
بررسی علل خشک شدن 
پوست و راه های مقابله با آن
پوست در زمستان 

وضـعیت 
منسجمی ندارد

عمل های زیبایی 
اعتیادآور هستند !

احساس انقباض و کشش در سطح پوست، زبری 
پوست، پوسته پوسته شدن سطح خارجی پوست 
و نیز قرمزی وقت و بی وقت آن، همگی از عالئم 

خشکی پوست هستند... صفحه13

موضوع میزگرد زیبایی این هفته »سالمت«، یکی از 
پرطرفدارترین بحث ها در حوزه پوست و مو و زیبایی 

است؛ یعنی جوان سازی پوست صورت و نحوه 
پیشگیری و درمان چین وچروک ها... صفحه14

 هشدار وزارت بهداشت 
درمورد آنفلوانزای فصلی

ویروس آنفلوانزا 
امسال با شدت 

بیشتری فعال است

سزارین اختیاری، 
تولدهای 

الکچری،چالشی 
برای حقوق کودکان

به مناسبت 10 آذر؛ روز 
»جامعه ایمن« 

»جامعه ایمنم« 
آرزوست

پای صحبت های مسووالن و 
متخصصان حوزه غذا

چالش های 
غذایی امروز ما

»امسال آنفلوانزا زودتر و با شدت بیشتری 
خودنمایی می کند.« این جمله را رئیس مرکز 

مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت عنوان 
کرد و از مردم خواست با رعایت نکات بهداشتی از 
شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کنند. بنا به اعالم 
وزارت بهداشت، هفته گذشته 15 نفر بر اثر ابتال به 
آنفلوانزا جان خود را از دست دادند و342 نفر نیز 

در بیمارستان ها بستری شدند... صفحه4

پیشگیری از حوادث و سوانح به عنوان یک اصل 
جدی »جامعه ایمن« مطرح است که با مشارکت 
مردم و برنامه ریزی های مسووالن اجرا می شود. 

در چنین جامعه ای، برنامه های مستمر برای 
ارتقای سالمت و پیشگیری از خطرات برای همه 

گروه های سنی تعریف شده است... صفحه5

طی چند هفته گذشته ورود ذرت های آلوده که از 
زبان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 بیان شد، بسیار 

خبرساز شدو نگرانی ایجاد کرد. به گفته وی، ذرت ها 
آلوده به سم آفالتوکسین بوده اند که هم سرطان زا 

هستند و هم اگر در مصارف دام و طیور استفاده شوند، 
آلودگی به مصرف کننده ها منتقل می شود... صفحه7

 سرطان پستان؛ 
پیش از درمان باید 
به فکر پیشگیری بود

سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت کودکان و 
نوزادان در مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد. این 
سمپوزیوم علمی یک روزه به همت گروه آموزشی 

بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
به میزبانی مرکز طبی کودکان روز سه شنبه 28 آبان ماه 
98 در سالن امید این بیمارستان برگزار شد... صفحه2

مدت های طوالنی تالش ها برای کاهش تلفات 
مبتالیان به سرطان پستان بر تشخیص زودهنگام 

بیماری و درمان دارویی بعد از جراحی، 
پرتودرمانی یا درمان توأم دارو و پرتودرمانی 

متمرکز بود. استفاده از هر یک از این 2 روش یا 
استفاده توأم آنها باعث شد در دهه های گذشته 

میزان مرگ ومیر مبتالیان به سرطان پستان تا 
حدود زیادی کاهش یابد. ... صفحه3

بررسی تاثیر 11 رژیم غذایی 
مشهور بر محیط زیست  

گیاهخواری 
یا گوشتخواری
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الهه رضایی در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد

این برنامه ها 
کودکان را 

دلزده می کند

الهه رضایی مجری دوست داشتنی برنامه های کودک و 
نوجوان را اغلب دهه شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان دو شبکه 
کارتون ها و برنامه های خوبی برای کودکان پخش می شد، 
برنامه هایی که توسط خانم مجری با لحنی مهربان و 
صدایی گیرا معرفی می شد و کودکان آن دهه را مشتاقانه 
پای تلویزیون میخکوب می کرد...صفحه6

الهه رضایی مجری دوست داشتنی برنامه های کودک و 
نوجوان را اغلب دهه شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان دو شبکه 
کارتون ها و برنامه های خوبی برای کودکان پخش می شد، 
برنامه هایی که توسط خانم مجری با لحنی مهربان و 
صدایی گیرا معرفی می شد و کودکان آن دهه را مشتاقانه 
پای تلویزیون میخکوب می کرد...صفحه6

الهه رضایی مجری دوست داشتنی برنامه های کودک و 
نوجوان را اغلب دهه شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان دو شبکه 
کارتون ها و برنامه های خوبی برای کودکان پخش می شد، 
برنامه هایی که توسط خانم مجری با لحنی مهربان و 
صدایی گیرا معرفی می شد و کودکان آن دهه را مشتاقانه 
پای تلویزیون میخکوب می کرد...صفحه6

الهه رضایی مجری دوست داشتنی برنامه های کودک و 
نوجوان را اغلب دهه شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان دو شبکه 
کارتون ها و برنامه های خوبی برای کودکان پخش می شد، 
برنامه هایی که توسط خانم مجری با لحنی مهربان و 
صدایی گیرا معرفی می شد و کودکان آن دهه را مشتاقانه 
پای تلویزیون میخکوب می کرد...صفحه6



شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت2 سالمت در ایران

به بهانه 12 آذر )3 دسامبر( روز جهانی افراد دارای معلولیت
شهر معلول یا شهروند معلول؟

به باور بسیاری از اندیشمندان، یکی از نشانه های مترقی بودن جوامع مدنی توجه به حقوق 
اقلیت های مختلف جامعه است. بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت، در کشورهای در حال توسعه 
مانند ایران، 15درصد از جمعیت را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند، به این ترتیب این افراد 
بزرگ ترین اقلیت جوامع بشری هستند. در کشور ما قوانین کافی و درست ازجمله قانون جامع 

حمایت از حقوق معلوالن مصوب سال 1396 در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت وجود 
دارد؛ کاستی ما متاسفانه در اجرایی شدن این قوانین است. از این  رو، برای کار کردن افراد دارای 
معلولیت، مناسب سازی معابر و بهسازی و در دسترس بودن شهر باید سازوکاری اندیشید تا این 

افراد بتوانند به آسانی وارد اجتماع شوند و از امکانات شهری استفاده کنند.
 خانواده و پس از آن نهادهای اجتماعی دولتی و غیردولتی باید محور اصلی فعالیت های پیشگیری 
از آسیب های جسمی و روانی و بهبود کیفیت زندگی این گروه شوند، در صورتی که بسیاری از 

خانواده ها و دیگر افراد جامعه از اصول اولیه ارتباط با افراد دارای معلولیت آگاهی کافی ندارند.

بر اساس اعالم معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی، در حال حاضر یک میلیون و ۴۷5 هزار 
معلول در کشور تحت پوشش این سازمان هستند که از این تعداد بیش از 5۷۰ هزار نفر معلولیت 
خیلی شدید دارند. اگر این آمار را با برآورد سازمان بهداشت جهانی مبنی بر جمعیت 15درصدی 
افراد دارای معلولیت در کشورهای درحال توسعه مقایسه کنیم، متوجه می شویم که ما از نظر ثبت 
آمار این افراد هم عقب تر از استانداردهای جهانی هستیم بنابراین می توان گفت شهری که نبود 
اقدامات مناسب برای معلوالن منتج به زندانی و خانه نشینی این افراد  شود، شهری معلول است و 

مدیران آن حتما در این زمینه باید آموزش ببینند.

خبــر

و  ایمنی  بهداشت،  رئیس 
محیط زیست )HSE( شرکت 
ملی گاز ایران با اعالم خبر 
درصدی   ۴/6۷ افزایش 
حوادث مرتبط با گاز طبیعی در سال 9۷ نسبت 
به سال قبل از آن، گفت: »متاسفانه سال گذشته 
تعداد کل فوت شدگان مشترکین گاز طبیعی 3۴8 
مورد )11/9 درصد افزایش نسبت به سال 96( بوده 
که از این تعداد 135 فوتی ناشي از آتش سوزي 
و انفجار و 213 فوتی ناشي از استنشاق گاز 

مونوکسید کربن بوده است.«
به گزارش »سالمت«، غالمرضا بهمن نیا در نشست 
خبری این شرکت که در سالن شهید رجایی برگزار 
شد، اظهار داشت: »تعداد کل حوادث مرتبط با 
گاز طبیعی در سال 9۷، 2 هزار و 61 مورد بوده 
که نسبت به سال قبل از آن، ۴/6۷ درصد افزایش 
داشته است. این در حالی است که نرخ میزان 
افزایش مشترکین در سال های مذکور 3/۰۷ درصد 
و افزایش میزان مصرف 8/6 درصد بوده است.«

افزایش حوادث ناشی از گاز طبیعی 
در سال 97

وی با بیان اینکه 9۰ درصد حوادث ناشی از گاز 
طبیعی از آبان ماه تا پایان سال و به دلیل افزایش 
مصرف رخ می دهد، افزود: »از این تعداد 2۴۷ حادثه 
با مونوکسید کربن با 1۰/83 درصد کاهش و 181۴ 
حادثه مربوط به آتش سوزی و انفجار با ۷/21 درصد 
افزایش نسبت به سال 96 بوده است.« بهمن نیا ادامه 
داد: »براساس آمار موجود، تعداد حوادث مشترکین 
به ازای هر خانوار در سال 9۷ نسبت به سال 96، در 
حوادث ناشی از گازگرفتگی 13/5 درصد کاهش و 
در حوادث ناشی از آتش سوزی و انفجار ۴ درصد 
افزایش را نشان داده است.« به گفته وی، با توجه به 
اینکه سالیانه حدود 3 درصد به تعداد مشترکین گاز 
طبیعی در کشور افزوده می شود، حوادث مشترکین 
نیز با شیب مالیمی در حال افزایش است. رئیس 

HSE شرکت ملی گاز ایران توضیح داد: »متاسفانه 
سال گذشته تعداد کل فوت شدگان مشترکین گاز 
طبیعی 3۴8 مورد )11/9 درصد افزایش نسبت به 
سال 96( بوده که از این تعداد 135 فوتی ناشي از 
آتش سوزي و انفجار و 213 فوتی ناشي از استنشاق 

گاز مونوکسید کربن بوده است.«

سهم 88 درصدی دودکش ها در 
گازگرفتگی

به گفته بهمن نیا، سال گذشته به طور کل تعداد 
حوادث روستایی ۴86 مورد )2۴ درصد( و تعداد 
حوادث شهری 15۷5 مورد )۷6 درصد( بوده است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عوامل 
موثر در حوادث ناشی از انتشار گاز مونوکسید کربن 

در سال گذشته، گفت: »دودکش ها با سهم 88/6 
درصد، نبود تهویه مناسب به میزان 6/9 درصد و 
استفاده از وسایل پخت وپز برای گرم کردن محیط 
به میزان ۴/۴۷ درصد، شایع ترین عوامل موثر در 
انتشار گاز سمی مونوکسید کربن  هستند.« وی 
تصریح کرد: »همچنین سال گذشته بیشترین حوادث 
مربوط به دودکش ها با 88/6 درصد بوده که از این 
میزان 13/8 درصد مربوط به عدم نصب اصولي 
دودکش ها بوده است.«رئیس بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست شرکت ملی گاز ایران درباره آمار 
حوادث سال 98 اظهار داشت: »بر اساس اعالم آمار 
اورژانس، تاکنون حدود 59 نفر بر اثر حوادث ناشی 
از گازگرفتگی جان خود را از دست داده اند که البته 
باید گفت آمارهای اورژانس همیشه تنها مربوط به 

گاز طبیعی نیست، بلکه شامل حوادث گازگرفتگی 
ناشی از سوختن چوب، نفت و... هم می شود.« 
بهمن نیا ادامه داد: »بر همین اساس، امور بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران هرسال 
با جمع آوری آمار و اطالعات از مراجع ذیربط و 
تجزیه و تحلیل این آمارها تالش می کند با نگاه 
علمی و مستند علل حوادث را شناسایی و احصا 
کند. شرکت ملی گاز ایران دوستدار محیط زیست 
و یک شرکت تاب آور است بنابراین توانایی آن را 

دارد که در بدترین شرایط خود را بازیابی کند.«
وی به وظایف این شرکت در حوزه محیط زیست 
اشاره کرد: »شرکت ملی گاز ایران ذاتا دوستدار 
محیط زیست است و مأموریتی سبز برعهده دارد. 
به همین دلیل این شرکت به شکل ایمن، پایدار 

و بدون وقفه به بخش خانگی، تجاری و... گاز 
تحویل می دهد تا در این زمینه مأموریت خود را به 
خوبی انجام داده باشد.« بهمن نیا افزود: »قرار است 
این سوخت پاک در بسیاری از صنایع، جایگزین 
سوخت مایعی شود که آالیندگی دارد و ما با جایگزین 
کردن آن با گاز طبیعی، در وهله نخست یک گام 
سبز و در وهله دوم قدمی در جهت شکوفایی 
اقتصاد کشور برداشته ایم.« رئیس بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران گام های این 
شرکت در راه رسیدن به توسعه پایدار را مثبت و 
موثر خواند و گفت: »از این جهت شرکت ملی 
گاز یک شرکت پیشتاز در عرصه مسوولیت های 
اجتماعی و توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی در 
کشور است و در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند.«

فرهنگ سازی مهم ترین عامل 
پیشگیری از حوادث

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: »با 
توجه به توسعه شبکه و افزایش تعداد مشترکین 
گاز طبیعي خصوصا در استان هایي که در حال 
توسعه شبکه توزیع هستند، فرهنگ سازی برای 
استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعي در سطوح 
مختلف جامعه بسیار ضروري است. ازاین رو، 
این اقدام مهم می تواند به طور گسترده و با 
روش هایی مثل آموزش همگاني در مدارس، 
مساجد و... انجام شود.« بهمن نیا تصریح کرد: 
آموزش  و  فرهنگ سازي  روش  »موثرترین 
مشترکین گاز طبیعي از طریق رسانه هاست. 
اجتماعي  مسوولیت  راستاي  در  این  رو،  از 
شرکت ملي گاز، مشارکت با همه دستگاه های 
مسوول در تولید و پخش گسترده برنامه هاي 
آموزشي تحت عناویني مانند آشنایي با گاز 
سمي مونوکسید کربن، هشدارها و توصیه های 
ایمني براي پیشگیري از حوادث مرگ خاموش، 

بسیار حیاتي است.«
رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
ملي گاز ایران در بخش پایانی سخنان خود 
با بیان اینکه این شرکت باید مشتري مداري 
ایمني  و  فرهنگ سازي  بخش  در  حتي  را 
سیستم های داخلي سرلوحه فعالیت های خود 
قرار دهد، افزود: »در این راستا شرکت ملی 
از طرف  را  کتابچه هایی  ایران هر ساله  گاز 
وزارت نفت در اختیار وزارتخانه های بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي، راه و شهرسازي، 
معدن، صنعت و تجارت و سازمان صداوسیمای 
جمهوري اسالمي ایران قرار می دهد تا این 
از  ناشی  حوادث  جریان  در  سازمان ها 
گازگرفتگی، آتش سوزی و انفجار در کشور 
قرار بگیرند و بتوانند حوادث را با برنامه ریزی 
و آموزش عموم به رعایت نکات ایمنی در 

استفاده از وسایل گازسوز، کاهش دهند.«

سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت کودکان و نوزادان 
در مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد. این سمپوزیوم 
علمی یک روزه به همت گروه آموزشی بیماری های 
کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و به میزبانی مرکز 
طبی کودکان روز سه شنبه 28 آبان ماه 98 در سالن امید 

این بیمارستان برگزار شد.
ابتدای این نشست بهاره فصیح پور، عضو هیات علمی 
گروه کودکان بیمارستان ولی عصر )عج( و دبیر اجرایی 
سمپوزیوم، ضمن تشکر از حضور صاحب نظران، استادان 
دانشگاه و کارشناسان حوزه های مختلف، اهداف این برنامه 
را بیان و به اهمیت سالمت کودکان و نوزادان اشاره کرد.
رضا شروین بدو، رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان نیز 
در این نشست درمورد اهمیت حقوق سالمت کودکان 
و نوزادان و ابعاد مختلف این موضوع مطالبی ارائه داد 
و به فعالیت های بیمارستان از سال های قبل در این 

راستا پرداخت.
در ادامه برنامه پانل چالش های حقوق و سالمت کودکان 
و نوزادان و فعالیت های انجام گرفته در کشور، با مسوولیت 
ملیحه کدیور، دبیر علمی سمپوزیوم و عضو هیات علمی 
گروه کودکان بیمارستان مرکز طبی کودکان و با حضور 
صدیقه اعتمادسعید، عضو شورای سیاست گذاری رسانه 
ملی و رئیس رادیو سالمت، رضا جعفری سده، رئیس 
اورژانس اجتماعی کشور، سیدرضا رئیس کرمی، مدیر 
گروه آموزشی بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، محمود عباسی، رئیس مرجع کنوانسیون حقوق 
کودک و معاون وزیر دادگستری، وحید قبادی دانا، رئیس 
سازمان بهزیستی کشور، سیدحسن موسوی چلک، رئیس 
انجمن مددکاری ایران و سیدمصطفی میرمحمدی، استاد 

گروه حقوق و معاون دانشگاه مفید قم اجرا شد.
اهمیت تعریف جامع و واحد از کودک و سن کودکی 
در نظرات فقهی، حقوقی و بالینی، چالش های حقوق 
کودک در ایران با توجه به کنوانسیون حقوق کودک و 
راهکار حل موضوعات و چالش های مرتبط با حقوق 
کودکان از جمله موضوعات مطرح شده در این پنل بود.

تولدهای الکچری نشانگر افت اخالقی است
ملیحه کدیور، دبیر علمی سمپوزیوم علمی حقوق و 
سالمت کودکان و نوزادان در گفت و گو با  »سالمت« 
در حاشیه همایش، اظهار داشت: »چالش های مرتبط با 
حقوق و سالمت کودکان و نوزادان یکی از مباحثی 
است که امروزه در مراکز درمانی با آن مواجه هستیم. 
این سمپوزیوم سعی دارد متخصصان کودک را با راه حل 
مواجهه با مشکالتی از قبیل کودک آزاری و کودکان 
متولد از مادر مبتال به سوءمصرف مواد مخدر آشنا کند.«
وی افزود: »بحث اخالق و تعهد حرفه ای نیز از موارد مهم 
است و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. البته 
این مباحث در حوزه کودکان و نوزادان اهمیت ویژه ای 
دارد. برای مثال اتفاقی که در بحث تولدهای با تاریخ 
تولد رند یا همان الکچری افتاده، یکی از موضوعات 
مطرح در حوزه اخالق حرفه ای است. از این  رو، کسانی 
که ارائه دهنده خدمت در حوزه کودکان هستند، اعم از 
پزشکان و پرستاران باید بیشتر به این حوزه توجه داشته 
باشند. همچنین موضوع دیگری که باید توجه الزم را به 
آن داشت، شفقت و نوعدوستی در این حوزه است. البته 
افرادی که وارد این حوزه می شوند، به نسبت روحیات 

لطیف تر و حساس تری دارند.«
رئیس بخش نوزادان مرکز طبی کودکان درمورد تولدهای 
الکچری گفت: »در این زمینه باید فرهنگ سازی شود 
زیرا مطمئنا در تاریخ 99/9/9 هم افرادی را خواهیم 
داشت که می خواهند نوزادشان را در این روز به دنیا 
بیاورند بنابراین باید این موضوع را به همگان اعالم کنیم 
که با اقداماتی از این قبیل حقوق و سالمت کودک به 

خطر می افتد، حتی درباره سزارین های اختیاری هم باید 
چالش های اخالقی را در نظر بگیریم زیرا تنها حقوق 
مادر در این زمینه مطرح نیست، بلکه حقوق نوزاد نیز 
باید رعایت شود. از این  رو، به عنوان یک اصل پزشکی 
باید 39 هفته دوران بارداری کامل شود. این موضوع مورد 
تاکید انجمن زنان و مامایی آمریکا هم هست زیرا روند 
تکاملی بسیاری از اعضای حیاتی نوزاد مانند ریه ها در 
هفته های پایانی کامل می شود و ما امروز شاهد بستری 
شدن و حتی مرگ ومیر بسیاری از کودکان در بخش های 
مراقبت های ویژه به دلیل این مشکالت هستیم. البته 
همکاری پزشک با مادر درمورد زایمان پیش از موعد 
هم نوعی افت اخالق بین همکاران پزشک است که 

باید درباره آن هشدار داده شود.«
استاد گروه آموزشی بیماری های کودکان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در پاسخ به سوالی درباره  حقوق ضایع شده 
کودکان در جامعه گفت: »از آنجا که کودکان سرمایه های 
ملی و آینده سازان اصلی هر کشوری هستند باید دید 
در این زمینه به چه میزان سرمایه گذاری شده است. 
امروزه یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در هر جامعه ای 

کودکان هستند و متاسفانه در کشور ما سرمایه گذاری 
الزم در این بخش مورد غفلت قرار گرفته است.« کدیور 
اضافه کرد: »مباحث مرتبط با حقوق، سالمت و آموزش 
کودکان نیز از موضوعات مغفول مانده در کشور ماست. 
دارد که خودش  نیز وجود  البته حرکت های موازی 
آسیب زاست. یکی دیگر از مباحث، مشکالت ناشی 
زیرا  است  و فضای مجازی  اجتماعی  از رسانه های 
اگر آگاهی و نظارت در این حوزه وجود نداشته باشد، 
برای کودک  ممکن است آسیب های جبران ناپذیری 
داشته باشد زیرا امروز در کشورهای غربی هم شاهد 
تشدید نظارت ها در این حوزه هستیم. برای مثال در 
منابع علمی هیچ کودک زیر 2 سال نباید در مقابل اشعه 
صفحه نمایش باشد، در حالی  که در کشور ما این ابزارها 
نوعی وسیله سرگرمی برای کودکان است یا اینکه بر 
اساس قانون بسیاری از کشورهای پیشرفته، کودکان زیر 
13 سال نباید در معرض شبکه های اجتماعی قرار گیرند 
یا رده بندی سنی برای فیلم ها و بازی های رایانه ای در 
این کشورها لحاظ می شود که متاسفانه این موارد در 

کشور ما رعایت نمی شود.«

رونمایی از 5 طرح مرتبط با حقوق و 
سالمت کودکان

به گقته بهاره فصیح پور، متخصص کودکان و دبیر اجرایی 
سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت کودکان و نوزادان، در 
این نشست فعاالن حقوق کودک و اعضای هیات علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی و غیرپزشکی سراسر کشور و 
نهادهای مسوول در حوزه کودکان حضور داشتند و در 
مجموع 15۰ نفر شرکت کرده بودند. وی توضیح داد: 
»در این سمپوزیوم از 5 طرح اجرایی مرتبط با حقوق و 
سالمت کودکان رونمایی شد. این طرح ها در سال های 
اخیر و به همت پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران و شیراز اجرا شده اند. ایجاد سامانه هایی برای درج 
مشخصات نوزادان متولدشده از مادران مبتال به سوءمصرف 
مواد مخدر و همچنین کودک آزاری از طرح های انجام شده 
در این زمینه است.« این متخصص کودکان، به روش های 
درمان رایج کودکان در کشور اشاره کرد: »خوشبختانه 
راهکارهای درمانی در این حوزه مطابق با علم روز دنیاست 
اما به مفهوم بی نیاز بودن ما از روش های جدید نیست و 
وزارت بهداشت، متخصصان حوزه کودک و مراکز درمانی 
باید تالش های خود را در این زمینه بیشتر کنند. البته نباید 
فراموش کنیم دروس ارائه شده در دانشگاه ها به دلیل داشتن 
برخی نقایص، نمی تواند نیازهای ما را برطرف کند و باید 
تالشمان را بیشتر کنیم. البته دانشگاه علوم پزشکی تهران 
به عنوان یکی از مراکز پیشرو در این زمینه فعال است.« 
گفتنی است، در پایان این سمپوزیوم علمی بیانیه ای صادر 
شد و شرکت کنندگان بر نقش سازمان نظام پزشکی در 
رویکرد حمایتی از ارائه دهندگان خدمات سالمت، مدیریت 
موارد مشکوک به سوءرفتار با کودک یا نوزاد با سابقه 
سوءمصرف مواد مادر بستری در مراکز درمانی، رویکرد 
پیگیری و پیشگیری با ابعاد مختلف حمایتی از چنین 
اهمیت  مادران،  توانمندسازی  و  نوزادانی  و  کودکان 
مراقبت های حمایتی تسکینی و مدیریت درد در کودکان 
تاکید کرده و بی توجهی به آنها را نوعی سوءرفتار و غفلت 

و اهمال در مورد کودکان عنوان کردند.

گزارش »سالمت« از سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان

سزارین اختیاری، تولدهای الکچری،چالشی برای حقوق کودکان

متاسفانه سال 
گذشته تعداد 

کل فوت شدگان 
مشترکین گاز 

طبیعی 348 مورد 
)11/9درصد 

افزایش نسبت 
به سال 96( بوده 

که از این تعداد 
135 فوتی ناشي 

از آتش سوزي 
و انفجار و 213 

فوتی ناشي از 
استنشاق گاز 

مونوکسید کربن 
بوده است

- رئیس بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست 
شرکت ملی گاز ایران

درباره سزارین های اختیاری هم باید 
چالش های اخالقی را در نظر بگیریم زیرا 
تنها حقوق مادر در این زمینه مطرح نیست، 
بلکه حقوق نوزاد نیز باید رعایت شود

 علی اکبر 
ابراهیمی

در نشست خبری شرکت ملی گاز ایران اعالم شد

 افزایش 4/67 درصدی حوادث مرتبط با گاز طبیعی 



3 سالمت در جهان

 افزایش سن و شیوه زندگی ناسالم و محیط زیست آلوده از مهم ترین دالیل افزایش ابتال به سرطان

 سرطان پستان؛ پیش از درمان باید به فکر پیشگیری بود
تالش ها  طوالنی  مدت های 
برای کاهش تلفات مبتالیان 
به سرطان پستان بر تشخیص 
درمان  و  بیماری  زودهنگام 
دارویی بعد از جراحی، پرتودرمانی یا درمان 
توأم دارو و پرتودرمانی متمرکز بود. استفاده از 
هر یک از این 2 روش یا استفاده توأم آنها باعث 
شد در دهه های گذشته میزان مرگ ومیر مبتالیان 
به سرطان پستان تا حدود زیادی کاهش یابد. 
اکنون میزان زنده ماندن بعد از ابتال، در صورت 
محدود ماندن در بافت پستان به 95 درصد یا 
حتی 99 درصد و در صورت گسترش به غدد 
لنفاوی مجاور پستان به 85 درصد رسیده است.
هرچند امروز تعداد زنان مبتالیی که از این بیماری 
جان به در می برند مرتب در حال افزایش است، 
سرطان پستان برای بسیاری از زنان و عزیزانشان 
هنوز کابوس است. از هر 8 زن، 1 زن مبتال 
به این بیماری می شود و سرطان پستان دومین 
عامل مرگ بر اثر سرطان بین زنان است. همه 
این یافته ها نشان می دهد، باید اقدام دیگری نیز 
برای مهار بیماری در نظر داشت؛ پیشگیری.
مطالعات طوالنی مدت روی ده ها هزار زن مبتال 
به سرطان پستان نشان داده در صورت انجام 
اقدامات پیشگیرانه در سطح وسیع، می توان تا حد 
زیادی امکان ابتال به بیماری را کاهش داد. حتی 
روش هایی که این روزها برای غربالگری احتمال 
وجود سرطان پستان انجام می شود، می تواند به 
زنانی که از اقدامات محافظتی خاص جا مانده اند، 
کمک کند.دکتر لیدیا پیس، پزشک بیمارستان 
زنان برایتون، می گوید: »مطالعات زیادی که روی 

داروهای پیشگیرانه انجام شده، نشان می دهد این 
داروها می توانند در حد متوسط خطر گسترش 
بیماری را کم کنند.« اما اضافه می کند، این داروها 
خطر سرطان هایی را کاهش می دهند که از بقیه 
درمان پذیرتر هستند و امکان مرگ بر اثر ابتال 
به آنها از بقیه انواع کمتر است.برای بسیاری از 
زنان داروهای مهارکننده سرطان گزینه های مهمی 
هستند اما تصمیم برای مصرف آنها کامال شخصی 
است. زنانی هستند که نمی خواهند 5 سال هر 
روز دارو مصرف کنند. برای برخی دیگر فواید 
دارو برای کاهش امکان مرگ بسیار مهم است 

و برخی زنان حاضر به هر کاری برای کاهش 
خطر ابتال به سرطان پستان هستند. درضمن هیچ 
یک از این داروها بدون عوارض جانبی نیستند 
و نمی توان پیش بینی کرد چه زمانی این داروها 
بهتر می شوند. میزان خطر ابتال براساس این 5 
عامل تخمین زده می شود؛ سن، نژاد یا قومیت، 
سابقه خانوادگی ابتالی مادر، خواهر یا دختر به 
سرطان پستان، سابقه نمونه برداری از پستان و 
تراکم بافت پستان.متاسفانه، واقعیت های دنیای 
مدرن اغلب در تقابل با عواملی هستند که قادرند 
خطر سرطان پستان را کاهش دهند و همه عوامل 

خطرآفرین را هم نمی توان تعدیل کرد بنابراین 
زنان مجبورند اقداماتی را که قادر به انجام آن 

هستند، قبول کنند.
که  است  سن  مهارناپذیر  عامل  مهم ترین 
ابتال به بیماری  بزرگ ترین عامل خطر برای 
محسوب می شود. زنان امروز به طور متوسط 30 
سال بیش از زنان یک قرن پیش زندگی می کنند. 
در عصر ما بلوغ زودتر اتفاق می افتد. در آمریکا 
کمتر از 1 مادر از هر 5 مادر تا 6 ماه یا بیشتر به 
نوزاد خود شیر می دهد و برخی زنان در سنی 
باالتر از سن متوسط وارد دوران یائسگی می شوند. 

تمام این عوامل باعث می شود، پستان سال های 
بیشتری در معرض هورمون های گسترش دهنده 
سرطان قرار گیرد.امروز نسبت به یک قرن پیش 
مصرف الکل در زنان آمریکا بیشتر و ثابت شده 
افزایش خطر سرطان پستان با میزان و تعداد 
دفعات مصرف الکل نسبت مستقیم دارد. قرار 
گرفتن در معرض آالینده های محیط زیست نیز 
می تواند تعادل طبیعی هورمون ها را به هم بزند 
و پستان را در معرض خطر ابتال به سرطان قرار 
دهد. در هر صورت، مصرف قهوه و قرص های 
ضدبارداری نمی توانند روی کاهش خطر ابتال 
تاثیری بگذارند.ترکیب تاثیراتی که گفتیم، همراه 
چاقی و اضافه  وزن در زنان بالغ و دختران جوان 
خطر ابتال را باز هم بیشتر می کند. چربی تولید 
استروژن کرده و آالینده های محیط را هم در خود 
انبار می کند؛ به این ترتیب راه ابتال بازتر می شود. 
برای کاهش خطر، زنان باید وزن خود را کم کنند 
و در نظر داشته باشند کاهش وزن فواید بسیاری 
دارد که فقط یکی از آنها کاهش خطر ابتال به 
سرطان پستان است.فعالیت جسمانی خطر ابتال به 
سرطان را کاهش می دهد. هرچند امروزه امکان 
انجام فعالیت های بدنی تفریحی برای زنان بیش 

از گذشته است، در اغلب آنها فعالیت جسمانی 
محدود به انجام وظایف رو به افزایش مدرسه 
یا محل کار یا خانه شده است.هنوز هم یکی از 
بهترین راه های مهار بیماری های قلبی که اولین 
قاتل زنان است و همچنین سرطان پستان، انجام 
فعالیت های جسمانی است. اغلب مطالعات نشان 
می دهند، انجام فعالیت های متوسط تا شدید 
بدنی حدود 30 تا 60 دقیقه در روز می تواند 
خطر بروز سرطان پستان را 20 تا 80 درصد 
کاهش دهد. ورزش حتی در زنانی که تا پیش از 
سن یائسگی ورزش نکرده اند هم مفید است.در 
زنانی که سرطان پستان در آنها درمان شده، 3 تا 
5 ساعت پیاده روی در هفته با سرعت متوسط 
می تواند حطر عود بیماری را 40 تا 50 درصد 
کاهش دهد.آنچه زنان می  خورند هم بر میزان 
ابتالیشان موثر است. انجمن سرطان آمریکا 
پیشنهاد کرده برای کاهش خطر ابتال به سرطان، 
افراد تا می توانند از گوشت قرمز به خصوص 
و  سوسیس  مانند  فراوری شده  گوشت های 
کالباس کمتر استفاده کنند، سبزیجات و میوه 
بیشتر بخورند و غالت کامل و فراورده های سویا 
مانند توفو را در رژیم غذایی خود بگنجانند تا 
نه تنها خطر ابتال به سرطان پستان کم شود، بلکه 
از افزایش بیماری های قلبی، دیابت، سکته های 
مغزی و انواع دیگر سرطان هم در امان بمانند.
با تمام آنچه گفتیم، زنان را نباید به دلیل ابتال 
به سرطان مقصر دانست چون با وجود همه 
عوامل کم کننده سرطان، باز هم ممکن است 

بیماری سراغشان بیاید.
منبع:نیویورکتایمز

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

انجمن سرطان آمریکا کاهش وزن، انجام 
تمرین های ورزشی مداوم، بررسی های 

دوره ای و رژیم غذایی غنی از سبزیجات 
و میوه ها و غالت کامل را از عوامل 

بازدارنده سرطان معرفی کرده است

آمریکا

شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت

70 درصد دختران افغانستان از ترس نازایی در جریان عادت ماهانه حمام نمی کنند
براساس یافته های یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، که در اعالمیه 8 آبان ماه این نهاد منتشر شده،۷0درصد 
دختران مدارس افغانستان به دلیل ترس از نازایی در دوره عادت ماهانه حمام نمی کنند و 29 درصد دیگر از دختران 
در این جریان به مدرسه نمی روند.طبق گزارش یونیسف، حدود 80 درصد از دختران اجازه ندارند در دوران عادت 
ماهانه در مراسم اجتماعی شرکت کنند و 50 درصد هم تا زمان اولین دوره عادت ماهانه در این مورد آگاهی نداشته اند.
این نهاد بهداشت دوره عادت ماهانه دختران در افغانستان را یک مساله فراموش شده خوانده و از دولت این کشور 
خواسته فوری این موضوع را مورد توجه قرار دهد.وزارت معارف )آموزش و پرورش( افغانستان اعالم کرده، با وجود 
تالش ها برای آگاهی دهی در مورد بهداشت دوران عادت ماهانه دختران در مکاتب/مدارس، هنوز هم 50 درصد از 
دختران در این مورد آگاهی ندارند.میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف/آموزش وپرورش افغانستان در نشست 

خبری گفت: »دختران به دلیل پایین بودن سطح آگاهی در زمان عادت ماهانه با مشکالتی مانند برخورد نامناسب 
در محیط آموزشی روبرو می شوند که می تواند تبعات خطرناکی داشته باشد.«وزارت معارف افغانستان با همکاری 
)یونیسف( سال گذشته برای نخستین بار راهنمای بهداشت فردی دختران در دوران  عادت ماهانه را منتشر کرد.به 
گفته مسووالن این وزارتخانه، با این وجود هنوز هم 50 درصد دانش آموزان دختر در مورد  عادت ماهانه آگاهی 
کافی ندارند. همچنین هنوز هم در بسیاری از مدرسه ها امکانات بهداشتی و محالت ویژه برای دختران وجود ندارد 
یا محدود است.وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان اعالم کرده، شماری از دختران در دوران عادت ماهانه به دلیل 
پایین بودن سطح آگاهی  به بهداشت فردی شان توجه نمی کنند.دیوه صمد، معاون وزارت صحت عامه افغانستان گفت: 
»بی توجهی به بهداشت عادت ماهانه در مواردی حتی می تواند باعث افسردگی و عقیم شدن برخی دختران شود.«   
IMAGES :منبع

نتایج مطالعه ای بزرگ در آمریکا نشان می دهد فعالیت منظم جسمی 
به مدت 45 دقیقه برای 5-3 بار در هفته می تواند به بهبود سالمت 
روان کمک کند. در این مطالعه یک میلیون و 200 هزار نفر میزان 
فعالیت جسمی و وضع روانی خود را برای یک دوره یک ماهه 
گزارش دادند. »روزهای بد« کسانی که ورزش کردند، در مقایسه 

با کسانی که ورزش نمی کردند به اندازه 1/5 روز در ماه کمتر بود.
نتایج این مطالعه نشان داد هرچند ورزش های جمعی، دوچرخه سواری 
و ایروبیک بیشترین تاثیر مثبت را داشته اما انواع تحرک جسمی از 
جمله کار خانگی و رسیدگی به بچه ها، صرف نظر از سن یا جنسیت 

باعث بهبود وضعیت روانی شده است.
این مطالعه که نتایج آن در نشریه »روان شناسی لنست« چاپ شده 
و در نوع خود بزرگ ترین تحقیق تا امروز است، تنها نگاه آماری به 
نتایج فعالیت جسمی افراد داشته و نمی تواند ثابت کند چگونه فعالیت 

جسمی علت مستقیم بهبود حال روانی بوده است.
تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر سالمت روان به نتایج ضدونقیضی 
منجر شده بود. بعضی مطالعات حاکی از آن بود که بی تحرکی می تواند 

به وضع بد روانی منجر شود و همچنین از عوارض آن باشد.
عالوه بر تاثیر ورزش بر روان افراد، مطالعات نشان داده ورزش خطر 
بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت را کم می کند و از این راه باعث 

بهبود سطح کیفیت زندگی می شود.به گفته بزرگساالن شرکت کننده 
در این مطالعه، آنها به طور متوسط هر ماه 4-3 روز را در حال بد 
روانی سپری کردند. برای کسانی که از نظر فیزیکی فعال بودند، این 
رقم 2روز در ماه بود. میان کسانی که از قبل دچار افسردگی بودند، 
ورزش ظاهرا تاثیر بیشتری داشت. این گروه ماهی ۷ روز را در 
حال بد روانی سپری کردند، در حالی که این رقم برای کسانی که 
ورزش نمی کردند ماهانه 11 روز بود. بر اساس این مطالعه، دفعات 
و طول زمان فعالیت جسمی هم عوامل مهمی بودند و حالت ایده آل 
فعالیت30 تا60دقیقه یک روز درمیان بود اما این مطالعه نتیجه گیری 

کرد که موضوعی به نام »ورزش زیادی« هم وجود دارد.
دکتر آدام چکرود، نویسنده این مقاله و استادیار روان شناسی در 
دانشگاه ییل گفت: »قبال مردم بر این باور بودند که هرچه بیشتر 
ورزش کنید، سالمت روانی شما بهتر است اما نتایج مطالعه ما 

می گوید که چنین نیست.«
اگر بیش از 23بار در ماه ورزش کنید یا برای بیش از 90 دقیقه 
ورزش کنید، ممکن است به وضعیت بدتر روانی برسید. تاثیر مثبت 
ورزش های تیمی نشان می دهد فعالیت های ورزشی جمعی می تواند 

از انزوا بکاهد و برای استقامت روانی و کاهش افسردگی مفید باشد.
منبع:فرانسپرس

ورزش منظم به بهبود سالمت روانی کمک می کند

افغانستان



»امسال آنفلوانزا زودتر و با 
خودنمایی  بیشتری  شدت 
می کند.« این جمله را رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت عنوان کرد و از مردم 
خواست با رعایت نکات بهداشتی از شیوع 
بیشتر این بیماری جلوگیری کنند. بنا به اعالم 
وزارت بهداشت، هفته گذشته 15 نفر بر اثر ابتال 
به آنفلوانزا جان خود را از دست دادند و342 
نفر به دلیل بیماری آنفلوانزا در بیمارستان ها 
بستری شدند. درحقیقت موارد فوتی و بستری 
ناشی از بیماری آنفلوانزا نسبت به سال گذشته 
بیشتر گزارش شده است. به همین دلیل وزارت 
بهداشت برای آگاه کردن مردم در این زمینه 
نشستی برگزار و نسبت به موج اول بیماری 

آنفلوانزا در کشوراطالع رسانی کرد.
دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت در نشست 
خبری که برای اطالع رسانی آنفلوانزا برگزار 
شد، هشدار داد امسال نسبت به سال گذشته 
ویروس آنفلوانزا با شدت بیشتری فعال است. 
وی با بیان اینکه ویروس آنفلوانزای فصلی 
در سال جاری، چند ویژگی داشته، توضیح 
داد: »اول اینکه امسال 3 هفته زودتر از سال 
گذشته، فعالیت ویروس آنفلوانزا آغاز شده 
یعنی  کند،  فعالیت  وقتی ویروسی زودتر  و 
می تواند مناطق جغرافیایی و تعداد مبتالیان 
بیشتری را درگیر کند. نکته مهم دیگر اینکه در 
حال حاضر در اوج فعالیت ویروس آنفلوانزای 

فصلی در کشور هستیم.«
هفته گذشته  در یک  اینکه  یادآوری  با  وی 
15 نفر بر اثر این بیماری فوت کردند، تاکید 
کرد: »عمده این افراد دارای بیماری زمینه ای 

بوده یا سن باالیی داشته اند.«
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، در هفته گذشته 3هزار و 
915 نفر به دلیل انواع مختلف بیماری تنفسی 
در بیمارستان ها بستری شده اند که 342 مورد 
آن مبتال به آنفلوانزا بودند.  از این تعداد 15 
بیشترین تعداد فوتی ها  نفر فوت کردند که 
آذربایجان  و  مازندران  تهران،  استان های  از 

شرقی گزارش شده است.

شیوع آنفلوانزا در کدام استان ها 
بیشتر است؟

از  هفته   3 حدود  اینکه  بیان  با  گویا  دکتر 
می گذرد  در کشور  آنفلوانزا  اول  موج  آغاز 
تمام تر  هرچه  با شدت  آنفلوانزا  ویروس  و 
شروع به کار کرده، اظهار داشت: »عالوه  بر 
منطقه خاورمیانه و کشور ما، بیماری آنفلوانزا 
حتی در کشورهای اروپایی نیز گستره زیادی 
داشته. در ایران تقریبا از تمام استان ها گزارش 
بروز بیماری را داشته ایم اما استان های قزوین، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، 
سمنان، اصفهان، کرمانشاه و تهران بیشترین 

درگیری را داشته اند.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با تاکید بر اینکه تمام موارد فوت شده 
ناشی از بیماری آنفلوانزا در بیمارستان بستری 
به  افراد  »این  گفت:  بودند،  درمان  تحت  و 
آنفلوانزا،  واکسن  تزریق  عدم  مانند  دالیلی 
مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی یا ابتال به 
بیماری زمینه ای جان خود را از دست دادند.«
 نکته  قابل توجهی که این مقام مسوول در وزارت 

بهداشت به آن اشاره کرد این بود که  این نوع 
از ویروس آنفلوانزا هیچ ارتباطی با آنفلوانزای 
پرندگان ندارد و هر سال در موعد مقرری این 
آنفلوانزا در جهان پخش می شود اما با توجه 
به شروع زودتر گسترش آن در سال جاری، 
پیش بینی می کنیم فعالیت این ویروس نسبت 
به سالیان گذشته به باالترین حد خود برسد تا 
جایی که ظرف هفته گذشته ویروس آنفلوانزا 
به  نسبت  مازندران  و  استان های گلستان  در 
سایر استان ها فعالیت بسیار زیادی داشته است.

 

واکسن آنفلوانزای موجود در کشور 
از بهترین نوع در جهان است

کمبود داروی آنفلوانزا در کشور گزارش نشده 
و از زمستان سال گذشته تمام مجموعه وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو تمام همت خود 
را به کار بسته اند تا با هیچ چالشی در زمینه  
گویا  دکتر  نباشیم.  روبرو  آنفلوانزا  داروهای 
با توضیح این مطلب در پاسخ به این سوال 
»سالمت« که آیا واکسن های موجود در بازار 
کیفیت مناسبی دارند یا نه، گفت: »با وجودی که 

عده ای تبلیغات منفی علیه این واکسن می کنند، 
واکسن آنفلوانزای  تولیدشده در کشورمان از 
بهترین نوع واکسن های آنفلوانزا در جهان است 
و توصیه می کنیم گروه های در معرض خطر و 
آسیب پذیر حتما نسبت به تزریق این واکسن اقدام 
کنند. همچنین برخی گروه های حساس مانند 
کادر بیمارستانی که با بیماران ارتباط بیشتری 
دارند باید نسبت به این بیماری واکسینه شوند. 
وزارت بهداشت تمام این افراد را تحت پوشش 

قرار داده است.«

به گفته دکتر گویا، افراد باالی ۶5 سال، خانم های 
باردار، بیماران قلبی و ریوی، مبتالیان به سرطان 
که تحت درمان قرار دارند، کسانی که داروهای 
سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند، 
افراد دارای نارسایی کلیه و کبد و کسانی که 
دیابت کنترل نشده دارند، بیش از سایر افراد 
در معرض خطر ابتال به بیماری آنفلوانزا قرار 
دارند. به همین دلیل ما تزریق واکسن را برای 

این افراد توصیه می کنیم. 
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به 

سوال»سالمت« مبنی بر اینکه واکسن آنفلوانزا 
را در حال حاضر هم می توان تزریق کرد یا 
نه؟ توضیح داد: »بهترین زمان اواخر شهریور 
و اوایل مهرماه است اما افرادی که بیشتر در 
معرض خطر هستند و هنوز واکسن نزده اند، 
می توانند در حال حاضر هم واکسن را دریافت 
کنند. همچنین خانم های باردار در هر زمان از 
دوره بارداری می توانند واکسن آنفلوانزا بزنند 
چون ویروس آنفلوانزا بر جنین تاثیر می گذارد.«
دکتر گویا به عالئم بیماری آنفلوانزا اشاره کرد: 
»بیماری آنفلوانزا شبیه سرماخوردگی معمولی 
سردرد،  ناگهانی،  تب  یعنی  می شود؛  شروع 
گلودرد، سرفه، آبریزش بینی، بدن درد و درد 
از  شدیدتر  قدری  عالئم  این  ولی  عضالت 
سرماخوردگی معمولی و آزاردهنده تر است. 
آنفلوانزا  شدید  انواع  برابر  در  افراد  برخی 
حساس تر هستند، به ویژه ناراحتی تنفسی ناشی 
بیماری  افرادی که یک  برای  از آن می تواند 

زمینه ای دارند، خطرناک باشد.«

آنفلوانزا با راهپیمایی اربعین ارتباطی 
ندارد 

محمداسماعیل  دکتر  نشست  این  ادامه   در 
مطلق، سرپرست دفتر مدیریت کاهش بالیا، 
ضمن بیان اینکه موج آنفلوانزای  سال جاری 
ارتباطی با راهپیمایی اربعین ندارد، تاکید کرد: 
بر  با این حجم، می تواند  انسانی  »تجمعات 
آنفلوانزا  این موج  اما  باشد  اثرگذار  بیماری 
دارای زمان خاصی است که بیشتر کشورها 

را نیز درگیر می کند.«
وی با اشاره به اینکه در اربعین امسال 5 میلیون 
نفر شامل نوزادان، کودکان، خانم های باردار، 
جوانان و... در راهپیمایی حضور داشتند، گفت: 
»تمام این افراد هنگام رفت و برگشت در مبادی 
مرزی معاینه شدند و خوشبختانه بیش از 9۰ 
درصد این افراد بدون مشکل بودند. البته با 
فرد  هر  افراد  اسامی  ثبت  سیستم  به  توجه 
دارای کد و پرونده الکترونیک خاص خود 
بود که طبق آن تا 14 روز پس از بازگشت، 
آنها را از نظر بیماری و موارد تنفسی ویروسی 
نظر  تحت  داشتند  اسکان  که  شهرهایی  در 
داشتیم و هیچ مشکل خاصی از بیماری به ما 
گزارش نشد. همچنین سایر زائران پاکستانی 
و افغانستانی در مرزهای میرجاوه، خراسان 
جنوبی و خراسان شمالی معاینه شدند و واکسن 

آنفلوانزا دریافت کردند.«

هشدار وزارت بهداشت درمورد بیماری آنفلوانزای فصلی 

ویروس آنفلوانزا امسال با شدت بیشتری فعال است
 مهدیه 
آقازمانی

با رعایت توصیه های بهداشتی 
از شیوع بیشتر آنفلوانزا پیشگیری کنید 

چندی پیش نشستی در مورد بیماری آنفلوانزا در کشور مراکش برگزار شد که نمایندگان 
کشور ما نیز در آن حضور داشتند. دکتر گویا در مورد این نشست توضیح داد: »با توجه به 

آخرین مطالعات بیان شده در این جلسات و شواهد آزمایشگاهی موجود، دریافتیم 
این ویروس دچار تغییراتی شده که همین مورد باعث تشدید آن شده است.«

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود: »در 
این راستا از مردم خواهش می کنیم به نکات بهداشتی توجه فراوان 
داشته باشند. شستشوی دست ها در وهله  اول کمک بسیار زیادی 
به کنترل بیماری می کند. همچنین رعایت آداب تنفسی مهم است، 
به طوری که فرد هنگام عطسه و سرفه دستمال جلوی دهان خود 
بگیرد و سپس آن دستمال را درون کیسه کوچکی قرار دهد و 

در سطل زباله بیندازد.«
دکتر گویا در ادامه توصیه هایش گفت: »هنگامی که پزشک به بیمار 

توصیه می کند در بیمارستان بستری شود، بهتر است به توصیه او گوش 
دهد. همچنین رعایت نکات بهداشتی و مصرف داروهای تجویزشده در 

طول دوره بیماری بسیار ضروری است. هنگامی که کودکی به این بیماری مبتال می شود، 
پس از مصرف دارو بیماری اش تا حد زیادی بهبود پیدا می کند و با همین تصور والدین 
به رغم توصیه پزشک او را به مدرسه می فرستند که این کار درست نیست چراکه طول 

دوره بیماری به اتمام نرسیده و سایر دانش آموزان نیز مبتال می شوند.«
به گفته وی، رعایت تمام این نکات باعث می شود آنفلوانزا سریع تر فروکش کند و مبتالیان 

مجبور به بستری شدن در بیمارستان نشوند.
نکته دیگری که رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
بر آن تاکید کرد، پرهیز از خوددرمانی است: »خوددرمانی نگران کننده 
است چون می تواند باعث تشدید بیماری شود. اگر زمان ابتال به 
جای خوددرمانی، نکات بهداشتی به درستی رعایت و نیز در 
زمان مناسبی به پزشک مراجعه  شود، بیماری با شدت پیشرفت 
به  مبتال  بیماران  برای  آنتی بیوتیک  مصرف  همچنین  نمی کند. 
بیماری آنفلوانزا منطقی نیست. علت بروز این بیماری عفونت 
از استامینوفن های ساده، مایعات  با استفاده  ویروسی است که 
گرم و استراحت در خانه بهبود پیدا می کند. در این زمینه عالوه 
بر نهی از مصرف آنتی بیوتیک ها، مصرف داروهای کورتون دار نیز 

در طول دوره بیماری توصیه نمی شود.«

 نکته  قابل توجهی که این مقام 
مسوول در وزارت بهداشت به آن 
اشاره کرد این بود که  این نوع از 
ویروس آنفلوانزا هیچ ارتباطی با 

آنفلوانزای پرندگان ندارد و هر سال 
در موعد مقرری این آنفلوانزا در 

جهان پخش می شود اما با توجه به 
شروع زودتر گسترش آن در سال 

جاری، پیش بینی می کنیم فعالیت 
این ویروس نسبت به سالیان 

گذشته به باالترین حد خود برسد تا 
جایی که ظرف هفته گذشته ویروس 

آنفلوانزا در استان های گلستان و 
مازندران نسبت به سایر استان ها 
فعالیت بسیار زیادی داشته است
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به مناسبت 10 آذر؛ روز »جامعه ایمن« 

»جامعه ایمنم« آرزوست
و  حوادث  از  پیشگیری 
سوانح به عنوان یک اصل 
جدی »جامعه ایمن« مطرح 
است که با مشارکت مردم 
می شود.  اجرا  مسووالن  برنامه ریزی های  و 
در چنین جامعه ای، برنامه های مستمر برای 
ارتقای سالمت و پیشگیری از خطرات برای 

همه گروه های سنی تعریف شده است. 

گروه   3 به  سوانح  و  حوادث  کلی،  طور  به 
عمده حوادث غیرعمدی )تصادفات رانندگی، 
سوختگی، گازگرفتگی و...(، حوادث عمدی 
)خودکشی، قتل، خشونت و تجاوز( و بالیای 
طبیعی )سیل، زلزله و...( تقسیم می شود. از آنجا که 
مجموعه این حوادث عامل جدی مرگ ومیر بشر، 
به خصوص نیروی کارآمد کمتر از 40 سال است 
و هزینه های فراوانی به طور مستقیم و غیرمسقیم 
به جامعه تحمیل می کند، پیشگیری و آگاهی رسانی 

در این زمینه بسیار مهم و موثرتر خواهد بود. 

آمادگی در برابر بالیای طبیعی
مسلما کنار برنامه های کالن جامعه در زمینه آمادگی 
و ایمن سازی در برابر بالیای طبیعی، نمی توان 
از نقش خانواده و ضرورت آموزش در چنین 

شرایطی غافل شد. 
لزوم آشنایی اعضای خانواده، به خصوص کودکان 
با این حوادث اولین گام آمادگی است. همه 
خانواده ها باید از ایمنی محل سکونت خود مانند 
استحکام ساختمان، لوله کشی های استاندارد گاز و 
آب، جریان برق و... اطمینان داشته باشند. آشنایی 
با کمک های اولیه، خروج سریع از منزل و داشتن 
کیف اضطراری شامل مدارک شناسایی، کنسرو، 
آب معدنی، مقداری پول و پتو در شرایط وقوع 
حوادث کمک کننده است. همچنین یکی از مسائل 
استرس زا در این شرایط، دسترسی نداشتن به پول، 
طال و اوراق ارزشمند است و می توان سپردن 

آنها به بانک را راهکاری ایمن دانست. 
در صورت بروز بالیای طبیعی، همه افراد باید به 
کمک های اولیه و نیازهای اصلی زندگی دسترسی 
داشته باشند تا میزان آسیب های جسمی و روانی 

کاهش یابد. 
 کنار این آمادگی های فردی، بسیاری از موارد 
آمادگی و حتی پیشگیری از بروز حوادث متوجه 
نهادهای اجرایی است. قاطعیت در صدور مجوز 
ساختمان های ایمن، نوسازی بافت فرسوده، توجه 
به مناطق پرخطر در برابر سیل و... همچنین آمادگی 
کافی برای تامین نیازهای ضروری در زمان وقوع 
حادثه از جمله اقدامات جدی است که تاثیر جدی 
در کاهش آسیب های ناشی از حوادث طبیعی دارد. 

امنیت جاده ای و کاهش حوادث 
رانندگی 

تصادفات رانندگی نخستین عامل مرگ جوانان 
15 تا 29 ساله است. ساالنه بیش از 1/35 میلیون 
نفر در دنیا به دلیل تصادفات رانندگی جان خود 
را از دست می دهند. همچنین بیش از 20 تا 50 
میلیون نفر در این حوادث مجروح می شوند 
که بسیاری از آنها با معلولیت های جدی مواجه 
خواهند شد. بیکاری، خسارات مالی شدید و 
بستری شدن های طوالنی در بیمارستان از دیگر 

پیامدهای این اتفاق در زندگی خانوادگی و 
اجتماعی افراد است. 

و  شهری  نامناسب  زیرساخت های 
خواب آلودگی،  و  خستگی  جاده ای، 
نقص فنی اتومبیل، سرعت و سبقت 

غیرمجاز و همچنین مصرف الکل از 
مهم ترین عوامل بروز حوادث رانندگی 

است. استفاده از تلفن همراه یکی 

از جدی ترین عوامل زمینه ساز است که صحبت 
کردن خطر تصادف را تا 3 برابر و ارسال پیام این 

خطر را تا 23 برابر افزایش می دهد.
خستگی و خواب آلودگی به طور جدی سطح 
هوشیاری راننده را کاهش می دهد و طی 1 تا 4 
ثانیه منجر به بروز حادثه می شود. در این حالت 
که با سنگینی پلک ها، درد پشت و گرفتگی گردن 
همراه است، به هیچ وجه نباید رانندگی کرد و پس 
از استراحتی کوتاه، به مسیر ادامه داد. همچنین 
در حالت کلی توصیه می شود راننده پس از 2 
ساعت رانندگی، 15 دقیقه استراحت داشته باشد. 

ایمنی شغلی
پیشگیری از بروز سوانح شغلی یکی از مهم ترین 
مصادیق جامعه ایمن تلقی می شود چراکه ساالنه 
حدود 2/2 میلیون نفر در دنیا در پی چنین حوادثی 
فوت می کنند. البته مواجهه مستمر با ترکیبات 
سمی و سرطان زا، آلودگی صوتی، کار در محیط 
ناایمن، استرس زیاد، تغذیه ناسالم و رعایت نکردن 
بهداشت در محیط کار از دیگر آسیب های شغلی 

محسوب می شوند. 
چند توصیه تاثیرگذار در پیشگیری از بروز 

حوادث و کاهش مصدومیت در محیط کار
 محیط کار را بیش از حد شلوغ، به هم ریخته 
و مملو از وسایل نکنید زیرا  امکان خروج کارکنان 

هنگام بروز حادثه بسیار مشکل خواهد بود. 
 موارد ایمنی مانند اطمینان از سالم بودن 

سیم های برق و وسایل الکتریکی، عدم 
وسایل  نگهداری 

قابل اشتعال در محیط بسته، توجه به توصیه های 
ضروری مانند عدم استعمال دخانیات نزدیک 
مواد قابل اشتعال، آموزش در مورد استفاده از 
مواد شیمیایی، تهویه و گرمای مطلوب و... را 

حتما رعایت کنید. 
 تجهیز محیط کار به وسایل اطفای حریق، 
جزو  اضطراری  پله های  و  اولیه  کمک های 
ساده ترین اما موثرترین راهکارهای حفظ ایمنی 
و سالمت کارکنان است. این اقدام را فراموش 

نکنید. 

ایمنی منزل
بسیاری از حوادث غیرعمدی مانند سوختگی، 
گازگرفتگی، مسمومیت و... به دلیل بی توجهی و  
ایمنی ناکافی در منازل اتفاق می افتد. گازگرفتگی 
یکی از اتفاقات شایع است که هر سال در فصل 
سرما، موارد متعددی از فوت به دلیل استفاده از 
وسایل گرمایشی غیراستاندارد و بی توجهی به 
نصب درست بخاری گزارش می شود. همچنین 
مسمومیت های غذایی ناشی از عدم نگهداری 
درست مواد غذایی نیز شیوع تقریبا باالیی دارد. 
مانند  حوادث  از  بسیاری  زمینه،  این  در 
و  سقوط  دارویی،  مسمومیت  سوختگی، 

خفگی متوجه کودکان است 
که برای حفظ سالمت آنها 

توجه به چند نکته ضرورت دارد:
 هرگز نباید کودکان را در حمام، آشپزخانه و 

تراس تنها گذاشت. 
 قابلمه و تابه را طوری روی اجاق بگذارید 

که کودک نتواند به آن دست بزند. 
 بالفاصله پس از خالی شدن قابلمه، آن را 
درون سینک ظرفشویی گذاشت و روی آن، 

آب سرد ریخت. 
 هر نوع وسیله خطرناک اعم از قیچی، چاقو، تیغ، 
مواد شوینده و... باید دور از دسترس کودکان باشد. 
 پله ها، پنجره ها و بالکن باید حفاظ داشته باشد. 
 دورتادور استخر باید حفاظ مناسب داشته 
باشد و هرگز کودک مشغول آب بازی نشود زیرا 
بی توجهی می تواند منجر به غرق شدن کودک 

در حجم 10 سانتی متر از آب شود. 
 مبلمان را طوری بچینید که کودک نتواند 
روی سطوح بلندی مانند کنار پنجره و... برود. 
 اسباب بازی های بی خطر تهیه کنید و حتما 
در مورد وسایلی که با باتری کار می کند، هوشیار 
باشید. بلعیدن باتری های کوچک عوارض جدی 

و جبران ناپذیری بر سالمت کودک دارد. 
 در کابینت، کشو و کمد را ببندید تا کودک 
نتواند ظروف را بشکند و وسایل 

آسیب زا را بردارد. 

 کودک نباید هیچ دسترسی ای به پریز و سیم های 
برق داشته باشد.

ایمنی اماکن عمومی
مانند مجتمع تجاری، مسجد،  اماکن عمومی 
مدرسه، سینما و... باید طوری طراحی و ساخته 
شود که در صورت بروز حادثه، امکان خروج 
سریع افراد و حضور نیروهای امداد وجود داشته 
باشد. همچنین این ساختمان ها باید مجهز به سیستم 
اطفای حریق و کمک های اولیه، آژیر خطر و پله 
اضطراری باشد تا بروز آسیب و جراحات انسانی 
به حداقل برسد. نگهداری وسایل شیمیایی و 
قابل اشتعال در محیط بسته یا مجاورت برق و 
گرما بسیار خطرناک است و منجر به اتفاقات 
جدی می شود. از طرفی، تمامی چنین اماکنی باید 
مجهز به سیستم مداربسته باشد تا ورود و خروج 
افراد مشکوک و بروز اقداماتی مانند خشونت، 
آدم ربایی، اغتشاش و... کامال تحت کنترل باشد. 

پیشگیری از خشونت
ساالنه بیش از 1/5 میلیون نفر در دنیا قربانی 
خشونت می شوند که به نظر می رسد 56 درصد 
دست به خودکشی می زنند، 33 درصد توسط 
فرد دیگری به قتل می رسند و بقیه 
نیز جان خود را به دلیل جنگ 
و دیگر خشونت های گروهی از 
دست می دهند. عالوه 
از  بسیاری  این،  بر 
افراد نیز تا پایان عمر 
از تبعات جسمی، روانی 
و جنسی ناشی از اتفاق 
رنج می برند که اتفاق تلخ 

مغایر با حقوق بشر است. اعمال خشونت آمیز حتی 
اقتصاد جوامع را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و 
نیاز به تامین مالی نیرو و تجهیزات امنیتی، مراقبت 
از قربانیان، بازسازی زیرساخت های آسیب دیده، 

کاهش نیروی کار و... را افزایش می دهد. 
متاسفانه قتل و خودکشی یکی از عوامل جدی 
مرگ ومیر مردان 15 تا 44 ساله در سطح جهانی 
است. براساس آمار، به ازای کشته شدن هر مرد 
جوان، 20 تا 40 نفر نیز به دلیل جراحات ناشی 
از خشونت در بیمارستان بستری است. همچنین 
به ازای هر مورد خودکشی در جوانان کمتر از 25 
سال، 100 مورد اقدام به خودکشی برآورد می شود. 
عالوه بر فوت، جراحات و معلولیت های بارز ناشی 
از خشونت، این پدیده در طوالنی مدت زمینه ساز 
مشکالت جدی در حوزه سالمت عمومی مانند 
افسردگی، اختالالت روانی، اقدام به خودکشی، 
بارداری های ناخواسته، دردهای مزمن، ایدز و 
دیگر عفونت های مسری جنسی خواهد بود. 
کودکان قربانی خشونت نیز بیشتر در معرض 
گرایش به رفتارهای پرخطر مثل مصرف الکل، 

مواد مخدر و روابط جنسی ناسالم هستند. 
فقر مالی و فرهنگی، پایین بودن سطح سواد، رفتار 
نامناسب والدین با فرزندان، حضور در محیط 
زندگی خالفکاران، بیکاری و ناهنجاری های 
اجتماعی از عللی هستند که زمینه بروز خشونت 
در جامعه را تشدید می کنند. کاهش این زمینه ها 
بی شک مستلزم همکاری جدی همه نهادهای 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و 
ایجاد اشتغال، پیشگیری از ورود و در دسترس 
بودن مواد مخدر، ایجاد تفریح سالم برای جوانان، 
امکان برخورداری آموزش برای همه کودکان 
و نوجوانان و... را می طلبد. البته از نقش بسیار 
جدی و تاثیرگذار خانواده نیز نباید غافل شد 
چراکه خانواده به عنوان بنیاد جامعه باید کانون 
محبت، صمیمیت، ارتباط سالم و آموزش های 

اساسی باشد. 
 WHO.fr:منابع
 www.pgeveryday.ca
www.interiale.fr
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هنر و سالمت 6
الهه رضایی در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد

اینبرنامههاکودکانرادلزدهمیکند

شماره هفتصدوسی ویک   نه آذر نودوهشت

:از ورودتان به عرصه اجرا برای کودک 
بگویید. فکر می کنم عالقه ذاتی شما به کار برای کودک 

در تصمیمی که برای این کار گرفتید بی تاثیر نبوده چون بعد 
از جدایی از این برنامه مهدکودک دایر کردید.

کار مجری گری کودک برای من کامال اتفاقی و تصادفی بود، به این دلیل 
که در آن دوران سن و سال کمی داشتم و فقط می توانستم در همان حیطه 
فعالیت کنم اما عالقه ای که به بچه ها داشتم باعث شد این کار ادامه پیدا 
کند و اگر این عالقه نبود، قطعا بعد از چند سال فعالیت در برنامه کودک 
به فکر تاسیس مهدکودک نمی افتادم. از آنجایی که به کودکان عالقه زیادی 
دارم، معتقدم باید از لحاظ تربیتی برای آنها سرمایه گذاری کرد، به طوری 
که روان و جسم کودک مورد توجه باشد و راه های مناسبی برای پرورش 
این دو به کار گرفته شود بنابراین تصمیم گرفتم مهدکودکی دایر کنم تا به 
طور مستقیم با بچه ها در رابطه باشم؛ فضای تلویزیون فضای مستقیمی 
برای این ارتباط نبود و من دوست داشتم از نزدیک با بچه ها در ارتباط 
باشم تا تاثیر کارهایی که می تواند بر جسم و روان کودک اثر بگذارد را 

از نزدیک ببینم و در این زمینه بیشتر تحقیق کنم.
: چرا باوجود عالقه زیادی که به کار برای کودک داشتید 

از حضور در این برنامه انصراف دادید؟
زمانی که برای بچه ها اجرا می کردم پخش زنده بود و باوجود همه 
نگرانی هایی که در پخش زنده وجود دارد و همه مشکالتی که ممکن 
است پیش بیاید من پخش زنده را به همه ضبط های عالم ترجیح می دهم 
چراکه از این طریق با کودکان احساس ارتباط دوطرفه می کردم و این 
حس را می گرفتم که بچه ها در لحظه بیننده و شنونده من هستند و به 
همین دلیل جمالتم را با راحتی بیان می کردم و وقتی قرار شد برنامه به 
صورت ضبطی باشد دیگر نتوانستم با گروه بمانم و جدا شدم به این دلیل 
که فکر می کردم صحبت های من تاثیری روی آنها ندارد و وقتی قرار باشد 
حرف من اثری روی بچه ها نداشته باشد، ترجیح دادم کار نکنم چون 
دوست داشتم کار من مفید به فایده باشد و بازخورد خوبی از آن بگیرم.
:اجرا برای کودک چه تفاوتی با اجرا برای بزرگسال دارد؟
اجرا از هر برنامه به برنامه دیگری متفاوت است. وقتی قرار باشد 
شما خبر بگویی باید همه چیز خبری خوانده شود و برنامه های 
خانواده باید مطابق با طیف سنی بیننده ها و مخاطبانی باشد که پای 
این برنامه می نشینند؛ کودکان هم زبان خود را دارند و نمی توان 
گفت کدام کار ساده تری است و کدام سخت تر چرا که هرکس در 
حیطه خود می تواند فعالیت کند. برای من خواندن خبر خیلی سخت 
است و مطمئن نیستم بتوانم ارتباط الزم را با مخاطبان برقرار کنم 
و آنها هم من را به عنوان گوینده خبر بپذیرند. ما االن گوینده هایی 
را می بینیم که صدا و اجرای آنها خیلی خبری نیست، تفاوت کار 
کودک و بزرگسال هم در همین است و باید بتوانی به زبان کودک 
صحبت کنی تا شکل چهره و شرایط کلی کار موردپسند کودک باشد.

:از فعالیت فعلی رضایت دارید؟ سعی می کنید در مهدکودکتان 
بیشتر به چه مواردی بپردازید؟

مهم ترین وظیفه مهدکودک نگهداری و آموزش کودک است. این آموزش ها 
چندبعدی است که شامل فراگیری های اخالقی و اجتماعی می شود. 
برقراری ارتباط های اولیه، غذا خوردن و نکات ریز بسیاری از این نوع 
در این نهاد شکل می گیرد و به طور کلی سالمت جسمی و روانی کودک 
باید در این نهاد مورد نظارت باشد؛ قطعا در همه مهدکودک ها خطراتی 
وجود دارد زیرا طیف های مختلفی از کودکان در این مراکز نگهداری 
می شوند که هر یک مشکالت خاص خود را دارند که این مشکالت 
باید تحت نظارت مشاوران تربیتی و با کمک والدین شان برطرف شود.

: به نظر شما چرا امروز با وجود برخورداری از امکانات 
بیشتری که به نسبت دهه 60 در دسترس بود، برنامه های کمتری 

برای کودک و نوجوان تولید می شود؟

آدم های  امروز  که  است  این  دلیلش 
غیرمتخصصی در این کار هستند و از افراد متخصصی که در آن 
دوران با عشق، عالقه، دانایی و توانایی فعالیت می کردند، خبری 
کودک  حوزه  در  حرفه ای  تهیه کننده های  کمبود  با  االن  نیست. 
مواجه هستیم و افرادی هم که در این حوزه فعالیت می کنند به 
قدر کفایت دانش الزم را ندارند. درواقع، در آن دوران مسووالنی 
بیشتری  عالقه  این حوزه  به  بودند  کودک  برنامه های  متولی  که 
برنامه های  بنابراین   می گرفتند  کمک  خبره  افراد  از  و  داشتند 

خوبی هم تولید می شد.
: البته یک انتقادی که برنامه های دهه 60 وارد است فضا و 
داستان های غم انگیزی بود که این برنامه ها داشتند، به نظر شما چرا 
در تولید برنامه های کودک کمتر به شاد کردن کودکان توجه می شد؟
به این دلیل که اوایل دهه 60 که همزمان با دوران اولیه انقالب بود، جو 
جامعه هنوز به طور کامل شکل نگرفته و فضای ناآشنایی بود که برای 
ایجاد فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیاز به گذر زمان داشت و تا این 
شرایط جا بیفتد، جنگ تحمیلی شروع شد که بخش زیادی از اوضاع 
مملکت را به دست گرفته بود، درنتیجه متناسب با این فضا برنامه ها 
غمگین بود و مقداری که این فضا تغییر کرد، برنامه های شادتری هم 
تولید شد اما اگر به طور کلی در نظر بگیریم فرهنگ ما ایرانی ها از 
قدیم متوجه فضاهای مالیمی بوده که با شادی مقداری فاصله داشته 
است، البته نه اینکه اصال فضای شاد نداشته باشیم اما خیلی کمتر از 
سایر کشورها دنبال این قضیه هستیم. به هرحال متناسب با دوران 
جنگ شرایط این گونه بود که برنامه ها فضای شادی نداشته باشند 
و قدری جدی تر باشند حتی در انیمیشن هایی که خریداری می شد 
این موضوع لحاظ می شد؛ درواقع مسووالن این گونه می پسندیدند. 

با این وجود همین برنامه ها بین کودکان طرفداران زیادی داشت.
: اگر بخواهید مقایسه ای بین آثاری که برای کودک در 
دهه 60 تولید می شد و آثار فعلی داشته باشید فکر می کنید کدام 
یک از لحاظ موضوعی و سایر جذابیت های بصری به یک کار 

حرفه ای بیشتر نزدیک است؟
نمی توان گفت از لحاظ موضوعی برنامه هایی که در دهه 60 تولید 
می شد از برنامه های فعلی بهتر هستند اما فکر می کنم هنوز هم اگر 
قرار باشد برنامه ای از آن دهه و برنامه ای که در این دهه تولید شده 
برای بچه ها پخش شود باز هم کودکان جذب برنامه ای می شوند که 
در دهه 60 تولید شده، به نظر این طور می آید چون االن بچه ها بیشتر 
جذب برنامه ها و بازی های رایانه ای شده اند و کمتر بیننده تلویزیون 
هستند؛ اگرچه مدل قدیم کامال تغییر کرده اما من این موضوع را 
از قول خانواده هایی می گویم که با آنها در ارتباط هستم که معموال 
عنوان می کنند وقتی برنامه های قدیمی از تلویزیون پخش می شود 
فرزندانشان استقبال می کنند. حاال ممکن است به دلیل غمگین بودن 
بخشی از کارتون ها و برنامه های قدیمی برخی عالقه مند تماشای آن 

برنامه ها نباشند ولی درکل طرفدار بیشتری دارند.
: به هرحال نباید فراموش کرد نسل جدید تفاوت زیادی 
با نسل گذشته دارد حتی برخی می گویند نسل جدید باهوش تر از 
کودکان پیشین هستند و قطعا این تفاوت نسل باید در برنامه سازی 

مورد توجه قرار بگیرد.

بله، کامال باید به این موضوع توجه شود. البته اینکه می گویند بچه های 
فعلی به نسبت قبل باهوش تر هستند باید با توجه به امکاناتی که در 
اختیار این نسل قرار دارد و در اختیار نسل قدیم نبود مقایسه شود، 
بچه های قدیم هم قطعا به نسبت امروز باهوش بوده اند اما فضا و امکاناتی 
که امروز به کودکان داده می شود در اختیار آنها نبود و فرصتی برای 
ارائه نبوغ و هوش نداشتند. بخش اعظمی از هوش وابسته به ژنتیک 
است. هرچند درست است که محیط و آموزش بر آن تاثیر می گذارد 
و به واسطه همین موضوعات است که ما فکر می کنیم بچه های امروز 
باهوش تر هستند. در برنامه سازی برای کودک باید به این تفاوت های 
بین نسلی توجه کرد ولی متاسفانه همان شرایط قبلی در هم در این کار 

لحاظ نمی شود، چه برسد به اینکه بخواهند این شرایط را بهتر کنند.
: اما به نظر می رسد برنامه سازان کودک امروز تمایلی هم 
به ساخت برنامه  های کودک نداشته باشند و این رسانه در مقایسه با 

شبکه های ماهواره ای مخاطب کودک کمتری دارد.
دقیقا  کودک  ماهواره ای  شبکه های  که  است  این  علتش  مهم ترین 
عالقه مندی بچه ها را نشان می دهند و کارتون هایی که پخش می کند 
مورد توجه گروه سنی خاصی است که تماشاگر این کارتون ها هستند. 
آنها عالیق، سالیق و نیازهای بچه ها را در نظر می گیرند، به طوری 
که اگر قرار است برای کودک 4 و5 ساله کارتونی پخش کنند، دقیقا 
مطابق با ویژگی خاص این سنین که بازی و شیطنت است شخصیت 
کارتونی را ارائه می کنند پس اگر در فضای داخلی هم چنین چیزی 
پخش شود قطعا بچه ها استقبال می کنند ولی وقتی چنین موردی 
نیست و برنامه هایی پخش می شود که بیشتر روحیه بچه ها را افسرده 
می کند، معلوم است که دلزده می شوند. وقتی برنامه هایی ببینند که 
زیبایی بصری داشته باشد قطعا پای برنامه دیگری نمی نشینند چون 

قدرت تشخیص دارند.
:شاید یک دلیل آن این باشد که کارهای موزیکال کمتری 

برای کودک تولید می شود. این طور نیست؟
قطعا همین گونه است. اگر همین کارتون تام و جری که قبال برای بچه ها 
پخش می کردیم االن برای این دهه پخش شود، بچه ها نگاه می کنند 
و دوست خواهند داشت چراکه سراسر خنده، شیطنت، بازیگوشی و 
موزیکال بود یا پلنگ صورتی با موسیقی جذابی که دارد هنوز مورد 
عالقه کودکان است و حال که این کارتون ها پخش نمی شود با توجه به 
نیازی که کودک به شادی دارد، نتیجه این می شود که پای کارتون های 

ماهواره ای بنشینند.
: از واکنش های مردم بگویید. وقتی بچه های دهه 60 شما 

را در محیط بیرون می بینند، می شناسند؟
بچه های دیروز به ما لطف دارند و واقعیت این است که نزدیک صددرصد 
از آدم هایی که در خیابان و محیط کار می بینم به من لطف دارند و از 
دوران کودکی خود ابراز خوشحالی می کنند. برخی هم هستند که دوران 
کودکی سختی داشتند و از مسائل جنگ و فضای غبارآلود آن زمان به 
عنوان یک دوره تلخ یاد می کنند اما نسبت به برنامه های دوران کودکی و 
شخص من و خانم خامنه خیلی لطف دارند و ابراز خوشحالی می کنند 

از دورانی که پشت سر گذاشته اند.
: به نظر می رسد یک دلیل دیگری که شما را می شناسند 
این باشد که جوان مانده اید و خیلی با گذشته فرقی نکرده اید. رمز 

جوان ماندن شما چیست؟
البته خیلی از لحاظ ظاهری از سنم عقب نماندم، همان طور که جلو 

هم نزدم! چهره من فرق کرده اما خیلی ها می گویند تغییری نکرده ام.
: در تغذیه رژیم خاصی دارید؟

خیلی اهل فست فود و غذای بیرون نیستم، به این دلیل که دوست دارم 
وزن ثابتی داشته باشم و به بیماری مبتال نشوم اما رژیم خاصی ندارم. 

بیشتر به غذای سالم توجه می کنم.

:برای تغذیه فرزندانتان هم این حساسیت را از ابتدا داشتید؟
بله، پسر من رشته صنایع غذایی خوانده و به همین دلیل خودبه خود در 
رابطه با غذایی که می خورد حساس است و نکات الزم را به من یادآوری 
می کند. من هم سعی می کنم در طبخ غذا به مواردی که می گوید عمل کنم.

:اهل ورزش هستید؟
متاسفانه خیلی ورزش نمی کنم. سابق فعالیت ورزشی داشتم اما بعد از 
اینکه دچار دردهای استخوانی شدم از ورزش فاصله گرفتم و به دلیل 
فرصت کمی که دارم حتی نمی توانم به انجام ورزش هایی مثل یوگا و 

شنا که برایم مفید است، بپردازم.
: در رابطه با تربیت فرزندانتان به چه مسائلی بیشتر اهمیت 

می دادید؟
من  تاکید  و  داشت  اولویت  من  برای  دیگران  به  احترام  همیشه 
بیشتر بر این موضوع بود و اینکه تا چه میزان موفق عمل کردم را 

دیگران باید بگویند.
: الهه رضایی وقتی کودک بود چه شخصیتی داشت؟

من در کودکی آرام، ساکت و درونگرا بودم اما مقداری که بزرگ تر 
شدم و به جامعه راه پیدا کردم این شرایط قدری تغییر کرد اما همیشه 
سعی کردم برای دیگران حرمتی قائل شوم و خواسته های دیگران را به 

خواسته های خودم ترجیح بدهم. 
:توجه به کودک این روزها بیشتر از از دیروز مورد توجه 

قرار می گیرد؟
زمان گذشته و همه چیز تغییر کرده است. آدم ها اطالعات بیشتری دارند 
و از بچگی های خود درس گرفته اند، دیده اند به خودشان بی احترامی 
شده و این موضوع باعث شد به آنها سخت بگذرد و دوران خوبی را 
پشت سر نگذارند، امروز متوجه شده اند هرچقدر به بچه احترام بیشتری 
بگذارند و خواسته هایش را به شکل منطقی برآورده کنند، قطعا کودک 
در آینده جامعه سالم تری خواهد داشت و قادر به مدیریت خود خواهد 
بود ولی مشکلی که وجود دارد این است که مادرها و پدرها مقداری 
در احترام گذاشتن و احترام خواستن از بچه ها زیاده روی کرده اند و 
احترام بیش از اندازه گذاشتن به بچه ها و عدم درخواست از آنها باعث 
شده نسل جدید به شکلی دوطرفه پاسخگوی این احترام نباشد که این 

موضوع درنهایت باعث لوس شدن بچه ها می شود.
: اگر بخواهید مقایسه ای ما بین آثاری که برای کودک در 
دهه 60 تولید می شد و آثار فعلی داشته باشید فکر می کنید کدام 
یک به لحاظ موضوعی و سایر جذابیت های بصری به یک کار 

حرفه ای بیشتر نزدیک هستند؟
نمی توان گفت به لحاظ موضوعی برنامه هایی که در دهه 60 تولید 
می شد از برنامه های فعلی بهتر هستند اما فکر می کنم هنوز هم اگر 
قرار باشد برنامه ای از ان دهه و برنامه ای که در این دهه تولید شده 
برای بچه ها پخش شود باز هم کودکان جذب برنامه ای می شوند که در 
دهه 60 تولید شده به نظر اینطور می آید چون االن بچه ها بیشتر جذب 
برنامه های کامپیوتری و بازی های رایانه ای شده اند و کمتر بیننده تلویزیون 
هستند؛ اگرچه مدل قدیم کامال تغییر کرده اما من این موضوع را از قول 
خانواده هایی می گویم که با آنها در ارتباط هستم که معموال عنوان می کنند 
وقتی برنامه های قدیمی از تلویزیون پخش می شود فرزندانشان استقبال 
می کنند. حاال ممکن است به دلیل غمگین بودن بخشی از کارتون ها 
و برنامه های قدیمی برخی عالقه مند تماشای آن برنامه ها نباشند ولی 

درکل طرفدار بیشتری دارند.
:در رابطه با تربیت فرزندانتان به چه مسائلی بیشتر اهمیت 

می دادید؟
همیشه احترام به دیگران برای من اولویت داشت و تاکید من بیشتر 
بر این موضوع بود و اینکه تا چه میزان موفق عمل کردم را دیگران 

باید بگویند.

مجری  رضایی  الهه 
برنامه های  دوست داشتنی 
کودک و نوجوان را اغلب دهه 
شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان 
برای  خوبی  برنامه های  و  کارتون ها  شبکه  دو 
توسط  که  برنامه هایی  می شد،  پخش  کودکان 
گیرا  صدایی  و  مهربان  لحنی  با  مجری  خانم 
مشتاقانه  را  دهه  آن  کودکان  و  می شد  معرفی 
پای تلویزیون میخکوب می کرد. حاال با گذشت 
چند دهه تلویزیون باوجود برخورداری از چند 
شبکه و امکانات بسیار نتوانسته نسل جدید را 
کند  مخصوصشان  برنامه های  تماشای  مشتاق  
چراکه امروز این برنامه ها نه مجریان دوست داشتنی 
نه  الهه رضایی و گیتی خامنه را دارد و  مانند 
برنامه های بی نظیری مانند »زیر گنبد کبود«، »محله 
بهداشت«، »هادی و هدی«، »النگ و دولنگ«، »خانه 
مادربزرگه« و... را تولید می کند. نسل کودک امروز 
مشتاق کارتون های ماهواره ای و بازی با تبلت 
و تلفن همراه است و بازی های مورد عالقه اش 
زمین تا آسمان با بازی های دسته جمعی، ساده 
اما پندآموز دهه 50 و60 فرق می کند، نسلی که 
شکل  جنگ  و  انقالب  بحبوحه  در  شخصیتش 
گرفت اما با وجود تمامی ناآرامی ها اصولی را 
یاد گرفت که شاید در این دهه به دست فراموشی 
سپرده شده باشد، هرچند کودکان دهه 60 شادی 
کمتری را تجربه کردند اما این امتیاز را داشته اند 
که با تولید آثار فاخر در حوزه کودک کاالی 
فرهنگی باارزشی دریافت کنند، آنچه کودکان 
امروز از آن محروم هستند. با الهه رضایی، مجری 

دهه 60 که این روزها مدیریت مهدکودکی را 
برعهده دارد، گفت وگو کرده ایم.

 اعظم 
صفایی

وقتیبرنامههای
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7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت

هر ماده ای که مرتبط با غذا باشد، اعم از محصول غذایی 
و مواد اولیه غذا یا خود غذا زمانی که وارد کشور شود، از 
طریق سازمان غذا و دارو نظارت خواهد شد بنابراین، هر 
تاییدیه ارگان های  باید   ماده ای که وارد شود در گمرگ 
مختلف مثل سازمان استاندارد و غذا و دارو را بگیرد. این 
از  که  محصوالتی  آن  و  است  سالمت  نظر  از  تاییدیه ها 
مسیر قانونی وارد کشور شده اند، این اقدام در موردشان 
انجام شده؛ حال فرق ندارد ذرت باشد یا برنج و روغن.  

نظارت بر سالمت ذرت های تولید داخل، مربوط به وزارت 
جهاد کشاورزی است و ما از مزارع نمونه برداری نمی کنیم. 
باید یادآور شویم هم ذرت های خوراک دام و هم به صورت 
آجیلی  داخل کشور نیز تولید می شوند اما بیشتر ذرت ها 
وارداتی هستند و تحت کنترل سازمان غذا و دارو به بازار 
مصرف می رسند. در کل، اگر ذرت ها مشکل داشته باشند، 
وارد  آلوده  ذرت  بنابراین  نمی شوند  ترخیص  گمرک  از 
کشور نشده و همه ارگان های ذیربط هم این موضوع را 
تایید کرده اند. ذرت ها انواع و اقسام دارند. یک نوع دامی 
دامداری ها  همه  و  شده  وارد  دام  برای  اول  از  و  است 
سازمان  اینجا،  در  می کنند.  استفاده  آن  از  مرغداری ها  و 
دامپزشکی عالوه بر سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو 
بر سالمت ذرت ها نظارت دارد ولی استاندارد ذرت دامی با 

ذرتی که در صنایع غذایی استفاده می شود، متفاوت است. 
ذرت های دامی وارداتی کد ردیابی دارند و به هر دامداری 
که می رود، رصد می شود و معلوم است به کدام دامداری 
و به چه میزان رفته و بررسی می شود که غیردام مصرف 
نشود. ذرت برای تولید در اسنک و ذرت های حجیم شده 
هم با استاندارد خودش وارد می شود و برای همان مصارف 
به کار می رود. به عالوه، ذرت های مصرفی در مغازه ها، 
بهداشتی  معاونت  نظارت  نیز تحت  دکه ها و رستوران ها 
هستند بنابراین، ذرت های دامی وارداتی در سامانه ثبت و 

ردیابی و وارد بازار نمی شوند. 
ذرت های وارداتی در صنایع غذایی هم وارد بازار نمی شوند 
و مستقیم وارد صنعت می شوند و برای تولید محصوالت 

به کار می روند. 

صفر تا صد ذرت های وارداتی 

پای صحبت های مسووالن و متخصصان حوزه غذا درباره نگرانی های اخیر

چالش های غذایی امروز ما
طی چند هفته گذشته ورود ذرت های آلوده که از زبان نایب رئیس 
کمیسیون اصل 90 بیان شد، بسیار خبرساز شد و نگرانی ایجاد کرد. 
به گفته وی که در برنامه صبحگاهی در شبکه 3 سخن می گفت، 
ذرت ها آلوده به سم آفالتوکسین بوده اند که هم سرطان زا هستند 
و هم اگر در مصارف دام و طیور استفاده شوند، آلودگی به مصرف کننده ها منتقل 
می شود. کلیپ صحبت های آقای خجسته در شبکه های اجتماعی به سرعت دست 
این  به دست شد و سخنگوی سازمان غذا و دارو هم بالفاصله جوابیه داد که 
ذرت ها نه وارد صنایع غذایی شده و نه به مصرف دام رسیده و جای هیچ شک و 

شبهه ای وجود ندارد. چند روز بعد از این اظهارات کلیپ های دیگری در فضای 
از  اعم  استفاده شده در صنایع غذایی  به دست شد که ذرت های  مجازی دست 
روغن، بیسکویت، پفک و پفیال را تراریخته ذکر کرده که ادعا شد تاثیراتش در 

بلندمدت می تواند سالمت مردم را به خطر بیندازد. 
دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در واکنش به این اظهارات، بر لزوم باال بردن سواد سالمت مردم تاکید کرد و 
گفت: »یک روز ذرت آلوده ای که هرگز وارد کشور نشده، روز دیگر روغنی که 
همه مردم استفاده می کنند، آب آشامیدنی، داروی ایرانی و حتی واکسن، دستاویز 

انتظامی و اطالعاتی، مهم ترین  برخوردهای  قرار می گیرد و سوای  جنگ روانی 
گام، مصون سازی جامعه در مقابل اخبار بی پایه و اساس با مبدأ نامشخص است.« 
درحقیقت، دکتر جهانپور این کلیپ ها و اظهارنظرها را نوعی جنگ روانی علیه 
نگرانی، آن هم زمانی که  قبول کنیم برطرف کردن  باید  اما  مردم توصیف کرد 
از زبان یک مسوول بیان می  شود، کار ساده ای نیست. ما نیز در صفحه »دیده بان 
با  را  دارد  وجود  ذرت  مورد  در  که  شبهه ها  و  شک  برخی  هفته،  این  تغذیه« 
بهداشت مطرح کردیم که مشروح آن  مسووالن سازمان غذا و دارو و وزارت 

را در ادامه می خوانید. 

 مهدیه 
آقازمانی 

اگر اصول تغذیه مناسب؛ یعنی تنوع، 
تناسب و تعادل در برنامه غذایی رعایت 
شود، همه مواد مغذی موردنیاز بدن 
برای بیشتر افراد تامین می شود. در این 
 D بین یک ماده مغذی به نام ویتامین
وجود دارد که به دلیل محدود بودن منابع غذایی اش، در سفره غذایی ما  مثل ماهی های 
چرب، روغن جگر ماهی و... با رعایت رژیم غذایی مناسب هم تامین نمی شود بنابراین، 
کمبود ویتامین D شیوع جهانی دارد و فقط کمبود این ریزمغذی در کشور ما شایع نیست. 
از طرف دیگر، با گسترش شهرنشینی، مواجهه با نور خورشید هم به میزان کافی نداریم. 
 D همچنین آلودگی هوا،  زاویه تابش و هوای سرد مسائلی هستند که در تولید ویتامین
تاثیر می گذارند. از طرفی، بسیاری از بدخیمی های پوستی ریشه در نور آفتاب دارد، به 
همین علت مردم کرم ضدآفتاب می زنند و از نظر علمی کار درستی هم هست. با این 
اوصاف، کمبود ویتامین D شایع است و برای رفع این ماده مغذی یا باید غنی سازی یا 

مکمل یاری یا هر دو با هم انجام شود. 
در کل، غنی سازی 2 نوع داریم؛ اختیاری و اجباری. غنی سازی اختیاری، بیشتر جنبه تجاری 
دارد، مثل اینکه تولیدکننده آدامس محصولش را با ویتامین D غنی می کند اما معنی اش این 
نیست که با مصرف آدامس کمبود ویتامین D برطرف می شود، در عین اینکه سهمی برای 
تامین ویتامین D داشته باشد. البته باید بگویم کار بدی نیست اما نکته مهم این است که هر 
غنی سازی ای نمی تواند برای بهبود وضعیت ریزمغذی ها باشد. به طور مثال، در مورد مواد 
غذایی مفیدی مثل شیر که غنی می شود و بسیار کار خوبی است، اینکه چند درصد مردم 
شیر مصرف می کنند، مساله است زیرا ما می دانیم سرانه مصرف شیر در ایران باال نیست. 
عالوه بر این، در شیرهای غنی شده، مقدار ویتامین اضافه شده هم اعالم نشده است.در مورد 
غنی سازی اجباری هم باید برنامه داشته باشیم. در این راستا با همکاری معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، از چند سال پیش اقداماتی در مورد غنی سازی آرد انجام شده که به شکل 
محدود اثربخشی آن تایید شد اما این کار هنوز به سرانجام نرسیده و در دست اقدام است.
در مورد مصرف مکمل ویتامین D نیز باید یادآور شوم، این مکمل به شکل منفرد یا ترکیب 
با کلسیم یا مولتی ویتامین است و دوزهای متفاوتی دارد. مهم این است که پزشک تعیین 
کند، هر فرد با توجه به شرایط جسمی اش به چه میزان از این ویتامین نیاز دارد بنابراین 
برای اینکه دوز مناسب مصرف کنیم، بهتر است از متخصصان کمک بگیریم.به طور کلی، 
برای بیشتر افراد روزی هزار واحد، دوز ایمن است. افرادی که بیماری خاص دارند  یا 
چاق هستند، تنظیم دوز ویتامین D با پزشک معالجشان است. اگر فرد مشکل خاصی 
نداشته باشد،10 سال هم اگر هزار واحد در روز ویتامین D بخورد، مشکلی ندارد. باید 
بدانیم  ماده مغذی نیازش در بدن روزانه است بنابراین توصیه می شود حتما نزد پزشک 

بروید و ویتامین D دریافت کنید و هر 3 یا 6 ماه یکبار آزمایش بدهید.

ویتامین D را چگونه  مصرف کنیم؟ یک روز ذرت 
آلوده ای که هرگز 

وارد کشور نشده، 
روز دیگر روغنی که 
همه مردم استفاده 

می کنند، آب 
آشامیدنی، داروی 

ایرانی و حتی 
واکسن، دستاویز 
جنگ روانی قرار 
می گیرد و سوای 

برخوردهای 
انتظامی و اطالعاتی، 

مهم ترین گام، 
مصون سازی جامعه  
مقابل اخبار بی پایه 

و اساس با مبدأ 
نامشخص است

- دکتر جهان پور

ذرت هایی که تحت عنوان ذرت مکزیکی به فروش می رسند، به دو 
شکل عرضه می شوند. یکی واحدهای صنفی که در مغازه است و 
نظارت ما مثل سایر واحدهای صنفی در آنها اعمال می شود؛ یعنی 
بازرسی و کنترل در 4 محور انجام می شود، رعایت بهداشت فردی، 
ابزار و تجهیزات، بهداشت محصول و مواد غذایی و سازه و ساختمان. 
در این زمینه، همکاران ما بررسی می کنند، چه ذرت وارداتی باشد 
و چه داخلی، باید تاییدیه سازمان غذا و دارو را داشته باشد. ذرت 

داخلی بررسی می شود که کنترل وزارت بهداشت و تاریخ مصرف 
داشته باشد. اگر وارداتی باشد، اصالت محصول و پروانه ورود بررسی 
می شود. در مرحله بعد مواد غذایی دیگری مثل قارچ و سوسیس که به 
ذرت اضافه شده را کنترل می کنیم. شستن دست ها، ابزار استفاده شده 
مثال ظروف باید استیل باشد و در و دیوار و فاضالب هم بررسی 
می شود. در کل، ذرت هایی که به صورت دوره گردی عرضه می شود 
و کنار خیابان است، تحت نظارت ما نیست. ذرت هایی که داخل 
پاساژ ها فروخته می شود نیز به دو صورت بررسی می شوند. اگر داخل 
کانکس باشد، عین واحد صنفی نام و نشان دارند و دارای پروانه 
هستند. بهداشت فردی و تجهیزاتشان هم به همان صورتی که بیان 
شد، بررسی می شود. فقط سازه و ساختمانشان فرق می کند. برخی 
کانکس سیار دارند؛ یعنی کنار پارک و مراکز تفریحی کار می کنند 

که مانند واحد صنفی در نظر گرفته می شود و فقط سازه باید شرایط 
خاصی داشته باشد و آب و فاضالب را باید تامین کنند، به گونه ای 
که تانک فاضالب داشته باشند. اینها تاییدیه شهرداری، پلیس راهور 
و تاییدیه بهداشتی را از ما می گیرند. بیشتر ذرت ها وارداتی هستند و 
بررسی تراریخته بودن یا نبودن جزو وظایف ما نیست. فقط آرم و 
نشان سازمان غذا و دارو را بررسی می کنیم، اگر ترایخته هم باشد و 
سازمان غذا و دارو تایید کرده باشد، از نظر ما مشکلی ندارد و اگر 
نباشد هم مشکلی وجود نخواهد داشت. ذرت های وارداتی داخل 
کارتن هستند و باید مجوز سازمان غذا و دارو را بگیرند. ذرت هایی 
که در سبزی فروشی ها هم وجود دارد، اگر آرم و نشان دارند، بدانید 
راه اطمینان را کسب کرده اند زیرا اگر ایرانی باشد باز هم پروانه دارد 

و توسط وزارت جهاد کشاورزی کنترل شده است.

بیشتر ذرت های مکزیکی وارداتی هستند

 دکتر محمدحسین عزیزی
مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی سازمان 

غذا و رئیس انجمن متخصصان صنایغ غذایی

 دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه و دانشیار انستیتو 
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 مهندس محسن فرهادی
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 

بهداشت



زندگی یک مرد چینی که ظاهرا با ۹ انگشت 
در یک پایش متولد شده بود، با یک جراحی 
برای برداشتن انگشتان اضافی به حالت عادی 
بازگشت.این مرد ۲۱ ساله از شهر لوفنگ در 
جنوب چین که »آجون« نام دارد، سال ها بود 
از ناهنجاری پایش احساس شرمندگی می کرد 
و در روابطش با دیگران دچار اشکال بود. 
آجون درنهایت تصمیم گرفت این مشکل 

را حل کند.
این عارضه که در آن فرد در یک دست یا 
یک پا بیش از 5انگشت دارد، »پلی داکتیلی« 
می نامند. در جریان رشد رویان در رحم مادر، 
ابتدا دست  ها و پاهایش شبیه پارو است و حدود 

هفته ششم یا هفتم بارداری که شکاف های 
روی این پاروها ایجاد می شود، انگشتان شکل 
می گیرند. پلی داکتیلی بی نظمی در روند نمو 

دست ها و پاهاست. اگر یک انگشت منفرد 
به طور نادرست به دو بخش تقسیم شود، 
یک انگشت اضافی تشکیل می شود.اندازه 
از  است  ممکن  اضافی  انگشت های  این 
یک برآمدگی کوچک تا یک انگشت کامل 
این  باشد.  متفاوت  کامل  کارکرد  دارای  و 
انگشت اضافی ممکن است فقط با پوست 
دارای  یا  بدن چسبیده  بقیه  به  اعصاب  یا 
بخش های طبیعی باشد و به یک مفصل یا 
استخوان اضافی در دست یا پا وصل باشد.
عارضه  مجموع  در  ناهنجاری  این  گرچه 
نادری است، میان ناهنجاری های دست ها 
و پاها ازجمله شایع ترین هاست.پزشکان در 

یک جراحی ۹ ساعته 4انگشت اضافی پای 
او را برداشتند و یک انگشت شست بزرگ 
جدید برای او ساختند. پزشکان می گویند 
اینکه چنین ناهنجاری ای تا این سن باال درمان 
نشده باشد، بسیار نادر است.از آنجایی که 
طبیعی ترین انگشت پای او به سمت بیرون قرار 
داشت، جراحان تصمیم گرفتند این انگشت را 
به سمت داخل در مطلوب ترین وضعیت قرار 
دهند و جایگزین انگشت پنجم کنند و یک 
انگشت شست بزرگ جدید برای او بسازند.
آجون اکنون دوران نقاهت پس از جراحی را 
می گذراند و در چند هفته آینده از بیمارستان 

مرخص خواهد شد.

پژوهشگران می گویند تصویربرداری از مغز 
کودکان کم سن نشان می دهد که آنها؛ چه پسر و 
چه دختر از سازوکارها و شبکه های مشابهی در 
مغزشان برای حل مسائل ریاضی استفاده می کنند.

به گزارش سی ان ان، بررسی های پیشین متعددی 
این باور نادرست را که پسرها به طور ذاتی 
نسبت به دخترها توان ریاضی بیشتری دارند، 
رد کرده اند اما این بررسی ها عمدتا بر اساس 
نمره های امتحانی بوده اند. این بررسی جدید 
که در مجله Science of Learning منتشر شده، 
نشان می دهد، بر اساس اسکن های مغزی است.

جسیکا کانتلون، استاد علوم اعصاب رشدی در 
دانشگاه کارنگی ملون و سرپرست این بررسی 
می گوید: »ما رفتار دختران و پسران کم سن را 
در آزمون های ریاضی بررسی و مشاهده کردیم 
کارکردشان از لحاظ آماری مشابه و غیرقابل تمایز 
است. کودکان؛ چه پسر و چه دختر با سرعت 
مشابهی در دوران ابتدایی کودکی توانایی های 

مشابه ریاضی کسب کردند.« 
پرسش هایی که مطرح بود این بود که در این 
دوران در مغز آنها چه می گذرد؟ آیا سازوکار 
عصبی مشابهی در دخترها و پسرها وجود دارد 

که این رفتار مشابه را ایجاد می کند؟کانتلون و 
همکارانش برای پاسخ به این پرسش ۱۰4 
کودک در سنین ۳ تا ۱۰ سال را به آزمون های 
شناختی واداشتند و ویدئوهای آنها را هنگامی که 
درون یک دستگاه اسکن کننده ام آرآی در حال 
خواندن درس های ریاضی بودند، تماشا کردند. 
این بررسی برای نخستین بار از تصویربرداری 
مغزی برای ارزیابی تفاوت های زیست شناختی 
میان دختران و پسران در استعداد ریاضی استفاده 
کرده است.این پژوهشگران با استفاده از ام آرآی 
نقاطی از مغز که به طور قوی به درس های 

ریاضی پاسخ می دهند را با نقاطی از مغز که به 
درس های غیرریاضی مثال خواندن الفبا واکنش 
نشان می دهند، مقایسه کردند. آنها با این کار 
شبکه های عصبی دخیل در حل مسائل ریاضی را 
با نگاه کردن به نقاطی که قوی تر فعالیت می کنند، 
معین خواهند کرد.به گفته کانتلون، نتایج نشان 
داد شبکه های عصبی کامال یکسانی در مغز 
دخترها و پسرهای کم سن در فعالیت ریاضی 
دخیل هستند.البته باوجوداین نتایج نمی توان این 
واقعیت را نادیده گرفت که شمار دختران در 
رشته های دانشگاهی علوم، تکنولوژی، مهندسی 

و ریاضیات)STEM(  کمتر از پسران است.
کارشناسان معتقدند این تفاوت میان دختران 
و پسران را نمی توان با عامل واحدی ازجمله 
گفته  داد.به  توضیح  زیست شناختی  تفاوت 
کانتلون، جامعه و فرهنگ احتماال نقش مهمی 
در این زمینه دارند و باعث دور کردن دختران 
از ریاضیات و رشته های STEM می شوند. 
بررسی های پیشین هم نشان داده اند  خانواده ها 
زمان بیشتری را با پسرانشان برای بازی های 
نیازمند شناخت فضایی می گذرانند و معلمان 
هم در کالس های ریاضی زمان بیشتری را 
صرف پسران می کنند. همچنین کودکان اغلب از 
انتظارات والدینشان درباره توانایی های ریاضی 
که بیشتر متوجه پسران است، سرمشق می گیرند.

کانتلون می گوید: »روند معمول اجتماعی شدن 
می تواند تفاوت های کوچک میان پسران و 
دختران در ریاضیات را آنقدر تشدید کند که 
به وضع کنونی از لحاظ تفاوت رفتار ما با پسران 
و دختران در رشته های علمی و ریاضی بینجامد. 
الزم است ما نسبت به منشاء این تفاوت ها آگاه 
باشیم تا خودمان باعث نابرابری جنسیتی در 

این حوزه  نشویم.«

نتایج یک پژوهش جدید برای نخستین بار نانوذرات 
موجود در هوای آلوده را با سرطان مغز ارتباط داده است.

 )UPF( »به گزارش گاردین، این »ذرات فوق العاده ریز
ناشی از احتراق سوخت، به خصوص در ماشین های 
دیزلی یا گازوئیلی هستند و قرار گرفتن در برابر میزان  
باالتر آنها به طور مشخصی احتمال دچار شدن به این 
سرطان مرگبار را افزایش می دهد. نتایج پژوهش های 
پیشین نشان داده این نانوذرات آالینده می توانند وارد 
مغز شوند و مواد شیمیایی سرطان زا را با خود درون 
آن ببرند. سرطان های مغز نادر هستند و دانشمندان 
محاسبه کرده اند افزایش در میزان قرارگیری در معرض 
آلودگی هوا در حد نقل مکان از یک شهر آرام و خلوت 
به یک شهر شلوغ می تواند باعث افزایش یک مورد 

سرطان مغز در هر ۱۰۰هزار نفر مردم شود.
اسکات ویچنتال از دانشگاه مک گیل در کانادا و 

سرپرست این بررسی می گوید: »تاثیر عوامل خطرساز 
محیطی مانند آلودگی هوا در سرطان مغز برای هر 
فرد چندان باال نیست اما اهمیت آنها این است که 

همه افراد جمعیت در معرض شان قرار می گیرند.«
بنابراین هنگامی که این افزایش اندک خطر را در تعداد 
بسیار زیاد افراد ضرب کنید، ناگهان شمار زیادی از 
موارد این بیماری را خواهید داشت. در شهر بزرگ 

با جمعیت بسیار زیاد، این افزایش تعداد سرطان مغز 
ممکن است قابل توجه باشد، به خصوص که این تومورها 
اغلب کشنده هستند. گرچه چنین بررسی های بزرگی 
شواهدی قوی از ارتباط میان آلودگی هوا و سرطان مغز 
را به دست می دهند، رابطه سببی میان این دو را ثابت 
نمی کنند. ویچنتال می گوید: »رابطه مشاهده شده میان 
سرطان مغز و قرارگیری در معرض نانوذرات آلودگی هوا 
به طور غیرقابل انتظاری مداومت داشت اما ازآنجایی که 
این نخستین بررسی در این  باره است، الزم است سایر 
پژوهشگران هم نتایج آن را تکرار کنند.« آلودگی هوا 
آثار زیانبار دیگری هم بر مغز دارد، ازجمله کاهش 
قابل توجه در هوش، زوال عقل و مشکالت بهداشت 
روانی؛ هم در بزرگساالن و هم در کودکان. سازمان 
جهانی بهداشت آلودگی هوا را »وضعیت اضطراری 

خاموش بهداشت عمومی« می نامد.

هنگامی که کریستین شنه، نخستین بیمارانش را 
در سال ۱۹5۱ میالدی ویزیت می کرد، پنی سیلین 

هنوز تازه به بازار آمده بود.
به گزارش رویترز، این پزشک اکنون ۹۸ ساله 
است، هنوز کار می کند و ۲ روز در هفته صبح ها 
مطبش را در حومه پاریس باز می کند و بیمارانی 
را می بیند که بعضی از آنها را ده ها سال درمان 
کرده است. شنه که خودش در سالمت کامل 
عینک  بیماران  ویزیت  هنگام  است - حتی 
نمی زند-  می گوید: »بازنشستگی آرام برایم 
باالی  به  »اگر  می افزاید:  او  ندارد.«  جذابیتی 
۶۰ سال برسید، شما را در رده سالمندان قرار 
می دهند. در این دوران یک روز خودتان را به 
بازی با کارت مشغول می کنید، یک روز بینگو، 
یک روز دیگر سودوکو... با این وضعیت شما 

به یک ابله تمام عیار تبدیل می شوید. من ترجیح 
می دهم دکتر باشم.«

 شنه که اهل انگرز در غرب فرانسه است، 
پیش از آنکه پزشک شود، جوشکار بود. او 
رشته رادیولوژی را ادامه داد و بعدها به طبابت 
عمومی بازگشت. مطب او وسایل پیشرفته ای 

ندارد. یک ماشین فکس روی میزش هست اما 
رایانه ای به چشم نمی خورد. او با خواندن آخرین 
مجله پزشکی آنالین که مشترک است، خود را 
از آخرین تحوالت پزشکی آگاه نگه می دارد. 
تحول جدیدی که او در طول تقریبا 7۰ سال 
طبابتش با آن روبرو شده، این است که بیماران 
به اشتباه با خواندن مطالب بیماری خودشان را 
تشخیص می دهند و بعد هنگام وارد شدن به 
مطب تقاضای دارو می کنند. سن بازنشستگی 
پزشکان در فرانسه ۶7 سال است. پسر شنه که 
او هم پزشک بوده، قبال بازنشسته شده اما شنه 
می گوید نمی خواهد کارش را متوقف کند. او 
ادامه می دهد: »اگر همه روز بنشینید و تلویزیون 
تماشا کنید، می توانید کانال ها را به سرعت عوض 

کنید اما مغزتان زیاد دوام نمی آورد.«

نقشه سالمت

۲۳ مرکز تهیه و 
توزیع مواد غذایی 

و اماکن عمومی 
در گیالن تعطیل 

شدند/ ایرنا

تازهها

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

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

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

نخستین کارآزمایی بالینی در آمریکا برای استفاده 
از ایمپلنت های مغزی جهت کاهش میل به مواد 
بیماران دچار اعتیاد شدید به شبه افیونی ها به 
وسیله دکتر علی رضایی، استاد برجسته علوم 
اعصاب در حال انجام است.به گزارش بی بی سی، 
دکتر علی رضایی، جراح مغز و استاد برجسته 
علوم اعصاب از دانشگاه ویرجینیای غربی در 
آمریکا که سرپرستی این پژوهش را برعهده 
دارد، این ایمپلنت ها یا وسیله های کاشتنی را 
نوعی »ضربان ساز برای مغز« توصیف می کند.
جرود بوکهالتر ۳۳ ساله، بیش از یک دهه دچار 
اعتیاد به مواد شبه افیونی بود. او بارها تالش کرده 
بود که ترک کند و دوباره اعتیادش عود کرده و 
عوارض خطرناکی مانند اوردوز )مصرف بیش 
از حد مواد مخدر( را تجربه کرده بود. اکنون 
دکتر رضایی و همکارانش برای ترک اعتیاد در 
مغز او ایمپلنت کاشته اند. قرار است دو بیمار 
دیگر هم وارد این آزمایش شوند.عمل جراحی 
برای کاشتن این ایمپلنت ها با گرفتن رشته ای از 
اسکن های مغزی شروع می شود. سپس جراحان 
با ایجاد حفره ای کوچک در جمجمه، الکترود 
ظریف یک میلی متری را در ناحیه خاصی از 

مغز می کارند که مسوول تنظیم رفتارهایی مانند 
اعتیاد و مهار خود است.یک باتری مربوط به 
این الکترود زیر استخوان ترقوه فرد کار گذاشته 
می شود و بعد فعالیت مغزی  از راه دور به وسیله 
پزشکان، روان شناسان و کارشناسان اعتیاد زیر 
نظر قرار می گیرد تا معلوم شود آیا میل مفرط فرد 
به مواد شبه افیونی کاهش می یابد یا نه.این شیوه 
که »تحریک عمقی مغز« نامیده می شود برای 
درمان طیفی از بیماری ها از جمله پارکینسون، 

صرع و اختالل وسواسی- اجباری تصویب 
شده است. حدود ۱۸۰ هزار نفر در سراسر 
دنیا چنین ایمپلنت هایی را در مغز خود دارند.

تحریک عمقی مغز برای ترک اعتیاد
استفاده از شیوه تحریک عمقی مغزی برای 
ترک اعتیاد به مواد روانگردان نخستین بار 
است که تصویب می شود و کارآزمایی بالینی 
پیچیده ای در این باره با شرکت گروه های 

بسیار از جمله متخصصان اخالق پزشکی، 
روان شناسان و ناظران قانونی انجام  شده است.
بیمارانی که وارد این کارآزمایی بالینی می شوند 
برای ۲سال آینده به دقت زیر نظر قرار خواهند 
گرفت.دکتر رضایی می گوید: »اعتیاد پدیده 
پیچیده ای است. مجموعه ای از عوامل پویای 
اجتماعی و عناصر ژنتیکی در ایجاد آن نقش 
ایفا می کنند. برخی افراد به درمان های الزم 
دسترسی ندارند بنابراین مغزشان به تدریج 
دچار تغییر می شود و میل بیشتری به ماده 
اعتیادآور پیدا می کنند.«این شیوه جدید درمانی 
برای معتادانی به کار می رود که درمان های 
دیگر؛ چه درمان  های دارویی و چه درمان های 
رفتاری و مداخالت اجتماعی، نتوانسته باعث 
رهایی آنها از اعتیاد شود.به گفته دکتر رضایی، 
از حد مواد  یا مصرف بیش  اوردوز  موارد 
شبه افیونی به علت اصلی مرگ افراد زیر 5۰ 
سال در آمریکا تبدیل شده است. او می  افزاید:  
»در نیمی از معتادانی که ترک می کنند، اعتیاد 
دوباره عود می کند. ما نیاز به راه حل هایی برای 
این مشکل مرگبار داریم که تاثیرات مخربی بر 

خانواده و عزیزان فرد هم می گذارد.«

مردچینیبایکپای۹انگشتیبرایبرداشتنانگشتهایاضافیجراحیشد

تواناییذهنریاضیدخترهاوپسرهایکساناست

پزشکیفرانسویدر۹۸سالگیهنوزطبابتمیکندنانوذراتآالیندههوابراینخستینبارباسرطانمغزمرتبطشدند

استفادهازایمپلنتهایمغزیبرایترکاعتیاد

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱4۱45-557

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

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲57۲574۹

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲4۳۸4۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

در پی مرگ نوزاد 
۲۹ هفته ای در یاسوج، 

۳ مسوول بیمارستان 
امام سجاد )ع( برکنار 

شدند/ ایرنا

کشفگونهجدیدیاز
ویروسایدز

پژوهشگران برای نخستین بار پس 
از تقریبا ۲۰سال گونه جدیدی 
عامل  اچ آی وی  ویروس  از 
بیماری ایدز را کشف کرده اند.

به گزارش همشهری آنالین، به 
نقل از یو اس تودی، گروهی از 
پژوهشگران در آزمایشگاه های 
میسوری  دانشگاه  در  ابوت 
را  بررسی  یک  نتایج  آمریکا 
نقص  »نشانگان های  مجله  در 
ایمنی اکتسابی« منتشر کرده اند 
که کشف نخستین گونه جدید 
 ۲۰۰۰ سال  از  اچ آی وی  از 
میالدی تاکنون را ثابت می کند.

این گونه جدید اچ آی وی را در 
زیر نوع L در گروه M ویروس 
اچ آی وی- ۱ رده بندی کرده  اند.

دو نوع عمده اچ آی وی وجود 
دارد؛ اچ آی وی-۱ و اچ آی وی -۲.
اچ آی وی- ۱ دارای انواع متعددی 
است؛ گروه M اچ آی وی- ۱ که 
منشاء آن جمهوری دموکراتیک 
به  که  گونه ای  است،  کنگو 
اچ آی وی  جهانی  همه گیری 
انجامید.نمونه های جداشده زیر 
نوع L گروه M برای نخستین 
بار در سال ۱۹۸۳ میالدی در 
جمهوری دموکراتیک کنگو و 
بار دیگر در سال ۱۹۹۰ میالدی 
شناسایی شدند. نمونه سوم که 
سال ۲۰۰۱ میالدی یافت شد، 
اما  است  فعلی  بررسی  اساس 
پژوهشگران تا امسال نتوانسته 
این  ژنتیکی ژنوم  توالی  بودند 
ویروس را شناسایی کرده و آن 
را به عنوان زیرنوعی از اچ  آی وی 
این  گفته  کنند.به  رده بندی 
پژوهشگران، یافتن انواع جدید 
ویروس اچ آی وی بسیار سخت 
است. آنها معتقدند این کشف 
علمی می تواند به جلوگیری از 
جدید  جهانی  همه گیری های 
ویروس ایدز کمک کند. شیوع 
ویروس   L نوع  زیر  احتمالی 
اچ آی وی چندان زیاد نیست و 
پیدا  احتماال گسترش چندانی 
نخواهد کرد اما شناسایی اشکال 
جدید ویروس ایدز که درنتیجه 
جهش های ژنتیکی در طول زمان 
مفید است،  به وجود می آیند، 
به خصوص درمان های موجود 
ضداین گونه  بر  باید  ضدایدز 
جدید هم موثر باشند. کارشناسان 
معتقدند کشف این گونه جدید 
ویروس ایدز به ما یادآوری می  کند 
باید به طور مداوم این ویروس در 
حال تغییر را تحت نظر داشته 
باشیم و از آخرین پیشرفت های 
فناورانه برای پایش تکامل آن 

استفاده کنیم.

دوربين سالمت

برداشت زعفران تربت حیدریه  
      سیدمحمد آل رسول/ ایسنا

مسابقات قایقرانی کانو تک نفره در بندرعباس   
    رهبر امامدادی/مهر

حضور ورزشکاران و قهرمانان بین المللی شهر میانه درمناطق زلزله زده  
    ساالر پویان/ مهر

جنگل پاییزی »سنگده« در قلب جنگل های هیرکانی در مازندران  
  پوریا پاکیزه/ ایسنا

جشنواره فرهنگ و غذا در وزارت خارجه پاکستان در اسالم آباد    
   زیشان علی/ ایرنا
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 •• • سفــره سـالـــم

دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پـــــو ســـت  

میـزگـرد پوست

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 731  شنبه 9 آذر 1398

زيبايی       وتغذيه
 دکتر سیدعلی کشاورز
 متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوپ 
کدو حلوايی
)11(

همه کاره ای
 CBD به نام 

)15(

عمل های زيبايی 
اعتیادآور هستند !
)14( 

وزنم طبیعی است 
يا کم وزن هستم؟ 

)12(

رژيم غذايی در آلودگی هوا 

شاهد  هوا،  شدن  سرد  با  سال  هر 
افزایش آلودگی در کالنشهرها هستیم. 
شاید بسیاری  از افراد به عنوان شهروند 
معمولی نتوانند نقشی در کاهش آلودگی 
هوا داشته باشند اما بخواهند سالمت خود 
را حتی در این شرایط هم حفظ کنند. از 
این رو، توصیه می شود برای کاهش آثار 
مخرب ناشی از استنشاق هوای آلوده، 
مصرف انواع میوه ها و سبزی های تازه 
آنتی اکسیدان  و  ویتامین  از  سرشار  که 
هستند را در روزهای آلوده و در برنامه 
باید در  غذایی تان چندبرابر کنید. شما 
روزهای آلوده سال، همراه تمام وعده ها 
و میان وعده های غذایی حداقل یکی -دو 
واحد میوه تازه یا سبزی تازه استفاده کنید. 
مصرف حجم فراوان آب ساده، لبنیات 
کم چرب و شیر هم در روزهای آلوده 
سال به بهبود شرایط داخلی بدن کمک 
می کند. به خاطر داشته باشید شما باید 
در روزهای آلوده سال حتما خوراکی های 
سرشار از ویتامین C به عنوان یکی از 
قوی ترین انواع آنتی اکسیدان ها را در رژیم 
غذایی تان داشته باشید. ویتامین C فراوان 
در انواع مرکبات، پیاز، فلفل دلمه ای، کیوی 
و کلم بروکلی یافت می شود. عالوه بر 
این، مصرف سبزی های بخارپز به عنوان 
پیش غذا یا همراه غذا در روزهای آلوده 
سال می تواند به افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن کمک کند و ارگان های حیاتی 
بدن را کمتر در معرض خطر مواجهه با 
آلودگی هوا قرار دهد. به طور کلی، در 
روزهای آلوده ضروری است که حتما 
میوه ها،  مصرف  افزایش  به  حواستان 
سبزی ها و آب کافی، به خصوص برای 
کودکان و سالمندان باشد تا این دو قشر 
آسیب پذیر جامعه در شرایط آلودگی هوا 

دچار عوارض آن نشوند.

بررسی علل خشک شدن پوست و راه های مقابله با آن

پوست در زمستان 
وضعیت منسجمی ندارد 

بررسی علل خشک شدن پوست و راه های مقابله با آن

پوست در زمستان 
وضعیت منسجمی ندارد 

بررسی علل خشک شدن پوست و راه های مقابله با آن

پوست در زمستان 
وضعیت منسجمی ندارد 

بررسی علل خشک شدن پوست و راه های مقابله با آن

پوست در زمستان 
وضعیت منسجمی ندارد 

بررسی علل خشک شدن پوست و راه های مقابله با آن

پوست در زمستان 
وضعیت منسجمی ندارد 

احساس انقباض و کشش در سطح پوست، زبری پوست، پوسته پوسته شدن سطح خارجی پوست 
و نیز قرمزی وقت و بی وقت آن، همگی از عالئم خشکی پوست هستند. خشکی پوست فقط 

مختص زمستان نیست و ممکن است در هر فصلی از سال بروز کند اما چگونه می توان خشکی 
سطح پوست را توصیف کرد و چه راهکارهایی برای بهبود آن در نظر گرفت؟... صفحه 13



سفره سالم شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت10

بررسی تاثیر 11 رژیم غذایی مشهور بر محیط زیست  

گیاهخواری یا گوشتخواری
مورد  در  که  زمانی 
کره  بقای  و  محیط زیست 
می شود،  صحبت  زمین 
غذایی  رژیم های  نقش 
پررنگ تر به نظر می رسد. در طول زندگی بشر 
روی زمین، محصوالت غذایی با پایه حیوانی 
تغییرات زیست محیطی گسترده ای از خود به جا 
گذاشته اند اما مصرف کنندگان کمی در این رابطه 
اطالعات دارند. طبق آمار دانشکده بهداشت چان 
در دانشگاه  هاروارد، کشاورزی رتبه نخست را 
در تغییرات محیطی کره زمین داشته و سبب 
تغییرات آب و هوا، تخریب جنگل ها و بیابان ها 
و آسیب اقیانوس ها و صخره های مرجانی شده 
است اما بسیاری از مصرف کنندگان از این موضوع 
مطلع نیستند. در سال 2018 میالدی نظرسنجی 
نیلسون نشان داد در حالی که 46 درصد مردم 
اهمیت  دارند خرید محصوالت محلی  باور 
باالیی در پیشگیری از آلودگی محیط زیست 
دارد، تنها 16 درصد نگران تاثیر رژیم غذایی شان 
بر محیط زیست هستند. واضح است که بشر برای 
بقای خود روی این کره خاکی تالش می کند و 
گرچه افزایش جمعیت، دامپروری و کشاورزی 
سبب بروز تغییراتی در محیط زیست شده، ناچار 
باید راه حل هایی را یافت که کمترین آسیب را 
به هستی برساند و بقای بشر را تضمین کند. 
اگر شما مایلید در مورد تاثیرهای رژیم غذایی 
که از آن تبعیت می کنید بر محیط زیست بدانید 
و بهترین نوع رژیم را برای خود انتخاب کنید، 

همراهمان شوید.

1  رژیم وگان: افرادی که رژیم وگان دارند 
تمام محصوالت حیوانی را با میوه ها، سبزیجات 
و دانه ها جایگزین می کنند. طبق مطالعه ای که در 
ماه اکتبر سال 2018 میالدی در مجله النست 
منتشر شد، تبعیت از رژیم غذایی وگان در کاهش 
گازهای گلخانه ای بسیار مفید و موثر است. در 
سال 2014 میالدی نیز تحقیق دیگری که در مجله 
تغییرات اقلیمی منتشر شد، ثابت کرد رژیم وگان 
در مقایسه با تمام انواع رژیم ها کمترین میزان 
گازهای گلخانه ای را تولید می کند و برترین رژیم 
دوستدار محیط زیست است. همچنین از آنجا که 
در این رژیم ماهی ها مصرف نمی شوند، می تواند 
از انقراض نسل برخی ماهی ها پیشگیری کند و 
مدافع تنوع زیستی در اقیانوس باشد اما مخالفان 
می گویند درصد بسیار کمی از مردم طرفدار این 
نوع رژیم غذایی هستند و اغلب مایلند رژیم 
غذایی پدران خود را که حاوی گوشت است، 
دنبال کنند. از سوی دیگر، دسترسی به تمام مواد 
غذایی گیاهی تامین کننده نیازهای بدن نیست. 
نکته آخر اینکه با توجه به اینکه طی چند سال 
اخیر توجه مردم به مصرف مواد غذایی سالم 
و طبیعی و گیاهی بیشتر شده، قیمت این گروه 
از مواد غذایی به ویژه میوه و سبزیجات، برنج 

قهوه ای و مغزها باال رفته است.

2 رژیم گیاهخواری:در رژیم گیاهخواری 
محصوالت حیوانی از جمله گوشت قرمز، مرغ 
و ماهی حذف شده و مواد غذایی مصرفی تماما 
پایه گیاهی دارد. طبق تحقیقی که مشروح نتایج 
آن در سال 2018 میالدی در مجله تحقیقات 
بین المللی در زمینه غذا منتشر شد، خارج کردن 

گوشت قرمز از برنامه غذایی روزانه می تواند تا 
34 درصد سبب کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
شود. یک رژیم با پایه گیاهی نیز در مقایسه با 
رژیم های حاوی گوشت از آب کمتری استفاده 
می کند و زمین های کمتری تخریب خواهند شد. 
مخالفان اما نظر دیگری دارند. از نظر این گروه 
از افراد، رژیم گیاهخواری زمانی خوب است 
که نیازی نباشد شما مواد غذایی مورد نیاز خود 
را از مسافت های دور تهیه کنید و تمام مواد 
مورد نیاز در رژیم را بتوان به طور محلی تهیه 
و تولید کرد. در این شرایط رژیم گیاهخواری 

بسیار مناسب است.

3  رژیم منعطف: این نوع رژیم حاوی انواع 
مغزها، سبزی و میوه ها و اندازه متعادلی از گوشت 
قرمز، ماهی و لبنیات است. افراد زیادی از طرفداران 
این نوع رژیم غذایی هستند زیرا به نظر می رسد 
رژیم ساده ای است و تمامی افراد می توانند از 
آن تبعیت کنند. در ضمن در این رژیم نیازی 
به کنار گذاشتن دائمی گوشت از برنامه غذایی 
نیست و تمامی نیازهای بدن از همه گروه های 

غذایی تامین می شود. به عالوه، کاهش مصرف 
گوشت به طور کلی و مصرف متعادل آن به نفع 
محیط زیست است. از نظر متخصصان و پزشکان 
نیز این نوع رژیم سالم ترین برنامه غذایی برای 
بدن انسان است. مخالفان اما بر این باورند به 
دلیل وجود گوشت در این رژیم غذایی همچنان 
می تواند روی محیط زیست اثر سوء داشته باشد 
و به اندازه رژیم های غذایی بر پایه گیاهان برای 

کره خاکی مفید نیست.

4  رژیم دش: به گزارش مایوکلینیک، رژیم 
غذایی دش با تشویق فرد به مصرف نمک پایین 
و مواد غذایی غنی از پتاسیم، منیزیم و کلسیم از 
جمله لبنیات کم چرب، سبزیجات، میوه ها، ماهی، 
مرغ، مغزها و تمامی غالت و کاهش مصرف 
گوشت قرمز و شکر سعی می کند کلسترول 
خون را پایین نگه دارد. نکته مثبت این نوع 
رژیم تاکید بر مصرف مواد غذایی با پایه گیاهی 
است که می تواند اثر مثبتی بر محیط زیست 
داشته باشد اما مخالفان می گویند گرچه میزان 
مصرف گوشت قرمز در این رژیم محدود شده، 
باال بودن میزان مصرف لبنیات و گوشت سفید 
به همان اندازه گوشت قرمز می تواند گازهای 

گلخانه ای تولید کند.

5  رژیم مدیترانه ای: در این رژیم اولویت 
با مصرف مواد غذایی با پایه گیاهی و به ویژه 
مواد غذایی سالم و مفید برای قلب از جمله 
روغن زیتون و مغزهاست. تاکید اصلی بر مصرف 
گوشت ماهی به جای ماکیان و گوشت قرمز 
است. طرفداران معتقدند از آنجایی که تولید 
گوشت قرمز به محیط زیست آسیب فراوانی 
می زند، محدود کردن آن در یک رژیم غذایی 
بسیار مهم است. طبق تحقیقی که مشروح نتایج 
آن در سال 2013 میالدی در مجله سالمت 

محیطی منتشر شد، با انتخاب رژیم مدیترانه ای 
در مقایسه با رژیم غربی میزان تولید گازهای 
گلخانه ای تا 72 درصد، میزان مصرف زمین تا 
58 درصد و میزان انرژی مصرفی تا 52 درصد 
کاهش پیدا می کند اما مخالفان می گویند در 
این رژیم گوشت ماهی وجود دارد و گرچه 
فواید مصرف آن در سالمت انسان به اثبات 
رسیده، برای محیط زیست خوب نیست. طبق 
گزارش های سازمان غذا و کشاورزی آمریکا 
52 درصد از ذخایر آبزیان اقیانوسی به اتمام 
رسیده، پس نمی توان این رژیم را رژیمی پایدار 
و همیشگی محسوب کرد. در ضمن، اگر قرار 
است رژیمی بگیرید که پایه اصلی آن را گوشت 
ماهی تشکیل داده، بهتر است از انواع فراوان و 
محلی آن استفاده کنید زیرا ارسال ماهی تازه با 
هواپیما و مصرف ماهی های اقیانوسی می تواند 

به ضرر محیط زیست باشد. 

6  رژیم کتوژنیک و اتکینز نوین: برخی 
طرفداران رژیم نوین کتوژنیک و اتکینز آن را به 
رژیمی طبیعت دوست تبدیل کرده اند، درنتیجه 
تا جای ممکن از مواد غذایی برپایه گیاهان به 
جای حیوانات استفاده می کنند. موافقان این 
رژیم می گویند از آنجایی که تاکید بر مصرف 
محصوالت گیاهی است، آب، زمین و انرژی 
کمتری مصرف می شود اما مخالفان می گویند 
حتی نوع طبیعت دوست این 2 رژیم غذایی نیز 
در خود ماست، تخم مرغ و پنیر دارد و تولید 
این مواد به تولید گازهای گلخانه ای می انجامد 
که خود مسبب تغییرهای آب و هوایی است.

فرد  رژیم  این  در  روزه:   30 رژیم    7
باید برای 30 روز همه نوع مواد غذایی جز 
مواد غذایی فراوری شده مانند شکر، نان و 
لبنیات مصرف کند. موافقان رژیم معتقدند 

رژیم  از  صنعتی  غذایی  مواد  کردن  خارج 
غذایی سبب کاهش آلودگی های محیطی ناشی 
از فعالیت های کارخانه ای و بسته بندی مواد 
غذایی می شود و حذف لبنیات نیز تا حدی 
اما  داشت  خواهد  محیطی  مثبت  تاثیرهای 
از نظر مخالفان، این رژیم همچنان مصرف 
حد متعادلی از محصوالت حیوانی را ترویج 
می کند که می تواند مشکالت زیست محیطی را 

افزایش دهد. از سوی دیگر، 
شعارش حذف غالت 

است که در مقایسه با 
حیوانی  محصوالت 
محیط زیست  برای 

مناسب تر هستند.
 

ویت  رژیم    8
واچرز: این نوع برنامه های 

کاهش وزن تجاری به کاربران 
خود می آموزند چطور متعادل و سالم 

این  معتقدند  بخورند. طرفداران  غذا 
برنامه ها با آموختن واحد های غذایی به 
کاهش میزان مصرف مواد غذایی کمک 
می کنند و جلوی اسراف و زیاده خوری 
را می گیرند اما به نظر مخالفان، تمامی 
این برنامه ها شروع به تبلیغ و تولید 
محصوالت خاص در برنامه غذایی 
خود می کنند که به معنی بسته بندی 

جدید برای مواد غذایی است. 
داده اند،  نشان  بررسی ها  البته 
برنامه های  از  این گروه  کاربران 
سایر  با  مقایسه  در  رژیمی 
محصوالت  از  بیشتر  افراد 
بسته بندی شده مانند گوشت های 
فریزشده و سبزیجات بسته بندی 

استفاده می کنند. 

9  رژیم کتوژنیک و اتکینز سنتی: هر 
دوی این رژیم ها میزان کربوهیدرات کمی 
به مصرف  را  دارند. کتوژنیک طرفدارانش 
مواد غذایی پرچرب دعوت می کند، در حالی 
که رژیم اتکینز نوعی رژیم پرپروتئین است. 
چربی  می گویند  کتوژنیک  رژیم  طرفداران 
مورد نیاز را می توان از دانه های گیاهی از جمله 
گردو و آووکادو تامین کرد که آسیبی برای 
محیط زیست ندارد اما مخالفان معتقدند هر 
دوی این رژیم ها غنی از پروتئین و چربی های 
حیوانی هستند که برای محیط زیست مضر 
است. طبق مقاله ای که در سال 2018 میالدی در 
مجله ساینس منتشر شد، محصوالت گوشتی 
بزرگ ترین منبع تولید متان هستند که یکی از 
علت های گرم شدن کره زمین است. گرچه 
رژیم اتکینز مضرتر از رژیم کتوژنیک به نظر 
می رسد، نباید فراموش کرد مصرف زیاد مواد 
غذایی برپایه گیاهی نیز به نفع محیط زیست 
نیست. توجه به این موضوع نیز الزامی است 
منبع روغنی  پالم که اصلی ترین  که روغن 
در جهان محسوب می شود، یکی از دالیل 
جنگل زدایی و تخریب جنگل های بارانی در 

سراسر جهان است. 

10  رژیم پائلو: این رژیم که به رژیم 
»مردان غارنشین« معروف است، بر مصرف 
میوه و سبزیجات، گوشت و حذف شکر، 
غالت و لبنیات تاکید دارد. موافقان معتقدند 
مواد  از  آن  در  که  صورتی  در  رژیم  این 
مفید  استفاده شود، می تواند  غذایی محلی 
باشد و از آنجایی که تاکید بر مصرف تمامی 
اعضای حیوان دارد، تا جای ممکن اسراف 
را کاهش می دهد اما از نظر مخالفان در 
این رژیم همچنان محصوالت 
حیوانی را داریم و روند 
برای  گوشت  تولید 
سنگین  محیط زیست 
که  آسیب زاست  و 
انرژی مصرفی باالیی 

می طلبد.

 در حالی که 46 درصد مردم باور دارند 
خرید محصوالت محلی اهمیت باالیی 
در پیشگیری از آلودگی محیط زیست 

دارد، تنها 16 درصد نگران تاثیر رژیم 
غذایی شان روی محیط زیست هستند. 

واضح است که بشر برای بقای خود روی 
این کره خاکی تالش می کند و گرچه 

افزایش جمعیت، دامپروری و کشاورزی 
سبب بروز تغییراتی در محیط زیست 

شده، ناچار باید راه حل هایی یافت که 
کمترین آسیب را به هستی برساند و 

بقای بشر را تضمین کند

 ترجمه: 
سمیه 
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11  رژیم گوشتخواری
این رژیم به معنی مصرف 

انواع گوشت ها و محصوالت و 

فراورده های وابسته به آن از جمله 

تخم مرغ، کره، پنیر، ماست و... است. از آنجایی 

که این رژیم تماما بر پایه محصوالت حیوانی 

است، نمی توان واقعا در برابر محیط زیست از 

آن طرفداری کرد. مخالفان هم معتقدند خطر 

این رژیم برای محیط زیست غیرقابل توصیف 

است. در سال 2014 میالدی تحقیقی که مشروح 

آن در مجله تغییرات آب و هوایی منتشر شد، 

 7/19 روز  طول  در  گوشتخواران  داد  نشان 

کیلوگرم گاز گلخانه ای تولید می کنند، در حالی 

که این میزان برای گیاهخواران حدود 2/89 

کیلوگرم است؛ یعنی گوشتخواری حداقل 2 

برابر آسیب بیشتری در مقایسه با گیاهخواری 

به محیط زیست و کره زمین وارد می کند.
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طرز تهیه 
در  را  روغن  باید  ابتدا  سوپ،  این  کردن  آماده  برای   .1
قابلمه ای با اندازه مناسب کمی گرم کنید. سپس پیازهای 
 5 کنید.  مالیم  را  حرارت  و  بیفزایید  آن  به  را  خردشده 
دورشان  و  سبک  کامال  تا  دهید  حرارت  را  پیازها  دقیقه 
با نمک  را  تمام اطراف گوشت  کمی طالیی شود. سپس 

و فلفلی که در اختیارتان است، طعم دار کنید. 
پیازها  به  هم  را  هویج های خردشده  دقیقه،   5 از  پس   .2
بیفزایید و 5 دقیقه دیگر به تفت دادن ادامه دهید تا تکه های 

هویج هم کمی نرم و سبک شود. 
له شده  یا  رنده شده  سیر  می توانید  مدت  این  از  پس   .3
را هم به قابلمه بیفزایید و یک دقیقه دیگر به تفت دادن 

ادامه دهید.
4. حاال که سبزیجات خام به اندازه کافی تفت داده شده اند، 
می توانید آب سبزیجات را درون قابلمه بریزید و حرارت 

را کمی افزایش دهید تا آب سبزیجات جوش بیاید. 
5. پس از جوش آمدن آب سبزیجات، همه مواد باقی مانده 
را  قابلمه  1/5ساعت در  بریزید و حدود  قابلمه  را داخل 

ببندید تا سوپ جا بیفتد و طعم مواد یکدست شود. 
داغ  کامال  به صورت  افتادن  جا  از  بعد  باید  این سوپ   .6
سرو شود. می توانید با پیاز سرخ شده، تخمه کدو،  هالوپینوی 
خردشده یا پنیر کوتاژ روی کاسه های سوپ را تزئین کنید.

7.به خاطر داشته باشید اگر حین پخت 4 نوع لوبیا یا تهیه 
میزان  می توانید  نکرده اید،  استفاده  نمک  سبزیجات،  آب 

نمک این سوپ را کمی افزایش دهید.

می گویند،  هم  تنبل«  »کدو  آن  به  برخی ها  که  حلوایی  کدو 
بومی کشور آمریکاست اما این روزها در مناطق بسیاری از 
جهان کشت و مصرف می شود. کدو حلوایی از بخش های زیاد 
برگی، دانه ای و گوشتی تشکیل شده که قسمت گوشت دار 
است  بهتر  است.  نارنجی  تا  زرد  رنگ  به  و  میوه، خوراکی 
بدانید مغز یا همان تخمه کدو حلوایی که به رنگ سفید یا 
می دهد، حاوی روغن  نشان  را  زرد خودش  به  مایل  سفید 
گیاهی بسیار پرخاصیتی است. به همین دلیل معموال توصیه 
می شود  هنگام خوردن کدو تنبل، تخمه آن را هم به صورت 

خردشده یا آسیاب شده استفاده کنید. 
از قدیم و در طب سنتی، از کدو تنبل و دانه آن برای دفع کرم ها 
و انگل های روده ای استفاده می شده است. در طب سنتی آمده 
که مصرف مقدار کمی از دانه کدو به صورت روزانه مانع از 
ابتال به بیماری های عفونی کرمی می شود و می تواند به حفظ 
قابل توجهی  مقادیر  تنبل  کدو  کند.  پروستات کمک  سالمت 
از ویتامین A و ترکیبی به نام »پکتین« را در خود جا داده و 
استفاده از آن عالوه بر حفظ سالمت عمومی بدن، به تقویت 
قوای بینایی کمک می کند. معموال می توان با مصرف این سبزی، 
حجم قابل قبولی از مس، روی و منگنز را کنار مقدار محدودی 

از سلنیوم دریافت کرد. به دلیل وجود آنتی اکسیدان های فراوان 
مانند ویتامین A، E و C در کدو تنبل، مصرف این سبزی 

پرخاصیت به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می رساند. 

در گزارش های علمی آمده که فیبر فراوان و پتاسیم قابل قبول 
و  قند  نوسانات  از  پیشگیری  باعث  تنبل،  کدو  در  موجود 
فشارخون در بدن می شود. معموال به افرادی که دچار تورم 
پروستات هستند و از مشکالتی مانند تاخیر در ادرار یا باقی 
توصیه  می برند،  رنج  ادرار  مجرای  و  مثانه  در  ادرار  ماندن 
می شود حتما کدو حلوایی را به برنامه غذایی شان اضافه کنند 
زیرا این ماده غذایی به دلیل داشتن ترکیبی به نام »کوکوربیسین« 
باعث کاهش تورم پروستات و مشکالت ناشی از آن می شود. 
از  سمیتی  یا  عارضه  علمی،  منبع  هیچ  تاکنون  خوشبختانه، 
مصرف کدو تنبل گزارش نکرده است. این درحالی است که 
بسیاری از منابع علمی معتقدند مصرف منظم کدو حلوایی 
میزان  شود،  اعصاب  تقویت  باعث  می تواند  تنبل  کدو  یا 
در  آزاد  رادیکال های  علیه  بدن کاهش دهد،  در  را  التهاب 
جلوی  برساند،  کمک  خون  قند  کاهش  به  کند،  عمل  بدن 
تجمع پالکت ها را بگیرد و ملین خوبی هم باشد. خواص 
قابل توجه  به قدری  آقایان  برای  یا کدو حلوایی  تنبل  کدو 
داروهای  رده  در  مختلفی  دارویی  فراورده های  که  است 
اورولوژی و به منظور کاهش تورم پروستات از مغزدانه های 

کدو تهیه شده است.

کدو حلوایی را بیشتر بشناسید

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

  دکتر محمدحسین صالحی سورمقی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1. یکی از کارهایی که می تواند بافت و رنگ سوپ کدو حلوایی 
شما را بسیار منحصربه فرد کند، این است که کدو حلوایی 
را قبل از افزودن به سوپ، با پیاز داغ و نمک و فلفل کامال 
بپزید و بعد از پوره کردن این ترکیب، آن را به سوپ بیفزایید. 

شوند،  دیده  در سوپ  کدو  تکه های  دارید  دوست  اگر   .2
نیمی از آن را مخلوط کنید و نیم دیگر را به صورت تکه ای 

در سوپ باقی بگذارید. 

3. اگر می خواهید طعم سوپتان بهتر شود و قرار نیست سوپ 
را برای افراد گیاهخوار سرو کنید، توصیه می کنیم حتما به جای 
آب سبزیجات، از آب گوشت کم نمک استفاده کنید تا طعم 

جذاب تری به  دست بیاورید. 

مخلوط شده سرو  به صورت  را  کدو حلوایی  اگر سوپ   .4
می کنید، بهتر است برای تزئین و طعم دهی بیشتر از مقداری 

خامه زده شده و جعفری استفاده کنید.

5.از آنجایی که حبوبات زیادی در این سوپ وجود دارد، 
می توانید برای کاهش نفخ غذا و ایجاد طعم مطلوب تر، مقداری 

زنجبیل تازه را هم در سوپ رنده کنید. 

6.حتما به خاطر داشته باشید باید قبل از افزودن کدو حلوایی 
به سوپ، پوست آن را جدا کنید، در غیر این صورت بافت 

سوپ مناسب نخواهد بود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای 
پخت کدو حلوایی

غذایی گرم برای روزهای سرد پاییزی

سوپ کدو حلوایی 

پیشنهاد این غذا
این روزها آب سبزیجات آماده در بسته بندی های پاکتی در 
آب  می خواهید  اگر  اما  می شوند  عرضه  فروشگاه ها  بیشتر 
مقداری  باشید،  داشته  سبزیجات خانگی، سالم و کم سدیم 
و  پخته  هویج  جعفری،  کرفس،  پوست کنده،  گوجه فرنگی 
حتی مقداری چغندر بخارپز را با یکدیگر داخل مخلوط کن 
بریزید و به این ترکیب مقداری نمک و فلفل هم اضافه کنید. 
اگر این پوره غلیظ با مقدار کمی آب ترکیب شود، می تواند 
جایگزین خوبی برای آب سبزیجات آماده باشد. اگر دوست 
ندارید آب سبزیجات مثل پوره غلیظ باشد، مقدار بیشتری 
از  را  ترکیب  این  کنید و  پوره سبزیجات ترکیب  با  را  آب 
صافی بگذرانید. در این صورت، آب سبزیجات رقیقی برای 
تهیه انواع سوپ خواهید داشت. اگر می خواهید این سوپ 
به یک وعده غذایی کامل تبدیل شود و کالری آن هم کمی 
باالتر برود، مقداری سیب زمینی نگینی و فیله مرغ خردشده 

هم به آن اضافه کنید. 
به خاطر داشته باشید برای پیشگیری از نفخ شدید سوپ های 
حاوی حبوبات حتما باید حبوبات را قبل از افزودن به سوپ 
به خوبی خیس کنید و بپزید و درنهایت هم آب حبوبات پخته 
را دور بریزید. با این کار تا حد زیادی نفخ غذا را کاهش 
می دهید. اگر اعضای خانواده تان با ترشی سوپ مشکلی ندارند، 
مقداری تمر هندی، آبغوره یا قره قروت را هم به این سوپ 

اضافه کنید و از طعم بی نظیر آن لذت ببرید.

پیشنهاد سرآشپز

/45 آماده می شود

1 ساعت و/25 سرو می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 8 نفر(

40 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

کدو حلوایی جزو سبزیجات 
پاییزی و زمستانی طبقه بندی 
تهیه  این رو،  از  می شود. 
انواع سوپ، دسر و کیک 
روزهای  در  حلوایی  کدو  از  استفاده  با 
از  یکی  دارد.  زیادی  طرفداران  سال  سرد 
پرطرفدارترین انواع سوپ های حاوی کدو 
حلوایی، سوپ کدو حلوایی با حبوبات است 
که غذایی کامال گیاهی محسوب می شود و 
می تواند گزینه مطلوبی برای گیاهخواران هم 
باشد. این غذا به دلیل هضم راحتی که دارد، 
برای سالمندان هم مناسب است. عالوه بر 
این، آنتی اکسیدان ها و فیبر فراوانی که در 
این غذا وجود دارد، آن را به گزینه مناسبی 
برای افراد مبتال به دیابت و فشارخون باال 
تبدیل کرده است. آنتی اکسیدان های فراوان 
موجود در این سوپ باعث افزایش قدرت 
سیستم ایمنی بدن می شود و احتمال ابتال به 
بیماری های ویروسی و مسری فصلی مانند 
سرماخوردگی و آنفلوانزا را کاهش خواهد داد. 

همراهان این غذا 
اولین و بهترین همراه برای این سوپ پاییزی، 
یک برش لیموترش تازه یا نارنج تازه به عنوان 
چاشنی است. استفاده از آب لیموترش یا آب 
نارنج تازه با این سوپ هم باعث افزایش دریافت 
ویتامین C می شود و هم جذب آهن این غذا را 
باالتر می برد. از آنجایی که سوپ کدو حلوایی با 
حبوبات کالری نسبتا پایینی دارد، شما می توانید 
لیوان  یا نصف  نان تست سبوس دار  2 عدد 
این  از  کاسه  هر  با  را  نان مخصوص سوپ 
سوپ همراه کنید. به عنوان سبزی همراه این 
سوپ می توانید از طعم جعفری و ریحان کنار 
سوپ لذت ببرید. با اینکه ادویه های گرم برای 
پیشگیری از نفخ ناشی از مصرف حبوبات در 
این سوپ وجود دارد، در صورتی که با خوردن 
چنین سوپ هایی نفخ می کنید، به شما توصیه 
می کنیم حتما بعد از خوردن چنین سوپی، یک 
لیوان دمنوش زیره و نبات میل کنید و اگر اهل 
غذاهای تند و تیز هستید، می توانید فلفل های 
تند زمستانی و تازه را هم کنار ظرف سوپ تان 

داشته باشید. 

مقدارکالری 
مواد غذایی یادشده در مجموع 1335 کیلوکالری 
انرژی دارند که در صورت تقسیم کردن سوپ 
تهیه شده میان 8 نفر، به هر یک از آنها 231 
کیلوکالری انرژی خواهد رسید. البته در صورتی 
هر  ازای  به  میل شود،  نان  با  این سوپ  که 
برش 30 گرمی آن، باید 80 کیلوکالری به عدد 

یادشده افزود.

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این غذا حاوی 3 گرم چربی )صفر 
گرم   49 فیبر،  گرم   17 اشباع(،  چربی  گرم 
کربوهیدرات، 14 گرم پروتئین، 31 میکروگرم 
فوالت، صفر میلی گرم کلسترول، 10 گرم قند، 
 ،A 11 هزار و 332 واحد بین المللی ویتامین
24 میلی گرم ویتامین C، 163 میلی گرم کلسیم، 
6 میلی گرم آهن، 509 میلی گرم سدیم و 1073 
میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 
 ،A 227 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین
40 درصد به ویتامین C و 33 درصد به آهن 

را هم تامین کند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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كيلوكالري90 قاشق غذا خوری1روغن زیتون فرابکر

كيلوكالري75 ليوان3پياز خردشده نگينی

كيلوكالري30ليوان1/5هویج خردشده نگينی

كيلوكالري5 حبه بزرگ3سير رنده شده

كيلوكالري100 ليوان4آب سبزیجات

كيلوكالري75ليوان3كدو حلوایی خردشده مکعبی

كيلوكالري200 گرم800 گوجه فرنگی خردشده بدون پوست

كيلوكالري320 گرم400لوبيا قرمز پخته

كيلوكالري320گرم400لوبيا سفيد پخته

كيلوكالري320گرم400لوبيا چشم بلبلی پخته

كيلوكالري320گرم400لوبيا چيتی پخته

كيلوكالري0قاشق غذا خوری3پودر فلفل قرمز

كيلوكالري0قاشق چای خوری2پودر زیره

كيلوكالري0قاشق چای خوری1پودر دارچين

كيلوكالري0قاشق چای خوری3/4نمک 

كيلوكالري0قاشق چای خوری1پودر فلفل سياه

1.کدو حلوایی کالری نسبتا پایینی دارد اما ویتامین ها 
و امالح فراوانی را در خود جا داده است، به طوری 
که اگر شما فقط یک لیوان کدو حلوایی پخته در 
طول روز مصرف کنید، تمام نیاز 3 روز بدن به 
ویتامین A را تامین کرده و حجم باالیی از ویتامین 
C را هم به بدنتان رسانده اید. عالوه بر این، کدو 
می تواند  و  دارد  آب  درصد   94 حدود  حلوایی 
جلوی کم آب شدن بدن را در روزهای سرد سال 
که تمایل کمتری به مصرف آب وجود دارد، بگیرد. 

2.به طور کلی در علم تغذیه، هرچقدر رنگ طبیعی 
آنتی اکسیدان های  باشد، میزان  بیشتر  مواد غذایی 
آن ماده غذایی هم بیشتر خواهد بود. از این رو، 
حلوایی های  کدو  در  زیادی  آنتی اکسیدان های 
از  می توانید  شما  و  دارد  وجود  پررنگ  نارنجی 
خطر  کاهش  باعث  خوراکی  این  مصرف  طریق 
ابتال به بیماری های مزمن شوید و احتمال ابتال به 
سرطان های دستگاه گوارشی را هم کاهش دهید. به 
این منظور، کدو حلوایی می تواند به شکل بخارپز 
یا پوره کنار بشقاب غذایی جا بگیرد یا به شکل 
رنده شده در انواع ساالدها و سوپ ها استفاده شود. 
از طرف دیگر، شما می توانید از این ماده غذایی 
نسبتا شیرین و خوش طعم در تهیه انواع دسرهای 

پاییزی و زمستانی هم کمک بگیرید. 

از  کمتر  کدو حلوایی  لیوان  هر  که  آنجایی  3.از 
50 کیلوکالری انرژی و بیشتر از 90 درصد آب 
دارد، مصرف آن به افرادی که رژیم الغری دارند، 
توصیه می شود زیرا خوردن کدو حلوایی هم کالری 
کمی به بدن می رساند و هم جلوی ولع های غذایی 
میان روز را برای کسانی که رژیم الغری دارند، 
می گیرد. از طرف دیگر، فیبر بسیار باالی موجود 
در کدو حلوایی، احتمال ابتال به یبوست )مخصوصا 
یبوست مزمن( را در افرادی که رژیم الغری دارند، 

کاهش می دهد. 

3 دلیل برای افزایش مصرف کدوحلوایی 
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: نظر شما در مورد وزن و رژیم آقای 
مومنی چیست؟

توده بدنی این آقا 21 و کامال در محدوده طبیعی 
است و اصال کم وزن نیستند. اشتهای خوبی دارند 
تغذیه ای  نظر  از  بنابراین  و کم غذا نمی خورند 
دچار بی اشتهایی نیستند و تایید دیگری بر کم وزن 
نبودن ایشان است. البته غیر از شاخص توده بدنی 
و ظاهر افراد بر اساس قد و وزن باید در مورد 
ترکیبات بدنی افراد هم بدانیم. این آقا الزم است با 
دستگاه تجزیه وتحلیل شوند. شاید بافت عضالنی 
بدنشان برحسب شرح حال کم باشد بنابراین، برای 
قضاوت درست باید میزان و تناسب آب، چربی، 
عضالت و سایر بافت های بدنی ایشان را بدانیم.
: در کل، به چه کسی کم وزن می گوییم؟
مالک شاخص توده بدنی است. برای افراد 17 
تا 60 سال شاخص توده بدنی زیر 18/5 کم وزن 

و باالی 25 دارای اضافه وزن محسوب می شود 
اما برای افراد زیر 18 سال شاخص توده بدنی با 

سن تطابق داده می شود.
: علل کم وزنی چیست؟

دریافت کم  کالری، سابقه خانوادگی، سوء تغذیه 
و میزان فعالیت فیزیکی و متابولیسم پایه باال و 
درنهایت ابتال به نشانگان سوءهضم و سوءجذب 

از علت های شایع کم وزنی است.
: نظرتان در مورد رژیم غذایی ای که 

آقای مومنی در حال حاضر دارند، چیست؟
رژیم غذایی تجویزشده برایشان پرکالری، چرب 
و شیرین است.  من حتی برای افرادی که الغر 
هستند )این آقا از نظر علمی و بر اساس شاخص 
توده بدنی الغر نیستند( بدون تجزیه وتحلیل بدن 
رژیم تجویز نمی کنم. در بسیاری از افراد الغر، 
طبق تجزیه وتحلیل، توده چربی بدن باالست. این 

افراد اغلب کم خوری و بدخوری دارند. در کل، 
باید درصد  زیاد  باشد، چه  کم  فرد وزنش  چه 
مشخصی از مواد غذایی دریافت کند. الزم است 
از آقای مومنی شرح خوراک کامل داشته باشیم 
تا متوجه عادت ها و نحوه تغذیه شان بشویم. بعد 
از تجزیه وتحلیل نیز می توانیم برحسب کمبودهای 

بدنی گروه هایی را به برنامه غذایی شان اضافه کنیم.
افراد  تغذیه  بر  تشنج  دکتر!  آقای   :

تاثیر دارد؟
تشنج در افرادی که سابقه تشنج کنترل نشده دارند، 
در صورتی که از نوع صرع بزرگ باشد، می تواند 
به دلیل تحریک عصبی و تحریک عضالنی سبب 

تحلیل عضالت شود. 
:  مادر آقای مومنی از رژیم اخیرایشان 
که به قول خودشان خیلی شیرین است، نگران 
این  دادن  ادامه  با  رابطه  نظر شما در  هستند. 

رژیم چیست؟
در کل، میزان کالری موردنیاز هر فرد برحسب 
توزیع  شود.  محاسبه  باید  دارد  که  شرایطی 
نیز  کالری  میزان  آن  برای  غذایی  گروه های 

برحسب شرایط فرد 
متفاوت است و نیاز به محاسبه دارد.

نگاه متخصص تغذیه

:  خانم مومنی! لطفا در مورد مشکل پسرتان بگویید.
پسرم 37 ساله است و با قد 184 سانتی متر بدنی الغر دارد. شنیده 
بودم در تهران دکترهای مجربی هستند. برای همین وقت گرفتم 
و نزد متخصص تغذیه ای آمدم که شنیده بودم رژیم های افزایش 
وزن مناسبی می دهد و در مطب شان یک تیم طب سنتی و مدرن 
کنار هم فعالیت می کنند. در بدو مراجعه گفتند وزن پسرم 72 
کیلوگرم است، در صورتی که من گمان می کردم 68 کیلوگرم 
وزن دارد. هر هفته مراجعه می کردیم و رژیم غذایی می گرفتم. 
اوایل اوضاع خوب بود و وزن پسرم تا 74 کیلوگرم هم باال رفت 

ولی بعد دوباره افت کرد و به 67 کیلوگرم رسید.
: دلیلش چه بود؟

نمی دانم. اشتهایش طبیعی بود. غذا هم خوب می خورد. مکمل ها و 
غذاهای پرکالری هم در برنامه غذایی اش بود. فعالیت بدنی چندانی 
که سبب چربی سوزی شود هم نداشت. به عالوه، 4 بار در روز 

مسیری 15 دقیقه ای را هم پیاده روی می کرد. 
: فکر می کنید مشکل از کجا بود؟

گمان می کردم شاید از دارو باشد. پسر من از بدو تولد مبتال به مننژیت 
شد و داروی ضدتشنج می خورد اما پزشک به من اطمینان داد داروها 

اثر زیانباری ندارند. 
: آیا آزمایش خون هم دادید؟

بله، آزمایش تیروئید، کبدی و انگل شناسی دادیم و به متخصص داخلی 
هم مراجعه کردیم ولی همه چیز طبیعی بود. تنها تری گلیسرید خونش 

پایین بود که متخصص گفت اتفاقا خوب هم هست و مشکلی ندارد. 
: در خانواده تان، الغری ارثی است؟

پدر حمید فوتبالیست بود و وزن متعادلی دارد. البته االن به خاطر دیابت 
و فشارخون کمی وزنش باالتر رفته است. عموها نیز همگی در وزن 
طبیعی هستند. من هم اضافه وزن ندارم و خاله هایش هم معمولی اند. 

پدربزرگ من و مادربزرگ و دایی هایش هم اغلبشان الغر بودند.
:  از متخصصان »سالمت« چه پرسشی دارید؟

برنامه  خودمان  شهر  در  تغذیه ای  کارشناس  از  حاضر  حال  در 
غذایی گرفته ام اما مکمل هایی که تجویز می کنند خیلی شیرین و 
دیابت  پرکالری است. می ترسم حمید،  بسیار  برنامه غذایی شان 

بگیرد. آیا این رژیم را ادامه بدهد؟

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

خانممومنیکهازکموزنیپسرشاننگرانهستند،میپرسند:
 آیا پسرم رژیم پرکالری اش را ادامه بدهد؟

 
برخالف باور عموم مردم، افزایش وزن بسیار 
سخت تر از کاهش وزن است زیرا در درجه 
اول باید فرد کالری درستی دریافت کند و افزایش 
وزنش با افزایش حجم عضالت همراه باشد، 
نه ذخایر چربی. در غیر این صورت احتمال 
افزایش فشار، قند و چربی خون باال می رود و 
احتمال اختالالت متابولیسم افزایش می یابد و 
سالمت فرد به خطر خواهد  افتاد. تمام افرادی 
که وزن پایین تر از حد طبیعی دارند، فرقی هم 
نمی کند خانم باشند یا آقا، کنار رژیم غذایی 
افزایش وزن حتما باید فعالیت ورزشی داشته 
باشند. هدف و تاکید اصلی بر ورزش های قدرتی 
مثل استفاده از وزنه و دستگاه های قدرتی است. 
در این افراد باید ورزش قدرتی با وزنه باال و 
تعداد حرکات کم باشد تا بر حجم عضالت 
تاثیر کند. در صورتی که فردی تنها رژیم افزایش 
وزن بگیرد و ورزش نکند، ذخایر چربی در 
ناحیه شکم و لگن افزایش پیدا می کند و افزایش 

وزن در بدن متعادل نخواهد بود.

توپیرامات دارویی برای درمان تشنج است. 
این دارو به هر حال آثار سوئی دارد که از آن 
جمله الغری و بی اشتهایی است، حتی بسیاری 
از افراد برای کاهش وزن سرخود از آن استفاده 
می کنند. البته توپیرامات دارویی نیست که بدون 
و  چشم  فشار  افزایش  شود.  استفاده  نسخه 
بروز اختالالت بینایی، گزگز و مورمور دست 
و پا و... از جمله عوارضی است که این دارو 
به  دارو  دلیل  حین مصرف  همین  به  دارد. 
بیمار توصیه می شود میزان مصرف مایعات را 
در طول روز افزایش دهد. حتی الزم است 
بیمار مرتب زیر نظر چشم پزشک باشد. نکته 
آخر اینکه مصرف مداوم این دارو باعث کاهش 
وزن پیاپی نمی شود و تنها تا حد مشخصی 
وزن را پایین می آورد و نباید بدون مشورت 

پزشک آن را مصرف کرد.

برای افزایش وزن هم 
باید ورزش کرد

داروهای ضدتشنج، 
کاهش وزن می آورند

 دکتر شاهین صالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

   دکتر بابک زماني
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

نگاه متخصص مغز و اعصاب

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیدربارهسوژه»میزگردتغذیه«

آقای مومنی اصال کم وزن نیست!

آقای مومنی با قد 184 سانتی متر و وزن حدود 69 کیلوگرم به اصرار اطرافیان 
به تهران آمدند تا زیر نظر متخصص تغذیه رژیم افزایش وزن بگیرند اما پس از 
مدتی به نتیجه دلخواه نرسیدند بنابراین رژیم را رها کردند و به شیوه زندگی قبل 
خود بازگشتند. مادر ایشان پس از خواندن میزگردهای تغذیه در گفت وگویی با 
»سالمت« از مشکالت پسرشان گفتند و خواستند متخصصان »سالمت« ایشان را راهنمایی کنند.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندرژیمدرمانیحمیدمومنی
باحضوردکترمحمدحسنابوالحسنیمتخصصتغذیه،

دکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی،
دکتربابکزمانيمتخصصمغزواعصابو

دکترمحمدفصیحیدستجردیمتخصصعفونی

وزنم طبیعی است 
یا کم وزن هستم؟

در کل، میزان کالری 
موردنیاز هر فرد برحسب 
شرایطی که دارد باید 
محاسبه شود. توزیع 
گروه های غذایی برای آن 
میزان کالری نیز برحسب شرایط فرد 
متفاوت است و نیاز به محاسبه دارد

عفونت و تشنج را با 
گرمی درمان می کنیم

   دکتر محمد فصیحی دستجردی
محقق طب سنتی

نگاه متخصص عفونی 

مننژیت نوعی عفونت است که از نظر طب 
سنتی، موجب تغییر مزاج و سردی مغز می شود. 
تشنج نیز سردی به دنبال دارد و برای درمان 
آن باید بیمار مواد غذایی گرم مصرف کند. 
در طب کالسیک نیز پزشکان همین توصیه 
را به بیمار دارند. این موضوع نشان می دهد، 
تجربه ثابت کرده  مصرف گرمی ها سبب گرم 
این  از  کنترل تشنج ها می شود.  شدن مغز و 
رو، برای این بیماران در طب سنتی داروهای 
گرم مزاج از جمله بادرنجبویه و سیاهدانه تجویز 
نحیف  بدنی  بیمار  که  صورتی  در  می شود. 
یعنی مزاجش سرد و خشک است و  دارد؛ 
برای درمان باید مواد غذایی گرم و  تر مثل 

عسل و شیره انگور مصرف کند.

345 جلد تاکنون منترش شده است بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران
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قضیه از یک سوزش ساده و احساس قلقلک 
یا پشت گوش شروع می شود  البالی موها 
و بعد آنقدر سرتان می خارد که نمی توانید 
انگشت هایتان را از الی موها دربیاورید و نفس 
راحتی بکشید. در این لحظات هیچ چیز به جز پاسخ به سوال 
»چرا سرم می خارد؟« نمی تواند خوشحالتان کند!دکتر مارک 
گالشوفر، متخصص پوست و مو در نیوجرسی آمریکا که در 
زمینه ریزش مو کار می کند، می گوید: »خارش سر یکی از 
اصلی ترین دالیل مراجعه افراد به متخصصان پوست است.« 
دالیل زیادی وجود دارد که می تواند باعث خارش سر شود 

که بسیاری از آنها به سادگی قابل درمان هستند:

روی  پراکنده  سفید  پوسته های  وجود  متوجه  شوره:اگر   )1
شانه هایتان شده اید، احتماال شوره دارید. شوره یکی از اصلی ترین 
دالیل خارش سر است که به اسم »درماتیت سبوره« نیز شناخته 
می شود.دکتر جسیکا ویزر، متخصص پوست می گوید: »درماتیت 
سبوره معموال ترکیبی از قرمزی، خارش، خشکی و پوسته ریزی 
است و تئوری های زیادی در مورد علت ایجاد آن، وجود دارد. 
به نظر می رسد زمینه های ژنتیکی نیز در ایجاد آن دخالت داشته 
تحریک  باعث  مخمر  یا  قارچ  نوع  یک  احتماال  اگرچه  باشد. 
سیستم ایمنی و شوره زدن سر می شود.« به گفته دکتر ویزر، تغییر 

آب وهوایی هم می تواند باعث شوره زدن سر شود.
چطور از خارش ناشی از شوره سر خالص شویم؟

شوره سر وضعیت مزمنی است که ممکن است هر چند وقت 
درمان شوره  »هدف  می گوید:  دکتر گالشوفر  کند.  عود  یکبار 
سر، یافتن برنامه نگهدارنده است که تعداد دفعات بروز آن و 
شدت عالئم را کاهش دهد.« او ترکیبی از شامپوهای ضدشوره 
و شامپوهای روغن درخت چای را برای کاهش قرمزی و التهاب 

پیشنهاد می دهد.

نیز  پسوریازیس  قرمز  و  ضخیم  پالک های  پسوریازیس:   )2
می توانند علت خارش بدون وقفه سر باشند. پسوریازیس بیماری 
التهابی مزمنی است که باعث بیش از حد فعال شدن سیستم ایمنی 
می شود و می تواند روی هر قسمتی از بدن از جمله سر اثر بگذارد.

چطور از خارش ناشی از پسوریازیس خالص شویم؟
هرچقدر سرتان را بیشتر بخارانید، پوسته ها بیشتر پخش می شوند. 
به همین دلیل است که دکتر ویزر به بیماران توصیه می کند خیلی 
سرشان را نخارانند. او می گوید: »مانند درماتیت سبوره هیچ راه حل 
خاصی برای درمان این وضعیت وجود ندارد. شما می توانید با استفاده 
از داروهای موضعی و درمان های تهاجمی تر وضعیت را تا حدی 
کنترل کنید اما هیچ وقت به طور کامل از آن خالص نمی شوید.«

3( شپش: اگر سرتان دچار خارش شدید شده و بچه کوچک در 
خانه دارید، باید احتمال شپش را هم در نظر بگیرید. این حشره 

کوچک مزاحم و تخم های آن به ریشه مو می چسبد و در 
صورت استفاده از شانه یا کاله مشترک، ممکن است از 

فردی به فرد دیگر منتقل شود. شپش ها را معموال می توانید 
پشت گوش ها و  پشت سر پیدا کنید.

چطور از خارش ناشی از شپش خالص شویم؟
سعی کنید همه شپش ها و تخم هایشان را از مو جدا کنید چون 
اگر این کار را نکنید، دوباره پیدا می شوند. شامپوهای ضدشپش 
از درمان های طبیعی و خانگی  حاوی پرمترین معموال موثرتر 

هستند و زودتر خارش سر را از بین می برند.
 

با  همراه  »خارش  می گوید:  گالشوفر  دکتر  فولیکولیت:   )4
برجستگی های قرمز جوش مانند می تواند عالمت واضح فولیکولیت 
باشد که توسط برخی باکتری ها یا قارچ ها ایجاد می شود. این 
بیماری مزمن عالوه بر خارش ممکن است باعث درد در محل 

برجستگی نیز بشود.

چطور از خارش ناشی از فولیکولیت خالص شویم؟
فولیکولیت به خوبی به درمان های تخصصی پوستی پاسخ 
می دهد و با ترکیبی از داروهای ضدالتهاب، آنتی باکتریال و 

شامپوهای درمانی می توان خارش را از بین برد.
 

رنگ  را  موهایتان  تازگی  به  آیا  مو:  رنگ  به  5( حساسیت 
کرده اید؟ در این صورت احساس خارش ممکن است ناشی 
از همین رنگ  قبال هم  اگر  باشد، حتی  از واکنش حساسیتی 
مو استفاده کرده باشید. حساسیت به رنگ مو به مرور و با هر 
بار استفاده بدتر می شود و می تواند باعث قرمزی و حساسیت 
یا   PPDمو رنگ  در  محرک  ترکیب  بیشترین  شود.  پوست 
paraphenylene diamine است که در حنا و رنگ های 

قهوه ای و سیاه وجود دارد.
چطور از خارش ناشی از رنگ مو خالص شویم؟

اولین قدم قطع مصرف رنگ مویی است که باعث حساسیت 
است.  شده 

دهید  ادامه  موهایتان  کردن  رنگ  به  می خواهید  اگر 
باید سراغ رنگ هایی بروید که PPD نداشته باشند. 
اگرچه این رنگ ها ممکن است ماندگاری کمتری 
داشته باشند، از بروز واکنش های حساسیت زای 

می کنند. پیشگیری  بعدی 

6( تعریق: عرق کردن هم می تواند باعث خارش 
سر شود. عالوه بر این، موهایتان را چرب کرده 
و آن را به محلی بی نظیر برای رشد باکتری ها و 
قارچ ها تبدیل می کند. استفاده روزانه از کاله و... 
باعث بسته شدن منافذ پوست می شود و خارش 
و حساسیت پوست را به دنبال دارد. این حالت 
بیشتر در افرادی دیده می شود که در مناطق گرم و 

مرطوب زندگی می کنند.
چطور از خارش ناشی از تعریق خالص شویم؟

حمام کردن.

چرا سرم می خارد دکتر؟ 
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احساس انقباض و کشش 
زبری  پوست،  سطح  در 
پوست، پوسته پوسته شدن 
سطح خارجی پوست و نیز 
قرمزی وقت و بی وقت آن، همگی از عالئم 
خشکی پوست هستند. خشکی پوست فقط 
مختص زمستان نیست و ممکن است در هر 
فصلی از سال بروز کند اما چگونه می توان 
خشکی سطح پوست را توصیف کرد و چه 

راهکارهایی برای بهبود آن در نظر گرفت؟ 

ویژگی های پوست خشک
اغلب اوقات به اشتباه گفته می شود پوست خشک 
پوستی است که دچار کمبود آب و رطوبت شده 
اما در واقعیت این گونه نیست چون متخصصان 
پوست معتقدند نحوه درمان پوست خشک با 
پوستی که با بی آبی مواجه شده، کامال متفاوت 
است. پوستی که دچار کمبود اسیدهای چرب 
شده،  اصطالحا »پوست خشک« نامیده می شود. 
اسیدهای چرب، نقش مهمی در ساختمان پوست 
دارند. آنها میان سلول های سطح پوست پیوند ایجاد 
می کنند. درحقیقت وقتی پوستی خشک است؛ 
یعنی دیوار محافظ آن آجر دارد ولی هیچ گونه 
سیمانی برای انسجام این آجرها وجود ندارد. 
اسیدهای چرب نقش همین سیمان را ایفا می کنند 
بنابراین با این مثال کامال به نقش تعیین کننده 
اسیدهای چرب در ساختمان پوست پی می برید. 
کمبود اسیدهای چرب روی الیه محافظ پوست 
نیز تاثیر می گذارد، به طوری  که این الیه دیگر 
نمی تواند سبوم کافی تولید کند و درنتیجه توان 
مقابله با فشارهایی که از بیرون بر پوست اعمال 

می شود را نخواهد داشت. 

چگونه می توان پوست خشک را 
شناسایی کرد؟

در جواب باید بگوییم پوست خشک زبر است، 
معموال پوسته پوسته هایی در سطح آن دیده می شود 
و البته بسیار حساس و آسیب پذیر نیز است. معموال 
به افرادی که پوست خشکی دارند، توصیه می شود 
برای بهبود این وضعیت از کرم های پوستی مغذی 

کمک بگیرند.

پوست خشک با پوستی که دچار 
کمبود آب شده،  چه تفاوتی دارد؟

پوست کم آب شده یا دهیدراته پوستی است که الیه 
میانی )درم( دچار فقدان رطوبت شده است. این 
مشکل ممکن است برای هر نوع پوستی؛ خشک، 
چرب یا معمولی اتفاق بیفتد بنابراین این احتمال 
وجود دارد که فردی همزمان پوستی خشک و 
کم آب داشته باشد. متخصصان پوست بر این 
باورند کم آب شدن پوست علت مهمی دارد و 
آن مصرف نکردن به اندازه آب و مایعات است. 

چگونه می توان پوست کم آب شده را 
شناسایی کرد؟

 نکته جالب توجه اینکه پوست دچار کم آبی 
راحت تر از پوست خشک شناسایی می شود و 
مشخصه اصلی آن، بروز چروک های ریز و درشت 

در سطح پوست است. 

علل خشکی پوست چیست؟
 به طور کلی بعضی عادت های روزانه منجر به 
خشکی سطح پوست می شوند. به عنوان مثال 
زیاده روی در مصرف صابون، اسیدهای چرب را 
نابود می کند. صابون قدرت پاک کنندگی خوبی 
دارد اما بسیار قلیایی است و pH 9 تا 10 آن 
بسیار از pH 5 پوست باالتر است بنابراین صابون 
معمولی عالوه بر از بین بردن چربی و آلودگی های 
پوست، به چربی های خود پوست نیز آسیب 
می رساند. نتیجه استفاده مکرر از صابون، خشکی، 
قرمزی و التهاب پوست خواهد بود. به همین 
دلیل به افرادی که پوست خشکی دارند، توصیه 
می شود در حمام به جای استفاده از صابون هایی 
که بیش از اندازه کف می کنند، از روغن ها یا 
کرم های مخصوص حمام استفاده کنند. گاهی 
اوقات حتی مراقبت های روزانه پوست نیز از 
انجام می شوند،  یا  انتخاب  اشتباه  به  آنجا که 

درنهایت یا به خشکی پوست ختم می شوند یا 
خشکی پوست را تشدید می کنند. به همین دلیل 
متخصصان پوست به افرادی که پوست خشکی 
دارند، توصیه می کنند در فصل زمستان؛ یعنی 
زمانی که پوست آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری 
است، دور الیه برداری از پوست را خط قرمز 
بکشند و به جای آن از کرم های مغذی پوست 
استفاده کنند تا الیه میانی )درم( دوباره احیا شود. 
توصیه ما به شما این است که بعد از مصرف کرم 
مرطوب کننده، چند قطره روغن آووکادو روی 
پوست بریزید و به آرامی ماساژ دهید تا جذب 
پوستتان شود. این روغن در تقویت و بازسازی 
الیه محافظ پوست معجزه می کند. تغذیه نیز در 
هیدراتاسیون یا آب رسانی به پوست نقش مهمی 
دارد. اگر در وعده های غذایی خود، سهمی برای 
امگا3 در نظر نگیرید، قطعا به خشکی پوست 
دچار خواهید شد بنابراین دست به کار شوید 
و پیش از بروز این موقعیت، موادغذایی غنی از 
امگا3 را در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید. 
معموال ماهی ها، گیاهان روغنی، انواع آجیل، روغن 
کتان، روغن کلزا و نیز روغن گردو حاوی امگا3 
قابل توجهی هستند. شرایط جوی و اقلیمی نیز 
در بروز خشکی پوست تاثیرات خاص خودشان 
را دارند. به عنوان مثال در فصل زمستان پوست 

تمایل بیشتری به خشک شدن دارد. درواقع، باد، 
سرما، شوفاژ و نیز تغییرات دمایی، پوست را 
خشک می کنند و در ادامه این وضعیت، پوست 
سبوم کمتری تولید می کند. متخصصان پوست 
بر این باورند الیه سطحی پوست )اپیدرم( در 
زمستان وضعیت منسجم و مناسبی ندارد و دقیقا 
به همین دلیل تعداد افرادی که در این فصل 
دچار خشکی پوست می شوند،  بیشتر از هر زمان 
دیگری است.  الزم به یادآوری است که زمستان 
تنها عامل خشکی پوست محسوب نمی شود. 
در فصل تابستان نیز اپیدرم در معرض حمالت 
و فشارهای گوناگونی قرار دارد. در این موعد 
سال، به علت تعریق زیاد، تمایل به شستشوی 
بدن بیشتر از هر زمان دیگری است، عادتی که 
درنهایت به خشکی پوست ختم خواهد شد. از 
سوی دیگر، گرمای هوا اتالف و فقدان آب در 
سلول های پوستی را افزایش می دهد. از این رو، 
برای جلوگیری از هرگونه مشکل پوستی توصیه 
می شود در فصل تابستان نیز از کرم مرطوب کننده 
غافل نشوید. یکی دیگر از دالیل خشکی پوست، 
بی نظمی در تولید سبوم )چربی طبیعی پوست( 
است. درحقیقت، زمانی پوست خشک می شود 
که میزان تولید سبوم کافی نباشد. عوامل بسیاری 
مانند عامل وراثت،  نوع پوست، محیط، تغییر 

فصل و... در بروز این بی نظمی نقش دارند. 
درحقیقت، وقتی در سطح پوست سبوم کافی 
وجود ندارد، پوست نیز توان مقابله با فشارها و 
تغییرات خارجی را نخواهد داشت و درنهایت 

خشک و حساس خواهد شد. 

پوست خشک معموال در چه سنینی 
دیده می شود؟

عده ای به اشتباه بر این باورند که فقط افراد باالی 
40 سال دچار خشکی پوست می شوند، درحالی 
که افراد جوان تر نیز ممکن است خشکی پوست 
را تجربه کنند. درحقیقت، یک فرد 50 ساله همان 
قدر در معرض ابتال به خشکی پوست است که 

یک فرد 20 ساله!

آیا پیری پوست در افراد دارای 
پوست خشک سریع تر اتفاق می افتد؟

به این سوال نمی توان جواب قطعی و صددرصدی 
داد. احتمال بروز پیری پوست در پوست های 
خشک در مقایسه با پوست های چرب یا معمولی،  
بیشتر است و قطعا اگر فردی که پوستی خشک 
دارد،  از مرطوب سازی پوستش غافل شود، به مرور 
زمان چروک های پوستی مهمان همیشگی اش 

خواهند شد. 

آیا راهی برای خاتمه دادن به خشکی 
پوست وجود دارد؟

این  قصدتان  و  دارید  خشکی  پوست  اگر 
است که برای همیشه از این مشکل خالص 
شوید، الزم است به عادت های زندگی خود 
نگاهی بیندازید! در روز به میزان کافی آب 
اتاق هایی  در  زمستان،  فصل  در  و  بنوشید 
که بیش از اندازه گرم یا محدود و کوچک 
هستند،  نمانید!  در ادامه، الزم است مراقب 
مواد آرایشی و بهداشتی که طی روز مصرف 
می کنید، باشید. حتی االمکان سراغ محصوالت 
شستشوی  ژل های  یا  صابون  مثل  قابض 
صورت نروید چون این مواد سطح خارجی 
آسیب پذیر  و  حساس  شدت  به  را  پوست 
می کنند. درعوض محصوالتی استفاده کنید 
که خاصیت مرطوب کنندگی دارند. این مواد، 
هم از اپیدرم محافظت می کنند و هم از تبخیر 
رطوبت پوست جلوگیری خواهند کرد. هنگام 
پاک سازی پوست خشک نیز باید کامال مراقب 
و محتاط باشید. یادتان باشد پاک سازی آرایش 
از روی پوست های خشک،  به همان اندازه که 
به صبر و آرامش نیاز دارد، به محصوالت و 
فراورده های مالیم نیز نیازمند است. در یک 
کالم به محصوالتی روبیاورید که تحریک کننده 
در طول  که چندبار  کسانی  نباشند.  پوست 
روز آرایش خود را پاک می کنند، بهتر است 
استفاده  آب  به  نیاز  بدون  پاک کننده های  از 
کنند. این پاک کننده ها آرایش صورت را به 
پوست  کمتر  همچنین  و  کرده  پاک  خوبی 
را خشک می کنند. بعد از پاک کردن با این 
پاک کننده ها یک الیه محافظ روی پوست باقی 
می ماند که الزم به شستن و از بین بردن این 
الیه محافظ نیست. این الیه محافظ خاصیت 
مرطوب کنندگی دارد و نیازی به پاک کردن آن 
با آب نیست.مثال شیرپاک کن )که البته بهتر 
است به آن پاک کننده شیری بگوییم( برای 
پاک کردن پوست های خشک مناسب است. 
فصل  برحسب  پاک کننده  انتخاب  همچنین 
سال تفاوت می کند، مثال در فصول سرد سال 

باید از پاک کننده های مالیم تری استفاده کرد.
https://www.cosmopolitan.fr :منبع

بررسی علل خشک شدن پوست و راه های مقابله با آن

پوست در زمستان وضعیت منسجمی ندارد 
متخصصان پوست به افرادی که 

پوست خشکی دارند، توصیه می کنند 
در فصل زمستان؛ یعنی زمانی که 
پوست آسیب پذیرتر از هر زمان 
دیگری است، دور الیه برداری از 

پوست را خط قرمز بکشند و به جای آن 
از کرم های مغذی پوست استفاده کنند 

تا الیه میانی )درم( دوباره احیا شود

 ترجمه: 
مستانه 

تابش

 ترجمه: عفت 
عباسیان

متخصصان پوست به افرادی که پوست 
خشکی دارند، توصیه می کنند در 
فصل زمستان؛ یعنی زمانی که پوست 
آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری است، 
دور الیه برداری از پوست را خط قرمز 
بکشند و به جای آن از کرم های مغذی 

پوست استفاده کنند تا الیه میانی )درم( 
دوباره احیا شود



میزگرد زیبایی درباره خطوط صورت و نحوه رفع 
چین وچروک ها با حضور دکتر بهروز باریک بین، 

متخصص پوست، دکتر محمدرضا قاسمی، متخصص 
پوست، دکتر مسعود داوودی، متخصص پوست و 

دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روان شناس

عمل های زیبایی 
اعتیادآور هستند !

هایفوتراپی مدرن ترین شیوه برای لیفت صورت به روش غیرجراحی است 

دکتربهروزباریکبین

 نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! بسیاری از خانم هایی که بوتاکس 
تزریق می کنند از فاصله گرفتن ابرو ها از هم شکایت 

دارند. علت این موضوع چیست؟
اگر نقاطی که بوتاکس تزریق می شود توسط متخصص 
پوست تعیین شود، چهره فرد غیرطبیعی نخواهد شد و 
اصال حسن انجام عمل زیبایی هم همین است. اگر قرار 
باشد با تزریق بوتاکس ابروها تغییر شکل پیدا کند، صورت 
فرد زیبا نخواهد شد. موضوع دیگر در نوع بوتاکس 
تزریقی است. بوتاکس چینی به دلیل دوز باالی سم 
چهره فرد را فریز و ماسکه می کند. هرچقدر هم تزریق 
خوب باشد، به دلیل غیراستاندارد بودن دوز دارو، میزان 
فلج بودن عضالت باالست و صورت مصنوعی می شود، 
پس هم خود ماده مهم است، هم چگونگی تزریق آن!

پوستی،  چین وچروک های  رفع  در   :
تزریق بوتاکس روشی درمانی محسوب می شود یا 

پیشگیری کننده؟
بوتاکس هم درمانی و هم پیشگیری کننده است. پوست 
صورت بعضی افراد جوان به دلیل برخی عادت ها مثل 
اخم کردن حین تمرکز روی یک مساله یا مواجهه 

طوالنی مدت با نور آفتاب دچار چین های دینامیکی 
به خصوص در ناحیه پیشانی و کنار چشم ها می شود. 
این چین ها در ابتدای به وجود آمدن و در حالت آرام 
بودن چهره، باقی نمی مانند و دیده نمی شوند اما با گذر 
زمان و تکرار این عمل، الیاف کالژن و االستین پوست 
می شکنند و چین های دینامیک استاتیک ایجاد می شوند. 
در این شرایط حتی در حالت آرام چهره هم چین ها 
دیده می شوند. بوتاکس درمان کننده چین های دینامیک 
است و70-60 درصد چین های استاتیک را هم رفع 
می کند. اگر فرد چند بار هر 6-5 ماه یکبار بوتاکس را 
تکرار کند، این چین ها ممکن است کامال از بین بروند. 
از این رو، تزریق بوتاکس در افرادی که زیاد اخم کرده 
و چشم ها را جمع می کنند، ضروری است و از بروز 

چین های استاتیک پیشگیری می کند.
: اثر بوتاکس موقت است یا دائمی؟

آثار بوتاکس با تزریقات مکرر تقریبا دائمی می شود 
زیرا وقتی به عضله ای سم بوتولینیوم تزریق می کنیم، 
عضله مربوط به تدریج فلج و ضعیف می شود. هدف از 
تزریق هم همین است. عضالت قوی در ناحیه پیشانی 

زمینه ساز چین هستند و ضعیف شدن عضالت از این 
موضوع پیشگیری می کند. از سوی دیگر، بوتاکس به 
تدریج عادت اخم کردن را از سر فرد می اندازد. افرادی 
که هر 5-4 ماه یکبار بوتاکس تزریق می کنند، بعد 
از5-4 بار تزریق هر 1/5-1  سال نیاز به تزریق مجدد 

خواهند داشت.
:   از بوتاکس برای درمان چین وچروک اطراف 

لب و دهان یا چشم ها هم می توان کمک گرفت؟
بوتاکس برای پیشگیری یا درمان خطوط پنجه کالغی 
کنار چشم بهترین درمان است اما استفاده از بوتاکس 
برای رفع چروک های لب و دهان توصیه نمی شود، مگر 
بسیار محدود زیرا می تواند در غذا خوردن فرد اختالل 
ایجاد کند و فرد شبیه افرادی شود که سکته کرده اند. در 
مواردی که چین وچروک پوستی شدید است می توان 
از لیزر برای جوان سازی پوست و از ژل هیالورونیک 

برای پر کردن خطوط استفاده کرد.
: غیر از بوتاکس، برای رفع چین وچروک ها 

چه روش هایی را توصیه می کنید؟
و  مرطوب کننده  کرم های  یا  لیفت کننده  کرم های 

الیه بردارها شامل انواع لیزر، پیلینگ و میکرودرم ابریژن 
در رفع چین وچروک های ریز سطحی و لک ها موثر 
هستند. محرک ها شامل رادیوفرکوئنسی، مزولیفت و 
انواع لیزر و امواج، ساختارهای قدیمی  کالژن را تخریب 
کرده و کالژن سازی جدید را در بافت های زیرین پوست 
تحریک می کنند اما  هایفوتراپی مدرن ترین شیوه برای 
لیفت صورت به روش غیرجراحی است. سازوکار 
مورد استفاده در این روش، بر اساس اولتراسوند ساده 
یا همان امواج صوتی  است. با این تکنولوژی، پزشک 
انرژی امواج صوتی را در عمق دلخواهی در الیه های 
زیرین پوست متمرکز می کند،  بدون آنکه آسیبی به 
سطح پوست برساند. اثر  هایفوتراپی 3 ماه پس از آغاز 
درمان مشاهده می شود و در از بین بردن پلک های افتاده 
صورت،  چین وچروک های  بردن  بین  از  آویزان،  و 
چروک های ریز و چین خوردگی های باریک اطراف 
چشم موثر است. شلی پوست گردن و گونه ها را تا 
حدودی برطرف کرده و به رفع غبغب، محکم شدن 
پوست صورت و کاهش عمق خط خنده و رفع افتادگی 

گوشه های لب کمک می کند.

موضوع میزگرد زیبایی این هفته »سالمت«، یکی از پرطرفدارترین بحث ها در حوزه 
پوست و مو و زیبایی است؛ یعنی جوان سازی پوست صورت و نحوه پیشگیری 
و درمان چین وچروک ها. قصد داریم در سواالتی از متخصصان پوست و زیبایی 
به پرسش یکی از خوانندگان عزیزمان پاسخ دهیم که بدون شک سوال بسیاری از 
شماست. ایشان در پیامکی برایمان نوشته: »خانمی 48 ساله هستم که روی پیشانی ام چند چروک 
نسبتا عمیق دارم. تزریق بوتاکس را دوست ندارم چون ابروها به دو طرف کشیده شده و صورت 
غیرطبیعی می شود. به جز این روش چه روش های دیگری وجود دارد که ضرر بوتاکس و تغییر 
حالت چهره ناشی از آن را نداشته باشد؟ سوال دومم هم این است که چندی پیش وزن کم کردم و 
پوست صورتم شل شده است. خط لبخندم عمیق و نازیباست. آیا می توانم روزی یک عدد قرص 

کالژن اکتیو بخورم؟ برای رفع خط خنده چه توصیه ای دارید؟

 سمیه 
مقصودعلی
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8 علت مهم ایجاد کننده چروک 

دکترمحمدرضاقاسمی/  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

ایجاد چین وچروک در پوست علل متفاوتی دارد که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
1. فرایند طبیعی پیری پوست: پیری فرایند پیچیده ای است که تمام ارگان ها 
از جمله پوست را درگیر می کند و باعث تغییرات متعددی در پوست و 
ساختارهای زیرین آن می شود. ضمن اینکه در دوران سالمندی بازجذب 
استخوانی و غضروفی را هم داریم. اگر دقت کرده باشید، استخوان فک در 
افراد سالمند به تدریج کوچک می شود. تغییر در توزیع چربی زیرجلدی به 
دلیل تاثیر جاذبه و حرکات تکراری نیز در بروز چین وچروک ها تاثیر دارد. با 
افزایش سن خاصیت کشسانی پوست نیز کاهش می یابد و دلیل آن کاهش 

میزان طبیعی اسید هیالورونیک، االستین و کالژن است.
2. مواجهه طوالنی مدت با اشعه فرابنفش خورشید: نور آفتاب می تواند در 
پوست همه افراد، به خصوص در کسانی که در محیط های باز کار می کنند مثل 
کشاورزان به تدریج در نمای پوست و رنگ آن تغییر ایجاد  کند. چین وچروک ، 
لک های پوستی و خشن شدن پوست، به ویژه در ناحیه صورت، گردن و پشت 
دست ها مساله ای شایع است. در افرادی که سن باالتری دارند، به علت اینکه 
مدت مواجهه با آفتاب بیشتر بوده، میزان چین وچروک پوست نیز بیشتر است.
3. استفاده از سوالریوم: نتایج مطالعات نشان داده مواجهه طوالنی مدت با 
منابع مصنوعی اشعه فرابنفش از جمله کابین های برنزه کننده می تواند تظاهرات 
مشابهی با اشعه فرابنفش طبیعی داشته باشد و باعث چین وچروک در نواحی 

مختلف صورت و تغییرات رنگدانه ای در سطح پوست شود.
4. بیماری های ژنتیکی: برخی بیماری های ژنتیکی می توانند روی الیاف االستین 
تاثیر بگذارند و منجر به چین وچروک های پوستی شوند. در برخی از این 
بیماری ها اولین نشانه های بیماری  به شکل چین وچروک های گردن ظاهر می شود.
5. تروما)ضربه( پوستی: به دنبال برخی ضربه ها و تروماهای پوستی یا التهابات 
مزمن در ناحیه ای از بدن یا بهبود برخی  بیماری ها ، چین وچروک هایی در نواحی 
درگیر بروز می کند. این مساله ناشی از انهدام الیاف االستین در ناحیه درم است.
6. مصرف برخی داروها: نتایج مطالعات مختلف نشان داده مصرف برخی 
داروها در بروز چین وچروک های صورت دخیل است. سردسته این داروها 
»پنی سیالمین« است که باعث ایجاد ضایعات جلدی به شکل چین وچروک می شود. 
7. استعمال دخانیات: مصرف سیگار و دخانیات فرایند اکسیداتیو را در پوست 
فعال می کند. مواد سمی داخل سیگار، هم روی پوست و هم در خونرسانی اثر 
منفی می گذارند و باعث چین وچروک و تغییرات رنگدانه ای در پوست می شوند. 
8. آلودگی هوا در کالنشهرها: آلودگی  هوای کالنشهرها با افزایش استرس 
اکسیداتیو و رادیکال های آزاد در سطح پوست باعث تشدید فرایند پیری پوست 

و ایجاد چین وچروک و تغییرات رنگدانه ای  در سطح پوست می شود که این 
تغییرات، به خصوص در مناطقی که در معرض نور خورشید است، بیشتر است.

کدام نواحی صورت بیشتر در معرض چین وچروک هستند؟
با توجه به علت زمینه ای بروز چین وچروک نواحی مختلفی از بدن در معرض 

پیری زودرس قرار می گیرند. به عنوان مثال:
 در افراد سیگاری دور چشم و دور لب بیش از نواحی دیگر و سریع تر 

چروک می شود.
 در افرادی که در معرض نور آفتاب هستند پیشانی، تاقچه روی قوس 

گونه ها و لب باال بیشتر درگیر است. 
 در افرادی که حاالت چهره  فعالی دارند و از حرکات عضالنی متعدد 
صورت استفاده می کنند یا چهره بشاش و خندانی دارند، خطوط پنجه کالغی 

و خط خنده سریع تر ظاهر می شود.
 در افرادی که به نور آفتاب حساسیت دارند پیشانی، ابرو و اطراف چشم 

بیشتر چروک می شود. 

چطور از بروز چین وچروک پیشگیری کنیم؟
پیشگیری از چین وچروک باید از سن پایین شروع شود.

1. مهم ترین اقدام پیشگیری مصرف مرتب کرم ضدآفتاب است. باید حداقل 30 

دقیقه قبل از خروج از منزل به تمام مناطقی که در معرض نور خورشید است، 
کرم ضدآفتاب بزنید و هر 3-2 ساعت یکبار آن را تجدید کنید.

2. مصرف روزانه آنتی اکسیدان ها مثل سبزیجات و میوه های تازه نیز می تواند در 
مقابله با رادیکال های آزاد موثر باشد. استفاده از کرم های موضعی آنتی اکسیدانی 

از جمله ویتامینC و E هم موثر است.
3. تمیز نگه داشتن سطح پوست از آالینده های محیطی نیز مهم است. در 
کالنشهرها باید پوست را مرتب با شوینده های مناسب، تمیز کرد. بی رویه 
شستن پوست نیز می تواند  باعث خشکی، التهابات پوستی و حتی تشدید 

چین وچروک پوست شود.
4. استفاده بی رویه از مواد آرایشی، به خصوص انواع نامرغوب ممنوع است. 

این مواد در بلندمدت آثار سوء بسیاری بر پوست می گذارند. 

چگونه چین وچروک ها را درمان کنیم؟
درمان ها برحسب شدت چین وچروک و ناحیه آناتومیک درگیر متفاوت است 

اما اولین قدم به کارگیری روش های پیشگیری است.
1. استفاده از اسیدهای میوه و ترکیبات مشابه: الیه برداری سطحی و تحرک 

کالژن سازی پوستی و آبرسانی به بهبود چین وچروک کمک می کند. 
2. پیلینگ شیمیایی: شدت پیلینگ و نوع مورداستفاده به محل چین وچروک 

و عمق آن بستگی دارد و باید زیر نظر متخصص انجام شود. 
3. بازسازی سطح مکانیکال: مثال بارز این روش میکرودرم ابریژن است که 
با برداشتن الیه های مرده سطحی پوست در بهبود ظاهر پوست و اختالالت 

رنگدانه  ای و استحکام بخشی پوست تاثیر دارد.
4. بوتاکس: این روش در رفع چین وچروک های ناشی از حرکت عضالت 
زیرین کمک کننده است. برخی افراد مخصوصا کسانی که گردن های گوشتی 
دارند دچار خطوط گردن بندی می شوند. این خطوط به دنبال انقباضات مکرر 
عضالنی بروز می کند. یکی از درمان های تاییدشده برای این مورد استفاده از 
بوتاکس با دوز پایین است. این کار باید زیر نظر پزشک ماهر انجام شود و تزریق 
سطحی باشد. در غیر این صورت عضالت زیرین را تحت تاثیر قرار می دهد.
5. تزریق چربی و فیلر: این روش در تمام نقاط بدن، به خصوص چین وچروک های 

صورت و گردن قابل استفاده است. 
6. لیفتینگ: برای اصالح برخی چین وچروک های عمقی گاهی نیاز به جراحی 
لیفتینگ داریم که به برداشتن بافت های اضافی و کشیده شدن و صافی پوست 

کمک می کند.

دکترسیدمسعودداوودی
عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

دکترحسینابراهیمیمقدم
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

 نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس

که  است  خاص  فیبری  پروتئین های  خانواده ای  از  کالژن 
پستانداران  همه  در  همبند  بافت های  از  برخی  سلول های 
پروتئین ها را  این  انسان را احاطه کرده است.  از جمله  و 
سلول های بافت همبند می سازند و کارشان حفظ انسجام 
و مقاومت مکانیکی در برابر کشش هاست. کالژن در تمام 
طول عمر به طور طبیعی در بدن ساخته می شود اما گاهی به 
دالیل گوناگونی مثل کاهش سوخت وساز بدن با افزایش سن، 
تخریب بیش از حد کالژن بافت همبند به دلیل آسیب های 
خارجی، تابیدن اشعه ماورای بنفش، آلودگی هوا و کمبود 
مواد مغذی الزم برای تولید کالژن در رژیم غذایی، تولید 
کالژن در بافت های همبند کاهش می یابد و عوارض ناشی 
از آن ظاهر می شود. این عوارض در پوست شامل شلی و 

افتادگی پوست و ظاهر شدن چین وچروک است. 
در مورد سوال این خانم که آیا قرص کالژن اکتیو بخورند یا 
نه، باید بگویم، اینکه پودر کالژن می تواند روند پیری پوست 
را به تاخیر بیندازد، چندان موضوع علمی ای نیست زیرا کالژن 
پودری بعد از مصرف وارد دستگاه گوارش می شود و ساختار 
آن تحت تاثیر آنزیم های گوارشی تغییر شکل می دهد و خرد 
باعث  تغییرات  این  به خون  از ورود  بعد  می شود. مسلما 
می شود کالژن دیگر تاثیر کالژن اولیه را نداشته باشد و نتواند 
جایگزین کالژن طبیعی در پوست شود. البته تهیه کنندگان این 
نوع کالژن ادعا می کنند در تهیه پودر کالژن از تکنولوژی نانو 
استفاده شده و به همین دلیل این نوع کالژن هنگام عبور از 
دستگاه گوارش دچار تغییر نمی شود اما حتی اگر این ادعا 
هم درست باشد، معلوم نیست کالژن خورده  شده واقعا جای 

کالژن پوست بنشیند!

غیر از قرص های خوراکی، امروزه کالژن تزریقی هم برای رفع 
چین وچروک استفاده می شود اما مانند کالژن  خوراکی نمی توان 
گفت این نوع کالژن بعد از عبور از کبد، ورود به خون و شکسته 
دارد که در  را  تاثیر کالژنی  باز هم همان  شدن ساختارش 
سلول های فیبروبالست ساخته می شود. درنهایت می رسیم به 
کرم های حاوی کالژن و االستین که شعار های تجاری ای بیش 
نیستند. مولکول های کالژن بزرگ تر از آن هستند که بتوانند از 
روی پوست جذب شوند. این مولکول ها روی پوست می مانند 
و با شستن پاک می شوند.در حال حاضر بهترین شیوه تحریک 
کالژن سازی در پوست رادیوفرکوئنسی و لیزرهایی است که به 
عمق پوست نفوذ می کنند اما فراموش نکنیم تمام راهکارهایی 
که به تحریک تولید کالژن کمک می کند، بدون همکاری خود 
فرد به جایی نخواهد رسید. درنهایت سلول های بدن هستند که 
باید کالژن سازی کنند و این موضوع در گرو اصالح شیوه 
زندگی و تغذیه سالم است. مصرف 5 واحد میوه و سبزیجات 
در طول روز و 8 لیوان آب، مصرف منابع طبیعی و تازه و 
باکیفیت پروتئینی، چربی، قندها و استفاده از منابع اسید های 
چرب ضروری از جمله ماهی ها، حفظ پوست در برابر آلودگی 
و اشعه های مضر آفتاب و ورزش می تواند در حفظ و تحریک 

کالژن سازی در بافت ها کمک کننده باشد.

با انتقاد این خانم از بوتاکس که سبب ماسکه شدن چهره می شود،  
موافق هستم. مقاالت بسیاری تاکنون در رابطه با آثار درمانی بوتاکس 
نوشته شده که برخی در حوزه روان و تاثیر آن در بهبود روابط 
اجتماعی و درمان افسردگی است و برخی برعکس نشان می دهد 
تزریق این سم که برای اولین بار توسط سرخپوست ها برای شکار 
میمون مورد استفاده قرار گرفت می تواند عامل بروز برخی اختالالت 
روانی باشد.بوتاکس تیغ دولبه است. افراد باید در روابط اجتماعی شان 
حالت های متناسب با وضعیت و شرایط موجود داشته باشند. وقتی 
به دنبال تزریق بوتاکس فردی نتواند در شرایط خاص ارتباط عاطفی 
خوبی برقرار کند و حالت چهره اش این موضوع را نشان دهد، 
مسلما در روابطش با دیگر افراد شکست می خورد. برعکس این 
موضوع هم صادق است. شاید برای برخی افراد تزریق بوتاکس 
سبب تغییر ناخوشایند چهره شود اما برای برخی دیگر این تغییر 
خوشایند و مناسب باشد. فرض کنید در فردی که ارتباطات اجتماعی 
گسترده دارد و اخم کردن های مرتب در اثر تمرکز یا نور خورشید 
صورتش را عبوس نشان می دهد، انجام بوتاکس و رفع این خطوط 
اخم و با نشاط کردن چهره چقدر می تواند در بهبود روابطش موثر 
باشد. انجام این کار و تغییر چهره بشاش و جوان شدن آن مسلما 
اعتمادبه نفس را باال می برد اما برخالف آنچه تصور می شود درمان 
تضمینی افسردگی نیست و باید ریشه های این موضوع را شناخت 
تا درمان شود. توصیه می کنم قبل از انجام هرگونه عمل زیبایی  
حتما مشاوره ای با روان شناس داشته باشید و فراموش نکنید عمل های 

زیبایی اعتیادآور هستند.

قرص کالژن بخوریم یا نه؟

بوتاکس تیغ دولبه است
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میان انواع ترکیباتی که برای 
تولید محصوالت مراقبت از 
پوست به کار می روند، کمتر 
ترکیبی مانند کانابیدیول تا 
اگر  است.  بوده  بحث برانگیز  اندازه  این 
کمی  با  را  استفاده تان  مورد  محصوالت 
دقت بررسی کنید، متوجه می شوید کانابیدیول 
در همه جا هست؛ در کرم های ضدآفتاب، 
مرطوب کننده ها  لب،  بالم های  ماسک ها، 
و... اما سوال مهمی که نباید فراموش کرد، 
این است که آیا باید از محصوالت حاوی 
علمی  تحقیقات  کنیم؟!  استفاده  کانابیدیول 
بنابراین  هستند  محدود  ترکیب  این  درباره 
قبل از خریدن محصوالت حاوی کانابیدیول 

بهتر است راهنمای جامع زیر را بخوانید. 

فواید احتمالی استفاده از 
محصوالت مراقبت از پوست 

دارای کانابیدیول 
 Harvard Health براساس گزارش های
ترکیب  نوعی  کانابیدیول   ،Publishing
تولید  در  که  است  شاهدانه  گیاه  در  فعال 
محصوالت مراقبت از پوست به کار می رود. 
کانابیدیول  محبوبیت  متخصصان،  نظر  به 
می شود.  مربوط  آن  بودن«  »همه کاره  به 
برای  این  از  پیش  تا  کانابیدیول  درواقع، 
اضطراب،  مانند  مختلفی  مشکالت  درمان 
بی خوابی و درد به کار می رفته اما اکنون میزان 
استفاده از آن برای مقابله با مشکالت پوستی 
تولیدکنندگان  امروزه  است.  روبه افزایش 
تقویت  هدف  با  کانابیدیول  از  بسیاری 
پوست  از  مراقبت  محصوالت  اثرگذاری 
استفاده می کنند. همه کاره بودن کانابیدیول 
باعث شده این ماده در تولید طیف وسیعی 
از محصوالت پوستی مانند محصوالتی که 
ادعای درمان کردن آکنه، خشکی پوست و 
اگزما را دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. 

ظرفیت بالقوه برای مقابله با التهاب، 
اگزما و پسوریازیس 

 ، کانابیدیول  مشهور  عملکردهای  از  یکی 
گفته  است. طبق  التهاب  کنترل  در  توانایی 
گیرنده  نوع  دو  دارای  بدن  متخصصان، 
کانابیدیول است؛ CB1 و CB2. وقتی که 
کانابیدیول از طریق پوست وارد بدن می شود، 
این گیرنده ها فعل و انفعاالتی را با این ماده 
انجام می دهند که درنهایت واکنش های التهابی 

بدن و پوست را کاهش می دهد. 
خالصه اینکه قرمزی پوست به واسطه استفاده 
از محصوالت پوستی حاوی کانابیدیول کاهش 
می یابد و این مشکل در بیماری های پوستی 
خاص مانند اگزما و پسوریازیس کمتر می شود. 
 Journal of در  منتشرشده  بررسی  طبق 
 the American Academy of
کانابیدیول  ترکیب   ،Dermatology
می تواند در تسکین خارش پوست نیز موثر 
باشد چون توانایی کاهش خشکی پوست را 
هم دارد. البته محققان همچنان به مطالعات 
بیشتر و تکمیلی نیاز دارند چون تحقیقات 
مورداستفاده در این بررسی براساس نمونه های 

انسانی گسترده انجام نشده اند. 
متخصصان پوست ومو در مواجهه با بسیاری 
کرم های  اغلب  پوستی،  بیماری های  از 

که  می کنند  تجویز  را  موضعی  استروئیدی 
عملکرد ضدالتهابی دارند. محققان معتقدند 
ایمن و  افراد بسیار  بیشتر  این کرم ها برای 
موثر هستند اما بعضی افراد به دالیل مختلف 
استروئیدی  کرم های  از  استفاده  به  تمایلی 
ندارند بنابراین استفاده از محصوالت پوستی 
حاوی کانابیدیول می تواند جایگزین مناسبی 

برای درمان های غیراستروئیدی باشد و این 
شکاف را در روند درمان پر کند. 

نقش احتمالی در درمان آکنه 
ترکیب کانابیدیول در برخی محصوالت درمان 

آکنه نیز دیده می شود. 
به  گفته محققان، گیرنده های CB2 در غدد 

سباسه که چربی تولید می کنند، 
وجود دارند. 

بر  هم  کانابیدیول  ترکیب 
تاثیر  سلول ها  سبوم  تولید 

می گذارد و همچنین نوعی ترکیب 
تحقیقات  از  یکی  دارد.  ضدالتهابی 

ارائه شده در انجمن میکروبیولوژی آمریکا 

هم نشان می دهد کانابیدیول موضعی می تواند 
به نابودسازی طیف وسیعی از باکتری های 

گرم مثبت کمک کند. 
این باکتری ها به عنوان یکی از دالیل ابتال به 

آکنه شناخته می شوند. 

توانایی احتمالی برای کاهش 
التهاب ناشی از آفتاب سوختگی 

کاربرد  حوزه های  جدیدترین  از  یکی 
کانابیدیول در محصوالت ضدآفتاب است. 
خاصیت  این  دیگر  بار  محققان،  به گفته 
می تواند  که  است  کانابیدیول  ضدالتهابی 
آثار ناشی از آفتاب سوختگی را کاهش دهد. 
اثرگذاری  این  می کنند  تاکید  محققان  البته 
فقط زمانی اتفاق می افتد که افراد به درستی 
از کرم ضدآفتاب حاوی کانابیدیول استفاده 
کنند اما واقعیت نشان می دهد بعضی از 
قسمت های بدن هنگام این کار معموال 

نادیده گرفته می شوند. 
حاوی  ضدآفتاب  کرم 
  SPF کانابیدیول و دارای
می تواند  مناسب 
را  کرم  کلی  جذب 
واکنش  و  کند  تقویت 
لک های آفتاب سوختگی را 

کاهش دهد.
Everyday Health :منبع

دربارهمحصوالتمراقبتازپوستدارایکانابیدیولچهمیدانید؟!

CBD همه کاره ای به نام

 7 راهنمای کلی قبل از خرید محصوالت 
مراقبت  از پوست دارای کانابیدیول 

در حال حاضر می دانیم محصوالت کانابیدیول به طور کلی بی خطر و 
ایمن هستند و تحقیقات اولیه هم نشان می دهد این محصوالت می توانند 
آثاری به جا بگذارند. با این حال، اگر می خواهید سراغ محصوالت پوستی 
از  پیش  را  بروید، حتما راهنمای چندمرحله ای زیر  کانابیدیول  دارای 

این کار مطالعه کنید: 
به خوبی تحمل  را  کانابیدیول  افراد در کل  بدن  امتحان کنید.  اول   .1
موجود  ترکیبات  آیا  بدانید  باید  شما  این حال،  با  می پذیرد.  و  می کند 
هستند  شما  پوست  برای  مخرب  آثار  دارای  انتخابی تان  محصول  در 
این  نمی کنند؟! جدی گرفتن  بدتر  را  پوستی شما  احتماال وضعیت  یا 
نکته خصوصا برای افرادی که پوست حساسی دارند، اهمیت بیشتری 
محصول  یک  بخواهید  شما  که  وقت  هر  متخصصان،  نظر  به  می یابد. 
گیاهی را برای پوست خودتان استفاده کنید، احتمال واکنش حساسیت زا 
نسبت به این محصول وجود دارد. برای امتحان کردن، محصول حاوی 
و  کرده  آزمایش  روز روی ساعد دست  در  بار   2 تا   1 را  کانابیدیول 

این  اگر در  کنید.  نگاه  با دقت  را  پوستی  بثورات  هرگونه شکل گیری 
مرحله مشکلی پیش نیامد، کمی از آن را روی پوست صورت استفاده 

کنید و دوباره منتظر واکنش بمانید. 
2. جعبه محصول را بررسی کنید. اگرچه دوز ایده آل کانابیدیول هنوز 
مشخص نیست، میزان کانابیدیول به کاررفته در محصوالت تولیدی باید 
به صورت واضح و روشن روی جعبه محصول نوشته شده باشد. به نظر 
متخصصان، اگر میزان کانابیدیول روی محصول ذکر نشده باشد، باید 
مناسبی روی محصوالت  نظارت  کنید چون  آن خودداری  از خریدن 
بدون دوز انجام نمی شود. به عالوه، دنبال عالمت COA روی محصول 

باشید که گواهینامه آنالیز محصول توسط یک مرجع بی طرف است. 
از  بعضی محصوالت،  باشید.  داشته  اطالعات  کانابیدیول  درباره   .3
روغن شاهدانه ساتیوا استفاده می کنند و می گویند از روغن کانابیدیول 
یک  از  کانابیدیول  مانند  نیز  روغن  این  که  درحالی  کرده اند،  استفاده 
منشاء استخراج می شود اما مقدار بسیار کمی کانابیدیول دارد بنابراین 
شما بدون داشتن اطالعات کافی درباره کانابیدیول همیشه ممکن است 
خواسته یا ناخواسته فریب بخورید و محصول اشتباه و بی کیفیتی بخرید. 
متفاوتی  قوانین  براساس  کنید.  پرس وجو  معتبر  فروش  مراکز  از   .4

دارد، همیشه  که در کشورهای مختلف وجود 
به  مجاز  مشخصی  فروشندگان  یا  توزیع کنندگان 
مراکز  هستند.  پوست  از  مراقبت  محصوالت  فروش 
بهترین اطالعات  استاندارد همیشه می توانند  توزیع و فروش معتبر و 
را درباره تست محصول، تاییدیه های محصول و برندهای باکیفیت در 

اختیار شما قرار بدهند. 
فرصت طلبی  افراد  همیشه  باشد.  جمع  حواس تان  خرید  هنگام   .5
وجود دارند که سعی می کنند از طریق فریب دادن دیگران و فروش 
محصوالت غیرمعتبر و غیراستاندارد سودجویی کنند بنابراین هرگز فریب 
این فرصت طلبان را نخورید و فقط به مراکز معتبر فروش مراجعه کنید. 
6. سرم پوست کانابیدیول را پیدا کنید. بعضی متخصصان، استفاده 
از سرم پوستی کانابیدیول را توصیه می کنند چون غلظت باالیی دارد 

و استفاده از آن هم آسان است. 
7. با متخصص پوست مشورت کنید. اگر دچار مشکل پوستی خاصی 
باشید، محصوالت حاوی کانابیدیول فقط براساس نظر پزشک متخصص 
می توانند به رژیم درمانی شما اضافه شوند بنابراین در این موارد هرگز 

بدون نظر پزشک و خودسرانه سراغ استفاده از محصوالت جدید نروید.

 ترجمه: 
یوسف صالحی

کانابیدیول نوعی ترکیب فعال در گیاه 
شاهدانه است که در تولید محصوالت 

مراقبت از پوست به کار می رود. به 
نظر متخصصان، محبوبیت کانابیدیول 

به »همه کاره بودن« آن مربوط 
می  شود. همه کاره بودن کانابیدیول 
باعث شده این ماده در تولید طیف 
وسیعی از محصوالت پوستی مانند 
محصوالتی که ادعای درمان کردن 

آکنه، خشکی پوست و اگزما را دارند، 
مورد استفاده قرار بگیرد
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مساحتی از نور
رفته بودم همایش. میان جمعی با 
حال و هوای دیگر و آرمانی بزرگ به 
اندازه برداشتن بار محرومیت، فقر و 
نابسامانی از دوش مردم یک استان. 
استانی به نام »سیستان و بلوچستان« 
با مردمی نیک اندیش و با همت که 
خوش ندارند صفت »محروم« را 
بعد نام دیارشان بشنوند و هر کدام 
مردانه ایستاده اند و تالش می کنند 
روزگاری خوش تر داشته باشند. 
حرفی نبود جز کمک و دستگیری 
از مردم کم برخوردار. حرفی نبود 
که  قلب هایی  و  مهرورزی  جز 
با  و  گذاشته  کنار  را  خودبینی 
آینه ای از جنس دگربینی در دست، 
هموار  و  باری  برداشتن  امید  به 
کردن مسیری می تپیدند. فقط حرف 
نبود، عمل بود به فراخور وسع و 
توان؛ از کسی که 10 درصد درآمد 
ماهانه اش را وقف کمک به مردم 
کم برخوردار این استان کرده بود 
زندگی  لحظات  تمام  که  اویی  تا 
و مالش را می بخشید تا هم نوعی 
در جایی از این خاک، از این دنیا، 
بهتر و راحت تر زندگی  کند.آنجا 
واژه ها معنی عمل داشتند، بی هیچ 
کسانی  برای  مالی،  چشمداشت 
بدون هیچ  نسبت خانوادگی و حتی 
رفاقتی دیرینه. از درد و رنجی که 
به چشم دیده بودند، شنیده بودند 
چه  هر  رفع  برای  و  می گفتند  و 
محروم  کودکان  مشکالت  زودتر 
از امکان تحصیل، غذا و پوشاک 
جلب  و  مناسب  سرپناه  حتی  و 
این  در  دیگران  و حمایت  کمک 
داشتند.  عجیب  تابی  و  تب  راه، 
سخت  که  التهابی  و  تاب  و  تب 
می شود، باور کرد برای کسی غیر 
از نزدیکان خرج شود. آنجا می شد 
برای چند ساعت زندگی کرد و خط 
بطالن کشید بر هر شعر و نثری که 
از نازیبایی دنیا و غدار و عروس 
هزار داماد بودنش، می گوید. آنجا، 
در مساحت آن سالن اجتماعات، 
زندگی رنگ و بوی دیگری داشت 
و من هزاران بار دعا کردم ای کاش 
روزی مساحت آن مکان به همه دنیا 
گسترش یابد. روزی که از زندگی  
فقط عطر خوشش به مشاممان و 
خبرهای خوش به گوشمان برسد. 

روزی که دنیا زیبا خواهد شد.

حرف آخر

که  است  ساله  سربازی 22  آقا  حسین 
روزهای سربازی اش را به امید فردایی 
روشن، می گذراند اما هنوز این دوره را 
تمام نکرده بود که روزگار برگ جدیدی 
برایش رو کرد. چند وقتی بود بی حال و 
کم رمق شده بود. خانواده اش فکر می کردند 
بی اشتهایی اش  و  بد  حال  علت  شاید 
اما  باشد  مختصر  یا ضعف  گرمازدگی 
یک شب که خیلی حالش بد شد، او را 
به بیمارستان 501 ارتش بردند و بعد از 
انجام آزمایش ، تشخیص داده شد به سرطان 
خون مبتالست.شیمی درمانی برای این مرد 
جوان شروع شده؛ 6 دوره شیمی درمانی 
انجام داده و بعد از 2 ماه باید دوباره این 
درمان را شروع کند. او در حال حاضر چند 
روزی است در بیمارستان بستری است و 
پزشکان می گویند باید در اتاق ایزوله باشد 
اما پدر بازنشسته اش نمی تواند هزینه الزم 
را پرداخت کند. حسین آقا برای درمان و تا 
زمانی که تحت تکلف پدر قرار بگیرد، به 
حمایت من و شما نیاز دارد. ما می توانیم 
کمک کنیم خانواده ای غم فرزند نبیند و 
غم از مساحتی به وسعت یک خانه کوچ 
کند. برای کمک به این بیمار، می توانید 
کمک خود را به کارت بانک پارسیان با 
شماره 0756-8001-0610-6221 به نام 
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید 
و با شماره تلفن75983000 )داخلی2( 
یا شماره همراه 09198012677 تماس 
بگیرید. این بیمار با کد 24499 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

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

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

بین مراجعانی که طی سال های متمادی کارم داشته ام، 
اعتمادبه نفس یکی از مسائل بسیار مطرح بوده و بسیاری 
از افراد از نداشتن یا پایین بودن آن شکایت داشته اند. 
نیست، قدمت بسیار  اعتمادبه نفس موضوع جدیدی 
سال های  یا طی  مختلف  قرون  طی  و  دارد  طوالنی 
متمادی درباره آن بحث های گوناگونی شده و مطالعات 

بسیار گسترده ای انجام گرفته است.
اعتمادبه نفس به یک فرهنگ یا یک منطقه یا حتی یک 
کشور خاص مربوط نیست ولی نوع تربیت والدین، 
خانواده و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی در شکل گیری 
آن بسیار موثر هستند. اعتمادبه نفس بنیادی ترین بخش 
اعتمادبه نفس  درحقیقت،  است.  فرد  هر  شخصیت 
یعنی ارزیابی یا برداشت یک فرد از خود، توانایی ها و 

ویژگی های درونی اش.
اغلب نشانه های اعتمادبه نفس پایین، در گفتار، رفتار و 
حرکات و ارتباط فرد با دیگران مشهود است. کسانی 
که اعتمادبه نفس کافی ندارند، افرادی افسرده، مضطرب 
و خجالتی هستند و نمی توانند توانایی هایشان را درست 
ارزیابی کنند. آنها نسبت به خود دید انتقادی بسیار 
شدیدی دارند، بسیار حساس هستند و احساس می کنند 
با دیگران تفاوت دارند و سعی می کنند به نوعی دیگران 

را از خودشان راضی نگه  دارند. 

شکل گیری اعتمادبه نفس
معموال نوزادی که به دنیا می آید، تا حدود 2-1/5 سالگی 
موضوع اعتمادبه نفس یا ارزیابی از خود برایش مطرح 
نیست. بعد از 3-2 سالگی، برداشتی که فرد دارد یا 

ارزیابی ای که از خود می کند، نقش پیدا می کند و شکل 
 می گیرد. افراد با اعتمادبه نفس پایین، ارزیابی درست 
و سالمی از خود ندارند، همیشه خودشان را ضعیف 
می دانند و توانایی هایی که دارند، بسیار دست کم می گیرند. 
عوامل موثری در شکل گیری اعتمادبه نفس پایین تاثیر 
مربوط  بیولوژیکی  مسائل  به  آن  از  بخشی  که  دارد 
است ولی عوامل روان شناختی، اجتماعی و معنوی 
در این زمینه نقش پررنگ تری دارند. شناختی که در 
خانواده شکل می گیرد، نوع رفتاری که پدر و مادر 
دارند، حتی ارزیابی پدر و مادر از خودشان، می تواند 
این  باشد.  داشته  نقش  فرزندشان  با  آنها  ارتباط  در 
ارتباط با فرزندشان و پیام هایی که به او منتقل می کنند، 
می تواند باعث شکل گیری اعتمادبه نفس باال یا پایین 

در فرزندشان شود.

نشانه های اعتمادبه نفس باال
کسانی که اعتمادبه نفس خوبی دارند، به هیچ وجه اهل تکبر 
نیستند، غرور ندارند و بسیار متواضع هستند. آنها توانایی 
شناخت ضعف ها و توانایی هایشان را دارند، احساس 
حقارت یا کوچکی ندارند، بسیار کوشا هستند و سعی 
می کنند ضعف هایشان  را برطرف کنند و توانایی هایشان 
افرادی یک نوع  بهتر بشناسند. درحقیقت، چنین  را 

حرمت و احترام برای خود و دیگران دارند.

شکل گیری خودباوری 
خودباوری به ارتباطی که فرد با اطرافیان دارد، مربوط 
می شود و به خصوص نقش خانواده و والدین در این 

زمینه بسیار مهم است. فرزند پدر و مادری که او را 
قبول دارند،  پیام هایی از جانب آنها دریافت می کند، 
حاکی از اینکه موجود ارزشمند و دوست داشتنی ای 
است. والدینی که فرزندشان را تایید می کنند و قبول 
دارند باعث می شوند ارزیابی ای که از خودش دارد، 
درست شکل بگیرد و با خودپنداری مثبت تری با دیگران 

ارتباط برقرار کند. 
سوالی که بیشتر افراد از من می پرسند این است که 
آیا خودباوری بر اثر عوامل بیرونی شکل می گیرد یا 
عوامل درونی؟ به نظر من هر دو عامل، در این زمینه 
کنیم.  تاکید  درونی  عامل  به  بیشتر  باید  ولی  مهم اند 
برداشت و دید مثبت تری که فرد نسبت به خودش 
داشته باشد، می تواند پایه و اساسی باشد برای اینکه 
بهتر با دیگران تعامل کند. این مواقع است که تعامل 
دیگران هم می تواند به تقویت این موضوع کمک کند 
ابتدا داریم،  مثبتی که  به خودپنداری  اینها  تمام  ولی 

مربوط می شود. 

اعتمادبه نفس باال ربطی به هوش و توانایی ندارد
سوالی که خیلی وقت ها مطرح می شود این است که 
توانایی های خاص  با  یا  باهوش  انسان های  فقط  آیا 
می توانند اعتمادبه نفس متعادلی داشته باشند؟ جواب 
این است که لزوما این طور نیست؛ کسانی که روی 
خودشان کار می کنند، با شناختی که از خودشان دارند 
و عالقه مندی برای حل مشکالتشان، می توانند افراد 

موفق و با اعتمادبه نفس باال باشند.
ادامه دارد...

 زهراسادات صفوی 

در جوامعی که از پیشرفت بازمانده اند، پدران بر پسران 
غلبه دارند و امکان پیشرفتشان را سلب می کنند. چند 
سالی است که سریال ستایش به صورت متوالی پخش 
 شده و مردم کشور ما به طور عجیبی پیگیر بودند و سر 
ساعت تلویزیون ها را روشن می کردند تا از قافله دیگر 

تماشاگران عقب نمانند.
بحث من بی ارزش سازی سریال ستایش و نادیده گرفتن 
زحمات دست اندرکاران آن نیست ولی وظیفه خود می دانم 
نکات مهمی را یادآور شوم تا فیلمسازان به آن دقت 
کنند و خطراتی که ممکن است روح جمعی جامعه را 

تهدید کند، در نظر بگیرند.
قاعدتا برای پیشرفت یک جامعه و ارتقای فرهنگ آن باید 
الگوهای بهتر و سالم تری معرفی یا الگوهای غلط بهتر 
به چالش کشیده شوند. تصور نکنید کودکان و نوجوانان 
سریال ستایش را دنبال نمی کردند. چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، گروه های سنی مختلف بیننده تلویزیون هستند.

ممکن است برخی از شما بگویید ما تحلیل رفتن شخصیت 
حشمت فردوس و چالش او به وسیله عروس ها، پری سیما 
و خانم بزرگ را شاهد بودیم ولی من می گویم ما شاهد 
پدرساالری و خشونت بودیم و خشونت خود را به 
صورت دیکتاتوری یک مرد بازاری یا زنی شیطان صفت 
نشان می داد که نامش پری سیما بود و گویی سیمایی مثل 
پری داشتن باز هم کلیشه زنان زیبا و جادوگر صفت 
را قوت می بخشید و از طرفی، نجابت و قدرت یک 
زن صرفا به نوعی ظاهر و پوشش تقلیل یافته بود که 

ستایش نمود آن بود.
ادامه  مشکل من کلیشه های غلطی است که همچنان 
دارد و چالش آن در سریال ها به خوبی انجام نمی شود 

و درنهایت آن نوع بودن غلط را قوت می بخشد که با 
روح جمعی هم آواست. مشکل من چالش تقدس گرایی، 

سیاه نمایی، قهرمان و ضدقهرمان است.
حشمت فردوس به طور نمادین پسرکش است. چنین 
مردانی به ظاهر عاشق جنس مذکر و پسر هستند ولی  
درونشان توان تحمل فراتر رفتن پسر و قدرت یافتن 

او را ندارند.
مردم نسبت به پری سیما خشم داشتند که چرا پول حشمت 
فردوس را گرفتی؟ یعنی با وجود ادعای برخی بر چالش 
شخصیت حشمت فردوس، مردم ما مجذوب و شیفته 
مرد دیکتاتور و بی منطق بودند. گویی در جامعه ما به 
غلط مردان زورگو و خودشیفته که از حقارت درونی 

رنج می برند، نماد قدرت هستند.
زنان، دختران، فرزندان و کودکان ما باید بدانند مردان 
زورگو و دیکتاتور ضعیف هستند و شکننده، نه قدرتمند 
و این نکته باید در برنامه سازی موردتوجه قرار گیرد. 
من منکر ویژگی های مثبت حشمت فردوس نیستم ولی 
دقیقا ویژگی های غلط نهادینه در ناخودآگاه جمعی وی 
ناخواسته ستایش می شد. من نگران نمادها و الگوهای 
آن  به سمت  ناخودآگاه  همانندسازی هستم که مردم 

کشیده می شوند.
ما در زنان این سریال هم شاهد خودکامگی و خودشیفتگی 
هستیم و شاید تصور کنید مردساالری به معنای اعمال 
نفوذ و غلبه یک مرد است ولی به صورت نمادین؛ یعنی 
دیکتاتوری و اعمال قدرت که در گذشته به مردان نسبت 
داده می شد ولی گاهی زنان روی دیگر سکه مردساالری و 
آنجا که عصبانی از بردگی هستند، خودکامه ای کنترل ناپذیر 

می شوند.

عصیان بر دیکتاتوری با دیکتاتور شدن، مرز باریکی 
دارد، پس رفتارهای تکانشی ستایش در مقابله با حشمت 
فردوس یا رفتارهای پری سیما و انیس عجیب نیست 

زیرا با فرد خشن همانندسازی کرده اند.
چنین مردان خودشیفته ای پسران مطیع، تحت نفوذ، وابسته 
و شبیه خودشان می خواهند که در برابر آنها مطیع و پیرو 
و در برابر بقیه خودکامه ای دیگر باشند. چنین مردانی 
فرزند توانمند و قوی را طرد می کنند. سخن از جامعه ای 
با گفتمان خشونت و شورش است بنابراین سریال هایی 
که قهرمان، ضدقهرمان، خشونت، جنگ و روش های 

قهری دارند، مورد توجه قرار می گیرند.
با احترام بسیار به پوشش چادر و حرمت زنان محجبه 
پوشش  نوع  این  تقدیس  به  دهم  باید هشدار  جامعه 
فراهم  بستری  زیرا  زنانی  چنین  به  وفاداری  تقلیل  و 
می شود برای انجام هر کاری در زیر پوشش ارزشمند 
چادر. شجاعت و جسارت زینب وار نباید به پوششی 
خاص محدود شود.  دختران و جوانان ما باید بدانند 
زنان قوی بجا صلح و بجا شورش می کنند. نباید نماد 
پسران مودب و محترم، پسران بی عرضه و تحت نفوذ 
پدربزرگ یا پدر باشد. از طرفی، نباید پسرانی که ورای 
پدر می روند، به طور نمادین قربانی پسرکشی شوند و باید 

استمرار و زیستن آنها مورد توجه قرار گیرد. 
سریال ستایش گام بسیار خوبی در جهت نشان دادن 
پدرساالری برداشت ولی در ادامه از ترسیم وضعیت 
جامعه کنونی و نحوه چالش شخصیت ها ناکام ماند. 
اگر روح جمعی یک جامعه به ستایش پدرساالری و 
خودشیفتگی و شورش تمایل دارد، وظیفه فیلمساز چالش 

زیربناها و بیان هنری است.

قسمت اول: اعتمادبه نفس، بنیادی ترین بخش شخصیت

 سریال ستایش، ستایش گر چه ویژگی هایی است؟

زندگی مثبت
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 ایکیگاي
به این پرسش ها چند لحظه فکر کنید و سپس به آنها پاسخ دهید؛ 
چه مواردی شما را احساساتی می کنند؟ شما در چه کارهایي مهارت 
دارید؟ برای تبدیل دنیای اطراف به مکانی بهتر و زیباتر، چه کاری 
از دست شما برمی آید؟ شما چه استعدادی دارید که فکر می کنید 
قابل توسعه باشد؟ برای کمک به دیگران چه کاری از دست شما 
برمی آید؟ اشک شما با چه چیزهایی درمی آید؟  یا خیلي ساده  تر؛ 
صبح ها به چه دلیلی از خواب بیدار می شوید؟ پاسخ به این پرسش ها 
معناي زندگي هر یک از ماست. معناي زندگي دلیلي است که هر 
روز به خاطر آن زندگي را از نو شروع مي کنیم. کتاب »ایکیگاي 
)راز ژاپني ها در داشتن عمر طوالني و زندگي شاد(« به توضیح 
معناي زندگي با مفهوم ژاپني مي پردازد. بررسي اینکه راز عمر 
طوالني و زندگي شاد مردم ژاپن در چیست؟ ایکیگای مفهومی در 
زبان ژاپنی است که معنای آن »دلیلی برای بودن« است. براساس 
فرهنگ ژاپنی، هر فرد یک ایکیگای منحصربه فرد دارد. ایکیگای 
کامال شخصی است. در فرهنگ ژاپنی، باور این است که یافتن 
ایکیگای هر فرد، در زندگی فرد قناعت می آورد و به زندگی وی 
معنا می دهد. ایکیگاي شادی و خوشبختی ناشی از مشغولیت به 
فعالیتی است که برایش معنا و مقصود قائل هستیم. مفهومی است 
مترادف با قصد، اشتیاق، معنا، مأموریت و دلمشغولی. ایکیگای 
اشاره به مواردی مي کند که زندگی یک شخص را ارزشمند 
می کنند. این شرایط لزوما به شرایط اقتصادی یک شخص یا 
شرایط کنونی اجتماع مربوط نیست، حتی اگر کسی احساس 
کند شرایط کنونی مطلوب نیست ولی در ذهن خود هدفی داشته 
باشد، مي تواند ایکیگای را احساس کند. درواقع، آنچه که باعث 
می شود ایکیگای را احساس کنیم، کارهایی نیست که مجبور به 
انجام آنها می شویم، بلکه رفتارهایي است که براي آنها اشتیاق داریم. 
ایکیگای شما ممکن است وقف خودتان برای دوستان، آشپزی، یک 
پدر یا مادر خوب بودن، نوشتن، کاوش علمی، مبارزه با تغییرات 
اقلیمی، نقاشی، کمک به همسایه ها یا بی نهایت مورد دیگر باشد. 
در کل، این کتاب الهام بخش به شما کمک می کند زندگی خود 
را تغییر دهید و ایکیگای خودتان 
را کشف کنید. به شما می آموزد 
شتابزدگی را رها کنید، اهداف و 
روابط دوستانه تان را دنبال کنید،  
به عالیقتان بپردازید و با ایکیگای 
خودتان به زندگی معنا و شادی 
ببخشید. این کتاب نوشته هکتور 
میرالس،  فرانچسک  و  گارسیا 
ترجمه گلي نژادي و در 132 
صفحه توسط نشر ثالث به چاپ 

رسیده است.

معرفی کتاب

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

دکتر بهروز بیرشک
 روان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

با یکي از دوستانم حرف مي زدم که پریشان بود و غمگین. می گفت 
بیشتر از 90 درصد عصب بینایی یکی از چشم های پدرش مدت هاست 
در اثر آب سیاه نابود شده و پرده آن یکي چشم مثال سالمش هم 
این اواخر رگ اضافي آورده و بینایي اش روزبه روز کمتر مي شود. 
می گفت فهمیده یک قسمت از مغز پدرش که عصب بینایي از آن رد 
مي شود، به  دلیل نرسیدن خون کافي از بین رفته و این یعني که فاتحه 
آن سلول هاي بخت برگشته خوانده شده و دیگر نمي شود امیدي به 

بهتر شدن اوضاع داشت. 
کالفه بود. مي گفت سخت ترین قسمت ماجرا آنجاست که هر روز 
براي چشم ده ها نفر قطره، کپسول و پماد نسخه کني، آن وقت نوبت 
که مي رسد به عزیزترین آدم زندگي ات، تبدیل شوي به موجود ناتواني 
که هیچ کاري از دستش ساخته نیست که بنشیني و نگاه کني به 
چشم هاي نازنیني که آهسته آهسته غروب مي کنند. مي گفت کاش 
الاقل چشم پزشک نبودم. اصال به چه دردم مي خورد این همه سال 
جان کندن و درس خواندن، وقتي توي هیچ کدام از آن کتاب هاي 
لعنتي، راهي پیدا نمي شود که بتوان با آن چشم هاي پدرم را نجات داد.
بغض کرده بود و مي توانستم از آن طرف گوشي، حس کنم که چه 

اندوه بزرگي در دلش جا خوش کرده است. 
مي خواستم بگویم مي دانم چه مي گویي، تو اولین کسي نیستي که 
روزگار جلوی خودت شرمنده ات کرده، که حقیر شده باشی در برابر 
همه چیزهایی که حاصل یک عمر دویدنت بوده اند. می خواستم بگویم 
فوق تخصص قلبی را می شناسم که همسر جوانش را به دلیل سکته قلبی 
از دست داد. دختری که تمام عمرش را گذاشت پای سردرآوردن از 
تک تک حرکات همین عضله مرموزی که می گویند به اندازه مشت 
بسته آدمیزاد است. جلوی از کار افتادن قلب خیلی ها را گرفت اما 
زورش به دست های بی رحم تقدیر نرسید، وقتی که عریانی حقیقت، 
چنگال های تیزش را در قلب پدر دخترک یک  ساله اش فرو  می بُرد. 
مي خواستم بگویم چشم پزشکي را مي شناسم که ناباورانه چشم هایش 
را از دست مي دهد و گیج و سرگردان ایستاده است به تماشاي جان 
دادن آرزوهایي نیمه کاره که از پشت پرده مات نگاه غم آلودش، آرام آرام 
به خاک مي افتند. مي خواستم بگویم دوستي دارم که متخصص اطفال 
است و هر روز، بچه هاي کوچک زیادي را به آغوش مي کشد، بي آنکه 
هیچ  کس بداند که دلش مدت هاست در حسرت بوییدن نوزادي از 

خون خودش، گر گرفته است.
مي خواستم بگویم گاهي انگار خدا مي خواهد خودش را به یاد آدمیزاد 
بیندازد که یک وقت وهم پیدا نکند، موجود بیچاره سرگردان! نکند خیال 
کني براي خودت کسي شده اي طفلک ناتوان من! نگاه کن! مي توانم تمام 
آنچه را که تا امروز سرت را به  خاطرش باال مي گرفته اي، به اشاره اي 
از هم بپاشم. ببین عجز دستانت را در مواجهه با نخواستن من. انگار 
که بخواهد شیرفهمت کند که چیزي به جز یک هیچ بزرگ نیستی.

مي خواستم همه اینها را بگویم، نگفتم اما گذاشتم که خیال کند بغض 
مبهم پیچیده صدایش را نشنیده ام. گفتم که عاقبت همه چیز درست 
مي شود یک روز، که دختر قشنگش را ببوسد، حتما از طرف من. 
بعد تلفن را قطع کردیم، در حالی که هر دو خوب مي دانستیم که 

هیچ وقت، هیچ چیزي درست نخواهد شد.

یک هیچ بزرگ!

 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم
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