرسه ای که 
همراه خانواده خود شام می خوردند، میوه و سبزی بیشتر و غذاهای سرخ شده 
کمتری استفاده می کردند. محیطی که غذا در آن صرف می شود، تاثیر زیادی 
روی اشتها و دریافت کودک خواهد داشت. انتظارات نا بجایی که والدین 
از فرزندشان دارند، نزاع بر سر سفره و سایر استرس های احساسی، تاثیر 
نامطلوبی خواهند داشت. محیط مناسب صرف غذا به گونه ای است که همراه 

با زمان کافی، آرامش و صحبت های خانوادگی در آن وجود داشته باشد.

دکترغالمرضاکردافشاری
متخصص طب ایراني، عضو هیات علمی 

دانشکده طب ایرانی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

از روان کودکانمان حفاظت کنیم
نامناسب بودن فضای عاطفی و هیجانی 
که کودک با آن در تماس است، به 
مرور سبب ایجاد اشکال در مزاج کودک 
و ایجاد بیماری های جسمی و روانی 
مختلف خواهد شد. این فضا شامل 
تجربه کودک از محیط خانواده، رابطه بین کودک و مادر، کودک و پدر، کودک 
و سایر اطرافیان، روابط بین پدر و مادر، محیط مهدکودک و... است. انیمیشن ها، 
فضاهای مجازی و بازی های رایانه ای بخش دیگری از این فضا هستند، حتی 
استرس هایی که از نظر بزرگساالن کم اهمیت تلقی می شوند ممکن است برای 

یک کودک بسیار مهم و حتی فاجعه بار باشند.
لطیف کودکانه شان همخوانی  با روح  با هرچه  از مواجهه  را  کودکانمان 

ندارد، حفاظت کنیم.

موسیقی و کودکان در طب سنتی ایرانی
ابن سینا در کتاب قانون می گوید واجب 
است که کودک را جهت تقویت مزاجش 

به دو امر نافع ملزم کرد:
1. ورزش مالیم برای تقویت بدن

۲. موسیقی و تلحینی که کودک با آن 
بخوابد، برای تقویت نفس

در حدی که کودک پذیرای این دو باشد، باید لوازم ورزش و موسیقی را برای او 
فراهم کرد. اولین موسیقی برای کودکان، صدای آرامش بخش الالیی مادران است. 
روان شناسی امروز نیز موسیقی را در شکل گیری شخصیت کودکان موثر می داند. 
موسیقی باعث افزایش توانایی در استدالل کالمی و تقویت حافظه کوتاه مدت 
و خالقیت کودکان می شود و مهارت های شنیداری آنها را افزایش می دهد. با 

افزایش سن، کودکان از آواز خواندن بیشتر لذت می برند.

دکترمرضیهبیگم
سیاهپوش

متخصص طب سنتی 
ایرانی

دکترمریمالسادات
پاکنژاد

متخصص طب سنتي 
ایرانی

مصرف مداوم غذاهای شور و 
در سنین  می شود  باعث  شیرین، 

غذاها  این  به  نیز  بزرگسالی 
که  باشند  داشته  زیادی  تمایل 

بعضی  به  ابتال  زمینه ساز  می تواند 
یا  فشار خون  جمله  از  بیمار ی ها 

چاقی در آینده شود

 بهتر است کودک 
برای خواب مناسب 
به  روز  هر  شب، 
منظم ساعاتی  طور 

را ورزش و فعالیت کند.
  محیط خواب باید تاریک باشد. بهتر است در اتاق خواب 
کودکاني که از تاریکي مي ترسند چراغ خواب با نور کم روشن 

باشد.
 توصیه مي شود برای خواب راحت کودک، محیط خانه 

آرام و دور از سر و صدا باشد.
 به دلیل حرارت مزاج در سن کودکی دماي اتاق کودک باید 
مناسب رو به خنک باشد، دماي بیش از حد موجب خواب 
نامناسب مي شود. به طور معمول دماي ۲۴ درجه سانتي گراد 

توصیه مي شود.
 لباس مناسب خواب برحسب فصل و مزاج کودک متفاوت 
است، مثال در گرما برای کودکان گرم مزاج لباس کتان و در سرما 

برای کودکان سردمزاج، لباس پنبه ای یا پشمی مناسب تر است. 
  بهتر است هنگام خواب در هر فصلی از سال، پوششی 

هرچند نازک روی کودک بیندازید.
 توصیه می شود هنگام خواب سر کودک به سمت پنجره 

یا در معرض باد سرد قرار نداشته باشد.
 کودک را عادت دهید هر روز در ساعت معینی بخوابد و 

از خواب بیدار شود.
  در صورت امکان بهتر است کودک در طول روز نخوابد.

  کودک را از فعالیت های پرتحرک و بازی های رایانه ای 
پرهیجان در شب منع کنید.

  در سنین پایین، خواندن الالیی و تکان مالیم گهواره برای 
خواب کودک بسیار کمک کننده است.

  استشمام بعضی بوها مانند گل سرخ در به خواب رفتن 
کودک موثر است.

 اگر با رعایت تمام تدابیر، کودک شما هنوز برای خوابیدن 
مشکل دارد، حتما به پزشک مراجعه کنید.

دکترمنیرهسادات
مطهریفرد

متخصص طب سنتی 
ایران

تدابیر ساده اما موثر برای خواب مطلوب کودک

طب ایرانی شماره هفتصدوسی   دو آذرنودوهشت6



تاثیر سوء استفاده جنسی از كودكان در بزرگسالی 
سوءاستفاده جنسی از دوران کودکی می تواند طیف گسترده ای از آثار 
را در بزرگسالی به دنبال داشته باشد. برخی بازماندگان بالغ مشکالت 
بهداشت روان کمی دارند، در حالی که برخی دیگر بسیاری از مشکالت 
سالمت روان را تجربه می کنند. سوءاستفاده نوعی تروماست. تروما 
وضعیتی تکان دهنده، شدید و پریشان کننده است. آثار آن شامل ترکیبی 

از عوامل است:

 شدت هر نوع تروما یا ضربه ای که فرد قبال تجربه کرده است.
 شدت تروما یا ضربه

 فرد چقدر به شخصی که سوءاستفاده کرده نزدیک بوده است.
 سوء استفاده چه مدت طول کشیده است.

 اگر به افرادی که اعتماد دارد، موضوع را گفته، چگونه نسبت به 
سوء استفاده واکنش نشان دادند؟ آیا آنها فرد آسیب دیده را باور داشتند 

و از او حمایت کردند یا او را تنها گذاشتند؟

برخیازقربانیانسوءاستفادهازکودکدچاربیماریهایروانیخاصیمیشوند

سوءاستفاده از کودکان
کودکانی که از نظر جسمی یا   

جنسی مورد آزار و اذیت قرار 
می گیرند، بیشتر در معرض 
خطر ابتال به مشکالت روانی 
هستند اما شدت این مشکالت به زمان شروع 
سوءاستفاده، مدت آن و شدت سوءاستفاده بستگی 
دارد. مطالعه انجام شده در دانشگاه آالباما در 
بیرمنگهام، نشان می دهد سوء استفاده در کودکان 
5 ساله یا باالتر ممکن است بیشترین تاثیر را 
بر سالمت روان بگذارد و کودکانی که سنشان 
13سال به باال باشد، افسردگی و اضطراب زیادی 
را تجربه می کنند و احتماال در آینده، این عالئم 

بیشتر خواهند شد. 
تجربیات ما در دوران کودکی نقش مهمی در شکل 
دادن سالمت و بهزیستی ما در طول زندگی دارند. 
سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی می تواند 
زخم هایی به جا بگذارد که مدت طوالنی ادامه 

می یابند.
بسیار  سوء استفاده  گزارش  از  افراد  برخی 
می ترسند. آنها ممکن است احساس خجالت، 
گناه یا شرم کنند. بعضی افراد خود را سرزنش 
می کنند یا معتقدند سزاوار تجاوز بوده اند. برخی 
دیگر سوءاستفاده را گزارش می دهند اما جدی 
گرفته نمی شود. سوء استفاده جنسی جرم است و 
می تواند تاثیر زیادی بر سالمت و بهزیستی بگذارد.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، هر فرد زیر 
18 سال »کودک« نامیده می شود. سوءاستفاده 
جنسی شامل هرگونه تماس جنسی بین کودک 
و بزرگسال یا استفاده از کودک برای اهداف 
جنسی است. این کار اغلب توسط کسی انجام 
می شود که کودک او را می شناسد و به وی اعتماد 
دارد. استثمار جنسی نوع دیگری از سوءاستفاده 
جنسی کودک است. این اتفاق زمانی می افتد که 
کودک در ازای پول، مواد مخدر، غذا، پناهگاه 

و... درگیر رابطه جنسی شود.
کودکانی که با بیماری روانی، ناتوانی در یادگیری 
یا ناتوانی جسمی زندگی می کنند، 2برابر بیشتر از 
همساالن خود احتمال دارد سوءاستفاده جنسی را 
در کودکی گزارش دهند. این مشکالت بهداشتی 
همچنین ممکن است شناسایی مشکالت سالمت 
روان، مانند اختالل استرس پس از سانحه که 

با سوءاستفاده در ارتباط است، دشوارتر کند.
در حالی که سوءاستفاده جنسی کودک در هر 
جامعه ای ممکن است رخ دهد، عواملی مانند فقر، 
بی خانمانی، از دست دادن خانواده و نژادپرستی 

می توانند خطر را افزایش دهند.
قربانی  1نفر  6پسر،  هر  از  می شود  تصور 
سوء استفاده جنسی باشد. مردان بسیار کمتر از 
زنان به عنوان قربانی سوء استفاده جنسی شناخته 
می شوند، احتماال کمتر جدی گرفته می شوند و 

به ندرت برای معالجه اقدام می کنند. 

آثار بهداشتی سوءاستفاده
عدم اعتماد: سوءاستفاده ممکن است احساس 
فرد را به خطر بیندازد که جهان مکانی امن نبوده 
و توانایی او در اعتماد به دیگران را مختل کند. 
خصوصا اگر رابطه نزدیکی با متجاوز داشته باشد.
ممکن است فرد آسیب دیده خود را به دلیل 
سوء استفاده مقصر بداند، احساس سختی نسبت 
به عزت نفس خود داشته باشد یا به آینده امیدوار 

نباشد.
مطمئنا احساسات منفی زیادی خواهد داشت 

که مقابله با استرس روزمره را دشوار می کند.
 ضربه: تحریک پذیری یعنی عمل قبل از فکر 
کردن در مورد عواقب که می تواند به فعالیت های 

مخاطره آمیز منجر شود.
 عصبانیت: ممکن است او نتواند عصبانیت 

خود را کنترل کند.
 تفکیک: با تفکیک، ذهن برای محافظت از 

خود، خودش را از وقایع دردناک جدا می کند. 
ممکن است فرد آسیب دیده سخت به خاطر بیاورد 
که چه اتفاقی افتاده و احساس کند دنیای اطراف 
او واقعی نیست یا  بدنش مال خودش نیست. این 
یک واکنش متداول در برابر درد و ترس است.
 خودآسیب زنی: ممکن است فرد به خودش 
آسیب بزند اما قصد نداشته باشد زندگی خود 
را تمام کند. این اقدام ممکن است روشی برای 

کنار آمدن با افکار یا احساسات دشوار باشد.

واكنش های متداول به تروما و ضربه 
 بیماری روانی: تجربه سوءاستفاده جنسی 
در دوران کودکی به معنای ابتال به بیماری روانی 
نیست، بلکه یکی از عوامل خطر است. افرادی 
که سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی را تجربه 
می کنند، ممکن است خطر بیشتری برای تجربه 
اختالالت اضطرابی مانند اختالل استرس پس از 
سانحه، افسردگی، اختالل در خوردن غذا، اختالل 

دررفتگی و اختالالت شخصیتی داشته باشند.
مواد:  از  استفاده  به  مربوط  مشکالت   
بازماندگان سوء استفاده جنسی از کودکی بیشتر 
در معرض خطر اعتیاد به الکل و سایر مواد 
مخدر قرار دارند و احتمال استفاده از مواد در 
سنین جوانی بیشتر است. همچنین ممکن است 
به سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی مانند 
افسردگی، عزت نفس پایین یا اختالل استرس 
پس از ضربه و خطر ابتال به مشکالت ناشی از 
مواد ارتباط برقرار کند. مواد ممکن است روشی 

برای مقابله با تجربیات دشوار باشد.
برای شخص آسیب دیده مهم است که در اسرع 
وقت کمک پیدا کند. برقراری ارتباط با افرادی 
که به او اهمیت می دهند و حمایت می کنند، 

می تواند وی را از تاثیرات منفی سوء استفاده 
جنسی در دوران کودکی محافظت  و به بهبود 
او کمک کند. متاسفانه، بسیاری از مردم احساس 
می کنند  صحبت کردن در مورد سوءاستفاده جنسی 
در دوران کودکی ناخوشایند است، حتی اگر 
می دانند این اتفاق رخ داده و جرم است. برخی 
از بازماندگان وقتی از تجربیات خود صحبت 
می کنند از حمایت هایی مانند خانواده، دوستان 
و اعضای جامعه برخوردار می مانند. این حمایت 
می تواند باعث بهبود و احساس خوب دوباره شود. 
با  مرتبط  مشکالت  برای  می توان  طرفی،  از 
سوءاستفاده جنسی در کودکان کمک گرفت. 
درمان برای بازماندگان بزرگسال ممکن است 

کمک کند:
 کودک افکار و احساسات نگران کننده، مانند 
سرزنش خود، گناه یا اعتمادبه نفس پایین را کنار 

بگذارد.
مانند  غیرمفید،  مقابله ای  راهبرد های  بر   

آسیب زدن به خود یا خودخوری غلبه کند.
 مهارت های سالم، مانند ایجاد اعتماد و مرزهای 

سالم در روابط ایجاد کند.
بزرگ ترها معموال برای کمک و تشویق بچه ها 
حضور دارند. آنها از بچه ها مراقبت می کنند، 
به آنها کمک می کنند تا چگونگی انجام کارها 
را یاد بگیرند، راه درست رفتار کردن را به آنها 
نشان می دهند و کارهای خوبی را که بچه ها 
انجام می دهند، تشویق می کنند. بیشتر بزرگساالن 
با بچه ها خوب رفتار می کنند اما بعضی از آنها به 

جای کمک، به بچه ها آسیب می رسانند. 
کودک آزاری، سوءاستفاده و خشونت روی همه 
کودکان تاثیر می گذارد، مهم نیست که آنها در کجا 
زندگی می کنند، خانواده شان چقدر پول دارند یا 

با چه کسی زندگی می کنند. ممکن است کودک 
از سوی والدین، ناپدری، اعضای فامیل، پرستار، 
معلم، مربی یا کودک بزرگ تر مورد آزار و اذیت 
قرار گیرد. کودک آزاری می تواند در هر نقطه مثل 
خانه، مدرسه، محل مراقبت از کودک یا حتی 

اماکن مشخص دیگر رخ دهد.
کودکی که به شدت صدمه دیده، باید موضوع 
را سریع به بزرگسالی قابل اعتماد بگوید. این کار 
می تواند سخت باشد زیرا متخلف )شخصی 
که به کسی صدمه می زند یا به فردی آسیب 
می رساند( ممکن است کودک را ترسانده باشد 

تا ساکت بماند. 

چگونه بفهمید كه كاری سوءاستفاده 
نامیده می شود؟

اشکال بسیاری از سوء استفاده وجود دارد، از 
جمله کتک زدن، فریاد زدن مداوم و تماس 
جنسی. کودکی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، 
ممکن است انواع مختلف سوءاستفاده یا یک 
نوع را تجربه کند. سوءاستفاده انواع مختلفی 
دارد؛ جسمی، جنسی، کالمی، عاطفی و غفلت.
سوء استفاده جسمی: سوء استفاده جسمی شامل 
هرگونه ضربه با دست یا جسم سخت مانند 
کمربند می شود، به خصوص ضربه هایی که کبودی 
یا بریدگی ایجاد می کنند. تکان دادن، فشار آوردن، 
خفگی، گرفتن دردناک و لگد زدن نیز می تواند 

سوء استفاده بدنی باشد.
سوء استفاده جنسی: بدن شما دارای قسمت های 
خصوصی است. قسمت هایی که توسط لباس یا 
لباس زیر شما پوشانده شده است: سینه، مهبل و 
باسن دختران و آلت تناسلی و باسن پسران. اگر  
فرد بالغ یا کودک دیگری قسمت های خصوصی 

یک کودک را لمس کند یا به کودک بگوید که 
او را لمس کند، این کارها سوءاستفاده جنسی 
است. وقتی این اتفاق بیفتد، فرد ممکن است به 
بچه بگوید این لمس کردن یک راز است و نباید 
آن را به کسی بگوید اما کودک مجبور نیست 
این راز را مخفی نگه دارد، بلکه باید موضوع 
را به فرد یا افراد بالغ مورداعتمادش بگوید، تا 

به او کمک کنند.
افراد برای توضیح سوء استفاده جنسی، در مورد 
لمس های خوب و لمس های بد صحبت می کنند. 
همه ما می دانیم چه حسی خوب است. این حس 
ممکن است در آغوش گرفتن توسط مادر یا پدر، 
صرف یک میان وعده همراه مادربزرگ، شنیدن 
یک داستان یا نوازش و بازی با حیوان خانگی 
باشد اما برخی لمس ها احساس بد یا گیج کننده ای 
ایجاد می کنند. والدین باید به کودک بگویند که 
بدن او مال خودش است و به دیگران بگوید که 
دوست ندارد او را لمس کنند. تماس جنسی بین 

بزرگساالن و بچه ها خوب نیست.
نوع  این  عاطفی:  یا  کالمی  سوء استفاده 
انجام  زدن  بدون دست  می تواند  سوءاستفاده 
شود. اگر کسی تمام وقت فریاد بزند، بچه را با 
اسم ناشایست صدا کند یا تهدید کند که بچه 
را ترک خواهد کرد یا او را به فرزندخواندگی 
می فرستد، سوءاستفاده کالمی انجام داده است. 
همه بچه ها باید با والدین خود زندگی کنند که 
در بزرگسالی آنها را دوست بدارند و از آنها 
حمایت کنند. این طبیعی است که والدین از 
بچه های خود عصبانی شوند ولی اگر بیشتر اوقات 
فریاد بزنند و تنبیه و تهدید کنند، کودک احساس 
بدی نسبت به خود پیدا می کند. واقعا مهم است 
که کودک به یک بزرگسال قابل اعتماد بگوید که 

چنین اتفاق هایی برای او می افتد.
غفلت جسمی: غفلت هنگامی اتفاق می افتد که 
بچه ها در خانه ای زندگی می کنند که بزرگساالن، 
امکانات اساسی که همه بچه ها به آنها نیاز دارند، 
مانند غذا، لباس تمیز و جای خواب برای استراحت 
فراهم نمی کنند. وقتی والدین یا سرپرستان از بچه ها 
غفلت می کنند، آنها از امکاناتی مانند حمام کردن، 
جای خواب گرم، معاینه دوره ای یا دریافت دارو 

در صورت بیماری محروم می مانند.
برای کودک سخت است که به کسی بگوید 
اساسی زندگی را دریافت نمی کند.  امکانات 

والدین یا سرپرستان ممکن است مشکالتی از 
قبیل از دست دادن شغل، مشکالت خانوادگی 
یا استفاده از مواد مخدر داشته باشند. مهم نیست 
که چرا این اتفاق می افتد، کودک باید به کسی 
بگوید، سپس  می تواند وسایل مورد نیاز خود 
را درخواست کند. والدین یا مراقبان نیز باید به 

کودک کمک کنند.

چگونه به كسی بگویید چه اتفاقی 
 افتاده؟

همان طور که می دانید برای کودکان مهم است 
که در صورت صدمه دیدن، آسیب دیدن یا مورد 
آزار و اذیت قرار گرفتن، با کسی صحبت کنند. 

توصیه هایی در این زمینه وجود دارد:  
 بهترین فرد برای کمک، پدر و مادر کودک 
هستند و در درجه اول بهتر است از آنها کمک بگیرد.

 با فرد بالغ مورداعتماد صحبت کند.
 با فرد معتمد از طریق تلفن صحبت کند.

بزرگسال  به  نامه ای  یا  بنویسد  یادداشت   
مورداعتماد ارسال کند.

 به فرد قابل اعتماد در مدرسه بگوید، مانند 
مشاور مدرسه، مراقب بهداشت، معلم یا مربی

 موضوع را به مادر یا پدر یک دوست، برادر 
بزرگ یا خواهر بزرگ خود بگوید.

نحوه گفتن یک کودک و اینکه یک کودک به 
چه کسی می گوید با توجه به شرایط متفاوت 
خواهد بود. کودکانی که به بزرگساالن اطالع 
می دهند که کسی به آنها صدمه می زند، حتی 
اگر کسی باشد که آنها دوستشان دارند، ممکن 
خودشان  همچنین  و  بچه ها  سایر  به  است 

کمک کنند. 
صحبت کردن در مورد این مسائل شجاعت 
زیادی می طلبد. گاهی اوقات طول می کشد تا 
کودک احساس قدرت کند و در مورد موضوع 
حرف بزند. خوب است فقط بداند که در پایان، 
گفتن به یک فرد مطمئن شجاعانه ترین کاری 
است که یک بچه می تواند انجام دهد. هنگامی 
که کودک برای ایمنی و خوشبختی و جلوگیری 
از وقوع سوءاستفاده قدم بردارد، واقعا احساس 

خوبی خواهد داشت.
 www.kidshealth :منابع
www.mentalhealth&substance
www.BCdivision

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

همه ما می دانیم چه 
حسی خوب است. 

این حس ممکن 
است در آغوش 

گرفتن توسط مادر 
یا پدر، صرف یک 
میان وعده همراه 

مادربزرگ، شنیدن 
یک داستان یا 

نوازش شدن باشد 
اما برخی لمس ها 

احساس بد یا 
گیج کننده ای ایجاد 

می کنند. والدین 
باید به کودک 

بگویند که بدن او 
مال خودش است 

و به دیگران بگوید 
که دوست ندارد 
او را لمس کنند. 

تماس جنسی بین 
بزرگساالن و بچه ها 

خوب نیست

شماره تلفن  همراه 
سازمان آگهی  هفته نامه »سالمت«

09125725749
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     18 اشتباه رایج در تغذیه کودکان
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چرابچههاغذانمیخورند؟

1 وجود نداشتن 
الگوی درست غذایی

رفتارهای  آینه  کودکان  بی شک 
والدین هستند و در مورد عادت های 

غذایی نیز نمی توان انتظار داشت کودکان 
روشی متفاوت از والدین در مورد ذائقه و رفتار 

تغذیه ای شان داشته باشند. پرخوری، صرف نظر از صبحانه، 
دیر شام خوردن، مصرف زیاد تنقالت و... همه عادت های ناسالمی 

 هستند که به تدریج ذائقه کودک را شکل می دهند و معموال به سختی 
می توان آن را در سال های بعد، تغییر داد.

2 غذاهای تکراری 
برای اینکه کودکان تغذیه متعادل و متنوعی داشته باشند، سعی کنید 
به برنامه غذایی خانواده تان تنوع ببخشید و همه غذاها را به طور 
مکرر و با طعم و مزه یکنواخت تهیه نکنید. به عنوان مثال، هنگام 
طبخ سوپ یا پاستا، سبزیجات مختلفی به غذا بیفزایید. از تزئین های 
گوناگون غذا نیز غافل نشوید زیرا چیدمان غذا تاثیر زیادی در ترغیب 

کودک به چشیدن مزه  غذا خواهد داشت. 

3 تغییر غذای سفره با توجه به میل کودک
همه مادران این مساله را تجربه کرده اند که کودک سرمیز یا سفره غذا 
اعالم می کند که مثال آش یا خوراکی دیگر را دوست ندارد و درخواست 
غذایی دیگر می کند. متاسفانه بعضی از مادران به دلیل محبت زیاد به 
فرزند نمی توانند غذا نخوردن او را ببینند و غذای دیگری حتی در 
حد نیمرو برای کودک آماده می کنند، در حالی که باید از سنین 
طفولیت به کودک آموزش داد هنگام صرف غذا هیچ جایگزین 
دیگری برای غذا نیست و این موضوع هم اصال جنبه تنبیه 
یا اذیت ندارد. البته عادت به چنین رویه ای باید از طرف 
والدین مورد توجه باشد و هرگز در برابر بچه ها 
نباید دوست نداشتن یک نوع غذا را اظهار 
داشت. یادتان باشد امتناع از چشیدن 
یادگیری  مزه یک غذا صرفا 

است، نه ذائقه.

4 پافشاری در 
خوردن غذا

خیلی از اوقات، غذا نخوردن کودک هیچ ارتباطی 
به بیماری، بدغذایی، طعم غذا و شرایط روانی او ندارد، بلکه او فقط 
گرسنه نیست! پیش از اینکه کودک را مجبور به غذا خوردن کرده و 
استرس زیادی به خود و او منتقل کنید، به میان وعده ها و ریزه خواری 
کودک دقت کنید زیرا مهم ترین علت بی اشتهایی کودکان، خوردن 

تنقالت پیش از وعده های غذایی شان است.

5 داشتن برنامه نامنظم غذایی
یکی دیگر از مشکالتی که تغذیه کودکان را دچار مشکل می کند، 
بی نظمی  در ساعت های صرف وعده غذایی است. در چنین شرایطی 
اگر در زمان مشخص، غذا آماده نباشد، کودک برای رفع گرسنگی 
شروع به ریزه خوری می کند و به تدریج می آموزد هر زمان گرسنه 
است، با یک خوراکی مختصر تا زمان آماده شدن غذای اصلی صبر 
کند. غذا خوردن در ساعت های منظم، اشتها و گوارش کودک را 
تحریک می کند، عالوه بر این نظم را می آموزد. به طور کلی، کودک 
به 3 وعده غذای اصلی و 2 میان وعده نیاز دارد که در این صورت 
ریزمغذی ها بهتر جذب شده و مانع اضافه وزن می شود. همچنین این 
نظم غذایی فرصت خوبی برای همراهی همه اعضای خانواده است.

6 محروم کردن کودک از بعضی خوراکی ها
درست است که غالت صبحانه، چیپس، شکالت و انواع تنقالت 

آماده ارزش تغذیه ای چندانی ندارند، محرومیت کلی از 
این خوراکی ها نوعی ولع غذایی در کودکان 

ایجاد می کند که حتی می تواند بر روند 
طبیعی و سالم تغذیه آنها نیز 

تاثیر بگذارد. البته 

کنار رعایت اصول تغذیه درست، 
گاهی این خوراکی ها را در تعطیالت آخر هفته 

یا جشن ها در اختیار او قرار دهید زیرا کودکان به 
لذت غذا خوردن نیز نیاز دارند.

7 افراط در مصرف فست فودها
بچه ها معموال عالقه زیادی به انواع ساندویچ، پیتزا و غذاهای سرخ شده 
دارند، حتی اگر این غذاها را در منزل تهیه کنید باز هم به دلیل مقدار 
باالی چربی می تواند زمینه ساز چاقی شود. از این رو، سعی کنید این 
نوع غذاها را به موقعیت های خاص محدود کنید و از سنین خیلی 
پایین ذائقه کودک را به غذاهای سالم مانند سیب زمینی بخارپز به 
جای سرخ شده، سس خانگی و ماست به جای مایونز، نان سبوس دار 

به جای نان باگت و انواع سبزیجات کنار ساندویچ عادت دهید.

8 مصرف نوشیدنی های شیرین به جای آب
تمایل به طعم شیرین، عادتی است که از دوران نوزادی و شیرخوارگی 
از سوی بزرگ ترها القا می شود. بسیاری از والدین با افزودن شکر 
به شیر پاستوریزه سعی در خوراندن این نوشیدنی به کودک دارند، 
در حالی که او به تدریج طعم شیرین را بیشتر می پسندد. مصرف 
آبمیوه های صنعتی و نوشابه ها به دلیل وجود شکر باال و مواد نگهدارنده 
اصال توصیه نمی شود. متاسفانه مصرف روزانه چنین محصوالتی در 

خانواده زمینه ساز چنین عادتی در بچه ها نیز می شود.

9 حذف چربی از رژیم غذایی
چربی ها متهم ردیف اول چاقی هستند. بعضی خانواده ها برای پیشگیری 
از اضافه وزن کودک، انواع چربی و روغن را در برنامه غذایی کودک 
کم می کنند، در حالی که باید توجه داشت، 45 تا 50 درصد کالری 
دریافتی از شیر مادر یا شیرخشک ناشی از منابع چربی است بنابراین، به 
تدریج که میزان شیر خوردن کودک کم می شود 
باید به تامین این نیاز با افزودن مقداری 
کره یا روغن زیتون، کلزا یا 
زیتون به غذای او توجه 

داشت.

10 افراط و تفریط در مصرف شیر

کودکان تا سن 3 سالگی روزانه به 2 لیوان شیر نیاز دارند که بهتر 
است برای رشد مطلوب از شیر غنی شده حاوی ویتامین D باشد. 
بیشتر کودکان در این سنین شیشه شیر دارند و فرصتی عالی برای 
مصرف کافی شیر به نظر می رسد اما معموال این کودکان شب ها نیز 
باید در حال مکیدن شیشه به خواب بروند که اصال توصیه نمی شود 
و عالوه بر آسیب جدی به دندان ها، مانع از اشتهای کافی صبحانه 
روز بعد خواهد بود بنابراین اگر فرزندتان بدون شیشه به رختخواب 
نمی رود، به تدریج حجم شیر را کم کرده و آب را جایگزین آن 
کنید. البته در مورد کودکانی که تمایل به نوشیدن شیر ندارند حتما 
باید نیاز به کلسیم از طریق دوغ کم نمک، ماست و پنیر جبران شود.

11 زیاده روی در مصرف آبمیوه ها 
معموال آبمیوه ها را منبع سرشار ویتامین ها می دانیم و به همین دلیل 
یکی از خوراکی های مهم در برنامه غذایی کودکان محسوب می شود 
اما متخصصان تغذیه توصیه می کنند به جای آبمیوه، میوه کامل در 
اختیار کودک قرار گیرد تا به دلیل فیبرهای سرشار میوه ها، مانع از 
ضعف و گرسنگی بین وعده های غذا شود. درضمن، برای رفع 

تشنگی کودک، هیچ نوشیدنی ای بهتر از آب نیست.

12 جروبحث با کودک برای غذا خوردن
معموال کودک از یک سالگی به بعد سعی می کند با اظهار مخالفت 
در مورد غذاخوردن، شخصیت خود را نشان دهد و واکنش ها و 
محدودیت های والدین را بشناسد. در چنین شرایطی هرگز نباید 
غذا خوردن به جروبحث کشیده شود. اگر کودک واقعا گرسنه 
است و به دلیل بیماری یا ریزه خواری کم اشتها نیست، غذا 

دادن به او را چند دقیقه به تعویق بیندازید.

13 پهن بودن طوالنی 
سفره 

زمانی که کودک به هر دلیلی از غذا خوردن 
امتناع می کند نباید سفره غذا مدت طوالنی برای 
او پهن باشد. در این حالت، کودک نبود برنامه در 
غذا خوردن را می آموزد و پس از خوردن هر لقمه به 
بازی و... می پردازد بنابراین حداکثر پس از 30 دقیقه سفره 
غذا را جمع کنید و به او بگویید تا وعده غذای بعد باید منتظر 
بماند. اگر بر این قانون پایبند باشید و ریزه خواری پیش از غذا را 
کنترل کنید، کودک خیلی زود یاد می گیرد باید در زمان مشخص 

غذایش را بخورد.

14 اجبار کودک به زیاد غذا خوردن
همه والدین دوست دارند فرزندشان رشد مطلوب و قوای کافی برای 
فعالیت های بدنی داشته باشد اما این به معنای نیاز بیشتر به غذا نیست. 
سرو غذا به اندازه بزرگ ترها یکی از اشتباه های رایج اما اجتناب پذیر 
تغذیه کودکان است. در واقع، ساختار و عملکرد سیستم گوارش 
کودک و همچنین نیازهای غذایی او کامال با بزرگ ترها متفاوت است. 
بسیاری از پرخوری ها و در نتیجه اضافه وزن کودکان یا امتناع و 
بی عالقگی آنها به غذا به علت بشقاب پر از غذایی است که جلوی 
او گذاشته می شود پس این عادت اشتباه را کنار بگذارید و شیوه 

غذاخوردن درست را به او بیاموزید.

15 دخالت ندادن کودک در امور آشپزخانه
معموال اغلب مادران به دلیل رعایت نظافت و دقت در تهیه آشپزی 
و امور آشپزخانه تمایلی ندارند کودکان در آشپزخانه کنار آنها باشند. 
این در حالی است که مشارکت کودکان در امور مختلف تهیه و سرو 
غذا باعث تحریک اشتها به خصوص در مورد کودکان کم اشتها و 
بدغذا می شود. از این رو، بهتر است این ترفند عالی را برای ترغیب 
آنها نسبت به خوردن غذاهای جدید امتحان کنید و مسوولیت های 
جزیی مانند آماده کردن سس، هم زدن تخم مرغ و... را به آنها بسپارید.

16 تشویق 
کودک با هله هوله ها

با اینکه به خوبی از فواید تغذیه 
درست در رشد و تکامل کودک آگاهی 

انواع  پاداش کودک  اولین  معموال  داریم، 
شکالت، چیپس، پفک و خوراکی هایی از این 

گروه است. فارغ از اینکه چنین خوراکی هایی سرشار 
از شکر، نمک و چربی های اشباع هستند، نمی توان از 

تاثیر منفی مواد نگهدارنده و افزودنی هایشان غافل شد. سعی 
کنید از دوران طفولیت، انواع میوه ها و سبزیجات تزئین شده را 

به عنوان پاداش در نظر بگیرید.

17 صبحانه ناکافی خوردن 
صبحانه به عنوان مهم ترین وعده غذایی روز شناخته می شود زیرا 
پس از چند ساعت گرسنگی حین خواب، بدن را برای فعالیت های 
روزمره و کسب انرژی آماده می کند. به همین دلیل است که صبحانه 
کودکان باید مغذی باشد و حتما در دوران مدرسه جدی تلقی شود. 
متاسفانه شیوه زندگی نوین، افراد را به عجله وامی دارد و غالبا به دلیل 
دیرخوابیدن، اشتها و فرصتی برای صرف صبحانه کامل نیست. حال آنکه 
صبحانه نخوردن یا اکتفا به تکه ای کیک یا بیسکویت اصال تامین کننده 
نیاز کودک نیست و به تدریج در بازدهی تحصیلی و فعالیت های 

جسمی او تاثیر منفی می گذارد و زمینه ساز اضافه وزن خواهد بود.

18 غذا دادن به کودک هنگام تماشای تلویزیون
امروزه کمتر خانواده ای است که هنگام صرف غذا تلویزیون را خاموش 
کند. حتی بسیاری از اوقات این شرایط فرصت عالی برای غذا دادن 
به کودک محسوب می شود. اما تا به حال فکر کرده اید چرا بچه ها 
هنگام تماشای تلویزیون مورد عالقه خود هیچ مقاومتی نسبت به غذا 
ندارند؟ علت این است که آنها به دلیل تمرکز بر تلویزیون، پیام سیری 
که نشان دهنده دست کشیدن از غذاست را احساس نمی کنند. این مساله 
گرچه به نظر خوشایند می آید، به تدریج زمینه ساز پرخوری و عامل خطر 
ابتال به دیابت و کلسترول باال در سنین بزرگسالی می شود. مشکل 
دیگر تغذیه کودکان هنگام تماشای تلویزیون، مصرف 
زیاد خوراکی های چرب، شور و شیرین است 
بنابراین توصیه می شود در این اوقات انواع 
میوه ها، سبزیجات و لبنیات را در اختیار 
کودک قرار دهید و سعی کنید 
به جای این بی تحرکی، او 
را به بازی و تحرک 

ترغیب کنید.

شماره هفتصدوسی   دو آذرنودوهشت

بارها بر این موضوع مهم تاکید کرده ایم که تغذیه نقش اساسی در رشد مطلوب کودکان، حتی از دوران جنینی دارد و خانواده ها نیز بیش 
از گذشته دغدغه رسیدگی به تغذیه فرزندانشان را پیدا کرده اند. با این حال، گاهی ناخواسته عادت ها و رفتارهای اشتباهی در این زمینه دیده 
می شود که غذا خوردن را به مشکلی جدی تبدیل می کند و حتی زمینه ساز مشکالتی مانند اضافه وزن، بی اشتهایی و... می شود. البته بهترین 
عامل تعیین کننده وضعیت تغذیه کودک در کوتاه مدت، وزن و در بلندمدت، قد است بنابراین بچه ها با یک یا دو روز غذا خوردن ناکافی، 

آسیب نخواهند دید. این هفته در »پوستر سالمت« به 18 عادت غذایی نادرست رایج در تغذیه کودکان پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.
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صفحات 9 تا 16

درمانگاه اورولوژی

درمانگاه عفونی

سـا لمنــــد ا ن

دان دهـان و دـن

درمان های خانگی

ـروری ــد ـپ فرزـن

ـان ـدگ ـا خوانـن ب
سال پانزدهم  شماره 730  شنبه 2 آذر  1398

کلینیک    وخانواده
 شیوه زندگی و 
باقی ماجرا
)10( 

پولت را 
درست خرج کن! 

)15(

 دردهای سر پیری  
)12(

از  »کالمیدیا«  تا  
»پاپیلوما«
)11( 

هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48   

شامره در سال( 288,000 تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از   

کرس 10 درصد تخفیف(، مبلغ 260 

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

1211-6274 بانک اقتصاد نوین 
واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را   

به همراه نام و نشانی و کدپستی ده 

رقمی به تلفن 09125725749 

اعالم منایید. اصل فیش بانکی يا كد 

پيگريي را تا پایان دوره اشرتاک نزد 

خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا   

اسفند  98 است.

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با   

پست مطبوعات برقرار مي شود.

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
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ناشی از خوردن مواد غذایی آلوده به مواد سمی یا 
باکتری هایی است که از روش های تهیه مواد غذایی 
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درمان های خانگی مسمومیت غذایی

از پونه کوهی 
تا عسل برای 
مسمومیت

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره مأوا

فرزندانی همراه 
تربیت کنیم!

اشاره: این روزها گالیه بسیاری از والدین، 
آنهاست. کودکان  با  فرزندان  نبودن  همراه 
مشترک  برنامه های  در  که  نوجوانانی  و 
خانوادگی حضور ندارند و حاضر به پذیرش 
این  در  کوتاه  تأملی  با  نیستند.  مسوولیت  
باره، به چرایی و چگونگی حل مساله، توجه 

بیشتری می کنیم. 
به صورت خودکار و تکراری این حرف ورد 
زبان ماست: »بچه ها هم بچه های قدیم!« این 
جمله را زیاد می گوییم و می شنویم و خود 
را در یک بن بست احساسی و رفتاری قرار 
می دهیم. شاید اگر پای صحبت بچه ها هم 
بنشینیم، بشنویم که »پدر و مادر هم پدر و 

مادرهای قدیم!« 
راستی راز چنین حسرتی در رابطه فرزندان 
با والدین چیست و آن را کجا باید یافت؟

چرا؟
باعث  اشتباه تکراری  به نظر می رسد چند 
می شود همراهی فرزندان مان را از دست بدهیم:
محدود  همکاری های  هستیم.  پرتوقع   .1
شمار  به  هیچ  تقریبا  خانه  در  را  فرزندان 

می آوریم.
2. مقایسه کننده ایم. این جمله که »ما چه 
بچه هایی برای والدین خودمان بودیم و شما 
کجا هستید؟« و این مقایسه دیوار بزرگی بین 

ما و بچه ها ایجاد می کند.
3. کامل نگریم. تنها فرزندی را خوب می دانیم 
که به همه حرف ها و درخواست های ما پاسخ 
مثبت بدهد. اگر یکی از موارد را هم انجام 
نداد، او را از امتیاز پسر خوب و دختر خوب 

بودن محروم می کنیم.
4. قضاوت  می کنیم. بیشتر این قضاوت ها 
هم از عدالت دور است و تخلیه هیجان های 

منفی ماست.
5. سرزنش می کنیم. زبان تلخ انرژی فرزندان 
را می گیرد و آنها را از ما دور می کند. زیاده روی 

در سرزنش، لجبازی را به دنبال دارد.
می کنیم.  جابجا  را  خود  خشم های   .6
تالفی  کرده ایم  عادت  به صورت خودکار 
اطرافیان  سر  را  دیگران  از  خود  ناراحتی 
نزدیک خصوصا فرزندان خود خالی کنیم.

7. واقع بین نیستیم. ممکن است همه شرایط 
انجام یک کار را در کودک و نوجوان خود 

لحاظ نکنیم.
8. زورگو هستیم. می خواهیم حرف، حرف 
خودمان باشد و هیچ مخالفتی با آن نشود.

9. تحمل ما کم است. اینکه فرزند ما برای 
نیاز دارد  بیشتری  به زمان  انجام یک کار،  

را نمی پذیریم.
10. برچسب می زنیم. به محض مشاهده 
کوچک ترین اشتباهی، به شخصیت فرزندمان 

حمله می کنیم.

چه کنیم؟
رابطه والدین و فرزندان مثل خیابان دوطرفه 
است. کنش های والدگرانه ماست که رفتارهای 
فرزندان مان را رقم می زند. از نگاه دین نیز 
همان طور که کودکان می توانند موضوع گالیه 
والدین باشند، مواردی پیش می آید که پدر و 
مادرها با رفتارهای ناصواب خود و ضایع کردن 
حقوق فرزندان، مورد سوال قرار می گیرند اما 
فراتر از این قانون اصلی، آنچه یافته های تربیتی 
و آموزه های دینی به ما یاد می دهد این است 
که با انتخاب روش مناسب، منتظر شکل گیری 
رفتارهای مورد انتظار در فرزندان خود باشیم. با 
حذف هر کدام از اشتباه های ده گانه باال، گامی 
در  رابطه خود خواهیم گذاشت و آن وقت 
است که همراهی فرزندان را با خود تجربه 
خواهیم کرد. در سخنی از پیامبر اعظم)ص( 

در این باره می خوانیم:
»خداوند رحمت کند پدر و مادری را که 
با رفتارهای خود، باعث می شوند فرزندان 
بیشتر به والدین خود خوبی کنند.« یک نفر 
پرسید: »چگونه این اتفاق می افتد؟« حضرت 
فرمودند: »والدین خوب، آنچه در توان فرزند 
است از او می پذیرند و از آنچه در توانش 

نیست، صرف نظر می کنند.«
یادمان باشد در دوره کودکی به اندازه کافی 
و  خوشایند  خاطرات  با  عاطفی  پس انداز 
تجربه های منطقی با رفتارها و واکنش های 
درست داشته باشیم، تا نوجوانی و جوانی 
آسان تری را برای فرزندانمان رقم بزنیم و 
به  نگاهی  با  کنیم.  ایجاد  ماندگار  رابطه ای 

آینده، درست رفتار کنیم.
نشانی روایت: اصول کافی، ج6، ح6 
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پیشگیری در آموزش پزشکی نقش برجسته ای 
دارد. دانشجویان پزشکی عالوه بر گذراندن 
دوره پزشک اجتماعی در دوره کارآموزی و 
کارورزی با هدف پیدا کردن دید کل نگر و 
بهداشت محور، در هر دوره بالینی نیز باید 
پیشگیری های خاص آن رشته را فراگیرند 
ولی ماحصل و خروجی این روند پزشکان 
این  پیشگیری محور.  تا  است  درمان محور 
رشته های  در  نظر  مورد  نتیجه  در  تفاوت 
جراحی نمود بیشتری نسبت به رشته های 

غیرجراحی دارد. 

از  پیشگیری  که  است  رشته ای  اورولوژی 
هم  که  چرا  است  آن  جدایی ناپذیر  اصول 
معموال روش های پیشگیری شناخته شده در 
این رشته وجود دارند که بسیار موثر هستند 
و هم بیماری های این رشته عواقب شدید و 
بسیار هزینه بر دارند. در این نوشتار بیماری هایی 
بررسی شده اند که ساالنه منابع مالی زیادی 
در ایران و جهان صرف درمان آنها می شود. 
عالوه بر اینکه هزینه های سرسام آور سیستم 
درمان محور می تواند اقتصاد کشور را زمین گیر 
کند، این درمان های هزینه بر همیشه هم کامل 
و قطعی نیستند و در بعضی موارد عوارضی 

را هم متوجه بیمار می کنند. 
ساده  بسیار  روش های  هم  دیگر  طرف  در 
و کم هزینه ای قرار دارند که می توانند باعث 
کاهش این بیماری ها یا عوارض آنها شوند و 
تنها همکاری بیمار و برنامه کشوری را برای 

آموزش می طلبند. 
امید است با تغییر نگرش مردم، پزشکان و 
و  بیماری ها  بار  هزینه  کاهش  با  مسووالن 
افزایش سطح سالمت نیروی انسانی کشور 

به شکوفایی اقتصاد کمک کنیم.   

پیشگیری در بدخیمی های 
اورولوژی 

در بخش پیشگیری از بدخیمی وب گاه سازمان 
بهداشت جهانی 30 تا 50 درصد بدخیمی ها 
قابل پیشگیری با اقدامات ساده ای مانند ترک 
سیگار، دستورغذایی سالم، ورزش و فعالیت، 
کاهش وزن، دوری از آلودگی های شغلی و 
محیطی، دوری از الکل فراوان و عفونت ها 
عنوان شده است. در جدول شماره 1 عوامل 

خطر ساز و روش پیشگیری از بدخیمی های 
دستگاه کلیه و مجاری پیشابراهی-شرمگاهی 
آورده شده است. همان طور که در بررسی باال 
مشاهده می شود توصیه های عمومی سازمان 
بهداشت جهانی در بیشتر انواع شایع بدخیمی 

در اورولوژی نیز کارایی دارند. 

پیشگیری از بزرگی خوش خیم 
پروستات 

بزرگ ترین عامل خطر ساز بزرگی خوش خیم 
پروستات افزایش سن است که امکان کنترل 
ندارد. توصیه های تغذیه ای که در ادامه آورده 
شده اند قطعی نیستند و نتایج مطالعات پراکنده 
بنابراین  هستند  محکم  نه چندان  گاهی  و 
روش های پیشگیری اولیه کمتر کارآمد هستند 
ولی پیشگیری ثانویه کنار درمان دارویی بسیار 
کمک کننده است. در جدول شماره 2 عوامل 
خطر ساز و انواع پیشگیری از بزرگی خوش خیم 

پروستات آورده شده است. 

پیشگیری از سنگ های دستگاه 
ادراری

کشور ما در بخش گرم و خشک جهان قرار 
دستگاه  سنگ های  دلیل  همین  به  و  گرفته 
ادراری شیوع باالیی دارد. توجه به کاهش شیوع 
سنگ و پیشگیری از آن یا تکرارش از اهمیت 
باالیی برخوردار است. جلوگیری یا کاهش 
سنگ سازی شامل دو بخش عمومی )برای انواع 
سنگ( و اختصاصی )برای گروه خاصی از 
سنگ ها( است که در جدول شماره 3 آورده 
شده اند. روش های اختصاصی بیشتر درمانی 
هستند و بار پیشگیرانه کمتری دارند، به همین 
دلیل در این مقاله بررسی نمی شوند. مهم ترین 
عوامل سنگ سازی به طور عمومی مصرف کم 
مایعات و کمی تحرک هستند. مصرف مایعات 
با جلوگیری از ایجاد کریستال )پیش ساز سنگ( 
و تحرک با دفع کردن کریستال ها یا سنگریزه ها 
)پیش سازان سنگ های بزرگ تر( باعث کاهش 

معنا دار سنگ های ادراری می  شوند. 

اهمیت مصرف متعادل مایعات نباید نادیده 
گرفته شود. اگر بدن 6ساعت مایعات دریافت 
نکند و سپس در 6ساعت بعدی بیشتر دریافت 
کند، به اندازه دریافت منظم ادرار ارزش ندارد. 
بیمار باید آنقدر مایعات بگیرد که در شب هم 
به دلیل ادرار از خواب بیدار شود و سپس 
باید همان زمان آب بنوشد تا درتمام طول 

شب هم در حال تولید ادرار باشد.
دریافت کلسیم روزانه طبیعی هم مهم است. 
شیر، ماست و تولیدات لبنی نباید محدود شوند 
و باید عادی مصرف شوند، البته نه زیادتر از 
قبل. برخالف کلسیم های دارویی، کلسیم شیر 

و ماست سنگ سازی را کم می کند.  

پیشگیری از عفونت های ادراری
مراجعات  شایع ترین  از  ادراری  عفونت 
عفونی،  متخصصان  اورولوژیست ها، 
متخصصان زنان و همکاران متخصص کودکان 
است. پیامدهای ناگوار عفونت ادراری مانند 

عفونت های وخیم و آسیب های کلیوی همراه 
شیوع باال علل اهمیت پیشگیری آنهاست. از 
سوی دیگر، با کمتر کردن آنها می توان از مقاومت 
آنتی بیوتیکی نیز کاست. روش های پیشگیری 
از عفونت ادراری در جدول شماره 4 آورده 
شده اند. با توجه به شیوع بیشتر عفونت ادراری در 
بانوان طبیعتا بیشتر توصیه ها نیز مختص آنهاست، 
هرچند در هر صورت مردان نیز می توانند به 
مقدار زیادی آنها را رعایت کنند ولی از لحاظ 
آناتومیک مردان معموال دفاع موضعی منطقه 
آنقدر قدرتمند است که معموال تاثیر مثبتی دیده 
نمی شود، مگر آنکه دفاع موضعی در مردان مختل 
شده یا آسیب دیده باشد که در این موارد این 

سفارشات تاثیر مثبت خواهند داشت.   

پیشگیری از نارسایی و پیوند کلیه
کشور ایران یکی از کشورهای پیشرو و صاحب 
پیوند کلیه است. در طول سالیان  سبک در 
گذشته جراحان و مراکز پیوند کلیه افزایش 

چشمگیری داشته اند ولی متاسفانه مدت انتظار 
و صف دریافت کلیه پیوندی کاهش نیافته است. 
برای اجتناب از بیماری سخت و جبران ناپذیر 
نارسایی کلیه تنها اصول ساده ای باید رعایت 

شوند که در جدول 5 آورده شده اند. 

رفتاردرمانی سایر بیماری های 
اورولوژی 

سایر بیماری های اورولوژی از لحاظ شیوع و 
اهمیت به دنبال 5 بیماری قبلی قرار گرفته که به 
طور اجمالی در جدول شماره 6 آورده شده اند.
جلوگیری  می شود  مشاهده  که  همان طور 
از  در حقیقت جلوگیری  ناتوانی جنسی  از 
آترواسکلروز یا تصلب شرایین است. به دلیل 
آنکه آترواسکروز از اصلی ترین علل ناتوانی در 
ایجاد نعوظ است. در مبحث آسیب های دستگاه 
ادراری، پر بودن مثانه باعث ضربه پذیری و 
پارگی راحت آن می شود بنابراین باید از پر 

بودن مثانه اجتناب کرد.

پیشگیری و رفتاردرمانی در بیماری های شایع اورولوژی

 شیوه زندگی و باقی ماجرا
دکترحامداخویزادگان

استادیار اورولوژی، بیمارستان سینا، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

جدول شماره 1- عوامل خطر ساز و پیشگیرانه بدخیمی های ادراری تناسلی

عوامل کاهندهعوامل خطرساز 

1( سیگاربدخیمی کلیه  
2( اضافه وزن
3( فشارخون

4( باال بودن قند و چربی
5( مصرف زیاد مسکن و ضد درد

6( نیتریت پروتئین حیوانی 

1( فیبر زیاد
2( تحرک 

3( کنترل قند و چربی
4( مصرف مسکن در حد لزوم و تحت نظر پزشک

1( سیگاربدخیمی مثانه
2( سموم کشاورزی

3( کشیدن تریاک
4( مصرف کم مایعات

5( پروتئین حیوانی

1( فیبر
2( فعالیت زیاد

3( سیر
4( گوجه فرنگی 

1( دستور غذایی غربی )فیبر کم، کالری و چربی باال(بدخیمی پروستات
2( افزایش فعالیت

3( کاهش گوشت قرمز و  روغن های اشباع شده )روغن حیوانی( 

افزایش فیبر

1( عدم بهداشت پنیسبدخیمی پنیس
2( بیماری آمیزشی

3( سیگار
4( زگیل شرمگاهی 

1( ختنه
2( کاندوم

3( بهداشت آمیزشی )شستشوی آلت بعد نزدیکی، دوری 
از آمیزش پرخطر و آمیزش با چند نفر(

معاینه نوزادی بیضه ها و جراحی زیر یک سال بیضه عدم نزول بیضهبدخیمی بیضه 
پایین نیامده

جدول شماره 3- پیشگیری از سنگ سازی 

پیشگیری عمومی از سنگ های ادراری

1( مصرف مایعات بیشتر از 2/5 لیتر در 
روز تا رنگ ادرار روشن باشد یا بیشتر از 

2 لیتر ادرار تولید شود. 
2( مصرف مایعات دائمی و منظم مایعات

3( فیبر و سبزیجات بیشتر
4( گوشت کمتر 

5( نمک کم 
6( کلسیم روزانه طبیعی

7( کاهش وزن 
8( فعالیت مناسب و منظم   

جدول شماره 4- روش جلوگیری از عفونت های ادراری 

روش های جلوگیری از عفونت ادرار

1( مصرف مایعات فراوان
2( نگه نداشتن ادرار و مکرر ادرار کردن 

3( ادرار کردن بعد از آمیزش
4( شستشوی بخش شرمگاهی بعد از مدفوع کردن از واژن به 

سمت مقعد )جلو به عقب(
5( دوری از لباس زیر تنگ و فشاردهنده

6( محصوالت پروبیوتیک )احتماال(
7( کران بری )احتماال(

8( بهداشت ناحیه شرمگاهی )شستشوی منظم، لباس زیر 
خشک( 

جدول شماره 5- روش های 
پیشگیری از نارسایی کلیه

روش پیشگیری از نارسایی کلیه

1( کنترل پرفشاری خون 
2( کنترل قندخون 

3( درمان سریع عفونت ادراری
4( درمان و پیشگیری به موقع سنگ کلیه 

5( اجتناب از مصرف داروی 
غیرضروری

6( مصرف مایعات فراوان 
7( مصرف نمک کم 

8( مصرف پروتئین حیوانی کم  

جدول شماره 2- عوامل تسریع کننده و پیشگیرانه از بزرگی خوش خیم پروستات  

روش های پیشگیری و رفتاردرمانی در بزرگی خوش خیم پروستاتعوامل تسریع کننده بزرگی خوش خیم پروستات 

1( بیش فعالی سیستم سمپاتیک 
2( کم کاری دستگاه پاراسمپاتیک 

3( اختالل متابولیسم قند )پیش دیابت و دیابت(
4( اختالل متابولیسم چربی 

5( چاقی 
6( پرفشاری خون

1( کاهش وزنپیشگیری اولیه
2( دستور غذایی کم چربی

)C 3( سبزیجات و میوه بیشتر )خصوصا دارای بتاکاروتن، لوتئین و ویتامین
4( گوجه فرنگی و مشتقات آن

5( سیر
6( تحرک و فعالیت منظم 

پیشگیری 
ثانویه

1( ادامه پیشگیری اولیه
2( نگه نداشتن پیشاب )ادرار(

3( دوری از محیط سرد )پوشش کافی داشتن(
4( دوری از داروهای آنتی کلینرژیک  )داروهای گوارشی و روان پزشکی(

5( دوری از داروهای آلفا آگونیست )داروهای سرماخوردگی، روان پزشکی(
6( کاهش مصرف مایعات عصر و شب

  
جدول شماره 6- رفتاردرمانی برای کاهش سایر بیماری های اورولوژی

روش پیشگیری بیماری

1( بهداشت شغلی )دوری از مواد شیمیایی، تشعشع و گرما( ناباروری مردان
2( اجتناب از گذاشتن لپ تاپ روی پا 

3( کاهش وزن بدن 
4( دستور غذایی سالم )دوری از فست فود، مواد نگهدارنده و غذاهای پرکالری( 

5( فعالیت و ورزش منظم

1( کنترل فشارخون ناتوانی آمیزشی
2( کنترل قندخون 

3( کنترل چربی خون
4( ترک سیگار 
5( کاهش وزن 

1( دوری از رفتارهای پرخطر آمیزشی )آنال، اوروژنیتال و در حضور بیماری یا زخم شرمگاهی( بیماری آمیزشی
2( دوری از آمیزش با چند نفر 

3( استفاده از کاندوم 
4( شستشو و ادرار کردن بعد از آمیزش 

1( رعایت اصول ایمنی کار و رانندگی آسیب دستگاه کلیوی در صدمات
2( خالی نگه داشتن مثانه )پیشابدان( هنگام کار، رانندگی و ورزش

3( استفاده از محافظ بیضه در ورزش های رزمی 

ورزش منظم و مداوم لگن، دوری از نگه داشتن طوالنی ادراربی اختیاری ادرار

مهم ترین عوامل 
سنگ سازی به 

طور عمومی مصرف 
کم مایعات و کمی 

تحرک هستند. مصرف 
مایعات با جلوگیری از ایجاد 

کریستال )پیش ساز سنگ( و 
تحرک با دفع کردن کریستال ها 

یا سنگریزه ها )پیش سازان 
سنگ های بزرگ تر( باعث کاهش 

معنا دار سنگ های ادراری می  شوند
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از  پیشگیری  و  کنترل  »مرکز  گزارش  طبق 
بیماری ها«ی آمریکا )CDC(، تعداد موارد ابتال 
به بیماری های آمیزشی در مقابل سایر بیماری ها 
همواره در باالترین حد قرار داشته است. به 
عنوان مثال در سال 2017 میالدی بیماری سوزاک نسبت به سال 
قبل از آن 19درصد رشد داشته و تعداد موارد ابتال به بیماری 
»کالمیدیا« با 7 درصد رشد به 1/7 میلیون نفر رسیده است. در 
سراسر جهان روزانه 1 میلیون نفر به یک نوع بیماری آمیزشی مبتال 
می شوند. »کالمیدیا«، »سوزاک«، »سیفلیس«، »تریکومونیازیس« و 
»پاپیلوما ویروس« از شایع ترین بیماری های آمیزشی در سراسر 
جهان هستند. بیماری های آمیزشی صرف نظر از تاثیری که خود 
عفونت به طور اختصاصی دارد، سالمت عمومی فرد را هم مورد 

تهدید قرار می دهد.
آیا با نکات کلیدی و توصیه هایی که تاکنون در ارتباط با تظاهرات 
بالینی، معاینات و درمان این بیماری ها ارائه شده، آشنایی دارید؟ 

می توانید با این آزمون کوتاه اطالعات خود را تازه کنید.

11درمانگاه عفونی شماره هفتصدوسی  دوآذر نودوهشت

مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران ضمن پوشش آخرین خبرهای 
مرتبط با این بیماری و مطالب آموزشی در این زمینه، در بخش 
پرسش و پاسخ وب سایت، پاسخگوی پرسش های مردم عزیز در 
زمینه بیماری ایدز است. AIDS.ir تمام تالش خود را به کار گرفته 
تا در بخش های گوناگونی مانند مشاوره، عالئم بیماری، روش های 
پیشگیری، راه های انتقال و موارد بسیار دیگر اطالعات بسیار مفیدی در 
اختیار کاربران قرار دهد. در حال حاضر بالغ بر 33 هزار سوال توسط 
کارشناسان وب سایت پاسخ داده شده است. مرکز ملی پیشگیری از 
ایدز ایران  زیر نظر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی 
کشور فعالیت می کند و کارشناسان ویژه سازمان برای این مرکز )یک 
تیم با تخصص های پزشکی اجتماعی، دکترای روان شناسی، پزشک، 
پژوهشگر ایدز و ماما( بر اساس منابع علمی دست اول )مقاالت علمی 
منتشرشده در مجالت شناخته شده بین المللی( یا منابع دست دوم 
)کتاب های مرجع و وب سایت های رسمی( پاسخگوی سواالت هستند.

موضوع:  عالئم و نشانه ها، تشخیص و آزمایش 
در ادامه به چند پرسش افراد مختلف که از سوی متخصصان به آنها 

پاسخ داده شده، می پردازیم. 

1. عالئم اولیه ایدز که خود شما با ارتباط با این بیماران مشاهده 
کردید، چیست؟ لطفا توضیح بدهید که معموال از روز چندم 

شروع می شود؟
پاسخ کارشناس: مجموعه ای از عالئم در عفونت ابتدایی اچ آی وی 
ممکن است دیده شود که در کل شبیه آنفلوانزا هستند، نه اینکه 
خود آنفلوانزا جداگانه رخ بدهد. عالئم عفونت ابتدایی اچ آی وی 
معموال 2 تا 4 هفته پس از ورود ویروس پدیدار می شوند و 4 تا 
6 هفته طول می کشند. دیدن یا ندیدن آن نشانه ها هم هیچ ارزش 
تشخیصی برای اچ آی وی ندارد و اگر سابقه رفتار پرخطر دارید، بهتر 
است برای مشاوره و آزمایش رایگان به مرکز مشاوره بیماری های 

رفتاری مراجعه کنید.
2. شما فرمودید عالئم حدود 4-2هفته بعد از ابتال بروز می کنند 
و حدود چند هفته هستند. می خواستم بدانم فرد بعد از چند هفته، 
تا زمانی که وارد مرحله ایدز نشود، دیگر هیچ عالئمی ندارد یا 
اینکه عالئم اولیه مرتب در حالت نوسان هستند؛ یعنی کم وبیش 

وجود دارند یا کامل برطرف می شوند؟
پاسخ کارشناس: بین مرحله عفونت ابتدایی و ایدز معموال عالمتی 
دیده نمی شود. دقت کنید راه تشخیص اچ آی وی عالئم آن نیست، 

بلکه تست است.
3. اگر بعد از رابطه  پرخطر هیچ یک از  عالئم اولیه ایدز ظاهر 

نشود، گواه بر سالمت است؟
پاسخ کارشناس: نه، برخی هیچ عالمتی نشان نمی دهند.

4. من تمام عالئم ایدز را دارم. آزمایش هم دادم. 
جوابش منفی بود. چکار باید بکنم؟

پاسخ کارشناس: بود و نبود هیچ عالمتی در اچ آی وی 
ارزش تشخیصی ندارد. اگر آزمایش شما بعد از دوره 

پنجره باشد، نتیجه آن قطعی است.
5. عالئم ارزش تشخیصی ندارند ولی لطفا  راجع 

به عالئم شایع تر توضیح بیشتری بدهید، به خصوص در مورد 
غدد لنفاوی.

پاسخ کارشناس: مجموعه ای از عالئم در عفونت ابتدایی اچ آی وی 
ممکن است دیده شود که در کل شبیه آنفلوانزا هستند. دیدن یا ندیدن 
این نشانه ها هم هیچ ارزش تشخیصی برای اچ آی وی ندارد و اگر 
سابقه رفتار پرخطر دارید، بهتر است برای مشاوره و آزمایش رایگان 
به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بروید. تورم گره های لنفی فقط 
در 38 درصد افراد مبتال در مرحله عفونت ابتدایی دیده می شود. 

دیگر آنکه عفونت باید در جاهای 
مختلفی باشد، نه فقط یک گره لنفی. 
سوم اینکه هر کس تورم گره های لنفی 
داشت، نمی شود گفت اچ آی وی دارد و 
دالیل دیگر باید ابتدا بررسی شوند چون از 
یک جوش ساده پوستی تا عفونت دندان 
و بیماری های روماتیسمی و سرطان 
ممکن است علت تورم گره های لنفی 
باشند. تشخیص ابتال به اچ آی وی فقط 

با آزمایش است.
6. وقتی می گویند بیماری وارد مرحله 
پنجره شده، یعنی چه؟ آیا در این هنگام 
تست دادن معنی دارد؟ یعنی وجود ویروس 

را در شما تشخیص می دهند؟
پاسخ کارشناس: دوره پنجره زمانی است که ویروس در بدن 
هست ولی آزمایش پادتن منفی است بنابراین شخص به اشتباه 
سالم پنداشته می شود. حداکثر طول این دوره عمدتا بین 3 هفته تا 

3 ماه پس از ورود ویروس به بدن است.
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سواالت متداول در مورد بیماری ایدز و روابط جنسی

عفونت 
کالمیدیایی 

یکی از عوامل 
عمده نازایی و 

عفونت های ناحیه 
لگن بین زنان 
است. عفونت 

ناحیه لگن یکی 
از بیماری های 

وخیم میکروبی 
است که نیازمند 

بستری شدن 
در بیمارستان 

و مراقبت هایی 
از قبیل تجویز 

آنتی بیوتیک 
وریدی است

سوال اول: کدام یک از این گزینه ها در باره 
»کالمیدیا« درست است؟

-تعداد موارد ابتالی مردان به این بیماری بیشتر 
از زنان است.

-بر اساس توصیه های مرکز کنترل و پیشگیری 
آمریکا، همه زنان باالتر از 25 سال باید به صورت 
منظم مورد آزمایش های غربالگری »کالمیدیا« قرار 

بگیرند.
-»کالمیدیا« یکی از عوامل عمده نازایی و عامل 

اصلی عفونت های لگنی در زنان است.
-آزمایش های سیتولوژی و کشت سلولی برخالف 
آزمایش نوکلئیک اسید) NAAT (، مهم ترین 

تست های تشخیصی برای این بیماری است.
پاسخ: گزینه درست گزینه سوم است.

عفونت کالمیدیایی یکی از عوامل عمده نازایی و 
عفونت های ناحیه لگن بین زنان است. عفونت ناحیه 
لگن یکی از بیماری های وخیم میکروبی است که 
نیازمند بستری شدن در بیمارستان و مراقبت هایی 
از قبیل تجویز آنتی بیوتیک وریدی، جلوگیری از 
بروز آبسه های رحم و تخمدان ها و مشاوره پزشکی 
برای پیشگیری از عفونت های ثانویه است. خطر 
بارداری خارج از رحم بین خانم هایی که مبتال به 
عفونت های ناحیه لگن هستند 7 تا 10 بار بیشتر 
از سایر خانم هاست. دردهای مزمن شکمی یکی 
از عالئم عمده عفونت لگنی در 15 درصد زنان 
است که ناشی از چسبندگی در ناحیه تخمدان ها 

و لوله های فالوپ است.
طبق گزارش »مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریکا«، در سال 2017 میالدی تعداد موارد ابتال 
به کالمیدیا بین هر 100 هزار زن 687/4 نفر 
بوده،  در حالی که این آمار بین هر 100 هزار مرد 
363/1 نفر بوده است. دستورالعملی که مرکز کنترل 
بیماری ها )CDC( در ارتباط با انجام تست های 
غربالگری کالمیدیا برای خانم ها ارائه کرده شامل 

این موارد است:
-انجام تست های غربالگری برای تمامی زنان 24 
ساله و باالتر که از نظر جنسی فعال هستند و همچنین 
برای خانم های غیر بارداری که در معرض خطر 

ابتال به این بیماری قرار دارند.
-انجام تست غربالگری برای خانم های باردار 
24 ساله و جوان تر و همچنین برای خانم های 
بزرگسال تر غیر بارداری که در معرض خطر ابتال 

به بیماری قرار دارند.
-انجام منظم تست غربالگری برای خانم های 25 

ساله و بزرگ تری که در معرض خطر ابتال به این 
بیماری نیستند، الزم نیست.

با توجه به تاریخچه ای که از روابط جنسی بیمار مرد 
و زن گرفته می شود باید از تمام ترشحات دهان، 
مقعد، مجاری ادرار و مجاری تناسلی نمونه برداری 
شود. با آزمایش ادرار می توان به وجود میکروب پی 
 )NAAT( برد. در این مورد تست نوکلئوتید اسید

مناسب ترین تست تشخیصی است.
از آزمایش سیتولوژی معموال برای تشخیص تراخم 
چشم کودکان و آلودگی به میکروب استفاده می شود. 
برای ارزیابی ضایعات داخل لگنی همچنین از تست 
سیتولوژی استفاده می شود اما تفسیر آزمایش دشوار 
و میزان دقت آزمایش پایین است. تهیه کشت کار 
دشواری است و معموال در بسیاری از موارد به 
اشتباه نتیجه آزمایش منفی اعالم می شود. تست های 
تشخیصی این بیماری گرانقیمت است زیرا نیازمند 
افراد متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی است. به 
عالوه این تست در شرایطی که تعداد بیماران زیاد 
باشد، مثال در بخش اورژانس، تست مناسبی نیست.

کشت سلولی به دلیل تخصصی بودن و حساسیت 
باال تنها تستی است که می تواند بود یا  نبود عفونت 
را مشخص کند. همچنین زمانی که از ترشحات مقعد 
نمونه برداری می شود، بهترین تست تشخیصی این 
تست است زیرا در تست های دیگر به دلیل وجود 
ذرات مدفوع امکان تشخیص اشتباه بسیار باالست.

سوال دوم: کدام یک از گزینه های زیر 
در باره بیماری سوزاک درست است؟

- خطر انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی از یک 
خانم آلوده به میکروب »نیسریا گنورئا« به یک مرد 
سالم بیشتر از خطر انتقال بیماری از یک مرد آلوده 

به میکروب به یک زن سالم است.
-دوره کمون سوزاک معموال 1 تا 2 هفته پس از 
آلوده شدن به میکروب است ولی ممکن است 

این دوره 1 تا 2 ماه طول بکشد.
- شایع ترین محل عفونت در خانم ها حلق است.

- تا زمانی که عالئم عفونت منتشر سوزاک آشکار 
نشود، در فرد بیمار هیچ نشانه ای از عفونت مخاطی 

مشاهده نمی شود.
پاسخ: گزینه آخر گزینه درست است.

عالئم عفونت منتشر سوزاک از یک بیمار تا بیمار 
دیگر متفاوت است. تا زمانی که عالئم عفونت منتشر 
آشکار نشود هیچ نشانه ای از عفونت مخاطی در بیمار 
مشاهده نمی شود. تظاهر بالینی کالسیک بیماری 

)التهابات  درماتیت  مفاصل(،  )التهاب  آرتریت 
پوستی( و تنوسینوویت )تورم تاندون ها( است. 
درد مفاصل و تاندون ها از شایع ترین عالئم بیماری 
در مراحل اولیه است. 25درصد بیماران تنها از 
درد یک مفصل رنج می برند اما در بقیه موارد 
بیش از یک مفصل درگیر می شود، مانند مفصل 
زانو، آرنج و مفاصل انتهایی بدن. همچنین بیماران 
ممکن است از التهاب و تورم تاندون ها گله مند 
باشند. معموال درگیری تاندون های مچ دست و 
آشیل ساق پا شایع تر است. برای بار اول خطر 
انتقال میکروب از یک خانم آلوده به مردی که 
با او تماس جنسی دارد تقریبا 20درصد است و 
این خطر بعد از تماس چهارم و بعدی بین 60 تا 
80 درصد افزایش می یابد. در مقابل خطر انتقال 
میکروب از یک مرد آلوده به خانمی که با او تماس 
جنسی دارد در هر بار تماس 50 تا 70 درصد 
است. شواهد محدودی گواه بر این است که با 
افزایش دفعات تماس خطر ابتال افزایش می یابد. 
دوره کمون بیماری معموال  7-2 روز پس از اولین 

تماس جنسی است. 
برای گرفتن شرح حال از بیماری که احتمال آلودگی 
با میکروب را دارد سواالت زیر پرسیده می شود: 
 HIV بیمار قبال به چه بیماری های آمیزشی )عفونت

و هپاتیت ویروسی( مبتال بوده است؟
چه درمان هایی برای بیماری های آمیزشی قبلی 

انجام شده است؟
بیمار  جنسی  شریک  آمیزشی  بیماری  عالئم 

چیست؟
از چه روش های پشگیری از بارداری استفاده 

می شود؟
آیا بیمار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است؟

شایع ترین محل عفونت گنوکوکی در خانم ها 
ناحیه دهانه رحم است)80 تا90درصد( و پس 
از آن دومین محل شایع مجاری ادرار با احتمال 
80 درصد، مقعد با احتمال 40 درصد و حلق با 
احتمال 10تا20 درصد است. عالئم بیماری در 
صورت گسترش ظرف 10 روز پس از آلودگی 

آشکار می شوند.

سوال سوم: کدام یک از گزینه های زیر 
در باره سیفلیس درست است؟

-در کشور آمریکا بیشترین موارد ابتال به سیفلیس  
بین مردان همجنس گرا مشاهده می شود.

- سیفلیس بالفاصله  12 تا 24 ساعت پس از 

اولین تماس با فرد آلوده در بدن فرد ایجاد می شود.
-افرادی که بیماری سیفلیس در بدن آنها در فاز 

نهفته است به شدت آلوده هستند.
جهانی  بهداشت  سازمان  دستورالعمل  -طبق 
پایین  بیماری  شیوع  میزان  که  مناطقی  در 
می شود. انجام    RPR تست  است)5درصد(، 
)تست راژین سریع پالسما = تست خونی است 
که برای غربالگری سیفلیس استفاده می شود. کار این 
تست یافتن آنتی بادی های غیراختصاصی است که 
بدن در مقابله با عفونت می سازد( برای تشخیص 
بیماری در خانم های باردار انجام این تست به تست 

اختصاصی سیفلیس برتری دارد.
پاسخ: گزینه اول درست است.

روابط جنسی محافظت نشده به خصوص بین مردان 
همجنس گرا، عامل عمده ابتال به سیفلیس است. در 
کشور آمریکا بخش عمده موارد ابتال به این بیماری 
بین این افراد دیده می شود. بیماری سیفلیس شامل 
4 مرحله است. مرحله اول یا سیفلیس اولیه که با 
زخم یا شانکرهای تکی بدون درد خود را نشان 
می دهد. مرحله دوم بیماری یا سیفلیس ثانویه که با 
ظهور جوش هایی در کف دست ها و پاها تشخیص 
داده می شود. این جوش ها در خانم ها ممکن است 
در ناحیه دهان و  واژن هم دیده شوند. مرحله 
سوم »سیفلیس نهفته« نامیده می شود که بدون 
عالمت مشخصی است. مرحله آخر بیماری با 
عالئم ضایعات عصبی و قلبی مشخص می شود.
سیفلیس اولیه 10 تا 90 روز پس از اولین تماس 
جنسی با فرد آلوده بروز می یابد. عالئم بیماری 
عمدتا روی آلت تناسلی مردان و در خانم ها روی 
آلت تناسلی و دهانه رحم مشاهده می شود. 10 
درصد زخم های سیفلیس در نواحی دیگر بدن 
مانند مقعد، انگشتان، دهان و حلق، زبان و نوک 
پستان ها دیده می شوند. درگیری موضعی غدد 
لنفاوی هم به دنبال ظاهر شدن زخم ها بروز می کند.
سیفلیس نهفته ممکن است از چند سال تا 25 سال 
ادامه داشته باشد و پس از آن زخم های مخرب 
دوره سوم بیماری ظاهر می شود. فرد آلوده ممکن 
است عالئم اولیه و ثانویه بیماری را به خاطر 
بیاورد اما در دوره کمون بیماری فرد هیچ عالمتی 
ندارد و بیماری تنها از طریق آزمایش سرولوژیک 
قابل تشخیص است. سیفلیس نهفته به دو گروه 
زودرس و دیررس تقسیم می شود. تشخیص این 
دوگروه از هم اهمیت دارد زیرا نوع درمان هر یک 
متفاوت است. بر اساس توصیه سازمان بهداشت 

جهانی، در مناطقی که شیوع بیماری کمتر از 5درصد 
است برای غربالگری خانم های باردار بهتر است 
به جای استفاده از تست راژین سریع پالسما از 

یک آزمایش ساده استفاده کرد.

سوال چهارم: کدام یک از عبارات زیر 
در باره  تریکومونا درست است؟

-تریکومونا واژینالیس از ناحیه دهان جدا می شود 
و شیوع نوع مقعدی آن بین مردان همجنس گرا 

بیشتر است.
-این بیماری انگلی تقریبا در تمامی مردان مبتال 
با عالئمی همراه است و در ترشحات واژینال 
خانم های مبتال هم انگل زنده قابل مشاهده خواهد 

بود.
-تقریبا اغلب موارد ابتال از طریق معاینه بالینی و 
گرفتن تاریخچه از بیمار تشخیص داده می شود.

-داروی مترونیدازول هنوز بهترین داروی درمان 
این بیماری است.

پاسخ: گزینه چهارم گزینه درست است.
بر اساس تمامی دستورالعمل ها و توصیه های 
پزشکی، داروی مترونیدازول بهترین داروی درمانی 
این بیماری است. دارو را می توان به صورت یک 
دوز 2 گرمی خوراکی یا به صورت طوالنی مدت 
به صورت دوز 500 میلی گرمی 2 بار در روز و 
به مدت یک هفته مصرف کرد. مصرف یک دوز 

احتمال وابستگی دارویی را افزایش می دهد.
بین سال های 1999 تا 2002 میالدی عدم موفقیت 
تا  میزان  0/4درصد  به  مترونیدازول  با  درمان 
3/5درصد بوده است. گزارش های اخیر نشان 
می دهد نسبت مقاومت به دارو در حال حاضر 5 
تا10درصد افزایش یافته است. اگر درمان استاندارد 
با تک دوز دارو و دوز طوالنی مدت آن شکست 
این  در  ارائه شده  دستورالعمل های  در  بخورد، 
زمینه توصیه شده از یک دوز 2 گرمی خوراکی 
مترونیدازول و  ترینیدازول به مدت 5 روز استفاده 
شود. ژل مترونیدازول تنها در 50درصد موارد 
موثر است و برای درمان بیماری توصیه نمی شود. 
تنها میزبان این انگل انسان است و این بیماری 
از طریق تماس جنسی منتقل می شود. انگل را 
می توان در ترشحات واژن در خانم ها و ترشحات 
مجاری ادرار در آقایان مشاهده کرد بنابراین انگل 
در ترشحات دهان وجود ندارد. میزان شیوع بیماری 
در مردان همجنس گرا پایین است. تقریبا نیمی از 
خانم های مبتال و تقریبا تمامی آقایان آلوده به انگل 

هیچ عالمتی از بیماری ندارند. تنها در 12درصد 
خانم های آلوده ترشحات واژن حالت کف آلود 
دارد. تشخیص بیماری در صورتی که نتوان به 
تاریخچه ای که از بیمار گرفته می شود یا یافته های 
بالینی اعتماد کرد، از طریق تست های آزمایشگاهی 
امکانپذیر است. بر اساس توصیه »مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها«ی آمریکا)CDC(، تست 
آزمایشگاهی باید از زنانی گرفته شود که به دنبال 
درمان ترشحات غیرعادی واژن به پزشک مراجعه 
می کنند یا از زنانی که در معرض خطر ابتال به 

بیماری های آمیزشی قرار دارند.

سوال پنجم: کدام یک از عبارات زیر 
  )HPV( در باره پاپیلوما ویروس انسانی

درست است؟
شدت  به  ویروس  پاپیلوما  -عفونت های 

سیستولیتیک  هستند.
پاپیلومای ویروسی  -بیمارانی که در معرض 
خطرناک مانند نوع 15 و 18 آن هستند معموال 
دچار زخم های مرحله دوم سیفلیس می شوند.
-سازمان غذا وداروی آمریکا واکسنی را مورد 
تایید قرار داده که می توان برای مردان و زنان 

27 تا 45 ساله تجویز کرد.
گونه  هر  نداشتن  وجود  صورت  در  -حتی 
دیس پالزی، درمان پاپیلومای ویروسی مخاطی 

و تناسلی مقعدی ضرورت دارد.
پاسخ: گزینه سوم درست است.

سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن مکملی را تایید 
کرده که برای مردان وزنان 27 تا 45 ساله تجویز 
می شود. تجویز این واکسن برای افراد باالتر از 45 
سال به نتایج مطالعاتی بستگی دارد که به مدت 
5-3 سال روی 3200 خانم 27 تا 45 ساله در 
حال انجام است. استفاده از واکسن در 88 درصد 
موارد موثر بوده است؛ عفونت های مقاوم، زخم های 
ناحیه تناسلی، زخم های ناحیه واژن و دهانه رحم 
که تمایل به سرطانی شدن دارند و سرطان های 

رحم که مرتبط با پاپیلوما ویروس هستند.
سیستولیتیک  ویروس  پاپیلوما  عفونت های 
برای  می تواند  بیماری  این  ویروس  نیستند. 
ماه ها و در دمای پایین و بدون هیچ میزبانی 
زنده بماند بنابراین فردی که کف پایش زخم 
است می تواند در صورت پا برهنه راه رفتن 

بیماری را به دیگران منتقل کند.
بیمارانی که در معرض نوع کم خطرتر ویروس 
مانند نوع 6 و 11 ویروس قرار گرفته اند ممکن 
است دچار زخم هایی شبیه سیفلیس شوند. این 
نوع عفونت های پاپیلوما با دیس پالزی )رشد 
غیرعادی سلول و بافت ( کمتری روبرو می شوند 
که اغلب گذراست. بیمارانی که به نوع کم خطر 
ویروس مبتال می شوند در ناحیه واژن و دهانه 
رحم زخم هایی دارند که خودبه خود عود می کند. 
افرادی که در معرض انواع خطرناک ویروس 
مانند انواع 16 و 18 قرار می گیرند دچار زخم های 
سیفلیسی نمی شوند. این بیماران در معرض خطر 

باالی سرطان ناحیه تناسلی و مقعد هستند.
در صورت مشاهده نشدن دیس پالزی، درمانی 
مخاطی  و  مقعدی  تناسلی  عفونت های  برای 
توصیه نمی شود. هیچ گونه شواهدی پیدا نشده 
که می توان با درمان بیماری عفونت پاپیلوما را 
ریشه کن  یا تاثیر آن را کم کرد. در واقع جوش ها 
ممکن است پس از درمان دوباره عود کنند زیرا 
گاهی ویروس نهفته در پوست نزدیک به زخم 

دوباره فعال می شود.
Medscape Nurse :منبع

5 سوال کوتاه درباره بیماری های آمیزشی

از  »کالمیدیا«  تا  » پاپیلوما«
 ترجمه: 

سیما اخالقی



10 بیماری شایع در دوران سالمندی

دردهای سر پیری
 ترجمه: 

سمیه 
مقصودعلی

پیری پدیده ای ناخوشایند است. افزایش 
سن تنها با سفید شدن موها و چین وچروک 
افتادن روی پوست و افت حافظه همراه 
نیست، بلکه می تواند زمینه ساز مسائل و 
مشکالت بهداشتی قابل توجهی باشد. امروزه 12 درصد 
جمعیت جهان را سالمندان تشکیل می دهند و طبق آمار 
تخمین زده می شود در سال 2050 میالدی این رقم به 
افراد  روی  پیش  چالش های  درک  برسد.  درصد   22
سالمند بسیار مهم است و تشخیص و اجرای اقدامات 
پیشگیرانه می تواند مسیر را برای پیری سالم هموار کند. 
در ادامه به 10 اختالل و بیماری یا مشکل شایع در 

دوران سالمندی اشاره می کنیم.

1 بیماری های مزمن

بر اساس آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، 92 درصد 
بیماری مزمن و 77 درصد به  سالمندان حداقل به یک 
دو بیماری مزمن مبتال هستند. بیماری های قلبی- عروقی، 
سکته های مغزی، سرطان و دیابت از شایع ترین و پرهزینه ترین 
بیماری های مزمن محسوب می شود و ساالنه دوسوم مرگ ومیر 
سالمندان را شامل می شود. انجام بررسی های مرتب ماهانه 
و ساالنه و مراجعه مرتب به متخصصان و زیر نظر بودن 
توسط متخصص طب سالمندان، همچنین داشتن رژیم سالم 
و متعادل غذایی و انجام تحرکات بدنی و ورزش می تواند 
تا حد زیادی از بروز این بیماری ها پیشگیری کند یا در 
کنترل آن موثر باشد. نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت 
اینکه چاقی پدیده ای رو به رشد  میان سالمندان است و 
مادر بسیاری از بیماری ها محسوب می شود. ایجاد تغییرات 
ساده در شیوه زندگی می تواند سبب کاهش وزن و بهبود 

سالمت فرد سالمند شود.

2 مشکالت شناختی

ناتوانی های شناختی در توانایی فرد سالمند برای تفکر، یادگیری 
و به یاد آوردن مسائل روزمره تاثیر می گذارد. شایع ترین 
بیماری شناختی در دوران سالمندی زوال عقل است که 
سبب از بین رفتن عملکرد های شناختی فرد می شود. 47/5 
میلیون نفر در سراسر جهان دچار زوال عقل هستند و این 
رقم در سال 2050 میالدی 3 برابر خواهد شد. شایع ترین 
نوع زوال عقل بیماری آلزایمر است. سوءمصرف مواد، ابتال 
به دیابت و فشارخون باال، افسردگی و ابتال به ایدز یا دیگر 
بیماری های مقاربتی و مصرف دخانیات احتمال ابتال به آلزایمر 
را افزایش می دهد. زوال عقل گرچه درمانی ندارد، به واسطه 
برنامه درمانی منظم و مصرف دارو می توان تا حد زیادی 

عالئم و عوارض آن را کنترل و مدیریت کرد.

3 اختالالت روانی

طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، بیش از 15 درصد 
سالمندان باالی 65 سال از یک اختالل روانی رنج می برند. 
شایع ترین اختالل روانی میان سالمندان افسردگی است که 
در 7 درصد افراد سالمند دیده می شود. از آنجا که بیماری های 
مزمن می تواند زمینه ساز افسردگی باشد با پیشگیری و کنترل 
بیماری ها می توان از بروز افسردگی هم پیشگیری کرد. بهبود 

شرایط زندگی و حمایت اجتماعی و خانوادگی و افزایش 
ارتباط با دوستان و گروه های حمایتی از دیگر روش های 

درمان و پیشگیری از افسردگی در سالمندان است.

4 آسیب های جسمی

هر 15 ثانیه در دنیا یک فرد سالمند به دلیل زمین خوردن 
در اورژانس بستری می شود و هر 29 دقیقه یک سالمند به 
دلیل ضربات وارد ناشی از زمین خوردن فوت می کند. در 
دوران سالمندی نازک شدن و پوک شدن استخوان ها و تحلیل 
عضالت سبب کاهش قدرت بدنی و انعطاف پذیری می شود 
و فرد سالمند را مستعد از دست دادن تعادل، زمین خوردن 
و ضرب دیدگی و شکستگی استخوان می کند. بیماری هایی 
مثل پوکی استخوان و آرتروز هم در این سن شایع است و 
زمینه را برای زمین خوردن هموار می کند. در برخی موارد 
کمک به افزایش فعالیت بدنی و تقویت عضالت و بافت 
استخوانی و آموزش های مربوط به درست نشستن و برخاستن 

می تواند از سقوط سالمند پیشگیری کند.

5 بیماری های مقاربتی

در سال 2013 میالدی آمار نشان داد 21 درصد از موارد 
ابتال به ایدز در افراد باالی 50 سال در آمریکا رخ داده و 37 
درصد مرگ ومیر ناشی از این بیماری در همان سال در افراد 
باالی 55 سال بوده است. با افزایش سن نیازها و توانایی های 
جنسی تغییر می کند اما میل جنسی از بین نمی رود. افراد 
سالمند حین برقراری رابطه از کاندوم استفاده نمی کنند و 
به دلیل ضعف سیستم ایمنی احتمال ابتالی آنها به ایدز و 
دیگر بیماری های مقاربتی باالست. از سوی دیگر، تشخیص 
دیرهنگام این بیماری ها و اشتباه گرفتن عالئم آن با عالئم 

پیری تا حدی طبیعی است و سبب می شود درمان یا دیر 
انجام گیرد یا اصال فرصتی برای درمان نماند. 

6 سوءتغذیه

سوءتغذیه در سالمندان باالی 65 سال شایع است و به سختی 
تشخیص داده می شود. عدم تشخیص به موقع سبب بروز 
مشکالت و بیماری هایی مانند ضعف سیستم ایمنی و تحلیل 
عضالت و ماهیچه ها می شود. دالیل سوءتغذیه می تواند ابتال 
به برخی بیماری ها مثل زوال عقل، افسردگی یا محدودیت 
در مصرف مواد غذایی به دلیل فقر و درآمد پایین یا کاهش 
ارتباطات اجتماعی باشد. ایجاد تغییرات جزیی در رژیم 
غذایی و مصرف بیشتر میوه و سبزیجات و کاهش مصرف 
نمک و روغن های اشباع می تواند تا حدی سبب بهبود حال 

سالمند شود.
 

7 اختالالت حسی

اختالالت حسی به ویژه اختالالت بینایی و شنوایی در سالمندی 
موضوعی شایع است. از هر 6 فرد سالمند باالی 70 سال، 
1نفر دچار نقص بینایی و از هر 4 نفر، 1نفر دچار ضعف 
شنوایی است. استفاده از وسایل کمکی از جمله عینک و 

سمعک می تواند تا حدی به رفع نقص کمک کند. 

8 بهداشت دهان و دندان

بهداشت و سالمت دهان و دندان از مهم ترین موضوعات 
در بحث سالمت سالمندان است که غالبا هم نادیده گرفته 
می شود. حدود 25 درصد سالمندان باالی 65 سال دندان 
طبیعی ندارند. پوسیدگی دندان و دیگر ناراحتی های دهان 
و دندانی می تواند سبب بروز اختالالتی در رژیم غذایی و 

سوءتغذیه و در عین حال کاهش اعتمادبه نفس در سالمندان 
شود. خشکی دهان و بیماری های لثه و حتی سرطان دهان 
از جمله بیماری های شایع در این دوره است که با انجام 
معاینات دوره ای می توان از بروز آن پیشگیری کرد. باال بودن 
هزینه های درمان اما از مشکالتی است که سبب می شود 
سالمندان حتی با وجود آگاهی از مشکالت دهان و دندان 

خود برای درمان آن به متخصص مراجعه نکنند. 

9 سوءمصرف مواد

مصرف الکل و مواد مخدر و حتی دخانیات میان سالمندان 
در مقایسه با جوانان شایع تر است. دلیل اعتیاد سالمندان 
گاهی افسردگی است. متاسفانه این موضوع هنگام درمان 
و معاینات پزشکی نادیده گرفته می شود. از سوی دیگر، به 
دلیل باال بودن هزینه مواد و کم درآمد بودن سالمندان، آنها 
در دام مصرف مواد تقلبی می افتند که می تواند بسیار مضر 

باشد و جانشان را به خطر بیندازد.

10 بیماری های گوارشی

یکی از شایع ترین مسائل گوارشی در سالمندان بی اختیاری 
ادرار و ابتال به یبوست های شدید است که سبب بروز 
هموروئید و شقاق می شود و به شدت کیفیت زندگی فرد 
سالمند را پایین می آورد. دلیلی این اختالالت گاهی رژیم 
نامتعادل و کم تحرکی است. سالمندان به دلیلی شرمی که 
دارند برای این مسائل به پزشک نیز مراجعه نمی کنند و 
همین موضوع سبب تشدید بیماری می شود. داشتن رژیم 
سالم غذایی، تحرک و حفظ وزن مناسب به رفع بیماری ها 

در فرد سالمند کمک می کند.
https://vitalrecord.tamhsc.edu :منبع

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

شایع ترین اختالل روانی میان 
سالمندان افسردگی است. از آنجا که 
بیماری های مزمن می تواند زمینه ساز 
افسردگی باشد با پیشگیری و کنترل 
بیماری ها می توان از بروز افسردگی 

هم پیشگیری کرد. بهبود شرایط 
زندگی و حمایت اجتماعی و خانوادگی و 
افزایش ارتباط با دوستان و گروه های 

حمایتی از دیگر روش های پیشگیری از 
افسردگی در سالمندان است

پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و 
ضایعه نخاعی و کودکان معلول ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما 
سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 300،000،000 ریال هزینه خرید )3 تن برنج جهت نیاز 3 ماه و 1/5 تن مرغ جهت نیاز 1 ماه(، در حد مقدورات و صالحدید ما 
را در این مسیر انسان دوستانه یاری نمایید. ضمنا به استناد بخشنامه 172 کمک به آسایشگاه کهریزک جزو هزینه های قابل قبول است و از درآمد مشمول مالیات کسر می شود. 

پیشاپیش از بذل توجه شما نیکوکار بزرگوار سپاسگزاری می نماییم و برایتان از درگاه ایزد منان طلب خیر و سالمت داریم.

مسوول هماهنگی: خانم بختیاری       تلفن: 02632400760        همراه: 09197216577
شماره کارت توسعه تعاون موسسه: 5029087000233695 به نام آسایشگاه خیریه کهریزک

نشانی: کرج، محمدشهر، خیابان گلستانک، ابتدای خیابان صاحب الزمان)عج(  کدپستی: 3185946781
www .kahrizak .com :تلفن: 80-36309171-026       فاکس: 36301859-026        نشانی اینترنتی
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جورج شپلی، دندان پزشک و سخنگوی آکادمی 
دندان پزشکی عمومی می گوید: »تنوع و اعتدال 
برای رژیم غذایی سالم، امری ضروری است. برای 
داشتن رژیم متعادل تالش کنید گزینه های مختلفی 
از هر یک از 5گروه اصلی موادغذایی شامل میوه ها، سبزیجات، غالت، 
لبنیات و پروتئین را در برنامه غذایی تان بگنجانید.« وی می افزاید: 
»محدود کردن یا حذف یکی از این گروه ها می تواند منجر به کمبود 
ویتامین یا مواد معدنی شود که روی سالمت دهان شما اثر بسزایی 
خواهد داشت.« نکته مهم اینکه تغذیه نامناسب می تواند سیستم ایمنی 
بدن را تضعیف کرده و شما را نسبت به سایر مشکالت سالمت، از 

جمله بیماری لثه مستعد کند.

9 مورد از بهترین مواد ضروری برای دندان های سالم
1. آب: هیچ چیز مانند آب ساده نیست که برای سالمت دهان و دندان 
شما نیز مفید است. شپلی می گوید: »نوشیدن آب خصوصا پس از 
خوردن غذاهای قندی الزم است زیرا به شستشوی ذرات مواد غذایی 
از دندان کمک می کند.« آب اسیدهای حاصل از باکتری هایی که قند را 
به اسید تبدیل می کنند، رقیق می کند و به ویژه برای کودکان الزم است. 
2. شیر: شیر، کلسیم، پروتئین و ویتامین D به بدن می رساند و مفید است. 
کمبود ویتامین D می تواند منجر به سوزش دهان شود، وضعیتی دردناک 
که در آن فرد احساس درد در زبان، لب ها، کام یا در کل دهان می کند.
3. پروتئین خالص: مقداری گوشت، مرغ، ماهی و تخم مرغ را در رژیم 
غذایی خود بگنجانید. بدن شما به پروتئین و دندان هایتان به فسفر نیاز 
دارد که در محافظت از مینای دندان و الیه محافظ روی دندان های 
شما حائز اهمیت است. مرغ و ماهی نیز ویتامینB3 )نیاسین( دارند. 
 B12ریبوفالوین( و( B2مغز بادام و سایر آجیل ها حاوی ویتامین های
و همچنین آهن هستند که همگی برای دندان های سالم و لثه ها مفیدند.
4. سیب زمینی های شیرین: دکتر شپلی، سبزیجات غنی از مواد مغذی 
را توصیه می کند زیرا منبع بسیار خوب ویتامین A هستند. همچنین به 

مراقبت از مینای دندان ها و حفره های دهان کمک می کنند.
5. پنیر و سایر مواد لبنی: پنیر انتخاب خوبی برای دندان های سالم است 
زیرا سرشار از کلسیم و پروتئین است و باعث کاهش اسیدیته دهان 
می شود. ماست هم انتخاب مناسبی است و از نظر پروبیوتیکی غنی است.
6. سبزیجات برگ سبز و برگ ترد: اسفناج، کلم و سایر سبزیجات برگ دار، 
مقدار سالم مواد مغذی را برای دندان ها و لثه ها دارند. اسفناج سرشار از 
ویتامین A و ویتامینB2وB12 است. شپلی پیشنهاد می کند برای تقویت 

تولید بزاق دهانتان سیب ترد، 
هویج یا کرفس بجوید که اسید دهان را 

رقیق می کند و به از بین بردن باقی مانده غذا از البالی دندان ها 
کمک خواهد کرد.

7. چای: چای سبز و سیاه به جلوگیری از رشد باکتری های 
مضر در دهان کمک می کنند. چای سبز آنتی اکسیدان هایی به 
بدن می رساند که موجب تقویت سالمت کلی بدن می شود.
8. پرتقال، توت فرنگی و میوه ها و سبزیجات سرشار از 
ویتامین C: ویتامین C باعث تقویت لثه ها و بهبود سریع 
زخم می شود. کمبود شدید  این ویتامین می تواند منجر 

به خونریزی لثه یا شل شدن دندان ها شود.
9. آدامس بدون قند: بین وعده های غذایی، یک آدامس 
بدون قند بجوید زیرا برای تحریک بزاق و تمیز کردن 

دندان ها بسیار مفید است. فقط از جویدن طوالنی مدت 
آدامس خودداری کنید تا دچار درد فک نشوید.

 EveryDayHealth :منبع

آیا آنچه که می خورید 
برای دندان هایتان خوب است؟

آموزش درست مراقبت از دندان ها به فرزندان سرمایه گذاری 
سودمندی برای سالمت آنهاست زیرا مراقبت درست از دندان ها 

به سالمت دهان و دندان بسیار کمک می کند.
مسواک زدن همراه با کودکان و انتخاب مسواک به سلیقه 
از دهان تشویق  به مراقبت درست  آنها را  خود بچه ها، 
می کند. برای کمک به فرزندان در محافظت از دندان ها 
و لثه و پیشگیری از پوسیدگی دندان، این مراحل ساده 

را به آنها آموزش دهید:
 2بار در روز مسواک کردن: خمیردندان حاوی 
علت  که  را  دندان  به  چسبیده  پالک های  فلوراید 
اصلی پوسیدگی دندان هاست از بین می برد.2 بار 
مسواک در روز با خمیردندان مخصوص کودکان 

را فراموش نکنید.
 استفاده از نخ دندان: این کار باعث می شود پالک های 

بین دندان برداشته شود، قبل از اینکه سخت شود.
 رژیم غذایی متعادل: داشتن رژیم غذایی مناسب باعث می شود 
از پوسیدگی  یا قندی  با حداقل مصرف غذاهای نشاسته ای 
دندان جلوگیری کنید. سعی کنید به جای انتخاب میان وعده 
از این نوع غذاها آنها را همراه با غذای اصلی میل کنید تا 
به کمک موادغذایی از البالی دندان ها پاک شوند، حتی بهتر 
است آب آشامیدنی کودکان هم فلوریداسیون شده باشد یا از 

مکمل روزانه فلوراید استفاده کنند.
 مراجعه به دندان پزشکی: برای معاینات منظم کودک 

آموزش  مسواک زدن در فرزندان
پیشگیری  برای  مواد  بهترین  از  فلوراید یکی  فلوراید چیست؟ 
از پوسیدگی دندان است. این ماده معدنی طبیعی به تقویت 
منابع آب شهری  از  مینای دندان کمک می کند. در بسیاری 
مقداری فلوراید اضافه می شود. توصیه می شود از خمیردندان 
حاوی فلوراید مخصوص کودکان برای فرزندتان استفاده کنید 

و مراقب باشید کودکتان خمیردندان را نخورد.
را  دندان  هر  داخلی  سطح  ابتدا  نرم،  مسواک  از  استفاده  با 
مسواک بزنید، جایی که پالک ها بیشتر تجمع می کنند. مسواک 
را به آرامی عقب و جلو بکشید. سطوح بیرونی دندان ها را 
تمیز کنید. برس را در امتداد لثه بیرونی قرار دهید و به آرامی 
عقب و جلو بکشید. سطح روی هر دندان را با حرکت آرام 
مسواک به جلو و عقب مسواک کنید. برای تمیز کردن پشت 
هر دندان از نوک برس استفاده کنید و آن را به سمت باال و 

پایین حرکت دهید. مسواک زدن زبان هم بسیار مهم است.
برای اینکه بدانید میزان فلوراید کافی بوده یا نه، باید با پزشک 
متخصص اطفال مشورت کنید که برای جبران کمبود آن قرص 
فلوراید یا قطره حاوی فلوراید مخصوص اطفال تجویز کند.

فلوراید، ماده معدنی طبیعی موجود در پوسته زمین 
و به طور گسترده در طبیعت پراکنده است. 

برخی مواد غذایی و منابع آب نیز حاوی 
فلوراید هستند. با رشد دندان های 

دائمی فرزندتان، دندان پزشک 
می تواند با استفاده از رزین 
عقبی  دندان های  روی 
بیشتر  مسوولیت  که 
جویدن ها با آنهاست، از 
بروز پوسیدگی جلوگیری 
کند. این پوشش محافظتی 
باکتری ها  نشستن  از 

دندان  شکاف های  روی 
طور  به  می کند.  جلوگیری 

روی  پوشاننده  وجود  مثال، 

دندان های فرزندتان به این معنا نیست که او می تواند بدون 
هیچ کنترلی هرچقدر دوست دارد شیرینی بخورد یا مسواک 
از  را  دندان  و  دهان  بهداشت  عادت های  باید  والدین  نزند. 
ابتدا با فرزندشان تمرین کنند. اگر مستعد پوسیدگی دندان یا 
بیماری های لثه هستید، فرزندتان هم مستعد آن خواهد بود، 
درنتیجه گاهی حتی مسواک زدن منظم و استفاده از نخ دندان 

هم نمی تواند از بروز پوسیدگی جلوگیری کند.
این روزها مواد جدید بسیاری وارد بازار دندان پزشکی شده که 
دیگر نیازی به پرکردن دندان با مواد قدیمی تیره رنگ آمالگام 
نیست. رزین های کامپوزیت این روزها محبوبیت بیشتری پیدا 
کرده اند. این رزین ها با دندان پیوند می خورند، درنتیجه قسمت 
پرشده دیگر بیرون نمی آید. همچنین رزین های همرنگ دندان 

از نظر زیبایی بهتر هستند.
یا  عمیق  پوسیدگی  ترک خوردگی،  درمورد  دندان پزشکان 
بدشکلی دندان بچه ها، استفاده از تاج های فوالدی ضدزنگ 
را توصیه می کنند که دندان ها را حفظ کرده و در عین حال از 

پخش شدن پوسیدگی جلوگیری می کنند.
بچه ها می توانند از ۷ سالگی از ابزارهای اصالحی دندان 
از جنس پالستیک  امروز  ابزارها  این  کنند.  استفاده 
الزم  هستند.  کارآمد  بسیار  و  دندان  همرنگ  و 
کمتر  سنین  در  دندان  اصالح  بدانید  است 
راحت تر و موثرتر است. دندان های بچه های 
با ارتودنسی خفیف اصالح  کم سن وسال 
می شود و از انجام ارتودنسی حادتر در 
آینده پیشگیری می کند. در بعضی موارد 
دندانی  جراحی  که  زمانی  مثل  نادر، 
پیچیده تر انجام می شود، دندان پزشک 
بیهوشی عمومی را توصیه می کند و 
انجام  با  موافقت  از  قبل  باید  حتما 
عمل، والدین اطمینان یابند متخصص 
را  کودک  عمومی  یا جراح  بیهوشی 

بیهوش خواهد کرد.
دندان های  میان  فضای  و  شکاف  اگر 
کودک به مدت طوالنی باقی بماند و در 
این حال دندان های تازه از لثه بیرون بیایند، 
دندان های دائمی در یک ردیف قرار نمی گیرند 
و ناهماهنگ رشد می کنند. اگر کودکتان از درد 
فک، گوش درد و درد دندان شکایت دارد، با قاشق 
فلزی آرام به دندان های او بزنید تا دندان دردناک را 
پیدا کنید. دهان کودکتان را با محلول آب و نمک ضعیف 
شستشو دهید تا دمل را زودتر بترکاند و هرگونه چرک را که 
از آن خارج شده، بشوید. به فرزندتان آسپیرین بچه با شربت 
برسانید.  دندان پزشک  به  را  او  بتوانید  تا  بدهید  استامینوفن 
بطری آب گرم که درون پارچه یا حوله ای پیچیده اید را برای 

آرام کردن درد روی گونه کودک بگذارید.
از دانه های میخک، سیر یا پیاز یا مواد بی حس کننده استفاده 

نکنید زیرا ممکن است به لثه اطراف دندان آسیب برساند.
هنگام مراجعه به دندان پزشک، اگر دندان کودک دچار آبسه 
شده و به تراش و پرکردن ساده نیاز داشته باشد، دندان پزشک 
ابتدا چرک را خارج می کند و چنانچه امکان ترمیم دندان وجود 
نداشته باشد، آن را می کشد. احتماال وی برحسب سن کودک 
از بیهوشی عمومی استفاده خواهد کرد. براي ریشه کني عفونت 
ممکن است دندان پزشک یک دوز آنتي بیوتیک تجویز  کند یا 
استفاده از دهانشویه را 4-3 بار در روز تا بهبود زخم توصیه کند.

دندان  قروچه )براکسیسم( در کودکان
دندان قروچه به معناي ساییده شدن دندان ها روي هم یا گیرکردن 
فک ها به هم است  که به خصوص هنگام خواب یا زمان استرس 
رخ مي دهد. در بسیاري از موارد دندان قروچه به دندان ها آسیب 
نمي زند،  گرچه برخي کودکان که دندان  قروچه مي کنند،  ممکن 

است دچار سردرد یا گوش درد شوند.
 برای کاهش احساس ناراحتی، هرچه زودتر گوش دردناک 
فرزندتان را گرم کنید. این گرما از درد او می کاهد بنابراین از 
3 سالگي به بعد، کودکتان را مرتب نزد دندان پزشک ببرید و 

انواع شیریني و مواد قندي را از غذاهایش کم کنید.
از مهم ترین دالیل اهمیت دندان هاي شیري که شاید کمترین 
توجه به آن باشد، نقش آنها در زیبایي کودکان است. کودکاني 
که به علت دندان دردهاي مداوم، پوسیدگي هاي شدید و از بین 
رفتن نسج سالم دندان هاي شیري،  قادر به تغذیه مناسب نیستند،  
دچار مشکالت جسمي، اختالالت رشد و گاهي سوء تغذیه 
مي شوند. داشتن دندان هاي شیري سالم، به کودکان این توانایي 
بااهمیت ترین مراحل  از  را مي دهد که در یکي 
رشد،  تغذیه مناسب و کافي داشته باشند. 
پوسیدگي،   دلیل  به  که  کودکاني 
خصوصا  شیري،  دندان  هاي 
دندان هاي جلویي خود را از 
دست مي دهند، قادر نیستند به 
خوبي صحبت کنند و هنگام 
تکلم دچار اشکال خواهند 
شد. درنهایت اینکه، اگر 
متولد  دندان  با  کودکتان 
اولین  زود  خیلي  یا  شد 
دندان هایش رویید، نگران 
نشوید و براي اطمینان بیشتر 

با پزشک مشورت کنید.
Health line :منبع

 ترجمه: 
مهتا  

زمانی نیک

چگونه می توانم مراقبت از دندان را 
به فرزندم آموزش دهم؟
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درمان های خانگی مسمومیت غذایی

از پونه کوهی تا عسل برای مسمومیت
یکی از دالیل عمده درد شکم و ناراحتی معده در 
انسان، مسمومیت با مواد غذایی است، بیماری ای که 
ناشی از خوردن مواد غذایی آلوده به مواد سمی یا 
باکتری هایی است که از روش های تهیه مواد غذایی 
غیربهداشتی حاصل می شود. هر ساله، تقریبا 48 میلیون نفر در ایاالت 
متحده از بیماری های ناشی از غذا رنج می برند که با انجام اقدامات 
بهداشتی مناسب در آشپزی و نگهداری مواد غذایی می توان از بروز 
آن جلوگیری کرد. برخی از موارد مسمومیت غذایی به اندازه ای 
شدید می شوند که درمان پزشکی را ضروری می کند. با این حال، 
بیشتر موارد طی چند روز می توان با داروهایی که به راحتی در خانه 
موجود است، آن را درمان کرد. استفاده از داروهای خانگی برای 
کاهش عالئم مسمومیت غذایی می تواند به کاهش ناراحتی ناشی 
از عفونت کمک کند. در ادامه فهرستی از داروهای خانگی که در 
معالجه مسمومیت غذایی استفاده می شود را به شما معرفی می کنیم.

روغن پونه کوهی
امروزه فواید این گیاه در معالجه بیماری های 

باستان  گیاه شناسان  توسط  مختلف 
شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته 
است. پونه حاوی ترکیبات ضدمیکروبی 
کارواکرول و تیمول است که موجب 

دفع و از بین بردن باکتری های حاصل از 
مسمومیت غذایی می شود. عالوه بر این، به 

علت خواص آن در مبارزه با عوامل بیماری زایی 
به  پونه کوهی  از روغن  امروزه  می کنند  آلوده  را  مواد غذایی  که 
عنوان ماده نگهدارنده برای ماندگاری مواد غذایی استفاده می شود.

روغن پرتقال 
خالص  پرتقال صددرصد  روغن  قطره  یک 

و معدنی که در چند قطره روغن زیتون 
مخلوط شده، درمانی قدرتمند در برابر 
عفونت باکتریایی ناشی از مسمومیت 
غذایی است. مصرف این محلول 3 بار در 
روز عالئم مسمومیت را کاهش می دهد.

سرکه سفید
در مورد شگفتی های سرکه سیب و فواید آن 

برای سالمت دستگاه گوارش، مطالب زیادی نوشته شده است. از 
خواص سرکه سیب این است که عالوه بر آرام کردن روده های 

بیش فعال، برای مبارزه با باکتری ها و سموم 
کردن  رقیق  است.  مفید  هم  تولیدشده 
 1 در  غذاخوری سرکه سیب  2قاشق 
فوری  تسکین دهنده  گرم  آب  فنجان 
مسمومیت غذایی است. از طرف دیگر، 
نوشیدن 3-2 قاشق غذاخوری سرکه 

سیب خالص نیز به همین خوبی عمل 
می کند.

گیاه شنبلیله
دانه شنبلیله یکی از گیاهان دارویی است که در 

درمان گرفتگی شکم و سایر عالئم مرتبط 
با مسمومیت غذایی از جمله استفراغ و 

حالت تهوع استفاده می شود.
آثار آرامش بخش و تسکین دهنده دانه 
شنبلیله روی شکم و ترکیب آن با ماست 

موجب  و  دارد  ضدمیکروبی  خاصیت 
مقاومت بدن در پیشگیری از مسمومیت 

غذایی می شود.

آبلیمو
آبلیمو از بسیاری جهات باعث بهبود سالمت 

گوارش می شود زیرا خاصیت متابولیکی آن 
به کنترل اسیدیته و جذب معده کمک 
می کند. لیمو همچنین از بدن در برابر 
مسمومیت  مانند  بیماری زایی  عوامل 
خاصیت  و  می کند  محافظت  غذایی 

سم زدایی دارد و از ترشح سموم مضر 
جلوگیری  روده  به  جدی  آسیب  و  بدن 

می کند.
یک قاشق چای خوری آبلیموی مخلوط شده با کمی شکر یا عسل 
را 2 یا 3بار در روز میل کنید. همچنین می توانید آب یک لیمو را 
در یک فنجان آب گرم رقیق کنید تا به سم زدایی بدن کمک کند.

ریحان
ریحان یکی از گیاهان بسیار متنوع است که به عنوان ماده معطر 
اثر  گیاه شگفت انگیز  این  می بخشد.  طعم  غذا  به  و  شده  شناخته 
تسکین دهنده درد شکمی هنگام مسمومیت غذایی دارد. همچنین با 
میکروارگانیسم های بیماری زا مبارزه می کند، به ویژه آنهایی که در 

مواد غذایی آلوده وجود دارد. با نوشیدن 
آب ریحان همراه عسل در طول روز 
با  برد.  بهره  آن  خواص  از  می توان 
ریحان  روغن  قطره  چند  افزودن 
به یک لیتر آب آشامیدنی در طول 
روز از شر باکتری های مزاحم نجات 

می یابید. ترکیبی از برگ ریحان، فلفل 
سیاه و نمک با 3قاشق غذاخوری ماست 

طبیعی نیز مفید است.

سیر
خاصیت ضدمیکروبی سیر در جهت 
مقابله با عفونت ناشی از مسمومیت 
همچنین  است.  عالی  بسیار  غذایی 
خواص ضدالتهابی دارد که به تسکین 
عالئم روده مانند اسهال و درد شکم 

کمک می کند، به ویژه اگر تازه مصرف شود.
یک حبه سیر له شده همراه آب یا یک قاشق 

چای خوری آب سیر می تواند به تسکین عالئم مرتبط با مسمومیت 
غذایی کمک کرده و با عفونت ناشی از آن مبارزه کند.

موز
ماده دارویی فوق العاده در برابر مسمومیت های 

غذایی و آثار آن است و انرژی و مواد 
معدنی الزم برای بهبود سریع را فراهم 
می کند. موز منبع غنی پتاسیم است 
و جبران کننده کمبود ویتامین در بدن، 
به ویژه پس از از بین رفتن الکترولیت ها 

بر اثر اسهال و استفراغ و مسمومیت 
غذایی. موز حاوی فیبر است و باکتری های 

مضر را از بدن دفع یا اثر آنها را محدود می کند 
و بهبود را تسریع خواهد کرد.

دانه زیره
ادویه ای خوش طعم که در دفع نفخ 
شکمی و دردهای ناشی از مسمومیت 
قاشق  یک  است.  مفید  غذایی 
فنجان  یک  در  را  زیره  چای خوری 

آب بجوشانید و یک قاشق چای خوری 

آب گشنیز تازه هم به آن اضافه کنید. این معجون را 2بار در روز 
بنوشید تا به کاهش ناراحتی ناشی از مسمومیت غذایی کمک کند.

دمنوش ها
چای های گیاهی نیز عالئم مسمومیت غذایی 

را تسکین می دهند و به بهبود عفونت 
دستگاه گوارش کمک می کنند. خاصیت 
تسکین دهنده انواع مختلف چای  مانند 
نعناع، گل گاوزبان و بابونه، عضالت 
شکمی را شل کرده و با باکتری ها مبارزه 

می کند و حالت تهوع را کاهش می دهد. 
به عالوه، مصرف چای، آب موردنیاز بدن را 

که به دلیل اسهال و استفراغ از بین رفته دوباره جبران می کند.

ماست
مواد غذایی پروبیوتیک یا غذاهایی که باعث 

داخل  مفید  باکتری های  رشد  تحریک 
تجزیه  به  کمک  با  می شوند،  روده 
مواد غذایی، عملکرد هضم و جذب 
روده را بهبود می بخشند. عالوه بر 
این، باکتری های مفیدی که درنتیجه 
مصرف پروبیوتیک ها رشد می کنند، 

با باکتری های عفونی که از غذای آلوده 
به وجود می آیند، مبارزه می کنند و از آثار 

مسمومیت غذایی می کاهند.
با افزودن مقدار کمی تخم شنبلیله یا دانه های گیاهی که اثر تسکین دهنده و 
آرامبخش بر شکم دارند به ماست، از درد شکم و استفراغ نیز رها می شوید.

عسل
محصوالت زنبور عسل مانند ژل رویال، موم 

و عسل خاصیت ضدالتهابی و ضدباکتریایی 
دارند و به مبارزه با بیماری کمک می کنند 
و  گوارشی  مشکالت  برابر  در  و 
مسمومیت با مواد غذایی کمک رسان 
هستند. مصرف یک قاشق چای خوری 

و  معده  درد  روزانه،  3بار  عسل، 
گرفتگی های ناشی از مسمومیت غذایی را 

کاهش می دهد.
New York Times :منبع
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مديريت مالي و آموزش آن به كودكان به 
ميزان  افزايش  تصميم گيري،  قدرت  رشد 
و  مسووليت پذيري  حس  خودكنترلي، 
افزايش  مديريت،  قدرت  از  برخورداري 
اعتمادبه نفس و قدرداني و قدرشناسي از 
والدين و همچنين شجاعت و جرأت مندي 
و بهبود روابط اجتماعي آنها منجر مي شود.

شايد به نظر برسد مهارت مديريت مالي 
بيشتر جنبه اقتصادي داشته باشد اما درواقع، 
تمريني است براي كودكان جهت افزايش 
رفتارهاي  و  خودشان  كنترل  توانايي هاي 
بازدارنده و خودكنترلی؛ يعني بچه هايي كه 
مي توانند ميزاني از پولشان را همراه خود 
داشته باشند، بتوانند آن را كنترل كنند و 
هر طوري كه دلشان خواست، خرج نكنند.

مهارت مدیریت مالي و افزایش 
مهارت تصميم گيري

مهارت مديريت مالي همچنين کمک می کند 
مهارت تصميم گيري کودکان افزايش پيدا  کند؛ 
به اين صورت که بچه ها مي توانند تصميم بگيرند 
وقتي چند گزينه براي انتخاب دارند، براي اينكه 
به  توجه  با  کنند،  خرج  را  پول  از  مقداري 
اولويت هايشان کدام را انتخاب کنند. اين کار 
مهارت تصميم گيري را در کودکان افزايش مي دهد؛ 
آنچه که در زندگي آينده بسيار مهم خواهد بود.

مهارت مدیریت مالي و افزایش 
مهارت مسووليت پذیري 

يكي ديگر از مهارت هايي که از طريق مديريت مالي 
در کودکان افزايش پيدا مي کند، مسووليت پذيري 
است. اينكه کودکان بدانند چگونه مي توانند هم 
مسوول پول خود باشند و هم براي درست تصميم 
گرفتن در مورد نحوه خرج کردن پول خود چه 
اولويت هايي را بايد مد نظر قرار دهند و از چه 

مواردي چشم پوشي کنند، چه مواردي اهميت 
دارد و چه مواردي در درجه بعدی اولويت قرار 
که  بگيرند  ياد  بايد  ما  بچه هاي  درواقع،  دارد. 
بتوانند خودشان هزينه هايشان را کنترل کنند تا 
اعتمادبه نفسشان افزايش پيدا کند؛ يعني احساس 
تاثيربخشي و تاثيرگذاري بيشتري روي انتخاب ها و 
هزينه هايشان داشته باشند. همچنين بچه ها از طريق 
مديريت مالي ياد مي گيرند قدردان والدين خود 
باشند؛ به اين صورت که براي حفظ و نگهداري 
پولي که به صورت ماهانه يا هفتگي از والدينشان 
مي گيرند هم زحمت بكشند. درواقع، همين که 
از دست دادن پول را تجربه کنند، قدر بعضي 
محدوديت هاي والدين شان را می دانند و همچنين 

قدردان لطفي که به آنها مي شود، خواهند بود.

مهارت مدیریت مالي و تجربه ناكامي 
بچه ها در آموزش مديريت مالي، ناکامي را هم 
تجربه مي کنند، مثال گاهي بايد از ميزان پولي 

که دارند، چشم پوشي کنند. به اين ترتيب نوعی 
از دست دادن و ناکامي را تجربه مي کنند که به 
تدريج بايد با آن آشنا شوند و آن را تمرين کنند.
کودک بايد از دست دادن هايي را تجربه کند که 
شايد به جاي آنها چيزهاي باارزش ديگري را به 
دست بياورد، مثال ياد بگيرد بايد در برابر آنچه 
که مي خواهد بخرد بايد پولي از دست بدهد. به 
اين ترتيب مي تواند با روش هاي معامله، مذاکره 
و صحبت کردن آشنا شود. درواقع، کودکان به 
اين ترتيب مي توانند مهارت هاي ارتباطي خود را 
افزايش دهند و جرأت مندانه تر با ديگران ارتباط 
برقرار کنند.کودکان از طريق مديريت مالي ياد 
مي گيرند جلوي تكانه هاي فردي خود را بگيرند.

چطور مدیریت مالي را به 
كودكانمان آموزش دهيم؟

زماني که بچه ها با واحدهاي پولي آشنا مي شوند 
مي توان آنها را به تدريج با نحوه مديريت مالي 

هم آشنا کرد، حتي در سنين پايين تر از دبستان 
نيز مي توان نحوه مديريت مالي را به کودک 
آموزش داد؛ به اين صورت که مثال هنگامي 
که با او وارد فروشگاه مي شويم، بگوييم: »تعداد 
خوراکی هايي که مي تواني انتخاب کني 7 تاست 
اما تو بايد اين 7 خوراکی را در طول هفته 
تقسيم کني و هر روز يكي از خوراکي هايي 
را که انتخاب کرده اي، بخوري.« کودک بايد 
ياد بگيرد واحدهاي تغذيه اي خودش را هم 
مديريت کند و حق داشته باشد خودش آنچه را 
که دوست دارد، انتخاب کند. همچنين کودکان 
بايد ياد بگيرند همه خوراکي هايي را که انتخاب 
مي کنند همان روز اول نخورند، بلكه به فكر 
روزهاي بعد هم باشند. به اين ترتيب آنها به 
تدريج با مفهوم آينده نگري هم آشنا مي شوند. 
درواقع، توجه به چنين مواردي باعث مي شود 
بعد از آشنايي با اندازه ها مديريت وقت، زمان 

و پولشان را هم ياد بگيرند.

مدیریت مالی نيازمند همكاري 
والدین است

کمک  به  خود  مالي  مديريت  براي  بچه ها 
ابتدا  است  ممكن  دارند چون  نياز  والدين 
نتوانند هزينه هاي يک هفته خود را مديريت 
کنند، مثال شايد الزم باشد والدين خودشان 
براي بچه هايي که در سال هاي نخست مدرسه 
هستند خوراکي بخرند و در کيفشان بگذارند 
به کودک  را  کار  اين  به تدريج مي توان  اما 
پول  به شكل روزانه  واگذار کرد. مي توان 

در اختيار بچه ها قرار داد. 
بعد از آن به تدريج پول توجيبی را به صورت 
بچه ها  اگر  ترتيب  اين  به  درآورد.  هفتگي 
بخرند  هم  خوراکی  باشند  داشته  دوست 
مي توانند پولشان را پس انداز کنند و با اين 

کار پس انداز کردن را هم ياد مي گيرند.
براي اين کار مي توان در ماه هاي نخست نحوه 
محاسبه کردن را به کودک آموزش داد و به 

او ياد داد که چطور خرج کند که روزهاي 
آخر هفته پولش تمام نشود. در اين مراحل 
او مي تواند قرض دادن يا قرض گرفتن را ياد 
بگيرد.نحوه حساب و کتاب کردن هم موضوع 
مهم ديگري است که والدين حتما بايد به 
فرزندانشان آموزش بدهند. به اين ترتيب وقتي 
فرزند ما به سنين دبيرستان برسد مي تواند به 
طور ماهانه هزينه هاي خود را مديريت کند.

توجه به تفاوت هاي فردي 
والدين بايد توجه داشته باشند همه کودکان 
با همديگر يكسان نيستند و نمي توان با آنها 
به يک شكل برخورد کرد، مثال بعضي بچه ها 
خيلي زود قدرت کنترل خود و هزينه هايشان 
را به دست مي آورند ولي بعضي ديگر توانايي 
مديريت مالي و کنترل رفتارشان را ندارند 
بنابراين  مي کنند  کارهاي خطرناک  و حتي 
بايد رفتار بچه ها را با توجه به تفاوت هاي 

فردي شان مديريت کرد. 
جهت روشن شدن بهتر موضوع براي بچه ها 
در شروع آموزش مديريت اقتصادي از همان 
والدين  و  بچه ها  بين  قراردادی  بايد  ابتدا  
مشخص شود؛ به اين صورت که به کودک 
داشته  پول  اين  ميزان  تو  اگر  مثال  بگوييم 
باشي، چه کارهايي مي تواني بكني و با توجه 
به نيازهايي که داري بايد چطور خرج کني و 
اگر هم پول کم بياوري، چه اتفاقي مي افتد.
وجود قرارداد بين والدين و بچه ها در تمام 
زمينه ها باعث مي شود آنها بتوانند با قاطعيت 
بيشتري اقدام کنند و همين موضوع باعث 
در  کارهايشان  گرفتن  جدي  با  مي شود 

زمينه هاي ديگر هم موفق تر شوند.
نحوه  بچه ها  مي شود  باعث  موضوع  اين 
مختلف  موضوعات  کنترل  و  مديريت 
زندگي شان را راحت دستشان بگيرند و در 
سال هاي آينده هم در برابر بسياري از عوامل 
آزاردهنده مصون بمانند، مثال در برابر بعضي 
عوامل تحريک کننده و اغواگر بتوانند خودشان 

را کنترل کنند و درست تصميم بگيرند.

 آموزش مديريت مالي به كودكان

پولت را درست خرج کن!

کودکان ما در دنيايي زندگي مي کنند که خشونت 
و پرخاشگري زياد است. آنها بايد گفت وگوي 
سازنده را بياموزند و آن را تمرين کنند. در 
اين ميان نقش نهاد خانوده به عنوان پايه هاي 
اصلي آموزش، کليدي و مهم است. در اين 
مقاله قصد دارم با مثال هايي خوانندگان عزيز 
را به اين فكر بيندازم که اگر خود، کودک 
بودند دوست داشتند کدام  يک از جمالت 

زير را بشنوند:
1. تاييد كردن: به  جای اينكه بگوييم تو قابل تاييد 
هستی، می توانيم از نكات مثبت او تعريف 
کنيم، مثال بگوييم: »لباس قشنگی پوشيدی« اما 
موثرتر اين است که از او چند سوال بپرسيم 
و راهنمايی بخواهيم، مثال بگوييم: »می تونم 
در مورد لباس مناسب مهمانی از سليقه شما 
کمک بگيرم؟« همچنين می توانيم تعريف های 
ديگران را نقل قول کنيم، مثل: »معلمت می گه 
تو خيلی مهربونی و بچه ها همه دوست دارن 

در کالس کنار تو بنشينن.«
2. ايجاد حس امنيت: می توانيم کاری را به 
کودک واگذار کنيم يا امانت بدهيم و اين حس 
را در او القا کنيم که »تو قابل اعتماد هستی.« 
می توانيم از خودمان يا در مورد راز های کم خطر 

و اطالعات شخصی مان حرف بزنيم. اين کار 
به خصوص در دوران نوجوانی به فرزندان 
ما کمک می کند تا احساس کنند ما آنها را 
قبول داريم و همين حس موجب افزايش 
اعتمادبه نفس آنها می شود. با اين کار آنها 
خود را به ما نزديک تر می بينند و راحت تر 
می توانند مسائلشان را با ما درميان بگذارند. 
می توانيم از کودک درباره مسائل شخصی و 
دوست داشتنی هايش سوال کنيم. وقتی اين 
گونه با کودک و نوجوان سخن می گوييم، 
کمک می کنيم او به نقطه »من هم به تو اعتماد 

دارم« برسد.
3. دادن اختيار و آزادی: وقتی به کودکان 
اجازه انتخاب می دهيم، درحقيقت به آنها 
کمک می کنيم مسووليت انتخاب های خود 
کردن  اشتباه  از  وقتی  بگيرند.  برعهده  را 
فرزندانمان نمی ترسيم، به آنها جرأت امتحان 
کردن و تجربه اندوختن می  دهيم. با اين روش 
آنها فرصت خواهند داشت از پشيمان شدن 
نهراسند و  اشتباهات خود را بپذيرند، مثال 
می توانيم هنگام رفتن به مهمانی به نوجوانمان 
که فردا امتحان دارد بگوييم: »می تونی خودت 
تصميم بگيری که در مهمانی شرکت کنی يا 
وقتت را برای مطالعه امتحان فردا صرف کنی. 
فكر می کنم در اين مورد با توجه به پيامدهای 
احتمالی هر تصميمی، بتونی بهترين انتخاب 
را داشته باشی. نگران نباش اگه اين دفعه از 
انتخاب خودت خيلی راضی نباشی، می تونی 

در نوبت های بعدی روش ديگری را انتخاب 
کنی و راه های ديگری را آزمايش کنی. من 

کنار تو هستم.«
اين نوشته کوتاه را با بخشی از نوشته زيبای 
دکتر محسن رنانی به پايان می برم. من با 
خواندن اين نوشته به فكر فرورفتم که تا 
چه اندازه به کودکانم آزادی می دهم؟ تا چه 
ميزان اجازه می دهم  لذت را تجربه کنند و 
تا چه حد به  فرديت آنها احترام می گذارم؟ 
به خاطر داشته باشيم که آنچه کودکان در 
سال های اول عمر از ما دريافت می کنند، 
تاثيری بنيادی بر رسم و سلوک آنها در آينده 
خواهد داشت، پس برای ساختن آينده سازان 
به حال آنها بيشتر توجه کنيم. اگر کودکانمان 
زندگی کردن، عشق ورزيدن، عزت نفس، 
تاب آوری و عدم پرخاشگری را تمرين نكنند، 
زندگی شان خالی خواهد بود و بعد برای پر 
کردن جای اين خالی ها، خيلی به خودشان 

و ديگران و طبيعت خسارت خواهند زد.
لطفا برای بچه ها شعر بخوانيد، به آنها موسيقی 
بياموزيد، بگذاريد با هم آواز بخوانند، اجازه 
بدهيد همه با هم فقط يک نقاشی بكشند تا 
همكاری را بياموزند، بگذاريد وقتی خوابشان 

می آيد، بخوابند
و وقتی مغزشان نمی کشد، ياد نگيرند. لطفا 
بچگی را از کودکان نگيريد. اجازه بدهيد 
خودشان ايمان بياورند. فرصت ايمان آزادانه 

و آگاهانه را از آنها نگيريد.

 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.

 دكتر ليال محمدي
مشاور و روان شناس كودك و 

نوجوان

 دكتر ميترا حکيم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی كودك 

و نوجوان و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

آنچه كودكان از ما بزرگ ترها می آموزند

بچگی را از کودکان نگیرید!

 یكي از مهارت هایي 
که از طریق مدیریت 

مالي در کودکان 
افزایش پیدا مي کند، 

مسوولیت پذیري 
است. اینكه کودکان 

بدانند چگونه 
مي توانند هم 
مسوول پول 
خود باشند و 

هم براي درست 
تصمیم گرفتن در 

مورد نحوه خرج 
کردن پول خود چه 

اولویت هایي را باید 
مد نظر قرار دهند 

و از چه مواردي 
چشم پوشي کنند، 

چه مواردي اهمیت 
دارد و چه مواردي در 

درجه بعدی اولویت 
قرار دارد



پرسش اول: آیا درست است که نوشیدن 
آب بعضی چشمه های طبیعی می تواند 
سنگ کلیه را حل کند؟ 821****0914

پرسش دوم: شایع ترین علت پرفشاری خون 
در کودکان چیست؟ 022****0912

پاسخ 
دکتر حسین کرمی 

فوق تخصص کلیه و مجاری 
ادراری و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: برخی سنگ های کلیه مانند 
در  اسیداوریکی  یا  سیستینی  سنگ های 
محیط اسیدی تشکیل می شوند و در محیط 
قلیایی از بین می روند. ذات آب چشمه های 
معدنی فقط می تواند روی این گروه از 
سنگ ها موثر باشد، در غیر این  صورت 
سنگ های اگزاالت کلسیم که شایع ترین 
نوع سنگ های کلیوی هستند با نوشیدن 

آب های معدنی از بین نمی روند.

پرفشاری  علت  شایع ترین  دوم:  پاسخ 
خون در کودکان عفونت و آسیب کلیه ها 
و شایع ترین علت عفونت و آسیب کلیه ها، 

برگشت ادراری است.
برگشت ادراری، به خصوص در دختربچه ها 
بسیار شایع است و هر دختربچه ای که دچار 
عفونت های ادراری عودکننده باشد باید حتما 
از نظر برگشت ادراری بررسی شود. برگشت 
ادرار از مثانه به کلیه ها، به خصوص وقتی 
شدت زیادی داشته باشد باعث آسیب به 
کلیه ها می شود و پرفشاری خون در کودک 
را به دنبال خواهد داشت که باید حتما تحت 

پیگیری و درمان قرار بگیرد.

پرسش اول:  آیا ابتال به کبد چرب به 
سن هم بستگی دارد یا در هر سنی ممکن 

است به آن مبتال شد؟ م. از دامغان

پرسش دوم:  آیا برای تشخیص به موقع 
کبد چرب غربالگری خاصی وجود دارد؟ 

0910****649

پرسش سوم: مدام کف پاهایم داغ می شود. 
مشکل  کردم، گفت  مراجعه  پزشک  به 
کبدی دارم. چه رابطه ای بین کبد و داغی 
کف پا وجود دارد؟ 682****0916

پاسخ
دکتر سیدمؤید علویان 

فوق تخصص بیماری های 
گوارش و کبد و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

در  کبد چرب  به  ابتال  اول: خطر  پاسخ 
سنین باالی 40 سال بیشتر است اما متاسفانه 
نادرست،  زندگی  شیوه  دلیل  به  امروزه 
چاقی و افزایش وزن زیاد، کم تحرکی و 
نیز در  ریزه خواری، کودکان و نوجوانان 
معرض خطر ابتال به کبد چرب قرار دارند. 
نتایج مطالعات مختلفی که در ایران انجام 
شده نشان می دهد، حدود 6 تا 7 درصد 
کودکان در سنین پایان دبستان و متوسطه 
به کبد چرب مبتال هستند بنابراین مهم ترین 
مساله در هر سنی حفظ تناسب اندام، داشتن 
تغذیه مناسب و فعالیت بدنی کافی است 

تا جلوی ابتال به کبد چرب گرفته شود.

کبد  که شیوع  است  درست  دوم:  پاسخ 
چرب در جامعه باالست و حدود 30 تا 
40 درصد افراد به کبد چرب مبتال هستند 
اما نمی توان به همه افراد جامعه توصیه کرد 
برای غربالگری کبد چرب اقدام کنند. بهتر 
است کسانی که در معرض خطر بیشتری 
هستند، حتما بررسی های دوره ای را جدی 
بگیرند. از جمله این افراد می توان به افراد 
چاق و با وزن باال، به خصوص کسانی که 
چاقی شکمی دارند، افراد کم تحرک، کسانی 
که نوشابه گازدار یا الکل زیاد می نوشند، 
فراوان مصرف می کنند  نمک  که  افرادی 
و به طور کلی کسانی که تغذیه مناسبی 
ندارند، بیماران مبتال به دیابت و... اشاره کرد. 

پاسخ سوم: مشکل اصلی کبد نیست، بلکه 
اختالالت متابولیک مثل چربی خون باال، 
قند باال، اسیداوریک باال و... مطرح است. 
این عوامل ممکن است باعث داغی کف 
پاها شوند اما این عالمت حتما به این معنا 
نیست که فرد به کبد چرب مبتال شده است. 
با این حال توصیه می شود برای آنکه از 
آزمایش خون  این جهت مطمئن شوید، 
بدهید تا تست های کبدی و سایر عوامل  

خونی تان بررسی شوند.

با خوانندگان شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت16

هم  او  می دهد.  میوه  زیاد  فرزندم  به  همسرم  اول:  پرسش 
دوست دارد و می خورد. همسرم معتقد است مصرف میوه 
برای همه، به خصوص بچه ها مفید است و مصرف زیاد آن 
مشکلی ندارد. آیا این باور درست است؟ 527****0991

پرسش دوم: دختری 13 ساله دارم که 78 کیلوگرم وزن و 163 
سانتی متر قد دارد. برای صبحانه و میان وعده مدرسه اش چه 
موادی مصرف کند تا وزنش باالتر نرود؟ 532****0912

پاسخ 
دکتر سیدضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: نه، همواره گفته ایم در مورد تغذیه باید به 3 اصل 
تعادل، تنوع و تناسب دقت کرد. درست است که میوه برای 
اندازه  اما این در صورتی است که به  بدن بسیار مفید است 
منافع  از  میل شود، مثال اگر شما روزی یک سیب بخورید، 
زیاد آن بهره مند خواهید شد اما اگر روزی 10  سیب بخورید، 
کبدتان به تدریج چرب می شود زیرا نوع قند میوه ها، فروکتوز 
است و فروکتوز اضافه و بیش از نیاز در بدن به تری گلیسرید 
تبدیل و در کبد ذخیره می شود و به مرور کبد را چرب می کند. 
کبد چرب امروزه یکی از شایع ترین بیماری های بشر شده که 
این رو،  از  دارد.  مبتال  فرد  برای  متعددی  عواقب  و  عوارض 
گرفتن رژیم میوه برای کاهش وزن یا زیاده روی در مصرف 
منابع حاوی قند فروکتوز نه تنها تاثیری در کاهش وزن و الغری 
نیز  کبد چرب  ایجاد  باعث  وزن  افزایش  بلکه ضمن  ندارد، 
خواهد شد. یادتان باشد توجه نکردن به کبد چرب و درمان 
نکردن آن می تواند درنهایت به سیروز کبدی و سرطان کبد 
منجر شود. بهترین کار این است که در مصرف هر ماده غذایی 
تعادل و تناسب را رعایت کنید. با این کار اغلب نیازهای بدن 
به ریزمغذی ها و درشت مغذی ها تامین می شود و کمتر دچار 
مشکل خواهید شد. الزم به ذکر است همه افراد باید با توجه 
به نیاز و فعالیت شان روزی بین 6 تا 11 واحد نان و غالت، 
3 تا 5 واحد سبزیجات، 2 تا 4 واحد انواع میوه و در حد و 

اندازه کم گوشت استفاده کنند. 
از گوشت  بیشتر  قرمز  به جای گوشت  است  این  بر  توصیه 
سفید از جمله گوشت آبزیان و ماکیان تغذیه کنید. البته مصرف 
گوشت قرمز در کودکان و کسانی که دچار کم خونی فقرآهن 

هستند، اشکالی ندارد. 

پاسخ دوم: وزن دختر شما نسبت به قدش بسیار زیاد است. 
طبق استانداردهای بین المللی، قد یک دختر 13 ساله باید بین 
حداقل 145 سانتی متر و حداکثر 168 سانتی متر و وزنش بین 

34 تا 67 کیلوگرم باشد. 
توجه داشته باشید وزن باال، روی هورمون های رشد و هورمون های 
جنسی نوجوانان تاثیر سوء می گذارد و زمینه ساز ایجاد تخمدان 
پلی کیستیک در دختران می شود و عادت ماهانه شان را به تاخیر 
می اندازد و مسائل و مشکالت فراوانی برایشان ایجاد می کند. 
ضمن اینکه استخوان های کودک و نوجوان چاق، تحمل وزن 
زیاد را ندارند و آنها هم به تدریج دچار مشکل می شوند. البته 
از آنجا که کودکان و نوجوانان در حال رشد هستند، نمی توان 
به آنها رژیم کاهش وزن داد اما می توان با راهنمایی هایی که 
به والدین می دهیم و رژیمی که برای کودک در نظر می گیریم، 
کمک کنیم تا کودکی که اضافه وزن دارد یا چاق است، دیگر 
وزن اضافه نکند و وزنش ثابت بماند اما به خوبی قد بکشد. 
هر سانتی متری که به قد کودک اضافه می شود، یک کیلوگرم 
از اضافه وزن کودک می کاهد و به این ترتیب با افزایش قد، 
وزن به تدریج متناسب می شود. متاسفانه اشتباه والدین در تغذیه 
کودکان از دوران شیرخواری تا 3 سالگی آغاز می شود زیرا 
کودکان در این سنین به دلیل سرعت روند رشد به غذای زیادی 
نیاز دارند و والدین باید غذای کافی و مقوی در اختیار کودک 
قرار بدهند اما از 3 سالگی به بعد، روند رشد و بالندگی کاهش 
پیدا می کند و کودکان از 3 سالگی تا مرحله پیش بلوغ، فقط ماهی 

0/5 سانتی متر قد و 2 کیلوگرم وزن در سال اضافه می کنند. 
بسیاری از والدین این موضوع را نمی دانند و همچنان مانند 
کودک  و  می دهند  قرار  کودک  اختیار  در  زیادی  غذای  قبل 
به تدریج به پرخوری، به خصوص ریزه خواری عادت می کند.
توصیه می کنم برای گرفتن رژیم غذایی مناسب و دانستن در 
مورد اینکه چه غذاهایی در وعده ها و میان وعده ها مصرف شود 
حتما به متخصص تغذیه مراجعه کنید و حتما انجام ورزش و 
فعالیت بدنی را برای دخترتان جدی بگیرید. بهترین ورزش 
هم آب درمانی است. به این صورت که فرد باید وارد آب شود، 
به طوری که آب تا زیر گردنش را بگیرد. سپس در این حالت 
شروع به راه رفتن کند. با این کار فشار روی مفاصل کاهش 
می یابد و راه رفتن با وزن باال به مفصل ها آسیب وارد نمی کند. 
ضمن اینکه آب، انرژی بیشتری در قبال حرکت کردن از فرد 
افزایش  سوزانده شده  کالری  میزان  ترتیب  این  به  و  می گیرد 
به  بار در هفته کمک بزرگی  این فعالیت چند  ادامه  می یابد. 
کاهش وزن خواهد کرد. البته به شرط آنکه رژیم غذایی تنظیم 
و تعدیل شده باشد.نکته بعدی حذف مصرف هله هوله ها است. 
از  یا نوجوان  بدانید هر دانه چیپسی که کودک  جالب است 
رژیم غذایی اش حذف می کند، 11 کیلوکالری انرژی مازاد بر 
نیازش را کم خواهد کرد. حال تصور کنید کالری یک بسته 
چیپس کامل چه اندازه خواهد بود. این مساله در مورد سایر 
هله هوله ها مانند انواع پفک، اسنک، بیسکویت ها و کیک های 
مختلف، انواع شکالت ها و شیرینی ها و... نیز صدق می کند. 
حذف هر کدام از این مواد در کاهش وزن موثر خواهد بود.
توصیه بعدی ام به والدین، پدربزرگ  و مادربزرگ ها یا سایر اقوام 
و نزدیکان این است که محبت خود را با دادن انواع هله هوله ها 
و شکالت ها به کودکان ابراز نکنید یا زیاد به فرزندانتان غذا و 
سایر تنقالت ندهید. یادتان باشد کودکان با غذا خوردن زیاد، 
رشد نمی کنند، بلکه تنها چاق می شوند و بیماری های بسیاری 
سراغشان خواهد آمد. رشد مطلوب و بهینه بدون هرگونه اضافه 
وزن و چاقی با اندازه غذا خوردن و ایجاد تنوع و تعادل در 

رژیم غذایی میسر خواهد شد.

پرسش اول: جوانی 20 سال هستم. مدتی 
پیش سرما خوردم و سپس خوب شدم اما 
اکنون گاهی در قفسه سینه ام درد دارم یا 
وقتی خم می شوم، دردم بیشتر می شود. 
آیا ممکن است قلبم درگیر عفونت تنفسی 

شده باشد؟ 665****0912

پرسش دوم: خانمی 34 ساله هستم. جراحی 
قلب باز انجام داده ام اما همیشه دچار افت 
فشارخون می شوم. آیا این مساله طبیعی 

است؟ 923****0903

پرسش سوم: خانمی 17 ساله هستم. یکی- 
دو روزی است قفسه سینه و دست چپم 
درد می کند. فشارخونم در روزهای عادی 
13 میلی متر جیوه است اما هفته پیش که 
سرماخورده بودم فشارخونم 15 میلی متر 
جیوه بود. سابقه ارثی ناراحتی های قلبی 

هم نداریم.

پاسخ 

دکتر منوچهر قارونی
متخصص قلب و عروق و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: توصیه ما به همه مردم این است 
که هرگز سرماخوردگی را ساده نپندارند. 
در گذشته گفته می شد دوره سرماخوردگی 
بیماری  روز   3 از  پس  و  است  روز   3
بهبود پیدا می کند، در حالی که امروزه به 
دلیل تغییر ویروس ها یا مقاوم شدن آنها، 
دوره سرماخوردگی 10 تا 15 روز طول 
می کشد. همین ویروس ها می توانند پس از 
سرماخوردگی ساده، عالوه بر آبریزش از 
بینی و چشم، عطسه و سرفه و...، تنگی نفس 
هم بدهند و وقتی بیمار  مراجعه می کند 
رادیولوژی  عکس  سینه اش  قفسه  از  و 
قلبش  می شویم  متوجه  می شود،  گرفته 
شده  میوکاردیت  دچار  و  بزرگ  ناگهان 

است؛ یعنی ویروس سرماخوردگی تمام 
عضله قلبش را درگیر کرده و قلب را به 

سمت نارسایی برده است. 
این حالت بسیار خطرناک است و حتی 
پیوند  جراحی  داوطلب  را  فرد  می تواند 
هر  در  می کنم  توصیه  بنابراین  کند  قلب 
سنی که هستید، سرماخوردگی را جدی 

بگیرید. 
حتما برای درمان به پزشک مراجعه کنید، 
هنگام  و  باشید  داشته  کافی  استراحت 
سرماخوردگی فعالیت بدنی خاصی انجام 
برای  می کنم  توصیه  هم  شما  به  ندهید. 
بررسی درد قفسه سینه تان حتما به پزشک 

کنید. مراجعه 

پاسخ دوم: با توجه به سن تان احتماال پیوند 
رگ های قلب انجام نداده اید و مشکل تان 
مربوط به دریچه های قلب بوده است. به 
هر حال هر عملی باعث می شود عملکرد 

قلب و میزان فشارخون تغییر کند. 
وقتی بیماری، جراحی قلب انجام می دهد، 
قلبش با کمک پمپ، پمپاژ می شود؛ یعنی 
خون با کمک پمپ به سایر قسمت های 
عملکرد  قطعا  و  می شود  فرستاده  بدن 
پمپ مانند قلب نیست زیرا پمپ، خون 

را به شکل مقطعی پمپاژ می کند. 
که  بیمارانی  می شود  سبب  مساله  این 
جراحی قلب انجام داده اند، بعد از عمل 
مشکالتی  بعد  سال  دو  یکی-  حدود  تا 
تغییر  شایع تر  همه  از  که  باشند  داشته 
در خلق وخو است. این افراد خیلی زود 
عصبانی و ناراحت می شوند، پرخاشگری 

و...  می کنند 
قلب  جراحی  از  بعد  فشارخون  افت 
اگر  نیست.  نگران کننده ای  و  مهم  مساله 
می توانید  بود  پایین  خیلی  فشارخونتان 
فشارخون  اگر  اما  بخورید  نمک  کمی 
برایش  نمک  مصرف  باشد،  باال  فردی 

مانند سم خطرناک خواهد بود.

پاسخ سوم: فشارخونی که دارید، نشان 
را  خون  پرفشاری  زمینه  شما  می دهد 
دارید بنابراین باید سعی کنید از هم اکنون 
مصرف نمک را کم کنید و به جای آن از 
سایر طعم دهنده ها مانند سرکه، آب لیمو، 
آب غوره، آب نارنج و... به شرط آنکه به 
آنها نمک اضافه نشده باشد، استفاده کنید. 
یک  ارثی  سابقه  از  افراد  اوقات  گاهی 
بیماری مانند پرفشاری خون در خانواده شان 
این  است  ممکن  زیرا  هستند  بی اطالع 
بیماری در پدربزرگ و مادربزرگ و سایر 
اجدادشان وجود داشته باشد و اکنون آنها 
از آن بی خبرند. به طور کلی ما انتظار نداریم 
افراد در سنین کم دچار پرفشاری خون باشند. 
اگر فردی مانند شما این مشکل را داشته 
باشد باید از نظر غدد هورمونی، به خصوص 
به  ما  ولی  شود  بررسی  فوق کلیوی  غده 
دیگری  بیمارهای  با  پرفشاری خون  جز 
داریم.  سروکار  هم  کاردیومیوپاتی  مانند 
دارند  زیادی  بسیار  دالیل  بیماری ها  این 
کنند  درگیر  هم  را  جوانان  می توانند  که 
بنابراین ما نباید فکر کنیم اگر سن فردی 
کم است، به بیماری قلبی مبتال نخواهد شد. 
متاسفانه بسیاری از والدین بر این باورند که 
دادن غذاهای پرچرب به کودکان مشکلی 
که  پرچربی  غذای  که  حالی  در  ندارد، 
در  را  خود  اثر  می خورد،  کودک  امروز 
از  بنابراین  داد  40 سالگی نشان خواهد 
را  کودکان  تغذیه  کودکی  دوران  همان 
جدی بگیرید و از دادن غذاهای پرچرب 

و شور به آنها خودداری کنید. 
همچنین به دلیل جوان بودن از کنار هیچ 
عالمتی نگذرید و نگویید خودش خوب 
قیمت  به  کار می تواند  این  زیرا  می شود 
سالمت و جان انسان تمام شود. به شما 
هم توصیه می کنم به دلیل فشارخون باالیی 
که دارید و دردی که به تازگی سراغتان 
آمده، حتما به متخصص قلب مراجعه کنید 

تا مورد بررسی و درمان قرار بگیرید.

پرسش اول: آیا غلظت خون در بارداری 
برای مادر و جنین مشکل ایجاد می کند؟ 

0990****290

و  داده ام  خون  آزمایش  دوم:  پرسش 
میزان پالکت خونم 488 است. آیا این 
عدد نشان دهنده مشکلی در خونم است؟ 

0913****994

پرسش سوم: خانمی 30 ساله هستم که 
اوقات  بیشتر  و  دارم  قلب  تپش  همیشه 
هم احساس خستگی می کنم. آیا ممکن 
است این عالئم به دلیل وجود مشکلی 

در خونم باشد؟ هوشمند از تهران

پاسخ 
دکتر سیدمحسن رضوی
فوق تخصص بیماری های 

خون و سرطان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

پاسخ اول: اگر خانمی به دالیل اولیه دچار 
غلظت خون باشد باید ابتدا غلظت خونش 
را زیر نظر پزشک متخصص خون برطرف 

کند و تا زمانی که این مشکل را دارد نباید 
باردار شود زیرا تامین انرژی جفت بسیار 
مهم است و اگر غلظت خون باال باشد و 
نرسد،  کافی  اکسیژن  و  انرژی  جفت،  به 

ممکن است جنین سقط شود. 
به طور کلی، خون خانم ها در دوران بارداری 
و از ماه سوم و چهارم به بعد به دلیل احتباس 
آب در بدن به طور کاذب رقیق می شود و 
بارداری  دوران  در  باید  که  اصلی  مساله 
به آن توجه کرد، کم خونی فقرآهن است.

به  مورد  این  در  اظهارنظر  دوم:  پاسخ 
دارد.  بستگی  خونتان  هموگلوبین  میزان 
به  باید  باشد  باال  هموگلوبین  میزان  اگر 
پزشک متخصص خون مراجعه کنید تا از 
اما  بررسی شوید  اولیه  نظر غلظت خون 
اگر میزان هموگلوبین پایین باشد، ممکن 
است دچار کم خونی فقرآهن شده باشید که 
در این  صورت با مصرف مکمل آهن زیر 
نظر پزشک و رفع کم خونی میزان پالکت 

خونتان اصالح خواهد شد.
اگر میزان هموگلوبین طبیعی باشد، ممکن 
است علت افزایش پالکت وجود التهاب 
باشد که موجب شده  یا عفونت در بدن 
میزان پالکت به طور واکنشی افزایش پیدا 

کند. در این صورت بهتر است 2 تا 3 هفته 
بعد آزمایش خونتان را تکرار کنید زیرا با 
رفع التهاب یا عفونت میزان پالکت اصالح 

خواهد شد.

دائم  و خستگی  قلب  تپش  سوم:  پاسخ 
بسیاری  که  هستند  رایجی  کامال  عالئم 
از  جوان  خانم های  به خصوص  افراد،  از 
وجود آنها شکایت دارند و نمی توان آنها 
دانست،  مربوط  بیماری  به یک  را صرفا 
حتی ممکن است معاینه ها و بررسی های 
فرد از شبکه عصبی مرکزی گرفته تا قلب 
و ریه و سایر ارگان های بدن هیچ مشکلی 
نشان ندهند اما همچنان فرد از تپش قلب 
و خستگی شکایت داشته باشد. بیشتر این 
استرس  و  دلیل مسائل عصبی،  به  عالئم 
حل  با  بنابراین  می شود  ایجاد  اضطراب 
یا  روان شناس  زیرنظر  استرس زا  مشکل 
به تدریج  هم  جسمی  عالئم  روان پزشک 
برطرف خواهند شد. با وجود این، از آنجا 
که شما خانم هستید، بد نیست آزمایش 
پایین  خونتان  غلظت  اگر  بدهید.  خون 
ارتباط  آن  به  را  عالئمتان  می توان  باشد 
داد اما در مجموع بیشتر باید دنبال دالیل 

عصبی بود.

پرسش اول:  مردی 53 ساله هستم. مدتی 
است معده ام تحمل نگهداری غذا را ندارد 
و حالت تهوع و استفراغ دارم. آیا دچار 
بکنم؟  باید  چه  شده ام؟  خاصی  بیماری 

0913****038

پرسش دوم:به دلیل ورم معده و دفع خون 
به پزشک مراجعه کردم و اندوسکوپی انجام 
دادم. مشخص شد به میکروب هلیکوباکتر 
برای  و  چیست  میکروب  این  آلوده ام. 
ریشه کنی آن چه باید کرد؟ 900****0915

پرسش سوم: آیا مصرف قرص متادون در 
طوالنی مدت می تواند خطر ابتال به کبد چرب 

را افزایش دهد؟ 618****0938

پاسخ
دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص بیماری های 
گوارش و کبد و عضو 
هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

تازگی  به  مشکل  این  اگر  اول:  پاسخ 
این عالمت وزن کم  کنار  ایجاد شده و 

کرده اید یا کم خون شده اید، ممکن است 
باشید که  یا زخم هایی شده   تنگی  دچار 
تنگ  را  دوازدهه  به  معده  خروجی  راه 
کرده اند اما اگر مدت هاست از این عارضه 
دیگری  جسمی  عالمت  و  می برید  رنج 
ندارید، احتماال دچار نوعی تیک عصبی یا 
اضطراب شده اید. توصیه کلی این است، 
استفراغ  و  تهوع  دچار  که  افرادی  همه 
به  عالئمشان  علت  بررسی  برای  هستند 
پزشک فوق تخصص گوارش مراجعه کنند 
و یک بار اندوسکوپی شوند. اگر مشکلی 
از لحاظ زخم و تنگی در معده و دوازدهه 
اضطرابی  مشکالت  باید  نداشت  وجود 

بیمار را پیگیری و درمان کرد.

نوعی  هلیکوباکترپیلوری  دوم:  پاسخ 
گوارش  دستگاه  در  که  است  باکتری 
و  تکثیر  و  دارد  وجود  زیادی  افراد 
خطر  گوارش  دستگاه  در  آن  افزایش 
باال  را  معده  سرطان  و  زخم  ایجاد 
همه  نیست  نیازی  این حال  با  می برد. 
افراد جامعه از نظر وجود این میکروب 
در دستگاه گوارش شان بررسی یا درمان 
شوند. با توجه به اینکه شما دچار ورم 
معده و دفع خون شده اید، پزشک برای 

بررسی علت، برایتان اندوسکوپی تجویز 
کرده و پس از انجام آن، وجود باکتری 
است.  شده  محرز  پیلوری  هلیکوباکتر 
بهترین کار این است مصرف داروهایی 
که پزشک برایتان تجویز کرده را جدی 
بگیرید و آنها را به موقع و تا پایان دوره 
درصد  این کار  با  کنید.  مصرف  درمان 
موجود  هلیکوباکترهای  از  قابل توجهی 
در دستگاه گوارشتان از بین می روند و 
عالئم گوارشی تان بهبود خواهند یافت.

پاسخ سوم: متادون دارویی است که اعتیاد 
کمتری ایجاد می کند و در مراکز ترک اعتیاد 
سپس  و  می کنند  مخدر  مواد  جایگزین 
تا  به تدریج کاهش می دهند  میزان آن را 
به مرور فرد معتاد را ترک دهند. مصرف 
کبد چرب  موجب  متادون  طوالنی مدت 
به  که  افرادی  کلی،  به طور  اما  نمی شود 
سمت مصرف مواد مخدر می روند، زمینه 
افسردگی و اضطراب دارند که این موارد 
باید ریشه یابی و به درستی و اصولی درمان 
شوند تا فرد دیگر به سمت مصرف مواد 
مخدر نرود. در این  صورت نیازی نیست 
طوالنی مدت  اعتیادش  ترک  برای  فرد 

متادون مصرف کند.
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