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کلینیک    وخانواده
 شیوه زندگی و 
باقی ماجرا
)10( 

پولت را 
درست خرج کن! 

)15(

 دردهای سر پیری  
)12(

از  »کالمیدیا«  تا  
»پاپیلوما«
)11( 

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48   
شماره در سال( 288,000 تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از   
کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 260 
هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« 

به شماره کارت 4007-5714-
1211-6274 بانک اقتصاد نوین 

واریز نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را   
به همراه نام و نشانی و کدپستی ده 

رقمی به تلفن 09125725749 
اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد 

پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد 
خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا   
اسفند  98 است.

اشتراک شما 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

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. .. صفحه 14

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 

یادداشت مهمان
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