
مهم ترین نکات تغذیه ای 
برای بیماران مبتال به ایدز  

رژیمدرمانی
باایـدز

آشنایی با 15 ماده غذایی 
با ارزش تغذیه ای عالی 

  سوپراستارهای
سفرهما

»سوپرفود« واژه ای است که برای مواد غذایی 
با ارزش تغذیه ای باال به کار می رود. در واقع، 
این گروه از مواد غذایی سرشار از ویتامین ها، 

آنتی اکسیدان ها، فیبرها، اسیدهای آمینه ضروری، 
پروتئین ها و دیگر ریزمغذی ها هستند... صفحه24

یکی از نکات بسیار مهمی که همواره به بیماران 
مبتال به ایدز توصیه می شود، این است که مراقب 

رژیم غذایی شان باشند... صفحه26

گزارش »سالمت« از آخرین 
آمار ابتال به آنفلوانزا و 

روش های پیشگیری از آن

آژیرخطر
شیوعآنفلوانزا
بهصدادرآمد

شیوعبیماریهای
ژنتیکیدرایران

4تا6برابرکشورهای
پیشرفتهاست

دکتر بابک بهنام، متولد شیراز، دانش آموخته پزشکی 
در ایران است که تخصص ژنتیک خود را از دانشگاه 

لندن و پس از آن، در موسسه ملی سالمت آمریکا 
فلوشیپ   مطالعات تکمیلی ژنتیک خود را گرفته 
است. اوعقیده دارد نظام سالمت ما آزمایش ها و 
بررسی های ژنتیکی را جدی نمی گیرد ودر این 

گفت وگو سعی کرده  برخی نکات تاریک درباره 
ازدواج های فامیلی را روشن کند... صفحه14

به عقاید همدیگر احترام 
بگذاریم 

گفتوگويموفق
بیان احساسات و خواسته هاي ما حقي است 

که گاهي در روابط نادیده گرفته مي شود؛ 
اینکه نتوانیم خواسته هایمان را با صراحت 

بیان کنیم، دیر یا زود رابطه را به جایي مي برد 
که نمي توانیم »خود« واقعي مان باشیم. 

گفت وگوي درست و موفق هم مانند هر کار 
دیگري نیاز به کسب آگاهي دارد... صفحه15

تغییراتکوچکدر
خانهباعثکاهش

آالیندگیهامیشود
هوای آلوده در سراسر جهان هر ساله باعث مرگ 

بیش از 7 میلیون نفر می شود و انگار از آن هیچ گریزی 
نیست. عمل ساده نفس کشیدن، ۹ نفر از ۱۰ نفر را در 
معرض خطر بیماری ها و سکته قلبی و عفونت های 

تنفسی و سرطان ریه قرار می دهد... صفحه16

مسووالن در هفتمین  کنگره  
ملی پیشگیری و درمان چاقی 

اعالم کردند

چاقیبرایکشور
هزینهدارد!

آنفلوانزا بیماري ویروسي حاد دستگاه تنفسي 
است که با تب، سردرد، درد عضالني، تعریق، 
آبریزش بیني، گلودرد و سرفه ظاهر مي شود. 
سرفه اغلب شدید و براي مدتي ادامه مي یابد 
ولي سایر نشانه هاي بیماري بعد از 2 تا 7 روز 

خودبه خود بهبود پیدا مي کند... صفحه2

نیمی از جمعیت کشورمان یا چاق هستند یا اضافه 
وزن دارند، آماری که بارها اعالم شده و بسیاری از 
بیماری های غیرواگیر که اتفاقا مرگ ومیر باالیی هم 

در کشور دارند، در افراد چاق بیشتر بروز می کند. 
نگرانی امروز اما چاقی کودکان است که قرار است 
نسل چاقی ایجاد کند با بار بیشتر بیماری های قلبی- 

عروقی، دیابت و فشارخون ... صفحه7

باسانسورنمیتوان
خشونتعلیهزنان
راکتمانکرد

صفحه6
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سامان برهمنی بوکسوری است که با ورزش هم بیماری 
کلیوي  اش بهبود يافت و هم به جنگ ديابت رفت 

مشتهاییکه
معجزهمیکند

سامان برهمنی شاید برای خیلی ها نام آشنایی نباشد 
اما او در این سال ها با همه وجودش  تاثیرات ورزش را 
لمس کرده و به همین دلیل است که حرف هایش مثل یک 
کارشناس تاثیرگذار است. نه فقط بوکس که او انس و 
الفتی دیرینه با کوهنوردی و دوچرخه سواری و تنیس هم 
دارد. به خاطر ورزش است که با بیماری اش دیابت به 
راحتی کنار آمده و می تواند با کمترین محدودیت زندگی 
کند. خودش می گوید آمادگی جسمی و بهبود بیماری اش 
را مدیون رشته بوکس است. او با تمرینات سخت و رژیم 
غذایی مناسب مشکالت کلیوي اش را از بین برده و نسبت 
به قبل انسولین هم کمتر مصرف می کند...صفحه5



شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت2 سالمت در ایران

آلودگی هوا؛ علت مرگ ۳هزار تهرانی باالی ۳۰ سال در سال گذشته
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاثیر آلودگی هوا بر بیش از ۳۳ هزار 
مرگ ساالنه در کشور خبر داد. به گزارش »سالمت«، به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی ضمن 
اعالم این خبر، اظهار داشت: »در کالنشهرها، آلودگی هوا به ویژه ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون 
وارد ریه و بافت بدن افراد می شود و عوارض زیادی ایجاد می کند.« وی افزود: »طی سال های ۹2 تا 
۹۴ شاهد کاهش غلظت آالینده های هوا بودیم اما از سال ۹۴ تا ۹۶ با افزایش غلظت و آلودگی هوا 

روبرو شدیم و هم اکنون این آلودگی ۳/۳ برابر حد مجاز جهانی است.« رئیسی تصریح کرد: »هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم تحمیلی ناشی از آلودگی هوا بسیار زیاد است که تعطیلی مدارس، دانشگاه ها 
و بازار بخشی از آن است.« وی با بیان اینکه طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، این هزینه در ایران 
بالغ بر ۳۰ میلیارد دالر و برابر با 2/۴8 درصد تولید ناخالص ملی است، ادامه داد: »طبق آمار، میزان 
مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در تهران در سال ۹۷، بالغ بر ۳ هزار نفر از افراد باالی ۳۰ سال بود 
که تعداد بیماران مزمن تنفسی 85 نفر، افراد مبتال به سرطان ریه ۹۶ نفر، بیماران قلبی ۱۰58 نفر و 
افراد دچار سکته مغزی 52۶ نفر بود.« معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: »برای کالنشهرهایی 

مانند تهران و اصفهان نیازمند برنامه ها و تمهیدات ویژه هستیم. همچنین، در جنوب، غرب و شرق 
کشور با پدیده غبارآلودگی  مواجه هستیم که راهکارهای رفع این آلودگی ها باید مورد توجه قرار 
گیرد.« به گزارش سازمان جهانی بهداشت، این فشار بهداشتی بر آسیب پذیرترین جمعیت جهان؛ 
یعنی کودکان و گروه های اجتماعی اقتصادی پایین تر و جوامع محروم بیش از دیگر گروه ها قابل مشاهده 
است. آلودگی هوا عامل یک سوم مرگ ومیر ناشی از سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری قلبی است، 
حتی از عدم تحرک جسمی و چاقی که بیماری های غیرمسری )NCDs( خطرناک هستند، فراتر رفته 

و به دومین عامل مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیرمسری تبدیل شده است.

خبــر

آنفلوانزا بیماري ویروسي 
حاد دستگاه تنفسي است 
درد  سردرد،  تب،  با  که 
عضالني، تعریق، آبریزش 
بیني، گلودرد و سرفه ظاهر مي شود. سرفه 
مي یابد  ادامه  مدتي  براي  و  شدید  اغلب 
ولي سایر نشانه هاي بیماري بعد از 2 تا ۷ 
روز خودبه خود بهبود پیدا مي کند. بیماري 
اپیدمیولوژیک  معموال براساس مشخصات 
آن شناسایي می شود و موارد تک گیر آن را 
فقط با کمک روش هاي آزمایشگاهي مي توان 
تشخیص داد. آنفلوانزا در افراد مختلف ممکن 
است از سایر بیماري هاي ویروسي دستگاه 
تنفس قابل تشخیص نباشد. اشکال بیماري 
متفاوت است و ممکن است نشانه هایي مثل 
سرماخوردگي، برونشیت، پنوموني ویروسي و 
بیماري هاي حاد غیرقابل افتراق دستگاه تنفسي 
را نشان دهد. اختالالت دستگاه گوارش )تهوع، 
استفراغ و اسهال( نیز بروز مي کند ولي در کودکان 

ممکن است همراه با نشانه هاي ریوي باشد.

مرگ ۵۶ نفر به دلیل ابتال به آنفلوانزا
هرساله و با شروع فصول سرد سال به ویژه پاییز 
این بیماری مهمان ناخوانده خانه ها می شود و 
افراد زیادی را درگیر خود می کند ولی متاسفانه 
امسال به دلیل شیوع زودهنگام این بیماری 
میزان ابتال و تلفات آن قابل توجه است. آنطور 
که رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت اعالم کرده، از اول مهرماه ۹8 
و با شیوع موج اول آنفلوانزا در کشور، 5۶ نفر 
فوت کرده اند که ۱۹ مورد از این فوتی ها در 

هفته گذشته رخ داده است.
کیانوش جهانپور، ۱۱ آذرماه در برنامه رادیویی، 
با بیان اینکه امسال موج شیوع آنفلوانزا یک ماه 
زودتر از سال های گذشته در کشور آغاز شده، 
اظهار داشت: »موج این بیماری تنها خاص 
کشور ما نیست و گزارش ها نشان می دهد در 
کشورهای مدیترانه شرقی و غرب آسیا نیز این 

پدیده وجود دارد.«
وی گفت: »با توجه به اینکه هر سال در این 
فصل با شیوع آنفلوانزا و فوت برخی هموطنان و 
افراد مبتال به بیماری های زمینه ای مواجه هستیم، 
هشدارهایی در رسانه ها درباره پیشگیری و کنترل 

این بیماری مطرح می شود.«
جهانپور به آمار فوتی های این بیماری در ایران 
و جهان، اشاره کرد: »ساالنه 5۰۰ هزار نفر در 
دنیا به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از 
دست می دهند و خوشبختانه آمار مرگ ومیر در 
ایران نسبت به میانگین جهانی پایین تر است.« 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت تأکید کرد: »ظرف دو هفته اخیر با شیوع 

آنفلوانزا مواجه هستیم اما هنوز نمی توان اعالم 
کرد با همه گیری مواجه هستیم و ممکن است 
ظرف دو هفته آینده شیوع این بیماری در کشور 
بیشتر باشد که با رعایت نکات بهداشتی می توان 
از ابتال به این بیماری پیشگیری کرد.« جهانپور 
افزود: »اغلب فوت شدگان در اثر ابتال به آنفلوانزا 

دارای بیماری  زمینه ای بوده اند.«

توزیع ۲۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا 
در کشور

معاون بهداشت وزیر بهداشت هم با تأیید خبر 
فوت 5۶ نفر به دلیل ابتال به آنفلوانزا، گفت: 
»امسال حدود 2۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا در 
سطح کشور و مراکز بهداشتی برای گروه های 
پرخطر توزیع شده و این افراد واکسن تزریق 
کرده اند. البته مهم تر از تزریق واکسن، رعایت 
اصول بهداشت فردی و جمعی است؛ یعنی 
شستن دست ها،  استفاده از ماسک و حضور 
نیافتن افراد مبتال در جمع موارد مهمی است 

که باید به آن توجه کنیم.«
علیرضا رئیسی در گفت و گو با خبرگزاری فارس 
توضیح داد: »توصیه اکید ما این است که تزریق 
واکسن آنفلوانزا اصال لزومی ندارد، مگر برای 
افراد پرخطر شامل خانم های باردار، افراد باالی 
۶5 سال، کسانی که دچار بیماری های مزمن 
کلیه، تنفسی، قلبی، سرطان هستند، همچنین 
افراد دچار نقص ایمنی بنابراین فقط این افراد 

باید واکسن تزریق کنند.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه 
چند درصد از جامعه باید از واکسن آنفلوانزا 
استفاده کنند؟ گفت:  »آمار خیلی شاخصی نداریم 

اما قطعا کمتر از 5 درصد جامعه باید این واکسن 
را تزریق کنند. به تمام افراد گروه های پرخطر 
توصیه می کنیم حتما این واکسن را تزریق کنند.«
وی به توزیع واکسن آنفلوانزا توسط وزارت 
بهداشت بین مراکز بهداشتی اشاره کرد: »امسال 
حدود 2۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا در سطح کشور 
و مراکز بهداشتی برای گروه های پرخطر توزیع 

شده  و این افراد واکسن تزریق کرده اند.«
رئیسی درباره اخبار متناقض منتشرشده درمورد 
آمار افراد فوت شده به دلیل ابتال به بیماری آنفلوانزا، 
توضیح داد: »از ابتدای آغاز موج شیوع آنفلوانزا؛ 
یعنی از اول مهرماه تاکنون 5۶ نفر به دلیل ابتال به 
این بیماری جان خود را از دست داده اند. البته 
طی روزهای دوم تا هشتم آذرماه 2۷۳ نفر به 
دلیل آنفلوانزا در بیمارستان ها بستری شده اند و 
متاسفانه ۱۹ نفر جان خود را از دست داده اند. 
۳۷ نفر نیز پیش از این تاریخ فوت شده بودند.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت تصریح کرد: »تمام 
افراد فوت شده دارای بیماری زمینه ای یا مسن 
بوده اند. ازاین رو، ابتال به هرگونه بیماری ریوی 
و تنفسی به معنای ابتال به آنفلوانزا نیست و 
تشخیص این بیماری نیازمند انجام آزمایش های 
تشخیصی است. همان طور که قبال از سوی 
وزارت بهداشت اعالم شده، نیازی نیست تمام 
افراد جامعه اقدام به تزریق واکسن کنند و استفاده 
از واکسن تنها برای خانم های باردار و افراد مبتال 
به بیماری های زمینه ای مانند دیابت و بیماری های 
ریوی توصیه می شود. آمار تأییدشده و آخرین 
وضعیت مبتالیان به این بیماری به صورت هفتگی 
از سوی وزارت بهداشت اعالم می شود بنابراین 
هموطنان به برخی آمارهای غلط منتشرشده در 

شبکه های اجتماعی توجه نکنند.« رئیسی با اشاره 
به اینکه فراگیری آنفلوانزا طی 2 هفته گذشته 
بیشتر شده، گفت: »تاکنون ۴ هزار بیمار مبتال به 
آنفلوانزا در کشور بستری شده اند. البته نکته ای 
که باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است 
که افراد مبتال به آنفلوانزا از خوددرمانی بپرهیزند 
و بهداشت فردی را رعایت کنند. در این راستا 
شستن دست ها به صورت اصولی برای پیشگیری 
از ابتال به آنفلوانزا باید مدنظر افراد قرار گیرد.«

وی با اعالم اینکه هیچ کمبود دارویی در زمینه 
درمان بیماران آنفلوانزا در کشور وجود ندارد، 
افزود: »پیش بینی می شود طی ۳-2 هفته آینده 
شیوع بیماری آنفلوانزا در کشور ادامه پیدا کند، 
البته نوع ویروسی که امسال شایع شده مهاجم تر 
و تغییر ژنتیک یافته  تر است بنابراین فراگیری آن 
بیشتر شده است. البته افراد فوت شده به دلیل 
ابتال به آنفلوانزا دارای سابقه بیماری قبلی، کلیوی 
و زمینه ای بوده اند و تزریق واکسن آنفلوانزا به 

افراد عادی توصیه نمی شود.«

تشدید آنفلوانزا با مصرف خودسرانه 
دارو

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت نیز با بیان اینکه آنفلوانزا بیماری فصلی 
است که هر سال تکرار می شود و با سرد شدن 
هوا گسترش  می یابد، تصریح کرد: »انتظار می رود 
حداقل 2۰ درصد مردم جامعه در هر فصل به 
آنفلوانزا مبتال شوند. چند عامل باعث می شود 
این موج تشدید یا تضعیف شود که مهم ترین 

عامل ویروس است.«
محمدمهدی گویا توضیح داد: »ویروس آنفلوانزا 

عجیب و مدام در حال تغییر است. همین تغییرات 
کوچک موجب می شود بدن انسان نتواند آن 
را شناسایی کند و فردی که سال قبل مبتال 
شده، امسال نیز مبتال می شود و اگر شدت 
بیماری زایی ویروس زیاد باشد، تعداد کسانی 

که مبتال می شوند، بیشتر خواهدشد.«
وی افزود: »باید فاصله حداقل یک متری را با فرد 
مبتال رعایت و از مصرف خودسرانه دارو به ویژه 
آنتی بیوتیک جدا خودداری کرد زیرا اصال برخی 
موارد بیماری نیاز به آنتی بیوتیک ندارد.« گویا با 
اشاره به اینکه داروهای کورتون دار ممکن است 
موجب تشدید بیماری شود، اظهار داشت: »فرد 
مبتال تا چند روز ویروس را از طریق قطرات 
تنفس دفع می کند. به عنوان مثال پزشک توصیه 
می کند فرد بیمار ۳-2 روز در منزل استراحت 
کند بنابراین باید در منزل بماند تا بیماری را به 

دیگران منتقل نکند.«
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »تعطیلی 
مدارس به آنفلوانزا ربطی ندارد و بیشتر کسانی که 
مبتال شده اند در سنین مدرسه نیستند و افرادی 
با سن باالتر هستند. تالش می کنیم در تحصیل 
دانش آموزان وقفه ای ایجاد نشود، ضمن اینکه 
سالمت آنها برای ما اهمیت دارد و تعطیلی مدارس 
به دلیل آلودگی هوا بوده است.« گویا تصریح 
کرد: »برای اینکه حتی یک کالس درس تعطیل 
شود، باید بر اساس ابتالی دانش آموزان یک 

کالس به بیماری تصمیم گیری شود.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت ادامه داد: »ویروس آنفلوانزای فصلی 
۴ گروه مهم دارد که در یک فصل آنفلوانزایی 
یک یا دو ویروس فعال می شود و امسال دو 
نوع H۱N۱ و H۳N2 بیشتر فعال بوده که 
نوع اول بیش از ۹۰ درصد موارد را تشکیل 
داده است.« وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا زائران اربعین در انتقال ویروس آنفلوانزا 
مؤثر بوده اند؟ گفت: »این موضوع صحت ندارد 
زیرا ویروس کل منطقه و حاشیه مدیترانه را 
به شدت درگیر کرده و کویت با وضعیت مشابه 
ما حتی با شدت بیشتر درگیر است. همچنین 
عمان، قطر و... درگیر هستند و این بیماری 

ربطی به مسافرت ها ندارد.«

 بهتر است عالئم و راه های مقابله با 
بیماری را بهتر بشناسید. همان طور 
که گفته شد آنفلوانزا بیماری حاد 
و شایع است که شیوع آن در 
فصول سرد سال و به خصوص 
در پاییز زیاد است. این بیماری 
به علت درگیری دستگاه تنفسی، 

بسیار مسری است.
عالئم ابتال به آنفلوانزا شامل تب 
و لرز )تب معموال بین ۳8 تا ۴۰ 
درجه سانتی گراد و گاهی تا ۴۱ 
درجه سانتی گراد(، سرفه و اغلب 
سرفه خشک، آبریزش و گرفتگی 
و  سینوس  درد  گلودرد،  بینی، 
پشت  و  گردن  درد  گوش ها، 
چشم ها، بی اشتهایی، تهوع، اسهال 
کوفتگی،  احساس  استفراغ،  و 
دردهای عضالنی و استخوانی 
)درد عضالت اغلب در پشت، 
بازوها و پاها(، افزایش تعریق و 
خشونت صداست. از آنجا که 
ویروس های آنفلوانزا در قطرات 
تنفسی وجود دارند، می توانند از 

طریق سرفه و عطسه منتشر شوند. 
چنانچه ذرات عفونی ناشی از 
فرد  دهان  آب  قطرات  انتشار 
عطسه،  یا  سرفه  هنگام  مبتال 
استنشاق  دیگری  فرد  توسط 
شود یا به وسیله دست و اشیای 
آلوده شده به قطرات آب دهان، 
به بینی یا گلوی فرد دیگر برسد، 

می تواند بیماری را منتقل کند.
 رعایت موارد زیر می تواند نقش 
موثری در جلوگیری از انتقال این 

عفونت داشته باشد:
 در زمان شیوع بیماری آنفلوانزا، 
هنگام احوالپرسی از در آغوش 
گرفتن، دست دادن و بوسیدن 

خودداری کنید.
 چنانچه با افراد مبتال در ارتباط 

هستید، از ماسک استفاده کنید.
 از تماس دست آلوده با چشم ها 

و بینی و دهان بپرهیزید.
 در صورت مشاهده عالئم 
پزشک  به  بالفاصله  فوق، 
مصرف  از  و  کرده  مراجعه 

خودسرانه آنتی بیوتیک و هرگونه 
خوددرمانی جدا خودداری کنید.
آنفلوانزا  مشابه  عالئم  اگر   
دارید، از سایر افراد حداقل یک 

متر فاصله بگیرید.
 چنانچه به آنفلوانزا مبتال شدید، 
در منزل بمانید و حداقل 2-۳ 
روز از رفتن به اماکن جمعی مثل 
مهدکودک، مدرسه، محیط کار و... 

خودداری کنید.
 در صورت ابتال در منزل از 
سایر افراد خانواده فاصله بگیرید 
و ضمن داشتن لوازم شخصی 
جداگانه )لیوان، بشقاب، قاشق 
و چنگال(، هنگام خواب نیز در 

اتاق جداگانه بخوابید.
 هنگام سرفه و عطسه بینی 
و دهان خود را به طور کامل با 

دستمال کاغذی بپوشانید.
 دست ها را به طور مرتب و 

مکرر با آب و صابون بشویید.
 دستمال کاغذی را بالفاصله 

در سطل زباله دردار بیندازید.

 استراحت و خواب کافی به عنوان 
مهم ترین اقدام برای بهبود بیماری

 استفاده از مایعات فراوان مانند آب، 
آب میوه طبیعی و سوپ رقیق

 مصرف میوه ها و سبزیجات حاوی 
C ویتامین

 پرهیز از مصرف غذاهای چرب، 
سرخ کرده و ادویه دار

 مصرف وعده های غذایی کوچک 
حاوی مواد نشاسته ای بدون ادویه )برنج، 
پوره، غالت پخته شده، سیب زمینی پخته 

و...( در روزهای ابتدای بیماری
 قرقره آب نمک )سرم فیزیولوژی( 
در  بار  بینی، چند  از  آن  استنشاق  و 
روز برای بهبود سوزش گلو و کاهش 

ترشحات بینی
استعمال دخانیات،  از   خودداری 

سیگار و الکل
 روشن کردن دستگاه بخور برای 
شدن  رقیق  و  هوا  رطوبت  افزایش 
ترشحات ریه )مخزن دستگاه را روزانه 

تمیز کنید.(
 ورزش مالیم و سبک برای تقویت 

قدرت بدن و سیستم ایمنی
 دوری از فشارها و استرس های روانی
بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، این افراد 
بیشتر از سایر افراد در معرض خطر 
ابتال به بیماری آنفلوانزا و عوارض آن 
هستند؛ نوزادان و کودکان کمتر از 5 
سال )به ویژه کودکان زیر 2 سال(، مبتالیان 
دیابت،  مثل  مزمن  بیماری های  به 
کلیوی،  ریوی،  قلبی،  مشکالت 
اختالالت نورولوژی و خونی، سرطان 
و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، 
خانم های باردار، افراد باالی 5۰ سال و 
به خصوص سالمندان باالی ۶5 سال. 
همچنین توصیه می شود این افراد برای 
مشاوره  با  آنفلوانزا  واکسن  دریافت 
پزشک اقدام کنند؛ افراد باالی 5۰ سال، 
تمام کودکان بین ۶ تا 5۹ ماه، افراد مبتال 
دیابت،  مثل  مزمن  بیماری های  به 
نارسایی  قلبی- عروقی،  بیماری های 
کلیوی، آسم، اختالل تولید گلبول قرمز، 
اختالالت نورولوژیک، مصرف کنندگان 
داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، 
افراد همودیالیزی، مبتال به ایدز، مبتالیان 

به بیماری های صعب العالج، افراد تحت 
و  رادیوتراپی  کورتون،  با  درمان 
شیمی درمانی، افراد چاق با شاخص توده 
بدنی باالی ۴۰، کودکان تحت درمان 
مزمن با آسپیرین یا داروهای حاوی 
سالیسیالت، خانم های باردار، پزشکان، 
پرستاران و کارکنان بهداشتی مشغول 
در مراکز و موسسات بهداشتی- درمانی، 
بیمارستان ها و آسایشگاه ها. اما این افراد 
نباید واکسن آنفلوانزا تزریق کنند؛ افرادی 
که به تخم مرغ حساسیت شدید دارند، 
کسانی که در گذشته واکنش حساسیتی 
شدید به واکسن آنفلوانزا نشان داده اند، 
افرادی که در گذشته سابقه بروز نشانگان 
گیلن باره را پس از ۶ هفته از دریافت 
واکسن آنفلوانزا داشته اند، کودکان زیر 
۶ ماه و بیماران تب دار )تا زمانی که تب 
و بیماری مربوط به آن فروکش کند(. 
البته با توجه به تنوع واکسن های آنفلوانزا 
ایمن  تزریق  برای  دارویی،  بازار  در 
فراورده، باید شرایط سنی و ویژگی های 
فردی، منطبق بر موارد مندرج در بروشور 

فراورده دارویی مدنظر قرار گیرد.

اقدامات موثر برای کاهش عالئم و بهبود بیماری آنفلوانزاراه های پیشگیری و بهبود آنفلوانزا

از اول مهرماه ۹۸ و با شیوع موج 
اول آنفلوانزا در کشور 4 هزار 
بیمار مبتال بستری شده اند و از 
این تعداد ۵۶ نفر که اغلب آنها 

دارای بیماری  زمینه ای بودند، 
فوت کرده اند

- کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت

»ف. الماز« پس از سفر به شوروی، 
روش زایمان بدون درد )یا زایمان 
با آماده سازی روانی – جسمانی( را 
وارد فرانسه کرد. البته این اصطالح 
چندان درست نیست زیرا درد در این نوع زایمان 
از بین نمی رود، بلکه به زن آموخته می شود درد را 
کنترل کرده و رنج را از آن حذف کند. این کار همیشه 
ممکن نیست. سهم الماز با این کار در آن بود که در 
برابر پزشکی شدن افراطی زایمان که در آن زمان به 
وجود آمده بود، راه تازه ای را باز کند، به صورتی که 
زن از ابتدا تا انتهای زایمان بدون تبعیت کورکورانه 

از گروه پزشکی، فعال و آگاه باقی بماند.
در این روش مشاهده می شود میزان درد بسیار متغیر 
است و این موضوع به شرایط بستگی دارد و صرفا با 
فیزیولوژی نمی توان آن را توضیح داد. میزان و شدت 
درد در واقع از داده های بسیار زیادی از جمله محیط 
تاثیر می پذیرد. الماز، روش های تنفس، دستیابی به 
آگاهی بیشتر از بدن خود برای زنان و گردآوردن و به 
مشارکت گذاشتن تجربه شان پیش از زایمان را مفید 
می داند. او می خواهد حواس زن را از درد منحرف 
کرده و برای این کار او را نسبت به حرکات بدنی اش 
آگاه تر کند و به خصوص شیوه تنفس کردن را به او 
می آموزد. در منطق کسانی که به زن در زایمان کمک 
می کنند، »طبیعی« تلقی کردن آن سبب می شود رنج 
کشیدن در زنان در حال زایمان نادیده گرفته شود. 
این موضوع را امروز هنوز نزد برخی زنان می بینیم که 
عقیده دارند این درد به مشکل فیزیولوژیک یا بیماری 
مربوط نمی شود بنابراین خودبه خود قابل تحمل است.
در زایمان بدون درد، آموزش مناسب زنان و آموختن 
روش های بدنی سبب می شود  رنج زایمان کاهش یابد یا 
از میان برود و به این ترتیب خود زن نیز فعال تر می شود 
و با آگاهی بیشتری در زایمان مشارکت خواهد کرد.
 کار روی بازنمایی ها همراه با آموزش روش های 
تنفس و تمرکز انجام می گیرد. برای طرفداران این 
روش ها، انفعال زن در برابر آنها، سرچشمه ای برای 
رنج او در زایمان است. چنانچه زن از منابع الزم برای 
این کار برخوردار نباشد، درمورد روش ها و گروه 
پزشکی زایمان هیچ شناختی نداشته باشد و افزون بر 
این ترس از رنج بردن وجودش را فرابگیرد، دردهای 
زایمان را در بدترین وضعیت حس خواهد کرد. زن 
باید در جایگاه اجتماعی و سیاسی خود با گرایش به 
انفعال مبارزه کند و به نوعی خودمختاری یا موقعیتی 
فعال در به دنیا آوردن فرزندش برسد. به این ترتیب 
تجربه ای که همه آن را دردناک توصیف می کنند، به 
یکی از مهم ترین حوادث زندگی او تبدیل خواهد شد.
از میان رفتن وحشت، امکان برخورداری از قالب های 
معنایی و یک گروه کامال آماده برای کمک به زایمان، 
سبب می شود زن درد کمتری احساس کرده و موقعیت 
او کامال تغییر کند. در گروه های آموزش خانم های 
با یکدیگر مالقات می کنند و تجارب  آنها  باردار، 
خود را به مشارکت می گذارند. به این ترتیب ترس 
از بیمارستان و کنشگران آن کاهش می یابد یا از میان 
می رود و زن می تواند نسبت به آن احساس اعتماد 
کند و بخشی از وحشت خود را از میان ببرد. هدف 
صرفا آن نیست که درد مهار شود، بلکه باید زایمان 
را به پدیده ای بدون وحشت تبدیل کرد، رویدادی 

خوب که با اعتماد تجربه می شود.
روشن است که زایمان بدون درد به نتایج متناقضی 
نیز می رسید. گاهی زنانی که کامال انگیزه داشتند و 
برای زایمان آماده بودند، تجربه ای بسیار سخت را از 
سر می گذراندند و برعکس زنان دیگری که چندان 
کاری نکرده بودند، زایمانی بسیار ساده داشتند اما 
بیشتر زنان، زایمان های آرام را تجربه می کردند که 
در آنها هرچند درد کامال از بین نمی رفت، به هیچ 

عنوان خاطره ای رنج آور باقی نمی گذاشت.
امروز به جای زایمان بدون درد از اصطالح رایج 
»آماده سازی برای زایمان« استفاده می شود. روش های 
کاهش درد امروزه بسیار رایج و با روش های دیگری 
هیپنوز،  یوگا،  آرامش بخش،  حرکات  مثل  بدن  در 
آوازهای پیش از زایمان و همچنین استفاده از استحمام 
در وان آب گرم، ماساژهای میان دوراه )پرینیوم( در 
منطقه تناسلی یا دهانه رحم و... همراه شده اند. در 
برخی  زایشگاه های آمریکا، یک خانم به این کار 
اختصاص دارد که پدر و مادر را با حضور فعال خود 
و ماساژ دادن مادر، همراهی کرده و ایشان را برای 
پذیرش بهتر این واقعه آماده کند. باید توجه داشت 
و  زایمان  کیفیت  و  درد  میان  ساده ای  معادله  هیچ 
آماده سازی برای آن وجود ندارد و یک زن واحد 
ممکن است از یک زایمان به زایمان دیگر شدت 

درد بسیار متفاوتی را تجربه کند.
منبع: مجموعه مقاالت درد و رنج

آموزش زنان و آموختن روش های 
بدنی رنج زایمان را کاهش می دهد

 علی اکبر 
ابراهیمی

گزارش »سالمت« از آخرین آمار ابتال به آنفلوانزا و روش های پیشگیری از آن

آژیر خطر شیوع آنفلوانزا به صدا درآمد
 برگردان: 

ناصر فکوهی، 
فاطمه سیارپور



3 سالمت در جهان

مطالعات نشان می دهد میزان مرگ ومیر بین میانساالن آمریکایی از هر نژاد و گروه افزایش یافته

وضعیت سالمت در آمریکا از سایر کشورهای پیشرفته بدتر است
با کاهش امید به زندگی بین 
مردم آمریکا در یک دوره 3 
ساله که بخشی از آن به دلیل 
افزایش مرگ بین افراد ابتدای 
زندگی شان بوده، بسیاری به میزان مرگ بین 
سفیدپوستان ساکن مناطق روستایی به دلیل 
توجه  می شود،  خوانده  ناامیدانه  مرگ  آنچه 
کردند. عوامل مرگ ناامیدانه مصرف بیش از حد 
مواد مخدر، اعتیاد به الکل و خودکشی است.
در  قبل  چندی  آن  نتایج  که  تازه ای  تحلیل 
شده،  منتشر  )جاما(  آمریکا  پزشکی  نشریه 
نشان می دهد افزایش میزان مرگ میانساالن 
آمریکایی در همه نژادها و گروه های قومی 
از حومه تا شهرها هم دیده می شود. به گفته 
مرگ  عامل   3 هرچند  گزارش،  نویسندگان 
از حد مواد مخدر،  بیش  ناامیدانه- مصرف 
اعتیاد به الکل و خودکشی- هنوز از مهم ترین 
دالیل افزایش میزان مرگ ومیر میانساالن این 
سالمت  دیگر  مشکالت  اما  هستند  کشور 
بیماری های قلبی، سکته های مغزی و  مانند 
بیماری های مسدودکننده ریوی هم از جمله 
میانساالن  در  مرگ  میزان  افزایش  عوامل  

آمریکایی گزارش شده است.
دکتر ولف عقیده دارد کل کشور نسبت به سایر 
کشورهای ثروتمند شرایط سالمت مطلوبی 
ندارد. مردم در بهترین دوره باروری شان از 
دست می روند. بچه ها والدینشان را از دست 

می دهند و نیروی کار ما ضعیف تر می شود.
برخی  برای  زندگی  که گستره  این موضوع 
آمریکایی ها کم شده را همه می دانستند اما تحلیل 
جغرافیایی این مساله کارشناسان را شوکه کرده 

است. براساس نقشه ها، بین سال های 2010 تا 
2017 میالدی، تقریبا در همه ایالت های آمریکا 
شاهد افزایش میزان مرگ بین افراد 25 تا 64 
سال هستیم. این افزایش نشان می دهد به رغم 
اینکه آمریکا دارای باالترین سرانه هزینه سالمت 
در جهان است، هنوز نتوانسته در امر سالمت 
پابه پای کشورهای ثروتمند دیگر پیش برود.

دکتر پرستون، استاد جمعیت شناسی دانشگاه 
پنسیلوانیا، می گوید: »طی قرن بیستم، سال به 
سال شاهد بهبود در میزان مرگ ومیر بین مردم 

آمریکا بودیم. در قرن بیستم استثنای بزرگی 
در این بهبود پیش آمد. از سال 2010 میالدی 
در  افراد  میزان مرگ  در  بهبودی  دیگر هیچ 

سن کار دیده نشد.«
بهبود زیاد نیست  اثر عدم  بر  تعداد مرگ ها 
بهبود  میزان  از  اما 33هزار مرگی که خارج 
امید به زندگی بین افراد 25 تا 64 سال اتفاق 
افتاده، نسبت به مرگ در سنین بین 80 تا 90 
سال، تاثیر بسیار بیشتری بر امید به زندگی در 

کشور می گذارد.  

بین  مرگ ومیر  میزان  بهبود  از  نشان  داده ها 
کودکان و سالمندان آمریکایی دارد که شاید 
یکی از دالیل آن برخورداری بیشتر این سنین 

از بیمه های سالمت باشد.
براساس مطالعات جدید، میزان مرگ به هر دلیل 
بین افراد 25 تا 64 سال در فاصله سال های 
هر  در  نفر  از 328  میالدی  تا 2017   2010
100هزار نفر به 348 نفر در هر 100هزار نفر 
تنها  این آمار  رسیده و این واضح است که 
درباره سفیدپوستان صدق نمی کند، بلکه شامل 

سایر گروه های نژادی و قومی نیز می شود که 
دلیل اصلی آن همان طور که ابتدا گفته شد، 
سه گانه مرگ ناامیدانه- مصرف بیش از حد 
مواد مخدر، اعتیاد به الکل و خودکشی- است. 
کارشناسان معتقدند، این روند تنها به میانساالن 

محدود نخواهد ماند. 
دکتر ولف می گوید: »یافته ها نشان می دهد، 
این افزایش بر میزان مرگ میانساالن از نظر 
جغرافیایی متمرکز است و یک سوم آنها تنها 
در 4 ایالت دیده شده. باید بفهمیم در این 4 
ایالت چه خبر است؟ تاریخچه این 4 ایالت 
نشان می دهد، روند افزایش مرگ میانساالن 
همزمان با برخی تغییرات اقتصادی مانند کاهش 
شغل های تولیدی و بسته شدن معادن فلزات و 
کارخانه های خودروسازی اتفاق افتاده است.«
این  جمعیت شناس  کارشناسان  برخی  برای 
داده ها تعجب آور نبوده اما ارزش این گزارش 
در آن است که همه این داده ها را یکجا و به 
صورت همه جانبه گردآوری و ارائه کرده ولی 
همچنان برخی سوال ها بدون پاسخ مانده، مثال 

اینکه چرا در رده سنی 25 تا 64 سال شاهد 
افزایش میزان مرگ هستیم؟

به گفته دکتر ولف، باید به دالیل ریشه ای نگاه 
کنیم. به نظر او، در دهه 80 یعنی وقتی بهبود در 
میزان مرگ بین آمریکایی ها از سایر کشورهای 

پیشرفته عقب ماند، برخی موارد تغییر کرد.
از  بیش  مصرف  براثر  مرگ  میزان  افزایش 
به  اعتیاد  افزایش  حاصل  مخدر،  مواد  حد 
شبه افیونی هاست اما شاید یک دلیل دیگر آن 
تغییر در منابع مواد مخدر در شرق و غرب 
است. در دهه گذشته، مخلوط کردن مواد مخدر 
صنعتی از نوع فنتالین با هروئین یا حتی جایگزین 
شدن مواد مخدر صنعتی به جای هروئین در 
برخی مناطق، سبب مرگبارتر شدن مواد شده. 
گذشته از اینکه با توجه به این نوع تولید، حاال 
مصرف کنندگان نمی دانند دقیقا چه دوزی را 

مصرف می کنند.
در  زندگی  به  امید  که  نیست  بار  اولین  این 
ایاالت متحده پیشرفتی نداشته؛ در دهه 1960 
هم شاهد چنین توقفی بین مردان آمریکایی 
بودیم که بعد از مدتی رفع شد و از آن هنگام 

دستاوردهای چشمگیری داشته ایم. 
برخی کارشناسان معتقدند، نمی توان یک دلیل 
کلی برای همه کشور تعریف کرد، مثال حاال 
وضعیت سالمت بین هیسپانیک ها، التین تبارها 
یا آسیایی تبارهای ساکن آمریکا مطلوب است 
و امید به زندگی در مناطق ساحلی آمریکا؛ چه 
شرق یا غرب بهتر شده. به این ترتیب دالیل در 
حال تغییر فراوانی برای هر منطقه جغرافیایی 

می تواند وجود داشته باشد.
NewYorkTimes :منبع

 ترجمه: 
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یشایایی

 تقریبا در همه ایالت های آمریکا 
شاهد افزایش میزان مرگ بین افراد 
25 تا 64 سال هستیم. این افزایش 

نشان می دهد به رغم اینکه آمریکا 
دارای باالترین سرانه هزینه سالمت 

در جهان است، هنوز نتوانسته در امر 
سالمت پابه پای کشورهای ثروتمند 

دیگر پیش برود

آمریکا

شماره هفتصدوسی  ودو  شانزده آذر نودوهشت

وضعیت ایدز در جهان
سازمان جهانی بهداشت در گزارشی که به مناسبت روز جهانی آگاهی بخشی درباره ایدز منتشر شد، شمار مبتالیان به این بیماری 
را در سراسر جهان تا پایان سال 2018 میالدی  دست کم 37 میلیون و 900 هزار نفر اعالم کرد که بیش از 36 میلیون نفر از این 
تعداد بزرگسال و 1 میلیون و 700 هزار نفر دیگر کودک بوده اند. از این تعداد، بیماری در 79 درصد از مبتالیان تشخیص داده 
شده است، 62 درصد از این جمعیت در حال درمان هستند و 53درصد توانسته اند به کمک درمان های مداوم سطح این ویروس 
را در بدن خود کاهش دهند تا جایی که به میزان قابل توجهی خطر انتقال این ویروس از طریق آنها به دیگران کم شده است. 
این سازمان همچنین اعالم کرد دست کم 8 میلیون و 100 هزار نفر دیگر در سراسر جهان به این ویروس آلوده هستند که هنوز 
وجود این ویروس در بدن آنها تشخیص داده نشده و به همین دلیل امکان درمان آنها وجود ندارد. بنا بر اعالم تدروس آدهانوم، 
مدیرکل این سازمان، شمار مبتالیان به این بیماری به طور چشمگیری افزایش یافته و اگرچه اکنون بیش از هر زمانی مبتالیان 

این بیماری تحت مداوا هستند، هنوز بیماران بسیاری از این معالجات بی بهره اند زیرا هنوز وجود چنین ویروسی در بدنشان 
تشخیص داده نشده است. این سازمان بر ضرورت انجام آزمایش های »اچ آی وی« برای تشخیص زودهنگام ابتال به این بیماری 
و آغاز هرچه سریع تر درمان تاکید دارد و می گوید با این روش، حتی آنهایی که نتیجه آزمایش هایشان منفی است )یعنی مبتال به 
این بیماری نیستند( نیز امکان این را می یابند که با بهره گیری از خدمات مناسب، از ابتال به چنین بیماری ای در آینده پیشگیری 
کنند. به کمک این آزمایش، می توان ساالنه از ایجاد 1 میلیون 700 هزار عفونت جدید جلوگیری کرد. بنا بر گزارش های سازمان 

جهانی بهداشت، در حال حاضر دوسوم مبتالیان به بیماری ایدز )25 میلیون و 600 هزار نفر( در قاره آفریقا زندگی می کنند.
نگرانی ها درباره سرعت گسترش ایدز در شرق اروپا و آسیای مرکزی، همچنین خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رو به افزایش 

است و طبق تحقیقات جدید، خطر ابتال به این ویروس در این مناطق 95 درصد افزایش یافته است. 
منبع: یورونیوز

میزان باروری در آمریکا باز هم در سال 2018 
میالدی کاهش یافت. براساس گزارش مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری ها، این چهارمین 
سال است که میزان تولد در کشور کمتر 
شده اما ورود مهاجران به آمریکا باعث شده 

جمعیت کلی کشور کمتر نشود.
سال 2018  در  نفر  به 3/8میلیون  نزدیک 
میالدی در آمریکا به دنیا آمده اند؛ یعنی هر 
هزار زن آمریکایی در سن باروری، 15 تا 44 
سال، نزدیک به 60 نوزاد به دنیا آورده اند که 
نشان دهنده میزان پایین در کل کشور است. 
همزمان، میزان تولد نوزاد بین زنان مکزیکی 

ساکن آمریکا 3درصد کمتر شده.
باردار  دیرتر  روزها  این  آمریکایی  زنان 
می شوند. در سال 2017 و 2018 میالدی، 
زنان آمریکایی تقریبا در 30 سالگی اولین فرزند 
خود را به دنیا آورده اند. این آمار بخشی به 
دلیل کاهش بارداری زنان در سنین نوجوانی 
و دهه دوم زندگی است و بخشی هم به دلیل 
افزایش بارداری در دهه سوم و چهارم زندگی 

آنها. البته مهاجران التین تبار در سنین کمتری 
اولین فرزند خود را به دنیا می آورند. زنان 
مکزیکی در 24/4 سالگی و پورتوریکویی ها 

در 24/8 سالگی.
براساس اعالم موسسه نظرسنجی پو، نیمی از 
زنان مهاجری که در سال 2018 میالدی بچه 
به دنیا آورده اند، التین تبار بوده اند. همزمان، 
زادوولد بین زنان آسیایی به 24درصد رسیده 
که نسبت به سال 2000 میالدی، 5درصد 
بیشتر شده است. در همین زمان، سهم زنان 
هم  تولدها  کل  از  آمریکایی  سیاهپوست 

11درصد بوده است. 
با تمام آنچه گفته شد، میزان باروری در ایاالت 
متحده برای جایگزینی نسل آینده، هنوز کم 
است. برای اینکه نسل بعدی جایگزین نسل 
قبلی شود، باید میزان تولد به 2100 تولد به 
ازای هر 1000 زن برسد. تنها مناطق هاوایی 
یا جزیره نشینان اقیانوس آرام میزان تولدی 

بیش از آنچه گفته شد، دارند. 
برخی جمعیت شناسان آمریکایی معتقدند، 

این  در  زادوولد  روند  می توانند  مهاجران 
کشور را بهبود بخشند. در غیر این صورت 
در آینده ای نزدیک جمعیت جوان رو به 
کاهش می رود و مانند ژاپن جمعیت آمریکا 

هم جمعیتی پیر خواهد بود.
انتظار می رود، ژاپن تا سال 2036 میالدی به 
جایی برسد که از هر 3 نفر، 1 نفر سالمند 
باشد و هرچند اکنون ژاپن جمعیتی حدود 
127میلیون دارد، با ادامه روند کنونی انتظار 
می رود جمعیت این کشور در سال 2049 

میالدی به 100میلیون برسد.
افرادی که بین سال های 1946 تا 1964 میالدی 
در آمریکا به دنیا آمده اند، تا سال 2030 میالدی 
بیش از 65 سال خواهند داشت؛ یعنی از 
هر 5 آمریکایی تا این سال، 1 نفر به سن 
بازنشستگی رسیده است. در حال حاضر، 
متوسط سن باروری در آمریکا 38 سال است 
اما کارشناسان می گویند این متوسط در سال 

2060 میالدی به 43 سال خواهد رسید.
Newsweek :منبع

شرایط استانبول به اندازه ای بحرانی بود که 
به باور بسیاری از راویان، امکان تغییر در آن 
وجود نداشت اما این باور غلط بود و شهردار 
جدید توانست سرنوشت استانبول را تغییر 
دهد؛ از شهری آلوده و غرق در بدهی به یکی 
از زیباترین شهرهای خاورمیانه و شاید حتی 
جهان که به نماد توسعه اقتصادی و جذب 

سرمایه گذاری تبدیل شده است.
شاید باورش سخت باشد که استانبول زیبای 
کنونی به فاصله ای کمتر از 20 سال قبل، یکی 
از کثیف ترین و  آلوده ترین شهرهای منطقه 
خاورمیانه بود؛ پایتختی تاریخی که در سایه 
عبور ترکیه از هویت عثمانی - اسالمی و 
تمرکز حکومت جدید بر آنکارا، به حاشیه 
رفته و روزبه روز بر بحران های شهری آن 
اضافه شده بود. آسمان آلوده و پر از دود، 
سواحل کثیف، آلودگی ناشی از انتشار زباله ها 
در نقاط مختلف شهر و البته دسترسی محدود 
منازل به شبکه آب شهری ازجمله ویژگی های 

بارز استانبول در کمتر از 20سال قبل بود.
 در چنین شرایطی، رجب طیب اردوغان، نامزد 
حزب رفاه اسالمی با پیروزی در انتخابات 
سال 1994 میالدی یه  عنوان شهردار استانبول 
برگزیده شد. سایت خبری ترک  پرس که 
مطالعات گسترده ای درباره تاریخ شهر استانبول 
)به ویژه در دوره معاصر( منتشر کرده، در این 
زمینه می نویسد: »شرایط استانبول به اندازه ای 
بحرانی بود که به باور بسیاری از راویان، 
امکان تغییر در آن وجود نداشت اما این باور 
غلط بود و شهردار جدید توانست سرنوشت 

استانبول را تغییر دهد. 

چگونه شهردار آلودگی را 
شکست داد؟

بخش عمده ساکنان استانبول در دهه90 ناچار 
بودند برای تردد در سطح شهر در ماه های 
پایانی و سرد سال از ماسک استفاده کنند چرا 
که میزان آلودگی ناشی از مصرف زغال سنگ 

تنفس در این شهر را سخت می کرد. راه حل 
برای همه مشخص بود؛ باید نظام گرمایش 
استانبول از زغال سنگ به گاز تغییر می کرد اما 
هیچ مدیری قادر به اجرای این راه حل نبود 
چراکه واردات گاز هزینه باالیی داشت و 
بودجه شهرداری استانبول بسیار محدود بود 
و البته از سوی دیگر، بیش از 2میلیارد دالر 
هم بدهی انباشته داشت؛ وضعیتی که ایجاد 
هرگونه تغییر ساختاری را غیرممکن می کرد.
 IGDAS اردوغان در نخستین قدم شرکت
را برای رایزنی های اولیه با روس ها و خرید 
گاز از این کشور تاسیس کرد. همزمان با 
طبقه ثروتمند و ساکنان مناطق مرفه استانبول 
وارد مذاکره شد و از آنها خواست مالیات 
پروژه لوله کشی گاز برای کل شهر را به  طور 
یکجا، پیش از اجرای پروژه پرداخت کنند؛ 
درخواستی که در سایه وجود اعتماد متقابل 
میان شهردار و شهروندان با موافقت روبرو 
شده و به این ترتیب، بودجه الزم برای عقد 
نخستین قرارداد با روس ها فراهم شد. در 
ادامه و برای تامین بودجه قراردادهای بعدی، 

به تدریج فرایند دریافت مالیات از طبقات 
متوسط و فقیر، در چارچوب متناسب با شرایط 
اقتصادی آنها تکمیل شده و لوله کشی مستقیم 
گاز به منازل شهروندان استانبول تا بیش از 
89درصد پیشرفت کرد. این گونه تغییر منبع 
انرژی گرمایشی این شهر تاریخی، ظرف 
مدت کمتر از 4سال از زغال سنگ به گاز 
محقق شده و به  عبارت دیگر، بزرگ ترین 
مانع برای پایان آلودگی های استانبول از سر 

راه برداشته شد.
این تجربه تنها نمونه ای از موفقیت مدیریت 
شهری برای مهار بحران  ها و بهبود کیفیت 
زندگی شهروندان استانبول است و موارد 
مشابه آن را می توان در مقابله با بحران آب، 
اصالح ایرادات ساختاری در شبکه راه های 
مواصالتی قدیمی، مکانیزه کردن سیستم دفع 
زباله و... دید؛ مواردی که طی کمتر از یک دهه 
چهره استانبول را تغییر داده و به یکی از 
زیباترین مقاصد گردشگری منطقه خاورمیانه 

تبدیل شده است.
منبع: روزنامه همشهری

میزان باروری در ایاالت متحده برای جایگزینی نسل آینده، کافی نیست

مهاجران می توانند به افزایش میزان باروری در آمریکا کمک کنند
بحران آلودگی هوای استانبول چگونه ظرف 5 سال حل شد؟

سازمان جهانی 
بهداشت



اعتراضی  »جنبش 
جلیقه زردها« در فرانسه 
پرهیاهوترین  جزو 
مردمی  اعتراضات 
از  که  دنیاست  در  اخیر  دهه های  طی 
است.  شده  آغاز   2018 نوامبر   17
که  اجتماعی خودجوش  جنبش  این 
فرجام آن مشخص نیست و هیچ فرد 
مشخص یا حزب سیاسی در این کشور 
رهبری آن را اعالم نکرده، همراهان 
خود را از طریق شبکه های اجتماعی، 
به خصوص توئیتر و فیس بوک دعوت 
می کند که به این دلیل امکان مذاکره 

با آنها وجود ندارد. 
علت تجمع جلیقه زردها، اعتراض 
به افزایش بهای بنزین و مالیات بر 
مصرف حامل های انرژی بود. البته 
اعتراض جلیقه زردها به تدریج از 
و  هرج  و  جاده ها  کردن  مسدود 
مرج ترافیکی  به اعتراض نسبت 
به سیاست های کلی دولت امانوئل 

مکرون تبدیل شد.  

چرا»جلیقهزرد«؟
علت انتخاب جلیقه زرد به عنوان 
قانونی  باید  را  تجمع  این  نماد 
دانست که در سال 2008 میالدی 
در این کشور تصویب شد. بر 
این اساس، در تمام خودروهایی 
که در شهر و جاده های فرانسه 
زرد  جلیقه  باید  دارند،  تردد 
وجود داشته باشد تا راننده در 
زمان بروز حادثه یا نقص فنی 
اتومبیل این جلیقه را بپوشد 
و منتظر رسیدن کمک بماند. 
اگر راننده ای این جلیقه زرد را 
همراه نداشته باشد، مجبور 
به پرداخت جریمه ای 153 

دالری خواهد بود. 
16درصد جمعیت فرانسه 
»جلیقه زرد«  را  خود 

می دانند و 44 درصد نیز از این جنبش یک 
ساله حمایت می کنند اما بررسی ها حاکی از آن 
است که تنها 11درصد مدیران و روشنفکران 
جامعه خود را جزو این تشکل می دانند. همچنین 
گرایش به این تجمعات در قشر ضعیف جامعه 
چندان پذیرفته نیست و تنها 13درصد آنها 
جزو جلیقه زردها هستند. طبقه متوسط جامعه 
فرانسه بیشترین مشارکت و حمایت از جنبش 
را دارند، به طوری که 31درصد کارگران، 
23درصد کارمندان و 25درصد شاغالن مستقل 
و  کارآفرینان  صنعتگران،  بازرگانان،  مانند 

کشاورزان را شامل می شود. 

ناراحتیفرانسویهااز...
وضعیت فقر و بدهکاری مردم فرانسه به 
گونه ای است که خرید خودرو هیبردی حتی 
با دریافت کمک هزینه و وام غیرممکن است. 
همچنین هزینه نگهداری این خودروها بیشتر 
از خودروهای بنزینی است و به دلیل تعبیه 
خودروهای  از  زودتر  الکترونیکی،  ابزار 
با  طرفی،  از  می شوند.  فرسوده  بنزینی 
افزایش بهای بنزین، وضع مالیات ها نیز 
دستخوش تغییر و شرایط وخیم تر می شود. 
این  مردم  از  بسیاری  نگرانی  همچنین 
است که کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز 
فعالیت های خود را به این دلیل تعطیل 
کنند که خود زمینه ساز بیکاری و تبعات 

آن خواهد بود. 
جلیقه زردها اذعان دارند که مجبور به 
استفاده از خودروی شخصی برای استفاده 
روزمره هستند زیرا سیستم حمل ونقل 
عمومی در برخی مناطق وجود ندارد یا 
کافی نیست. شرایط زندگی در پاریس 
و دیگر شهرهای بزرگ این کشور به 
نحوی است که به دلیل هزینه های سنگین 
مسکن، مردم اغلب در حاشیه شهر و 
ییالقات زندگی می کنند و برای کار به 

شهر می آیند. 
معتقدند  صاحب نظران  برخی  البته 
مخالفت  صرفا  جلیقه زردها  تجمع 
با برنامه های دولت نیست و ریشه 
این مساله به بی اعتمادی نسبت به 
وعده های انتخابی مکرون مربوط 

می شود. 

سالمت»جلیقهزردها«؛
ازشمارمجروحانتا
عدمپوششبیمهای

این  آغاز  ابتدای  از 
جنبش، 11 نفر کشته 
شده اند که علت آن 
اساسا مربوط به 

پایان  از  پس  البته  است.  بوده  جاده ای  تصادفات 
ندارد. شمار  از فوت وجود  آماری  ژانویه 2019 
مجروحان نیز 2 هزار و 495 نفر از معترضان است 
که 24 نفر بینایی یک چشم را از دست داده و 5 نفر 
نیز دچار قطع یک دست شده اند. همچنین 1944 نفر 
از نیروهای امنیتی طی این تجمعات مجروح شده اند. 
البته فیلم های منتشرشده در شبکه های اجتماعی نشان 
می دهد خشونت پلیس طی ماه های اخیر چندبرابر 
شده و درگیری بین آنها با معترضان جدی تر بوده 
که باعث شده در مورد 313 خشونت پلیس، پرونده 
قضایی تشکیل شود. همچنین پلیس این کشور در 
حد گسترده ای از گاز اشک آور برای متفرق کردن 
معترضان استفاده می کند که بیشتر از استفاده طی 
جنگ سال های 1914 تا 1918 میالدی است. این گاز 
حاوی ترکیبات سمی است و برای سالمت آسیب های 
زیادی دارد و حتی می تواند برای مبتالیان به آسم و 
بیماری های تنفسی، مرگ آور باشد. نکته قابل تأمل 
دیگر اینکه گرچه حدود 2هزار نفر از جلیقه زردها 
شده اند،  و جراحت  آسیب  دچار  مدت  این  طی 
بیشتر آنها از خدمات بیمه درمان برخوردار نشده اند. 

پیامدهایاقتصادی»جلیقهزردها«برفرانسه
تجمعات جلیقه زردها عالوه بر شبکه فروش و عرضه 
محصوالت، صنعت و گردشگری فرانسه را نیز تحت 
تاثیر قرار داده است. همچنین از آغاز این تجمعات، 
فعالیت رستوران ها 20 تا 50درصد کاهش یافته و 
برای اولین بار، آمار رزرو هتل کاهش پیدا کرده 
پیدا  این شرایط مشکل  در  نیز  است. صنعتگران 
کرده  و برخی از آنها تا 70درصد متضرر شده اند. 

کاهش  دلیل  به  فرانسوی  شرکت   206 همچنین 
فعالیت های خود و بیکاری پاره وقت کارکنان در 
پی تجمعات جلیقه زردها از دولت درخواست کرده اند 

ضرر آنها را جبران کند. 
تعطیلی 24 ساعته کاخ الیزه به دلیل تجمع، یک روز 
کاری را مختل می کند و براساس گزارش روزنامه 
فیگارو، 8 میلیون یورو به اقتصاد دولت صدمه می زند. 

چهرهمخدوش»مکرون«
امانوئل مکرون در زمان انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه، قدرتمند ظاهر شد و خود را یک اصالح طلب 
مصمم نشان داد. او هنگام ورود به کاخ الیزه قول داد 
فرانسه را از رکود خارج کند و این کشور را به کارآفرینی 
و شکوفایی تولید برساند اما سیاست های امروز او 
نشان از نابرابری های عقاید دارد و این بانکدار سابق به 

رابطه با افراد مستکبر و بی توجهی به خواسته های 
مردم متهم است. نظرسنجی ها در مورد 

محبوبیت  میزان  کمترین  او 
نشان  را  )23درصد( 

می دهد. 

نگاهیبهخصوصیاتروانشناختی
»جلیقهزردها«

هدف اصلی جنبش جلیقه زردها بیش از هر چیز بر این 
نکته تاکید دارد که »جمعیتی را جمع کند« تا خشم و 
نارضایتی خود را به صورت گروهی اعالم کنند. به 
عبارت ساده، باهم بودن تنها ویژگی واقعا مشترک در 
این جنبش است که سعی دارد ابعاد دیگر تجمع مثل 
انگیزه های سیاسی و خواسته های اجتماعی را پوشش 
دهد.  براساس روان شناسی جمعیت، همبستگی فکری 
و احساسات مشترک بسیار موثرتر از تجمع فیزیکی 
افراد کنار یکدیگر است. در واقع، جهت گیری افکار و 
احساسات در یک مسیر مشخص و همراهی با گروه از 
اولین خصیصه های تجمعات است که حتی می تواند افراد 
را بدون شناخت از یکدیگر در یک موقعیت خاص، 
گرد هم جمع کند. این تاثیر روان شناختی چنان است 
که باعث می شود عده  زیادی در فرصتی اندک دور هم 
جمع شوند اما حتی 100 نفر نیز بدون هدف مشخص 
و به طور اتفاقی هرگز متحد و یکصدا نخواهند بود. 
البته در جنبش جلیقه زردها، رفتارهای متناقض نیز دیده 
می شود که بارزترین آن را می توان گرایش به خشونت 
و بی مسوولیتی از یک سو و مصادیق نوعدوستی از 
سوی دیگر دانست. از نظر روان شناختی، چنین حالتی 
این گونه توصیف می شود؛ به طور کلی، زمانی که یک 
فرد با گروهی همراه می شود و خود را در جمع می بیند، 
احساس قدرت و شکست ناپذیری می کند، درنتیجه 
دربرابر غریزه هایی که در حالت تنهایی مهار می کند، 
تسلیم می شود. از طرفی، افراد تحت تاثیر یکدیگر و 
رفتارهای متقابل هستند. به عبارتی، در یک تجمع، هر 
نوع عمل و واکنشی مسری است، به طوری که فرد به 
راحتی منافع گروه را بر منافع شخصی ترجیح می دهد.
یکی دیگر از نکات عجیب در مورد جلیقه زردها، 
به  نسبت  انعطاف ناپذیری  و  برون گرایی 
خواسته هاست. آنها استعفای رئیس جمهور، انحالل 
مجلس و تغییر قانون اساسی را جزو خواسته های 
طبیعی شهروندی و انجام آن را بسیار راحت می دانند 

و خواستار تحقق فوری آن هستند. این حالت 
نیز جزو ویژگی های تجمعات اعتراضی 

محسوب می شود که افراد در قالب 
گروه، احساس قدرت می کنند 

غیرممکن  مفهوم  و 
برای آنها از بین 

می رود. 

تمایل جلیقه زردها به پذیرش و تقویت اخبار جعلی، 
رفتارهای اغراق آمیز و عدم پذیرش نظرات مخالف 
نیز از دیگر ویژگی های روان شناختی این جنبش 
است. بی شک در یک گروه، مخالفت و بحث مورد 
با  پذیرش نیست و کوچک ترین تضاد بالفاصله 
واکنش و رفتارهای خشونت آمیز همراه است که 
حتی فرد را از گروه بیرون می راند.   روان شناسان 
معتقدند جلیقه زردها هیجانات را بر استدالل ترجیح 
می دهند. انسان کنار هوش و قدرت تفکر، بخش 
هیجانی که مسوول ترس، شادی و غم است را نیز 
دارد و خشونت نیز از این بخش نشأت می گیرد. 
درنتیجه انسان دست به کارهای نسنجیده و نامعقول 
می زند اما بحث و گفت وگو در صورتی که افکار 
و هیجانات منفی غلبه داشته باشند، تاثیری ندارد و 
در این حالت، افراد درگیر تعصبات خود هستند 

و احساسات و عقاید آنها توسط گروه های 
افراطی تحریک می شود.
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یک سال از جنبش »جلیقه زردها« در فرانسه گذشت...

خشم گروهی فقیران و بیکاران
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

هدف اصلی جنبش جلیقه زردها بیش 
از هر چیز بر این نکته تاکید دارد 

که »جمعیتی را جمع کند« تا خشم و 
نارضایتی خود را به صورت گروهی اعالم 

کنند. به عبارت ساده، باهم بودن تنها 
ویژگی واقعا مشترک در این جنبش 

است که سعی دارد ابعاد دیگر تجمع 
اجتماعی را پوشش دهد

سالمت جامعه شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت4



سامان برهمنی بوکسوری است که با ورزش هم بیماری کلیوي  اش بهبود يافت و هم به جنگ ديابت رفت 

مشتهاییکهمعجزهمیکند

همهرشتههایورزشیخطراتیداردوباعث
آسیبدیدگیمیشود.مطمئناسفرهای

هیمالیانوردیپدرمکه2ماهیابیشترطول
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: سامان برهمنی بین ورزشکاران شاید 
دیابتش  ورزش  همین  با  اما  نباشد  سرشناس 
را کنترل کرده. کمی درباره خودتان بگویید. 

دیابت  به  سالگی   26 سن  از  دارم.  سال   32 من 
است  صنعتی  تاسیسات  کارم  شدم.  مبتال  نوع1 
اصال  که  کرده ام  تحصیل  کشاورزی  رشته  در  اما 

ندارند.  به هم  ارتباطی 
: چطور شد ورزشکار شدید؟

از بچگي به ورزش عالقه مند بودم. بوکس را خیلی 
دوست داشتم اما وقتی بینی ام شکست، آن را کنار 
گذاشتم. بعد از آن کوهنوردی و دوچرخه سواری 
می کردم اما 3سال است به صورت حرفه ای ورزش 

می کنم. 
: چه زمانی دیابت سراغتان آمد؟

دارم.  دیابت  متوجه شدم  که  بودم  6ساله  یا   5/5
بودم.  الغر  خیلی  می خوردم،  غذا  زیاد  اینکه  با 
بد  کالس ژیمناستیک می رفتم که یک روز حالم 
شد. افت قند پیدا کرده بودم. من را به بیمارستان 
بردند و بعد از انجام آزمایش های مختلف فهمیدم  

مبتال هستم.  نوع1  دیابت  به 
و  بیماری  این  با  سال ها  این  در   :

آمده اید؟ کنار  سختی هایش 
پایین  خیلی  سنین  در  و  است  ارثی  نوع1  دیابت 
قبل از 10 تا 12 سالگی خودش را نشان می دهد. 
در این حالت سلول های لوزالمعده از بین می روند 
و انسولین تولید نمی شود. به همین دلیل بیماران 
دیابت  در  اما  کنند  تزریق  انسولین  باید  دیابتی 
نوع دوم افراد به علت تنش و استرس زیاد، رژیم 
غذایی بد و چاقی مفرط دچار بیماری می شوند. 
اما  می شود  تولید  بدن  در  انسولین  افراد  این  در 
بار  چند  روزی  باید  دلیل  همین  به  کم.  دوز  در 

شود.  تزریق  انسولین 
شیوه  بیماری  این  با  می رسد  نظر  به   :

مي کند.  تغییر  فرد  زندگی 
از  طوری  باید  شده.  عوض  زندگی ام  شیوه  کال 
خوردن شیرینی پرهیز کنم که قندخونم کنترل شود. 
باال  آن  میزان  اگر  باشد.  تنظیم  باید  انسولین  دوز 
انسولین  دوز  اگر  می شود.  ایجاد  قند  افت  باشد، 
پایین باشد، قند باال می رود. بیماری دیابت و قند 
در بلندمدت به عروق کلیه و قلب آسیب می زند. 
: حتما دیابت برای شما هم دردسرهایی 

داشته؟
بیماری،  3 سال پیش متوجه شدم به علت همین 
کلیه ام پروتئین دفع می کند که از عوارض دیابت و 
قندخون است. یکی- دو بار پیش نزد متخصصان 
کلیه و غدد رفتم. راهکارهایی دادند و داروهایی 
هم تجویز کردند ولی من کال آدمی نبودم که به 
انسولین، داروی دیگری مصرف کنم.  جز تزریق 
: پس چکار کردید؟ می خواهید بگویید 

بدون خوردن دارو تصمیم گرفتید با ورزش با 
کنید؟ مقابله  بیماری  این 

تصمیم  کلیه،  بیماری  از  بعد  هفته  دو  یکی-   
وجود  با  کنم.  غلبه  مشکلم  به  ورزش  با  گرفتم 
شرایط سخت شغلی ام توانستم فشارهای روانی ام 

کنم.  را کمتر 
بیشتر می گویید؟ تاثیرات ورزش  از   :

از وقتی ورزش می کنم خونسردتر شده ام و استرس ام 
مناسب،  غذایی  رژیم  با  ورزش  کنار  شده.  کمتر 

برطرف شده است.  پروتئین  مشکل دفع 
با  و  حرفه ای  تصمیم  همین  با  شما   :
کرده اید.  کنترل  هم  را  دیابتتان  کردن،  ورزش 

داشتید. متفاوتی  ورزشی  برنامه های  حتما 
با شعار دیابت محدودیت نیست، دوچرخه سواری 
می توانند  عادی  افراد  مثل  هم  دیابتی ها  می کردم. 
دوچرخه سواری کنند، مثال در یک برنامه یک روزه 
و 14 ساعته از ساعت 8 صبح تا 10 شب تهران 
 4 برنامه دیگر  تا چالوس را رکاب زدم. در یک 
روزه از تهران تا قزوین، رشت و مازندران رفتم 
و برگشتم و حدودا 700 کیلومتر را رکاب زدم. 
قند  افت  است  ممکن  دیابتی  بیماران   :
بدنتان  به  کردن  ورزش  گونه  این  کنند.  پیدا 

نمی زند؟  آسیب 
باید همراه  مشکلی نیست. در این مواقع شیرینی 
داشته باشی که استفاده کنی. روزهایی که به این 
صورت و بلندمدت رکاب می زنم، اولین تاثیرش 
این است که کمتر انسولین استفاده می کنم.  داخل 
بدن هم قطعا تاثیرات خوبی دارد که با آزمایش های 

می شود.  مشخص  تکمیلی 
: از برنامه ورزشی تان برایمان بگویید. 
دوچرخه سواری  و  تنیس  کوهنوردی ،  قبال  من 
تصمیم  بعدا  نبود.  مرتب  به صورت  اما  می کردم 
باشگاه  کنم.  تمرین  ساعت   2-3 روز  هر  گرفتم 
بوکس هم می رفتم. اگر دیابت کنترل شود، بیماری 
و  شیرین  غذایی  مواد  پرخوری  با  اگر  اما  نیست 
چرب و فست فودها و ورزش نکردن دوز مناسب 
انسولین و قندخون کنترل نشود، متاسفانه به قلب 

و چشم صدمه می زند. 
ورزش  حرفه ای  است  سال   3 گفتید   :
هم  رشته ای  در  تخصصی  صورت  به  می کنید، 

می کنید؟  کار 
بعد از اینکه بینی ام شکست، از بوکس دور شدم 
به  بوکس  در  رشته ها  بقیه  کنار  است  سال   3 اما 

می کنم.  کار  تخصصی  صورت 
است،  خشنی  و  سخت  رشته  بوکس   :
نمی شوید؟  با وضعیتی که دارید دچار مشکل 
ویژگی بارز افراد دیابتی این است که زود از کوره 
کرده ام  شروع  را  بوکس  وقتی  از  اما  درمی روند 
شده.  کمتر  خیلی  روانی ام  فشارهای  و  تنش ها 

اطرافیانم می گویند خونسردتر شده ای. خودم هم 
فکر می کنم صددرصد روانم آرام تر شده است. 

برخالف  می گویید  که  آرامش  این   :
خشونتی است که بوکس دارد. 

من خودم با این موضوع که بوکس ورزش خشنی 
است، مخالف هستم. هر ورزشی ممکن است باعث 
آسیب دیدگی بشود، مثال در فوتبال پا بیشتر آسیب 
می بیند. در بوکس هم ممکن است صورت، بینی 
و قسمت هایی از بدن که مشت می خورد، آسیب 
اما نمی دانم ساز و کار بوکس چطور است  ببیند 
که آدم هایی را که در باشگاه می بینم و به صورت 
حرفه ای تمرین می کنند، تواضع و افتادگی دارند 

و کال افراد آرامی هستند. 
این رشته  فعالیت در  نظر می رسد  به   :

تاثیر داشته.  از همه چیز در سالمتتان  بیشتر 
 سالمت و ورزش کردنم را مدیون تمرینات سخت 
را  بدنم  تمرینات  این  هستم.  بوکس  بدنسازی 
برای فعالیت هایی که انجام می دهم، آماده می کند. 
در  می کنید،  تمرین  حرفه ای  گفتید   :

هستید؟ هم عضو  تیمی 
انتخابی قهرمانی کشور در  برای مسابقات بوکس 

هستم.  اردو 
: به تیم ملی دعوت نشده اید؟

فکر نمی کنم امسال به تیم ملی برسم. در یک دوره 
از مسابقات شرکت کردم و در وزن 69 کیلوگرم 
مقام آورده اند  در کشور سوم شدم. بچه هایی که 

در اردوی تیم تهران هستند. 
با  و  هستید  ورزشکار  خودتان  شما   :
آشنایی  به خوبی  بیماری  این  شرایط  و  دیابت 
چنین  به  زیادی  کمک  شما  تجربیات  دارید. 
افرادی می کند. با سازمانی هم همکاری می کنید؟
با یک شرکت دارویی و انجمن دیابت همکاری 
من  به  را  ورزشی شان  فعالیت های  آنها  می کنم. 
دارای  دارد که  انجمن دیابت کارگاهی  داده اند. 
ورزشی  و  روانی  تغذیه ای،  پزشکی،  بخش   4
سپرده  من  به  ورزش   بخش  مسوولیت  و  است 

است.  شده 
: در این مراکز چه خدماتی ارائه می شود؟ 
دارد  وجود  دیابت  و  چاقی  با  مبارزه  پویش های 
کنند  مراجعه  مرکز  این  به  می توانند  افراد  همه  و 
این  افراد دیابتی است. در  بیشتر روی  اما تمرکز 
پویش ها به افرادی که نمی توانند به باشگاه بروند 

تا   30 داده می شود، مثال در عرض  آموزش هایی 
خانه  در  می توانند  را  نرمش هایی  چه  دقیقه   40

بمانند.  تا سالمت  بدهند  انجام 
: استقبال مردم چطور بوده؟

کش  با  که  جایی  در  مثال  بوده،  خوب  استقبال   
بود.  خوب  برخوردها  می دادم،  آموزش  پیالتس 
مردم خیلی کنجکاو بودند و سواالت زیادی درباره 

می پرسیدند.  تمرینات 
برای  جوان  ورزشکار  یک  عنوان  به   :

افراد دیابتی حرفی دارید؟
شاید این حرفی که می زنم خیلی علمی نباشد اما 
و  ورزش  با  نوع2  دیابت  که  دارم  را  تجربه  این 
رژیم غذایی برطرف می شود. در دیابت نوع1 هم 
با ورزش کردن و رژیم غذایی می شود عوارضی 
کرد،  برطرف  بیاید،  به وجود  است  ممکن  که  را 
کمک  با  و  داشتم  من  که  کلیه  مشکل  همین  مثل 
را  پروتئین  دفع  مناسب  غذایی  رژیم  و  ورزش 
باشد  کنترل کردم. قند که در خون نوسان داشته 
می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  کلیه  و  قلب  عروق 
می توان  با ورزش  اما  می اندازد  کار  از  را  آنها  و 

اتفاقات را گرفت.  این  جلوی 
: از رژیم غذایی گفتید. متاسفانه خیلی 
که  رفته اند  فست فود  سمت  به  جامعه  افراد  از 
خطرات زیادی دارد. توصیه شما در این زمینه 

چیست؟
به دیابت نوع1 کاری ندارم چون مادرزادی است 
و آدم ها در ایجاد آن نقشی ندارند اما خیلی ها به 
دلیل شرایط اجتماعی که االن وجود دارد به دیابت 
می  خورند  فست فود  مثال   می شوند،  مبتال  نوع2 
و به رژیم غذایی هم اهمیت نمی دهند. به همین 
دلیل بعضی وقت ها آدم ها اصال اطالع ندارند که 
که  می شوند  متوجه  زمانی  آنها  باالست.  قندشان 
کار از کار گذشته. همین دفع پروتئین کلیه یکی 
زود  من  مثل  آنها  اگر  که  عارضه هاست  همان  از 
برطرف  را  مشکل  این  می توانند  شوند،  متوجه 
کنند، در صورتی که در مراحل پیشرفته نمی توان 

کاری کرد. 
غذایی  رژیم  که  است  این  منظورتان   :
نامناسب برای دیابتی ها خطرناک تر از بقیه افراد 

است؟  جامعه 
همه افراد می دانند مصرف قلیان، سیگار، فست فود 
اثر  سالمت  روی  و  می زند  آسیب  بدن  به  و... 
منفی می گذارد اما تاثیراتش در افراد دیابتی بیشتر 
تاثیر  منفی  نمره   10 معمولی  افراد  در  اگر  است. 
50 نمره منفی  داشته باشد، آسیبش در این افراد 
سمت  نباید  اصال  دیابتی  افراد  می شود.  بیشتر 

بروند.  دخانیات 
: به جز رژیم غذایی، برای افرادی که 
دارید؟  توصیه ای  نیستند،  آشنا  دیابت  با  خیلی 

تا  شوند  بررسی  باید  بار   2 سالی  حداقل  آنها 
همه  نه.  یا  دارند  نوع2   دیابت  شود  مشخص 
افراد باید ورزش کنند و حداقل روزی 30 دقیقه 
پیاده روی یا فعالیت بدنی داشته باشند، مثال روی 
ساعت   3-4 روزی  بعضی ها  بروند.  راه  تردمیل 
ورزش می کنند و می گویند برای یک هفته کافی 
ندارد.  فایده ای  کردن  ورزش  طور  این  اما  است 
کنند و  به صورت مداوم ورزش  باید هر روز و 

باشند.  داشته  فعالیت 
بگویید.  برایمان  از خانواده تان   :

من یک خواهر و یک برادر دارم. خواهرم از من 
بزرگ تر است و در هلند زندگی می کند. یک برادر 
کوچک تر هم دارم که 13 ساله است. عبدالعظیم 
برهنمی، پدرم هم کوهنورد است. پدرم زمانی که 
خانم لیال اسفندیاری برای صعود به قله گاشربروم 

او بود.  رفته بود، همسفر 
: کوهنوردی ورزش پرخطری است. به 
خاطر سفرهای پدرتان حتما شما و خانواده تان 

داشته اید.  سختی  روزهای 
و  دارد  خطراتی  ورزشی  رشته های  همه 
سفرهای  مطمئنا  می شود.  آسیب دیدگی  باعث 
طول  بیشتر  یا  ماه   2 که  پدرم  هیمالیانوردی 
تابستان  داشت.  را  خودش  سختی های  می کشید، 
امسال پدرم برای صعود به قله گاشربروم هیمالیا 
خون  لخته  شدید  سرمای  خاطر  به  اما  بود  رفته 
8-7 سانتی متری در ساق پایش جمع شده بود. به 
همین دلیل از ارتفاع 6 هزار متری برگشت. هنوز 
بعد از گذشت چند ماه درگیر این موضوع هستیم. 
: پدرتان که در آخرین سفر خانم لیال 
درباره  بود،  او  همسفر  هیمالیا  به  اسفندیاری 
حادثه مرگباری که برای این خانم افتاد برایتان 

کرده اند؟  صحبت 
خانم اسفندیاری چند سال پیش به قله گاشربروم 
صعود کردند اما هوا نامساعد بود و پدرم نرفت. 
این خانم اسپانسرهایی داشتند که تماس می گرفتند 
کند.  صعود  که  می گذاشتند  فشار  تحت  را  او  و 
فشار  تحت  روانی  و  مالی  نظر  از  دلیل  همین  به 
گاشربروم  قله  به  صعود  از  بعد  نمی دانم  بودند. 
بدنشان  یا  کردند  گم  را  مسیر  برگشت  راه  در  و 
از یخچال ها سقوط  به یکی  تحلیل شد که  دچار 
کردند و جانشان را از دست دادند. پدرم در ارتفاع 
7-6 هزار پا با تلفن همراه با ایشان در ارتباط بود 

افتاد.  اتفاق   این  که 
کوهنوردی های  دنبال  خیلی  شما   :

نیستید؟  پرخطر 
از 11-10 سالگی با پدرم به توچال صعود کردم. 
زمان  در  صعود  رکورد  که  بودم  ساله   20 یا   19
2 ساعت و 40 دقیقه را به توچال داشتم. االن 3 

توچال صعود می کنم. قله  به  ساعته 

سامان برهمنی شاید برای خیلی ها نام آشنایی نباشد اما او در این سال ها 
با همه وجودش  تاثیرات ورزش را لمس کرده و به همین دلیل است که 
حرف هایش مثل یک کارشناس تاثیرگذار است. نه فقط بوکس که او 
انس و الفتی دیرینه با کوهنوردی و دوچرخه سواری و تنیس هم دارد. 
به خاطر ورزش است که با بیماری اش دیابت به راحتی کنار آمده و می تواند با کمترین 
محدودیت زندگی کند. خودش می گوید آمادگی جسمی و بهبود بیماری اش را مدیون 
رشته بوکس است. او با تمرینات سخت و رژیم غذایی مناسب مشکالت کلیوي اش 

را از بین برده و نسبت به قبل انسولین هم کمتر مصرف می کند. مثل هر ورزشکاری 
ورزش کردن برای او دردسرهایی داشته اما سامان برهمنی اعتراف می کند که ارزشش را 
دارد. در البالی صحبت مشخص مي شود او پسر عبدالعظیم برهمنی، یکی از کوهنوردان 
سرشناس و  از هیمالیا نوردان ایرانی است. پدرش همسفر زنده یاد لیال اسفندیاری، اولین 
زن کوهنورد ایرانی بود که برای صعود به دومین قله بلند و سخت دنیا؛ یعنی »کی دو« 
تالش کرد، سفری که او بعد از صعود به قله گاشبروم در هیمالیا جانش را از دست داد 

و برای همیشه در همان جا ماندگار شد.
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هنر و سالمت 6
نگاهبهفيلمهاييكهمشكالتزنانرابررسيميكند

با سانسور نمی توان خشونت علیه زنان را کتمان کرد

شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت

»دو زن«
تهمینه میالنی در سال 77 با ساخت فیلم »دو 
زن« با بازی بی نظیر آتیال پسیانی زندگی زنی را 
به تصویر کشید که در مواجهه با انواع مصادیق 
و  روانی  فیزیکی،  خشونت  از  اعم  خشونت 
موفقیت های  ذاتی و  استعداد  با وجود  کالمی 
تبدیل  متحرکی  مرده  به  اجتماعی  و  تحصیلی 
می شود چراکه با همسری خشن و دچار سوءظن 
ازدواج می کند که بال های اوج گرفتن او را قطع 
با مرگ همسر  این زن  فیلم  پایان  می کند. در 
حکم پرنده ای رهاشده از قفس را پیدا می کند، 
پری  و  بال  پریده  قفس  از  پرنده  که  درحالی 

برای پریدن ندارد! 

»قرمز« 
فیلم سینمایی »قرمز«، ساخته فریدون جیرانی، 
یکی از همین فیلم هاست. این فیلم با بازی هدیه 
تهرانی و محمدرضا فروتن در دهه 70، زندگی 
کشید.  تصویر  به  را  قربانی خشونت  زن  یک 
هدیه تهرانی در نقش »هستی« با »ناصر ملک«، با 
بازی محمدرضا فروتن که فردی عصبی و مبتال 
به اختالل شخصیت »پارانوئید« است، ازدواج 
می کند و مدام از طرف همسر مورد کتک کاری 
به  او  قرار می گیرد. مراجعات  آزار  اذیت و  و 
دادگاه و طرح شکایت نتیجه چندانی نمی دهد 
و در پایان فیلم این قضیه با مرگ »ناصر ملک« 
در جریان کشمکش با »هستی« به پایان می رسد. 
کمند  را  او  نقش  که  »ناصر«  همدستی خواهر 
امیرسلیمانی ایفا کرد، موضوعی است که نشان 
می دهد، خشونت همیشه از جانب مردان علیه 
زنان اتفاق نمی افتد و گاهی این آسیب از سوی 
زنان یا به تحریک آنها علیه هم ایجاد می شود. 

»هیس، دخترها 
فریاد نمی زنند«

 یکی از فیلم هایی که به موضوع 
»تجاوز جنسی« پرداخت که یکی از موارد شایع 
خشونت علیه زنان و کودکان است، فیلم »هیس 
دخترها فریاد نمی زنند« ساخته پوران درخشنده، 
فیلمساز موفق ایرانی است. »شیرین« دختر 8 ساله ای 
که در کودکی قربانی خشونت مردی از نزدیکان خود  
می  شود و به دالیل مختلف از بیان این موضوع با 
والدین و نزدیکان خود واهمه دارد، در بزرگسالی 
بار این اتفاق شوم را به دوش می کشد و با مشاهده 
صحنه تجاوز یک مرد به کودکی بی گناه در شب 
ازدواج خود دست به جنایت می زند. پوران درخشنده 
ایده ساخت این فیلم را از داستانی واقعی گرفت؛ 
داستانی که هر روز در گوشه و کنار شهر در حال 

اتفاق است. 

»رگ خواب« 
شاید این پرسش پیش بیاید که فیلم »رگ خواب« 
به چه دلیل در این گروه بندی قرار گرفته است؟! 
در پاسخ باید بگوییم خشونت تنها شامل خشونت 
فیزیکی و جنسی نمی شود. طبق تعریف، خشونت 
عبارت است از هرگونه رفتار و عملکردی که باعث 
رنجش، ناراحتی و صدمه جسمی و روانی به فرد 
مقابل شود، موضوعی که »مینا« زن مطلقه ای را که 
بعد از جدایی از همسرش دنبال سرپناه و شغل 
می گردد، وارد رابطه عاطفی با مردی می کند که 
تنها دنبال سوءاستفاده از اوست و در ادامه آشنایی 
با تحقیر و توهین به »مینا« و امید واهی به او مصداق 

خشونت روانی علیه یک زن را معنا می کند. 
حمید نعمت ا... با طرح این موضوع شایع در جامعه 
ایران که به واسطه فرهنگ غلط مردساالرانه،  قدرت 

انتخاب در ازدواج را به مردان بخشیده و مشکالت 
پیش روی زنان بعد از طالق، سعی داشته به بیان 
یکی از جنبه های شایع خشونت علیه زنان بپردازد. 

»ملی و راه های نرفته اش«
»ملی و راه های نرفته اش« یکی از فیلم هایی است 
که در دهه 90 با موضوع خشونت خانگی علیه 
زنان ساخته شد؛ تهمینه میالنی با ساخت این فیلم 
یک بار دیگر به این معضل اجتماعی پرداخت. 
»ملیحه« دختری جوان که در خانواده ای متعصب 
بزرگ می شود و در جریان آشنایی با »سیامک« با 
وجود مخالفت های خانواده با او ازدواج می کند؛ 
درست بعد از ازدواج پرده ها کنار می رود و رفتارهای 
خشونت آمیز »سیامک« اتفاق می افتد؛ »سیامک« دچار 
شک و تردید است و به هر بهانه دست به خشونت 
فیزیکی و کالمی می زند و فرهنگ غلط ایرانی و 
ترس از بی آبرویی مانع حمایت خانواده از »ملیحه« 

می شود که پیامدهای ناگواری دارد. 

»النتوری« 
رضا درمیشیان با ساخت فیلم »النتوری« به بیان 
یکی از شایع ترین موارد خشونت؛ یعنی »اسیدپاشی« 
پرداخت؛ فیلمی که داستان واقعی زندگی »آمنه« قربانی 
اسیدپاشی را در اذهان تداعی کرد؛ باز هم داستان 
عشق خودخواهانه پسری جوان به دختری که نشان 
از فرهنگ غلط تربیت مردانی خودشیفته را می دهد 
که در مواجهه با جواب رد دختر موردعالقه شان 
دست به شدیدترین نوع خشونت و وحشی گری 
می زنند. اگرچه انتقادهای بسیاری به این فیلم و 
شیوه ناقص پردازش موضوعات فرعی داستان شده، 
می توان گفت در طرح موضوع اصلی به خوبی عمل 

کرده، خصوصا از یک سوم پایانی داستان که بیننده 
را مجذوب خود می کند. 

»خانه پدری« 
کیانوش عیاری در سال 1389 با ساخت فیلم »خانه 
پدری« دست به تولید یکی از بی نظیرترین آثار در 
زمینه »خشونت علیه زنان« زد؛ فیلمی که مدت 
کوتاهی پس از اکران در سال 92 به دلیل به تصویر 
کشیدن خشونت توقیف شد و پس از 4 سال با 
اصالحاتی جزیی برای 3-2 روز اکران و بالفاصله 
دوباره توقیف شد و با سروصدای زیادی که به 
پا کرد، مدتی بعد رفع توقیف شد؛ »خانه پدری« 
تصویر جامعه مردساالر ایرانی است؛ جامعه ای که 
طی دوران متفاوت حیات خود هر زمان به نوعی 
سعی در پایمال کردن حقوق زنان می کند؛ یک روز 
با قتل دختری به دست پدر و روزی دیگر با اجبار 
ازدواج و محروم کردن زنان در برخورداری  به 
از حقوق فردی و اجتماعی. فیلم کیانوش عیاری، 
تصویری از حیات زن ایرانی در دهه های متفاوت به 
مخاطب ارائه می دهد و واقعیت تلخ زندگی زنان را 
در طول تاریخ عریان می کند. در صحنه هایی از این 
فیلم مخاطب چنان درگیر فضای دلهره آور داستان 
می شود که گویی از نزدیک در جریان وقایع قرار 
گرفته و تنها تماشاگر داستانی به تصویر کشیده 
نیست. این موضوع یکی از اصلی ترین نقاط قوت 
فیلم محسوب می شود. هرچند »خانه پدری« عاری 
از اشتباهات رایج فیلمسازی نیست، می توان از آن 
به عنوان یکی از پرمغزترین فیلم های چندساله اخیر 
با موضوع خشونت علیه زنان نام برد؛ موضوعی 
که متاسفانه جزءالینفک جامعه ماست و با توقیف 
فیلم ها و جلوگیری از به تصویر کشیدن آنها تبعات 

ناگوار این معضل را نمی توان کتمان کرد.

25 نوامبر روز جهانی »مبارزه با خشونت 
علیه زنان« نامگذاری شده و هر ساله 
زنان و مدافعان حقوق زن در کشورهای 
مختلف، به نوعی مخالفت خود را نسبت 
به این معضل اجتماعی نشان می دهند؛ گروهی خشم خود 
را با کشیدن نقاشی های دیواری با مضمون خشونت علیه 
زنان و دختران در سطح شهر نشان می دهند و برخی با 
مشت هایی گره کرده تظاهراتی مدنی علیه این آسیب شایع 
اجتماعی راه می اندازند. ایران یکی از کشورهایی است 
که آمار موارد خشونت علیه زنان و کودکان در آن باال 
بوده اما راه های اعتراض به این معضل محدود است، در 
اینجا نه نقاشی دیواری علیه خشونت کشیده می شود و 
نه امکان راه اندازی اعتراضات مدنی در سطح شهر وجود 
دارد. این درحالی است که به گفته رضا جعفری سدهی، 
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، آمار 
گزارش خشونت علیه زنان 20 تا 22 درصد نسبت به 
سال 97 افزایش پیدا کرده است. البته او تاکید کرده این 
آمار به معنای آن نیست که خشونت ها افزایش یافته، بلکه 
این موارد در جامعه وجود داشته و به دلیل افزایش مراکز 

اورژانس اجتماعی گزارش شده است.
از آنجا که خشونت خانگی یا همان خشونت پنهان یکی 
از اصلی ترین موارد خشونت علیه زنان است که به طور 
معمول توسط نزدیکان فرد خشونت دیده مثل همسر، پدر 
و برادر رخ می دهد، به طور قطع نمی توان آمار دقیقی 
از موارد اتفاق افتاده از این خشونت، ارائه کرد. اغلب 
زنانی که در معرض خشونت خانگی هستند از بیان این 
خشونت ها به دالیل مختلف از جمله ترس از دست دادن 
سرپناه  یا شرم ذاتی سرباز می زنند. تبعات این موضوع 

به ویژه در کشورهایی که امکان کمی برای طرح و بیان 
معضالت اجتماعی به شکل علنی و عریان وجود 

دارد، قطعا بیشتر خواهد بود، به همین دلیل برخی 
فیلمسازان دغدغه مند ایرانی در سال های اخیر با 
تولید فیلم های اجتماعی با موضوع خشونت علیه 

زنان به نوعی سعی کرده اند بلندگوی این زنان 
باشند. در 3 دهه اخیر فیلم های موفقی با موضوع 

خشونت علیه زنان در کشور تولید شد. 

 اعظم 
صفایی

 کیانوش عیاری 
در سال 1389 با ساخت 

فیلم »خانه پدری« دست به 
 تولید یکی از بی نظیرترین آثار در

 زمینه »خشونت علیه زنان« زد. »خانه پدری«
 تصویر جامعه مردساالر ایرانی است؛ جامعه ای که

طی دوران متفاوت حیات خود هر زمان به 
نوعی سعی در پایمال کردن حقوق 

زنان می کند.

 
پدیده دردناک خشونت علیه زنان که در ابعاد گوناگون جسمانی و روانی 
در سراسر جهان سالمت جسم و جان و روان زنان را به خطر می اندازد و 
حقوق انسانی آنها را مورد تجاوز قرار می دهد، در گسترده ترین نوع خود 
در قالب خشونت خانگی بروز می کند. براساس آمارهای جهانی، وسعت 
مرگ ومیر و ناتوانی بر اثر خشونت میان زنانی که در سنین باروری هستند، 
با مرگ ومیر و ناتوانی سرطان ها برابر و از تلفات ناشی از سوانح رانندگی 
و بیماری های عفونی بیشتر است. این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی 
و تحلیلی است و برخی اطالعات آن به صورت گذشته نگر جمع آوری 
شده است. هدف از بررسی، شناسایی علل و عوامل ایجاد کننده خشونت 

در خانواده، به ویژه خشونت اعمال شده نسبت به زنان است. 
 خشونت علیه زنان آسیبی اجتماعی است که باید به آن توجه شود. کودکی 
که در چنین فضایی رشد می کند، احساس امنیت نمی کند و در معرض 
سایر آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، دزدی و خودکشی قرار می گیرد. 
خشونت علیه زنان تنها فیزیکی نیست، بلکه انواع مختلف روانی، اقتصادی، 
جنسی، جسمی و عاطفی را هم شامل می شود که در صورت وجود در یک 
خانواده توسط اعضای آن نسل به نسل انتقال پیدا می کند. آمار دقیقی درباره 
خشونت علیه زنان در کشور وجود ندارد. بسیاری از زنان از ترس شناخته 
شدن در جامعه خشونت واردشده را به مراکز بهزیستی اعالم نمی کنند. 

علل خشونت علیه زنان وجود باورهای فرهنگی اشتباه، نبود سازوکارهای 
ضمانت برای کنترل آن، استفاده نابجای مردان از قدرت و تفکر ریاست 
و قدرت طلبی در مردان است. خشونت ممکن است به طالق عاطفی و 
روانی و درنهایت قانونی منجر شود. خشونت از طریق برخی فیلم ها و 
در برخی مواقع کارتون های کودکان نیز تبلیغ می شود و خودبه خود به 

افراد منتقل شده و شیوع پیدا می کند.   
برخی اشکال خشونت شامل تجاوز، تجاوز به همسر، خشونت خانگی، 
ازدواج اجباری، اسیدپاشی، سوءاستفاده مربوط به ترجیح دادن فرزند پسر 

و بدرفتاری با بیوه هاست.   
راهکارهاي مقابله با خشونت علیه زنان عبارتند از آموزش های مهارت 
زندگی از دوران کودکی، آگاهی درست زنان نسبت به حق و حقوق خود 
و بازنگری در قانون در این حوزه. رسانه  های جمعی شامل نوشتاری، 
تصویری و صوتی هم نقش موثری در مبارزه با خشونت علیه زنان دارند 
و در زمان حاضر صداوسیما به این رسالت به خوبی عمل نکرده است. 
نکته مهم اینکه سکوت زن دربرابر نارضایتی در زندگی شخصی و سکوت 
دربرابر ناعدالتی ها نوعی خشونت مدرن است. برخی زنان از حقوق خود 
آگاهی ندارند. تهدید مالی، توهین لفظی و مسائل جنسی از مصداق های 
خشونت هستند. از طرفی، یادگیري عامل تبادلي مهمي است که در 
بروز خشونت نقش موثري دارد. مرداني که در کودکي مورد خشونت و 
سرزنش والدین قرار گرفته یا در خانه شاهد خشونت علیه زنان بوده اند، 
احتماال بیشتر با همسر خود بدرفتاري می کنند. دیدن تصاویر و فیلم هاي 
خشونت بار مانند قتل و کشتارهاي فجیع و تجاوزات و نیز صحنه هایي 
که به نوعي زمینه تحریک رفتارهاي خشن و جنسي را فراهم مي کند از 
دیگر عوامل است. روش نادرست همسرگزیني و همتراز نبودن زن وشوهر 
از نظر فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و ازدواج هاي اجباري، زودهنگام و 

نابجا، سازگاري زن و شوهر را دشوار مي کند. 
ازدواج دوباره مرد، خساست، دروغگویي، داشتن دوستان ناشایست، 
درخواست روابط جنسي نامتعارف از زن، اعتراض مرد یا بي اعتنایي او به 

بیماري زن مي تواند زمینه ساز بروز خشونت در خانواده باشد. 
هنجارهاي فرهنگي مانند تعصبات نابجا، محدود کردن زن براي رفتن به 
منزل والدین، اعتقاد به الگوي مردساالرانه مثل زورگویي و خودمحوري 
و بی توجهی به نظرات اعضای خانواده، تصمیم گیري هاي انفرادي در 
برنامه ریزي هاي زندگي مثل خرید و فروش خانه، ماشین، لوازم منزل، 
بي اعتنایي و بی توجهی شوهر به نیازهاي عاطفي و رواني همسر نیز حاکي 

از خشونت علیه زن است. 

دو راه برای كاهش خشونت علیه زنان
 ارائه برنامه های درمانی برای مردان خشن تا متقاعد شوند که در نقطه ای 
و مرحله ای از چرخه خشونت خود نیز قربانی شده اند، یا فرزندانشان 
مبتال به بیماری های روانی و عدم تعادل رفتاری و افت تحصیلی شده یا 
همسرشان بیزاری و نفرت و کراهت پیدا کرده و به این ترتیب در زندگی 

زناشویی از کامجویی و شادمانی محروم مانده اند. 
 تدوین برنامه های عمومی و آموزشی برای تعلیم همه افراد جامعه 
ضروری است. کاهش بدرفتاری با زنان به برنامه اصولی نیاز دارد که به 
صورت مستمر اجرا شود زیرا تغییرات فرهنگی- اجتماعی یکباره ایجاد 

نمی  شوند و نیاز به زمان، پیگیری و مداومت دارند.

کاهش خشونت علیه زنان 
برنامه مستمر مي خواهد 

یادداشت  
پروانهصفايىمقدم

روان شناس بالينى

www.salamat.ir

s a l a m a t



7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت

 برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، باید همه 
سازمان ها و مردم با یکدیگر مشارکت کنند، در غیر 
این صورت وزارت بهداشت شاید تنها بتواند حداکثر 
۲۰ تا ۲۵ درصد در این حوزه مداخله کند. باید 
توجه کرد بحث چاقی یکی از مهم ترین اهدافی 
است که در سازمان بهداشت جهانی مدنظر قرار 
گرفته است. در عین حال سازمان جهانی بهداشت 
به شدت و با نگرانی، بحث چاقی کودکان را دنبال 
می کند که از معضالتی است که همه کشورهای دنیا 
از جمله ایران با آن درگیر هستند. در کشور ما ۸۲ 
درصد از مرگ ومیرها  به دلیل بیماری های غیرواگیر 
رخ می دهد که ۱۶ تا ۱۷ درصد این مرگ ها بر اثر 
سرطان ها، ۴۲ درصد به دلیل بیماری های قلبی- 
عروقی و بیماری های مزمن تنفسی و دیابت است 
که هر کدام به میزان ۴ تا ۴/۵ درصد در مرگ ومیر 
ناشی از بیماری های غیرواگیر سهم دارند. در این 
بین بیماری های قلبی- عروقی بیشترین سهم را 
به خود اختصاص می دهند و  سهم این ۴ بیماری 
در آمار مرگ ومیر کشور ۷۶ درصد است. همچنین 
ساالنه ۳۸۰ هزار مرگ در کشور رخ می دهد که ۳۱۲ 
هزار مورد از آنها مربوط به بیماری های غیرواگیر 
است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۰ میالدی،۳۹۰ 

هزار مرگ به این تعداد اضافه شود؛ یعنی ۶۵۰ 
هزار مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشور 

خواهیم داشت.

3 درصد از درآمد ناخالص ملی 
صرف بیماری های غیرواگیر می شود

ظرف ۲۵ سال آینده، در کشور ما از هر ۳ نفر، 
۱نفر سالمند باالی ۶۰ سال خواهد بود و در آینده 
یکی از سالمندترین کشورهای منطقه خواهیم شد 
که این موضوع زنگ خطر بزرگی است و باید 
به آن توجه کنیم. از طرفی، با کنترل بیماری های 
عفونی، مرگ ومیر ناشی از آنها کاهش یافته اما 
بیماری های غیرواگیر همچنان سهم بزرگی در 
مرگ ومیر ایرانیان دارند. در حال حاضر، میزان 
امید به زندگی در مردان ۷۵ سال و در زنان ۷۶/۵ 
سال است. چندی روز پیش نشستی با مسووالن 
سازمان بهداشت جهانی داشتیم و متعهد شدیم تا 
سال ۱۴۰۴ میالدی میزان بیماری های غیرواگیر را 
به یک سوم کاهش دهیم زیرا ۳ درصد از درآمد 
ناخالص ملی کشور صرف بیماری های غیرواگیر 
می شود. به بیان دیگر، ساالنه ۴۵ هزار میلیارد تومان 
در کشور صرف بیماری های غیرواگیر می شود که 
این هزینه شامل هزینه های غیرمستقیم نیز است؛ 
یعنی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان آن هزینه های 
غیرمستقیم ناشی از بیماری های غیرواگیر محسوب 

می شود، مانند مرگ زودرس افراد مولد.

در حال حاضر جایگاه ما در حوزه چاقی در دنیا 
اصال خوب نیست. شیوع چاقی در ایران به گونه ای 
است که بیش از یک چهارم افراد در ایران چاق 
هستند. همچنین زنان ۲ برابر مردان در کشور چاق 
هستند. در عین حال دیگر تفاوت زیادی در میزان 
چاقی بین روستاها و شهرها وجود ندارد، به طوری 
که ۲۰ درصد افراد در سطح روستاها و ۲۴ درصد 
افراد در سطح شهرهای کشور چاق هستند.  همان 
طور که می دانید، فعالیت فیزیکی کم در کشور یکی 
از عوامل چاقی محسوب می شود، به طوری که در 
حال حاضر ۴۷ درصد مردان و ۶۴ درصد زنان در 

کشور فعالیت فیزیکی کمی دارند.

 روند چاقی در کشور باید ثابت بماند
در حالی که چاقی پنجمین عامل خطر مرگ در 
دنیا محسوب می شود، حتی  در ۵۸ درصد موارد 
ابتال به دیابت نوع ۲ مربوط به چاقی است. البته 
باید توجه کرد کشور ما در زمینه سیاست گذاری 
نسبت به سایر کشورهای دنیا در حوزه بیماری های 
غیرواگیر پیشرو است. ما در نظر داریم روند چاقی 
را در کشور ثابت نگه داریم. در حال حاضر روند 
چاقی در کشور آنقدر رو به افزایش است که اگر 
آن را ثابت کنیم، شاهکار کرده ایم. البته در سند 
ملی بیماری های غیرواگیر کاهش نسبی چاقی را 

تا ۲۰ درصد پیش بینی کرده ایم.
در حال حاضر میزان چاقی در کشور ۲۴/۲ درصد، 

میزان اضافه وزن ۳۶/۷ درصد و میزان افرادی که 
کم وزن هستند  ۲/۸ درصد بوده است. همچنین 
۳۶ درصد افراد در کشور وزن طبیعی دارند. در 
عین حال در کشور ما ۱۸ درصد نوجوانان، ۳۹ 
درصد جوانان، ۶۳ درصد میانساالن و ۵۰ درصد 
خانم های باردار یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند.
برنامه های وزارت بهداشت در حوزه بیماری های 
غیرواگیر در ۲ سطح فردمحور و در قالب پرونده 
الکترونیک سالمت تدوین شده ، به طوری که 
بارداری و قبل از تولد، در  مراقبت ها در زمان 
دوران بارداری و بعد از آن با تقویت تغذیه با 
شیر مادر و... ادامه پیدا می کند. همچنین اقدامات 
جامعه محوری هم داریم که در این زمینه هم افزایی 
با وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش در 
قالب تفاهمنامه ای پیش می رود. از طرفی، بازنگری 
استانداردهای قند، نمک و چربی و کاهش آنها در 
محصوالت غذایی، برچسب گذاری تغذیه ای و تهیه 
فهرست محصوالت غذایی تهدیدکننده سالمت و 
ممنوعیت تبلیغ آنها و... را پیش می بریم. در زمینه 
ممنوعیت تبلیغ محصوالت غذایی مضر، متاسفانه با 
وجود اینکه ممنوعیت تبلیغات در این زمینه وجود 
دارد، به وفور شاهد این تبلیغات در صداوسیما و 
روی تابلوهای تبلیغاتی شهر هستیم. البته در این 
زمینه تعامالت زیادی با صداوسیما انجام داده ایم 
اما  همچنان این تبلیغات وجود دارد و میان قانون 

تا عمل فاصله بسیار است! 

ساالنه45هزارمیلیاردتومانصرفبیماریهایغیرواگیرمیشود

مسووالن در هفتمین  کنگره  ملی پیشگیری و درمان چاقی اعالم کردند

چاقیبرایکشورهزینهدارد!
نیمی از جمعیت کشورمان یا چاق هستند یا اضافه وزن 
دارند، آماری که بارها اعالم شده و بسیاری از بیماری های 
غیرواگیر که اتفاقا مرگ ومیر باالیی هم در کشور دارند، 
در افراد چاق بیشتر بروز می کند. نگرانی امروز اما چاقی 
کودکان است که قرار است نسل چاقی ایجاد کند با بار بیشتر بیماری های 

قلبی- عروقی، دیابت و فشارخون. طبق بررسی های وزارت بهداشت، 
چاقی در کودکان زیر 5 سال، 2 برابر شده و این در حالی است که در 
کمتر از 30 سال دیگر یک سوم جمعیت کشورمان سالمند خواهد بود و 
همه این آمارها یعنی چاقی روند رو به افزایشی بین سالمندان، کودکان 
و نوجوانان و جوانان دارد و باید امروز به فکر بیماری های ناشی از آن 

باشیم. در هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی، تفاهمنامه ای بین 
وزارت ورزش و جوانان و انجمن پیشگیری و درمان چاقی منعقد شد تا 
بر اساس آن فعالیت  های ورزشی دانش آموزان در جهت افزایش فعالیت 
بدنی مردم افزایش پیدا کند. در ادامه همین مطلب، گزارشی از این کنگره 

را در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

تفاهمنامه  شاهد  امروز 
فدراسیون  همکاری 
همگانی،  ورزش های 
انجمن  و  شنا  فدراسیون 
پیشگیری و درمان چاقی 
هستیم. بیماری های غیرواگیر غار اقتصادی بزرگ محسوب می شوند که به 
گفته وزارت بهداشت، ۴۵ هزار میلیارد تومان از بودجه سالمت را می بلعند. 
عمده نگاه ها در حوزه ورزش سال ها معطوف به  ورزش قهرمانی بوده و از 
توجه به ورزش همگانی و توسعه فعالیت بدنی بین مردم غافل بودیم. به 
همین دلیل درصد قابل توجهی از مردم دچار فقر حرکت و کم تحرکی هستند.  
در چند سال گذشته با  تدوین سند پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و 
نقشی که برای وزارت ورزش پیش بینی شده، در زمینه فرهنگ سازی و 
آموزش تعامل داشتیم اما هنوز  ابتدای راه هستیم و این کار نیازمند همکاری 
جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و توجه مردم برای تغییر شیوه زندگی و 

افزایش فعالیت بدنی و ورزش است. 
۵۱ درصد مردم در برنامه روزانه فعالیت ورزشی دارند، همچنین ۵۹ درصد 
مردم فعالیت بدنی دارند ولی درحد کفایت نیست، به گونه ای که  فعالیتشان 
پیاده روی است. در بررسی ما مشخص شد ۶۵ درصد  در حد نرمش و 
انجام می دهند که کفایت  پیاده روی  افرادی که ورزش می کنند، نرمش و 
به  مردم  دسترسی  و  ایرانیان  فیزیکی  فعالیت  افزایش  برای  باید  نمی کند. 
امکانات ورزشی تالش کنیم. در این راستا باید ۲۶ هزار باشگاه ورزشی را 

به ۱۰۰ هزار باشگاه ورزشی برسانیم. 
همچنین در تالشیم برنامه های همگانی ورزشی را افزایش دهیم و  جذابیت 
آنها را بیشتر کنیم. البته باید توجه داشت برنامه ورزشی کشور به هم افزایی 
نیاز دارد و وزارت ورزش و جوانان نمی تواند به تنهایی برنامه ورزشی ۸۲ 
میلیون نفر را مدیریت کند و نیازمند همکاری وزارت بهداشت، وزارت  

آموزش و پرورش و رسانه ها در این زمینه هستیم.

افراد  درصد   ۷۰ حدود 
تهران  باالی ۲۰ سال در 
دارای اضافه وزن یا چاقی 
هستند. در تهران نمایه توده 
بدنی حدود ۲۵ درصد افراد 
افزایش وزن و چاقی در جوامع  داده   از ۳۰ است. مطالعات نشان  باالتر 
افراد ۳۰ سال به باال، در  ایران شیوع باالیی دارد. در  شهری و روستایی 
تا ۷۲ درصد و در  تا ۸۲ درصد، در روستاییان  نواحی شهرنشین، چاقی 
روستاهای دورافتاده که هنوز عوامل شهرنشینی نفوذ زیادی ندارد، تا ۴۴ 
افراد  از  نیمی  هستند.  چاقی  به  مبتال  یا  دارند  وزن  افزایش  افراد  درصد 
ساکن تهران اضافه وزن دارند و ۲۰ درصد آنها چاق هستند. در روستاهای 
استان تهران ۳۸ درصد افراد اضافه وزن دارند و ۲۴ درصد فربه هستند.  
در روستاهای استان زنجان ۳۳ درصد اضافه وزن دارند و ۱۰ درصد چاق 
هستند. سازمان جهانی بهداشت از کشورهای عضو خواسته  برای »خاتمه 

چاقی کودکان« تالش کنند. 
آموزش  بر  تاکید  با  و  همه جانبه  چاقی  درمان  و  پیشگیری  مداخله های 
عموم مردم، به ویژه مادران و در طول بارداری و دوران نخست کودکی، 
حذف غذاهای ناسالم در بازار عرضه مواد غذایی، جلوگیری از تماس 
و  رسانه ها  همه جانبه  ناسالم، تالش  غذایی  مواد  با  نوجوانان  و  کودکان 
اطالع رسانی برای تغذیه سالم و تبلیغ نکردن فراورده های غذایی ناسالم، 
مانند فست فودها، چیپس و پفک، تالش در جهت ایجاد محیط مناسب 
تغذیه ای در مدارس با اصالح بوفه های در دسترس کودکان و نوجوانان، 
افزایش مالیات برای غذاها و نوشیدنی های غیرسالم، کمک به بازاریابی 
برای مواد غذایی سالم، به ویژه انواع میوه و سبزی، آموزش مناسب برای 
فعالیت بدنی افراد جامعه و در دسترس قرار دادن فضاهای ورزشی، به ویژه 

برای کودکان و نوجوانان ضروری است.

مردمدچارفقرحرکتو
کمتحرکیهستند

بایددرجهتخاتمهچاقی
کودکانقدمبرداریم

مداخلههای
پیشگیریودرمان
چاقیهمهجانبهو
باتاکیدبرآموزش
عموممردم،بهویژه

مادران،حذف
غذاهایناسالم
دربازار،تالش

همهجانبهرسانهها
واطالعرسانی

برایتغذیهسالم
وتبلیغنکردن

فراوردههایغذایی
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است.  دیگر  بیماری های  به  ورود  دروازه  چاقی 
به  مقاومت  فقرات،  ستون  و  استخوانی  دردهای 
انسولین، فشارخون باال، بیماری های قلبی- عروقی 
و حتی اختالالت بارداری در افراد چاق احتمال بروز 
بیشتری دارند. در کشور ما مصرف برخی مواد غذایی 
باالتر از میانگین جهانی است، به طور مثال مصرف نان و شکر چندبرابر میانگین جهانی است، به 
گونه ای که شکر ۵ تا ۷ برابر بیشتر مصرف می کنیم و روغن ۱۰ تا ۱۵ برابر میانگین جهانی در ایران 

استفاده می شود اما مصرف گوشت در ایران منفی ۶۳ درصد و پایین تر از میانگین جهانی است. 
باید جامع و مستمر باشد. در بسیاری مواقع  امروز درمان چاقی موردتوجه قرار گرفته که 
شکست درمان به این علت رخ می دهد که افراد چاق همراهی مستمر ندارند و با شتابزدگی 
قصد دارند، وزنشان را کم کنند. از سوی دیگر، بحث فعالیت بدنی هم اهمیت دارد. کنار این 
موارد درمان های جراحی هم جایگاه خوبی دارد و در زمان منطقی باید جراحی انجام شود، 
به صورتی که افرادی که توده بدنی باالی ۴۰ دارند، داوطلب خوبی برای جراحی هستند. در 
هر صورت با توجه با اینکه میزان چاقی و اضافه وزن در کودکان زیر ۵ سال کشور ۲ برابر 
شده و عوارض چاقی به اشکال گوناگون بروز می کند، باید پیشگیری و درمان چاقی اولویت 

سیاست گذاری ها باشد و اهمیت آن به مردم  گوشزد شود.

در هفتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ۲ 
تفاهمنامه بسته شد؛ یکی بین انجمن چاقی ایران 
و وزارت ورزش و جوانان و تفاهمنامه بعدی 
۳جانبه است؛ بین انجمن چاقی و فدراسیون 
ورزش های همگانی و فدراسیون شنا. در این 
تفاهمنامه، شنا به عنوان مهارکننده چاقی معرفی   شد. برنامه های موفقی داشتیم در مورد اینکه 
دیابت یکی از بیماری های غیرواگیر است. تای چی نیز به عنوان یکی از ورزش های همگانی،  
مهارکننده دیابت معرفی شد. گام دوم در راستای توسعه ورزش های همگانی برای بهبود و 
جلوگیری از بیماری های غیرواگیر است که شنا را برای پیشگیری از چاقی مدنظر قرار دادیم. 
درحقیقت، ما ورزش هایی که گسترش آن در جامعه می تواند بیشتر شود  و خانواده ها را درگیر 
کند، معرفی می کنیم  و با انجمن های مرتبط آنها را با هم آشنا و از ظرفیت های سازمان استفاده 
می کنیم. به طور مثال، انجمن چاقی و انجمن دیابت  با همکاری هم از طریق فدراسیون شنا، 
مربیانی پرورش می دهند که بتوانند برای پیشگیری از چاقی، افراد مختلف را مطلع کنند. 
آموزش و اطالع رسانی جزو برنامه های ماست، به گونه ای که نفوذ خانواده شنا در افراد چاق 
یا خانواده تای چی در دیابت بتواند در پیشگیری از بیماری ها به آنها کمک کند. همان طور که 
می دانید تمرکز ورزش های هوازی روی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر است. ما همه اینها 
را به صورت علمی بررسی کردیم. فدراسیون های دیگر هم می توانند در این زمینه کمک کنند 

زیرا دوومیدانی هم می تواند در پیشگیری از چاقی و بیماری های غیرواگیر تاثیرگذار باشد. 

ماچندبرابرمیانگینجهانینان،شکرو
روغنمیخوریم

شنامهارکنندهچاقیاست

 عبدالحمید احمدی
معاون فرهنگی و توسعه ورزش های 

همگانی وزارت ورزش و جوانان

 فریدون عزیزی
متخصص غدد درون ریز و  رئیس 

هفتمین  کنگره  ملی پیشگیری و 
درمان  چاقی

 دکتر علیرضا زالی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی 

 کاملیا داوودزاده
رئیس کمیته توسعه فعالیت 
بدنی بزرگساالن  فدراسیون 

ورزش های همگانی 

 دکتر علیرضا رئیسی 
معاون بهداشتی وزیر بهداشت



 استرس ناشی از شکست ممکن است شما را 
بکشد. هر طرفدار فوتبالی کامال با دل شکستگی 
موردعالقه اش  تیم  شکست  دیدن  از  پس 
آشناست اما اکنون دانشمندان هشدار می دهند 
استرس ناشی از تماشای شکست در فوتبال 
ممکن است واقعا به قلبتان آسیب برساند و 
حتی شما را بکشد.به گزارش همشهری آنالین، 
به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید 
نشان می دهد طرفداران فوتبال تیم بازنده مسابقه 
نسبت به طرفداران تیم برنده با احتمال ۲۹ درصد 
بیشتر ممکن است در روز مسابقه دچار عارضه 
اضطراری قلبی-عروقی مانند حمله قلبی، درد 

قلبی، نشانگان حاد کرونری و سکته مغزی شوند.
در مقابل حمایت از طرف بازنده با ۲۰ درصد 

کاهش احتمال عارضه مرگبار قلبی- عروقی 
همراهی دارد.با توجه به اینکه آثار منفی ناشی 
از شکست در فوتبال نسبت به آثار مثبت ناشی 
از پیروزی، شدیدتر است، تماشاگران فوتبال 
درمجموع با احتمال 6درصد بیشتر ممکن است 
در روز مسابقه دچار عارضه قلبی- عروقی 
مرگبار شوند.مردان به این عارضه ناشی از 
تماشای فوتبال حساس تر هستند، به طوری 
که احتمال عوارض قلبی- عروقی مرگبار و 
غیرمرگبار در آنها نسبت به زنان در روزهای 
مسابقات فوتبال با شیب بیشتری افزایش می یابد.
دانشمندان معتقدند این تفاوت جنسیتی احتماال 

مربوط به توجه بیشتر مردان نسبت به زنان به 
فوتبال است.این پژوهش که نتایج آن در »مجله 
علوم ورزشی« منتشر شده، به این نتیجه می رسد: 
»علت استرس روانی و برانگیختگی عاطفی 
شدید در رابطه با مسابقات فوتبال ممکن است 
برانگیزاننده عوارض قلبی-عروقی باشد.به گفته 
این دانشمندان، افزایش مصرف دخانیات و 
الکل به وسیله طرفداران فوتبال برای تسکین 
احساس ناراحتی شان ممکن است در بروز 
مشکالت قلبی- عروقی نقش داشته باشد و 
اقدامات احتیاطی هنگام مسابقات از این لحاظ 

باید انجام شود.

پژوهشگران می گویند بسیاری از بیماران دچار 
بیماری متوسط تا شدید اما پایدار قلبی را که 
به طورمعمول با اعمال تهاجمی استنت گذاری یا 
بای پس عروقی درمان می شوند، می توان صرفا 
با تجویز دارو و تغییرات شیوه زندگی درمان 
کرد، بدون اینکه پیامدهای درمانی متفاوتی داشته 
باشد.به گزارش همشهری آنالین، به نقل از 
رویترز، پژوهشگران آمریکایی معتقدند اگر 
یافته های آنها مبنای درمان این گروه از بیماران 
قرار بگیرد، می توان هرسال صدها میلیون دالر 
در هزینه  مراقبت های بهداشتی صرفه جویی کرد.

این بررسی که نتایج آن در اجالس »انجمن قلب 
آمریکا« )AHA( در فیالدلفیا منتشر شده، به این 
موضوع پرداخته که آیا در بیماران دارای بیماری 
قلبی پایدار انجام اعمال جراحی مانند گذاشتن 
درمان  به  نسبت  بیشتری  استنت سودمندی 
محافظه کارانه تر مانند تجویز آسپیرین، داروهای 
کاهنده کلسترول و سایر اقدامات مشابه دارد یا 
نه؟دست کم دو بررسی پیشین نشان داده اند انجام 
اعمال جراحی برای پاک کردن شریان و گذاشتن 
استنت یا بای پس عروقی همراه دارو نسبت به 
تجویز صرف درمان های غیرتهاجمی  مانند درمان 
دارویی خطر حمله های قلبی و مرگ را به طور 

قابل توجه کاهش نمی دهد.به گفته کارشناسان، 
بسیاری از متخصصان قلب از تغییر رویه معمول 
درمانی خود اکراه دارند چراکه بیمارانی که برای 
باز نگه داشتن شریان های قلبی در آنها استنت 
کار گذاشته می شود، بالفاصله احساس راحتی 
و از بین رفتن درد قلبی را گزارش می کنند.این 
پژوهشگران معتقدند هرسال حدود ۵۰۰هزار 
بیمار جدید دچار بیماری پایدار شریان کرونری 
تشخیص داده می شوند که در آن رسوبات چربی 
با باریک کردن شریان های تغذیه کننده قلب 
باعث درد دوره ای قفسه سینه )آنژین صدری( 
می شوند که به طور شاخص پس از ورزش 
کردن یا فشار عاطفی بروز می کند، رویه ای که 
باید تغییر کند.دستورالعمل های فعلی پیشنهاد 
می کنند بیماران دچار تنگی شدید شریان های 
کرونری )شریان های تغذیه کننده عضله قلب( 
بای پس  جریان خون جراحی  بازیابی  برای 
عروقی انجام دهند یا آنژیوپالستی و گذاشتن 
استنت در این شریان ها انجام شود. استنت ها 
لوله های فنری ظریفی هستند که پس از انجام 
آنژیوپالستی پاک کننده شریان از رسوبات چربی، 
برای باز نگه داشتن شریان درون آن کار گذاشته 
می شوند.به گفته این پژوهشگران، همیشه این 

ترس وجود دارد اگر به سرعت کاری برای این 
بیماران انجام نشود، آنها دچار حمله قلبی یا مرگ 
زودرس شوند اما این بررسی ۷ ساله روی ۵ 
هزار و 1۷۹ بیمار نشان داد این شیوه معمول 
عمل برای درمان بیماران نفع چندانی برایشان 
ندارد. با توجه به یافته های پژوهشگران، افرادی 
که درد قفسه سینه ندارند یا دردشان چندان زیاد 
نیست، نیازی به استنت گذاری فوری نخواهند 
داشت. پژوهشگران تخمین می زنند پایان دادن به 
استنت گذاری های قلبی غیرضروری در آمریکا 
باعث صرفه جویی ساالنه ۵۷۰ میلیون دالر در 
می شود.  آمریکا  بهداشتی  مراقبت های  نظام 
هدف اصلی این کارآزمایی کاهش کلی میزان 

مرگ ها، حمله های قلبی، بستری شدن به دلیل 
درد قفسه سینه یا نارسایی قلبی و احیای پس از 
ایست قلبی بود.براساس این مقیاس ها، افزودن 
استنت گذاری یا جراحی بای پس برای بازیابی 
جریان خون در محل انسداد شریان، نسبت به 
درمان دارویی صرف تاثیر بیشتری در کاهش 
عوارض و مشکالت قلبی ذکرشده ندارد.این 
کارآزمایی که انستیتوی ملی قلب، ریه و خون 
آمریکا پشتیبانی مالی آن را برعهده داشت، شامل 
بیمارانی می شد که گرچه دچار تنگی متوسط تا 
شدید شریان های قلب بودند، وضعیت پایداری 
داشتند.نیمی از بیماران توصیه های مربوط به 
اصالح شیوه زندگی و درمان دارویی دریافت 
کردند و نیم دیگر، عالوه بر توصیه های شیوه 
زندگی و دارودرمانی تحت یکی از این اعمال 
تهاجمی - آنژیوپالستی یا بای پس- قرار گرفتند.
به گفته کارشناسان، گرچه شواهد به دست آمده 
از این بررسی قانع کننده است و به نظر می آید 
مداخالت جراحی را باید برای افرادی انجام 
داد که واقعا به درمان دارویی جواب نمی دهند، 
ممکن است چند سال طول بکشد تا تغییرات 
پیشنهادشده در این بررسی موردپذیرش پزشکان 

قرار گیرد و صورت عملی به خود بگیرد.

یک بیمار پیوند کبد شده در ویلز بریتانیا به علت 
آلوده شدن این کبد هنگام برداشت از بدن دهنده 
درگذشته است. جراح هنگام برداشتن این کبد 
محتویات معده را روی آن ریخته بود.به گزارش 
همشهری آنالین، به نقل از بی بی سی، این بیمار 
۳6 ساله به علت عفونت خونی ناشی از کبد 
اهدایی دچار آنوریسم شریانی )ضعف دیواره 
شریان و گشاد شدن آن( شد و پارگی شریانی 
جان او را گرفت. دو بیمار دیگر هم به علت 
آلودگی اعضای پیوندی دچار بیماری شده اند.این 
وقایع در سال ۲۰1۵ میالدی در بریتانیا رخ داده 
و مربوط به جراحی ای می شود که در دانشگاه 
آکسفورد کار می کرده است. سازمان بهداشت 
بریتانیا با پرداختن ۲1۵ هزار پوند خسارت در 
یکی از این موارد با شاکیان به توافق رسیده 

است.هنگامی  که جراح معده فرد دهنده را باز 
کرده بود تا اعضای او را بردارد، ظاهرا محتویات 
معده روی اندام های داخلی دیگر ریخته بود و 
چند عضو این دهنده با کاندیدا آلبیکانس، یک 
عفونت قارچی، آلوده شده بود.این جراح این 
واقعه را به کسی نگفته بود و اندام های برداشته شده 
به ۳ بیمار پیوند شده بودند.یکی از گیرنده ها 

پس از دریافت کبد آلوده درگذشت، یک گیرنده 
۴۴ ساله که کلیه و لوزالمعده و یک گیرنده ۲۵ 
ساله که کلیه دریافت کرده بودند نیز بیمار شدند.
این اتفاق هنگامی آشکار شد که جراحان در 
هیات بهداشتی دانشگاه کاردیف نگرانی خود 
را با سازمان مسوول اندام های پیوندی در میان 
گذاشتند. آنها از این موضوع نگران بودند که بیمار 
۲۵ ساله شان که کلیه پیوندی دریافت کرده بود و 
در بیمارستان دانشگاهی ویلز تحت مراقبت بود، 
به علت اندام پیوندی دارای عفونت به شدت 
بیمار شده است. پزشکان درنهایت مجبور شدند 
به علت درد شدید و خونریزی وسیع داخلی 
کلیه پیوندی را بردارند.بیمار ۲۵ ساله به وسیله 
پزشکان به اغما فرو رفت و 16 واحد خون 
دریافت کرد و یک سال را روی دستگاه دیالیز 

گذراند، درحالی که قبال دیالیز نمی شد.
جراح در جریان تحقیقات درباره این حادثه گفته 
هنگام برداشتن اندام حادثه مهمی رخ نداده  اما 
متوجه نشت مقدار اندکی از محتویات معده 
شده بود.این نشت در شرح عمل ثبت نشده بود 
بنابراین پزشکانی که اندام ها را دریافت می کردند 

از خطر عفونت آگاه نبودند.
گزارش نهایی در این  باره به این نتیجه رسیده 
عفونت قارچی کاندیدا آلبیکانس منتقل شده از 
طریق اندام پیوندی باعث شکست خوردن پیوند 
کلیه و مرگ بیمار دریافت کننده کلیه شده است.
براساس این گزارش، عفونت اندام های پیوندی 
ممکن است حین عمل برداشتن اندام ها رخ داده 
باشد و جراح به علت ثبت نکردن برش معده 

دچار قصور شده است.

نقشه سالمت

استمرار 
سال های آلودگی 
هوای شهر اراک/ 

خبرگزاری مهر

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.

ژنریک  داروهای  تولیدکننده  شرکت  یک 
اعالم کرد یک فرموالسیون جدید با طعم 
توت فرنگی از یک داروی ضدایدز تولید کرده 

که برای نوزادان و کودکان مناسب است.
حدود  هرسال  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
۸۰ هزار نوزاد و نوپا به علت ایدز عمدتا 
در آفریقا می میرند و یکی از علت های این 
میزان باالی مرگ ومیر این است که خوراندن 
داروهای ضدایدز به شکل قرص های سفت 
یا شربت های تلخ به کودکان کم سن بسیار 
شرکت  که  جدیدی  است.داروی  مشکل 
»کوادریمیون«  و  کرده  تولید  سیپال  هندی 
طعم  با  گرانول های  صورت  به  دارد  نام 
است  دانه های شکر  اندازه  به  توت فرنگی 
که می توان آن را با شیر یا غالت آماده صبحانه 
کودکان مخلوط کرد. به گفته کارشناسان، 
این دارو می تواند زندگی  هزاران کودک را 

در هرسال نجات دهد.
شرکت سیپال دو دهه پیش نیز با بازار فرستادن 
در  دالر  یک  قیمت  به  ضدایدز  داروهای 
روز تحولی در درمان ایدز در بزرگساالن 

ایجاد کرده بود.

شرکت سیپال و »ابتکار عمل داروها برای 
نادیده گرفته شده« که شاخه ای  بیماری های 
از »سازمان پزشکان بدون مرز« است و از 
تولید این دارو حمایت کرده، همزمان با روز 
اول دسامبر، روز جهانی ایدز به بازار آمدن 
این داروی جدید ضدایدز را برای کودکان 

اعالم کردند.
با وجود پیشرفت های بزرگ در پیشگیری از 
انتقال ویروس ایدز از مادر به کودک، هنوز 

هرسال حدود 16۰ هزار کودک، عمدتا در 
تولد  هنگام  آفریقا  و شهرک های  روستاها 
این ویروس را از مادرشان می گیرند. تقریبا 
نیمی از این کودکان پیش از رسیدن به ۲ 
سالگی به علت دسترسی نداشتن به داروهای 
ضدایدز یا تحمل نکردن این داروها می میرند.
تاییدیه هنوز در  برای گرفتن  کوادریمیون 
سازمان غذا و داروی آمریکا در حال بررسی 
است. گرفتن تاییدیه این سازمان قاعدتا به 

گرفتن سریع مجوز سازمان جهانی بهداشت 
می انجامد. شرکت سیپال انتظار دارد تا ماه 
مجوزها  این  آینده  سال  )اردیبهشت(  مه 

صادر شوند.
کارآزمایی ها در افراد بزرگسال سالم نشان 
داده این فرموالسیون جدید حاوی ۴ داروی 
ضدایدز تاییدشده از قبل است که به خوبی 

وارد خون می شود.
در حال حاضر رایج ترین ترکیبی که برای 
مصرف  اچ آی وی  دارای  کودکان  درمان 
می شود، شربتی است که حاوی ۴۰ درصد 
الکل است و مزه تلخ فلزی آن برای ساعت ها 
در دهان می ماند. این دارو باید در یخدان 
حمل ونقل شود و بعد در یخچال نگهداری 
خانواده های  از  بسیاری  درحالی که  شود، 

روستایی فقیر چنین امکاناتی ندارند.
داروی ضدویروس   ۴ حاوی  کوادریمیون 
ایدز شامل ریتوناویر، لوپیناویر، آبکاویر و 
با  دارو  این  گرانول های  است.  المیوودین 
پلیمری پوشیده شده اند که تا زمانی که به 
معده نرسد، حل نمی شود و بعد از آن رایحه 

شیرین و میوه ای ایجاد می کند.
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از بهمن ماه به استان 
فارس/ایسنا 

موزیسینهادرمعرض
خطروزوزگوشهستند

نتایج یک پژوهش جدید در بریتانیا 
نشان می دهد افرادی که در صنعت 
موسیقی کار می کنند، ممکن است 
آزاردهنده  وزوز  عارضه  دچار 
گوش شوند.به گزارش هلث دی 
نیوز، یافته های این پژوهش نشان 
داد افراد شاغل در صنعت موسیقی 
نسبت به افرادی که در محیط های 
معرض  در  می کنند،  کار  آرام تر 
خطر بیشتر عارضه وزوز گوش 
یا به اصطالح پزشکی »تینیتوس« 
گوش  وزوز  دچار  هستند.افراد 
هنگامی  که صدای خارجی وجود 
ندارد، صدای وزوز، زنگ یا سوت 
در گوششان می شنوند.سام کوت، 
از مرکز شنوایی سنجی و ناشنوایی 
در دانشگاه منچستر و سرپرست این 
بررسی می گوید: »نتایج پژوهش ما 
نشان می دهد افرادی که در صنعت 
موسیقی کار می کنند در معرض 
خطر باالی دچار شدن به وزوز 
گوش هستند و این خطر عمدتا 
معرض  در  قرارگیری  از  ناشی 
است.«کوت  بلند  سروصدای 
می  افزاید: »به موزیسین ها توصیه 
می شود هنگامی  که سروصدای 
محیطی بیش از ۸۵ دسی بل است؛ 
یعنی تقریبا معادل سروصدای یک 
کامیون دیزلی در حال عبور، از 
استفاده  شنوایی  محافظ  وسایل 
کنند.«پژوهشگران در این بررسی 
داده های به دستامده از یک پایگاه 
داده های آنالین درباره ۲۳ هزار 
نفر را در بریتانیا برای مقایسه میزان 
وزوز گوش میان افراد شاغل در 
لحاظ  این  از  پرخطر  مشاغل 
مانند ساخت وساز، کشاورزی و 
موسیقی نسبت به مشاغل کم خطر 
مانند شاغالن بخش مالی بررسی  
کردند.نتایج نشان داد افرادی که 
در صنعت موسیقی کار می کنند، 
از جمله موزیسین ها، مدیران تهیه 
و کارکنان تولید با احتمال ۲برابر 
به شاغالن بخش  بیشتر نسبت 
مالی در معرض وزوز گوش قرار 
دارند.افزایش خطر وزوز گوش 
در شاغالن صنعت موسیقی در 
همه ژانرها، حتی موسیقی کالسیک 
وجود داشت. اوایل امسال خانه 
اپرای سلطنتی لندن به دلیل شکایت 
یک نوازنده ویولن آلتو که در جلسه 
منفرد تمرین برای اپرای »والکیری« 
ریشارد واگنر دچار آسیب شنوایی 
پرداخت  به  محکوم  بود،  شده 
خسارت شد.به گفته کارشناسان، 
برای حفظ ایمنی به ازای هر ۳ 
دسی بل افزایش شدت سروصدا 
باید مدت قرارگیری در معرض آن 
به نصف کاهش یابد. برای مثال 
سروصدای  در  قرارگیری  تاثیر 
۸۸ دسی بل برای روزانه ۴ساعت 
معرض  در  قرارگیری  معادل 
برای  دسی بلی   ۹1 سروصدای 
۲ ساعت است. این پژوهشگران 
معتقدند میزان شدت صدا در اغلب 
کنسرت های با آمپلی فایر بیش از 
1۰۰ دسی بل است، به این ترتیب 
مدت  برای  نباید  موزیسین ها 
بیش از 1۵ دقیقه بدون وسایل 
معرض  در  شنوایی  محافظ 
چنین سروصدایی قرار بگیرند.

نشان  پیشین  بررسی های  نتایج 
داده اند فقط 6 درصد موزیسین ها 
گوشی های  از  مداوم  به طور 
محافظ شنوایی استفاده می کنند. 
پژوهشگران می گویند موزیسین ها 
اختصاصا  از گوش بندهای  باید 
طراحی شده برای شنیدن موسیقی 
استفاده کنند تا در همان کیفیت 
صدای شنیده شده را در حد باال 
نگه  دارند و خطر آسیب شنوایی 

را کاهش  دهند.

دوربين سالمت

پاییز هزاررنگ جنگل های هیرکانی استان گلستان
     مجید عسکری پور/ مهر

بیمار تنفسی بستری در بیمارستان مسیح دانشوری
   امین جاللی/ ایرنا

جشنواره »آش رشته« در بجنورد 
    حسین معمری/فارس

تهران در شرایط ناسالم 
چهارراه ولیعصر/عرفان خوشخو ایسنا

محمد صالح پسر ۱۰ساله دچار معلولیت با پدر و مادر معتاد در کوره های 
آهک پزی کرمان

  رحیم بنی اسد آزاد/ ایسنا

شاخص آلودگی هوای تهران پس از چند ساعت بارندگی روز سه شنبه ۱۲ آذر 
۱۳98 روی عدد 89 قرار گرفت.

  کامیار خطیبی/ فرهیختگان



يادداشت مهمان

صفحات 9 تا 16

بـا خواننـدگـان
تنـاسـب انـدام
زنـدگی بهتـــر
عفونی درمانگاه 
 موضــوع ویـژه

روابــط مـوفـق 
ــست ط  زـی محـی سال پانزدهم  شماره 732  شنبه 16 آذر 1398

 حمید عبدالوهابی
کارشناس تغذیه

راه های بدون مصرف 
قرص برای کاهش 
خطر بیماری قلبی )12(

تغییرات کوچک 
در خانه باعث کاهش 
آاليندگی  ها می شود )16(

 گفت وگوي موفق
)15( 

ويروسی  که امسال 
شايع شده است
)13( 

مصرف يک مشت گردو 
هر روز و کاهش چشمگیر 
خطر ابتال به سرطان پستان

محققان دانشگاه مارشال ويرجينياي 
غربي طي گزارشي در مجله تغذيه 
خوردن  كردند  اعالم  سرطان  و 
مقدار كمي گردو در روز مي تواند 
به صورت چشمگيري خطر ابتال به 
سرطان پستان را در زنان كاهش دهد. 
گردو منبع عظيمي از عناصر غذايي 
چربي هاي  قبيل  از  مهم  و  طبيعي 
و  ويتامين ها  معدني،  مواد  امگا3، 
طوالني  رابطه  كه  پروتئين هاست 

و موثري با سالمت دارند. 
نه تنها  امگا3  كه  است  اين  جالب 
خطر ابتال به سرطان پستان را كاهش 
مي دهد، بلكه مي تواند همراه ساير 
مغزها مانند فندق، بادام و... تاثير 
همگوني بين آنها و سالمت شخص 

ايجادكند.
مصرف  كردند  تاكيد  دانشمندان 
عالي  موادغذايي  اين  روزانه 
به صورت  مي تواند  )مغزها( 
چشمگيري خطر پيشرفت سرطان 
و ساير امراض كشنده بي سروصدا 

دهد.  كاهش  را  غافلگيركننده  و 
در اين مطالعه ها از موش هايي كه 
آماده  و  مستعد  ژنتيكي  به صورت 
گسترش تومورها و سرطان پستان 

استفاده شد.  بودند، 
هاردمن«  »دكتر  تحقيقات  رهبر 
براي  تحقيق  اين  »در  مي گويد: 
متفاوت  رژيم غذايي   2 موش ها 
بدون  و  نمونه  رژيم غذايي  يكي 
با  رژيم غذايي  ديگري  و  گردو 
را  عمر  همه  براي  زياد  گردوي 

گرفته اند.  نظر  در 
غذايي  رژيم هاي  اين  دانشمندان 
را در مادران در دوران بارداري، 
شيردهي و سپس در باقي عمر آنها 
مورد  گردو  مستقيم  خوراندن  با 

تحقيق و آزمايش قرار دادند. 
روي موش ها بارها و بارها تحقيق 
شد زيرا اين ميزان از لحاظ عوامل 
شباهت هاي  پستان  سرطان   مولد 
دانشمندان  دارد.  انسان  به  زيادي 
اين  افزايش  يا  حذف  كاهش،  با 
رژيم  اين  مزاياي  نتوانستند  رژيم 
را در جلوگيري يا كاهش ابتال به 

كنند.  تعيين  سرطان 
بهتر  نتيجه گيري  براي  آنها 
جاي  به  را  امگا  چربي هاي 
چربي هاي ناسالم قرار دادند و و 
برقرار  تعادل  امگا6  و  امگا3  بين 
كاهش  باعث  كار  اين  كه  كردند 
و  بدن  سيستماتيك  التهاب هاي 
كلسترول هاي  اكسيدشدن  كاهش 
)LDL( )كه باعث گسترش سرطان 

مي شود( شد.
گردوها  مورد  در  ديگر  تحقيقات 
نشان مي داد مغزهاي كامل اين ميوه 
مزاياي متعدد تغذيه اي و تركيب هاي 
ويتامين ها  چربي ها،  از  بي نظيري 
 )E به خصوص ويتامين هاي گروه(

و موادمعدني دارد. 
استفاده  و  تحقيقات  اين  نتيجه 
و  طبيعي  موادغذايي  ديگر  از 
سوپرفودها در رژيم غذايي مدارك 
با  ارتباط  در  را  محكمي  علمي 
شركت اين مواد مغذي ها در روند 

سالمت ما در اختيار قرارداد. 
»غذاها  مي گويد:  »هاردمن«  دكتر 
دارو  مانند  ما  غذايي  رژيم   در 
نشان  مطالعه  اين  نتيجه  هستند. 
داد افزايش مصرف گردو در رژيم 
روزانه غذايي به سالمت انسان و 
سرطان  به  ابتال  خطر  كاهش  نيز 
در نسل هاي آينده كمك مي كند.«
اضافه كردن 2 اونس گردو )حدود 
رژيم غذايي  به  كامل(  گردوي   7
روزانه كار بسيار ساده اي است كه 
مانند  بزرگي   كمك هاي  مي تواند 
جلوگيري از ابتال به سرطان پستان 
سر  بر  بزرگي  مانع  و  دهد  انجام 
راه ابتال به امراض مزمن ديگر از 

اين گروه باشد.    
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دکتر بابک بهنام، متولد شیراز، دانش آموخته پزشکی در ایران است که تخصص ژنتیک خود را از دانشگاه 
لندن و پس از آن، در موسسه ملی سالمت آمریکا فلوشیپ، مطالعات تکمیلی، ژنتیک خود را گرفته و 7 سال 

در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سمت استاد تدریس کرده است و امروز محقق ژنتیک در موسسه ملی 
آمریکاست. او عقیده دارد نظام سالمت ما آزمایش ها و بررسی های ژنتیکی را جدی نمی گیرد. دکتر بهنام در 

این گفت وگو سعی کرده  برخی نکات تاریک درباره ازدواج های فامیلی را روشن کند. .. صفحه 14

دکتر بابک بهنام، متخصص ژنتیک، 
درباره اهمیت علم ژنتیک و نقش ژن ها در بروز بیماری می گوید

شیوع بیماری های ژنتیکی در ايران
 4 تا 6برابر کشورهای پیشرفته است



بین عالئم  تفاوتی  اول: چه  پرسش 
سرماخوردگی و آنفلوانزا وجود دارد 
مبتال  به کدام یک  بدانیم  از کجا  و 

شده ایم؟ 228****0917

پرسش دوم: مادربزرگم در تلویزیون 
شنیده افراد باالی 60 سال باید واکسن 
پیشگیری از امراض تزریق کنند که 
آنفلوانزاست.  واکسن  آن  از  نوعی 
آیا همه  دقیقا چیست؟  این واکسن 
کنند؟  تزریق  را  آن  باید  سالمندان 
افرادی که عمل قلب باز انجام داده اند، 
چطور؟ کدام نوع واکسن از همه بهتر 
است؟ آیا می توان واکسن را خرید و در 
خانه تزریق کرد؟  584****0912

پاسخ
دکتر مسعود مردانی 
فوق تخصص عفونی و 

استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: دو بیماری سرماخوردگی 
باعث  که  دارند  عالئمی  آنفلوانزا  و 
از  بعضی  اما  می شود  همپوشانی شان 
عالئم آنها به گونه ای است که می توان 
آنها را از یکدیگر متمایز کرد؛ به این 
صورت که معموال در آنفلوانزا با بروز 
با بدن درد مواجه  ناگهانی تب، همراه 
می شویم و تب بیمار گاهی تا ۴۰ درجه 
در  بروز تب  می رسد.  سانتی گراد هم 
آنفلوانزا بسیار ناگهانی است و ساعت و 
زمان دقیق بروز آن ممکن است در ذهن 
بیمار بماند، در حالی که تب در بیماری 
سرماخوردگی به صورت تدریجی و با 
درجات پایین است و به ندرت به ۳۸ 
درجه سانتی گراد می رسد.عالمت مهم 
سرماخوردگی آبریزش بینی، عطسه و 
سرفه است، در حالی که عالمت مهم 
بدن  کوفتگی  و  درد  و  تب  آنفلوانزا، 
است. البته هر دو ممکن است سرفه و 
عطسه را داشته باشند. بدن درد عالمت 
بیماری آنفلوانزاست. باید توجه کرد حال 
بیمار آنفلوانزا بسیار بد است و نمی تواند 
بدون کمک کسی از جایش بلند شود 
و در موارد شدید در بیمارستان بستری 
می شود؛ یعنی شدت عالئم بسیار بارز 
این گونه  سرماخوردگی  در  اما  است 
آنفلوانزا  بیماری  درمان  نیست.برای 
تجویز  گیاهی  آنتی ویروس  داروی 
می شود که اگر بیمار در ۳ روز ابتدایی 
بیماری مصرف کند، بهتر پاسخ می گیرد 
اما فرد در سرماخوردگی اصال به مصرف 
آنتی بیوتیک و داروی ضدویروسی نیاز 
ندارد، مگر اینکه دچار گلودرد چرکی 
شده باشد.یادتان باشد آنفلوانزا بیماری 
تنفسی حاد واگیردار با منشاء ویروسی 
است که ویروس های آن به طور عمده از 
طریق هوا )ذرات ریز تنفسی آلوده( توسط 
سرفه و عطسه فرد بیمار منتقل می شوند 
و بیشترین زمان فعالیت آن در ماه های 
سرد سال و اوج آن در زمستان است. 
تب و لرز، درد عضالنی، درد مفاصل، 
سردرد، خستگی، سرفه، ناراحتی گلو، 
آب ریزش از بینی یا گرفتگی بینی، تهوع، 
استفراغ و اسهال در عده ای از بیماران 
از عالئم آنفلوانزاست. این عالئم ممکن 

است بیش از یک هفته طول بکشد.

بدون  که  افرادی  تمامی  دوم:  پاسخ 
توجه به سن عمل جراحی قلب انجام 
داده اند یا بیماری قلبی-ریوی دارند باید 
سالی یکبار واکسن آنفلوانزا را تزریق 
کنند. این کار برای افراد باالی 5۰ سال  
اهمیت بیشتری دارد و همه افراد باالی 
5۰ سالی که بیماری قلبی دارند باید تا 
آخر عمرشان سالی یکبار این واکسن 
را تزریق کنند. حال اگر فردی باالی 
6۰ سال داشته باشد، بهتر است همراه 
پنوموواکس  آنفلوانزا، واکسن  واکسن 
یا پنوموکک را هم برای جلوگیری از 
سینه پهلو تزریق کند.  به همه این افراد 
سرد  فصل  شروع  با  می شود  توصیه 
تزریق  را  واکسن ها  این  حتما  سال 
کنند.واکسن های آنفلوانزای موجود در 
بازار تفاوتی با هم ندارند و همه آنها 
از ویروس غیرفعال شده آنفلوانزا تهیه 
شده اند. واکسن پنوموواکس هم انواع 
مختلفی ندارد و فقط یک نمونه از آن 
همان  باید  که  است  موجود  بازار  در 
را تزریق کنید.توصیه می کنم هیچ نوع 
تزریقی در خانه انجام نشود زیرا ممکن 
است پس از تزریق حساسیتی در فرد 
ایجاد شود که نیاز به اقدامات درمانی 
خاصی الزامی شود بنابراین حتما واکسن 
و انواع تزریقات را در مراکز درمانی 

انجام دهید.

با خوانندگان      شماره هفتصدوسی ودو  شانزده آذر نودوهشت10

پرسش:  آیا انجام آزمایش ژنتیک قبل از 
ازدواج فقط مختص افرادی است که با هم 
خویشاوند هستند یا همه کسانی که قصد 
ازدواج دارند می توانند این آزمایش را انجام 
بدهند؟ صحت و درستی این آزمایش ها تا 

چه اندازه است؟ 652****0912

پاسخ
دکتر مریم رفعتی

 متخصص ژنتیک و عضو 
تیم تخصصی مرکز درمان 

ناباروری ابن سینا

پاسخ: آمارها نشان می دهد به طور میانگین، 
حدود ۴۰درصد ازدواج ها در ایران ازدواج 
فامیلی است که در برخی مناطق، به حدود ۸۰ 
درصد هم می رسد. از این رو، نگرانی زیادی 
درمورد فرزندان حاصل از ازدواج های فامیلی 
وجود دارد. به همین علت یکی از کاربردهای 
مهم علم ژنتیک در پیشگیری از معلولیت ها، 
ازدواج های خویشاوندی است  به  مربوط 
اما باید توجه داشت خطر بروز معلولیت 
در فرزندان حاصل از ازدواج خویشاوندی، 
تنها 2 برابر ازدواج های غیرعادی است، به 
طوری که در ازدواج های غیرخویشاوندی 
خطر بروز ناهنجاری های ژنتیکی در فرزند، 
ازدواج های  تا ۳ درصد و در  حدود 2/5 
خویشاوندی حدود 5 تا 6 درصد است  اما 
همین میزان خطر را نیز می توان با مشاوره 
ژنتیک، انجام آزمایش توالی یابی و مقایسه 

نتایج توالی یابی زن و شوهر کاهش داد. 
توصیه ما به همه کسانی که قصد ازدواج 
حتما  ژنتیک  مشاوره  که  است  این  دارند 
از  پیش  اگر  شود.  انجام  ازدواج  از  پیش 
ازدواج انجام نشد، پیش از اقدام به بارداری 
و اگر باز هم انجام نشده باشد، حتما حین 

بارداری انجام شود. 
دو روش پیشگیری از بروز معلولیت ها با 
امکان پذیر  ژنتیکی  از تکنیک های  استفاده 
 PGD است؛ یکی پیش از بارداری به روش
و دیگری در دوران بارداری با نمونه گیری 

از جنین و بررسی ژنتیکی نمونه. 
انجام روش PGD یا تشخیص ژنتیکی پیش 
از النه گزینی مستلزم انجام لقاح آزمایشگاهی 
یا IVF است؛ یعنی جنین ها باید در آزمایشگاه 
تشکیل شوند، یک سلول از هر جنین برداشته 
و بررسی ژنتیکی شود و در انتها جنین های 
سالم و بدون جهش به رحم خانم منتقل شوند. 
مثل ضرورت  این روش محدودیت هایی 
انجام لقاح آزمایشگاهی و صرف وقت و 
هزینه دارد اما این مزیت را دارد که دیگر 
خطر بروز معلولیت ها در جنین وجود ندارد.

روش دیگر، پیشگیری در دوران بارداری 
است. 

در این روش، زن وشوهری که قبال مشاوره 
ژنتیک انجام داده اند و خطر بروز بیماری 
یا بیماری هایی در فرزند آنها مطرح شده، 
به صورت طبیعی باردار می شوند و اوایل 
دوازدهم  یا  یازدهم  هفته  یعنی  بارداری؛ 
برای انجام آزمایش ژنتیکی مراجعه می کنند. 
در این مرحله از جنین نمونه برداری می شود 
در  شناخته شده  جهش  بررسی  از  پس  و 
داده  تشخیص  سالم  جنین  اگر  خانواده، 
بر  نه،  اگر  و  می یابد  ادامه  بارداری  شد، 
زمینه  در  کشور  موجود  مقررات  اساس 
سقط جنین درمانی، اقدام خواهد شد. البته 
این روش هم محدودیت هایی دارد. برای 
نمونه، ممکن است برخی از لحاظ اخالقی 
و اعتقادی ختم بارداری را نادرست بدانند. 
گروه  در  بیماری ها  برخی  همچنین 
نیستند  سقط درمانی  اندیکاسیون های 
بنابراین نمی توان نسبت به ختم بارداری 
اقدام کرد. در چنین مواردی، بهتر است از 
روش اول؛ یعنی تشخیص ژنتیکی پیش از 
النه گزینی جنین استفاده شود.خوشبختانه 
امروزه این تکنیک های پیشرفته در کشور 
در دسترس است و ما دیگر نیازی نداریم 
مثل چند سال قبل نمونه ها را برای بررسی 
بفرستیم و هزینه های  از کشور  به خارج 
تقریبا  کنیم.  تحمیل  خانواده ها  به  زیادی 
آنها  ژنتیکی  بیماری هایی که جهش  تمام 
شناخته شده، امروزه در کشور ما قابل بررسی 
زمینه  این  در  باید  اما  است  پیشگیری  و 
افراد  تا  شود  انجام  کافی  اطالع رسانی 
به موقع برای مشاوره ژنتیک مراجعه کنند 
مراجعه  بارداری  دوران  در  اگر  حتی  و 
می کنند، در همان ۳ ماه نخست باشد که 
بتوان در صورت بروز بیماری در جنین، 
از تولد نوزاد مبتال به معلولیت پیشگیری 
تولد  خطر  می کنند  فکر  مردم  کرد.اغلب 
فرزندان معلول در ازدواج های خویشاوندی 
حتمی یا خیلی زیاد است، در حالی که تنها 
حدود 5 تا 6 درصد خطر بروز معلولیت در 
فرزند حاصل از ازدواج فامیلی وجود دارد. 
همچنین همسرانی که خویشاوند نیستند، 
نباید خود را بی نیاز از مشاوره ژنتیک بدانند و 
در صورت وجود سابقه معلولیت در خانواده 
باید  ناباروری،  و  مکرر  سقط  داشتن  یا 
مشاوره ژنتیک انجام دهند. گاهی همسران 
بیماری ای را به جنسیت نسبت می دهند. 
برای نمونه، دو دختر نابینا دارند و گمان 
می کنند اگر فرزند بعدی پسر باشد، نابینا 
نخواهد بود، در حالی که اگرچه ما برخی 

بیماری های وابسته به جنسیت در ژنتیک 
داریم که اتفاقا اغلب هم در پسران بروز 
می کند، تشخیص این مساله فقط در توان 
متخصص است و فقط متخصص ژنتیک 
آزمایش های  و  انجام مشاوره  با  می تواند 
الزم، این تشخیص را مطرح کند.تا پیش 
از دو دهه قبل، به نظر می رسید از تکرار 
بیماری ها و معلولیت ها در نسل های مختلف 
گریزی نیست و افراد و خانواده های بسیاری 
با انواع معلولیت ها و پیامدهای آن دست 
به گریبان بودند اما با پیشرفت علم ژنتیک 
از7۰ درصد  بیش  به تدریج مشخص شد 
ژنتیکی  علت  معلولیت ها  و  ناهنجاری ها 
دارند. شناخت جهش های ژنتیکی مرتبط 
بزرگ  تحولی  زمینه ساز  بیماری ها  این  با 
در پیشگیری از بروز معلولیت در نسل های 

آتی بود.
با  ما  قبل  سال  چند  همین  تا  همچنین 
محدودیت و نقطه ای بودن تکنیک ها مواجه 
بودیم؛ یعنی با آزمایش ژنتیکی تنها می شد 
یک یا دو قطعه از ژن را بررسی و تعیین 
توالی کرد. به همین دلیل باید برای بررسی 
متعدد  آزمایش های  مختلف  بیماری های 
انجام می شد که بسیار زمانبر و پرهزینه بود. 
بیماری  بررسی  گذشته  در  نمونه،  برای 
تاالسمی به دلیل تک ژنی بودن ساده بود 
اما در ناشنوایی بیش از 2۰۰ ژن، در نابینایی 
بیش از ۳۰۰ ژن و در معلولیت های ذهنی 
بیش از هزاران ژن شناخته شده وجود دارند 
در  ژن  تعداد  این  بررسی  گذشته  در  که 
عمل ناممکن بود ولی در چند سال اخیر 
با شکل گیری تکنیک نسل جدید توالی یابی 
یا NGS تحولی بزرگ در این عرصه ایجاد 

شده است. 
این تکنیک این امکان را در اختیار ما قرار 
داده که با یک آزمایش حدود 2۰هزار ژن 
شناخته شده انسان را بررسی کنیم. از حدود 
 7 تا   5 هزار ژن شناخته شده، حدود   2۰
هزار ژن تاکنون شناخته شده اند که جهش 
در آنها با بروز بیماری و معلولیت ارتباط 
دارد. با تکنیک  توالی یابی می توان ظرف 

چند روز تمام ژن ها را بررسی کرد.
خوشبختانه ایران یکی از پیشگامان منطقه 
در زمینه علوم و فناوری های ژنتیکی است 
و این تکنیک  با فاصله کوتاهی از مراکز 
معتبر جهانی، حدود 5 سال پیش در ایران 
کوتاهی  مدت  ظرف  و  شد  راه اندازی 
معلولیت ها  علل  تشخیص  با  توانست 
از خانواده های در معرض خطر  بسیاری 
سالم  فرزند  نعمت  از  را  معلولیت  بروز 

بهره مند کند.

و  هستم  ساله   20 دختری  اول:  پرسش 
راه  از  می توانم  آیا  دارم.  روده  کولیت 
تغذیه و رژیم درمانی بیماری ام را کنترل 

کنم؟ 722****0938

پرسش دوم: آیا نوشیدن چای گرم برای 
معده و روده مضر است؟ دمای مناسب 
برای چای و سایر مایعات چقدر باید باشد 
تا به بدن آسیب نرساند؟ 650****0911

رژیم درمانی  نظر  از  سوم:  پرسش 
معده  شدید  ریفالکس  که  فردی  برای 
می شود؟  داده  توصیه  هایی  چه  دارد 

0917****221

پرسش چهارم: آیا حذف نان و برنج در 
کاهش وزن تاثیر دارد؟ 543**0913

پاسخ
دکتر احمد اسماعیل زاده 

متخصص تغذیه و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم  

پزشکی تهران

پاسخ اول: بله، بیماری کولیت اولستراتیو 
یا کولیت اولسروز یکی از بیماری های مهم 
گوارشی است که می توان برای درمان آن 
عالوه بر مصرف داروهایی در فاز فعال بیماری 
از رژیم درمانی و استفاده از منابع غذایی حاوی 
پروبیوتیک یا مکمل های آن کمک گرفت. به 
این ترتیب حمالت بیماری بسیار کند شده 
و فاز خاموش بیماری طوالنی تر می شود. 
عالوه بر بیماران مبتال به کولیت اولسروز، 
سایر بیماران مبتال به ناراحتی های روده ای 
روده  نشانگان  به  مبتال  بیماران  جمله  از 
تحریک پذیر، بیماری کرون و... هم می توانند 
پروبیوتیک  با مصرف مواد غذایی حاوی 
یا مکمل های آن به کمتر شدن مشکالت 

خود کمک کنند. 

حتی توصیه می شود افراد در فصول سرد 
سال و فصولی که احتمال ابتال به عفونت ها، 
افزایش  روده ای  عفونت های  به خصوص 
می یابد برای آماده نگه داشتن سیستم ایمنی 
بدن و تقویت آن جهت مبارزه با عوامل بیماری زا 

مصرف پروبیوتیک ها را فراموش نکنند. 
طبق گفته یکی از محققان بزرگ دنیا در زمینه 
تغذیه، اگر می خواهید سیستم ایمنی بدنتان 
را فعال و آماده نگه دارید، مرتب ماست 
سیستم  و  روده  می تواند  ماست  بخورید. 
ایمنی بدن را بسیار خوب و قوی نگه دارد.

پاسخ دوم: بهترین دما برای مصرف انواع 
مایعات و غذاها دمای محیط است. متاسفانه 
به دلیل مصرف چای بسیار داغ شیوع سرطان 

مری و معده در کشورما زیاد است.
توصیه متخصصان تغذیه این است که از 
خوردن مایعات داغ یا حتی خیلی سرد اجتناب 
کنید و اجازه بدهید دمای نوشیدنی به دمای 
محیط برسد یا حداقل از داغی یا سردی زیاد 

بیفتد و سپس آن را استفاده کنید.

پاسخ سوم: اولین نکته ای که از نظر تغذیه ای 
به افرادی که دچار اختالل ریفالکس هستند 
توصیه می شود، این است که تجمع چربی 
در ناحیه شکمشان را کم کنند. به عبارت 
دیگر، اگر وزن بیمار باالست، آن را با رژیم 
غذایی مناسب و فعالیت بدنی پایین بیاورد. 
تاثیر  کم کردن وزن در کاهش ریفالکس 

بسزایی دارد. 
همچنین این افراد بهتر است نوشیدن چای 
زیاد و مصرف شکالت یا به طور کلی مواد 
حاوی کافئین، غذاهای تند، گوجه فرنگی، 
مرکبات، خیار، نعناع یا عرق نعناع را محدود 

کنند. 
معموال افرادی که ریفالکس را تجربه می کنند، 
نفخ هم دارند. در طب سنتی هم برای کاهش 
نعناع تجویز می شود.  یا عرق  نعناع  نفخ، 
درست است که نعناع در کاهش نفخ موثر 

است،  ولی همزمان موجب شلی اسفنگتر 
معده- مری می شود و برگشت اسید از معده 
به مری را افزایش می دهد بنابراین افرادی 
که ریفالکس دارند و این مشکل با سوزش 
قسمت فوقانی معده همراه است، بهتر است 

کمتر نعناع یا عرق نعناع بخورند.

پاسخ چهارم: نه، رژیم های غذایی نادرست و 
سرخودی که در آن مقدار نان، برنج، بیسکویت، 
کیک و شیرینی بیش از حد محدود شود، 
باعث کاهش آب بدن می شوند، نه چربی 
به راحتی  بدن. درست است که آب بدن 
و به سرعت کم می شود و در نگاه اول فرد 
احساس می کند کاهش وزن اتفاق افتاده ولی 
این کاهش در آب بدن به سرعت به حالت 
قبلی برخواهدگشت. در اغلب موارد برگشت 
وزن کاهش داده شده به این علت است. عالوه 
بر این، در صورتی که در رژیم های غذایی 
کاهش وزن، آب بدن کم شود، اختالالت 
زیادی در اعصاب و روان و پوست و مو 
ایجاد می شود بنابراین از آنجایی که مشکل 
اصلی در اضافه وزن، زیاد بودن چربی بدن 
نیز  آن  درمان  در  باید  بدن،  آب  نه  است، 

چربی بدن کم شود.
همچنین در رژیم های غذایی که در آنها برنامه 
غذایی روزانه به فرد داده و از او خواسته می شود  
هر روز غذای معینی را مصرف کند، از نظر 
علمی اعتباری ندارند. در این رژیم ها فرد مجبور 
می شود در هر روز غذایی را که از او خواسته 
شده، مصرف کند، درنتیجه بسیار اذیت می شود. 
معموال این رژیم ها دوام چندانی ندارند و فرد از 
این رژیم خسته می شود و آن را کنار می گذارد. 
در یک برنامه غذایی علمی، متخصص تغذیه 
نباید فرد را مجبور به صرف غذای خاص در 
یک روز معین کند، بلکه براساس تنوع غذایی 
که خود فرد مصرف می کند باید برنامه غذایی 
تنظیم شود تا او هر روز بتواند هر غذایی که 
دلش خواست را بخورد. در این صورت از 

ادامه رژیم هم خسته نخواهد شد.

پرسش اول: از نظر روان پزشکی یک رابطه زناشویی طبیعی و سالم 
باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ 528****0937

پرسش دوم: خانمی 36 ساله هستم و مدت  هاست رابطه زناشویی 
خوبی با همسرم نداشته ایم. البته مدتی است افسرده شده ام و از 
می تواند  مساله  این  آیا  می کنم.  استفاده  ضدافسردگی  داروهای 
تاثیرگذار باشد؟ به طور کلی چه عواملی باعث کاهش میل جنسی 

افراد می شود؟ 736****0910

پاسخ 

دکتر بهزاد قربانی
روان پزشک و عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا 

حوزه  در  »نرمال«  یا  »طبیعی«  تعریف  اول:  پاسخ 
سالمت، به ویژه سالمت جنسی دشوار است. برای اینکه رابطه ای را 
طبیعی قلمداد کنیم، نمی توانیم از معیارهایی مثل تعداد رابطه، مدت 
رابطه، شکل رابطه و... استفاده کنیم. گاهی مراجعان ما این دغدغه را 
دارند که مثال تعداد رابطه زناشویی ما در هفته کم یا زیاد است. این 
تلقی نادرست است. ما نمی توانیم فرمول یا چارچوب خاصی درباره 
مؤلفه های رابطه زناشویی تعیین کنیم، بلکه معیار ما باید رضایت و 
لذت دو طرف باشد بنابراین، اگر هر یک از دو طرف از رابطه زناشویی 
با رابطه غیرطبیعی مواجه ایم. درواقع،  حس خوبی نداشته باشد، ما 
وقتی از سالمت جنسی حرف می زنیم، مقصودمان رفاه کامل دو طرف 
در رابطه زناشویی است؛ یعنی رابطه زناشویی زن و شوهر مبتنی بر 
رضایت، خوشنودی و لذت هر دو طرف باشد، نیازهای هر دو طرف 
را برآورده کند و باعث بهبود تمام روابط حاکم بر زندگی آنها شود.

باید توجه کنیم علت اختالالت جنسی صرفا جسمی یا صرفا روانی 
نیست، بلکه ترکیبی از اینهاست. گاهی هم مؤلفه های معنوی و اجتماعی 
نظر  از  زناشویی  رابطه  در  مردان  و  زنان  درواقع،  دخیل اند.  آن  در 
فیزیولوژی و روانی با هم تفاوت دارند. برای نمونه، برای مرد آناتومی 
زن مهم است اما برای زن وجوه عاطفی مهم است و وجوه جسمی 
چندان تعیین کننده نیست یا وقتی مرد اوج لذت جنسی را تجربه کرد 
تا چند ساعت نمی تواند دوباره آن را تکرار کند  انزال رسید،  به  و 
اما زن می تواند چند ارگاسم یا اوج لذت جنسی پیاپی را تجربه کند 
بنابراین،  دو طرف باید این تفاوت های عملکردی و عاطفی را بدانند 
و درک کنند. به دلیل همین تفاوت هاست که آقایان باید تالش کنند 
ببینند و فقط در پی ارضای  رابطه زناشویی را از منظر خانم ها هم 
نیاز خود نباشند. گاهی رعایت نکات ساده، کیفیت رابطه زناشویی و 
غیرزناشویی را افزایش می دهد. برای نمونه، آقایان باید متوجه اهمیت 
پیش نوازی و معاشقه در رابطه زناشویی باشند. پیش از برقراری رابطه، 
گفتن کلمات محبت آمیز و نوازش کردن می تواند باعث تحریک خانم 
و آماده شدن او برای رابطه زناشویی شود و رابطه غیرزناشویی آنها 

را نیز بهبود بخشد.
بااهمیت  بسیار  جنسی  سالمت  حوزه  در  آموزش  نقش  این رو،  از 
است. باال بردن آگاهی همسران درباره ابعاد مختلف سالمت جسمی 
و کمک به آنها برای پی بردن به تفاوت ها و نیازهایشان، کیفیت رابطه 
را افزایش می دهد. در واقع با آگاهی، تمرین و کسب مهارت، بدون 
نیاز به پرداختن هزینه  ای، زن و مرد می توانند زندگی زناشویی بسیار 
موفقی داشته باشند. فقط الزم است وقت بیشتری صرف رابطه خود 

کننده و بکوشند آگاهی های الزم را به دست بیاورند.
باید اختالالت جنسی خود را  نکته مهم این است که زن و شوهر 
در  معموال  کنند.  اقدام  مشکل  درمان  و  رفع  برای  و  بگیرند  جدی 
صورت بروز مشکل آقایان به متخصص مردان یا اورولوژی و خانم ها 
به متخصص زنان مراجعه می کنند اما همان طور که گفته شد، علت 
اختالالت جنسی فقط عضوی یا جسمی نیست و سهم عوامل روانی 
در بروز این اختالالت زیاد است بنابراین، روند تشخیص و درمان 
اختالالت جنسی باید به صورت گروهی و با مشارکت تخصص های 
مختلف از جمله روان پزشک انجام شود تا بتوانند مشکل را از ابعاد 
مختلف بررسی کنند و در صورت لزوم مشاوره های داخلی و غدد 

نیز برایشان انجام  شود.
افت  و  میل  کاهش  روانی  علت  شایع ترین  افسردگی،  دوم:  پاسخ 
عملکرد جنسی بین همسران است. ابتال به افسردگی باعث کاهش 
میل به انجام فعالیت های شغلی و روزمره و پایین آمدن سطح انرژی 
فرد می شود بنابراین، طبیعی است که میل و کیفیت عملکرد جنسی 
فرد افسرده کاهش پیدا کند. در چنین مواردی، با درمان افسردگی، 
اختالالت جنسی نیز برطرف می شوند. در آن سوی طیف هم، قرار 
گرفتن فرد مبتال به دوقطبی در فاز یا وضعیت شیدایی می تواند باعث 
افزایش شدید میل جنسی شود که اگر اختالل دوقطبی کنترل شود، 

مشکالت جنسی نیز برطرف می شوند.
برخی بیماری های زمینه ای مانند دیابت و فشارخون باال نیز می توانند 
موجب بروز اختالالت عملکرد جنسی، مانند اختالل نعوظ در مردان 
و آنورگاسمی در زنان شوند. همچنین، مصرف برخی داروها، مانند 
بعضی داروهای کاهش دهنده فشارخون و برخی داروهای ضدافسردگی 
می تواند علت بروز اختالالت عملکرد و میل جنسی باشد. مصرف مواد 
مخدر، مواد محرک و نوشیدنی های الکلی نیز در بلندمدت می تواند 

باعث آسیب به سالمت جنسی شود.
به طورکلی، با توجه به بازنگری اخیر طبقه بندی اختالالت جنسی، 
نخست،  گروه  برشمرد؛  جسمی  مشکالت  برای  می توان  را  ۴گروه 
اختالالت میل جنسی است که می تواند به صورت کمبود یا زیادی میل 
جنسی باشد و متاسفانه اکنون در کشور، به دالیلی مثل عوض شدن 
شیوه زندگی، افزایش مشغله ها و عوامل استرس زا و سرگرم شدن افراد 
در شبکه های اجتماعی، با معضل کاهش میل جنسی روبرو هستیم. 

گروه دوم، اختالالت تحریک جنسی است که در قالب اختالالت نعوظ 
در مردان و اختالالت ترشحی در زنان بروز می کند. 

گروه سوم اختالالت ارگاسم یا اوج لذت جنسی است که به صورت 
انزال زودرس، انزال دیررس و انزال خشک در آقایان و آنورگاسمی 
در زنان بروز می یابد. در برخی منابع، انزال زودتر از یک دقیقه یا 
این  در  اما  تعریف شده  زودرس  انزال  به عنوان  دقیقه  دو  از  زودتر 
زمینه هم نمی توان معیارهای کّمی و عددی تعیین کرد. بهترین تعریف 
زودانزالی یا انزال زودرس، انزال مرد پیش از رسیدن زن به ارگاسم 
است؛ یعنی باز هم مالک ما رضایت و لذت دو طرف است. انزال 
استرس های  باشد.  داشته  روانی  و  دالیل جسمی  می تواند  زودرس 
مختلف و فانتزی های ذهنی حین رابطه از جمله علل زودانزالی  هستند 
و طیفی از درمان های دارویی، درمان های شناختی و رفتاری و آموزش 
تکنیک های مفید می تواند به حل این مشکل کمک کند.گروه آخر نیز 
اختالالت حین رابطه زناشویی است که دیسپارونی و واژینسموس 

در این گروه جا می گیرند.



6 تمرین با هدف کاهش وزن برای معلوالن

ورزش روی صندلی چرخدار 

چند تمرین روی صندلی چرخدار
صندلی  راندن  جلو  به  برای  تکراری  فشاری  حرکت 
چرخدار عضالت قفسه سینه و شانه ها را سفت می کند 
و آنها را در معرض خطر آسیب دیدگی قرار می دهد، در 
حالی که عضالت پشت و کمر که به هیچ وجه در این 
حرکت دخیل نیستند، ضعیف تر می شوند. به همین دلیل، 
کوچک تر  عضالت  که  ورزشی  فعالیت های  بر  تمرکز 
رو  حرکت  و  گرفته  کار  به  را  شانه ای  عضالت  مانند 
به جلوی صندلی چرخدار را نیز پشتیبانی می کند، ایده 
مناسب تری است. این کار از آسیب دیدگی های احتمالی 
هم  کمر  عضالت  تقویت  برای  می کند.  جلوگیری  نیز 
می توانید فعالیت هایی که با حرکات کششی همراه هستند، 
انجام دهید. البته باشگاه های ورزشی مجهز به دستگاه های 
سازگار با صندلی چرخدار، مکان های فوق العاده ای برای 
برخی  هستند.  عضالت  تقویت  کننده  فعالیت های  انجام 

از  استفاده  با  را  فعالیت های ورزشی  از  این گروه  افراد 
انواع  می دهند.میان  انجام  منزل  داخل  کشی،  باندهای 
ورزش ها، یکی از مناسب ترین ها، شناست. ورزش شنا 
برای معلوالن می تواند هم تمرین قدرتی باشد زیرا آب 
فعالیت  می تواند  هم  و  می کند  ایجاد  خاصی  مقاومت 
انجام شده که  هوازی محسوب شود. طبق پژوهش های 
به بررسی اثربخشی بیشتر رشته های ورزشی بسکتبال با 
ویلچر، تیر و کمان، ویلچر رانی و شنا در جانبازان ضایعه 
نخاعی غیرورزشکار پرداخته اند، مشخص شده ورزش شنا 
موثرتر بوده و مانع ایجاد ناهنجاری های بیشتر در این افراد 
می شود. طبق راهنمای فعالیت بدنی کالج پزشکی ورزشی 
افرادی که دچار معلولیت شده اند،  برای  ایاالت متحده 
فعالیت های  به  هفته  در  روز   5 حداقل  می شود  توصیه 
هوازی مالیم، تحمل وزن و تمرین کششی و حداقل 2 
تا 3 روز در هفته به تمرین های قدرتی و تعادلی بپردازند.

یادتان باشدکه...
 قبل از شروع هرگونه فعالیت بدنی با پزشکتان مشورت کنید.
قبل از شروع هر فعالیت بدنی با پزشک متخصص مشورت کنید.
یادتان  کنید.  توجه  از حد  بیش  رفلکس  یا  هیپررفلکسی  به 
است  هیپررفلکسی  نمونه  عضالنی  پرش های  و  گرفتگی  باشد 

که در بیماران ضایعه نخاعی مشاهده می شود.
به درجه حرارت بدنتان توجه کنید.

قبل از هرگونه فعالیت بدنی مثانه تان را خالی کنید.
تا10   5 کوتاه مدت  دوره های  شامل  باید  تمرینی  جلسات 
استراحت  پایین و  همراه دوره های  به  با شدت متوسط  دقیقه 
جلسه  مثال،  برای  باشد.  دقیقه   5 مدت  به  فعال  صورت  به 
به  را  آن  شروع  برای  می توانید  شما  است.  دقیقه   30 تمرینی 
شکل 6 دوره 5 دقیقه ای با استراحت 5 دقیقه انجام دهید و به 
مرور زمان که بدنتان آماده تر شد، به شکل 3 دوره 10 دقیقه با 

استراحت 5 دقیقه به ورزش کردن بپردازید.

ورزش
فعالیت بدنی و ورزش فواید بسیاری برای معلوالن 
دارد. اجرای فعالیت های هوازی و تمرینات قدرتی 
کمک فراوانی به بهبود کیفیت سطح زندگی، پیشگیری 
از بدتر شدن و بهبود قدرت عضالنی و تراکم استخوانی 
می کند که یکی از مهم ترین آنها کاهش و پیشگیری 
از چاقی است. این افراد می توانند به روش های 
مختلفی ورزش کنند. ورزش ها به صورت ثابت 
مانند تیراندازی، تیروکمان، وزنه برداری یا ورزش های 
پرتحرک مانند شنا، تنیس روی میز، والیبال نشسته، 
ویلچررانی  و  ویلچر  با  بسکتبال  شمشیربازی، 
هستند بنابراین با توجه به شرایط و عالقه تان، یکی 
از ورزش های نامبرده شده را انتخاب کنید و از فواید 
آن بهره ببرید. البته فراموش نکنید قبل از شروع به 

ورزش با پزشک معالج تان مشورت کنید.

تمرین اول
مشابه تصویر روی صندلی چرخدار 
بنشینید و دست هایتان را از پهلو تا 
ارتفاع شانه باال بیاورید. سپس به 
آرامی به جلو در مقابل سینه بیاورید 
و به حالت اول بازگردانید. تمرین 
را 20 مرتبه تکرار کنید، سپس 10 
ثانیه استراحت کنید و 3 مرتبه دیگر 

هم آن را انجام دهید.

 تمرین سوم
مشابه تصویر دست هایتان را کنار بدن تا ارتفاع شانه باال بیاورید. 
سپس دست ها را به صورت دورانی به سمت عقب بچرخانید. 
تمرین را 10 مرتبه انجام دهید.10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه 

دیگر تمرین را تکرار کنید.

تمرین پنجم
این تمرین مشابه تمرین قبلی است، با این تفاوت 
که باید به سمت باال مشت بزنید. تمرین را 40 
مرتبه انجام دهید. سپس 10 ثانیه استراحت کرده 

و 3 مرتبه دیگر هم آن را تکرار کنید.

 تمرین دوم
این تمرین مشابه تمرین قبل است، با این 
تفاوت که دست ها به سمت باال می روند 
تا حدی که بازوها نزدیک به گوش شوند. 
این تمرین را 20 مرتبه انجام دهید، سپس 
10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

تمرین چهارم
بنشینید و به آرامی به سمت جلو مشت 
بزنید. تمرین را 40 مرتبه انجام دهید. سپس 
10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

تمرین ششم
بنشینید و مشابه تصویر، کف دست هایتان را به یکدیگر بچسبانید و با تمام 
قدرت کف دست ها را به مدت 10 ثانیه به سمت یکدیگر فشار دهید. 

سپس 10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر هم آن را تکرار کنید.

افراد معلول، به خصوص معلوالن اندام های تحتانی در حالت عادی بیشتر به سوی بی تحرکی و خانه نشینی میل دارند که 
یکی از عوارض این عادت، افزایش وزن است، در صورتی که این افراد می توانند با انجام ورزش از فواید آن بهره مند 
شوند و با توجه به قابلیت های فیزیکی و وضعیت جسمانی، گزینه های مناسبی برای این افراد در زمینه ورزش وجود 
دارد. البته فعالیت فیزیکی لزوما به معنی رفتن به باشگاه ورزشی و رقابت های حرفه ای نیست؛ گرچه این موارد می توانند 
گزینه های فوق العاده ای محسوب شوند. از این رو، ما نیز صفحه »تناسب اندام« این شماره را به آموزش تمرین های 

ورزشی که از سوی مرکز پزشکی دانشگاه واشنگتن ارائه شده، با هدف کاهش وزن برای افراد معلول از ناحیه اندام های تحتانی اختصاص داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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کلیات معلولیت

معلولیت با توجه به تعریف آن انواع مختلفی دارد، از جمله قطع عضو، 

ضایعه نخاعی، فلج مغزی، ناشنوایی، معلولیت های ذهنی و... که با 

توجه به گستردگی آن نمی توان به معرفی همگی پرداخت. به همین 

دلیل در این شماره به معلولیت در اندام تحتانی پرداخته ایم. بنا به اعالم 

مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل بیماری های مرتبط با معلولیت ایاالت 

متحده، بالغان دچار معلولیت بیش از 53 درصد احتمال دارد دچار 

اضافه وزن و چاقی شوند. همچنین 20 درصد افراد بین 10 تا 17 

سال چاق هستند و برای کاهش وزن و رسیدن به سطح مطلوب باید 

همزمان برنامه ورزشی و رژیم غذایی مناسبی را دنبال کنند. 



بیماری های قلبی مشکالت زیادی برای افراد ایجاد می کنند اما با انجام 
برخی کارها می توان خطر این بیماری ها را کاهش داد. در ادامه به چند 
توصیه برای کاهش خطر بیماری های قلبی پرداخته ایم که با رعایت آنها 

از خطر چنین بیماری هایی درامان خواهید ماند.

 ترجمه:
مهتا  زمانی نیک

با دوستتان برای ناهار قرار بگذارید
نتایج تحقیقات  کند.  معنای واقعی حال قلب شما را خوب  به  دوست شما می تواند 
نشان داده تنها بودن یا مهم تر از آن احساس تنهایی داشتن، به اندازه سیگار کشیدن، 
فشارخون باال، چاقی یا ورزش نکردن برای قلب شما مضر است. مهم نیست چندوقت 
یکبار دوستانتان را می بینید، بلکه مهم احساسی است که شما کنار آنها دارید بنابراین 
با یک دوست قدیمی برنامه ریزی کنید یا به یک گروه ملحق شوید و افراد جدیدی 

را مالقات کنید. 
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پیاده روی کنید
فقط 40 دقیقه پیاده روی، 4-3 بار در هفته یا 25 دقیقه ورزش سخت تر مثل دویدن 
می تواند فشارخون، کلسترول و وزن بدن را کاهش دهد. الزم نیست یکباره این کار 
را انجام دهید. حتی تقسیم این مدت به 10 دقیقه برای قلب شما فوق العاده است.

با یک دوست در پارک قدم بزنید. اگر تازه این کار را شروع کرده اید یا دوباره 
می خواهید شروع کنید، آهسته پیش بروید. با پزشکتان مشورت کنید و بدانید آیا به 

اندازه کافی برای این کار سالم هستید و آمادگی آن را دارید.

مصرف آجیل ها را فراموش نکنید
فیبر، چربی های اشباع نشده و اسیدهای چرب امگا3 موجود در آجیل ها می تواند به بدن 
شما در کاهش التهاب، کلسترول بد LDL و تشکیل پالک در رگ های خونی کمک کند 
که همه این موارد منجر به بیماری قلبی می شود. همچنین می تواند از بدن شما در برابر 
لخته های خونی که باعث سکته مغزی می شوند، محافظت کند. نوع آجیلی که انتخاب 
می کنید و مقدار آن مهم نیست اما از مصرف آنها غافل نشوید زیرا کالری باالیی دارند. 

حتما حدود 4 مشت کوچک در هفته آجیل بی نمک مصرف کنید.

میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنید
مواد مغذی و فیبر )مصرف کالری و چربی کم( باعث سالمت قلب شما می شود اما این 
خوراکی ها آنتی اکسیدان هایی دارند که می توانند به محافظت از سلول های شما در برابر 
آسیب هایی که منجر به دیابت و بیماری های قلبی می شوند، کمک کنند. سعی کنید رنگ های 
مختلفی از میوه و سبزی را در رژیم غذایی تان قرار دهید. همچنین می توانید آنها را به 
غذاهایی که قبال از آنها لذت می بردید، اضافه کنید، مثل درست کردن پیتزا با سبزیجات 

یا اضافه کردن میوه به یک کاسه غالت.

بیرون از باشگاه ورزش کنید
این کار صرفا یک تمرین روزانه نیست که احتمال بیماری قلبی شما را کاهش می دهد، 
بلکه شما در طول روز فعال هستید. حتی اگر یک برنامه منظم ورزشی داشته باشید اما 

بقیه روز را فقط پای تلویزیون بنشینید، برای سالمتتان مضر است.
باغبانی، بازی با بچه ها، پیاده روی تا ایستگاه اتوبوس و حتی تمیز کردن خانه، راه های 

خوبی برای شاداب ماندن و تحرک است.

 ماهی سالمون بخورید
خال مخالی،  ماهی  سالمون،  مانند  ماهی های چرب  از  هفته  در  وعده  دو  مصرف 

ساردین یا ماهی تن به سالمت قلب شما کمک می کند.
بخشی از آن، اسیدهای چرب امگا3 موجود در ماهی است اما سایر مواد مغذی 

آن نیز مفید است.

حداقل 7 ساعت در شب بخوابید
بدن شما به یک دوره استراحت عمیق نیاز دارد. در این مدت ضربان قلب و فشارخون شما 
برای مدتی پایین می آیند که برای سالمت قلب مهم است. اگر همیشه کمتر از 7 ساعت در  شب 
بخوابید، بدنتان ممکن است شروع به ساخت مواد شیمیایی ای کند که مضر است و مانع تنظیم بدن 
می شود. خواب کمتر نیز به التهاب و قندخون باال منجر می شود که می تواند برای قلبتان خطرناک 
باشد. اگر با صدای بلند خروپف می کنید، بر اثر تنگی نفس از خواب بیدار می شوید یا همیشه 
بعد از استراحت کامل شب احساس خستگی می کنید، به پزشک مراجعه کنید. اینها عالئم خواب 
نامنظم است. در چنین شرایطی احتمال سکته مغزی، فشارخون باال و بیماری قلبی وجود دارد.

رابطه زناشویی داشته باشید
برقراری رابطه زناشویی 2 بار در هفته در مقایسه با ماهی یکبار آن، احتمال ابتال به بیماری 
قلبی را کمتر می کند. دانشمندان دقیقا دلیل آن را نمی دانند اما درواقع رابطه زناشویی به 
محافظت از قلب کمک می کند. ممکن است افراد سالم تر رابطه زناشویی بیشتری داشته 

باشند اما در هر صورت شما چیزی را از دست نمی دهید.

واکسن آنفلوانزا بزنید
 به نظر می رسد انجام این کار از بیماری قلبی پیشگیری می کند، خصوصا اگر سیگار 
می کشید یا فشارخون باال، دیابت و کلسترول باال دارید. چگونگی این اثر مشخص نیست 
اما دانشمندان نظریه هایی دارند مبنی بر اینکه آنفلوانزا می تواند باعث التهاباتی شود که 
منجر به حمله قلبی یا سکته مغزی می شود یا اینکه عوارض جانبی این ویروس موجب 

آسیب به قلب خواهدشد بنابراین حتما واکسن بزنید.

بررسی پزشکی منظم داشته باشید
خطر  معرض  در  کلسترولتان  و  فشارخون  سطح  آیا  می فهمد  شما  بررسی  با  پزشک 
آسیب به قلب و رگ های خونی شماست یا نه. هرچه زودتر علت را پیدا کنید، سریع تر 
می توانید درمان را شروع کنید. ممکن است توصیه کند آزمایش دیابت انجام دهید. در 
صورت وجود هر یک از این شرایط، پزشک شما ممکن است تغییرات شیوه زندگی و 

دارویی را برای محافظت از قلب شما پیشنهاد دهد.

یوگا انجام دهید
به طور کلی این کار فقط ورزش نیست، بلکه راهی برای آرام کردن ذهن و کاهش 
استرس است و می تواند ضربان قلب و فشارخون را پایین بیاورد و اضطراب کمتری 

به شما وارد کند که به طور کل برای قلبتان مفید است.
اگر یوگا ورزش دلخواه شما نیست، برای راه های دیگر رسیدن به آرامش و کاهش 
لذت  آن  از  که  سرگرمی ای  یا  موسیقی  به  دادن  گوش  مدیتیشن،  مانند  استرس 

می برید، وقت بگذارید.

دخانیات را ترک کنید
استعمال دخانیات فشارخون را باال می برد، ورزش را سخت تر می کند و باعث بیشتر 
شدن لخته خون می شود و درنهایت منجر به سکته مغزی خواهد شد بنابراین به 

پزشک خود یا مراکزی  که به ترک شما کمک می کنند، مراجعه کنید.

وزنتان را متعادل نگه دارید
وزن اضافی خطر ابتال به کلسترول، فشارخون باال و دیابت را که همگی با بیماری های 
رژیم های  به  خود  ایده آل  وزن  به  رسیدن  برای  می برد.  باال  هستند،  مرتبط  قلبی 
نادرست یا مکمل ها اعتماد نکنید. ورزش و مقدار مناسب غذاهای سالم بهترین راه 
اندازه گیری شاخص توده  برای متعادل نگه داشتن وزن است. در مورد چگونگی 
بدنی )BMI( با پزشکتان صحبت کنید تا بدانید آیا به کاهش وزن نیاز دارید یا نه.

ثابت یکجا ننشینید
 اگر تمام روز بنشینید، احتمال خطر بیماری قلبی در شما بیشتر خواهد شد، صرفا نه 
به این دلیل که کالری کمتری می سوزانید، بلکه همین ثابت نشستن درست نیست و 
ممکن است میزان قند و چربی که موجب خطر بیماری قلبی می شود را تغییر دهد.
برسانید.  به حداقل  را  کار و خانه  در محل  نشستن های طوالنی مدت  کنید  سعی 

بایستید و حداقل ساعتی یکبار بلند شوید و قدم بزنید.

راه های بدون مصرف 
قرص برای کاهش 
خطر بیماری قلبی
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نوع   H1N1 آنفلوانزای 
تنفسی  بیماری  یک   )A(
که  است  مسری  بسیار 
منتقل  انسان  به  انسان  از 
می شود. عامل این بیماری، ترکیبی جدید 
از ویروس های آنفلوانزای خوکی، انسانی و 
پرندگان است. به  طور کلی، بیماری آنفلوانزا 
 C دارد. آنفلوانزای نوع  Cو A ،B 3 نوع
 B انسان را مبتال نمی کند. آنفلوانزای نوع
سبب ابتال به نوع خفیف بیماری می شود 
و آنفلوانزای نوع A، نوع خطرناک بیماری 
است که میان انسان و حیوان مشترک است.

 H1N1 شاید این سوال برایتان مطرح شود که
یعنی چه؟ در پاسخ باید گفت N و H حروف اول 
و مخفف کلمات »نورامینیداز« و »هماگلوتینین« 
سلولی  غشای  روی  آنتی ژن  دو  این  است. 

ویروس آنفلوانزای نوع A قرار دارند. 
این بیماری اهمیت زیادی دارد زیرا قدرت 
برابر   2-3   ،H1N1 آنفلوانزای  انتقال 
آنفلوانزای فصلی )آنفلوانزای معمولی( است. 
این موضوع باعث شده این بیماری به سرعت 

در جهان گسترش پیدا کند.
آنفلوانزا وجود  جهانی  سابقه گسترش  قبال 
داشته است. گسترش جهانی آنفلوانزا در سال 
به آلوده شدن 25-35  1918 میالدی منجر 
درصد  از مردم دنیا شد و میلیون ها نفر به 
از  را  خود  جان  بیماری،  این  به  ابتال  دلیل 

دست دادند. 
توجه به این بیماری در ایران نیز بیشتر شده 
چون پیش بینی می شود در فصل پاییز تعداد 
بیماران به شدت افزایش داشته باشد. با توجه 
بازگشایی  با  مصادف  پاییز،  فصل  اینکه  به 
احتمال گسترش  مدارس و دانشگاه هاست، 

این بیماری بسیار زیاد است. 
باید گفت98 درصد از بیماران، بدون بستری 
شدن بهبود می یابند یا درمان می شوند و حدود 
2-1 درصد از کل بیماران فوت خواهند کرد. 
روش انتقال آنفلوانزای H1N1 مانند بیماری 

طریق  از  بیشتر  یعنی  است؛  سرماخوردگی 
عطسه  و  سرفه  طریق  از  که  است  ذراتی 

پرتاب می شوند. 
گاهی هم ویروس از طریق تماس با سطوح 
آلوده به ترشحات تنفسی انتقال پیدا می کند. 
ویروس آنفلوانزا در سطح اشیایی مانند کتاب، 
سکه، دستگیره در و... می تواند 2 تا 8 ساعت 

زنده بماند و افراد را آلوده کند. 
افراد بیمار از یک روز قبل از شروع عالئم و تا 
7-5 بعد از آن می توانند دیگران را آلوده کنند. 
کودکان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی 
دارند، می توانند به مدت بیشتری دیگران را 

آلوده به ویروس کنند. 

H1N1 عالئم آنفلوانزای
عالئم اصلی عبارت از تب، سرفه، گلودرد، 
آبریزش بینی، بدن درد، سردرد، خستگی، لرز، 

اسهال و استفراغ است. گاهی سیر بیماری سریع 
و پیشرونده است و منجر به بروز عوارض و 

گاهی مرگ می شود. 

بیماران با تب باال و بیش از 3 روز، به ویژه 
نیاز به  نباشد  اگر حال عمومی آنها مناسب 
بستری دارند. همچنین در صورت بروز عالئمی 

مانند مشکل تنفسی، درد یا احساس فشار در 
قفسه سینه یا شکم، سرگیجه ناگهانی، استفراغ 
شدید یا مداوم، الزم است بیمار بستری شود. 

در کودکان ممکن است رنگ پوست کبود 
شود و استفراغ شدید و ناتوانی در نوشیدن 
وجود  هوشیاری  سطح  اختالل  و  مایعات 
داشته باشد که در این صورت، کودک نیازمند 

بستری در بیمارستان است. 

اقدامات موثر هنگام ابتال به بیماری 
H1N1 آنفلوانزای

و  بمانید  خانه  در  بیماری  به  ابتال  هنگام 
بنوشید.  فراوان  مایعات  کنید.  استراحت 
دهان و بینی خود را بپوشانید )به خصوص 

هنگام سرفه و عطسه(. 
دست ها را مرتب با آب و صابون بشویید. 
در  و  کنید  رعایت  را  بهداشتی  اصول 
صورت شدید شدن عالئم، حتما به پزشک 

کنید.  مراجعه 

راه های پیشگیری و درمان
واکسن ساالنه آنفلوانزا باعث ایمنی شما در 
برابر این نوع H1N1 هم می شود. این آنفلوانزا 
است  ممکن  آنفلوانزا  انواع  سایر  مانند  هم 

خودبه خود خوب شود. 
شدت  هم  ضدویروس،  داروهای  البته 
عوارض  از  هم  و  می کنند  کم  را  بیماری 
داروی  دو  می کنند.  جلوگیری  بیماری 
 )Relenza( و )Tamiflu( Oseltamivir
Zanamivir برای درمان این بیماری موثر 

شناخته شده اند. 
هشدار مهم در این زمینه این است که برای 
کنترل تب از مصرف آسپیرین برای کودکان 
می تواند  زیرا  کنید  خودداری  نوجوانان  و 
باعث بیماری کمیاب اما خطرناک »نشانگان 

ری« شود.
برای کسب اطالعات جدیدتر درباره بیماری 
آنفلوانزای H1N1 به پایگاه های اینترنتی زیر 

مراجعه کنید: 
 http://flu.behdasht.gov.ir )به فارسی(
/http://www.who.int/csr )به انگلیسی(
 disease/swineflu/ en/index.html 

دربارهبیماریآنفلوانزایH1NAنوع)A(چهمیدانید؟

ویروسی  که امسال شایع شده است
 دکتر فاطمه 

خالقی

   H1N1 چند توصیه برای پیشگیری از ابتال به بیماری
1. دهان و بینی خود را حین سرفه و عطسه با دستمال کاغذی بپوشانید. اگر دستمال همراهتان ندارید، هنگام عطسه یا سرفه قسمت داخلی 

آرنج خود را در برابر دهان و بینی بگیرید تا دستانتان آلوده نشوند.
2. دستمال کاغذی استفاده شده را بالفاصله پس از مصرف در سطل زباله دردار بیندازید.

3. دست هایتان را مرتب با آب و صابون یا محلول های ضدعفونی حاوی الکل بشویید، به خصوص زمانی که عطسه یا سرفه می کنید.
4. اگر عالئم شبیه آنفلوانزا دارید، حداقل یک متر از بقیه فاصله بگیرید.

5. به چشم، دهان و بینی خود دست نزنید چون ویروس از این راه ها وارد بدن می شود.
6. هنگام سالم و احوالپرسی از دست دادن، در آغوش گرفتن و بوسیدن خودداری کنید.

7. اگر عالئم شبیه آنفلوانزا دارید، در منزل بمانید و به محل کار و مدرسه نروید. اگر از خانه خارج شدید، از ماسک استفاده کنید.

هنگام ابتال 
به بیماری در 
خانه بمانید و 

استراحت کنید. 
مایعات فراوان 
بنوشید. دهان 

و بینی خود 
را بپوشانید 
)به خصوص 

هنگام سرفه و 
عطسه(. دست ها 
را مرتب با آب و 
صابون بشویید. 
اصول بهداشتی 
را رعایت کنید و 
در صورت شدید 

شدن عالئم، 
حتما به پزشک 

مراجعه کنید

 كتابخانه ابن سینا پاسارگاد روستای خلیل آباد- استان اردبیل 

کتابخانه ابن سینا پاسارگاد واقع در روستای خلیل آباد  در سال 1395 با زیربنای 150 مترمربع از 
توابع بخش هیر و با حمایت بانک پاسارگاد توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور افتتاح گردید. 

این کتابخانه دارای  بخش مخزن و بخش های مستقل کودک و مرجع است. سی
شنا
انه
ابخ
کت

پيشنهادکتاب

اب
نکت

رتو
کا

Bilig Ba ; China
چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: .........................................یک محسن عزیز
انتشارات: ................................................... سوره مهر
پدیدآورنده: ..................................فائضه غفار حدادی

....................................... 576 صفحه  تعداد صفحات:

علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در راستای عمل به وعده خود مبنی بر دیدار با کتابداران 31 استان کشور، به 
استان هرمزگان سفر و با کتابداران و کارکنان این استان دیدار کرد. 

در این دیدار دبیرکل نهاد گفت: مجموعه ما کتابداران کتابخانه های عمومی کشور به اقتضای دین و ملیت و شغل خود، باید به پنج 
نوع آگاهی مجهز باشیم که این آگاهی ها شامل آگاهی های دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حرفه ای و سازمانی است.

دبیرکل نهاد کتابخانه ها: کتابداران 
باید به پنج نوع آگاهی مجهز باشند.

خبرويژه

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

www.iranpl.irinstagram.com/ iranplp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl

»یک محسن عزیز« روایتی مستند از زندگی شهید محسن وزوایی است. اما متن کتاب و واژه هایی که نویسنده در آن استفاده 
می کند، کتاب را از یک زندگی نامه داستانی به یک سفرنامه عرفانی تبدیل کرده است.  نویسنده  در بخشی از مقدمه کتاب 

می نویسد:

»اصاًل شبیه آدم های معمولی نبود. نه آدم های معمولِی نسل خودش و نه آدم های نسل ما و نه حتی نسل گذشته اش. این کتاب 
شرح یک سفر چهار ساله است. چهارسالی که در آن کسی از یک آدم معمولی به یک قهرماِن فراموش نشدنی تبدیل شده است. 

شرح یک سفر چهارساله جذاب و رو به رشد. یک سفِر عمودی. 
آنچه مرا به نوشتن این سفرنامه تشویق کرد، »نشناختن« بود. نشناختِن کسی که رزومه اش می گفت یکی از بزرگ ترین و 
موفق ترین فرماندهان دوران جنگ بوده. اما چرا »شناخته شده« نبود؟ با این سؤال وارد زندگی محسن شدم و هرچه پیش تر رفتم، 

بیشتر دانستم که تاریِخ بی وفا به جبران دخالت های محسن، او را به دیار غفلت تبعید کرده...«



دکتربابکبهنام،متخصصژنتیک،دربارهاهمیتعلمژنتیکونقشژنهادربروزبیماریمیگوید

شیوع بیماری های ژنتیکی در ایران 4 تا 6برابر کشورهای پیشرفته است

: آقای دکتر! اجازه بدهید از ابتدا 
شروع کنیم؛ شما در پزشکی تحصیل کرده اید. 
چطور به تخصص ژنتیک عالقه مند شدید؟

به خصوص  خیلی ها  که  است  سوالی  این 
زمانی  شاید  پرسیده اند.  من  از  همکالسانم 
پاسخ به این سوال که چطور یک پزشک سر 
از رشته ژنتیک درمی آورد، آسان نبود اما در 
سال های گذشته اتفاقی در علم ژنتیک افتاده 
که کل دانش پزشکی را تحت تاثیر خود قرار 
داده و آن کشف ژنوم )فرمول ژنتیکی( انسان 
و ترتیب قرار گرفتن ژن هاست. مشخص شده 
انسان ها چند ژن دارند و این ژن ها به چه ترتیبی 
قرار گرفته اند. بعد از آن، دانشمندان دنبال یافتن 
ارتباط این ژن ها با بروز بیماری های مختلف 
هستند و به برخی یافته ها هم رسیده اند که البته 

این روند همچنان ادامه دارد. 
را  پزشکی  گفتم  که  همان طور  کشف  این 
دگرگون کرده است. در زمانی نه چندان دور، 
حدود 25 سال قبل، ژنتیک جزیی از پزشکی 
محسوب می شد. االن ژنتیک آنقدر گسترش 
پیدا کرده که می توان گفت پزشکی به صورت 
بخشی از ژنتیک درآمده. پایه ژنتیکی بسیاری از 
بیماری ها پیدا  و مشخص شده هر بیماری به 
کدام قسمت سلول ارتباط دارد. تا همین 2-3 
دهه قبل تعداد بیماری هایی که با نام بیماری های 
ژنتیکی می شناختند، کم بود و خیلی وقت ها هم 
نادیده گرفته می شدند. پزشکان متخصص قلب 
یا زنان یا ارتوپد اعتنایی به پایه ژنتیکی بیماری ها 
نداشتند و متخصصان اطفال جز در برخی موارد 
نادر مانند بیماری فنیل کتونوری یا تاالسمی از 
کنار ریشه های ژنتیکی بیماری ها می گذشتند 
ولی امروز ریشه های ژنتیکی بیماری ها به تدریج 
شناخته شده اند. فشارخون، سرطان ها، دیابت 
و... بیماری ها ژنتیکی هستند که البته محیط و 
شیوه زندگی در بروز و شدت و ضعف آنها 

دخالت دارند. 
: این شیوع همه جا یکسان است؟
نه، در بعضی جوامع و جمعیت ها بیماری های 
کتاب های  در  می شوند.  دیده  بیشتر  ژنتیک 
انواع  برای شیوع  پزشکی می توانید تخمینی 
بیماری ها پیدا کنید، مثال از هر 100 نفر، 5 
تا 10 نفر بیماری فشارخون دارند یا از 100 
در  هستند.  دیابت  مبتالبه  نفر   10 تا   6 نفر 
ازدواج های  دلیل  به  خاورمیانه  جمعیت های 
فامیلی و درون نژادی، میزان بیماری های ژنتیکی 
بیشتر است. اگر در کتاب های پزشکی که غالبا 
در غرب نوشته شده اند، میزان شیوع بیماری 
مانند فنیل کتونوری 1 در 20هزار اعالم شده، 
این آمار در کشورهای پیشرفته مانند فنالند، 
آلمان و ژاپن که ازدواج های فامیلی نادر است، 
اعتبار دارد. در کشورهای خاورمیانه مانند ایران 
این میزان باید ضرب در 5 یا 6 شود؛ یعنی 

5 در 20هزار. 
: این تفاوت چه دلیلی دارد؟ 

علت این تفاوت تعداد بیشتر ازدواج فامیلی در 
کشورهای خاورمیانه است. در 20هزار جفت 
ژنی که در گونه انسان وجود دارد، در فرد سالم 
200تا300 جهش دیده می شود. اینها افرادی 
سالم هستند. ایجاد جهش در یک جفت از 
این ژن ها مشکلی برای سالمت فرد به وجود 
نمی آورد و زمانی بیماری بروز می کند که هر 
دو جفت این ژن ها آسیب ببینند. هرقدر میزان 
ازدواج های فامیلی بیشتر باشد، احتمال جهش در 
یک جفت ژن و درنتیجه امکان بروز بیماری بیشتر 
است. برای مثال امکان اینکه ژن های من مشابه 
ژن های برادرم باشند، بسیار بیشتر از احتمال 
تشابه آنها با فردی خارج از خانواده ام است. 
شباهت ژن ها در بستگانی مانند خاله زاده ها و 
عمو زاده ها و... بیشتر از غریبه هاست و به همین 
ترتیب، امکان جفت شدن ژن های جهش یافته 

در بستگان نیز بیشتر است. میزان این افزایش 
حدود 4 تا 6 برابر است و به همین دلیل حتما 
باید شناخته شده و بعد از آن، پیشگیری شوند. 
می توان بسیاری از این بیماری ها را در مراحل 
ابتدایی شناخت و در خیلی مواقع از عوارض 

آنها جلوگیری کرد. 
: این پیشگیری ها را چه متخصصانی 

باید انجام دهند؟
ژنتیک  نام  به  تخصصی  ایران  در  متاسفانه   
وجود ندارد. از طرفی، بیماری های ژنتیکی به 
دلیل ازدواج های فامیلی در ایران 4 تا 6برابر 
کشورهای پیشرفته شیوع دارند، پس تقاضا و 
نیاز به چنین تخصصی که متاسفانه وجود ندارد، 
بیشتر می  شود اما فاصله بین نیاز و تخصصی 
که وجود ندارد، باعث می شود مردم ما بیشتر 

آسیب ببینند. 
ژنتیک  متخصص  اصلی  پیام   :

چیست؟
به  دادن  بها  ژنتیک  پیام متخصص  مهم ترین 
متخصص  بیماری هاست.  ژنتیکی  ریشه های 
ژنتیک می داند هر نفری که به دلیل جفت شدن 
ژن های معیوب، بیمار شود، باری بر دوش جامعه 
می گذارد و بی تردید این بار بر دوش بستگان و 
خانواده بیش از سایرین است. جلوی این اتفاق را 
می توان گرفت. پیشگیری از بیماری های ژنتیکی 
هم به نفع اقتصاد خانواده و جامعه است و هم 
به نفع نیروی انسانی که قرار است درخدمت 
این بیماران قرار گیرد. این بیماران گاهی فلج 
می شوند، کارهای شخصی شان را نمی توانند 
انجام دهند یا شدیدا گرفتار تشنج می شوند. 
اینها در اغلب موارد تمام یا بخشی از  همه 
امکانات یک خانواده را برای خدمات رسانی 
متوجه خود می کند. نظام بهداشتی هم به همین 

صورت درگیر می شود. 
: منظورتان از پیشگیری چیست؟ 

پیشگیری تعریف های مختلفی دارد، مثال اگر 
آزمایش ژنتیک استعداد بروز بیماری در فرد 
را نشان دهد، باید مراقبت های پیشگیرانه انجام 
شود. خانواده ای که کودکی با بیماری ژنتیکی 
خاص دارد، می تواند سالمت فرزند بعدی را 
بررسی کند یا در مواردی که قانون اجازه دهد، 
می توان در صورت شدید بودن عارضه با اجازه 
مراجع قانونی جنین را سقط کرد. در چند کشور 
پیشرفته هم دانشمندان در حال تحقیق هستند 
که در برخی موارد بتوانند اصالح ژنتیکی روی 
ژنوم انسان انجام دهند که البته هنوز به مرحله 
اجرا و عمل نرسیده است.                                                                                                                                   
آزمایش های  درباره  کمی  لطفا   :

ژنتیکی توضیح دهید.
پروژه ژنوم انسانی در موسسه ملی سالمت آمریکا 
توسط دکتر فرنس کولینز، رئیس موسسه، در 
سال 2003 میالدی انجام شده و مدت زیادی 
از آن نمی گذرد، یعنی فقط 15 سال است که 
دانشمندان توانسته اند تمامی ژن های انسان و 
ترتیب قرار گرفتن آنها را شناسایی کنند. متعاقب 
مطالعات روی تک تک  از  زیادی  آن، حجم 
بیماری ها در حال انجام است؛ یعنی ارتباط 

تک تک 20هزار ژن انسانی با هر بیماری خاصی 
در حال شناسایی است. بعضی بیماری ها فقط به 
یک ژن ارتباط دارند، بعضی دیگر به چند ژن، 
مثال در بروز بیماری گوشه و فیبروز سیستیک 
که نوعی بیماری های متابولیک هستند، یک ژن 
دخالت دارد اما برای بیماری فشارخون تا به 
حال 20 ژن شناسایی شده است. شاید سال 
بعد به 30 ژن برسد یا برای سرطان پستان 34 
ژن شناسایی شده که ممکن است 2 سال بعد 
به 39 یا 40 ژن برسد. به همین دلیل شیوع 
بیماری هایی که یک ژن در آنها دخالت دارند، 
کمتر است و آنهایی که چند ژن مسوول بروز 
آنها هستند، شیوع بیشتری دارند. به عبارت 
دیگر، دوز ژنتیکی برخی بیماری ها بیشتر و 
بعضی کمتر است، مثال دیابت یا فشارخون 
که با ژن های بیشتری ارتباط دارند در اغلب 

خانواده ها دیده می شود. 
: شیوع بیماری ها در جمعیت های 

مختلف تفاوت دارد؟
بله، فرمول ژنتیکی متفاوت باعث شده شیوع 
بیماری ها هم در جوامع مختلف یکسان نباشد. 
یکی دیگر از تحقیقات جالب در موسسه ملی 
سالمت آمریکا مطالعه جمعیت هاست؛ یعنی 
میزان بیماری در جمعیت های مختلفی مانند 
آمریکایی ها، سیاهپوستان آمریکایی، اروپایی ها، 
قفقازی ها یا اسکاندیناوی چقدر است یا ستونی 
با عنوان یهودیان غربی )اشکنازی ها( هم وجود 
دارد. مطالعه نشان می دهد بین میزان بیماری ها 
در جمعیت یهودیان غربی و قفقازی ها مشابهت 
وجود دارد و به این ترتیب، گمان می رود این دو 
جمعیت ریشه های نژادی مشترکی داشته باشند. 
علت شیوع بیماری ها بخشی نژادی است و 
بخشی هم ازدواج های فامیلی. همین جا اضافه 
کنم که منظور دانشمندان ژنتیک از ازدواج فامیلی 
لزوما ازدواج بستگان با یکدیگر نیست. از نظر 
علم ژنتیک، هر نوع ازدواج در جوامع کوچک 

ازدواج فامیلی محسوب می  شود. 
برای مثال میزان شیوع بیماری فشارخون در 
آمریکایی های سیاهپوست یا آنچه ما به طور 
می گوییم  آفریقایی تبار  آمریکایی های  علمی 
سفیدپوستان  در  بیماری  این  شیوع  میزان  با 

آمریکایی متفاوت است. 
: در ایران اوضاع چطور است؟

 نکته مهم همین است؛ متاسفانه آماری از ایران 
یا به طور کل خاورمیانه نداریم. نمی دانیم در 
ایران، عراق یا سوریه وضع بیماری های ژنتیکی 
چگونه است. کارهای زیادی در این باره باید 
انجام شوند که متاسفانه هنوز شروع هم نشده اند. 
فقط می دانیم به دلیل ازدواج های فامیلی این 
شیوع بیشتر و گاهی خیلی بیشتر از استانداردهای 
نوشته شده در کتاب های پزشکی غربی است. 
کردید.  صحبت  پیشگیری  از   :
فکر می کنید آزمایش های ژنتیک که قبل از 
ازدواج برای ارزیابی احتمال انتقال بیماری به 
کودک انجام می شوند، تا چه اندازه قابل اعتماد 

هستند؟
در جواب سوال شما می شود پرسید آزمایشی 

که انجام می شود چند بیماری ژنتیک را تحت 
این می توان  از  یا دقیق تر  پوشش خود دارد 
سوال کرد، این آزمایش چند تا از 20هزار ژن 
انسانی را رصد می کند؟ اگر 2 ژن باشد، 2 
بیماری ارزیابی می شود، هرقدر تعداد ژن های 
بیشتری رصد شود، میزان اعتبار آن آزمایش 

بیشتر خواهد بود. 
: آیا چنین آزمایشی وجود دارد؟

بله، خوشبختانه وجود دارد. هما ن طور که گفتم 
تا حدود 20 سال پیش هنوز دانشمندان موفق به 
شناسایی فرمول کامل ژنتیکی انسان نشده بودند و 
فقط برخی ژن ها برای بعضی بیماری های خاص 
بررسی می شدند. بعد از آن در سال های 2006 
و 2007 میالدی این آزمایش با هزینه ای بسیار 
باال معادل 100هزار دالر انجام گرفت. امروز به 
کمک فناوری های جدید قیمت آزمایش کامل 
فرمول ژنتیکی انسان به حدود 500 تا هزار دالر 
رسیده که برای چنین آزمایشی و بهره مندی های 
بعدی که از آن متصور است، رقم معقولی است. 
این آزمایش می تواند تکلیف سالمت نسل های 
بعدی را مشخص کند. اگر مسووالن بهداشتی 
ما به ارزش این آزمایش پی ببرند و با مباحث 
روز پیش بروند، قاعدتا باید تمام یا بخشی از 
هزینه آن را تقبل کنند چون هزینه چنین فردی 
حدود 50هزار دالر، مادام العمر بر دوش جامعه 

و خانواده سنگینی می کند. 
بارداری  درصورت  گفتید  شما   :
 3 به  رسیدن  از  قبل  تا  را  جنین  می توان 
ماهگی از نظر ژنتیکی بررسی کرد. این کار 
چگونه انجام می شود و آیا خطری جنین را 

تهدید نمی کند؟
آزمایش یا از جفت یا به روش آمنیوسنتز انجام 
می گیرد که یک تکنیک پزشکی تشخیص قبل 
مایع  از  مقدار کمی  آن  است. طی  تولد   از 
آمنیون گرفته می شود و مورد بررسی ژنتیکی 
قرارمی گیرد. این شیوه معموال در 3 ماهه دوم 
رایج ترین  از  یکی  آمنیوسنتز  می گیرد.  انجام 
روش های تهاجمی تشخیص پره ناتال در 3 ماهه 
دوم بارداری است. در آمارهای جهانی انجام 
آزمایش آمنیوسنتز یا نمونه گیری از جفت حین 
بارداری امکان سقط را 1 تا 2درصد افزایش 
می دهد. آمنیوسنتز باید بین هفته 14 تا 16 بارداری 
انجام شود و هفته 10 و 11 برای نمونه گیری 
از جفت مناسب است. البته ایمنی آزمایش تا 

حدودی به مهارت پزشک هم مربوط است.
: فکر می کنید چرا مسووالن سالمت و 
بهداشت ایران اهمیت کافی به آزمایش ژنتیک 
نمی دهند و برای آن بودجه و امکانات کافی 

در نظر نمی گیرند؟ 
به نظر من ساختار سیاست گذاری های درمانی 
در کشور ما با الگوبرداری از بعد از جنگ در 
کشورهای اروپایی، سخت جراح محور است. 
ما درمان را جراحی  نظام  تفکر غالب  هنوز 
می داند، در صورتی که جهان پیشرفته امروز به 
اهمیت علوم پایه مانند ژنتیک پی برده و به آن 
بها می دهد. از نظر من، ما هنوز در آن مرحله 
درجا می زنیم و از لحاظ نظری به جایگاه علم 

ژنتیک پی نبرده ایم. 
نمونه اش خود من که بعد از تحصیالتم با هدف 
گسترش علم ژنتیک به ایران برگشتم اما عمال 
باتوجه به نبود امکانات، بازدهی الزم را نداشتم 
و تحقیقاتم را در موسسه ملی آمریکا دنبال کردم. 
غم انگیز  اخباری  هرازچندگاهی   :
درباره ایست قلبی یا سکته جوانان می شنویم. 
فکر می کنید این اتفاق چقدر با ژنتیک ارتباط 

دارد و چه کاری می توان برای آن کرد؟
یکی از مسائل سالمت در ایران کاهش سن 
انتظار  گذشته  در  اگر  مثال  بیماری هاست، 
داشتیم افراد در سنین باالی 60 یا 70 سال 
دچار سکته شوند، حاال این سن کمتر شده 
و موارد سکته و سرطان ها در جوان ترها در 
اینها  دیده می شود.  زندگی هم  دهه 3 و 4 
همه پایه های ژنتیکی دارند. درباره سوال شما 
باید گفت وقتی یکی از اعضای خانواده در 
این  افراد  جوانی دچار سکته می شود، همه 
ارتباط  بدهند.  ژنتیک  آزمایش  باید  خانواده 
برخی ژن ها با بعضی بیماری ها شناخته  شده 
که خون شخص را برای لخته  شدن مستعد 
می کند. ما در شرایط معمولی به همه توصیه 
نمی کنیم  در هر سنی تست ورزش بدهند 
کنند  استفاده  آسپیرین  مانند  داروهایی  از  یا 
نظر  از  ژنتیک  تست  که  خانواده ای  در  اما 
استعداد سکته قلبی مثبت شده، حتما برخی 
مراقبت های اضافی مانند مصرف آسپیرین و 
ویتامین D و مراجعه به پزشک و گرفتن نوار 
قلب به طور ساالنه باید انجام شود. شما فکر 
می کنید در یک جمع تحصیلکرده در دهه 3 یا 
4 زندگی در ایران چند نفر ساالنه نوار قلب 
می گیرند. به جرأت می توانم به شما بگویم 
خانواده های  در  انگشت شمار.  یا  کس  هیچ 
با خطر ژنتیکی، قلب همه اعضای خانواده 
صرف نظر از سنشان باید ساالنه بررسی شود، 
رژیم غذایی را رعایت کنند، ورزش کنند، اگر 
خانم هستند، از قرص های ضدبارداری استفاده 

نکنند یا در شهرهای آلوده زندگی نکنند. 
برخی افراد سال هاست سیگار می کشند و کامال 
سالم هستند و بعضی دیگر بدون آنکه سیگار 
بکشند، سکته می کنند. این موارد به استعداد 

ژنتیکی افراد مربوط می شود. 
: این 20هزار ژن شناخته شده فقط 
شامل بیماری های جسمی می شوند یا ژن های 
مربوط به بروز بیماری های روانی هم شناخته 
اگر  داده اند،  نشان  مطالعات  چون  شده اند 
ژن بیماری روانی از طرف پدر و مادر هر 
دو به ارث برسد، احتمال ابتالی کودک به 
آن بیماری روانی تا 85درصد باال می رود؟ 
است.  ژنتیک  علم  به روز  سواالت  از  این 
بیماری های روان پزشکی مانند اسکیزوفرنی، 
افسردگی، اضطراب و دوقطبی ممکن است 
سرایت کنند اما استعدادهای ژنتیکی هم در آنها 
دخیل هستند. این که شما گفتید با آن 20هزار 
ژنی که شناسایی شده اند تفاوت می کند. به اینها 
بیماری های »اپی ژنتیک« می گویند. جالب است 
بدانید کل این 20هزار ژن یک درصد حجم 

کروموزوم، بخشی از سلول که ژن ها درون آن 
قرار دارند، را اشغال می کنند. عملکرد 99درصد 
دیگر تا همین چند وقت قبل شناخته شد نبود 
این  در  می گفتند.  اشغال  آنها دی ان ای  به  و 
10 ساله گذشته معلوم شده  این دی ان ای ها 
بی تاثیر نیستند و میزان بیان آن یک درصد را 

تعیین می کنند. 
برای بروز حالتی از بیماری حتما الزم نیست 
جهش و تغییری در توالی ژنتیکی اتفاق بیفتد. 
باعث  و  کند  تغییر  بیان  میزان  است  ممکن 
بروز بیماری شود. فرایندهایی مثل متیالسیون 
می گذارند.  اثر  ژن ها  بیان  در  استیالسیون  و 
دانشمندان امروز به این نتیجه رسیده اند همین 
فرایندها که به آنها »اپی ژنتیک« می گوییم روی 
بیماری های روانی تاثیر می گذارند و بسیاری از 
دانشمندان مشغول کار روی این خصوصیات 

هستند. 
 برخی خصوصیات مانند حسادت یا مهرطلبی 
در جوامعی خاص شیوع بیشتری دارند، مسائل 
اجتماعی و محیطی به کنار، به نظرم اپی ژنتیک 
هم در این میان نقش دارد که البته باید روی 

این موضوع مطالعه شود. 
در برخی جوامع دروغگویی بیشتر است. به 
نظرم تغذیه و عوامل محیطی بر متیالسیون و 
استیالسیون دی ان ای که خود بعدا میزان بیان 
برخی  تاثیر می گذارد.  می کند،  تعیین  را  ژن 
بیماری های ژنتیکی مانند گوشه یا هانتینگتون 
مانند  روانی  بیماری های  به  نسبت  را  افراد 

اضطراب یا افسردگی مستعد می کنند. 
: استعداد ژنتیک یعنی چه؟

بگذارید با مثالی موضوع را روشن تر کنم. در 
خانه ای ویروس آنفلوانزا وارد می شود. 2 نفر 
مبتال می شوند و 2 نفر دیگر ممکن است مبتال 
نشوند یا عالئم بیماری در آنها خفیف تر باشد. 
بوده  ویروس  نوع  یک  که  محیطی  در  همه 
زندگی کرده اند و یک نوع تغذیه داشته اند، 
توجیه  ژنتیکی  استعداد  با  تفاوت  این  علت 
می شود. حتی برای بیماری های عفونی واگیردار 
هم ژنتیک تعیین کننده است. این موضوع درباره 
سرطان ها هم صدق می کند. یک نفر یک عمر 
غذای غیرسالم می خورد و دچار سرطان هم 
نمی شود اما فرد دیگر با همه رعایتی که می کند، 
مبتال می شود. البته بهتر است هر نوع سرطان 
به طور جداگانه بررسی شود، مثال ژنی داریم 
به نام »بی آر سی ای1« که با سرطان پستان ارتباط 
دارد. مشخص شده اگر خانمی یک کپی از 2 
کپی ژنی را از پدر یا مادر به صورت جهش یافته 
به ارث ببرد، احتمال ابتالی او به سرطان پستان 
تا قبل از 50 سالگی، 85درصد خواهد بود اما 
اگر این ژن به ارث برده جهش یافته نباشد، 
این احتمال به 5درصد تا 80 سالگی می رسد. 
سن هم در این بررسی مهم است. اگر مورد 
سرطانی را در خانواده ای تا 50 سالگی مشاهده 
ریشه های  این سرطان  آنکه  احتمال  کردید، 
ژنتیک داشته باشد، بیشتر است. هر قدر سن 
باالتر برود، احتمال ارتباط استعداد های ژنتیکی 

با بیماری سرطان کمتر می شود.

3 دهه 
قبل تعداد 

بیماری هایی که 
با نام بیماری های 

ژنتیکی 
می شناختند، 

کم بود و خیلی 
وقت ها هم 

نادیده گرفته 
می شدند ولی 

امروز ریشه های 
ژنتیکی 

بیماری ها به 
تدریج شناخته 

شده اند. 
فشارخون، 
سرطان ها، 
دیابت و... 
بیماری های 

ژنتیکی هستند 
که البته محیط 
و شیوه زندگی 

در بروز و شدت 
و ضعف آنها 

دخالت دارند

دکتر بابک بهنام، متولد 
 مرجان 
یشایایی

دانش آموخته  شیراز، 
پزشکی در ایران است 
ژنتیک  تخصص  که 
خود را از دانشگاه لندن و پس از آن، 
در موسسه ملی سالمت آمریکا فلوشیپ، 
مطالعات تکمیلی، ژنتیک خود را گرفته 
و 7 سال در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در سمت استاد تدریس کرده است و 
ملی  در موسسه  ژنتیک  امروز محقق 
آمریکاست. او عقیده دارد نظام سالمت 
ما آزمایش ها و بررسی های ژنتیکی را 
این  در  بهنام  دکتر  نمی گیرد.  جدی 
گفت وگو سعی کرده  برخی نکات تاریک 
درباره ازدواج های فامیلی را روشن کند.
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به عقايد همديگر احترام بگذاريم 

 گفت وگوي موفق 
و  احساسات  بيان 
حقي  ما  خواسته هاي 
است كه گاهي در روابط 
ناديده گرفته مي شود؛ اينكه 
نتوانيم خواسته هايمان را با صراحت بيان 
كنيم، دير يا زود رابطه را به جايي مي برد 

كه نمي توانيم »خود« واقعي مان باشيم. 
گفت وگوي درست و موفق هم مانند هر 
دارد؛  آگاهي  كسب  به  نياز  ديگري  كار 
وقتي نمي دانيم چطور مي توانيم احساسات 
مطرح  ديگری  با  را  خود  خواسته هاي  و 
كنيم، طرف مقابل هم نمي تواند ارتباط موثر 
باشد. درواقع، همه  ما داشته  با  و موفقي 
ما به شهامت و شجاعت برقراري ارتباط 

صادقانه نيازمنديم. 
ديگران  با  ارتباطي  چگونه مي توان چنين 
داشت؟ در اين زمينه با دكتر بهزاد تريوه، 
دانشگاه  استاد  روان شناسی،  متخصص 

گفت وگو كرده ايم. 

: مكالمات ما معموال چگونه شكل 
مي گيرند؟

توجه  آن  به  بايد  ابتدا  كه  موردي  نخستين 
داشته باشيم، تعريف ساده اي از انسان است؛ 
كه  بگيريم  نظر  در  موجودي  را  انسان  اگر 
غريزه، ژنتيك، تربيت والدين، جامعه اي كه 
در آن بزرگ شده و... بر رفتارهاي بسيار او 
موثر است مي توانيم به اين باور برسيم كه 
قطعا انواع مختلفي از ذهنيت ها، طرحواره ها و 
شناخت واره ها وجود دارد كه مي تواند كامال 
دو نفر را حتي در يك خانواده و با يك نوع 
تربيت هم از همديگر متفاوت كند بنابراين 
همه ما پراكندگي هاي تربيتي زيادي داريم كه 
گفت وگو كردن هم از اين مورد مستثنا نيست؛ 
يعني افراد با توجه به شخصيت هاي متفاوتشان 
درواقع،  دارند.  هم  مختلفي  گفت وگوهاي 
اگر به »شخصيت« به عنوان عاملی ريشه اي 
از  را  خود  انتظارات  مي توانيم  كنيم،  نگاه 
گفت وگوي معمولي پيش بيني كنيم و تصوري 
از چگونگي پيشرفت گفت وگو هايمان داشته 
باشيم و تشخيص دهيم مي توانيم نتيجه اي از 

آنها بگيريم يا نه. 
اساس  بر  اغلب  افراد  با  ما  گفت وگوي 
انتظار  درواقع  مي گيرد.  شكل  انتظاراتمان 
داريم گفت وگو بر اساس آنچه در ذهن ما 
مي گذرد پيش برود و مدام مضطرب هستيم 
يا واكنشي عمل كرده و به طرف مقابل هم 
القا مي كنيم بايد به نتيجه مشابه ما برسد؛ يعني 
اغلب به قالب »اثبات گفت وگو« درمي آييم. 
به اين ترتيب از حالت »گفت وگو« خارج و 
مي شويم؛  نزديك  بي»گو«  »گفت«  قالب  به 
انگار مي خواهيم فقط مواردي را بگوييم تا 
ديگران آن را تاييد كنند و حتي منتظر شنيدن 

گفته هاي ديگران نيستيم. 
توجه داشته باشيم تا زماني كه »تفاوت« را 
به عنوان عامل بنيادي و اساسي قبول نداشته 
باشيم، آن را نپذيريم و دركي از آن نداشته 
باشيم به قالب »كتاب قانون« خود درمي آييم 
و تمام تالشمان را به كار مي بريم كه آن را 

به طرف مقابل ثابت كنيم. 
اين موضوع درواقع نخستين مشكلي است 
كه افراد در گفت وگوهاي خود با آن مواجه 

خيلي  واكنش هاي  گاهي  البته  كه  مي شوند 
تندي هم در پي خواهد داشت. 

به  بايد  سالم  گفت وگوي  براي   :
چه مواردي توجه داشته باشيم؟

نخستين نكته اينكه بپذيريم ممكن است طرف 
مقابل از معيارهاي ذهني ما دور باشد بنابراين 
بايد شنونده فعال و خوبي باشيم تا بتوانيم 
نظريات آن فرد را بشنويم؛ ضمن اينكه سعي 
هم  خودمان  نظريات  كوركورانه  اثبات  در 
ترتيب  اين  به  باشيم. مي توان گفت  نداشته 
»گفت وگو« شكل مي گيرد و آغاز مي شود. 

پس از آن مي توانيم با استدالل هاي مختلف 
مانند استدالل استقرايي، قياسي و... واكنش 
نشان دهيم و نظر طرف مقابل را از زوايای 

مختلف بررسي كنيم. 
نفي  كامال  را  ديگران  نظر  نبايد  وقت  هيچ 
كرده و تالش كنيم درستي و صحت گفتار 

خودمان را ثابت كنيم. 
قطعا هر فرد به شناخت و نظر خاصي رسيده 
و ذهنيتي نسبت به موضوعات مختلف پيدا 
كرده است اما از منظر خود به موضوع توجه 
بگيريم،  قرار  فرد  روبروي  نبايد  ما  مي كند. 
بلكه بايد كنار فرد به درك و شناخت بهتري 
برسيم و اجازه بدهيم فرد مقابل و خودمان 
برسيم،  از موضوع  درستي  و درك  باور  به 

مگر در موارد خاصي كه فرد قرار نيست و 
انگار  يعني  برسد؛  نتيجه اي  به  نمي خواهد 
ديواري دور خودش كشيده و مقصودش از 
مباحثه هم اين است كه اجازه ندهد مكالمه اي 

شكل بگيرد. 
اين قبيل افراد اغلب فقط مي خواهند در برابر 
ديگران از خودشان دفاع كنند بنابراين شناخت 
فرد مقابل و صبوري كردن در رابطه بسيار 
مهم است تا بتوان تا حدودي با فضاي ذهني 

ديگران آشنا شد. 

گفت وگو  در  مهم  مشكالت   :
چيست؟

در  دارند  تمايل  افراد  بعضي  اوقات  گاهي 
اين موضوع بسيار مهم  پيروز شوند.  بحث 
است و باعث مي شود مقاومت طرف مقابل 
باال برود. وقتي تمام توان خود را به كار ببريم 
تا به ديگران ثابت كنيم حق با ماست و ما 
گير  تله اي  در  درواقع  ميدان هستيم،  پيروز 
مي افتيم كه باعث مي شود در قالب »مجادله« 

از همديگر برنجيم. 
جدل به معناي به زور ثابت كردن خودمان 
هنگام جدل  اينكه  است. ضمن  ديگران  به 
»جنگ ناهوشيار كالمي« بين افراد رخ مي دهد 
و عمال بحث كردن فايده اي ندارد. معموال 
درنهايت نيز ختم به تنش، صداي باال، نفي 

طرف مقابل و رفتار هاي تهاجمي مي شود. 
مشكالتي  چنين  در  نيفتادن  گير  براي  پس 
بايد به گونه اي گفت وگو را پيش ببريم كه به 
اين مراحل نرسيم اما وقتي مضطرب هستيم 
و چارچوب ذهنمان محدود و تهديد شده، 
و  وجود  احقاق  براي  تا  برمي آييم  درصدد 
بحث هاي  وارد  ديگران  با  خودمان  هويت 

طوالني شويم. 
در بحث بين زن و شوهرها معموال وقتي يك 
نفر شروع به دفاع از عقايد خودش مي كند و 
مي خواهد خودش را ثابت كند، بهتر است 

بحث را خاتمه داد. 
در اين زمان بايد به خودمان فرصت دهيم تا 
متوجه شويم وقتي كل سيستم ذهني طرف 
كيان  و  عقايد  نظر،  از  دفاع  در حال  مقابل 
خودش است نمي توانيم به نتيجه برسيم چون 
فرد در اين هنگام نمي تواند شنونده خوبي 
باشد و فقط به فكر دفاع از خودش است، 
غير  به  هم  ديگري  نظر  به  اينكه  جاي  به 
دنبال  مي توان  اما  كند  فكر  نظر خودش  از 
فرصت مناسبي بود و با آرامش با ديگران وارد 
گفت وگو شد. مي توان حتما هم به افراد يادآور 
شد با داشتن واكنش هاي شديد و حالت هاي 
دفاعي نمي توان حتي حرف زد؛ چه برسد به 
اينكه بخواهيم به نتيجه برسيم. البته گاهي هم 
افراد سعي مي كنند هنگام گفت وگو  بعضي 

هميشه ما را تاييد كنند. اين روش هم اصال 
نشان دهنده  گاهي  و  نيست  كارساز  و  مفيد 

بي تفاوتي است. 
به  افراد  بعضي  مكانيسم  هم  اوقات  بعضي 
نوعي »واكنش وارونه« است؛ يعني همرنگ 
نظريات ديگران مي شوند. ممكن است اين 
موضوع ابتدا جالب به نظر برسد ولي واقعيت 
اين است كه بايد توجه داشته باشيم اين افراد 
و  چسبنده  بسيار  ديگر  جاي  در  مي توانند 
وابسته باشند يا يكباره زير پاي طرف مقابل 
را خالي كنند، طوري كه يكه بخورد و برايش 

باوركردني نباشد. 

را  گفت وگو  مي توان  چگونه   :
درست پيش برد؟

داشتن اين پيش زمينه براي آغاز گفت وگو كه 
نبايد انتظار داشته باشيم همه افراد عقايد ما را 
بپذيرند و ما را تاييد كنند مي تواند تا حدود 
زيادي به ما كمك كند. ضمن اينكه بايد مقدمه، 
بحث و نتيجه داشته باشيم؛ يعني با پيش زمينه  
خودمان را آماده كنيم. همچنين هر دو طرف با 
موضوعات ذهني مشابه گفت وگويشان را آغاز 
كنند. به اين ترتيب مي توانيم تا حدود زيادي 
به درك درستي از عقايد همديگر برسيم، مثال 
وقتي از ميزان گرم يا سرد بودن هوا حرف 
مي زنيم اين كار را با توجه به ميزان حساسيت 

خودمان نسبت به گرما و سرما بيان مي كنيم 
اما ممكن است طرف مقابل احساس مشابهي 
مانند ما نداشته باشد. به همين ترتيب وقتي 
مي خواهيم به نتيجه برسيم شايد تعجب كنيم 
كه چطور در چنين هواي مطبوعي ديگران 

ممكن است سردشان باشد. 
مقدماتي كه براي ايجاد گفت وگو الزم است، 
مورد  يا  باشد  هم  به  نزديك  خيلي  بايد  يا 
توافق دو نفر باشد تا بتوانند به درك بهتر و 

مشابه تري از يك موضوع برسند. 
بيشتر مشكالتي كه هنگام گفت وگو به وجود 
مي آيد و باعث مي شود نتوانيم موفق شويم 
به اين دليل است كه معموال مي خواهيم از 
و  كنيم  نگاه  چيز  همه  به  خودمان  ديدگاه 
بتواند  هم  مقابل  طرف  تا  نمي كنيم  كمك 

به نتيجه برسد. 
گفت وگوهاي ما با توجه به نوع شخصيت مان 
شروع  براي  بايد  بنابراين  مي گيرد  شكل 
هم  نكته  اين  به  حتما  ديگران  با  گفت وگو 
توجه داشته باشيم؛ يعني ميزان اعتمادبه نفس، 
عزت نفس يا استدالل هاي كالمي مورد استفاده 
هر فرد در گفت وگو بسيار مهم است. ضمن 
اينكه به طور كلي بايد در نظر داشته باشيم 
كه نبايد به هيچ وجه اين پيام را به ديگران 
منتقل كنيم كه ما مي فهميم و حق داريم، در 

حالي كه شما اين گونه نيستيد.

 يكتا فراهاني 

نخستين موردي 
كه ابتدا بايد 

به آن توجه 
داشته باشيم، 

تعريف ساده اي 
از انسان است؛ 

اگر انسان را 
موجودي در 

نظر بگيريم كه 
غريزه، ژنتيك، 
تربيت والدين، 
جامعه اي كه در 
آن بزرگ شده 

و... بر رفتارهاي 
بسيار او موثر 

است مي توانيم 
به اين باور 

برسيم كه قطعا 
انواع مختلفي 
از ذهنيت ها، 
طرحواره ها و 

شناخت واره ها 
وجود دارد

شماره تلفن های 
سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«
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یادداشت سبز

سالمت: هوای آلوده در سراسر جهان هر ساله باعث مرگ 
بیش از 7 میلیون نفر می شود و انگار از آن هیچ گریزی 
نیست. عمل ساده نفس کشیدن، ۹ نفر از ۱۰ نفر را در 
معرض خطر بیماری ها و سکته قلبی و عفونت های تنفسی 
و سرطان ریه قرار می دهد.آالینده ها همه جا هستند و به ما 
آسیب می زنند، به ویژه در فضا های بسته. بنا بر پژوهش سازمان 
حفاظت محیط زیست آمریکا، آلودگی هوای فضا های بسته 
معموال بین 2 تا 5 برابر بیشتر از فضای باز است. ماتیو 
اس جانسون، پژوهشگر ارشد ایر لبز که فناوری تصفیه هوا 
را ابداع کرده، می گوید: »هوای فضا های سر بسته، حاوی 
همه آالینده هایی است که در فضای باز وجود دارد. به 
عالوه آنچه داخل ساختمان انجام می شود، مانند آشپزی و 
گازهایی که از محصوالت پاک کننده و مصالح ساختمانی، 

نشأت می گیرند، آلوده کننده هوا هستند.«

راه هایی که هوای داخل خانه را بهتر 
می کند

کارشناسان پیشنهاد می کنند حداقل 3-2 بار در روز در ها و 
پنجره های خانه را باز بگذارید )البته اگر هوای بیرون خانه 

آنقدر آلوده نباشد(.
۱. تهویه و هوا دهی بهتر و بیشتر: نبود تهویه و جریان هوا 
باعث ماندن آالینده ها در هوا می شود. تهویه و جریان هوا، 
باعث می شود هوای تازه داخل بیاید. پنجره ها را حداقل 
3-2 بار در روز باز کنید، مگر آنکه نسبت به دمای خیلی 
گرم یا خیلی سرد حساسیت داشته باشید. در این صورت 
می توانید فضای داخل را با سیستم های تهویه هوا تصفیه کنید.
هنگام آشپزی یا حمام، اگر هواکش دارید آن را روشن کنید 

تا آالینده ها و رطوبت هوا کاهش پیدا کند.
۲. خانه را با گیاهان خانگی پر کنید: امکان تهیه فیلتر های 
گرانقیمت تصفیه هوا را ندارید؟ به جای آن گیاهان خانگی 
نگه دارید. کارشناسان عقیده دارند بعضی گیاهان به دفع 
آالینده های سمی هوا کمک می کنند و راهی تضمینی و ارزان 

برای رفع آلودگی هوای فضا های داخلی هستند.
بعضی افراد با بدبینی فکر می کنند هنوز پژوهش های کافی 
برای تایید این نظریه انجام نشده اما اگر هیچ فایده ای هم 
نداشته باشد، حداقل بودن گیاهان در اطراف تان حال خودتان 

را خوب می کند.
نخل کنتیا، پوتوس، دراسنا دراکو و گیاه سانسوریا، همه 

دارای خاصیت »سم زدایی« هوا هستند.
در ادامه فهرست مختصری از گیاهانی که می توانید در خانه 

نگهداری کنید، آورده ایم:
نخل کنتیا یا نخل پروانه: یکی از آسان ترین نخل هایی است 
که می توان در فضای داخلی نگهداری کرد. در پژوهش 
هوای پاک ناسا یکی از گیاهانی است که توانایی تصفیه 

هوای باالیی دارد.
خاصیت اصلی: جذب دی اکسید کربن

پوتوس: این گیاه رونده خانگی خیلی خوب و سریع رشد 
می کند و نگهداری از آن آسان است.

خاصیت اصلی: به دفع مواد آلی فرار کمک می کند، این مواد 

از رنگ های صنعتی و فرش ها، آزاد می شود.
دراسنا دراکو یا درخت اژدها: گیاهی است بومی شرق 
آفریقا که معموال برای فضا سازی خانه ها و محل های کار 

استفاده می شود.
خاصیت اصلی: این گیاه برای دفع مواد آلی فرار در هوا مانند 

بنزین، فرمالدئید ، تولوئن و زایلین مفید است.
گیاه سانسوریا یا گیاه ماری: این گیاه گلدار به آب خیلی 

کمی نیاز دارد، به ویژه در زمستان.
خاصیت اصلی: جذب کننده دی اکسی کربن به ویژه هنگام 
آالینده  از بین برنده  و  فرمالدئید ها  کاهش  باعث  شب. 

نیتروژن دی اکسید  است.
مهم نیست چه گیاهی را انتخاب کنید، فقط باید به خاطر داشته 
باشید؛  برای آنکه گیاهان به عنوان تصفیه کننده های طبیعی 
هوا عمل کنند باید آنها را سالم نگه دارید، وگرنه ممکن 
است خودشان باعث آزاد شدن آلوده کننده های بیولوژیکی 

در فضای داخلی شوند.
مواد شیمیایی موجود در محصوالت پاک کننده خانگی یکی 

از عوامل مهم آلودگی هوای خانه هاست.
۳. رفع بوهای نامطبوع با روش طبیعی: پیش از این در 
مورد زیانبار بودن مواد آلی فرار گفتیم، باید بدانیم هر بار از 
مواد خوشبو کننده مصنوعی استفاده می کنیم این مواد آلی 
آزاد می شوند. آنها در ترکیب با هوا می توانند معجون های 
بسیار خطرناکی بسازند. برای مثال، مواد پا ک کننده  ناسازگار 
با محیط  زیست، فرمالدئید هایی آزاد می کنند که در ترکیب 

با هوا مواد سرطان زا می سازند.
چه کنیم؟

از مواد شوینده بدون بو و عطر استفاده کنید و از اسپری ها استفاده 
نکنید، مانند اسپری های خوشبو کننده بدن و پاک کننده های 
فرش وخوشبو کننده های هوا، می  توانید برای خوشبو کردن 
آشپز خانه از چند برش لیمو ترش و جوش شیرین در آب 

استفاده کنید.
۴. سیگار کشیدن در فضای خانه ممنوع: سیگار کشیدن 
به هر حال برای سالمت ضرر دارد اما سیگار کشیدن در 
فضای داخلی کاری است که باید آن را ترک کنید. مواد 
آالینده ناشی از دخانیات تاثیر خیلی بدی بر هوای فضای 
داخلی می گذارند، به ویژه فضا هایی که تهویه خوب ندارند.
در معرض دود سیگار بودن هم حتی اگر ما سیگاری نباشیم، 

ممکن است ما را دچار بیماری های خطرناکی   کند.
نوزادانی که در خانه، در معرض دود تنباکو قرار دارند بیشتر 

احتمال دارد دچار مرگ ناگهانی شوند.
کارهای کوچکی مثل آویزان کردن لباس های شسته، کنار 
پنجره  باز یا بیرون خانه اثر زیادی بر پاکی هوای خانه دارد.
۵. از شر حساسیت زا ها خالص شوید: گرده های گیاهان 
و مایت های )موجودات میکروسکوپی( گرد  و غبار باعث 
تشدید خطر ابتال به بیماری ها می شوند، به خصوص اگر 
دچار بیماری آسم یا تنگی نفس و حساسیت فصلی باشید.

رطوبت زیاد هم باعث افزایش ذرات ریز کپک در هوا 
می شود که منجر به عفونت ریه در افراد با  سیستم ایمنی 

ضعیف خواهد شد.

کارشناسان این اقدامات ساده را پیشنهاد می کنند:
 ملحفه ها را زود  به زود عوض کنید.

 از دستگاه رطوبت گیر استفاده کنید.
 فرش و زمین را با جارو برقی هایی که آالینده ها را 
کمتر پخش می کنند، تمیز کنید. لباس های شسته شده را 
هم کنار پنجره باز یا بیرون پهن کنید. از پادری استفاده 

کنید تا مواد آالینده بیرون وارد فضای داخلی نشوند.

در رانندگی دوستدار محیط زیست باشیم
گازهای حاصل از مصرف سوخت های فسیلی مانند 
بنزین یا گازوئیل در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی 
در بسیاری از کشورها، یکی از مهم ترین دالیل انتشار 
گازهای گلخانه ای است که درنهایت به گرم شدن کره 
زمین می انجامد. هرچند باید به طور کلی اقداماتی برای 
کم کردن آلودگی هوا انجام داد، نمی توان از اهمیت 
کارهای فردی برای کاهش آلودگی بی توجه گذشت. با 
رعایت چند نکته در رانندگی گازهای گلخانه ای کمتری 

انتشار پیدا می کنند.
رانندگی خوب می تواند میزان مصرف سوخت را 2۰ 

تا 3۰درصد کاهش دهد:
پیش از رانندگی مصرف را کم کنید: عوض کردن 
مرتب روغن خودرو، تنظیم مناسب باد الستیک ها و 
از  پیش  سنگین  برای خودروهای  بار  اضافه  نداشتن 
نشستن شما پشت فرمان مصرف سوخت را به نقطه 

مطلوب می رساند.
روان رانندگی کنید: براساس نظر اداره انرژی ایاالت 

متحده، داشتن سرعت زیاد، شتاب گرفتن و توقف ناگهانی 
خودرو در جاهایی که مرتب باید حرکت و توقف کنید، 
عملکرد سوخت را تا 4۰درصد کم می کند. در بزرگراه ها، 
بهترین سرعت ۹۰ تا ۹5 کیلومتر در ساعت است، بخشی 
به این دلیل که افزایش، به خصوص در سرعت های باال، 

مصرف سوخت ماشین را به شدت بیشتر می کند.
تا می توانید از خودروی شخصی استفاده نکنید: بنا 
به اعالم اداره انرژی آمریکا، جمع کردن خودروهای 
شخصی سرگردان، مثل این است که 5میلیون خودرو 
را در جاده های آمریکا متوقف کنیم که به اندازه کل 

خودروهای کشور سوئد است.

شیشه ها را پایین بکشیم یا نه؟
شاید در هوای متعادل و در سرعت های پایین، پایین 
کشیدن شیشه خودرو بتواند سرنشینان را خنک کند اما 
در سرعت های باال، پایین کشیدن شیشه بیش از روشن 
کردن وسایل سرمایشی خودرو میزان مصرف سوخت 
را افزایش می دهد، پس در یک کالم در سرعت های باال 

شیشه های خودروی خود را پایین نکشید.
 نکته طالیی در مورد حفاظت از محیط زیست، در هر 
شرایطی مصرف کمتر است. هر قدر هم که اقدامات 
مناسب برای امن کردن مصرف سوخت انجام دهید، 
باز هم با روشن کردن خودرویتان، گازهای گلخانه ای 
حاصل از سوخت فسیلی وارد هوا می شوند و عالوه 
بر ایجاد آلودگی، به خصوص در فصل سرما باعث گرم 

شدن زمین خواهند شد.
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حدود ۱۰۰سال پیش یا بیشتر در ایران 
زمان قاجار به عنوان تفریح برای شکار 
گنجشک و پرندگان ریز از لوله های 
توخالی به طول ۱/5 تا 2 متر استفاده 
می شده. گل رس را تقریبا به قدر 
یک نخود درمی آوردند و خشک 
می کردند و بعد با گذاشتن آن در 
لوله و دمیدن در آن گلوله رسی را به 
سمت حیوان پرتاب می کردند که به آن »تفک« می گفتند. 
برخی عقیده دارند واژه تفنگ از همین جا آمده. در 
لغتنامه دهخدا تفک این گونه معنا شده؛ » تفک . ] تُ  
فَ  [ )اِ مرکب ( چوبی باشد میان تهی به درازی نیزه که 
گلوله ای از گل ساخته در آن نهند و پف کنند تا به زور 
نفس، آن بیرون آید و جانور کوچک مانند گنجشک به 
آن زنند و بندق را به مشابهت آن تفک گویند.« البته این 
شیوه ابتدایی شکار مختص ایران نبوده و ردپای آن را 

در سایر نقاط جهان هم می توان دید.
 تفنگ بادی که شاید بتوان آن را نسل بعدی تفک دانست، 
سالحی است که در آن برای به حرکت درآوردن ساچمه 
از نیروی هوای ایجادشده توسط پیستون و پمپ گاز 

موجود در سالح استفاده می شود.
تفنگ بادی از سالح هایی است که امروز در نقاط مختلف 
دنیا برای ورزش تیراندازی از آن استفاده می شود. در 
کشورمان نیز مدل های گوناگونی از سالح های بادی 
وجود دارد که عمدتا در دو کالیبر 4/5 و 5/5 میلی متر 
عرضه می شود. دانستن این نکته مهم است که تفنگ 
بادی سالح شکاری نیست و جواز شکار با تفنگ بادی 

صادر نمی شود.
در گذشته تفنگ های بادی توان نسل جدید تفنگ های 
بادی را نداشتند و به سختی می توانستند پرنده ای را از 

فاصله نزدیک شکار کنند. هنوز از زمانی که این نوع 
تفنگ ها در پارک ها با نشانه ای حداکثر در 3 متری به 
عنوان وسیله ای تفریحی به کار می رفتند، زیاد نگذشته 
ولی امروز باتوجه به پیشرفت تکنیک های ساخت تفنگ 
بادی، این وسیله دیگر بی خطر نیست و توان و سرعتی 

پیدا کرده که می تواند خطرناک باشد. 
اولین خطر متوجه انسان هاست. چند وقت قبل در مطب 
چشم پزشکی جوانی را دیدم که استفاده نادرست از 
تفنگ بادی باعث شده بود، یک عمر نابینا شود. به این 
ترتیب فکر نکنیم تفنگ بادی آسیبی به انسان نمی رساند. 
 خطر دیگر تفنگ بادی تهدیدی است که برای حیات 
وحش، به خصوص پرندگان دارد. استفاده از این نوع 
تفنگ ها به نسبت سال ح های دیگر آسان تر است و حتی 
کودک می تواند تفنگ بادی را  دستش بگیرد و بلبل 
هزاردستانی را از بین ببرد. از میان بردن یک بلبل هزاردستان 
تنها خاموش کردن صدای استثنایی یک پرنده خوش آواز 
نیست. بلبل ها بسیار پرزادوولد هستند و درواقع از بین 
بردن یک نمونه، چرخه تولیدمثل تعداد زیادی از آن نمونه 
را قطع می کند. گذشته از آن، بلبل یا سایر پرندگان ریزجثه 
دشمن طبیعی حشرات هستند و شکار آنها باعث اختالل 
در چرخه طبیعت می شود، پس نباید نقش تفنگ بادی را 
در چرخه و تعادل حیات وحش دست کم گرفت. اگر 
درباره نوع و میزان استفاده از این وسیله درست و به موقع 
فرهنگ سازی نشود، می تواند نقش مخرب چشمگیری 

در چرخه طبیعی حیات وحش ایفا کند.
تفنگ بادی گاهی بدون آنکه حیوان را از پا دربیاورد، 
می تواند از عوامل معلولیت او باشد. خاطرم هست کالغ 
گردن بوری را که ساچمه تفنگ بادی نوک پایینش را 
شکسته بود و با وضعی پرمشقت و در عین حال غم انگیز 

مجبور بود تغذیه کند.

تفنگ های بادی روزبه روز قوی تر می شوند. در تبلیغات 
آنها نشان می دهند که این وسیله می تواند گرگ و گراز 
را از پا دربیاورد یا سکه ای را سوراخ کند پس می توان 
به این نتیجه رسید که می تواند حتی به مغز انسان هم 

آسیب برساند.
تا امروز در کشور ما برای داشتن تفنگ بادی نیازی به 
مجوز نبوده  و برخالف سال ح های شکاری که براساس 

ضوابط و قوانینی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد، تفنگ 
بادی را می توان به راحتی خرید اما با توجه به مدرن شدن 
و افزایش برد و توان تفنگ های بادی، باید نگاه دیگری 

به استفاده از این نوع تفنگ ها داشت.
تفتگ بادی هنوز سالحی سبک در مراکز آموزش تیراندازی 
است اما الزم است حتما آموزش ها برای استفاده از این 
وسیله جدی گرفته شود و پیش از آنکه آسیب های آن 
به انسان ها و حیات وحش به موضوعی تلخ تبدیل شود، 
با آموزش به موقع راه درست استفاده از آن را آموخت.
یادگیری تیراندازی از آموزه های دینی ماست و پیامبر 
اسالم همواره بر این موضوع تاکید داشته اند. سال ح ها از 
آن زمان تا به حال شکل دیگری پیدا کرده اند ولی اصل 
آموختن تیراندازی هنوز به جای خود محفوظ است. 
باید به یاد داشت تیراندازی تنها تیر انداختن نیست، بلکه 
تیری که رها شود را دیگر نمی توان بازگرداند و هر تیر 

مسوولیتی  بر دوش تیرانداز می گذارد.

استفاده کنندگان تفنگ بادی باید برای جلوگیری از آسیب آموزش ببینند 

تفنگ های بادی دیگر اسباب بازی نیستند

5 روش برای بهبود کیفیت هوا در خانه

تغییرات کوچک در خانه باعث کاهش آالیندگی  ها می شود

٩ نفر از هر ۱۰ نفر در دنیا هوای آلوده تنفس می کنند. آلودگی هوا 
ساالنه 7 میلیون نفر را در دنیا می کشد. ٩۱ درصد مرگ ومیر ناشی از 
آلودگی هوا در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط رخ می دهد. 
آلودگی هوا از ذرات و قطرات جامد و مایع تشکیل می شود. ذرات 

معلق  2/5میکرونی آنقدر کوچک هستند که می توانند از پوشش 
بدن شما عبور کنند. مردم می توانند با بازیافت و نسوزاندن پسماند و 

دوچرخه سواری به کاهش آلودگی هوا کمک کنند.

کودکانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند، دچار 
مشکالت تنفسی، سرطان و اختالالت یادگیری می شوند.

آلودگی هوا با کمک به گرمایش زمین به زمین آسیب می زند.

کشورها باید آلودگی را مدیریت و استفاده از خودروهای 
آالینده را ممنوع کنند.

حشرات نسبت به انسان میزان بسیار باالتری از تشعشعات را 
می توانند تحمل می کنند.

سوسک می تواند حدود 2 هفته بدون سر زنده بماند.

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

در گذشته تفنگ های بادی توان نسل جدید 
تفنگ های بادی را نداشتند و به سختی 

می توانستند پرنده ای را از فاصله نزدیک 
شکار کنند ولی امروز باتوجه به پیشرفت 
تکنیک های ساخت تفنگ بادی، این وسیله 
دیگر بی خطر نیست و توان و سرعتی پیدا 

کرده که می تواند خطرناک باشد



صفحات 17 تا 24
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ســا لمنــــد ا ن

اهــدای خـون

ایــرانی طــب 
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کلینیک    وخانواده
آلودگی هوا بر هر سلولی 

از بدن تاثیر می گذارد
پژوهشگران می گویند مشکالت بهداشتی مربوط 
به آلودگی هوا ممکن است بسیار باالتر از حدی 
بستری شدن  میزان  و  تصور می شد  که  باشد 
در بیمارستان به علت بیماری  نارسایی قلبی تا 
عفونت های مجاری ادراری هنگام آلودگی هوا 
افزایش می یابد. به گزارش گاردین، آلودگی هوا 
از پیش با شماری از بیماری ها از سکته مغزی 
و سرطان مغز گرفته تا سقط  جنین و مشکالت 

روانی مربوط شده است. 
نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد تاثیرات 
آلودگی هوا بسیار گسترده تر از حدی است که 
قبال تصور می شد. این بررسی که فقط بر یک 
جزء آلودگی هوا متمرکز بود، نشان داد تقریبا هر 
سلولی از بدن ممکن است تحت تاثیر زیانبار 

هوای آلوده قرار گیرد.
پروفسور فرانسیسکا دومینیچی از دانشگاه هاروارد 
و یکی از این پژوهشگران می گوید: »قصد ما این بود 
که فراگیرترین پژوهش ها تا به  حال را با بررسی همه 
علل ممکن بستری شدن که می توانند به قرارگیری 
در معرض ذرات معلق ریز مربوط باشند، انجام 
دهیم.« دومینیچی و همکارانش که نتایج کارشان 
را در مجله پزشکی بریتانیا منتشر کرده اند، گزارش 
می دهند چگونه بیش از ۹۵ میلیون تقاضای پرداخت 
هزینه بستری در بیمارستان به وسیله بیمه را در 
فاصله سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲ میالدی که بیماران 
۶۵ ساله و باالتر تحت پوشش بیمه سالمندان در 

آمریکا داده بودند، تجزیه وتحلیل کرده اند.
بر  هوا  آلودگی  بررسی  برای  دانشمندان  این 
میزان های یک نوع ذرات معلق ریز با قطر زیر۲/۵ 
میکرون یا P ۲/۵ متمرکز شدند که منابع گوناگون 
از وسایل نقلیه گرفته تا نیروگاه های برق آنها را 
تولید می کنند. این پژوهشگران با گردآوری داده های 
کیفیت هوا از منابع گوناگون توانستند میزان های۲/۵ 
P را برای هر بیمار بر اساس کدپستی محل سکونتش 
تخمین بزنند. این دانشمندان میزان های آلودگی 
هوا برای هر بیمار در طول دو روز حول وحوش 
مراجعه فرد به بیمارستان با میزان های آلودگی هوا 

در سایر زمان ها مقایسه کردند.
این رویکرد سایر عوامل موثر بر سالمت بیماران 
مانند سن، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و حتی 
چاقی را هم در نظر می گیرد چراکه هر بیمار را 
به عنوان مرجع خودش به کار می برد. نوسان ها در 
دمای هوا و سایر عوامل نیز به طور جداگانه در 
نظر گرفته شدند. یافته های این بررسی با یافته های 
پژوهش های پیشین تطبیق می کند که نشان می دهند 
میان قرارگیری کوتاه مدت در هوای آلوده و ابتال به 
بیماری هایی مانند نارسایی قلبی، ذات الریه و حمله 
قلبی ارتباط وجود دارد. درواقع، تجزیه و تحلیل 
این دانشمندان نشان داد حتی افزایش اندک در 
میانگین میزان PM ۲/۵  در حد ۱ میکروگرم در 
مترمکعب در دوره ای ۲روزه با افزایش بستری شدن 
۶۸ سالمند در میلیارد در بیمارستان به علت نارسایی 
قلبی در روز بعد همراهی دارد. به عبارت دیگر، این 
افزایش بسیار اندک در آلودگی هوا خطر بستری 
شدن این افراد را در بیمارستان به علت نارسایی 

قلبی ۱۴ هزارم درصد افزایش می دهد.
این پژوهشگران همچنین دریافتند بیماری هایی 
بیماری  )سپتی سمی(،  خونی  عفونت  مانند 
پارکینسون و عفونت های مجرای ادراری با کیفیت 
بد هوا ارتباط دارند. در این مورد، این پژوهشگران 
 PM ۲/۵ تخمین می زنند که افزایش کوتاه مدت
با افزایش ۳۹ سالمند در میلیارد در روز بعدی به 
علت دچار شدن به این بیماری ها در روز بعدی 
ارتباط دارد. به گفته این دانشمندان، بااینکه این 
افزایش ها ممکن است اندک به نظر برسد، افزایش 
به  اندازه ۱ میکروگرم در مترمکعب در میزان ۲/۵ 
Pدر بیش از ۱۲۲ روز در هرکدام از نشانی های 
افراد موردبررسی رخ داده بود. تجزیه وتحلیل 
این دانشمندان همچنین نشان می دهد آلودگی 
هوا پیامدهای دیگری هم دارد؛ این داده ها نشان 
می دهد افزایش کوتاه مدت در P ۲/۵ با افزایش 
ساالنه ۶۳۴ مرگ و حدود ۱۰۰ میلیون دالر هزینه 
برای بیماران بستری و مراقبت پس از مرحله 
حاد بیماری همراهی دارد. حتی هنگامی  که این 
دانشمندان به بررسی روزهایی که کیفیت هوا 
در محدوده مجاز تعیین شده به  وسیله سازمان 
جهانی بهداشت بود، پرداختند، این روندها به 

قوت خود باقی بودند.
یاگوانگ وی، نویسنده اول مقاله این بررسی معتقد 
است این پژوهش نشان می دهد آثار P ۲/۵محدود 
به اندام های بدنی اشخاص نیست. او می گوید: 
»آلودگی هوا اثر عمومی تر بر روندهای متعدد 
پاتوفیزیولوژیکی مانند التهاب، عفونت و تعادل 
آب و امالح در بدن دارد.« گرچه این بررسی ثابت 
نمی کند آلودگی هوا علت این بیماری هاست، این 
دانشمندان می گویند با توجه به این یافته ها باید 
خواستار تجدیدنظر در دستورالعمل های مربوط به 
آلودگی هوا شد.دکتر آیوانیس باکولیس از کینگز 
کالج لندن که در این بررسی شرکت نداشت، 
می گوید: »این دستورالعمل ها باید مورد تجدیدنظر 
قرار گیرند چراکه بر اساس یافته های این بررسی 
حتی ۹ درصد جمعیتی که در محدوده های مجاز 
از لحاظ آلودگی هوا برمبنای معیارهای سازمان 
جهانی بهداشت زندگی می کنند، به طور عمده ای 
تحت تاثیر غلظت های آلودگی هوا و هزینه های 

ناشی از آن قرار می گیرند.«

چطور دوباره با 
همسرتان رابطه 
برقرار کنید؟ )18(

هوش فقط ضریب 
هوشی نیست 

)23(

هوایی که نه 
ممد حیات است و نه 
مفرح جان! )22(

سالمندان را 
دوست بدارید 

)19(

 کتابخانه شهید مفتح - استان کرمان 

کتابخانه شهید مفتح به همت محمدحسین میمندی نژاد در سال ۱۳۴۵ بنا گردید. این کتابخانه با 
مساحت ۱۴90مترمربع دارای۲۵۸۶۲ جلد کتاب و ۱00 عنوان نشریه با موضوعات مختلف است 

و دو سالن مطالعه مجزا برای خواهران و برادران، با ۴00 نفر گنجایش دارد.
ســاختمان این کتابخانه در محله باغ ملی کرمان قرار دارد که به دلیل قدمت بنا، عملیات بازسازی 
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آیین گرامی داشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، به میزبانی 
یزد، و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار گردید.

در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کتابداران را 
ایستادگان در صف اول تمدن سازی دانست و گفت:  جوهر 
تمدن اسالمی، جوهر کتاب و کتابخانه ای است. اگر ما بخواهیم 
نقاط آغاز و گسترش تمدن های مختلف را با هم مقایسه کنیم، 

تفاوت تمدن اسالمی با تمدن های پیشین و معاصر این است 
که تمدن اسالمی از دل کتاب متولد شد، با کتاب حرکت کرد، 
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مسیر، میسر نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
کتابداران، ایستادگان در صف اول 
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کتاب »هم قسم« برگردان کتاب »الوصول« است که »عبدالقدوس االمین« نویسنده لبنانی به رشته تحریر درآورده است و در آن 
خواننده در فراز و نشیب داستان، با روح بزرگ بانویی همراه می شود که قدم به قدم در کنار وجود معنوی شهید سید عباس موسوی 
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همه چیز درباره اهدای خون

به دیگران 
زندگی دوباره 
ببخشید 

ساالنه در ایران بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ هزار نفر خون اهدا 
می کنند. با این حال در زمستان که نیاز به خون و  فراورده های 
خونی، به ویژه برای گروه های خون منفی بیشتر می شود، اهدای 
خون به دالیلی مانند ابتال به بیماری های فصل سرما کاهش 
چشمگیری می یابد... صفحه های 2۰ و 2۱



تاثیر زایمان و شیردهی بر رابطه زناشویی

چطور دوباره با همسرتان رابطه برقرار کنید؟
بعد از به دنیا آمدن نوزاد، 
زناشویی  رابطه  برقراری 
است  موضوعی  آخرین 
که به ذهن می رسد. درد، 
خستگی، تغییرات هورمونی و... می توانند 
روابط  سرگیری  از  برای  خانم  تمایل  در 
نیز  شیردهی  باشند.  داشته  نقش  زناشویی 

در این میان بی تاثیر نیست. 
برخی خانم ها معتقدند شیردهی و زایمان 
هیچ تاثیری بر روابط زناشویی آنها نداشته 
اما به هر حال باید پذیرفت با اضافه شدن 
به  همسران  خانواده،  به  جدید  عضوی 
نیاز  بودن  هم  با  برای  بیشتر  برنامه ریزی 
دارند. برخی مادران شیرده برای برقراری 
دارند،  اضطراب  زناشویی  رابطه  دوباره 
برخی میل جنسی شان کاهش یافته و برخی 
اصال تمایلی برای برقراری دوباره رابطه 
واکنش ها  این  تمامی  ندارند.  زناشویی 
بی میلی  زیرا  نباشید  نگران  است.  طبیعی 
به روند  به زودی اوضاع  موقت است و 
رضایی،  زهرا  دکتر  با  بازمی گردد.  قبل 
و  زایمان  و  زنان  بیماری های  متخصص 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیات علمی  عضو 
تهران درمورد  شیردهی و رابطه زناشویی 

گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر! چند وقت بعد از زایمان 
می توان رابطه زناشویی را آغاز کرد؟

در صورتی که زایمانی طبیعی و بدون عارضه 
را پشت سر گذاشته باشید می توانید روابط 
از سر  زایمان  از  هفته پس   6 تا   4 را  خود 
بگیرید. الزم است قبل از آغاز رابطه توسط 
متخصص زنان معاینه شوید و در صورتی که 
برش اپیزوتومی یا سزارین داشته اید، صبر کنید 

تا زخمتان کامال بهبود یابد.
برای آغاز رابطه زناشویی عجله نکنید. اگر 
درد و خونریزی متوقف شده برای پیشگیری 
از بروز عفونت قبل از شروع رابطه حتما با 

متخصص مشورت کنید. 

: زایمان و شیردهی باعث بروز چه 
تغییراتی در روابط بین همسری می شود؟

برای  خانم  جنسی  بی میلی  است  ممکن 
همسرش عجیب باشد و درکی از این موضوع 
نداشته باشد که او از نظر جسمی و روانی به 
استراحت بیشتری نیاز دارد. این موضوع گاهی 
سبب آسیب روانی به زن شده و باعث می شود 
مادر تازه فارغ شده خود را به دلیل بی میلی 
بداند و احساس نگرانی و  جنسی گناهکار 

نادیده گرفته شدن  کند.
در قدم نخست سعی کنید به همسرتان نشان 
دهید دوستش دارید و برایش مهم هستید و 
دوست دارید رابطه تان سریع تر مثل قبل شود. 
کافی است همسرتان به این درک برسد که 
شما برای بهبود و بازگشت به کمی وقت نیاز 
دارید. در این شرایط خیلی راحت تر موضوع 

را می فهمد و صبوری می کند.

: خانم دکتر! دلیل کاهش میل جنسی 
در این دوران چیست؟

هنگام شیردهی میزان استروژن بدن کاهش 
می یابد و سبب کاهش میل جنسی می شود. به 
دنبال کاهش میزان استروژن در بدن تحریک 

جنسی دیرتر رخ می دهد و به دلیل لزج نشدن 
واژن، رابطه  دردناک خواهد بود. بهترین کار 
این است که زمان بیشتری را به تحریک جنسی 

اختصاص دهید. 
از  می توانید  واژن  خشکی  درمان  برای 
یافتن  دنبال  و  کنید  استفاده  روان کننده ها 
وضعیت هایی باشید که در آن احساس لذت 

بیشتری دارید. 
اگر با وجود تمامی این تدابیر در طول رابطه 
احساس ناراحتی دارید، از پزشکتان بخواهید 

برایتان استروژن تجویز کند.
فراموش نکنید با کاهش ترشح استروژن پوست 
اطراف واژن خشک و نازک می شود بنابراین 

از اپیالسیون با موم خودداری کنید. 
از سوی دیگر، بعد از زایمان، افزایش وزن و 
ترک  های پوستی، کنار بزرگ و سنگین شدن 
آنها سبب کاهش  از  پستان ها و ترشح شیر 
اعتمادبه نفس در خانم می شود. در عین حال 
برای  کافی  فرصت  شده  فارغ  تازه  مادران 
اپیالسیون و آرایش صورت و مو و پوشیدن 
لباس های مناسب ندارند و این موضوع سبب 
می شود خود را زیبا ندانند و از رابطه زناشویی 

لذت نبرند. 
پس از زایمان سعی کنید با گرفتن رژیم متعادل 
و متناسب در طول شیردهی به کاهش وزن 
ایمن تان کمک کنید تا اندامی متناسب بیابید. 
با مشورت پزشک پس از زایمان ورزش را 
کمک  پرینه  تقویت  به  کار  این  کنید.  آغاز 
و  وزن  کاهش  در  حال  عین  در  و  می کند 
افزایش روحیه نقش دارد. قبل از شروع رابطه 
از همسرتان بخواهید از شیرخوار مراقبت کند 
تا شما بتوانید دوش بگیرید و لباس مناسب 
بپوشید و به مو و آرایش صورت تان بپردازید. 
در مورد احساسی که نسبت به بدنتان دارید 
با همسرتان صحبت کنید. شنیدن جمالتی از 
او در این باره که شما همچنان برایش جذاب 
و زیبا هستید می تواند سبب آرامش تان شود. 

اصلی  شکایت های  از  خستگی   :
خانم ها در دوران پس از زایمان است.  برای 

رفع یا کاهش آن چکار کنند؟
مادر بودن به ویژه در ماه  های نخست، انرژی 
مرتب  شیردهی  های  می برد.  زیادی  وقت  و 
باعث بی خوابی  های شبانه و احساس خستگی 
می شود و این حس برقراری رابطه زناشویی را 
به پایین فهرست کارهای شما منتقل می کند.
باشیم  داشته  توصیه ای که می توانیم  بهترین 
بار  هر  است.  روز  طول  در  استراحت 
شیرخوارتان به خواب می رود شما نیز همراهش 
بخوابید. به این ترتیب در طول شب احساس 

خستگی کمتری خواهید داشت.

رسیدگی  برای  خانواده  افراد  و  دوستان  از 
به برخی امور کمک بگیرید. حتی می توانید 
و  بسپارید  آنها  به  را  نوزادتان  برای ساعتی 

استراحت کنید.
از همسرتان بخواهید در رسیدگی به شیرخوار 
یا فرزندان بزرگ ترتان یا حتی در کارهای خانه 
به شما کمک کند. هرچه همسرتان بیشتر به 
شما کمک کند، وقت و انرژی بیشتری برای 

وقت گذرانی با او خواهید داشت.
فعالیت  کنید.  دنبال  را  خوبی  غذایی  رژیم 
بدنی را کنار نگذارید و ورزش کنید اما قبل 
از آغاز هر نوع تمرین بدنی با پزشک درمورد 

آن صحبت کنید.
مخمر آبجو مصرف کنید. این مکمل غذایی 
نه تنها در رفع خستگی، بلکه در افزایش حجم 
شیر موثر است اما پیش از آن با متخصص 

مشورت کنید.

: با دردناک بودن پستان ها چه کنیم؟
برقراری  زایمان  از  بعد  که  از مسائلی  یکی 
رابطه زناشویی را ناخوشایند می کند، حساس 
و دردناک بودن نوک پستان ها و مشکالتی مثل 
تورم پستان ها و بسته شدن مجاری و آماس 

غدد شیری است.
در این شرایط بهترین کار این است که در 
مورد مشکل تان با همسرتان صحبت کنید و 
تا زمانی که این مساله رفع نشده، از لمس 

پستان ها بپرهیزید.
 باید متوجه علت درد در پستان ها باشید و آن 
را درمان کنید. در صورت لزوم با متخصص 

زنان صحبت کنید.
از سینه بند مناسب شیردهی استفاده کنید.

دنبال  زناشویی  رابطه  برقراری  برای 
وضعیت هایی باشید که کمترین فشار را به 

پستان ها وارد می کند.
یکی دیگر از نکاتی که باید به آن اشاره کنم، 
برقراری  پستان هاست. حین  از  شیر  ریزش 
رابطه  در دوران شیردهی با تحریک پستان ها 
ممکن است دچار ریزش شیر یا پاشیدن شیر 
از پستان ها به اطراف شوید. این موضوع گاهی 
سبب ناراحتی و شرمساری خانم می شود اما 
نگران نباشید. بهتر است قبل از آغاز رابطه در 

این مورد با همسرتان صحبت 
کنید و از او در رابطه با احساسش بپرسید. 
اگر همسرتان از این موضوع ناراحت می شود 
می توانید از پدهای شیردهی استفاده کنید و 
آن را داخل سینه بند خود قرار دهید. قبل از 
تا  دهید  شیر  نوزادتان  به  حتما  رابطه  آغاز 
شیر کمتری در پستان ها باشد. اگر همسرتان 
پستان  های  و  نیست  ناراحت  شیر  نشتی  از 
شما هم درد ندارد، از رابطه تان لذت ببرید. 
مطمئن باشید لمس پستان ها در رابطه هیچ 
تاثیری در  نمی زند و  به غدد شیری  آسیبی 

کاهش حجم شیر ندارد.

: اگر در طول رابطه زناشویی، نوزاد 
مادر را بخواهد، چه باید کرد؟

همیشه  پس  نیستند،  قابل پیش بینی  نوزادان 
آمادگی وقفه  های کوچکی را طی رابطه داشته 
باشید. نوزاد شما به شما نیاز دارد، پس قبل 
از بازگشت به رابطه سعی کنید نیازهای او 

را کامل رفع کنید.
به او شیر بدهید و پوشکش را عوض کنید. 

او را بخوابانید، بعد سراغ همسرتان بروید.
انعطاف پذیر و صبور باشید. با بزرگ تر شدن 
شیرخوار شما هم وقت بیشتری برای برقراری 

رابطه زناشویی خواهید داشت. 

از  به دلیل ترس  برخی خانم ها   :
با  رابطه  برقراری  به  میلی  بارداری مجدد 
همسرشان ندارند. به این گروه چه پیشنهاداتی 

دارید؟
گاهی ترس از بارداری ناخواسته سبب بی میلی 
جنسی در زنان پس از بارداری می شود. اگر 
در  یکبار  ساعت   4 هر  حداقل  شیرخوار 
شبانه روز شیر می خورد، کمتر از 6 ماه دارد 
و هنوز چرخه عادت ماهانه آغاز نشده می توانید 
تقریبا مطمئن باشید که باردار نخواهید شد 
به  مراجعه  از  پس  بیشتر  اطمینان  برای  اما 
کنید  انتخاب  پیشگیری  روش  یک  پزشک 

که در دوران شیردهی ایمن باشد. 
با همسرتان  ذهنی تان  نگرانی  های  مورد  در 
روش  یک  انتخاب  از  پس  کنید.  صحبت 
پیشگیری مطمئن می توانید دوباره به رابطه 

خود بازگردید.

 ترجمه: 
سمیه 

مقصودعلی

در صورتی که زایمانی طبیعی و 
بدون عارضه را پشت سر گذاشته 
باشید می توانید روابط خود را 4 
تا 6 هفته پس از زایمان از سر 
بگیرید. الزم است قبل از آغاز رابطه 
توسط متخصص زنان معاینه شوید 
و در صورتی که برش اپیزوتومی 
یا سزارین داشته اید، صبر کنید تا 
زخمتان کامال بهبود یابد

برای اینکه همسرمان را متوجه 
اوضاع روانی و جسمی خود کنیم، چه 

پیشنهاداتی دارید؟
 قبل از زایمان با همسرتان به متخصص زنان مراجعه کنید و از 

پزشک درباره برقراری رابطه زناشویی بعد از زایمان سوال کنید. پزشک در 
مورد تغییرات بدنی و مدت منع رابطه با شما صحبت خواهد کرد. 

 با همسرتان در مورد این موضوع بی پرده صحبت کنید تا از نظر روانی صدمه نبیند 
و دچار سوءتفاهم نشود. 

 در طول مدتی که نمی توانید با همسرتان رابطه برقرار کنید، از اظهار عشق و نوازش 
و محبت به او دریغ نکنید. با هم وقت بگذرانید. همدیگر را ببوسید و دست در دست 

هم با هم صحبت کنید. 
  بعد از آنکه مجوز برقراری رابطه را از پزشک گرفتید، رابطه زناشویی را آرام آرام شروع 
کنید. اگر احساس می کنید هنوز آمادگی الزم را ندارید کمی بیشتر تأمل کنید اما فراموش 

نکنید بازگشت به رابطه این پیام را برای همسرتان دارد که هنوز دوستش دارید. 
 بعد از تولد نوزاد مشغله های کاری و خستگی جسمی ناشی از رسیدگی 

به نوزاد و بی خوابی ها به قدری زیاد است که باید با همسرتان برای 
با هم بودن برنامه ریزی کنید. از او بخواهید در انجام برخی 

کارها به شما کمک کند.

345 جلد تاکنون منترش شده است بیش از 000
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افزایش امید به زندگی و کاهش 
نرخ باروری زمینه ساز رشد سریع 
سالمندی در تمام جهان شده 
است. موضوعی که ارتباط آن با سالمت و 
خدمات مربوط به آن در عصر حاضر چالش هاي 
فراواني ایجاد کرده است. طي نیم قرن گذشته، 
میزان باروري کلي در جهان از ۵ کودک به 2/7 
کودک براي هر زن کاهش یافته و شاید طي نیم 
قرن آینده به 2/۱ کودک برسد. امید به زندگي 
در سطح جهاني در این مدت تقریبا 2۰ سال 

افزایش یافته است.
بهبود  از  ناشي  جمعیت،  سالمندي  پدیده 
بهداشتي،  شرایط  زندگي،  استانداردهاي 
اجتماعي، اقتصادي، کاهش مرگ ومیر، افزایش 
امید به زندگي و اعمال سیاست کنترل موالید است 
بنابراین باید آن را موفقیت دانست. سالخوردگي 
جمعیت، تا چند سال قبل صرفا در کشورهاي 
پیشرفته جلب توجه مي کرد ولي امروزه در 
بسیاري از کشورهاي در حال پیشرفت نیز به 
علت کاهش میزان مرگ و افزایش امید به زندگي 
در بدو تولد،  شاهد سالخوردگی جمعیت هستیم. 
این تغییر در ساختار سني جمعیت تاثیر عمیقي 
در ابعاد اقتصادي و اجتماعي جوامع به دنبال 
خواهد داشت. تغییر توزیع سني مشخص کننده 
پدیده سالخوردگي جمعیت است و مقایسه 
هرم سني جمعیت ایران در سال هاي ۱۳۳۵ 
تا ۱۳7۵ و برآورد آن براي سال هاي 2۰2۵ و 
2۰۵۰ میالدی مبین گرایش جمعیت ایران به 

سوي فرایند سالمندشدن است.
به گفته سیدحسن هاشمی،  امید به زندگی از بدو 
تولد 7۵ سال است؛ به این معنی که افرادی که 
در حال حاضر زندگی می کنند تا سن ۸۵-۸۰ 
سالگی زنده خواهند ماند و متولدان ۹۰ تا ۹7، 
حدود ۹۰ سال عمر می کنند، درنتیجه تعداد 
سالمندان در ایران طی ۳۰ سال آینده ۳ برابر 
می شود و از ۹/۳ درصد رقم فعلی به ۳برابر 
جمعیت افزایش خواهد یافت. سوال مهم و 
اساسی در این میان این است که یک جامعه 
سالمند به چه خدماتی نیاز دارد و چه تغییراتی 
باید در جامعه رخ دهد؟ در یک پاسخ ساده و 
خالصه می توان گفت سالمندان به ۳ گروه از 
خدمات از جمله خدمات زیرساختی، اجتماعی 

و خدمات مراقبتی و پیشگیری نیاز دارند.

شهر دوستدار سالمند بسازیم
مطابق قانون، دستگاه های خدمات رسان موظف 
به تامین زیرساخت ها برای قشر سالمند هستند و 
باید مسائلی ازجمله وضعیت رفاهی، بهداشت، 
ورزش و مسائل فرهنگی و توانبخشی برای 
سالمندان مدنظر قرار گیرد. چند سال پیش 
سازمان بهداشت جهانی تحقیقی را در زمینه 
تاثیرات پیری جمعیت بر جوامع انجام داد و 
در همین راستا نیز پروژه »شهرهای دوستدار 
سالمندان « را برنامه ریزی کرد. »شهر دوستدار 
سالمندان« در واقع شهری است که در آن سالمند 
در سالمت کامل، امنیت و شراکت بتواند زندگی 
فعالی را دنبال کند. در این شهر باید ساختارها و 
سرویس های ارائه شده شهری در دسترس و طبق 
نیازها و توانایی های سالمندان طراحی شده باشد.
شهرهاي دوستدار سالمند شامل آن گروه از 
فضاهاي شهري است که توزیع خدمات عمومي 
در آنها به گونه اي است که حداکثر تناسب را با 
نیازها و محدودیت هاي افراد سالمند دارد. طبق 
این تعریف، خدمات حمل ونقل، امور اداري، 
رسانه اي،  ارتباطات  و  مخابراتي  شبكه هاي 
ساخت وساز اماکن و طراحي معماري شهري، 
خدمات فرهنگي و بهداشتي به شكلي ارائه 
مي شود که افراد سالمند بدون وابستگي یا با 

دریافت حداقل کمک از سوي دیگران بتوانند از 
آنها بهره مند شوند. مضافا اینكه در چنین شهرهایي 
توجه به نیازهاي تعریف شده فرد سالخورده به 
عنوان یک ضرورت در شاخصه هاي فرهنگي 

و تعامالت بین فردي لحاظ مي شود. 
متاسفانه در حال حاضر زیرساخت هاي موجود 
در کشور از لحاظ ارائه خدمات شهري، بهره مندي 
از امكانات علمي و فرهنگي، تامین اجتماعي و 
بهداشت عمومي، به هیچ وجه پاسخگوي نیاز 
سالمندان نیست. سوال یا مساله حاضر این است 
که چرا در جامعه ما توسعه امكانات براي افراد 
سالمند چنانكه باید، در مدار توجه مسووالن قرار 
نگرفته است؟ پاسخ به این سوال در یک حقیقت 
نهفته است و آن اینكه نیازسنجي و انجام مطالعات 
میداني و بررسي هاي توصیفي براي ارزیابي 
کیفیت خدمات موجود، تا به حال در دستور 
کار متولیان امر قرار نگرفته است. پرواضح است 
که بسیاري از شهرهاي کشور ما حتي کمترین 
امكانات را براي استفاده مطلوب گروه هاي سالمند 
ندارند و سطح خدمات موجود نیز با معیارهاي 
جهاني، فاصله بسیاری دارد. هرچند حل این 
مساله کالن؛ یعني توسعه زیرساخت ها و امكانات 
شهري و بهینه سازي آنها درجهت استفاده هرچه 
بهتر افراد معلول و سالمند، تنها با اجراي طرح 
پژوهشي مقدور نخواهد بود، بدون شک نتایج 
این بررسي مي تواند در تشخیص کاستي ها و 
ارائه سازوکارهاي عملي برای توسعه امكانات 

شهري، راهگشاي مشكالت باشد.

خدمات اجتماعی سالمندمحور چیست؟
حال  درعین  و  نیازها  بزرگ ترین  از  یكی 
توجه  امر  در  که  مشكالتی  اساسی ترین 

اجتماعی  تامین  است،  مدنظر  سالمندان  به 
جمله  از  مهمی  مسائل  شامل  که  آنهاست 
خدمات حمایتی، خدمات پایه  و خدمتی در 
جهت افزایش رفاه زندگی سالمندان و کمک 
به آنها در انجام فعالیت های فردی و شخصی 
می شود. خدمات پایه شامل ارائه غذا و سرپناه، 
حمل ونقل و مدیریت مالی می شود. تامین مالی 
آتیه سالمندان بر اساس میزان کارکرد آنها در 
سال های جوانی و استحقاق آنها برای دریافت 
حقوق بازنشستگی و نحوه ارائه خدمات مناسب 
برای استفاده سالمندان از خدمات پزشكی و 
درمانی است که هزینه های زیادی را بر سالمندان 
و خانواده های آنها و نیز دولت ها و بخش درمان 
تحمیل می کند . این بخش پنهان از نیازها یا 
خدمات برای سالمندان به قدری مهم است 
که تقریبا کوچک ترین کارشكنی و ارائه ندادن 
سرویس مطلوب و اهمال برای سالمندان در 
این حوزه می تواند عواقب و پیامدهای بسیار 
نامناسبی در سطح اجتماعی داشته باشد . برعكس 
وضعیت مطلوب و توجه مناسب توأم با اهمیت 
و ارزش گذاری به شأن و مقام سالمندی در این 
حوزه باعث می شود روحیه اجتماعی سالمندان 
دستخوش نوسانات بسیار مطلوب و موثری 
شود . سالمندان جزو گروه های هدف و گروه های 
آسیب پذیر جامعه هستند که بخشی از برنامه ها 
و خدمات رفاهی به این گروه معطوف است. 
کشور ایران با رشد جمعیت سالمند روبروست 
بنابراین ضروری است سیاست ها و برنامه های 
رفاهی متناسب با انتقال جمعیتی مذکور بازنگری 

و اصالح شوند. 

منزلت اجتماعی سالمند را از یاد نبرید
یكی از موارد مهم و قابل توجه دیگر در بحث 
خدمات اجتماعی، موضوع رضایت افراد مسن 
و سالخورده از نوع رفتار عمومی و اجتماعی 
با آنهاست. یكی از عواملی که به تنهایی  باید 
در آسیب شناسی رفتارهای اجتماعی درمورد 
و  تحلیل  مورد  سالخوردگان  و  سالمندان 
بررسی قرار گیرد، منزلت اجتماعی آنهاست. 
نوع مواجهه افراد جامعه از هر سن و جنسیتی 

)به غیر از افراد سالمند( از بعد احترام و اهمیت 
به سالمندان در بسترهای عمومی و اجتماعی و 
نه در محیط های اختصاصی و خانوادگی مهم 
است . بررسی آسیب شناسی رفتارهای اجتماعی 
درمورد سالمندان حتی می تواند در وضعیت 
ادب و احترام اجتماعی نیز بسیار مهم تلقی 

شود و اهمیت حیاتی  داشته باشد.
جامعه ما متاسفانه در وضعیت اخالقی بسیار 
التزام به احترام و تعهد به موقعیت و جایگاه 
عینیت های  در  ولی  می کند  سیر  سالمندان 
ملموس اجتماعی کمترین میزان این التزام ها 
و اخالقیات را می توانید ببینید و از آن مثال بر 
زبان بیاورید . احترام به شأن و منزلت سالمندان 
و ارائه خدمات مناسب اجتماعی به آنها  باید در 
عرصه مشورت دهی از سوی آنها و مشورت 
گرفتن از آنها توسط دستگاه های اجرایی و 
حتی دولتی انجام گیرد . اتفاقا یكی از بهترین 
جایگاه های اجتماعی برای سالمندان که بتواند 
تجربیات آنها را به فعلیت اجتماعی دربیاورد 
استفاده از آنها به عنوان مشاوران اجتماعی است . 
امری که کمترین توجهی به آن شده و برعكس 
استفاده مجدد از آنها در امور کاری و معمول 
در بخش های مختلف، فرصت های شغلی را 
از جوانان مستعد و سرشار از انرژی و کار 
ربوده است . توجه به همین چند مورد عینی و 
قابل مشاهده برای همگان می تواند تا حد بسیار 
زیادی در بهبود وضعیت سالمندان اجتماع مفید 
باشد . سالمندان به مثابه مشاوران مناسب برای 
مردم در اجتماع می توانند خودشان نیز در بهبود 
وضعیت خدمات اجتماعی تاثیرگذار و اثربخش 
باشند . تصور چنین چرخه ای و التزام به آن 
می تواند سطح رفاه و ارائه خدمات مطلوب 
اجتماعی به سالمندان را تا حدود بسیار زیادی 
بهبود ببخشد.  البته این از مواردی است که در 
بحث آسیب شناسی خدمات اجتماعی برای 
سالمندان می تواند مورد مثال و توجه باشد و از 
سوی دیگر بالطبع نیازهای اجتماعی سالمندان نیز 
فراتر از این موارد است . دست کم بحث مورد نظر 
می تواند زمینه های جدی رسیدگی به وضعیت 
اجتماعی سالمندان را فراهم کند و در عین حال 

در تغییر نگاه اجتماعی و حتی سازمان های 
دست اندرکار امور و حقوق سالمندان سودمند 
باشد  چراکه وقوف و آشنایی با نیازها می تواند 
زمینه های جدی و راهگشایی برای از بین بردن 

همان نیازها فراهم کند.

چرا سالمندان بیمه ندارند؟
افزایش  با  این است که  از  بررسی ها حاکی 
۳ برابری تعداد سالمندان و افراد ۶۵ سال به 
باال هزینه درمان آنها تا ۳ برابر افراد زیر ۶۵ 
سال افزایش پیدا می کند. این نكته هم قابل تامل 
است که مراجعه سالمندان به مراکز درمانی 2 
برابر بیشتر از افراد عادی است. متاسفانه در 
حال حاضر با توجه به حضور حدود ۹ میلیون 
سالمند و مبتال شدن این افراد به بیماری های 
مختلف، به گفته مسووالن هنوز برای کاهش 
هزینه های درمانی آنها فكر اساسی نشده است. 
سالمندان اقشار ضعیفی از جامعه هستند که 
گاهی به دلیل ناتوانی های جسمی نمی توانند از 
شرایط مطلوب برخوردار شوند، حتی ممكن 
است از نظر بیمه ای هم در اولویت قرار نگیرند. 
در ارتباط با خدمات بیمه ای در ایران چند 
سازمان وظیفه ارائه خدمات بیمه ای به سالمندان 
امداد،  آن جمله کمیته  از  دارند.  برعهده  را 
بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان 
بازنشستگی است اما تمام سالمندان را شامل 
نمی شود و شرایط خاصی دارد. بررسی ها نشان 
می دهد از جمعیت موجود فعلی، حدود 4۸ 
درصد سالمند هستند. این تعداد از سالمندان از 
نظر بیمه ای تحت پوشش صندوقی قرار ندارند. 
صندوق های بیمه ای زیادی وجود دارند که 
می توانند حمایت های الزم از آنها داشته باشند 
ولی متاسفانه این صندوق ها نیازمند پرداخت 
هزینه های نسبتا باالیی برای پوشش و ارائه 
خدمت هستند. شاید زمان آن فرارسیده که 

سالمندان کشور رایگان بیمه درمانی شوند.
خدمات و مراقبت های دوران سالمندی نقش 
بستری  میزان  از  پیشگیری  در  قابل توجهی 
شدن های مجدد سالمندان دارد و به حفظ استقالل 

و افزایش کیفیت زندگی آنها کمک می کند.
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سالمندان و نیازهای خدماتی

سالمندان را دوست بدارید
 سمیه 

مقصودعلی

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

 متاسفانه در حال حاضر 
زیرساخت هاي موجود در كشور 

از لحاظ ارائه خدمات شهري، 
بهره مندي از امكانات علمي و 

فرهنگي، تامين اجتماعي و بهداشت 
عمومي، به هيچ وجه پاسخگوي نياز 

سالمندان نيست
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نجات دهنده  سالم،  خون 
زندگی است و همه روزه، 
در سراسر جهان بسیاری از 
افراد به خون و  فراورده های 
خونی نیاز دارند، به طوری که از هر 3 نفر 
مردم دنیا، 1 نفر در طول زندگی به تزریق 
خون و  فراورده های خونی نیاز پیدا می کند.
بارزترین مثال برای موقعیت هایی که در آن نیاز 
مبرم به خون پیدا می شود، عبارت است از زمان 
بروز حوادث و سوانح گوناگون مانند تصادفات 

رانندگی، سوختگی ها و اعمال جراحی.
زایمان،  حین  باردار  خانم های  همچنین 
که  نارسی  نوزادان  به خصوص  و  نوزادان 
دچار زردی می شوند، نیازمند خون هستند. 
از طرفی، بیماران مبتال به سرطان که تحت 
شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارند هم 
فراورده های  و  خون  مصرف کنندگان  از 

خون هستند.
بسیاری از بیماران مبتال به تاالسمی و هموفیلی 
به  زندگی  از  بهره مندی  برای  ناگزیرند  نیز 
نسبت طبیعی برای تمام عمر به شکل منظم 

خون یا فراورده های خون دریافت کنند.
هر سال در سراسر جهان ۶۰۰ هزار مادر بر 
اثر پیامد های حاصل از بارداری جان خود 

را از دست می دهند. 
حدود ۲۵ درصد از این مرگ ها به دلیل از 
این  از  بسیاری  و  است  خون  دادن  دست 
قرار  اختیارشان  در  سالم  خون  اگر  زنان 

می گرفت، زنده می ماندند.
جالب توجه اینکه در هر ثانیه 1نفر از ساکنان 
کره زمین از همه سنین و تمام نژاد ها برای 

ادامه حیات به انتقال خون نیاز دارند.
دالیل نیاز برای انتقال خون متفاوت است. 
نیاز به خون و  فراورده های خون به صورت 
مداوم وجود دارد و به طور مرتب هم در 
حال افزایش است، آنچنان که کشور های در 
حال توسعه که امکانات تشخیصی و  درمانی 
خود را در مورد درمان بیماری های گوناگون، 
مانند انواع سرطان ها گسترش می دهند، بیشتر 
به تزریق خون نیاز پیدا کرده اند و این نیاز 
همین  می یابد.  افزایش  مستمر  طور  به  هم 
کشور های  در  فناوری  پیشرفت های  طور 

صنعتی و پیشرفته باعث می شود  اقدامات 
به  نیاز  آن  به تبع  و  ابداع  جدید   درمانی 

خون و فراورده های خون بیشتر شود.

یک واحد خون جان 3 
نفر را نجات می دهد

خون  واحد  یک  اهدای  با 
می توان جان 3 نفر را نجات 
داد؛ از یک واحد خون، 
گلبول خون فشرده گرفته 
می شود که در جراحی ها 
کاربرد دارد، پس از آن 
می شود  گرفته  پالکت 
بیماران  مصرف  به  که 
مبتال به سرطان می رسد، 

در  نیز  خون  پالسمای 
سوختگی  و  کبدی  بیماران 

استفاده می شود.

سهم اهدای خون زنان در 
کشور کمتر از ۱۰ درصد است

بانوان در همه استان های  سهم اهدای خون 
کشور، کمتر از 1۰ درصد است، در حالی که 
مردان 4 بار و زنان 3 بار در سال می توانند 

بدون هیچ مشکلی خون اهدا کنند. 
یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان انتقال خون 
در حوزه اهداکنندگان خون، کاهش مشارکت 
بانوان در این کار خداپسندانه است؛ بر اساس 
آمار، اهدای خون بانوان در کشور ما در سال 
138۲ از 1۲/7۵ به 4/38 در سال 13۹4 رسید که 
کاهش چشمگیری را طی 1۲ سال نشان می دهد.
بسیاری از کشور های پیشر فته جهان در حوزه 
طب انتقال خون نگاه ویژه ای به اهدای خون 
آمار  فرانسه  در  مثال  عنوان  به  دارند.  بانوان 
اهدای خون بانوان مانند اهدای خون مردان 
۵۰ درصد است، این در حالی است که در 
سال 13۹4 در ایران از ۲ میلیون و 83 هزار و 
۹14 واحد خون اهدایی، فقط ۹1 هزار و 31۹ 
واحد سهم بانوان بود که نشان می دهد فقط 
38، 4 درصد از سهم اهدای خون در کشور 

مربوط به بانوان است. 
نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند. 

با این حال بانوان درصد کمی از اهداکنندگان 
خون در کل کشور را به خود اختصاص می دهند.
مطالعات گسترده در ایران و سایر کشور های 
جهان نشان می دهد به دلیل گرایش کمتر بانوان 
به رفتار های پرخطر و توجه بیشتر به داشتن 
زندگی سالم، خون اهدایی بانوان از سالم ترین 

منابع خونی است.
همچنین بانوان به عنوان رکن اصلی خانواده 
می توانند با مشارکت در اهدای خون، عالوه 
بر ترویج رفتار های انسان دوستانه، در آموزش 
فعالیت های  عرصه  در  شرکت  و  فرزندان 
خداپسندانه، نقش مهمی در افزایش مشارکت 

خانواده ها در اهدای خون داشته باشند.

۲۰ میلیون زن ایرانی، واجد 
شرایط اهدای خون هستند

نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از بانوان کشورمان 
ولی  هستند  خون  اهدای  شرایط  واجد 

برای  زنان  تمایل  می دهد  نشان  آمار ها 
اهدای خون کم است.

کاهش  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
خون  اهدای  در  بانوان  مشارکت 
کم خونی  از  ترس  ایران،  در 
اهدای  کیسه های  سوزن  و 
ابتال  از  ترس  است.  خون 
به بیماری های عفونی مثل 
ایدز و هپاتیت و ضعف 
ممانعت  جسمی،  قوای 
شوهران از اهدای خون 
همسران خود و داشتن 
به  نسبت  منفی  ذهنیت 
اهدای خون در زنان از 
عوامل دیگر میزان پایین 
اهدای خون بانوان است.
به نظر می رسد دانستن برخی 
کاهش  می تواند سبب  نکات 
دغدغه های بانوان و اطمینان از 
اهدای خون مشکلی  که  این شود 
اندازه گیری  نمی کند.  ایجاد  آنها  برای 
غلظت خون در اهداکنندگان پیش از اهدای 
خون و در اختیار قرار دادن مکمل های حاوی 
آهن برای اصالح کم خونی به صورت رایگان 
به مراجعان برای اهدای خون در تمام مراکز 

انتقال خون انجام می شود.
حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 18 
سال تمام و حداکثر سن ۶۰ سال تمام است. 
حداکثر سن برای اولین اهدای خون ۶۰ سال 
است و برای دفعات بعدی سن اهداکننده 
مستمر )با سابقه حداقل ۲ بار اهدای خون 

در سال( حداکثر ۶۵ سال است.

فقط ۱۰ درصد ایرانیان دارای 
گروه های خونی منفی هستند

کمبود های خون که در کشور اتفاق می افتد، 
در گروه های خونی منفی است چراکه تعداد 
اهداکنندگان آن کم است و فقط 1۰ درصد 
منفی  خونی  گروه های  دارای  ایران  مردم 
می شود،  کم  مراجعه  میزان  وقتی  هستند. 

ذخایر خون منفی هم پایین می آید.
افراد دارای گروه خونی O منفی در کشور 

4-3 درصد، A منفی 3-۲ درصد، B منفی 
که  است  درصد   1 منفی   AB و  درصد   ۲

کمترین گروه خونی در کشور است.
گروه ها،  همه  به  می تواند   O خونی  گروه 
خون اهدا کند و در جراحی های عمومی و 
مواقع بحران مصرف باالیی دارد. افراد دارای 
 O گروه خون منفی فقط می توانند از گروه

منفی، خون دریافت کنند. 
گاهی برخی جراحی ها، مانند جراحی قلب 
باز نیاز به ۵ تا ۶ واحد خون دارد، تصادفات 
پارگی عروق  و شکستگی های استخوان و 
خون  واحد   1۵ تا   1۰ به  نیاز  گاهی  نیز 
مانند  جراحی ها  از  دیگر  برخی  در  دارد. 
جراحی پیوند کبد نزدیک به ۶۰ واحد خون و 
فراورده مانند پالکت و پالسما و گلبول قرمز 
فشرده شده مصرف می شود. به همین دلیل 
همیشه باید بانک های خون بیمارستان ها خون 
و فراورده های آن را به حد کفایت، به ویژه 
از نوع گروه خون های منفی داشته باشند. 
به دلیل نیاز همیشگی به گروه های خون منفی، 
افراد دارای این گروه های خونی همیشه باید 

در دسترس باشند. 
مردم،  که  است  این  ما  توصیه های  از  یکی 
منفی،  خونی  گروه های  دارای  افراد  به ویژه 
گروه خونی خود و نزدیکان خود را به خاطر 
داشته باشند و آن را یادداشت کنند چراکه 
این مساله زمانی که هرگونه اتفاقی برای فرد 

رخ دهد، اهمیت پیدا می کند.
به ویژه جوانان 18  از مردم،  ما  درخواست 
سال به باال این است که به صف اهداکنندگان 
بپیوندند و جای اهداکنندگانی را که به ۶۰ 

بگیرند.  سالگی می رسند، 
هر واحد خون اهدایی حدود 4۵۰ میلی لیتر 
خون  کل  حجم  1۰درصد  فقط  معادل  و 
و  سفید  گلبول های  و  پالسما  است.  بدن 
طور  به  روز  چند  مدت  ظرف  پالکت ها، 
طبیعی توسط سیستم خونساز بدن جایگزین 
از  آهن  جذب  افزایش  با  بدن  و  می شوند 
به  را  رفته  از دست  دستگاه گوارش، آهن 
مرور و طی حدود یک ماه جایگزین خواهد 
کرد بنابراین گلبول های قرمز خون حداکثر 

در 4-3 هفته در بدن بازسازی می شود.

ضرورت اهدای خون 

ساالنه در ایران بیش از 2 میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر خون اهدا می کنند. با 
این حال در زمستان که نیاز به خون 
و  فراورده های خونی، به ویژه برای 
گروه های خون منفی بیشتر می شود، اهدای خون به 
دالیلی مانند ابتال به بیماری های فصل سرما کاهش 

چشمگیری می یابد.
 اهدای خون در شمار کمک های نوعدوستانه ای قرار 
دارد که جان را حیات دوباره می بخشد، درد و رنج 
ناشی از بیماری را می کاهد، سالمت را به بیمار هدیه 
می کند و نشاط و شادی را به اطرافیان بیمار می بخشد.

در دین اسالم و فرهنگ ایران همواره به ایثار و انفاق 
سفارش شده و چه بهتر که این ایثار از جنس اهدای 
خون، مایه حیات باشد و خون سرخ با خود زندگی 

سبز را همراه داشته باشد.
اهدای خون در ایران سال هاست به صورت کامال 
داوطلبانه انجام می شود و شاخص اهدای خون که 
در ایران 2۷ نفر به ازای هزار نفر است، شاخص 
بسیار خوبی محسوب می شود و خون و  فراورده های 
خونی مورد نیاز بیماران در ایران از این طریق تامین 

خواهد شد.
طبق آمار، ساالنه در ایران بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ 
هزار نفر خون اهدا می کنند و کمبودی در این زمینه 
نداریم اما در فصولی از سال مانند فصل زمستان، 
اهدای خون به دلیل سرما و بروز سرماخوردگی ها 
نسبت به دیگر فصول کاهش می یابد، در حالی که 
به اذعان مسووالن انتقال خون، بیشترین نیاز به اهدای 
خون در فصل سرما، به ویژه در گروه های خون منفی 

و به خصوص گروه خونی O است.

همه چیز درباره اهدای خون

به دیگران زندگی دوباره ببخشید 
 صدرا بنکدار

 بشیر 
حاجی بیگی 
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بیش از ۹7 درصد خون های اهدایی 
در کشور به فراورده های خونی تبدیل 
رده  در  لحاظ  این  از  که  می شود 
کشور های با درآمد باال قرار داریم. 
بیش از 8۵ درصد خون های کامل 
اهدایی در سطح جهان، به فراورده های خونی تبدیل می شود؛ این نرخ در کشور های 
با درآمد باال ۹7 درصد، در کشور های با درآمد متوسط رو به باال ۹۲ درصد، در 
کشور های با درآمد رو به پایین ۵۹ درصد و در کشور های با درآمد پایین ۵۰ درصد 
است، در حالی که این نرخ در کشور های عضو منطقه مدیترانه شرقی ۶۵ درصد است.
بر اساس آخرین گزارش اعالم شده از سوی ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت، 
11۲، ۵ میلیون اهدا در سال ۲۰13 میالدی انجام شده که 1۰۰ میلیون اهدای خون 
کامل و 11، ۹ میلیون اهدای آفرزیس )دریافت خون و جداسازی پالک های آن و 

سپس بازگرداندن خون به بدن فرد اهداکننده است( بوده است.
در ایران شاخص یا نرخ اهدای خون ۲7 نفر به ازای هر هزار نفر است که از این نظر 
رتبه اول را  میان کشور های منطقه داریم و هم ردیف کشور های توسعه یافته هستیم.
نرخ اهدای خون در دنیا به ازای هر هزار نفر جمعیت بین۰/3 تا ۵۶ است و متوسط 
نرخ اهدا  میان کشور های با درآمد باال 3۲/1 ، در کشور های با درآمد متوسط 14/۹ 
و در کشور های با درآمد پایین 7/8 به ازای هر هزار نفر جمعیت و همچنین نرخ 

اهدای خون در کشور های مدیترانه شرقی 14/۹ است.
سازمان انتقال خون ایران برترین سرویس از نظر شاخص ها و استاندارد های انتقال 
خون بین کشور های عضو سازمان کنفرانس اسالمی، منطقه مدیترانه شرقی، کشور های 
عضو اکو )سازمان همکاری اقتصادی( و کشور های عضو انجمن آسیایی انتقال خون 
در شرق آسیا را دارد و ساالنه در ایران بیش از ۲ میلیون واحد خون به صورت کامال 

داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشتی توسط انسان های نوعدوست اهدا می شود.

وقتی  است  روشن 
سخن از سالمت خون 
به میان می آید، منظور این 
است که تزریق خون، به 
بیمار دریافت کننده خون، صدمه ای نزند و در عین حال سالمت 

اهدا کننده خون را نیز به خطر نیندازد.
به مفهوم دیگر، پذیرش اهداکننده مناسب و داراي شرایط الزم و 
مطابق با استانداردهاي ملي سازمان انتقال خون ایران به منظور تامین 
خون سالم برای جلوگیري از بروز عوارض انتقال خون و بیماري هاي 
منتقله از طریق انتقال خون به گیرندگان و نیز اطمینان از این است 
که اهدای خون براي اهدا کننده ضرري نداشته باشد. از این رو، 
تمامی مراکز اهدای خون، برای داوطلبان شرایطی را  مدنظر دارند.
اهدا کننده باید در وضعیت خوب و دارای سالمت جسمانی باشد. 
همچنین وضعیت رواني داوطلب هنگام اهداي خون خیلي مهم است 

و باید از این نظر آمادگي الزم را برای اهداي خون  داشته باشد.
پزشک مرکز خونگیري، پیش از اهدای خون، داوطلبان را بررسی 
و معاینه می کند. این بررسی شامل مصاحبه پزشکی درباره سوابق 
سالمت، رفتارهای فردی و انجام معاینه مختصر است. در صورتی 
که فرد داوطلب اهدای خون، تمامی شرایط الزم برای اهدای خون 
را داشته باشد مي تواند خون اهدا کند. الزم به ذکر است سهم مهمي 
از تضمین سالمت خون به دقت و صداقت داوطلبان اهداي خون در 
پاسخگویي به سواالت پزشک حین مصاحبه و معاینه بستگي دارد. 
البته براي حفظ سالمت خون، با توجه به سوابق پزشکي، مسوولیت 
پذیرش یا عدم پذیرش داوطلب برعهده پزشک مرکز خونگیري 
است. در ادامه به شرایط اصلي داوطلبان اهداي خون اشاره کرده ایم.
۱. سن: حداقل سن قابل قبول براي اهداي خون 18 سال تمام و 
حداکثر سن ۶۰ سال تمام است. حداکثر سن براي اولین اهداي خون 
۶۰ سال است. براي دفعات بعدي اهدا کننده مستمر حداکثر ۶۵ سال 
است. در اهدا کنندگان مستمر باالي ۶۵ سال تنها در صورت داشتن 

مجوز از مدیر پزشکي پایگاه خونگیري به عمل می آید.
2. هموگلوبین و هماتوکریت: میزان هموگلوبین قابل قبول، حداقل 

1۲/۵ گرم در دسي لیتر و هماتوکریت 38 درصد است.
3. تعداد دفعات و فواصل اهداي خون: فواصل اهداي خون کامل 
8 هفته )۵۶ روز( است؛ یعني اهدا کننده با فاصله 8 هفته مي تواند 
دوباره خون اهدا کند، مشروط بر اینکه تعداد دفعات اهداي خون 
طي 1۲ ماه از 4 بار برای آقایان و 3 بار برای خانم ها تجاوز نکند. 
بهتر است آقایان با فواصل 3 ماهه و خانم ها با فواصل 4 ماهه نسبت 

به اهداي خون اقدام کنند.
4. وزن: از ۵۰ کیلوگرم به باال

5. درجه حرارت: درجه حرارت دهان نباید بیشتر از 37/۵ درجه 
سانتي گراد باشد.

6. نبض: پزشک مرکز اهدای خون، حداقل براي مدت 1۵ ثانیه 
نبض اهدا کننده را شمارش مي کند و به طور معمول تعداد نبض 
بین ۵۰ تا 1۰۰ عدد در دقیقه برای اهداي خون موردقبول است. 
اهدا کنندگاني که تعداد نبض کمتر از ۵۰ عدد در دقیقه دارند،  تنها 
در صورتي پذیرفته مي شوند که ورزشکار حرفه اي یا قهرماني باشند.
۷. فشارخون: فشارخون بیشینه )سیستولیک( باید بین ۹۰-18۰ 
میلي متر جیوه و فشارخون کمینه  )دیاستولیک( باید بین ۵۰-1۰۰ 
میلي متر جیوه باشد. فشارخون بیشینه نباید بیشتر از 18۰ میلي متر 
جیوه و فشارخون کمینه نباید بیشتر از 1۰۰ میلي متر جیوه باشد. 
اهدا کنندگاني که فشارخون بیشینه بیش از 18۰ میلي متر جیوه و 
فشارخون کمینه بیش از 1۰۰ میلي متر جیوه دارند ، فقط پس از 

ارزیابي پزشک مرکز اهدای خون، پذیرفته مي شوند.

8. اهداکنندگانی که دارو مصرف می کنند باید از نظر مناسب 
بودن برای اهدای خون ارزیابی شوند.

خواهشمند است در صورت وجود موارد زیر حتما پزشک انتقال 
خون را برای تصمیم گیري درست در جریان قرار دهید:

 حساسیت هاي مهم مانند آسم و تب یونجه
 مصرف دارو

 فشارخون باال
 دیابت

 بیماري هاي قلبي، ریوي، کلیوي و کبدي
 مسافرت به مناطق ماالریاخیز در یک سال اخیر

 ابتال به کم خوني
 ابتال به اختالالت انعقادي

 ابتال به بیماري هاي اعصاب و روان
 ابتال به بیماري هاي عفوني مانند سرماخوردگي، سرخک، آنفلوانزا، 

سل، تب مالت و...
 ابتال به بیماري هاي پوستي
 ابتال به بیماري هاي بدخیم
 سابقه غش، صرع و تشنج

 سابقه اعتیاد به مواد مخدر تزریقي
 سابقه اعمال جراحي

 سابقه خالکوبي و حجامت، تاتو و چاقوخوردگي
 سابقه تزریق خون و فراورده هاي خوني در یک سال اخیر

 سابقه سقط جنین
 سابقه زردي یا یرقان در خود یا خانواده

 سابقه رفتارهاي پرخطر مانند تماس جنسي مشکوک

معافیت موقت، معافیت دائم
احتماال برخي اهدا کنندگان خون، ده ها بار مبادرت به این کار خیر 
و حیاتي کرده اند اما تکرار این اقدام باعث نمي شود در یکي از 
دفعات مراجعه به مرکز اهدای خون، از اهداي خون معاف نشوند. 
در چنین مواردي راهنمایي هاي الزم توسط پزشک ارائه می شود 
و در صورت امکان توصیه و تاکید مي شود تا فرد داوطلب دوباره 

در زمان دیگر براي اهداي خون مراجعه کند.
 افراد به دو دلیل ممکن است از اهداي خون معاف شوند؛ اگر 
سالمت خود فرد داوطلب درنتیجه اهداي خون به خطر بیفتد یا اگر 

سالمت گیرنده خون، حتي به احتمال کم به خطر بیفتد. معافیت 
از اهداي خون مي تواند موقت یا دائم باشد. در معافیت موقت، 
داوطلب اهدای خون پس از طی مدتی که توسط پزشک مرکز 
اهدای خون به وی اعالم می شود، می تواند وارد چرخه اهدا شود 
و خون بدهد. در معافیت دائم، داوطلب اهدای خون به طور کلی 
دیگر نمی تواند اهدای خون کند که مطابق با اصول علمی و در 

جهت تامین خون سالم برای نیازمندان است.

اهدای خون نکنید!
اگر موارد زیر شامل حال شما می شود نباید خون اهدا کنید:

 اگر داراي سابقه بیماری هایی مانند بیماري های قلبی- عروقی، 
بیماري های ریوی شدید مانند آسم، سکته مغزی، تشنج و دیابت 

قندی وابسته به انسولین هستید.
 اگر سابقه ابتال به بیماری های عفونی مانند هپاتیت B، هپاتیت 

C و ایدز دارید.
 اگر قصد شما برای اهدای خون انجام آزمایش های مربوط به 
بیماري هاي ایدز، هپاتیت B ، هپاتیت C یا سایر آزمایش ها به دلیل 
احساس بیماری است. آزمایش های مربوط به بیماری ایدز در مراکز 

تعیین شده به صورت رایگان در اختیار شماست.
 اگر مبتال به بیماری ایدز هستید یا آزمایش های مربوط به این 

بیماري در شما مثبت است.
 اگر یکی از عالئم و نشانه های ایدز را دارید، مانند 

تب، تعرق شبانه، کاهش وزن بدون دلیل، سرفه، 
اسهال، تورم غدد لنفاوی، لک های سفیدرنگ روی 

سطح زبان یا لک های برجسته روی پوست بدن
به خود  بار مواد مخدر  برای یک  اگر حتی   

تزریق کرده اید.
 اگر مبتال به بیماري هموفیلي هستید و هرگونه 

فاکتور انعقادی دریافت کرده اید.
 اگر هرگونه فعالیت جنسی مشکوک داشته اید.

 اگر در یک سال گذشته، حتی برای یک بار با فرد 
مشکوک به بیماری ایدز، دریافت کننده فاکتور های انعقادی 

یا معتاد به مواد مخدر تزریقی نزدیکی جنسی داشته اید.

چرا این افراد نباید خون اهدا کنند؟
افرادی که در فعالیت های ذکرشده شرکت داشته اند، ممکن است 
آلوده به اچ آی وی؛ یعنی ویروسی که منجر به بیماری ایدز می شوند، 
باشند. یک فرد می تواند قبل از اینکه بیمار شود به مدت طوالنی 
آلوده به ویروس ایدز باشد. درحقیقت افراد می توانند آلوده باشند 
ولی نتیجه آزمایش آنها منفی باشد. افرادی که آلوده هستند، بیمار 
نیستند و نتیجه آزمایش آنها هم منفی است ولی خون آنها ممکن 
است حاوی ویروس اچ آی وی باشد. اگر این خون به فردی تزریق 
شود، ممکن است موجب انتقال بیماري شود. سازمان هاي انتقال 
خون از افرادی که در یکی از فعالیت های فوق شرکت داشته اند 

تقاضا می کنند خون اهدا نکنند.

دوره پنجره
آیا می دانید اگر در دوره پنجره، خون خود را اهدا کنید، هیچ آزمایشي 
آن را تشخیص نمی دهد؟ در تشخیص اغلب بیماري های عفونی، 
مبنای آزمایش هاي رایج طبی، پیدا کردن آنتي بادي ضد عوامل 
بیماری زا در خون های آزمایش شده است و نه پیدا کردن خود این 
عوامل. از زمان ورود عامل بیماري زا به بدن فرد آلوده تا ساخته 
شدن آنتي بادي ضد آن ممکن است هفته ها، حتی ماه ها طول بکشد. 
در این فاصله زمانی، آزمایش های طبی، آلودگی را نشان نمی دهند. 
به زبان دیگر، در روند تشخیص آزمایشگاهی فاصله یا روزنه ای 
ایجاد می شود که این فاصله را به اصطالح »دوره پنجره« می نامیم 
بنابراین در این دوره گرچه در خون افراد ویروس وجود دارد، 
نتیجه آزمایش آنها منفی است. چنانچه این خون به فردی تزریق 
شود می تواند سبب انتقال بیماری به فرد دریافت کننده خون شود.

انتخاب با شماست!
اگر فکر می کنید نباید خون اهدا کنید می توانید یکی از مراحل 

زیر را انتخاب کنید:
الف: محل اهدای خون را با اختیار خودتان ترک کنید.

ب: با پزشک اهدا کنندگان در اتاق مصاحبه به طور خصوصی گفت وگو 
کرده و راهنمایی های الزم را دریافت کنید.

ج: اطالع رسانی تلفنی call back : با فرصتی که سازمان انتقال 
خون ایران در اختیار شما قرار می دهد، پس از اهدای خون به ما 
اطالع دهید تا از خون شما استفاده نکنیم )پزشک مصاحبه کننده 

سیستم خودحذفی محرمانه را برایتان توضیح می دهد.(
داوطلبان معاف شده با عدم اهداي خون خود، نقش مسووالنه 
ایفا مي کنند.  بیماران  و اخالقي خود را در سالمت جامعه و 
اهداي خون در شرایط معافیت از اهداي خون، اهداي زندگي 
نبوده، بلکه تهدید زندگي محسوب مي شود. آنها می توانند با 
تشویق سایر افراد خانواده، دوستان و آشنایان به اهدای خون، 

در این کار انسان دوستانه مشارکت کنند.

پزشکي،  دانش   در  که  چشمگیري  پیشرفت هاي 
به  نیاز  گرفته،  انجام  خون  انتقال  طب  در  به ویژه 
خون را روزبه روز بیشتر کرده است. با وجود این 
پیشرفت ها، تاکنون هیچ جایگزین مناسبي براي خون 
و فراورده ها یافت نشده و همچنان در جراحي ها 
به خون و  فراوردهاي حاصل از خون انسان نیاز 
است. دانستن این نکته که از هر 3 انسان، 1 نفر در 
طول زندگي به خون و  فراورده هاي آن نیاز پیدا 
نفر   3 جان  اهدایي،  خون  واحد  هر  از  و  مي کند 
نجات مي یابد، اهمیت اهداي خون را به خوبي نشان 
مي دهد. چنانچه بدانید تنها در سال 13۹3 نزدیک 
به ۲ میلیون و 1۰۰ هزار خون در کشور جمع آوري 
و این میزان به بیش از ۶ میلیون  فراورده تبدیل 
شده، مي توانید حدس بزنید چند نفر با بهره گیري 
از همین خون هاي اهدایي از مرگ نجات یافته اند.

چرا هم خونیار؟
امروزه در اثر دگرگوني در ابزارهای ارتباطی و توسعه 
فضاي رسانه ها، دسترسی به مخاطبان هدفمندتر و 
ساده تر شده و روابط عمومی سازمان ها با شناسایی 
کانال ها و ابزارهای تاثیرگذار مختلف براي طبقه بندی، 
جذب و آگاه سازی بیشتر مخاطبان به فراخور نوع 
ارتباط و اطالعات از ابزارهای گوناگون بهره می گیرند. 
فراگیری، دسترسی و سهولت اطالع رسانی از طریق 

تلفن همراه این ابزار شخصی را به یک رسانه عمومی 
نیز تبدیل کرده و سازمان انتقال خون ایران با بهره گیری 
از این ظرفیت با همکاری و پشتیباني همراه اول طرح 

»خونیار« را اجرا کرده است.

معرفي سامانه هم خونیار
تلفن همراه به عنوان یک دستگاه ارتباطی به طور رایگان، 
فراگیر، در دسترس و همیشه همراه، این قابلیت را 
دارد که انتقال خون را نیز در هر نقطه ای از کشور 
عزیزمان که باشید به همراه همیشگی شما تبدیل کند.

در طرح »خونیار« اطالعات اولیه موردنیاز شهروندان 
در ارتباطات با اهدای خون و مکان های در دسترس 
ایشان با توجه به منطقه سکونت با ارسال کد ۶۵4۰ 
در اختیارشان قرار می گیرد. شما نیز ممکن است یکی 
از اهدا کنندگان عزیز ما باشید که دیر یا زود دنبال 
یکی از پایگاه های خونگیری می گردید که بتوانید جان 
بیماران را نجات دهید. با پیوند سازمان انتقال خون 
و همراه اول، امروز دیگر هیچ نیازمند به خونی تنها 
نیست چون در هر گوشه شهر کسی هست که به 
سالمت او فکر می کند و دلش برای او می تپد. هیچ 

کس تنها نیست.

چگونگي استفاده از هم خونیار
هم اکنون شبکه خونرساني سازمان انتقال خون ایران، 
در سراسر کشور داراي ۶۰ مرکز انتقال خون استاني 
و شهرستاني، 31 مرکز تهیه، فراوري و پخش و 114 
مرکز ثابت و موقت خونگیري و بیمارستاني است.

هم خونیار یک بستر ارتباطي میان اهداکنندگان 
خون و سازمان انتقال خون ایران است که با استفاده 

از روش هاي گوناگون مانند پیامک، USSD، نرم افزار 
اختصاصي تلفن همراه، ضمن برقراري ارتباط مستمر 
با اهداکنندگان خدماتي مثل نشاني نزدیک ترین مرکز 
اهداي خون، پیام هاي اختصاصي سالمت خون و... 
بستر  راه اندازي  با  مي دهد.  قرار  آنها  اختیار  در  را 
USSD هرکدام از اهداکنندگان گرامي که مشترک 
اپراتور همراه اول هستند، مي توانند با وارد کردن کد 
منطقه خود در سامانه #۶۵4۰* از نزدیک ترین مرکز 
اهداي خون در منطقه خود از طریق دریافت پیامک 
آگاه شوند. این طرح در حال حاضر در محدوده 
شهر تهران به صورت آزمایشي راه اندازي شده است. 
همچنین با دریافت نرم افزار هم خونیار از وب سایت 
www.ibto.( همراه اول، سازمان انتقال خون ایران

 )hamkhoonyar.ibto.ir( و پورتال هم خونیار )ir
مي توانید ضمن یافتن نزدیک ترین مرکز اهداي خون 
در سراسر کشور که روي نقشه نشان داده خواهد 

شد، به آن مرکز مراجعه کنید. 
همچنین از مطالب آموزشي و پنل اطالع رساني آن 
نیز بهره مند شوید. در مرحله نخست، با استفاده از 
هم خونیار، اهداکنندگاني که ساکن تهران هستند و 
در آینده نزدیک، دیگر اهداکنندگان؛ در هر نقطه 
از میهن عزیزمان ایران، می توانند با بهره گیري از 
تلفن  و  کار  ساعت  نشاني،  یادشده،   USSD کد 
گوشي  روي  را  خون  اهداي  مراکز  نزدیک ترین 

تلفن همراه خود دریافت کنند.

۹۷ درصد خون های اهدایی به  فراورده تبدیل می شود

شرایط داوطلبان اهدای خون

چرا خون اهدا مي کنیم؟

 علي اكبر پورفتح ا... 
مدیرعامل سازمان انتقال خون 

 علی اصغر صفری فرد 
کارشناس ارشد 

خون  شناسی و بانک خون

دداشت
یا



»آلودگی هوا« خطر زیست محیطی 
جدی سالمت امروز بشر است که 
پیامدهای متعددی بر همه جوامع 
دارد. بروز ناراحتی های تنفسی و 
قلبی و تشدید حمالت آسم آسیب های کوتاه مدت 
مواجهه با این آالینده هاست که البته در طوالنی مدت 
می تواند زمینه ساز حمله قلبی، سکته مغزی و سرطان 
ریه شود. ذرات معلق موجود در هوا که می توانند 
به بافت عمقی سیستم تنفسی نفوذ کنند شامل ازون 
)O3(، دی اکسید گوگرد )SO2(، دی اکسید ازت  
)NO2( و مونوکسیدکربن )CO( هستند. مهم ترین 
آالینده های جوی هم عموما از سوخت وسایل نقلیه، 
فعالیت کارخانه ها، سیستم های گرمایشی و آتش سوزی 
جنگل ها ایجاد می شوند. آلودگی هوا سالمت همه افراد 
جامعه را تهدید می کند اما برخی افراد مانند سالمندان، 
کودکان، خانم های باردار، مبتالیان به بیماری های 
تنفسی و قلبی و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی 
آسیب پذیرتر هستند. معموال افرادی که در معرض 
آلودگی هوا قرار دارند، عالوه بر آسیب هایی که در 
طوالنی مدت با آن مواجه  اند، دچار عالئمی مثل  سوزش 
و خارش چشم ها، نفس نفس زدن یا اختالل در نفس 
کشیدن، به خصوص در زمان انجام فعالیت، تحریک 
شدن و التهاب مجاری تنفسی )سرفه( می شوند.  البته 
وخامت این عالئم به میزان آلودگی و وضعیت سالمت 
فرد بستگی دارد. اگر این عالئم پس از حضور در منزل 
و استراحت بهبود نیابد و با احساس فشار و سنگینی 
در قفسه سینه، درد سینه هنگام نفس کشیدن و اختالل 
در تنفس بدون انجام فعالیت جسمانی همراه باشد، 

الزم است حتما به پزشک مراجعه شود. 

»آلودگی هوا«؛ چالش سالمت امروز جامعه جهانی

هوایی که نه ممد حیات است و نه مفرح جان!
از حضور غیرضروری در شرایط 

آلودگی هوا اجتناب کنید
آلودگی هوا تاثیر جدی بر سالمت مبتالیان به 
بیماری های قلبی- عروقی دارد، به طوری که 
زمینه ساز بروز حمله قلبی در بیماران با وضعیت 
پایدار، تشدید تنگی نفس در مبتالیان به نارسایی 
قلبی و افزایش آمار بستری بیماران قلبی- عروقی 
می شود. مسلما ریه و قلب سیستم های حیاتی بدن 
هستند که در تعامل با یکدیگرند و زمانی که ریه 
مشکل پیدا می کند، عملکرد قلب نیز تحت تاثیر 

قرار می گیرد. 
مهم ترین توصیه برای حفظ سالمت در این شرایط، 
اجتناب از حضور در محیط آلوده است، به این معنا که در صورت 
امکان در ییالقات و شهرستان های اطراف شهرهای بزرگ که آب 
و هوای بهتری دارند، سکونت کنند اما اگر این شرایط وجود ندارد، 
حتی االمکان در منزل بمانند، فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج 
شوند و از حضور در ساعات پرتردد مانند صبح و عصر بپرهیزند. 
در این شرایط از ورزش و دویدن در محیط بیرون و به طور کلی 

هر فعالیتی که نظم تنفس را باال ببرد، صرف نظر کنند. 
استفاده از ماسک در محیط بیرون نیز راهکار مناسب دیگری برای 
جلوگیری از آسیب های آلودگی هواست. البته ماسک های معمولی 
این تاثیر را ندارند و انواع موسوم به N95 که شاغالن محیط های 
آلوده، نیروهای پلیس و... استفاده می کنند، سودمند خواهد بود زیرا 

مانع نفوذ ذرات ریزی می شود که از ماسک معمولی می گذرند. 
برای پاک سازی محیط منزل نیز دستگاه تهویه هوا می تواند تاحدی 
موثر باشد، هرچند با توجه به نوع و عملکرد دستگاه، معموال فضای 
بزرگی تصفیه نمی شود و نمی توان به طور کامل از استاندارد هوای 

پاکیزه مطمئن بود اما به هر حال استفاده از آن بهتر از نبودن است.

آلودگی هوا و توصیه های غذایی 
به خانم های باردار و کودکان 

 
 از مصرف غذای غلیظ و دیرهضم مانند 
فست فودها، سرخ کردنی ها، حلیم، کله پاچه، 

ماکارونی، الزانیا، الویه و... پرهیز کنید.
آب  کنید.  بیشتر  را  مایعات  مصرف   
کافی بین وعده های غذایی خود بنوشید و 
در  را  مفید  نوشیدنی های  و  آبدار  غذاهای 

برنامه تغذیه تان بگنجانید. 
 بهترین غذاه ا در این شرایط، خورش، سوپ یا آش های 
شلغم،  هویج،  حلوایی،  یا  مسما  کدو  جو،  حاوی  پرسبزی 
اسفناج، کمی جعفری، گشنیز، پیاز و... است. از انواع سبزی ها 

استفاده کنید و مصرف آنها در حدی باشد که نفخ نکنید.
 از بین نوشیدنی ها، آب سیب شیرین، شربت لیموترش 

گزینه ها  بهترین  گردو   با  عسل  گرم  شیر  گالب،  با  عسل 
طبی  ماءالشعیر  گلسرخ،  یا  به  دمنوش  سکنحبین،  هستند. 

و... نیز مفیدند.
 در میان وعده خود می توانید فالوده سیب یا کاهو با سکنجبین 
مصرف کنید. مصرف ساالد کاهو با هویج رنده شده، جوانه ها 
و لبو همراه آب نارنج یا لیموترش تازه و روغن زیتون فرابکر 

نیز مفید است.
 بین میوه ها، لیموشیرین، انار شیرین، سیب شیرین، پرتقال 

شیرین و نارگیل مصرف کنید.
  در وعده صبحانه می توانید کره و عسل یا مرباهای سیب، 

به و انجیر یا تخم مرغ عسلی میل کنید.
ساالدتان  و  غذا  روی  تازه  لیموترش  یا  نارنج  آب   از   

استفاده کنید.
 از مهم ترین توصیه های غیرغذایی، شب زود خوابیدن است. 
همچنین چند کاسه سرکه یا پیاز و نارنج برش زده در برخی نقاط 

خانه قرار دهید. استفاده از دستگاه بخور هم مناسب است.

 دکتر فاطمه 
مرادی

متخصص طب 
سنتی ایران

 مریم سادات 
کاظمی

 دکتر آتوسا 
مصطفوی 

فوق تخصص قلب 
و عروق و عضو 

هیات علمی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

تدابیر طب ایراني براي 
»آلودگي هوا«

رعایت برخی نکات و توصیه ها در کاهش آسیب های 
آلودگی هوا موثر است و بهتر است شهروندان آنها 

را رعایت کنند:
 تنها در صورتی که ضرورت دارد، از خانه خارج شوید.
 با فرزند کوچک خود به خرید و پیاده روی نروید.
 چند شاخه  گیاه بامبو، گلدان گندمی و فتوس در 

خانه و محل کار داشته باشید.
 چند پیاله کوچک سرکه در برخی نقاط خانه قرار 
دهید زیرا تا حدودی در پاک سازی هوا موثر است. 
توجه داشته باشید نباید سرکه را روی شعله بگذارید.

 خانه را خیلی گرم نکنید.
 سوپ و آش شلغم میل کنید.
 گل نرگس تهیه کنید و ببویید.

 آب  نارنج میل کنید.
 دمنوش بهارنارنج میل کنید، البته به خاطر داشته باشید فشارخون 

را کمی باال می برد.
 دمنوش »به« میل کنید.

 غذای غلیظ مانند حلیم، کله پاچه، سرخ کردنی ها، کنسروها و سس ها 
و... نخورید.

 هنگام آلودگی هوا، اسفناج، کلم و کاهو میل کنید. کاهو را با هویج 
رنده شده و آب نارنج ساالد کرده و میل کنید. به این ساالد، می توانید 

جوانه ماش، شوید،  جعفری و کمی ترخون اضافه کنید.
 لیموشیرین و انار شیرین را فراموش نکنید.

 نان سبوس  دار و نان جو انتخاب مناسبی است.
 لبنیات کم چرب را به عنوان میان وعده میل کنید.

 اگر هنگام بازگشت به خانه، سردرد داشتید، در یک لیوان به نسبت 
مساوی عرق کاسنی،  شاتره و اسطوخودوس بریزید و بنوشید.

با  بر مشورت  پیدا کردید، عالوه  زیادی  ترشحات خلطی  اگر   
پزشک، دمنوش آویشن بنوشید.

 دکتر الهام 
اختری

متخصص طب 
سنتی ایرانی و 

عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

چه افرادی در برابر آلودگی هوا آلودگی هوا درون منزل
آسیب پذیرتر هستند؟

ساالنه 3/8 میلیون نفر به دلیل آلودگی هوای 
درون منزل یا محیط کار دچار مرگ زودهنگام می شوند. 

این مساله در وهله اول ناشی از استفاده از نفت و 
کودکانسوخت های جامد مثل هیزم اجاق و شومینه های باز است. 

پنومونی مهم ترین عامل مرگ ومیر کودکان 
کمتر از 5 سال است و آلودگی هوا نقش 
مهمی در ابتال به این بیماری دارد.

زنان
زنانی که در آشپزخانه هایی با اجاق های غیراستاندارد 
و بدون تهویه مناسب کار می کنند، بیشتر در معرض 
آسیب های ناشی از آلودگی هوای منزل هستند.

افراد شاغل در محیط بیرون
افرادی مانند فروشنده های دوره گرد، 
رانندگان، پاکبان ها و... بیش از دیگران با 
آالینده های جوی در تماس هستند.

زنان و 
کودکان بیشتر 
در معرض این 

خطر هستند.

 18درصد 
مرگ ناشی از سکته مغزی

 27درصد 
ناشی از حمله قلبی

 20درصد 
ناشی از انسداد مزمن ریوی

 8درصد 
ناشی از سرطان ریه

 27درصد 
ناشی از پنومونی
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بهره  یا  ضریب  در  فقط  هوش 
نمی شود!  خالصه  هوشی 
هوش    ،)QE(احساسی هوش 
و  قابلیت ها  نیز  و   )QS(اجتماعی
توانایی های فیزیکی،  همگی برای پیشرفت در زندگی 
مهم و حیاتی هستند. شاید در مقام والدین فکر كنید تمام  
تالش  خود را براي  رشد ذهني  فرزندانتان  كرده اید؛ از 
هنگام  نوزادي  برایشان  كتاب  خوانده اید، سرگرمي هاي  
فکري  و اسباب  بازي هاي  ذهني  برایشان  تهیه  كرده اید، 
آنها را با كتابخانه  آشنا كرده اید و اكنون  هم  در یك  
مدرسه  خوب  درس  مي خوانند اما آیا باید از این  به 

بعد خیالتان  راحت  باشد؟ 

جالب است بدانيد پدر و مادر با تشويق  هر گام  كوچك  
كودك، كمك  بزرگي  به  خالقيت های  بزرگ تر وي  در 
آينده  خواهند كرد. اكنون  محققان  معتقدند  تحريكات 
ذهني كودكان از سوي والدين نقش  بسيار مهمی در تقويت  

هوش  كودكان دارد.

چگونه هوش کودک را پرورش دهیم؟
بسياری بر اين باورند هوش كودك از ابتدای تولد تا 6 
سالگی شكل می گيرد. بايد اعتراف كنيم  حق با اين عده 
است! گسترش و پرورش هوش همزمان از طريق ژن ها و 
نيز عوامل و تجربه های محيطی حاصل می شود. مطالعات 
دانشمندان نشان می دهد كودك از همان بدو تولد تمام 
قابليت های الزم را برای رشد ذهنی دارد اما شرط الزم 
و كافی برای رسيدن به اين هدف آن است كه موقعيت 

چنين رشدی برايش فراهم شود. 

هوش یا ضریب هوشی؟
هوش تنها به ضريب هوشی خالصه نمی شود، بلكه انواع 
مختلفی دارد كه همگی برای موفقيت در زندگی الزم هستند! 
بدون شك گسترش بهره هوشی كودك اهميت زيادی 
دارد اما كودك بايد ياد بگيرد كه چگونه درك و هوش 
عملی خود را نيز باال ببرد تا در آينده بتواند موقعيت های 
زندگی روزانه را مديريت كند. كودك برای بيان و مديريت 
احساساتش بايد هوش احساسی خود را گسترش دهد و 
برای همدلی با ديگران و داشتن زندگی اجتماعی شكوفا، 
هوش اجتماعی قابل قبولی داشته باشد. البته در اين ميان 

نبايد از قابليت های فيزيكی خودش غافل شود.

راهکارهایی برای شکوفایی هوش کودک
1. اولين راهكار اين است كه به كودكتان كمك كنيد تا 
احساساتش را مديريت كند. هنگامی  كه خشمگين است يا 
گريه می كند، درصدد آرام كردن وی نباشيد و او را راحت 
بگذاريد تا احساسات منفی اش را تخليه كند، حتی اگر 
تحمل اين لحظات برايتان سخت باشد. اجازه ندهيد وجود 
كودك آكنده از خشم، اندوه يا ترس شود. با او همدلی 
كنيد، دستانش را در دست بگيريد، او را در آغوش بكشيد 
و با او با لحنی مهربان و اطمينان بخش سخن بگوييد تا 

جايی كه اين وضعيت آرام شود.
2. فرزند شما قطعا احساسات گوناگونی دارد؛ خشم، اندوه، 
ترس، شادی، عطوفت و مهربانی، هيجان، نفرت و... اما بدون 
شك وی اين توانايی را ندارد تا اين همه احساس را از هم 
تشخيص دهد بنابراين وظيفه شماست كه به او كمك كنيد 
تا برای هر احساسی كه تجربه می كند، تعريفی داشته باشد. 
به عنوان مثال از او بپرسيد: »چرا امروز به شكل خنده داری 
خشمگين بودی؟« بعد از شنيدن جواب فرزندتان، دوباره 
از او بپرسيد هنگامی كه خشمگين است چه كاری بايد 
انجام دهد يا چه حرفی بايد بزند. به اين ترتيب قطعا به 
كودك ياد می دهيد بار ديگر اين احساس منفی را تجربه 

نكند يا اگر هم تجربه كرد، از عهده مديريت آن بربيايد.

3. به او بياموزيد چگونه برای خودش دوست پيدا كند. 
درحقيقت دوست شدن با ديگران، همكاری با آنها و حتی 
توان »نه« گفتن به آنها، همگی ياددادنی هستند و والدين 

بايد اين مهارت ها را به كودكان بياموزند. 
به فرزندتان ياد بدهيد هنگامی كه با فردی درگير می شود، با 
ماليمت از او بخواهد تا نظرش را بيان كند و بعد خودش را 
جای طرف مقابل قرار دهد تا احساساتش را بهتر درك  كند. 
اگر تسليم شدن و عذرخواهی برای او عادالنه و قابل قبول 
نيست، هرگز وی را مجبور به آن نكنيد. اگر كودكتان 

دوست دارد با كودكانی كه نمی شناسد، بازی كند، به او 
توضيح دهيد كه نخست بايد به بازی آنها دقت كند و 
بعد برای باز كردن باب آشنايی، به آنها بازی جديدی 

پيشنهاد دهد. كودكتان را خالق باربياوريد.
4. روش های خوب زندگی كردن را به او بياموزيد. 
همواره به خاطر داشته باشيد برای داشتن  زندگی 
اجتماعی متعادل، قوانين و راهكارهای دقيقی وجود 
دارد كه همه افراد؛ از بزرگ تا كوچك، بايد آنها را 
رعايت كنند. به كودكتان بياموزيد به ديگران احترام 

بگذارد. كلمات و جمالت ساده ای مثل »سالم، 
خواهش می كنم،  ممنونم، معذرت می خواهم« را به 
فرزندتان ياد بدهيد و به او توضيح بدهيد ادب حكم 
می كند برای احترام به ديگران، همواره از آنها استفاده 
 كند. به دلبندتان بياموزيد برای رسيدن به نوبتش، 

انتظار بكشد، ديگران را 

هل ندهد، حرف ديگران را قطع نكند و شنونده خوبی 
باشد. اجازه ندهيد در منزل فرزندساالری حاكم شود چون 
اگر شخصيت كودكتان به سمت سلطه جويی برود، قطعا 

نخواهد توانست با ديگران دوست و همدل باشد.
5. به كودكتان اجازه دهيد تجربيات خاص خودش را 
داشته باشد. به ياد داشته باشيد كودكان، كنجكاو و 
تشنه كشف اين جهان هستند. اين امكان را به فرزندتان 
بدهيد تا برخی موارد را خودش تجربه كند، البته در 
اين مسير قدم به قدم همراهش باشيد و حتما خطرات 
احتمالی مسير را به او يادآور شويد. در حالی كه 
خودتان از دور مراقب كودكتان هستيد، به او اجازه 
دهيد به همه وسايل منزل دست بزند و خانه را كامال 
كشف كند. با اين كار كودك مسووليت پذير می شود 
و قطعا در غياب شما دست به وسايل نخواهد 
زد. كارهای روزانه مثل غذاخوردن،  دستشويی 
رفتن، شستن خود، مرتب كردن اسباب بازی ها 
و... را به فرزندتان بياموزيد. او بايد كم كم مستقل 

و مسووليت پذير شود.
https://www.parents.fr :منبع

راهکارهایی برای تقویت هوش کودکان

هوش فقط ضریب هوشی نیست

راهکارهایی برای شکوفایی هوش 
منطقی و زبانی کودک

1. كنجكاوی فكری كودكتان را سيراب كنيد! كتاب های 

مصور برای او تهيه  كنيد و شوق ورق زدن و ديدن 

منظور  اين  برای  كنيد.  زنده  او  در  را  اين تصاوير 

كتاب هايی كه ماجرای قهرمان های موردعالقه او را 

روايت می كنند، برای كودك بخريد. يادتان باشد هيچ 

وقت برای رفتن به كنسرت، تئاتر عروسكی، نمايشگاه 
نقاشی و مجسمه زود نيست.

2. قدرت تكلم كودك را تقويت كنيد. به جای تشويق 

او به استفاده از زبان كودكانه، كلمات مشخص و ساده ای 

را به وی ياد دهيد. با هم جمالت ساده و روان بسازيد 

و البته از لحن و درك كودكانه دلبندتان غافل نشويد. 

كنيد.  زندگی خانوادگی سهيم  در  را  كودكتان   .3

بعد از 1/5 سالگی، او را نيز در انجام كارهای خانه 

شركت دهيد. به عنوان مثال از او در چيدن ميز غذا 

كمك بگيريد، از او بخواهيد  اسباب بازی هايش را 

مرتب كند و نيز در باغبانی و آماده كردن غذا، شما 

را همراهی كند. هركاری كه شروع می كنيد را كامال 

به او توضيح دهيد، مثال اگر آشپزی می كنيد، مواد 

غذايی الزم را برای او نام ببريد، مقدار الزم و نيز 

مدت پخت را به او توضيح دهيد تا كامال درجريان 

زمان سرو غذا باشد. حس بويايی كودك را با بوی 

غذای پخته و سوخته آشنا كنيد. هنگامی كه مهمان 

داريد، به او اجازه دهيد ظرف های سبك را حمل 

كند. به كودكتان ياد بدهيد برای شاد كردن ديگران، 

كارهايی را انجام  دهد كه خودش نيز از انجام آنها 
لذت می برد.

راهکارهایی برای ارتقای هوش 
حرکتی کودک

تا می توانيد گردش كنيد. سرگرمی های پرتحرك و تلفن همراه، تمام وقت در اختيار كودكتان باشيد و می كنند. هنگام تعطيالت، به جای استفاده از تبلت و بازی ها و  حركات در تقويت هوش كودكتان معجزه با آن بازی كنيد. همواره به خاطر داشته باشيد تمام اين اگر حيوان خانگی داريد، هر دو با هم دنبالش بدويد و او قايم باشك يا توپ بازی كنيد. با هم به خريد برويد. منظور موقعيت جنب وجوش را برايش فراهم كنيد. با 1. فعاليت فيزيكی كودكتان را افزايش دهيد. برای اين 

مهارت های حركتی يك خانه درختی، باغبانی، ماهيگيری، تعميركاری و...هيجان انگيز را برای اين دوره انتخاب كنيد، مثل ساختن  با ظريف ترين  را  كودكتان  ساده تر می آموزد.با اين روش، كودكتان بعدها نوشتن را نيز بهتر و اسفنج، كه از دستان و حتی پاهايش نيز كمك بگيرد. رنگ  آميزی كند و برای رنگ آميزی، نه تنها از قلم مو و مديريت كند. او را تشويق كنيد تا نقاشی بكشد و او اين امكان را می دهند تا كوچك ترين حركاتش را آشنا كنيد. خانه سازی، پازل و نيز بازی با خمير، به 2. 

ساليان سال است كه عادی ترين راه برای اندازه گيری 
قوه تفكر در انسان، برآورد هوش عمومی است كه با 
آزمايش هوش  I.Q Test انجام می گيرد. يك كودك 
می تواند مانند پونز تيز باشد يا مانند تير چراغ برق احمق! 
خرخوان باشد و قدرت تشخيص مسائل عادی را نداشته 
باشد يا پروفسور باشد ولی تمركز فكر نداشته باشد! 
بعضی كودكان دايره لغات خوبی دارند و برخی در 
رياضيات ماهر هستند. بعضی راهشان را در مسيری 
پيچيده و عريض و طويل پيدا می كنند و برخی در يك 
سوپرماركت هم گم می شوند. گروهی سريع هستند 
و عده ای كند، گروهی حافظه قوی دارند و عده ای 
فراموشكار. يك بچه می تواند مانند جغد خردمند يا 
مانند روباه مكار باشد. هوش را توانايی فكر كردن به طور 
مجرد و نيز قدرت مواجهه با چالش های زندگی تعريف 
كرده اند، هرچند هيچ كدام از اين تعاريف فراگيری كافی 

ندارند. تست هوش پيش بينی توانايی يك كودك در 
فعاليتش در مدرسه است. اگر چه عوامل بسياری در 
اين ميان نقش بازی می كنند، عمال هيچ پيش بينی كننده 
بهتری برای تعيين آينده تحصيلی كودك وجود ندارد.

هوش و محیط
اگر چه ژن ها نقش مهمی در  هوش دارند، اين به معنی 
آن نيست كه محيط مهم نيست. اگر هوش به طور ثابت 
و در زمان تولد تعيين می شد، چرا جامعه آنقدر خود را 

به دردسر می انداخت تا مدرسه و برنامه های آموزشی 
تهيه كند تا به كودكان كمك كند؟ ژن های يك 
كودك همگی از زمان بسته شدن نطفه در سر 
جای خود هستند اما تمامی آنها كار خود را 
شروع نمی كنند. آنها طوری طراحی شده اند كه 
آهسته آهسته رشد كنند و بدون كمك نمی توانند 
اين كار را انجام دهند. ژن های متفاوت به طور دائم 

كمرنگ و پررنگ و خاموش و روشن می شوند و 
ژن هايی كه رشد مغز را كنترل می كنند، به تغييرات 

در محيط پاسخ می دهند. اين دليلی است كه چرا 

قدرت ژن ها در كنترل هوش در طول زمان تغيير می كند.
بنابراين هوش به طور فعال و نه به طور ساكن رشدونمو 
می يابد. ابتدای زندگی، محيط بااهميت تر از همه است، 
در حالی كه هرچه كودك بزرگ تر می شود، ژن ها 
بااهميت تر می شوند. يك تفسير احتمالی موضوع اين 
است كه محيط برای نوزادان و كودكان تقريبا به طور 
كامل توسط خانواده تهيه می شود، در حالی كه مردم 

بزرگ تر خود مسوول ساخت محيط زندگی خود هستند.

باهوش تر کردن کودکان
تاثير گذاشتن بر ضريب هوشی كودك زود  برای 
شروع كنيد چراكه در اين مواقع پنجره زودگذری 
برای به حداكثر رساندن هوش بازمی شود كه به مرور 
زمان بسته خواهد شد. برای نمونه اين كه چه مقدار 
برای كودك كتاب خوانده شود، توسط پدر و مادر 
او تعيين می شود اما اين كه يك بزرگسال چه مقدار 
كتاب بخواند، فقط به خودش بستگی دارد. همچنين 
صحبت كردن با كودك، پاسخگويی به سواالت و 
وقت گذراندن با كودك نيز اهميت ويژه ای دارد. 
در سن مدرسه تحريك قدرت تجزيه و تحليل 
كودك و نيز كار كردن در 3درس مربوط مثل 
رياضيات، علوم و جغرافيا بسيار تاثيرگذار 

خواهد بود. 
البته ذكر چند نکته ضروری است:

* اول اينكه پدر و مادرها نبايد در تحريك 
فرزندان خود زياده روی كنند تا جايی كه كودكان 

از اين كار خسته يا سير شوند. 
* دوم اينكه پدر و مادر بايد به آموزش و تحصيل 
كودك خود توجه داشته باشند و در اين خصوص 

وقت كافی بگذارند. واگذار كردن اين موضوع به مدرسه 
و معلم، به تنهايی كارگشا نخواهد بود.

* آنچه كه بايد حتما به خاطر سپرده شود، اين است 
كه با وجود هر نوع قابليت قوی ژنتيكی برای هوش، 

كمترين اختالل محيطی می تواند نابودكننده باشد.
* همچنين جالب است بدانيد نشستن كنار كودك 
و همزمان ديدن برخی كارتون های كودكانه با خود 
كودك و پاسخ به سواالت او می تواند مفاهيم انتزاعی 

را در وی تقويت كند.
* از اهميت تغذيه كودكتان غافل نشويد چراكه مغز 
برای رشد مناسب خود نيازمند غذای مناسب و متعادل 
است. غذاهای بی خاصيت، مصرف زياد فست فود، 
آلودگی و مواد سمی موجود در آب و هوا می توانند 

باعث كاهش هوش شوند. 
* از آنجا كه انسان توانايی انتخاب نوع ژن هايی كه 
به فرزندانش انتقال پيدا می كند را ندارد، به جز دقت 
در انتخاب همسر، تنها راه اين است كه روی محيط 

دقت بيشتری شود.
* راز بزرگ پرورش فرزندان باهوش اين است كه 
كودك به طور كامل و در اولين فرصت ممكن با عشق 
و محبت و حمايت بدون قيد و شرط درگير شود كه 

احتماال بزرگ ترين هديه است.

اندازه گیری هوش در کودکان 

 ترجمه: 
عفت عباسیان

اولین راهکار برای شکوفایی هوش 
کودک این است که به او کمک کنید تا 

احساساتش را مدیریت کند. هنگامی  که 
خشمگین است یا گریه می کند، درصدد 

آرام کردن وی نباشید و او را راحت 
بگذارید تا احساسات منفی خویش را 
تخلیه کند و اجازه ندهید وجود کودک 

آکنده از خشم، اندوه یا ترس شود

 دکتر بهزاد قربانی
روان پزشک و عضو هیات علمی 

پژوهشگاه ابن سینا 

س
نظر کارشنا

چند راهکار کلی برای تحریک 
هوش کودک

1. با هم آواز بخوانيد. آواز يادگيری زبان را 

در كودك تقويت می كند.

با  او  بخوانيد.  داستان  كتاب  كودك  برای   .2

آرام می شود  داستان شما، هم  به  دادن  گوش 

و هم با كلمات آشنا خواهدشد.

3. قايم باشك بازی كنيد. با اين بازی كودكتان 

ياد می گيرد اشياء نيز می توانند پنهان يا آشكار 
شوند.

4. لگوبازی در تقويت هوش كودك تاثير بسيار زيادی 

دارد. وقتی كودك با لگو چيزی می سازد، با مفاهيم 

»علت و معلول« و نيز »اگر و درنتيجه« آشنا می شود. 

كودكتان  نزد  موادغذايی  و  اشيا  بردن  نام  از   .5

غافل نشويد. هنگامی كه به او غذا می دهيد، اسم 

موادغذايی را حتما به او ياد بدهيد تا دايره لغات 

او به مرور افزايش يابد.

6. او را تشويق كنيد تا اشياء را لمس كند؛ آب، 

گل، شن و ماسه و حتی غذايی كه می خورد. به اين 

ترتيب كودك با بافت مواد مختلف آشنا می شود.
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 B بادام هندی: چربی های مفید، فیبرها و ویتامین های گروه
به مقدار فراوان در بادام زمینی وجود دارد. این دانه ها برای رفع 
گرسنگی عالی هستند و می توانند به روند کاهش وزن کنار رژیم 
غذایی درست کمک کنند. اسیدهای چرب بادام زمینی در مقابله با 
بیماری های قلبی - عروقی نقش دارند و به کاهش مقاومت نسبت 

به انسولین و کنترل قندخون مشهور هستند. 
روغن زیتون: روغن زیتون یکی از خوراکی های اصلی رژیم 
مدیترانه ای است که اسیدهای چرب آن زمینه بروز حمله قلبی 
را کاهش می دهد و به دلیل کاهش مقاومت نسبت به انسولین 
در تنظیم قندخون موثر است. عالوه بر این، روغن زیتون حاوی 
پلی فنول هایی است که روند دفع مواد  زائد بدن از طریق ادرار و 
صفرا را تسهیل می کند. این در حالی است که مطالعات علمی ارتباط 
بین تجمع سموم و بروز سرطان، پارکینسون و نشانگان خستگی 
مزمن را تایید می کند. اسیدهای چرب غیراشباع موجود در این 
روغن نیز زمینه تولید ترکیبات سرطانی را در بدن کاهش می دهد. 

فلفل دلمه ای قرمز: فلفل دلمه ای قرمز منبع غنی ویتامین ها، 
به خصوصC است که مصرف منظم آن در کاهش اکسیداسیون 
سلول ها و التهابات بدن موثر است. همچنین نقش محافظتی نسبت 
به بروز برخی بیماری های استحاله ای مرتبط با سالمندی دارد. 
فیبرهای فراوان آن نیز به بهبود هضم و عملکرد سیستم گوارش 
کمک می کند. فلفل سرشار از آب و ترکیبات ادرار آور است که 

مانع احتباس آب در بدن می شود. 
ماست:  ماست کنار پروتئین باال، منبع غنی کلسیم است و مصرف 
منظم آن به حفظ تناسب اندام و کاهش وزن کمک می کند. همچنین 
افرادی که ماست را در برنامه روزانه خود دارند، کمتر دچار 
مقاومت نسبت به انسولین می شوند که عامل بروز دیابت نوع 2 
است. از طرفی، باکتری های ماست در تقویت ایمنی بدن و بهبود 
عملکرد فلور روده ای و از بین بردن عوامل بیماری زا مثل کزاز و 
بوتولیسم موثر هستند. البته در این مورد ماست های پروبیوتیک 
که حاوی باکتری های فعال هستند، برتری دارند. همچنین باید به 

خاطر داشت نگهداری ماست برای مدت طوالنی به دلیل محیط 
اسیدی، باکتری های مفید موجود در آن را از بین می برد. 

کاکائو: کاکائو به خوراکی ضدافسردگی شهرت دارد زیرا موجب 
تولید سروتونین و دوپامین؛ هورمون های شادی بخش می شود. 
همچنین ترکیبی به نام »فنتیل آمین« دارد که عملکرد مغز را تحریک 
می کند. آنتی اکسیدان هایی مثل پلی فنول ها نیز تاثیر مثبتی بر متابولیسم، 
کاهش فشارخون، بهبود اثر انسولین و کاهش ایجاد لخته های خون 
زمینه ساز سکته های مغزی و قلبی دارد. خوردن یک تکه شکالت 
تیره پس از غذا نیز به کنترل گرسنگی شدید کمک می کند و مانع 

تمایل به شیرینی جات می شود.
اسفناج: برخالف تصور در مورد اسفناج و آهن موجود در آن، این 
سبزی منبع بسیار مهم ویتامین های B، C، اسیدفولیک، بتاکاروتن 
و مواد معدنی است. اسفناج همچنین برای افرادی که از استرس، 
خستگی مزمن و کم خونی رنج می برند، انتخاب خوبی است و 

تاثیر مطلوبی در پیشگیری از بیماری های قلبی - عروقی دارد. 

تخم مرغ: تخم مرغ سرشار پروتئین است اما کالری باالیی ندارد 
و همچنین سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است. توصیه 
می شود تخم مرغ کامل میل شود زیرا زرده 90 درصد کلسیم و 
آهن موجود در هر تخم مرغ را دارد. اسیدهای چرب غیراشباع 
از جمله دیگر مواد مغذی موجود در این خوراکی است که بر 
اساس مطالعات، تخم مرغ غنی شده امگا3 می تواند  تری گلیسرید 
خون را کاهش دهد. آنتی اکسیدان های موجود در تخم مرغ از گروه 
کاروتنوئیدهاست که در کاهش خطر ابتال به بیماری های چشمی 
مرتبط باسن موثر است. تخم مرغ جزو خوراکی هایی است که 
سیری طوالنی در پی دارد و مصرف آن در وعده صبحانه مانع 

پرخوری هنگام ناهار خواهد شد. 
گوجه فرنگی: مهم ترین تاثیر عالی گوجه فرنگی به دلیل وجود 
بیماری های  بروز  زمینه  که  است  قرمز  رنگ  عامل  لیکوپن؛ 
قلبی- عروقی و سرطان های پستان، ریه و پروستات را کاهش 
می دهد. طی فرایند پخت، لیکوپن فعال می شود و به همین دلیل 

رب و سس گوجه فرنگی بسیار مفید خواهند بود. از آنجا که 
لیکوپن ترکیبی محلول در چربی است، زمانی که همراه مقداری 
چربی مصرف شود، جذب بهتری خواهد داشت. البته نباید 
ویتامین های A،C،E و پتاسیم گوجه فرنگی را هم دست کم گرفت.
مرکبات: پرتقال، لیمو، گریپ فروت و نارنگی میوه های سرشار 
از ویتامین C یا اسید آسکوربیک هستند که نقش مهمی در 
تقویت سیستم ایمنی دارد و تاثیر آن در ایجاد و حفظ غشاهای 
مخاطی و کالژن به بهبود ترمیم زخم ها ثابت شده است. این 
ویتامین همچنین در تولید هورمون هایی نقش دارد که به بدن 
کمک می کند تا بر استرس غلبه کند. همچنین مواد سمی را 
به ترکیباتی تبدیل می کند تا از بدن دفع شوند. محققان بر این 
باورند ترکیبات موجود در پرتقال و گریپ فروت به آنزیم های 
بدن کمک می کند که مانع فعالیت و تکثیر سلول های سرطانی 
می شود. لیمو نیز به عنوان یک داروی طبیعی شناخته می شود که 
خواص ضدعفونی  کننده آن در تصفیه خون و دفع میکروب ها 

به اثبات رسیده است. حتی برخی متخصصان معتقدندخواص 
لیمو می تواند در پیشگیری و حتی بهبود برخی از سرطان های 
سیستم گوارش موثر باشد و نقش محافظتی در پیشگیری از 

بیماری های قلبی - عروقی دارد. 
هویج: رنگ نارنجی هویج به دلیل مقدار فراوان کاروتنوئیدهاست 
که پیش ساز ویتامین A در بدن هستند. مطالعات تایید می کند این 
ویتامین تکرر و وخامت بیماری های عفونی را کاهش می دهد زیرا 
 A باعث حفظ سالمت غشاهای مخاطی می شود. به عالوه، ویتامین
در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش دارد و تعداد گلبول های سفید را 
افزایش می دهد. همچنین مطالعات نشان می دهد افرادی که سطح 
باالی بتاکاروتن )یکی از کاروتنووئیدها( را در خون دارند، کمتر 
در معرض ابتال به سرطان و بیماری های قلبی- عروقی هستند. 
البته روند پخت باعث نرم شدن دیواره سلول های هویج می شود 
و جذب مواد مغذی را در بدن افزایش می دهد اما نباید طوالنی 

باشد و بخارپز شدن برتری دارد.

سوپراستارهای سفره ما 
»سوپرفود« واژه ای است که برای مواد غذایی با ارزش تغذیه ای باال 

به کار می رود. در واقع، این گروه از مواد غذایی سرشار از ویتامین ها، 
آنتی اکسیدان ها، فیبرها، اسیدهای آمینه ضروری، پروتئین ها و دیگر 
ریزمغذی ها هستند که نقش مهمی در حفظ سالمت عمومی بدن، 
تامین انرژی، پیشگیری از بیماری های مزمن مانند دیابت و بیماری های قلبی-عروقی 
دارند. برخالف تصور، بسیاری از سوپرفودها جزو مواد غذایی در دسترس هستند که 
به سادگی می توان روزانه از فواید آنها بهره برد. آشنایی با 15 ماده غذایی با خواص 

یادشده موضوعی است که در صفحه »پوستر سالمت« این هفته به آن پرداخته ایم. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

آشنایی با مواد غذایی با ارزش تغذیه ای عالی 

انار: 
براساس پژوهش های علمی، 

آنتی اکسیدان است  از  انار سرشار  آب 

بیماری  های  از  پیشگیری  در  مهمی  نقش  که 

قلبی -عروقی و برخی سرطان ها، به خصوص سرطان 

پروستات، کولون و پستان دارد. همچنین، این میوه 

منبع غنی ویتامین ها و امالحی مانند ویتامین C، B و 

پتاسیم، اسیدفولیک و آهن است. فیبر زیاد دانه های آن 

را هم نباید از یاد برد. از دیگر خواص انار می توان 

در  پیری سلول ها، محافظت  از  به جلوگیری 

برابر پوکی استخوان و مقابله با اختالالت 

گوارشی و نعوظ اشاره کرد. 

چغندر: 
چغندر یکی از ریشه های غذایی 

است که به دلیل آنتی اکسیدان های زیاد شهرت 

دارد. فالونوئیدها از جمله مهم ترین آنتی اکسیدان ها 

و عامل رنگ چغندر هستند که طی روند پخت از بین 

نمی روند؛ مشکلی که در مورد بسیاری از سبزیجات وجود 

دارد. این ریشه خوراکی سرشار از ویتامین K؛ ضدانعقاد طبیعی 

و ویتامین B9؛ موثر در تشکیل همه سلول های بدن است. البته 

ویتامین های C، B6 و A، آهن، منیزیم و مس را نیز نباید از 

یاد برد. نکته جالب در مورد چغندر این است که مصرف 

آن به حفظ اکسیژن رسانی سلول ها کمک می کند و 

به این دلیل در بهبود توانایی های جسمی 

ورزشکاران موثر است.  از  یکی  حلوایی:  کدو 

کدو  سرما،  فصل  سبزی های  بهترین 

حلوایی است که به دلیل مقدار فراوان بتاکاروتن، 

زمینه ابتال به برخی سرطان ها و بیماری های قلبی را 

کاهش می دهد. همچنین در کاهش روند پیری  تاثیر 

دارد. کدو حلوایی مقدار کمی کالری، چربی و سدیم 

دارد اما دانه های آن سرشار از پروتئین، منیزیم و 

آهن است. ویتامین C و فیبرهای این خوراکی 

خوشمزه نیز جز دیگر مزایای آن، برای 

روزهای سرد سال  در  مصرف 
است. 

کلم بروکلی: عالوه بر مقدار 

فراوان موجود در کلم بروکلی، این سبزی 

و   K و   A،C ویتامین های  از  غنی  منبع  باید  را 

آنتی اکسیدان ها دانست که در پیشگیری از بروز برخی 

سرطان ها و بیماری های قلبی- عروقی نقش دارد. درواقع، 

خاصیت ضدسرطانی آن به دلیل وجود ترکیب شیمیایی به نام 

»سولفارافان« است که رادیکال های آزاد و عوامل سرطان زا را پیش 

از آسیب به سلول های سالم نابود می کند. همچنین این عضو 

خانواده کلم ها ماده ای فیتوشیمیایی به نام I3C دارد که مانع 

رشد سلول های سرطانی حساس به استروژن در پستان 

می شود. محققان امیدوارند بتوان از این ترکیب 

برای مقابله با سرطان پستان در تولید 

داروها استفاده کرد. 

سیر: 
مهم ترین ویژگی سیر، مقدار 

آنتی اکسیدانی  عنوان  به  آلیسین  فراوان 

قوی است که زمینه خطر سرطان ها را کاهش 

می دهد. بسیاری از ترکیبات شیمیایی سیر که عامل 

بوی آن هستند نیز در این زمینه نقش دارند زیرا مانع 

ایجاد سلول های سرطانی آسیب رسان به DNA سلول 

می شوند. از طرفی، سیر در تحریک تشکیل سلول های 

سیستم ایمنی بدن نقش دارد. مصرف 2 تا 6 حبه سیر 

خام در هفته برای بهره مندی از این خواص کافی 

است و باید به خاطر داشت طبخ سیر، 

خواص آن را کاهش می دهد. 
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میـزگـرد تغـذیه
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میـزگـرد پوست
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زيبايی       وتغذيه
 دکتر سیدعلی کشاورز

متخصص تغذیه و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

برگر يونانی 
بوقلمون با 
سبزيجات )27(

آشنايی با واژه نامه 
اختصاصی مراقبت 

از پوست )31(

تغییر رنگ ناخن ها 
از خانه تا کارخانه 
)30(

کاهش وزن 
و سرطان 

)28(

اضافه وزن و مشکالت 
گوارشی در معلوالن 

معموال  که  شایعی  مشکالت  از  یکی 
ابتال  می  شود،  ایجاد  معلول  افراد  برای 
است.  کم تحرکی  اثر  در  اضافه وزن  به 
از طرف دیگر، معموال این افراد به دلیل 
پیروی نکردن از الگوی غذایی مناسب 
روز  طول  در  کافی  آب  نوشیدن  مانند 
دچار  کافی  سبزی  و  میوه  مصرف  یا 
برخی مشکالت گوارشی مانند یبوست 
که  نکته ای  اولین  این رو،  از  می شوند. 
می توان به خانواده افراد معلول توصیه 
حواس شان  حتما  که  است  این  کرد، 
و  خوراکی ها  مصرف  میزان  و  نوع  به 
آشامیدنی های این عزیزان در طول روز 
باشند تا آنها با دریافت مایعات و فیبر 
کافی دچار مشکالتی مانند یبوست مزمن 
نشوند. از طرف دیگر، توصیه می شود 
بدنی  شرایط  که  جایی  تا  معلول  افراد 
فیزیکی  فعالیت  می دهد،  اجازه  آنها  به 
منظمی در طول روز داشته باشند زیرا 
این کار عالوه بر کمک کردن به شرایط 
گوارشی، باعث کاهش احتمال ابتال به 

اضافه وزن در آنها هم می شود. 
اگر معلول شما دچار مشکالت حرکتی 
در بخش باالتنه یا سر و گردن است و با 
غذا خوردن یا بلعیدن او مشکل دارید، 
به صورت  برایش  را  غذاها  است  بهتر 
نرم یا پوره دربیاورید و حتما میوه ها یا 
سبزی ها را به صورت کمی بخارپزشده 
آماده کنید تا از نظر جویدن دچار مشکل 
برای  می شود  توصیه  درنهایت،  نشود. 
روانی  شرایط  بهبود  و  انگیزه  افزایش 
فرد معلول حتما غذای او  کنار غذای 
و  خورد  محل  و  شود  سرو  خانواده 
از  خوردنش  غذا  زمان  یا  او  خوراک 

نباشد. اعضای خانواده جدا  سایر 

بسیاری از بیماری های پوستی در کودکان تظاهرات 
پوستی متفاوتی با بزرگساالن دارند و از همین رو، نیازمند 
بررسی های دقیق توسط متخصصان پوست و اطفال 
هستند. بچه ها از نظر پزشکی به 3 دوران نوزادی )30 روز 
اول تولد(، شیرخوارگی )از ماه دوم زندگی تا 2 سالگی( و 
کودکی )از ابتدای سال سوم زندگی تا شروع بلوغ( تقسیم  
می شود. بیماری های پوستی نوزادان و شیرخواران با عالئم 
و خصوصیات خاصی همراه است اما بیماری های پوستی 
کودکان تقریبا شبیه بزرگساالن است زیرا پوست تکامل پیدا 
کرده و با عالئم مشابهی ظاهر می شود... صفحه29

راهنمایی برای آشنایی با 
بیماری های پوستی نوزادان 
و راه های پیشگیری و درمان 

پوست نوزادان 
قدرت دفاعی 
زيادی ندارد 
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مهم ترین نکات تغذیه ای برای بیماران مبتال به ایدز  

رژیم درمانی با ایدز

در انتخاب پروتئین ها دقت کنید 
بدن افراد مبتال به ایدز برای ساختن عضالت و پیشگیری 
از تحلیل عضالنی، نیاز به پروتئین کافی و باکیفیت دارد. 
از طرف دیگر، پروتئین های باکیفیت می توانند به تقویت 
سیستم ایمنی بدن این افراد هم کمک کند. از این رو، 
نکات زیر درباره مصرف پروتئین ها به افراد مبتال به ایدز 

یا اچ آی وی مثبت توصیه می شود:
 اگر مرد هستید، روزانه 100 تا 150 گرم پروتئین 

مصرف کنید. 
 اگر زن هستید، روزانه 80 تا 100 گرم پروتئین دریافت کنید. 
 اگر همزمان با بیماری ایدز دچار بیماری های کلیوی 
هم هستید، میزان دریافت پروتئین روزانه شما باید 15 تا 
20 درصد از کالری دریافتی روزانه تان را تشکیل بدهد. 
مصرف بیشتر از این میزان پروتئین می تواند فشار زیادی 

به کلیه ها وارد کند. 
 سعی کنید میان گوشت های قرمز، انواعی که حاوی 
کمترین میزان چربی هستند را انتخاب کنید. با این تعریف، 
گوشت گوسفند که چربی نسبتا باالیی دارد، برای شما 
چندان مناسب نخواهد بود و بهتر است میان گوشت های 
قرمز از گوشت مغز ران گوساله که چربی کمتری دارد، 

استفاده کنید. 
 هنگام انتخاب گوشت ماکیان مانند مرغ، 
بوقلمون، بلدرچین، کبک و... بهتر است 
گوشت قسمت سینه که کمترین میزان چربی 
را دارد، انتخاب کنید و شدیدا از مصرف 
پوست ماکیان که حاوی چربی باالیی است، 

بپرهیزید. 
 گوشت ماهی می تواند گزینه مطلوبی 
برای شما باشد، البته به این شرط که در 
روغن فراوان سرخ نشده باشد و پوست آن 

هم خورده نشود. 
  میان انواع لبنیات حتما لبنیات کم چرب 

یا بدون چربی را انتخاب کنید. 
 برای دریافت پروتئین کافی در طول روز 
از مصرف مغزهای خام، حبوبات و غالت 

سبوس دار غافل نشوید. 
 حتما مصرف تخم مرغ را به صورت منظم در 
برنامه غذایی تان داشته باشید اما حواس تان باشد 
به دلیل نقص ایمنی بدنتان حتما باید تخم مرغ را 
به صورت کامال پخته مصرف کنید و از مصرف 
تخم مرغ نیمه پخته یا عسلی شدیدا بپرهیزید. 

کربوهیدرات های مناسب را بشناسید 
همان طور که گفته شد، معموال افراد مبتال به ایدز یا اچ آی وی 
مثبت در طول روز با افت انرژی مداوم مواجه می شوند. در 
این صورت بسیار مهم است که این بیماران، کربوهیدرات 
کافی و مناسبی در رژیم غذایی روزانه شان بگنجانند و 
در انتخاب نوع خوراکی های حاوی کربوهیدرات، دقت 
کافی داشته باشند. در ادامه به مهم ترین نکاتی که بیماران 
مبتال به ایدز باید در انتخاب کربوهیدرات ها به آنها توجه 

کنند، اشاره می کنیم: 
 هر روز 5 تا 6 وعده میوه و سبزی مصرف کنید. این 
میزان توصیه شده برابر با 3 لیوان کامال پُر از میوه ها یا 

سبزی های خردشده است. 
دریافت  و  بدن  دفاعی  سیستم  تقویت  جهت   
آنتی اکسیدان های کافی برای مبارزه با عوامل عفونی و 
ویروسی حتما در طول روز میوه ها و سبزی هایی با رنگ های 
مختلف مصرف کنید. هرچه رنگ میوه ها و سبزی ها تیره تر 
باشد، ارزش تغذیه ای آنها برای شما بیشتر خواهد بود. 

  میان کربوهیدرات های نشاسته ای، مصرف غالت 
سبوس دار به شما توصیه می شود. بهتر است به صورت 
هفتگی، مصرف جو دوسر و کینوا را در رژیم غذایی تان 

داشته باشید. 

 حتما 2 تا 3 مرتبه در هفته از انواع حبوبات استفاده کنید. 
انواع  و  شکر  مانند  کربوهیدرات هایی  مصرف   
خوراکی های حاوی قند و شکر مانند شیرینی ها، کیک ها، 
کلوچه ها، بیسکویت ها، بستنی، شکالت ها، پاستیل ها و... 
را شدیدا در برنامه غذایی تان کاهش دهید. قند و شکر 
ساده می تواند شدیدا باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن 
شود و سطح استرس اکسیداتیو را در بدن افزایش دهد. 

در مصرف چربی ها محتاط باشید 
چربی ها مانند سایر گروه های غذایی به هیچ وجه نباید از 
برنامه غذایی شما حذف شوند زیرا همین چربی ها هستند 
که کنار کربوهیدرات ها، انرژی کافی بدن شما را در طول 
روز تامین می کنند. با این حال، شما باید در مصرف چربی ها 
بسیار محتاط باشید زیرا انتخاب چربی های ناسالم می تواند 
سطح التهاب را در بدن افزایش دهد و قدرت سیستم دفاعی 
را هم تضعیف کند. در مورد انتخاب و مصرف چربی ها 

نیز به موارد زیر توجه کنید: 
 تقریبا 30 درصد از کالری دریافتی روزانه تان باید از 

طریق چربی ها تامین شود. 
 حدود 10 درصد )یا بیشتر( از این 30 درصد باید از 
طریق مصرف چربی های غیراشباع تک زنجیره ای تامین 
شود. این چربی ها در 

خوراکی هایی مانند مغزهای خام، دانه های خام، آووکادو، 
ماهی، روغن زیتون و روغن کانوال وجود دارند. 

 کمتر از 10 درصد از این 30 درصد باید از چربی های 
غیراشباع چندزنجیره ای تامین شود. این چربی های در 
خوراکی هایی مانند گردو، بذر کتان، روغن ذرت، روغن 

دانه آفتابگردان و روغن دانه سویا وجود دارد. 
 کمتر از 7 درصد از این 30 درصد می تواند از چربی های 
اشباع تامین شود. چربی های اشباع در خوراکی هایی مانند 
گوشت قرمز، گوشت ماکیانی که همراه با پوست طبخ 
می شوند، کره، لبنیات پرچرب، روغن نارگیل و روغن 

پالم وجود دارند. 

بیشتر به دریافت ویتامین ها و مواد معدنی 
توجه کنید 

معموال بیشتر سلول های بدن افراد مبتال به بیماری ایدز یا 
اچ آی وی مثبت دائم در حال تخریب هستند بنابراین بسیار 
ضروری است که این بیماران برای بازسازی دوباره سلول ها، 
ویتامین ها و مواد معدنی فراوانی دریافت کنند. ویتامین ها و 
مواد معدنی به افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن کمک کرده 
و شرایط بیمار را در دوره درمان بهبود می دهند. مهم ترین 
ویتامین ها و مواد معدنی که برای این بیماران به صورت 

روزانه ضروری است، شامل موارد زیر می شوند: 
 ویتامین A و بتاکاروتن؛ منابع دریافتی شامل 
سبزی های برگ سبز تیره، میوه ها و سبزی های 
زرد، نارنجی و قرمز، جگر کامال پخته، تخم مرغ 

کامال پخته و شیر  
 ویتامین های گروه B؛ منابع دریافتی شامل 
غالت  مرغ،  ماهی،  کم چرب،  قرمز  گوشت 
سبوس دار، مغزهای خام، لوبیا سفید، آووکادو، 

کلم بروکلی و سبزی های برگ سبز تیره
 ویتامین C؛ منابع دریافتی شامل پرتقال، نارنگی، 
گریپ فروت، انواع لیمو، کیوی، فلفل دلمه ای، فلفل 

سبز و پیاز خام 
 ویتامین E؛ منابع دریافتی شامل سبزی های 

برگ سبز تیره، بادام زمینی و روغن های گیاهی 
 سلنیوم؛ منابع دریافتی شامل غالت سبوس دار، 
مغزهای خام، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، ماهی، 

تخم مرغ کامال پخته و کره بادام زمینی 
 زینک یا روی؛ منابع دریافتی شامل گوشت قرمز 
کم چرب، گوشت های سفید کم چرب، ماهی، انواع 

لوبیا،  بادام زمینی، شیر و لبنیات. 

جهت تقویت 
سیستم دفاعی 
بدن و دریافت 

آنتی اکسیدان های 
کافی برای مبارزه 
با عوامل عفونی و 
ویروسی حتما در 
طول روز میوه ها 
و سبزی هایی با 

رنگ های مختلف 
مصرف کنید. 

هرچه رنگ 
میوه ها و سبزی ها 

تیره تر باشد، 
ارزش تغذیه ای 

آنها برای شما 
بیشتر خواهد بود 

بسیار  نکات  از  یکی 
به  همواره  که  مهمی 
مثبت  اچ آی وی  افراد 
ایدز  به  مبتال  بیماران  و 
توصیه می شود، این است که مراقب رژیم 
غذایی شان باشند. معموال این بیماران دچار 
نقص ایمنی هستند و در طول روز به طور 
مداوم با افت انرژی مواجه می شوند. به همین 
دلیل بسیار ضروری است که برنامه غذایی 
این افراد به گونه ای چیده شود که هم بتواند 
باعث تقویت سیستم دفاعی بدنشان برای 
مبارزه با عوامل ویروسی و عفونی بشود 
و هم انرژی الزم برای بدنشان را در طول 
روز تامین کند. با این مقدمه، در صفحه 
»سفره سالم« این هفته با مهم ترین نکات 
تغذیه ای که تمامی افراد مبتال به ایدز و 
اچ آی وی مثبت باید آنها را در رژیم غذایی 
روزانه شان در نظر بگیرند، آشنا خواهید شد.

 ترجمه: 
راضیه فیضی

گاهی برخی از افراد مبتال به ایدز یا 
اچ آی وی مثبت که دوره درمان را سپری 
می کنند، در اثر مصرف داروهای مربوط 
به این بیماری با بعضی عوارض جانبی 
اشتها مواجه می شوند.  مانند کاهش 

در چنین مواردی توصیه می شود این 
افراد، میزان فعالیت های فیزیکی منظم 
را  روز  طول  در  کردن  ورزش  مانند 
تحریک  اشتهایشان  تا  دهند  افزایش 

شود. 
افراد  این  است  بهتر  دیگر،  طرف  از 
قبل از وعده ها و میان وعده های غذایی 
مایعات خودداری  و  نوشیدن آب  از 
کنند تا جلوی اشتهایشان گرفته نشود. 
اعضای  و  دوستان  کنار  خوردن  غذا 
دیگری  راه  می تواند  هم  خانواده 
بیماران  این  اشتهای  بهبود  برای 
است   الزم  گاهی  این حال،  با  باشد. 
با  را  کم اشتهایی  موضوع  بیماران 
بگذارند  میان  در  معالج شان  پزشک 
تا در صورت نیاز، مکمل های غذایی 
مخصوص برای افزایش اشتها برایشان 

تجویز شود. 
این  است  ممکن  که  دیگری  مشکل 
کاهش  شوند،  مواجه  آن  با  بیماران 

وزن در دوره درمان است.
برای پیشگیری از کاهش وزن شدید 
عضالت،  تحلیل  از  جلوگیری  و 
کم چرب،  پروتئین  باید  بیماران  این 
چربی های  و  سالم  کربوهیدرات 
غذایی شان  رژیم  در  را  مناسبی 

نند.  بگنجا
و  مغزها  خشک،  میوه های  مصرف 
میان وعده های  تمام  در  دانه های خام 
غذایی به کنترل وزن این بیماران کمک 
شدید  وزن  کاهش  جلوی  و  می کند 

آنها را می گیرد. 
از  پیشگیری  برای  باید  افراد  این 
تحلیل عضالنی هیچ کدام از وعده ها 
و میان وعده های غذایی را حذف نکنند 
و در صورت کاهش اشتها، غذاها را 
به  فراوان  وعده های  و  کم  در حجم 

برسانند.  مصرف 
مصرف خوراکی هایی مانند ماست یا 
ساالد همراه با غذا می تواند به بهبود 

اشتهای این افراد کمک کند. 
بیمارانی که دچار مشکالت دهانی یا 
گوارشی  مشکالت  از  یا  هستند  بلع 
رنج می برند هم نباید غذاهای اسیدی 

را با معده خالی مصرف کنند.

مراقب اشتهایتان باشید!

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدرضا وفا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

ایران
 

 اگر اسهال مداوم دارید... 

معموال در بسیاری از مبتالیان به بیماری ایدز یا اچ آی وی 

مثبت که در حال سپری کردن دوره درمان هستند، ابتال به 

اسهال های مداوم شدت پیدا می کند. در مواجهه با چنین 

مشکلی باید موارد زیر را رعایت کنید: 

 در طول روز بیشتر آب، مایعات و آب میوه مصرف کنید. 

 مصرف شیر و نوشیدنی های حاوی شکر یا کافئین 
را کاهش دهید. 

 آهسته غذا بخورید و غذایتان را به خوبی بجوید. 

 از مصرف غذاهای پرچرب شدیدا بپرهیزید. 

 سعی کنید  موز، برنج و نان را در رژیم غذایی روزانه تان 
داشته باشید. 

 اگر به طور مداوم دچار اسهال می شوید، به جای میوه ها 

و سبزی های خام، آنها را به صورت بخارپز مصرف کنید. 

 استفاده از مکمل های کربنات کلسیم یا مکمل های حاوی 

فیبر را زیر نظر متخصص در رژیم غذایی تان داشته باشید.

مواجهه با چنین مشکلی، موارد تغذیه ای زیر را رعایت کنند: طول هفته یا ماه می شوند. از این رو، بهتر است این بیماران در دوره درمان دچار حالت تهوع  مداوم و حتی استفراغ مکرر در برخی از افراد مبتال به بیماری ایدز یا اچ آی وی مثبت در طول  اگر حالت تهوع دارید... 
 تا 45 دقیقه بعد از خوردن غذا، دراز نکشید یا فعالیت سنگین کنید و حجم مصرف غذاهای گرم را شدیدا کاهش دهید.  هنگامی که حالت تهوع دارید، بیشتر غذاهای خنک مصرف  بیشتر چای زنجبیل یا شکالت زنجبیل مصرف کنید.  کمتر از غذاهای پرادویه و دارای بوی شدید استفاده کنید. حجم غذایی مصرفی را در هر وعده کم کنید.  تعداد وعده های غذایی تان را در طول روز افزایش دهید و  غذاهای کم چرب مصرف کنید. 

 مصرف میوه ها می تواند در کاهش حالت تهوع موثر باشد.چرب را در رژیم غذایی تان کاهش دهید.  تا جایی که می توانید، مصرف انواع فست فود و انواع سس های انجام ندهید.
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زیادی  طرفداران  اخیر،  سال های  در  که  است  گوشت هایی  جزو  بوقلمون  گوشت 
با گوشت های  این گوشت در مقایسه  پیدا کرده است.  ایرانیان  ما  از  میان بسیاری 
کمتری  کالری  و  پایین تر  بسیار  چربی  گوساله،  و  گوسفند  گوشت  مانند  قرمزی 
می تواند  بوقلمون  گوشت  کمتر،  کالری  و  چربی  وجود  با  و  دیگر  طرف  از  دارد. 
پروتئین  دریافت  برای  مناسبی  و  مطلوب  کامال  منبع  قرمز،  گوشت های  اندازه  به 
الزم بدن باشد. از این رو، افرادی که می خواهند با مصرف گوشت ها حجم کمتری 
از  ناشی  افزایش کلسترول خون  از چربی و کالری را دریافت کنند و کمتر دچار 
مصرف گوشت شوند، می توانند به سادگی حجم مصرف گوشت بوقلمون را بیشتر 

از گوشت های قرمز کنند. 
از طرف دیگر، گوشت بوقلمون، منبع بسیار خوبی برای دریافت ماده معدنی سلنیوم 
می کند  بازی  بدن  در  تیروئید  هورمون  متابولیسم  در  اساسی  نقشی  سلنیوم  است. 
بدن  دفاعی  سیستم  شرایط  بهبود  باعث  قوی  نسبتا  آنتی اکسیدان  یک  به عنوان  و 
می شود. به همین دلیل هم مصرف خوراکی های حاوی سلنیوم در فصل های شیوع 
بیماری های  به  ابتال  احتمال  ایمنی،  تقویت سیستم  از طریق  سرماخوردگی می تواند 

مسری فصلی را کاهش دهد. 

به این ترتیب، شما می توانید از گوشت بوقلمون در انواع سوپ های پاییزی و زمستانی 
هم کمک بگیرید تا از خواص آنتی اکسیدان آن هرچه بیشتر بهره مند شوید. 

خوشبختانه گوشت بوقلمون مانند برخی گوشت های دریایی، مقادیر مناسبی از فسفر 
را هم به بدن می رساند. زمانی که سطح فسفر و کلسیم در بدن به اندازه کافی باشد، 

سالمت استخوان ها و دندان ها تا حد قابل قبولی تضمین خواهد شد. 
بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که کافی بودن میزان فسفر در بدن، به ساخت 

عضالت هم کمک می کند و باعث استفاده از کربوهیدرات ها 
و چربی های ذخیره شده در بدن به عنوان انرژی مي شود 

داشته  مطلوبی  متابولیسم  می خواهید  اگر  بنابراین 
باشید و دچار تحلیل عضالنی نشوید، به سادگی 

هفته ای 2 تا 3 مرتبه گوشت بوقلمون را در 
برنامه غذایی تان داشته باشید. 

یکی دیگر از ویژگی های مطلوب گوشت 
بوقلمون، این است که منبع غذایی خوبی 

 ،B گروه  ویتامین های  تمامی  دریافت  برای 

در  که  افرادی  به  معموال  دلیل  همین  به  می شود.  B6، محسوب  ویتامین  مخصوصا 
باردار توصیه می شود حتما  طول روز احساس خستگی مفرط می کنند و خانم های 
به صورت منظم، مصرف گوشت بوقلمون را در رژیم غذایی شان داشته باشند. ویتامین 
B6 فراوان موجود در گوشت بوقلمون می تواند به رشد بهتر مغز جنین کمک کند و 

این نکته باید مورد توجه خانم های باردار قرار بگیرد. 
ضمن اینکه ریبوفالوین هم به عنوان یکی از زیرگروه های ویتامین B در حجم قابل قبولی 
در گوشت بوقلمون وجود دارد و این ریزمغذی می تواند به تولید سلول های 

قرمز خونی کمک قابل توجهی برساند. 
یکی از مهم ترین ویژگی های گوشت بوقلمون، این است که نوعی 
اسید آمینه ضروری به  نام » تریپتوفان« دارد. زمانی که سطح 
 تریپتوفان در بدن باال می رود، میزان استرس کاهش می یابد 
و بدن خصوصا مغز با آرامش و شل شدن عضالت 
مواجه می شود. به همین دلیل هم مصرف غذاهای 
حاوی گوشت بوقلمون در وعده شام می تواند به 

داشتن تجربه خواب بهتر در شما کمک کند.

چرا گوشت بوقلمون بخوریم؟ 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری/  مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان  

1. اگر می خواهید برگر بوقلمون شما دارای بافت نرم و لطیفی 
باشد، حتما از گوشت ران بوقلمون استفاده کنید و آن را قبل 
از ترکیب با سایر مواد، 2 مرتبه از چرخ گوشت بگذرانید. 

این کار به حفظ بافت بهتر برگر شما کمک خواهد کرد. 

برگر،  انواع  به  رنده شده  سیر  و  رنده شده  پیاز  افزودن   .2
مخصوصا برگر بوقلمون، طعم بسیار مطلوبی به آن می دهد. با 
این حال، باید به خاطر داشته باشید برای پیشگیری از متالشی 
شدن بافت برگر حتما آب پیاز رنده شده را قبل از افزودن به 

گوشت چرخ کرده بوقلمون کامال بگیرید. 

بافت  یا  شد  شل  کمی  دلیلی  هر  به  بنا  شما  برگر  اگر   .3
منسجمی پیدا نکرد، قبل از شکل دادن به برگرهای بوقلمون 
حتما مقداری آرد نخودچی به آن اضافه کنید. آرد نخودچی 
عالوه بر منسجم کردن بافت برگر، بافت پوک و طعم جذابی 

به برگر بوقلمون می دهد. 

4. اگر اسفناج در دسترس نداشتید، می توانید مقداری جعفری 
خردشده را با گوشت چرخ کرده بوقلمون مخلوط کنید و سپس 

برگر را آماده طبخ کنید. 

برگر  اولیه  به مواد  پنیر چدار رنده  شده  افزودن مقداری   .5
بوقلمون باعث لطیف تر شدن بافت برگر و بهبود نهایی طعم 

ساندویچ شما خواهد شد. 

6. اگر از سینه بوقلمون هم برای تهیه برگر استفاده می کنید، 
می توانید برای نرم شدن بافت برگر یک عدد زرده تخم مرغ 
با گوشت  را هم  باربیکیو  یا سس  مقداری سس کچاپ  و 
چرخ کرده مخلوط کنید تا بافت نهایی برگر بوقلمون بیش از 

اندازه خشک نشود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای پخت 
برگر بوقلمون 

غذایی مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن

برگر یونانی بوقلمون با سبزیجات  

طرز تهیه 
1. قبل از آماده کردن برگر بهتر است ابتدا سس یونانی مخصوص این 
برگر را آماده کنید و آن را داخل یخچال بگذارید تا طعم مواد داخل سس 
یکنواخت شود. برای تهیه سس یونانی برگر بوقلمون باید تمام موادی که 
در بخش »مواد الزم برای تهیه سس یونانی« به آنها اشاره شده است را 
با همدیگر ترکیب کنید و این ترکیب را بعد از گذاشتن درِ ظرف سس، 

داخل یخچال قرار دهید تا هنگام استفاده از آن فرابرسد. 
2. برای تهیه برگر بوقلمون ابتدا باید گوشت چرخ کرده ران بوقلمون 
را با اسفناجی که کامال ساطوری کرده اید، پنیر فتای خردشده، پودر سیر، 
پودر آویشن، نمک و فلفل به خوبی ترکیب کنید و این ترکیب را حدود 

5 دقیقه به خوبی ورز بدهید تا بافت و طعم مواد اولیه یکنواخت شود. 
3. مواد برگر را به 4 قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را به شکل یک 

برگر فرم بدهید. 
4. داخل یک سینی یا بشقاب پهن، یک نایلون بیندازید و 4 عدد برگر را 
روی نایلون قرار دهید. نایلون دیگری روی برگرها بکشید و بشقاب یا سینی 
را به مدت 10 دقیقه داخل یخچال بگذارید. این کار باعث می شود طعم 
مواد یکدست شود و برگرها هنگام طبخ، حالت خود را از دست ندهند. 
5. بعد از 10 دقیقه، برگرها را از یخچال خارج کنید و آنها را روی کاغذ 
روغنی داخل سینی فر بچینید. برگرها را داخل فر و در پنجره وسط قرار 
دهید و حرارت آن را روی حدود 120 درجه سانتی گراد تنظیم کنید. با 
این دما، هر طرف برگرها برای پخته شدن به حدود 6 تا 8 دقیقه زمان 
نیاز دارند. با این حال، زمان پخت برگرهای شما به میزان ضخامت آنها 
بستگی دارد و شما باید هر 4 تا 6 دقیقه یکبار، هر دو طرف برگرها را 

بررسی کنید تا مطمئن شوید خام یا سوخته باقی نمی مانند. 
6. اگر اجاق گاز فردار در اختیار نداشتید، می توانید کف تابه نچسبی را در 
حد چرب شدن به روغن آغشته کنید و سپس برگرها را کف تابه بچینید. 
در تابه را ببندید و حرارت زیر آن را در حد متوسط تنظیم کنید. در این 
حالت، اگر هر طرف برگرها داخل تابه نچسب یا تابه گریل حدود 4 تا 

6 دقیقه حرارت ببینند، برگر شما کامال پخته و آماده می شود. 
7. بعد از آماده شدن برگرها، وقت آن رسیده که ساندویچ برگر را 
بچینید. برای این کار کافی است نان های برگر را باز کرده و یک طرفشان 
را به سس یونانی آغشته کنید. سپس ابتدا یک عدد برگر، حلقه های خیار 
و درنهایت حلقه های پیاز را بچینید و ساندویچ را ببندید. شما می توانید 

سس را به جای روی نان، مستقیم روی برگرها نیز بریزید. 

پیشنهاد این غذا
پیشنهاد می کنیم برای حفظ اصالت این ساندویچ یونانی حتما 
آن را با نان برگر سبوس دار یا نان برگر قهوه ای سرو کنید. 
اگر می خواهید این غذا را به صورت کامال اصیل داشته باشید، 
نان های برگر را قبل از چیدن گوشت و سبزیجات در آنها از 
وسط به دو نیم تقسیم کنید. کف تابه نچسب را کمی روغن 
زیتون، سیر رنده شده و آویشن بپاشید و اجازه دهید بخش 
داخلی نان ها حدود 2 دقیقه داخل تابه نچسب حرارت ببینند 
و طعم روغن زیتون، سیر و آویشن را به خود بگیرند. شما 
می توانید برای افراد الغر، یک ورق پنیر گودا یا چدار را هم 
افرادی که اضافه وزن دارند  داخل ساندویچ برگر بگذارید. 
یا می خواهند پروتئین بیشتر و چربی کمتری دریافت کنند 
نیز می توانند به جای ران بوقلمون، از سینه بوقلمون استفاده 
کنند. البته در این صورت باید برای پیشگیری از سفت شدن 
بیش از اندازه بافت برگرها، حجم اسفناج و پنیر فتا را به 
کنار  می توانند  دیابت  به  مبتال  افراد  داد.  افزایش  برابر   1/5
سبزیجات موجود در این ساندویچ، از حلقه های نازک کدوی 
خام و اسفناج خام هم کمک بگیرند تا فیبر باالتری با خوردن 

ساندویچ برگر یونانی دریافت کنند.

پیشنهاد سرآشپز

/30 آماده می شود

/30 پخته 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 4 نفر(

40 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

جزو  برگر  انواع 
بسیار  ساندویچ های 
پرطرفدار میان بسیاری 
و  کودک  از  افراد؛  از 
نوجوان گرفته تا جوان و میانسال هستند. 
اگر شما بتوانید طرز تهیه چند نوع برگر 
خانگی سالم را یاد بگیرید، دیگر نیازی به 
خوردن برگرهای نامطمئن نخواهید داشت. 
برگر بوقلمون با پنیر فتا و سبزیجات جزو 
غذاهای محبوب میان یونانی ها و ساکنان 
برگر  است.  مدیترانه ای  سرزمین های 
بوقلمون به دلیل داشتن ترکیبات و همراهان 
مناسب، غذای خوبی برای حفظ سالمت 
استخوان ها محسوب می شود زیرا کلسیم 
باالیی را در خود جا داده است. این غذا 
می تواند به سادگی در برنامه غذایی افراد 
سالمند، کودکان و خانم های باردار جا بگیرد 
و مصرف آن همراه با تمام سبزیجاتی که در 
ترکیباتش گنجانده شده، به افزایش قدرت 

سیستم دفاعی بدن کمک کند. 

همراهان این غذا 
بهتر است برای جذب بهتر و بیشتر ویتامین 
C موجود در این ساندویچ، آن را با یک لیوان 
آب مرکبات مانند ترکیبی از آب پرتقال و 
آب نارنگی یا آب پرتقال و آب لیموشیرین 
مصرف کنید. به افراد دچار غلظت خون باال 
توصیه می شود که حتما از چاشنی سماق 
برای طعم دادن به برگر یونانی استفاده کنند. 
یک ظرف ساالد فصل تازه که با آب لیمو، 
روغن زیتون و ماست یونانی طعم دار شده 
هم می تواند همراه بسیار خوبی برای این برگر 
باشد. افراد الغر و کودکان کم غذا یا بدغذا 
می توانند مقداری پوره سیب زمینی را هم با این 
برگر همراه کنند. از میان سبزیجات مختلف، 
جعفری و گوجه فرنگی می توانند همراهان 
خوبی برای این ساندویچ باشند و طعم آن 

را بیش از پیش جذاب کنند. 

مقدار کالری 
 1600 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت تهیه 
4 ساندویچ از آنها، هر یک، 400 کیلوکالری 
انرژی خواهد داشت. در صورت همراه کردن 
این ساندویچ با ساالد، آن هم به اندازه 2 لیوان 
سبزی های تازه و خردشده ای که با آب لیموی 
تازه طعم دار شده باشد، 50 کیلوکالری دیگر 

باید به عدد یادشده افزود.  

ارزش تغذیه ای
هر عدد از ساندویچ های برگر یونانی حاوی 
حدود 17 گرم چربی )6 گرم چربی اشباع(، 
5 گرم فیبر، 28 گرم کربوهیدرات، 30 گرم 
پروتئین، 89 میکروگرم فوالت، 103 میلی گرم 
کلسترول، 6 گرم قند، 4 هزار و 775 واحد 
 ،C 4 میلی گرم ویتامین ،A بین المللی ویتامین
234 میلی گرم کلسیم، 3 میلی گرم آهن، 677 
میلی گرم سدیم و 586 میلی گرم پتاسیم است. 
ضمن اینکه می تواند 96 درصد از نیاز روزانه 
بدن به ویتامین A، 23 درصد به کلسیم و 22 

درصد به فوالت را هم تامین کند. 
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كیلوكالري25لیوان1اسفناج تازه خردشده

كیلوكالري750گرم450گوشت ران بوقلمون چرخ كرده

كیلوكالري120لیوان1/2پنیر فتا

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/2پودر سیر

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/2پودر آویشن

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/4نمک

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/4پودر فلفل سیاه تازه

كیلوكالري640عدد4نان همبرگری سبوس دار

كیلوكالري25حلقه12خیار تازه

كیلوكالري25حلقه8پیاز قرمز

كیلوكالري15قاشق غذا خوری4سس یونانی

مواد الزم برای تهیه سس یونانی 
كیلوكالري20قاشق غذا خوری3ماست

كیلوكالري20عدد1خیار كوچک رنده شده

كیلوكالري0حبه درشت1سیر رنده شده

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/8نمک

كیلوكالري20قاشق چای خوری1روغن زیتون

كیلوكالري0قاشق غذا خوری1/2آب لیموترش تازه یا سركه
مخلوط شوید، نعناع، جعفری و 

كیلوكالري0قاشق چای خوری1آویشن خشک

8. بهتر است برای حفظ طعم و ارزش تغذیه ای غذا، این ساندویچ ها بالفاصله پس از 
طبخ مصرف شوند و برای وعده های غذایی بعدی نگهداری نشوند.
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: خانم دکتر! چرا بیماران مبتال به 
سرطان پستان در طول درمان و پس از آن 

باید زیر نظر متخصص تغذیه باشند؟
زیرا برخی مواد غذایی مثل کنجد و بذر کتان، 
برخی  و حتی  زیره  آنها،  و روغن های  سویا 
دمنوش ها مثل گل گاوزبان و... حاوی استروژن 
هستند و باید در رژیم غذایی محدود شوند. 
متخصص تغذیه در طول درمان و پس از آن 
به  را  الزم  آموزش های  و  توصیه ها  می تواند 

بیمار بدهد.

بدن  خشکی  از  ورجاوند  خانم   :
و  مفصلی  دردهای  کردند.  شکایت  خیلی 
پستان  سرطان  درمان  از  بعد  بدن  خشکی 

طبیعی است؟
می کنند،  شیمی درمانی  که  خانم هایی  در 
مخصوصا اگر سرطان وابسته به هورمون داشته 
باشند، با توجه به نوع تومور باید تولید هورمون 
زنانه یا استروژن در بدن متوقف شود. برای این 
منظور باید داروهای یائسه  کننده تجویز شود. با 
مصرف این داروها عالئمی مثل دردهای مفصلی 

و آرتروز، کمردرد و  زانودرد بروز می کند. 
روی  خود  نیز  شیمی درمانی  داروهای 
تاثیر می گذارد و فرد  استخوان ها و مفاصل  
تا یک سال بعد از شیمی درمانی دچار دردهای 

عضالنی و مفصلی خواهد بود. 

: آیا برای کاهش این دردها رژیم 
غذایی خاصی تجویز می شود؟

بله، برخی رژیم ها مثال رژیم غذایی ضدالتهاب 
که در آن برخی مواد غذایی خانواده سبزیجات 

مثل سیر و پیاز و سبزیجات برگ سبز تیره و 
بنفش یا میوه ها و سبزیجات نارنجی و قرمز 
گنجانده شده، خواص ضدالتهابی دارند. امگا3 
موجود در گردو و روغن ماهی و آبزیان نیز از 
دیگر موادی است که خاصیت ضدالتهابی دارد 
می کند.  کمک  مفصلی  دردهای  کاهش  به  و 
ضعف عضالت هم معموال در بیماران شایع 
منیزیم  منابع  از  باید  دلیل  همین  به  و  است 

استفاده کنند. 
سبز  برگ های  و  خوردن  سبزی  خام،  آجیل 
از مکمل های  منیزیم هستند.  منبع  کاهو  تیره 
اما  استفاده کرد  منیزیم هم می توان  خوراکی 
دوز مصرفی و تعداد روزهای مصرف باید زیر 
نظر متخصص تغذیه به دقت محاسبه شود. 

پس به طور کلی رژیم ضدالتهاب برای کاهش 
دردهای عضالنی و استخوانی و مفصلی مناسب 
است. کاهش وزن تدریجی نیز می تواند سبب 
کاهش التهاب بدن شود و در تسکین دردها 

موثر باشد.

: آیا با تغذیه می توان مشکالت را 
کامال رفع کرد؟

با تغذیه می توان تا حدی عالئم را کاهش داد. 
درمان  اتمام  از  بعد  بالفاصله  چاق  افراد  در 
رژیم کاهش وزن داده می شود زیرا چاقی  و 
کاهش  سبب  می تواند  بدن  در  چربی  تجمع 
برای  را  بستر  و  شود  ایمنی  سیستم  قدرت 
رشد سلول های سرطانی فراهم کند. سلول های 
سرطانی در بدن، سلول های ایمنی را از بین 

می برند. 
از سوی دیگر، بافت چربی هورمون استروژن 

خانمی  با  در  اگر  حتی  یعنی  می کند؛  ترشح 
مصرف داروهای یائسه  کننده تخمدان ها از کار 
بیفتد و استروژن ترشح نشود، بافت چربی منبع 

تولید استروژن است. 
استروژن به شدت زمینه ساز رشد سلول های 

سرطانی در رحم، تخمدان و پستان است. 
بیماری  عود  از  لحاظ  این  از  وزن  کاهش 
داشت  توجه  باید  ولی  می کند  پیشگیری 
کاهش وزن با سرعت زیاد و ناگهانی نباشد 
زیرا کاهش وزن بیش از 5 کیلوگرم در ماه  
و  چربی  بافت  سریع  تجزیه  سبب  می تواند 
افزایش چربی در خون  و باال رفتن کلسترول 
شود که از یک سو سبب ضعیف شدن سیستم 
کلسترول   دیگر،  سوی  از  و  می شود  ایمنی 
تولید  کننده استروژن است، پس کاهش وزن 
متخصص  نظر  زیر  و  آرام  و  تدریج  به  باید 

باشد.  تغذیه 
استفاده از رژیم های کتوژنیک که به تازگی رایج 

شده، در انواع سرطان به خصوص سرطان های 
وابسته به هورمون اصال توصیه نمی شود. این 
رژیم از درصد چربی باال تشکیل شده و مصرف 
تولید  افزایش  سبب  بیماران  این  در  چربی 

استروژن و عود بیماری می شود. 

این  در  متابولیسم  بودن  پایین  با   :
بیماران چه می کنید؟

متابولیسم خانم های مبتال به سرطان پستان پس 
از درمان به دلیل مصرف دارو برای سرکوب 
هورمون استروژن پایین می آید و مانند یک 
به سختی وزن کم می کند،  که  یائسه   خانم 

سوخت وسازشان کم می شود. 
اگر این خانم ها ورزش نکنند و رژیم نگیرند، 

به تدریج چاق می شوند. 
از سوی دیگر، پاسخ به درمان های تغذیه ای 
در این خانم ها کند است، مثال کاهش وزن 
دارد،  ماهانه  عادت  چرخه  خانمی  که  در 
ولی  باشد  ماه  در  کیلوگرم   5 است  ممکن 
کیلوگرم   2 شاهد  حداکثر  خانم ها  این  در 
کاهش وزن هستیم بنابراین هر 3 هفته یکبار 
تغییر  را  آنها  کالری  و  مصرفی  مواد  نوع 
می دهیم تا سوخت وساز در بدن کنترل شود 
و با ایجاد تغییراتی در میزان کربوهیدرات، 
را  سوخت و ساز  بتوان  چربی  و  پروتئین 

داد.  افزایش 

: آیا فعالیت بدنی هم می تواند سبب 
افزایش متابولیسم شود؟

به طور حتم ورزش نقش کاتالیزوری دارد و 
سبب پاسخ بهتر از رژیم غذایی می شود.

نگاه متخصص تغذیه

: چه شد که به متخصص تغذیه مراجعه کردید؟
من همیشه اضافه وزن داشتم. سال 95 تشخیص سرطان 
پستان برای من داده شد. پیش از آن وزنم همیشه روی 
85 کیلوگرم بود اما بعد خیلی باال رفت و به 102 کیلوگرم 
رسید. دیسک کمر داشتم و اضافه وزن آزارم می داد و 
سبب تشدید دردم می شد. از سوی دیگر، نوع سرطانم 
هورمونی بود و اضافه وزن می توانست سبب عود بیماری 
شود به همین دلیل الزم بود سریع تر وزنم را پایین بیاورم. 
متخصص  نظر  تحت  هم  بیماری  طول  در   :

تغذیه بودید؟
نه، رژیم معمولی داشتم. به دلیل شیمی درمانی بی اشتها 
شیرینی  عاشق  همیشه  که  بود  جالب  برایم  بودم.  شده 
حتی  و  شیرینی  به  کال  شیمی درمانی  طول  در  و  بودم 
گوشت بی میل شده بودم اما وزنم ثابت ماند و کم نشد. 
متابولیسم بدنم هم به شدت پایین آمده بود و وزن کم 
متخصص  به  گرفتم  تصمیم  دلیل  همین  به  نمی کردم. 

تغذیه مراجعه کنم.
: ایشان چه توصیه ای برایتان داشتند؟

قرار شد طبق رژیمی که هر 3 هفته عوض می شد، وزن 
آنها کمتر  بیشتر شد و حجم  تعداد وعده هایم  کم کنم. 
و به این ترتیب توانستم طی 6 ماه 6 کیلوگرم وزن کم 
کنم اما نکته مهم این بود که من نیاز به شخصی داشتم 
برایم  و  کند  راهنمایی ام  دارویی  تداخالت  مورد  در  تا 

غذاهای ممنوع را مشخص کند. 

: منظورتان از تداخالت دارویی چیست؟
برای پیشگیری از عود بیماری برایم داروی تاموکسیسن 
تجویز شد که سبب یائسگی می شود. مصرف این دارو 
سبب بروز برخی عالئم از جمله پادرد و خشکی بدن 
شد. نیاز داشتم راهنمایی شوم تا کنار مصرف این دارو، 
چه مکمل هایی مصرف کنم تا بدنم انعطاف پذیرتر شود. 
روزانه  رژیم  در  غذایی ای  مواد  نوع  چه   :

برایتان ممنوع شد؟
در کل، گوشت قرمز باید کم مصرف کنم، مثال هفته ای یکبار 
به اندازه یک بند انگشت. روغن کنجد و فراورده هایش 

هم حذف شد. سویا هم ممنوع شد. 
: فعالیت بدنی دارید؟

به  و  دارم  بازو  با  کار  در  که  محدودیت هایی  دلیل  به 
دلیل دیسک کمر نمی توانم باشگاه بروم ولی پیاده روی 
می کردم. فیزیولوژیستم سی دی نرمش برایم فرستاد که 
بسیار خوب بود و حالم را بهتر می کرد و حتی در کاهش 
اندازه ام تاثیر داشت اما به مرور کمردردم تشدید شد و 
به همین دلیل ورزش ها را قطع کردم. پیاده روی را هم 
 15 پیاده روی  دوباره  شدن  بهتر  از  بعد  اما  کردم  قطع 

دقیقه ای را شروع کردم. 
: آیا با مشکل دیگری هم روبرو شدید؟

درمان  دوره  اتمام  از  بعد  که  بودم  مو  ریزش  دچار 
مسائل  جز  حاضر  حال  در  و  شد  آغاز  موها  رشد 

ندارم. دیگری  مشکل  ذکرشده، 

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.

خانمورجاوندکه6ماهاست6کیلوگرمکاهشوزنداشته،میگوید
شرایط، من را به سوی کاهش وزن کشاند

یکی از دستورالعمل های درمانی در بیماران 
مبتال به سرطان، داشتن فعالیت بدنی و ورزش 
است که هم سبب کاهش وزن می شود و 
هم به بهبود توانایی تنفس کمک می کند و 
بر عملکرد بهتر و کیفیت زندگی تاثیرگذار 
است. از همه مهم تر، ورزش در افرادی که 
بیمار نیستند می تواند از بروز سرطان پستان 

پیشگیری کند. 
گاهی بیماران، دچار دردهای همراهی هستند 
که مانع ورزش می شود، مثال خانم ورجاوند 
دارند  با دیسک کمر  پستان همراه  سرطان 
ایشان  در  می تواند  تردمیل  از  استفاده  که 

مشکل ساز شود. 
لنفاوی  غدد  برداشتن  عمل  خانم ها  برخی 
زیر بغل را انجام داده اند و دچار ورم دست 
هستند. برای این گروه از بیماران ورزش های 
خاصی برای کاهش ورم و درد وجود دارد. 
این نوع نرمش ها هیچ تاثیری در شدت یافتن 
دیسک کمر ندارد اما اگر کنار این نرمش ها 
فعالیت های دیگری باشد که سبب فشار به 
کمر شود، می تواند دیسک کمر را بدتر کند. 
فرض بگیرید این بیمار کنار نرمش روزانه 
40 دقیقه پیاده روی کند. پیاده روی در سطوح 
می تواند سبب  نامناسب  با کفش  نامناسب 

تشدید درد دیسک کمر شود. 
در کل، ورزش هایی مثل پیاده روی و استفاده 
از تردمیل و دوچرخه مناسب افرادی با دیسک 
کمر نیست. اگر درد حاد و شدید باشد باید 
را  برطرف شود، ورزش  درد  که  زمانی  تا 

کنار گذاشت. 
بعد از کنترل شدن درد می توان ورزش های 
مناسب برای عضالت مرکزی بدن را ادامه 
برای  ورجاوند  خانم  پیاده روی   داد.  
بسیار  وزنشان  تنظیم  و  تنظیم هورمون ها 
مناسب  در سطوح  باید  اما  است  مناسب 
به  تا  شود  انجام  مخصوص  کفش  با  و 

نیاید. فشار  دیسک 

سرطان پستان وابسته به هورمون استروژن 
شایع ترین نوع سرطان پستان است. برای 
ضدهورمون  داروهای  از  بیماران  درمان 
استروژن استفاده می شود. با کمبود استروژن 
عالئمی شبیه یائسگی در فرد ایجاد می شود. 
استخوان ها پوک شده و فرد دچار درد در 
دست و پا و احساس خشکی در اندام ها 

می شود. 
دارویی که برای خانم ورجاوند تجویز شده، 
این عالئم را ایجاد نمی کند اما ممکن است 
پیش از این دارو، داروهای دیگری مصرف 
شده باشد که زمینه ساز این عالئم شده است. 
خشکی پوست و واژن و درد هنگام برقراری 
ادرار  زناشویی و سوزش زمان دفع  رابطه 
به دلیل نازک شدن مجاری ادراری در این 

بیماران طبیعی است. 
برای این افراد نمی توان کار خاصی انجام 
پوکی  از  پیشگیری  برای  است  الزم  داد. 
استخوان ورزش کنند، مایعات زیادی بنوشند، 
D و  بگیرند، مکمل ویتامین  آفتاب  حمام 
کلسیم مصرف کنند و از نرم  کننده ها غافل 

نشوند.

ورزش از عود 
سرطان پیشگیری 
می کند

مایعات بیشتری 
بنوشید

   دکتر شاهین صالحی/ عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   دکتر مریم کاشانیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

نگاه متخصص زنان

هشداردکترمیترازراتیبهسوژه»میزگردتغذیه«

هرگز از رژیم کتوژنیک برای کاهش وزن بعد از سرطان استفاده نکنید!

ابتال به برخی بیماری ها می تواند زمینه ساز بعضی مشکالت باشد که یکی از آنها اضافه وزن است. افزایش وزن 
گاهی نتیجه خود بیماری و گاهی از عوارض مصرف داروهای مربوط به آن است. این هفته مهمان »میزگرد 
تغذیه« خانم مرمر ورجاوند هستند که در سال 95 به دلیل ابتال به سرطان پستان تحت جراحی، شیمی درمانی 

و پرتودرمانی قرار گرفتند. با ما همراه باشید تا در مورد روند افزایش و کاهش وزن ایشان بیشتر بدانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنخانممرمرورجاوندباحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیه،
دکترمریمکاشانیانمتخصصزنانودکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

کاهش وزن و سرطان

استفاده از رژیم های 
کتوژنیک که به تازگی 
رایج شده، در انواع 
به خصوص  سرطان 
به  سرطان های وابسته 
هورمون اصال توصیه نمی شود. این 
رژیم از درصد چربی باال تشکیل 
شده و مصرف چربی در این بیماران 
سبب افزایش تولید استروژن و 
عود بیماری می شود



کودکان  در  پوستی  بیماری های  از  بسیاری 
تظاهرات پوستی متفاوتی با بزرگساالن دارند 
و از همین رو، نیازمند بررسی های دقیق توسط 
متخصصان پوست و اطفال هستند. بچه ها از نظر 
پزشکی به 3 دوران نوزادی )30 روز اول تولد(، 
شیرخوارگی )از ماه دوم زندگی تا 2 سالگی( 
و کودکی )از ابتدای سال سوم زندگی تا شروع 
بلوغ( تقسیم  می شود. بیماری های پوستی نوزادان و 
شیرخواران با عالئم و خصوصیات خاصی همراه 
است اما بیماری های پوستی کودکان تقریبا شبیه 
بزرگساالن است زیرا پوست تکامل پیدا کرده و 

با عالئم مشابهی ظاهر می شود. 

تکامل پوست انسان از زمان تولد
مهم ترین دوران بروز بیماری های پوستی اطفال، 
مربوط به دوره نوزادی و شیرخوارگی است زیرا 
پوست هنوز تکامل پیدا نکرده و قدرت دفاعی 
چندانی ندارد و ممکن است به بیماری های 
متفاوتی مبتال شود. طی دوران جنینی، جنین 
توسط پرده ای به نام »آمنیوتیک« و مایع درون 
آن حفاظت می شود و پوست او هیچ نقش 
از  از تولد که جنین  اما بعد  محافظتی ندارد 
مایع و پرده آمنیوتیک جدا می شود، پوست در 
معرض محیط قرار می گیرد و باید از اندام های 

درونی نوزاد مراقبت کند. 
در زمان تولد نوزاد، پوست بسیار نازک بدن 
شروع به تطبیق برای زندگی خارج رحم می کند 
و به تدریج ضخیم می شود، رطوبت الیه سطحی 
را حفظ می کند و  PHاسیدی تنظیم می شود. 
به همین دلیل از اوایل تولد، پوسته ریزی آغاز 
می شود و پوست جدید رشد و تکامل پیدا می کند. 
در دوران نوزادی به دلیل ضخیم نبودن پوست، 
داروها خیلی سریع جذب بدن نوزاد می شوند و 
می توانند از طریق جذب در خون، حالت سمی 
در بدن ایجاد کنند. به همین دلیل انواع محصوالت 
پوستی نوزادان مانند لوسیون، پماد و... با غلظت 
پایینی ساخته می شوند. با این حال بهتر است 
قبل از مصرف هر ماده ای روی پوست کودک 

با پزشکش مشورت کنید.

پیامدهای تولد زودتر یا دیرتر از 
موعد طبیعی

نوزادانی که دیرتر از موعد و پس از هفته 40 
بارداری متولد می شوند، به دلیل طوالنی بودن 
زندگی جنینی، طبقات پوست بیشتری دارند و طی 
هفته های اول تولد پوسته ریزی بیشتری خواهند 
داشت اما نوزادان نارس که زودتر از هفته 34 

بارداری متولد می شوند، مشکالت بیشتری نسبت 
به نوزادان طبیعی دارند زیرا سد پوستی بسیار نازک 
است و احتمال سمیت خون از طریق شوینده ها 
و داروهای موضعی افزایش می یابد. این نوزادان 
باید با شوینده های بسیار مالیم یا فقط با آب 
شسته شوند تا زمینه خطر کاهش یابد. هرچه 
وزن نوزاد از حد طبیعی پایین تر باشد، صدمات 

پوستی جدی تر است.
نوزادان نارس تا یک ماه نخست تولد، باید 2-1بار 
در هفته و فقط با آب شسته شوند زیرا پوست 
رطوبتی ندارد و شوینده ها باعث خشکی شدید 
آن می شوند. این کار باید تا زمانی که پوست 
تکامل پیدا کند و استفاده از شوینده های مالیم 

امکان پذیر باشد، ادامه پیدا کند.
نکته دیگر اینکه گاهی توصیه به عدم شستشوی 
نوزاد تا چند روز پس از تولد می شود و باقی 
ماندن مایع آمنیوتیک روی پوست نوزاد را مفید 
می دانند. این باور اصال درست نیست و این 
مایع پس از تولد هیچ تاثیری روی پوست نوزاد 

نخواهد داشت. 

کودکان نارس بیشتر در معرض 
عفونت و حساسیت هستند

یکی از خطراتی که پوست نوزاد نارس را تهدید 
می کند، عفونت است. پوست نوزاد از زمان تولد 
به سرعت ضخامت و PH را تنظیم می کند تا با 
عفونت ها مقابله کند اما نوزاد نارسی که پوستش 
هنوز کامل نشده و PH آن در حد اسیدی طبیعی 
نیست، 3 برابر بیشتر از نوزاد طبیعی در معرض 
ابتال به عفونت های پوستی از جمله قارچ »کاندیدا 
آلبیکنس« که به نام »برفک دهان« نیز شناخته 

می شود، خواهد بود.
ساخت  قدرت  هنوز  نوزاد  بدن  طرفی،  از 
سلول های ایمنی را ندارد و خیلی سریع در 
معرض ابتال به عفونت قرار می گیرد. این مساله 
بین نوزادان نارس شدیدتر است. همچنین به 
دلیل اختالل در عملکرد تنظیم حرارت بدن، 
وجود تب نیز مشخص نمی شود. حساسیت 
نیز در نوزادان نارس بیشتر از نوزادان عادی 
دیده می شود زیرا سیستم ایمنی کامل نشده 
است. کم خونی و زردی  مشکالتی است که 

نوزاد را مستعد ابتال به عفونت ها، به خصوص 
استافیلوکوک و آبله مرغان می کند. 

نوزادان نارس و اختالل در تنظیم 
حرارت بدن

نوزادان نارس، تعریق کمتری دارند زیرا غدد عرق 
که طی هفته های آخر جنینی ساخته می شود، 
کامل نشده، درنتیجه تعریق کمتری نسبت به 
نوزادان طبیعی دارند. یکی از وظایف پوست، 
تنظیم حرارت بدن است که از طریق ترشحات 
غدد عرق پوست و همچنین تنگ و گشادشدن 
عروق پوست انجام می شود و باعث افزایش یا 
کاهش دفع حرارت بدن خواهد شد. در نوزادان 
نارس این عملکرد کامل نشده و حرارت بدن 
به درستی تنظیم نمی  شود. از همین رو، مادر یا 
پرستار باید مراقبت های جدی تری در مورد تامین 
رطوبت و حرارت پوست در نظر داشته باشند. 
ممکن است مادر گرمای بدن نوزاد را ناشی از 
تب یا سرما را به دلیل لرز بداند که درواقع به علت 

تنظیم نشدن دمای بدن اتفاق می افتد. 

تاثیر هورمون ها و سالمت مادر بر 
پوست نوزاد

نوزادان تحت تاثیر داروهای مصرفی مادر طی 
بارداری، زمینه ژنتیک مادر، سابقه حساسیت، 
عفونت های بارداری مانند آبله مرغان یا برخی 
بیماری های آمیزشی هستند و امکان انتقال آن 
به جنین وجود خواهد داشت بنابراین پزشک 
با کنترل وضعیت مادر، این زمینه های خطر را 

در نوزاد بررسی می کند. 
تاثیر  تحت  بارداری  دوران  طی  جنین 
هورمون های بدن مادر است. همان طور که 
غدد چربی بدن مادر فعال است، غدد چربی 
جنین نیز فعال می شود. در50 درصد نوزادان، 
اندازه یک میلی متر در  دانه های زردرنگ به 
قسمت هایی که غدد چربی موها قرار دارند، 
به خصوص در نواحی بینی و گونه، ظاهر می شود. 
این دانه ها که آکنه یا جوش نوزادی نام دارند، 
یکی- دو ماه بعد از اینکه هورمون های مادر 
از بدن جنین خارج می شود و تا زمان بلوغ 

متوقف خواهد بود، برطرف می شوند. 
»کراتوزیس سبورئیک« نیز نام علمی دلمه هایی 
است که روی پوست سر نوزاد ایجاد می شود. 
این حالت مربوط به غدد چربی پوست سر 
است و در زمان شستشو تکه تکه جدا می شود. 
این حالت نیز ناشی از هورمون های مادر است 
که در صورت نیز به شکل جوش جوانان ظاهر 
و  تدریج  به  پوسته های چربی  این  می شود. 
خودبه خود جدا می شوند اما ممکن است با 
بیماری جدی کچلی در شیرخواران اشتباه گرفته 
شوند. در صورت ابتال به کچلی، جوش های 
چرکی به دلیل قارچ کچلی هم به وجود می آید 
و ساقه موها می شکند. خوشبختانه این بیماری 
امروزه بسیار نادر است و در مناطقی که بهداشت 
رعایت نمی شود و فرد با حیوان آلوده در تماس 

است، ممکن است وجود داشته باشد.

هشدار سریع زردی نوزادان
در بعضی نوزادان طبیعی، »پورپورا« یا »خروج 
خون از رگ« اتفاق می افتد. در این حالت، روی 
پوست لک های قرمز خونی دیده می شود که با 
حساسیت متفاوت است و اگر روی این قسمت 
دست کشیده شود، برطرف نمی شود. پورپورا در 
نوزاد باید عالمت هشدار  افزایش بیلی روبین که 

عامل زردی است، تلقی شود.

29پوست
راهنمایی برای آشنایی با بیماری های پوستی نوزادان و راه های پیشگیری و درمان 

پوست نوزادان قدرت دفاعی زیادی ندارد  

شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت

در دوران نوزادی به دلیل ضخیم 
نبودن پوست، داروها خیلی سریع 

جذب بدن نوزاد می شوند و می توانند 
از طریق جذب در خون، حالت سمی 
در بدن ایجاد کنند. به همین دلیل 

انواع محصوالت پوستی نوزادان مانند 
لوسیون، پماد و... با غلظت پایینی 

ساخته می شوند. با این حال بهتر است 
قبل از مصرف هر ماده ای روی پوست 

کودک با پزشکش مشورت کنید

 دکتر حسین طباطبایی
متخصص پوست و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

1( »میلیا«: بیماری پوستی نوزادان طبیعی است که براثر آن مانند 
جوانان، جوش های ریز سفیدی روی پوست نوزاد ظاهر می شود. 
این دانه های سطحی و ریز )معموال به اندازه یک میلی متر(، بیشتر 
در اطراف دهان و بینی ایجاد می شوند و معموال بدون نیاز به درمان، 

خودبه خود محو خواهند شد.
2( »اریتم توکسیکوم نئوناتاروم« )ETN( یا راش نوزادی: بیماری 
پوستی با علت نامعلوم است که در 50 تا 75درصد نوزادان معمولی 
دیده می شود و اتفاقا در نوزادان نارس به ندرت اتفاق می افتد. در 
زمان تولد، قرمزی ملتهب سراسر پوست را فرامی گیرد و به شکل 
منتشر روی زمینه قرمزی 3 سانتی متری دیده  متعدد و  دانه های 
می شود که در مرکز آن  تاول ریز چرکی است. گرچه این حالت 
برای والدین نگران کننده است، مشکل خاصی نیست و بدون نیاز 

به درمان طی 2-1 روز اولیه تولد، برطرف می شود.
3( »لک های موتلینگ«: زمانی که بزرگساالن و کودکان به یک 
طرف بدن می خوابند، قرمزی خفیفی روی پوستشان ایجاد می شود 
اما وقتی جابجا می شوند اثر خاصی روی پوستشان باقی نمی ماند و 
قرمزی خفیف بعد از چند ثانیه برطرف می شود اما بعضی نوزادان به 
دلیل مشکالت خودایمنی که معموال زمینه ارثی دارد، مشکل عروق 
پوست دارند و پوست به دلیل فشار بدن حالت رنگ پریده پیدا می کند 
و بعد از چند دقیقه برطرف می شود. به این لک ها »لک های موتلینگ« 
گفته می شود که معموال روی قسمت های باز پوست مانند صورت، 
دست ها و پاها ایجاد می شوند و غالبا طی 6ماه اول پس از تولد، 

بهبود می یابند و نیازی به درمان نخواهد بود. 
4( »تاول«: نوزاد بر اثر مکیدن انگشت یا لب دچار این ناراحتی 
پوستی می شود. گاهی این تاول با تبخال اشتباه گرفته می شود، در 
حالی که تبخال چند دانه آبدار است و تاول تک و درشت است. 

این حالت نگران کننده نیست و نیاز به درمان ندارد.

ریزش موی نوزاد؛ طبیعی و بدون نیاز به درمان
نوزادان طی هفته های اول تولد تا 4 ماهگی، دچار ریزش موی شدید 
و ناگهانی می شوند اما همه موها دوباره و بدون نیاز به درمان، رویش 
پیدا می کنند. در واقع، موهای نوزادی در مرحله تلوژن هستند که ساقه 
موها جدا می شود اما ریشه وجود دارد و به تدریج طی 4-3 ماه، رشد 
می کند. دلیل این حالت نیز قطع ناگهانی هورمون های جنسی مادر 
است که روی موها تاثیر می گذارد و سبب ریزش ساقه موها می شود. 
تصور بسیاری از مردم این است که اگر موهای نوزاد تراشیده شود، 

رشد آن تسریع می شود، در حالی که این باور 
جنبه علمی ندارد و رویش موها تنها تحت 

تاثیر ژنتیک است.
 ریزش موی منطقه ای یا »آلوپسی آره آتا« 
که مشکل خودایمنی است، از تولد تا 
مرگ انسان در هر سنی ممکن است 
دیده شود اما اهمیت آن در سنین 
طفولیت که 1 تا 2درصد کودکان 
مبتال می شوند، به این دلیل است که 
پیش آگهی بسیار بدی دارد، به این 

معنا که احتمال بهبود بسیار کم است 
و حتی درمان نیز خیلی موثر نخواهد 

بود. ریزش موی منطقه ای ممکن است همه 
موهای بدن را درگیر کند اما ریشه موها از بین 

نمی رود. هرچه این نوع ریزش مو دیرتر و در سنین 
بزرگسالی اتفاق بیفتد، احتمال بهبود خودبه خود بیشتر یا پاسخ به 

درمان بهتر خواهد بود.

»ماه گرفتگی« ربطی به خسوف ندارد!
روی پوست پیشانی، پشت گردن و... بعضی از نوزادان، خال عروقی 
قرمزرنگی دیده می شود که به »ماه گرفتگی« شهرت دارد اما برخالف 
تصور، هیچ ارتباطی به خسوف ندارد. این خال می تواند از چند میلی متر 
تا چند سانتی متر باشد و معموال در صورت و گردن بیشتر است اما 
بروز آن در قسمت های دیگر بدن نیز دور از انتظار نیست. این لک ها 
در90 درصد موارد خودبه خود محو می شوند اما در مواردی که تا 

زمان بلوغ باقی بمانند، می توان آنها را با لیزر برطرف کرد. 

سفتی غیرعادی پوست
»اسکلرما« یا ورم پوست، عارضه نوزادی است که شامل سفتی 
پوست، به خصوص در ناحیه گردن و تنه است که نوزاد نمی تواند 
به خوبی حرکت دهد. این عارضه معموال طی 24 ساعت اول تولد 
اتفاق می افتد و به این علت است که الیاف فیبری پوست زیاد می شود 
و دور آنها را بافت چربی می گیرد. علت بروز آن ناشناخته و نادر 
است و خوشبختانه بهبود می یابد اما گاهی در صورتی که پوست 
قفسه سینه دچار اسکلرما شود، می تواند به دلیل اختالل در تنفس، 

عامل مرگ نوزاد باشد.

بیماری ای که نباید با جوشگاه زخم اشتباه گرفت!
»آپالزی کوتیس«، بیماری مادرزادی دوران نوزادی است که بخشی 
از پوست به خصوص در سر، طی دوران جنین تشکیل 
نمی شود و پوسته خیلی نازکی روی استخوان جمجمه را 
می پوشاند. البته گاهی به ندرت استخوان جمجمه 
نیز تشکیل نمی شود و بافت مغز در معرض 
آسیب است. این حالت در بیشتر موارد 
به مرور برطرف می شود، در غیر این 
صورت، با جراحی پالستیک قابل بهبود 
خواهد بود. این بیماری نباید با اسکار 
یا جوشگاه ناشی از زخم یا عفونت 
فولیکول مو اشتباه گرفته شود زیرا در 
این موارد، ضخامت پوست کامال وجود 

دارد و فقط جای آن دیده می شود.

ویروس تبخال را جدی بگیرید
بیماری های ویروسی نیز ممکن است از مادر به نوزاد 
منتقل شوند. »تبخال« یکی از مهم ترین این بیماری هاست 
که اگر مادر به تبخال تناسلی مبتال باشد، طی روند زایمان ممکن است 
ویروس تبخال، دهان یا چشم نوزاد را آلوده کند و با اینکه تبخال 
در صورت است، نوع تبخال تناسلی خواهد بود. حتی ممکن است 
ویروس تبخال وارد جریان خون نوزاد شده و باعث آنسفالیت تبخالی 
)ورم مغز( شود و مرگ نوزاد را به دنبال داشته باشد. در صورت ابتالی 
مادر به تبخال تناسلی، باید این مساله با پزشک در میان گذاشته شود و 
با استفاده از داروهای موضعی بهبود یابد. اگر تبخال تناسلی در زمان 
زایمان تشخیص داده شود، متخصص اطفال اقدامات درمانی خاص را 
در نظر می گیرد. همچنین نوزاد باید توسط متخصص چشم معاینه شود 
زیرا ویروس می تواند به قرنیه چشم آسیب برساند و زمینه ساز نابینایی 
شود. درواقع، اگر حین زایمان تبخال مادر فعال باشد، باید طی 24 
ساعت تا یک هفته اول تولد وضعیت نوزاد به طور دقیق بررسی شود. 

شیرخوار را به موقع تمیز کنید
»اگزما« )درماتیت( پوشک بچه ناراحتی شایع شیرخواران است که 
به دلیل باقی ماندن ادرار روی پوست و تجزیه آن به آمونیاک ایجاد 
می شود. در این حالت پوست قرمز و ملتهب می شود که به علت 
نازک بودن پوست، محیط رشد و تکثیر قارچ ها خواهد بود. مهم ترین 
اقدام پیشگیری و بهبود، شستشوی بدن کودک بالفاصله پس از ادرار 
یا مدفوع با آب ولرم مایل به خنک و خشک کردن پوست است. 
همچنین بهتر است پوست با روغن مناسب چرب شود تا کمترین 

آسیب به پوست برسد. توجه داشته باشید در کودکانی که دچار نقص 
سیستم ایمنی هستند، ابت ال به قارچ های پوستی مانند برفک دهان یا 

قارچ کاندیدا در نواحی تناسلی شایع است.

عرق سوز؛ پیامد مراقبت نادرست از نوزاد
عرق سوز یا »میلیاریا«، مشکلی است که معموال به دلیل پوشش زیاد 
نوزاد اتفاق می افتد. مادران کم تجربه به دلیل نگرانی از سرماخوردن 
نوزاد، لباس های زیادی به او می پوشانند و موجب گرم شدن زیاد 
پوست کودک می شوند. پوست کودک هم نمی تواند مانند فرد بزرگسال 
به خوبی عرق را دفع کند، درنتیجه مجاری غدد عرق به دلیل پوشش 
زیاد بسته می شود و عرق باقی می ماند و به شکل جوش های ریز 
ظاهر می شود. این حالت در صورت پوشک کردن بچه با مشما بسیار 
شدیدتر است. مشکالتی مثل عرق سوز در ناحیه تناسلی می تواند در 

چین های نواحی دیگر بدن مانند گردن و زیر بغل نیز ایجاد شود. 
البته شستشوی دیر به دیر کودک و هوای گرم نیز ممکن است پوست 
را دچار مشکل عرق سوز کند بنابراین شستشوی پوست با آب ولرم 
مایل به خنک و پوشاندن لباس های مناسب و به اندازه مهم ترین اقدام 
بهبودبخش برای پیشگیری از ابتال به عرق سوز شدن در کودکان است. 

ضرورت توجه به مصرف دارو در کودکان
مصرف داروهای سیستمیک مانند انواع خوراکی که روی اندام های 
درونی تاثیر می گذارند، در مورد کودکان بسیار اهمیت دارد. این داروها 
باید با توجه به سن و وزن کودک تجویز و مصرف شده و حتما به موارد 
ممنوعیت استفاده از داروها برای سنین پایین توجه شود زیرا اندام های 
داخلی نیز مانند پوست باید تکامل پیدا کنند و در این شرایط ممکن 
است دارو تاثیر منفی داشته باشد بنابراین هر دارویی که به کودکان 
داده می شود باید حتما توسط پزشک تجویز شده باشد و هیچ دارویی 
نباید خودسرانه مورد استفاده قرار بگیرد. عالوه بر این، توصیه می کنم 
حتما پیش از خوراندن دارو به کودک در منزل، به بروشور دارو توجه 

کنید و در صورت مشاهده عالئم پوستی با پزشک تماس بگیرید.

در دوران نوزادی به دلیل ضخیم نبودن پوست، ناراحتی های شایع اما بی خطر نوزادی
داروها خیلی سریع جذب بدن نوزاد می شوند و 

می توانند از طریق جذب در خون، حالت سمی در بدن 
ایجاد کنند. به همین دلیل انواع محصوالت پوستی 

نوزادان مانند لوسیون، پماد و... با غلظت پایینی ساخته 
می شوند. با این حال بهتر است قبل از مصرف هر 

ماده ای روی پوست کودک با پزشکش مشورت کنید



میزگرد پوست در مورد تغییر رنگ ناخن با حضور 
دکتر محمدرضا قاسمی متخصص پوست، 

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص پوست و 
دکتر محمدکریم رحیمی متخصص پوست

تغییر رنگ ناخن ها 
از خانه تا کارخانه
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 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.

سوال  به  اینکه  از  قبل  دکتر!  آقای   :
ساختمان  از  کمی  ابتدا  لطفا  بپردازیم،  اصلی 

ناخن و خصوصیات آن بگویید.
ناخن یکی از ضمایم پوستی بسیار مهم در انسان 
است که در طول زندگی نقش های مهمی ایفا می کند. 
داشتن ناخن های سالم و زیبا اهمیت قابل توجهی 
در روابط بین فردی، حفاظت از انتهای انگشتان، 
و  دست  انگشتان  دقیق  و  ظریف  انجام حرکات 

حتی در راه رفتن انسان ایفا می کند. 
ساختمان ناخن از چند قسمت اصلی تشکیل شده 
که شامل ریشه، بستر و صفحه ناخن و بافت های 

نرم اطراف ناخن می شود. 
از بین این اجزا، صفحه ناخن ورقه ای نیمه شفاف 
و سفت است که از کراتین سخت تشکیل شده 
اما اجزای دیگری از جمله پروتئین های ساختاری 
غنی از سلولز یا گلیسین، لیپید، کلسترول و برخی 
مواد معدنی مثل روی، آهن، کلسیم و 10 تا 15 

درصد آب دارد. 
برخالف باور عموم، کلسیم در صفحه ناخن نقش 
مهمی در استحکام آن ندارد. همچنین ناخن انسان 
الیه های  از  نفوذپذیرتر  برابر  هزار  آب  برابر  در 
پوستی و اپیدرم است. همین موضوع سبب می شود 
ناخن در محیط مرطوب خیلی راحت آب بگیرد و 
خیلی سریع هم خشک شود. اگر رطوبت ناخن  به 
بیش از 30 درصد برسد، نرم، کدر و مات می شود 

و تغییر رنگ می دهد.
اشاره  رطوبت  اثر  در  رنگ  تغییر  به   :

کردید. چه مسائل دیگری می توانند سبب تغییر 
رنگ ناخن ها شوند؟

تقسیم  کلی  گروه   3 به  ناخن  رنگ  تغییر  دالیل 
می شود:

1. رنگی شدن به دلیل مواجهه با مواد رنگی خارجی: 
مواجهات شغلی دلیل اصلی رنگی شدن ناخن به 
دلیل مواجهه با مواد رنگی خارجی است، مثال در 
آرایشگران به دنبال استفاده از رنگ یا در مکانیک ها 
در پی تماس با مواد روغنی و رنگی، در آشپزها 
و خانم های خانه دار بر اثر تماس با زردچوبه یا 
حتی پوست گردو و پاک کردن صیفی جاتی مثل 
هستیم.  ناخن  شدن صفحه  تیره  شاهد  بادمجان، 
همچنین مواجهه با نیکوتین سیگار در افرادی که 
و  ناخن  شدن  زرد  سبب  می کشند  سیگار  تفننی 
سر انگشتان می شود. تماس با مواد آرایشی رنگی 
مثل الک ناخن، مخصوصا الک های تیره و قرمز یا 
کاشت ناخن نیز می تواند سبب تغییر رنگ ناخن و 
زردی ناخن ها شود که این تغییر رنگ حداقل 14 
روز زمان می برد تا به حالت عادی خود برگردد. 
مواجهه با برخی داروهای موضعی مثل بتادین هم 
می تواند به تدریج سبب تغییر رنگ ناخن شود.

2. تغییر رنگ ناشی از وجود رنگدانه زیر صفحه 
ناخن و در بستر ناخن: تغییر رنگ مرتبط با گروه 
دوم یا تغییر رنگ ناشی از وجود رنگدانه زیر صفحه 
ناخن و در بستر ناخن در افرادی دیده می شود که 
در مواجهه زیاد با آب و مواد شوینده یا مانیکور و 
پدیکور هستند. در این افراد بستر ناخن به تدریج 

از ناخن جدا می شود و فضای خالی به وجود آمده 
محل مناسبی برای تجمع باکتری های مولد رنگدانه 
یا آلودگی ها و جرم هاست. نمونه اش همان طور که 
در این آقا می بینیم، باکتری است که سبب تغییر 
از  برخی دیگر  ناخن شده است.  رنگ و سبزی 
عفونت های قارچی سبب تغییر رنگ زرد و سفید 
ناخن می شوند. گاهی رسوبات فلزات سنگین یا 
تغییر  داروها می تواند سبب  حتی مصرف برخی 
»مینوسایکلین«  مثال  عنوان  به  شود.  ناخن  رنگ 
ناخن  در  که  است  خوراکی  آنتی بیوتیک  نوعی 
تغییر رنگ ایجاد می کند. ضربه به ناخن نیز سبب 
خونریزی زیر صفحه ناخن می شود که گاهی به 
صورت جزئی یا به شکل گسترده سبب تغییر رنگ 
بیماری ها هم در  ناخن خواهد شد. برخی  بستر 
پسوریازیس،  در  مثال  موثرند،  ناخن  رنگ  تغییر 
روی  گویا  که  روغن  قطرات  شکل  به  ناخن ها 
ناخن چکیده، تغییر رنگ می دهند و زرد و قهوه ای 
دارند،  کلیوی  مشکالت  که  بیمارانی  می شوند. 
همودیالیزی ها و مبتالیان به نارسایی های کبدی، 
سیروز و نارسایی کلیوی هم ممکن است شاهد 
آن  دلیل  که  باشند  ناخن ها  در  سفید  رنگ  تغییر 

ادم زیر بستر ناخن است.
3. وجود رنگدانه در خود صفحه ناخن:  در گروه 
سوم رنگدانه مالنین سبب تغییر رنگ خود صفحه 
ناخن می شود. دلیل این موضوع گاهی خوش خیم 
از  ناخن  ریشه  مثال خال  است،  بدخیم  گاهی  و 
دالیل خوش خیمی است که می تواند رنگ صفحه 

ناخن را تغییر دهد و سبب سیاهی شود. مانیکور، 
جویدن ناخن و ضربه سبب تشکیل رنگدانه هایی 
در جسم خود ناخن می شود. داروهای شیمی درمانی 
و داروهای ضدایدز هم می توانند سبب تشکیل این 
رنگدانه ها در پوست شوند. داروهای ضدماالریا 
و ضدجوش هم می توانند سبب تغییر رنگ ناخن 
سلول های  است  ممکن  نیز  بارداری  در  شوند. 
رنگدانه ساز ریشه ناخن فعال شوند و خود را به 
صورت باندهای طولی قهوه ای نشان دهند. شاید 
در طول زندگی خود خطوط و نقاط سفیدرنگ را 
در صفحه ناخن دیده باشید. این تغییرات رنگی 
نیز به دلیل ضربه به ریشه ناخن ایجاد می شوند. 

 
: برای درمان رنگ گرفتن ناخن ها چه 

توصیه ای دارید؟
ابتدا باید علت اصلی تغییر رنگ ناخن مشخص 
شود. گاهی استفاده از دستکش می تواند از رنگ 
گرفتن ناخن ها پیشگیری کند. در صورتی که مقصر 
زردی ناخن، کاشت ناخن باشد، توصیه می شود 
در وهله اول از کاشت خودداری شود و اگر نیاز 
است حداکثر 3ماه کاشت روی ناخن بماند و بعد 
برای یک ماه به آن استراحت داده شود تا ناخن 
بازیابد و از آسیب بیشتر به آن  سالمت خود را 
رنگ  دلیل  که  برخی شرایط  در  پیشگیری شود. 
گرفتن ناخن، مصرف برخی داروهاست، در مشاوره 
با متخصص می توان داروی دیگری را جایگزین 

داروی مصرفی کرد. 

استفاده از مواد شیمیایی و گاهی طبیعی، مصرف برخی داروها و حتی 
کاشت ناخن می تواند سبب تغییر رنگ ناخن شود. آقایی 57 ساله پس 
از ماه ها کار در یک کارخانه تولید قطعات الکترونیکی دچار نشانگان 
ناخن های سبزرنگ شده است. وی در پیامکی به »سالمت« نوشته است: 
»کارم در کارخانه، مخلوط کردن سطل مواد شیمیایی و غوطه ور کردن تخته های مدار در 
لگن های حاوی رزین های ایزوسیانات بود. همیشه هنگام کار مستقیم با مواد شیمیایی، 
دستکش التکس دستم می کردم اما بعد از مدت طوالنی کار، دستکش ترک می خورد و 
این موضوع سبب مرطوب شدن دست هایم می شد. بعد از مدتی، رنگ ناخن هایم تغییر 
کرد و سبز شد. به متخصص پوست مراجعه کردم. گفتند تماس با مواد شیمیایی باعث 
شده ناخن هایم از بستر جدا شود و باکتری ها بین بستر ناخن و ناخنم رشد کنند. برای 
درمان عفونت، کرم آنتی بیوتیک برایم تجویز شد. متخصص تاکید کرد باید از دستکش 
الستیکی استفاده می کردم. عکسی که برایتان ارسال می کنم، تصویر ناخن هایم بعد از 2 

ماه درمان با آنتی بیوتیک های موضعی است.« 
ضمن تشکر از این آقا که ما را در جریان بیماری و روند درمان خود قرار دادند، پیامک 
ایشان را بهانه ای کردیم تا در مورد مسائلی که سبب تغییر رنگ ناخن می شود و روش های 

پیشگیری از آن با متخصصان »سالمت« گفت وگو کنیم.

 سمیه 
مقصودعلی
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  دکتر محمدکریم رحیمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
رئیس انجمن متخصصان پوست و موی کشور 

 نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

اگر با توجه به شغلتان با مواد شیمیایی کار می کنید، بهترین 
نوع محافظت پیشگیری از تماس دست با این نوع مواد است. 
در بازار انواعی از کرم ها وجود دارند که می توانند از نفوذ 
مواد شیمیایی به پوست پیشگیری کنند. به این کرم ها اصطالحا 
»دستکش نامرئی« می گویند اما این محافظ ها آنچنان که باید و 
شاید مناسب و کارآمد نیستند بنابراین بهتر است از دستکش 

برای محافظت از ناخن و پوستتان استفاده کنید. 
دستکش ها انواع گوناگونی دارند. انواع پالستیکی برای کارهای 
آشپزی و جهت پیشگیری از رنگی شدن ناخن در اثر کار با 
ادویه ها و برخی صیفی جات مناسب است. انواع التکس که با 
پودر و بدون پودر هستند برای گردگیری مناسب است. البته 
انواع بدون پودر دستکش های التکس بهتر است زیرا ممکن 
است پوست به پودر موجود در این دستکش ها حساسیت نشان 
دهد. برای کار با مواد شوینده خانگی و مخصوصا سفیدکننده یا 
جوهر نمک، استفاده از دستکش های پالستیکی ضخیم پیشنهاد 
می شود. توجه داشته باشید بعد از چند بار استفاده از این دستکش ها 
منافذ ریز و ترک هایی در آنها ایجاد می شود که مواد شیمیایی 
می توانند از میان آن عبور کنند و به پوست آسیب برسانند. به 
همین دلیل باید هرازگاهی یا به محض آنکه متوجه شدید هنگام 
کار با دستکش دست مرطوب می شود، دستکش را عوض کنید. 
شاغالنی که با مواد شیمیایی و مشتقات نفتی و روغن سر و کار 
دارند نیز باید از دستکش کار استفاده کنند. در عین حال افراد 
باید مراقب تغییرات ظاهری در ناخن ها و پوست دستشان باشند. 
تغییر رنگ ناخن، خشکی و خارش یا التهاب و درد در کناره 
ناخن ها و خشکی و شکننده شدن آن همگی می تواند نشانه 

بروز عفونت باشد.

با توجه به رنگ ناخن ها می توان برخی مشکالت از جمله 
امروزه  که  است  داد. درست  تشخیص  را  اکسیژن  کمبود 
روش های دقیق تر و خودکاری برای تشخیص این گونه مسائل 
وجود دارد، گیره هایی که روی انگشت گذاشته می شوند 
خیلی حساس هستند و کوچک ترین مساله ای عملکرد آنها 
را مختل می کند. به همین دلیل بهتر است هنگام جراحی 

روی ناخن الک نداشته باشید.
البته هر زایمان یا عملی ویژگی خودش را دارد. گاهی از شما 
خواسته می شود الک تمام ناخن هایتان را پاک کنید ولی در 
بعضی موارد اگر فقط یکی از ناخن ها بدون الک باشد، کافی 
است. بعضی اوقات هم نیازی به پاک کردن الک نیست و در 

صورت لزوم کادر پزشکی حالل دارند.
توصیه ما این است که الک نزنید و به ویژه از گذاشتن ناخن 
مصنوعی یا کاشت ناخن اجتناب کنید زیرا کندن آنها اغلب 
دردآور است و در بعضی موارد برای کندن ناخن هایتان باید 
آنها را مدت طوالنی در استون بگذارید که در صورت اضطرار 

این کار انجام شدنی نیست.

دستکشنامرئیبهتراست
یادستکشپالستیکی؟

قبلاززایمانیاعملجراحی
الکتانراپاککنید

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

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کرس 10 درصد تخفیف(، مبلغ 260 هزار   

تومان در وجه نرشیه »سالمت« به شامره كارت 6274-1211-4007-5714 
بانک اقتصاد نوین واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به   

تلفن 09125725749 اعالم منایید. اصل فیش بانکی يا كد پيگريي را تا پایان 

دوره اشرتاک نزد خود نگه دارید.

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

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود. 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
صفحه10
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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
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محققان معتقدند خانم هایی که 
هر روز از محصوالت آرایشی 
و مراقبت از پوست استفاده 
می کنند، پوستشان را به طور 
میانگین در معرض تماس با 168 ماده خاص 
قرار می دهند. این در حالی اتفاق می افتد که بعضی 
خانم ها پوست حساسی دارند و باید از ترکیبات 
خاص دوری کنند. از طرف دیگر، محصوالت 
طبیعی که عمدتا از روغن های گیاهی تهیه می شوند 
نیز در همه موارد و برای همه افراد مناسب نیستند 
بنابراین پیش از خریدن هر محصولی حتما باید 
با متخصصان پوست مشورت کنید و اطالعاتتان 
را درباره ترکیبات مورداستفاده در محصوالت 
آرایشی و مراقبت از پوست افزایش دهید. واژه نامه 
اختصاصی مراقبت از پوست، شما را با مهم ترین 

این ترکیبات آشنا می کند. 

)AHA( آلفاهیدروکسی اسید
ترکیبات AHA در میوه ها، شیر و نیشکر یافت 
می شوند و انواع خاص آنها عبارتند از گلیکولیک 
اسید، الکتیک اسید و سیتریک اسید. این ترکیبات 
به خوبی بافت چسب مانندی که از سلول های 
پوستی مرده تشکیل شده، تجزیه می کنند و سرعت 

الیه برداری پوست را افزایش می دهند. 

)BHA( بتاهیدروکسی اسید
ترکیبات BHA سلول های پوستی مرده را از سطح 
پوست جدا می کنند. ترکیبات بتاهیدروکسی اسید 
از نوع محلول در چربی هستند و می توانند به 
الیه های عمیق تری از روزنه های پوستی نفوذ کنند، 
درنتیجه به خوبی سلول های پوستی مرده ای که در 
این الیه ها جمع شده اند را جداسازی می کنند. 

عطر و رایحه 
ترکیبات شیمیایی متنوعی برای ایجاد عطر و 
رایحه خوب به محصوالت آرایشی و مراقبت 
ترکیبات،  این  اما  می شوند  اضافه  پوست  از 
پوست های حساس را تحریک می کنند بنابراین 
افراد دارای پوست حساس یا مبتال به روزاسه باید 
fragrance-( از محصوالت بدون عطر و رایحه

free( استفاده کنند. 

هیالورونیک اسید 
هیالورونیک اسید، نوعی مولکول قندی است که 
به طور طبیعی در بدن انسان وجود دارد و در 
مرطوب کننده های ضدپیری پوست به کار می رود. 

پارابن ها
پارابن ها، گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که 
به عنوان مواد نگهدارنده استفاده می شوند. این 
ترکیبات انواع مختلفی دارند اما چند مورد از 
آنها مانند متیل پارابن، پروپیل پارابن، باتیل پارابن 
و اتیل پارابن بیشتر در محصوالت آرایشی و 
مراقبت از پوست به کار می روند. بعضی پوست ها 
نسبت به پارابن ها حساسیت دارند اما نگرانی 
اصلی محققان در مورد این ترکیبات فراتر از 
نشان  تحقیقات  بعضی  زیرا  است  مساله  این  
می دهد پارابن ها خطرناک هستند و می توانند 
عامل مختل کننده ای برای غدد درون ریز باشند 
اما سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( هنوز 

چنین ارتباطی را تایید نکرده است. 

فتاالت ها 
 DEP فتاالت ها، به خصوص دی اتیل فتاالت یا
مانند پارابن ها در گروه ترکیبات بحث برانگیز قرار 
دارند. این ترکیب به عنوان حل کننده در رایحه ها 
استفاده می شود. درحالی که بعضی سازمان ها 
می گویند فتاالت ها با ابتال به سرطان ها ارتباط 
دارند و عامل مختل کننده ای برای غدد درون ریز 
محسوب می شوند، سازمان غذا و داروی آمریکا 
هیچ خطر خاصی را در ارتباط با فتاالت ها تایید 

نکرده است. 

فرمالدئید
این ترکیب که با عنوان ایمیدازولدینیالوره و 
هیدانتوئین DMM در بعضی محصوالت مشاهده 
می شود، در گروه مواد نگهدارنده قرار می گیرد. 
این ترکیبات به  مرور زمان در محصول مورد نظر 

آزاد می شوند و از این طریق نمی گذارند قارچ ها 
و باکتری ها در محصول رشد کنند و باعث فساد  
آن شوند. بعضی سازمان ها استفاده محدود از 
فرمالدئید را ایمن می دانند اما بعضی دیگر این 
ترکیب نگهدارنده را به صورت بالقوه در ابتال به 

سرطان دخیل معرفی کرده اند. 

رتینوئیدها 
رتینوئیدها از مشتقات ویتامین A هستند و در 
محصوالت ضدپیری و ضدآکنه استفاده می شوند. 
این ترکیبات به افزایش تولید کالژن پوست کمک 
می کنند و امروزه در دو نوع بدون نسخه و تجویزی 
در دسترس هستند. رتینوئیدها در موارد مقابله با 
آکنه، هم روزنه های پوستی را تمیز نگه می دارند 

و هم التهاب را کاهش می دهند. 

رتینول 
رتینول از مشتقات ویتامین A و نوع ضعیف تری 
از رتینوئیدهاست. به همین دلیل هم رتینول در 
گروه های ترکیبات بدون نسخه قرار می گیرد. 
این ترکیب در بعضی محصوالت با عنوان رتینیل 

پالمیتات یا رتینالدئید مشاهده می شود. 

سالیسیلیک اسید 
این ترکیب که از درخت بید گرفته می شود، 
و  می برد  بین  از  را  مرده  پوستی  سلول های 
پوستی  انسداد روزنه های  مانع  این طریق  از 
می شود. به همین دلیل است که تولیدکنندگان 
از سالیسیلیک اسید در تولید محصوالت ضدآکنه 
استفاده می کنند. به عالوه، این ترکیب در تولید 
محصوالت قوی تر برای نرم کردن پوست های 

شدیدا خشک کاربرد دارد. 

آب 
آب به عنوان یکی از ترکیبات پایه و اساسی در 
بیشتر محصوالت مراقبت از پوست به کار می رود 
و  نوعی حل کننده برای ترکیبات فعال محسوب 
می شود. در صورت ترکیب آب با روغن ها یا 
چربی ها، بافت ابریشمی و بسیار نرمی به کرم های 

پوست می دهد. 

پتروالتوم 
پتروالتوم نوعی ژله پترولیوم استاندارد برای 

پوست است. بافت چسبناک و غلیظ این 
ماده، نوعی الیه محافظتی روی پوست 

ایجاد می کند  که باعث حفظ رطوبت 
می شود. آکادمی پوست آمریکا 

پتروالتوم  کرده  اعالم 
درمان  و  ترمیم  برای 

ترک خوردگی 

لب ها و پوسته پوسته شدن پلک ها مفید است. 
پپتیدها 

پپتیدها زنجیره ای از اسیدهای آمینه هستند که 
نقش مهمی در ساختن پروتئین برای پوست 
دارند. پوست ذاتا از پروتئین هایی مانند کالژن 
تشکیل شده و پپتیدها به تولید بیشتر کالژن 
کمک می کنند. به همین دلیل است که پپتیدها 
همیشه در محصوالت ضدپیری برجسته هستند. 

اسیدهای چرب 
اسیدهای چرب با نام های مختلف در فهرست 
می شوند؛  مشاهده  تشکیل دهنده  ترکیبات 
گلیسریدها، استرول ها، فسفولیپیدها، امگا3 و 
امگا6. این ترکیبات به طور کلی اجازه نمی دهند 
در  دلیل  به همین  کم آبی شود.  پوست دچار 
ویژه ای  جایگاه  مرطوب کننده  محصوالت 
دارند. به عالوه، همین اسیدهای چرب هستند 
که فرموالسیون محصوالت را غلیظ می کنند و 

باعث قوام مناسب آن می شوند. 

بنزوئیل پراکسید 
بنزوئیل پراکسید در شوینده ها و کرم های موضعی 
مخصوص آکنه کاربرد دارد. این ماده باکتری های 
دخیل در شکل گیری جوش های آکنه ای را از 
بین می برد و التهاب را کاهش می دهد. توجه 
داشته باشید تماس بنزوئیل پراکسید با لباس و 
حوله باعث سفید شدن بافت آنها خواهد شد. 

اسید فرولیک 
اسید فرولیک نوعی آنتی اکسیدان است که از 
سبوس برنج به دست می آید. امروزه این ترکیب در 
سرم های ضدپیری، مرطوب کننده ها و محصوالت 

جوان سازی پوست به کار می رود. 

گلیسیرین 
گلیسیرین نوعی ترکیب قندی است که رطوبت را 
از محیط اطراف جذب می کند و آن را به سمت 
پوست می فرستد. همین نقش ویژه گلیسیرین 
به عنوان آبرسان درجه1 باعث شده گلیسیرین 
دومین ماده تشکیل دهنده اصلی در محصوالت 

مراقبت از پوست باشد. 

آالنتوئین 
آالنتوئین نوعی ترکیب گیاهی است 
و  تسکین دهنده  که خاصیت 
پوست  برای  آرامبخش 
دارد. این ترکیب اغلب 
با هدف تسکین 

التهابات 
پوستی 

و کاهش تحریک پذیری پوست به محصوالت 
مراقبت از پوست اضافه می شود. 

آلفاتوکوفرول
ترکیب  حتما  آلفاتوکوفرول  کنید  فکر  شاید 
خاصی است که چنین اسم متفاوتی دارد اما این 
اسم جایگزین دیگر برای ترکیب ویتامین E در 
محصوالت پوستی است. این ویتامین در گروه 
آنتی اکسیدان ها قرار می گیرد و آسیب های ناشی 
از رادیکال های آزاد را به خوبی خنثی می کند. 

اسید اسکوربیک 
اسید اسکوربیک همان ویتامین C است که 
می شود.  استفاده  پوستی  محصوالت  برای 
فرموالسیون های  از  بسیاری  در  ماده  این 
کاربرد  پوست  محافظت  به عنوان  ضدپیری 
ترمیم کننده  آنتی اکسیدان  نوعی  و  دارد 
از  تولیدکنندگان  بعضی  می شود.  محسوب 
نگهدارنده  ماده  به عنوان  اسکوربیک  اسید 
برای جلوگیری از فساد محصوالت آرایشی 

می کنند.  استفاده 

آلفالیپوئیک اسید
از  که  است  آنتی اکسیدان  نوعی  ترکیب  این 
پوست در مقابل رادیکال های آزاد و پیری پوست 
محافظت می کند. ترمیم خطوط روی صورت 
و بهبود رنگ پوست هم از دیگر مزیت های 
آلفالیپوئیک اسید است. بعضی محققان معتقدند 
ظرفیت آنتی اکسیدانی این ماده تا 40 هزار درصد 

قوی تر از ویتامین E و ویتامین C است. 

روغن آووکادو 
محصوالت  در  ترکیبات  از جذاب ترین  یکی 
پوستی امروزی، روغن آووکادو است. اسیدهای 
 E و A، D چرب آووکادو سرشار از ویتامین های
هستند و درنتیجه پوست را به خوبی تغذیه می کنند. 

اسید پانتوتنیک 
اسید پانتوتنیک یا همان ویتامین B5، قوای دفاعی 
و محافظتی پوست را تقویت می کند و از این 
طریق مانع کم آبی پوست می شود. امروزه این 
ترکیب در تولید لوسیون ها، کرم ها و سرم های 

مختلف به کار می رود. 

بنزوات سدیم 
این ترکیب در بعضی محصوالت به عنوان ماده 
نگهدارنده و در بعضی فرموالسیون ها به عنوان 
رایحه کاربرد دارد. نام این ترکیب گاهی اوقات 

»بنزوئیک اسید« نوشته می شود. 

آووبنزون 
اگر به فهرست مواد تشکیل دهنده محصوالت 
این  نام  زیاد  احتمال  به  کنید،  نگاه  ضدآفتاب 
ترکیب را خواهید دید. این ترکیب اشعه های 
از پوست  این گونه  و  را جذب کرده   UVA
مقابل نور خورشید محافظت می کند. محافظت 
نکردن پوست در برابر اشعه های UVA به پیری 

پوست و سرطان پوست منجر خواهد شد. 
Everyday Health :منبع

آنچه خانم ها باید در مورد ترکیبات محصوالت آرایشی بدانند

آشنایی با واژه نامه اختصاصی مراقبت از پوست
 ترجمه: 

یوسف صالحی

خانم هایی که هر 
روز از محصوالت 

آرایشی و 
مراقبت از پوست 
استفاده می کنند، 

پوستشان را 
به طور میانگین در 

معرض تماس با 
168 ماده خاص 

قرار می دهند. 
ضمن اینکه بعضی 

خانم ها پوست 
حساسی دارند و 
باید از ترکیبات 

خاص دوری کنند 
بنابراین پیش 
از خریدن هر 

محصولی هم باید 
با متخصصان 

پوست مشورت 
کنید و هم 

اطالعاتتان را 
در این زمینه 

افزایش دهید

کافئین 
کافئین در گروه ترکیبات گیاهی مفید قرار می گیرد که پوست 

را تغذیه می کنند. این ترکیب به دلیل داشتن اثر ضدالتهابی، از مواد 
است.  زیر چشم  در کرم ها و ژل های مخصوص  رایج  تشکیل دهنده 

کمک  چشم ها  پف کردگی  کاهش  به  محصوالت  این  در  موجود  کافئین 
می کند و تیرگی زیر چشم ها را کاهش می دهد.
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عکس و مکث

شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت

بخیل بوی خدا نشنود...
عروسی ها  آن  از  بود.  عروسی 
و  میوه  زیاد.  بپاش  و  بریز  با 
و  چندین  و  متنوع  شیرینی های 
چند رقم غذا. مهمان های زیادی 
بی مهری کرده و نیامده بودند و 
می خورد  غصه  مجلس  صاحب 
که با این همه غذای اضافه چه  
لبخندی  با  و  خوشحال  کند. 
دلخوری  باب  از  نه  گشاده، 
به  امیدواری  سر  از  که  میزبان 
دادم  پیشنهاد  جماعتی،  شادی 
داده  مربوط  مراکز  به  که غذاها 
شود تا آنهایی که در سال ممکن 
است بوی چنین سور و ساتی به 
مشام شان نرسد، در این جشن 
باشند و دعای  و شادی شریک 
خیری بدرقه راه عروس و داماد 
اما  میزبان  جواب  کنند.  جوان 
آدم ها،  بعضی  آورد  خاطرم  به 
شاید  یا  ذاتی  خست  بیماری 
نامهربانی مزمنی دارند که انگار 
چیز،  هیچ  و  نیست  درمان پذیر 
ازدواج فرزندشان  حتی خوشی 
قلب  رقت  اندکی  نمی تواند  هم 

کند.  پیشکشان  مهرورزی  و 
ندارند  حوصله  که  شنیدم  پاسخ 
با  و  بدهند  زحمت  خودشان  به 
مراکز مربوط که خودشان زحمت 
تماس  می کشند،  را  غذا  پخش 
بگیرند. ترجیح می دهند غذاها را 
به خانه شان ببرند تا چند روزی از 
خودشان پذیرایی و از رنج آشپزی 
نجات پیدا کنند. هرچقدر هم ماند 
نیست  راهی  و  مانده  دیگر  که 
جز اینکه روانه سطل زباله شود. 
شنیدم و کامم تلخ شد از مواجهه 
از  برخی  که  واقعیت  این  با 
از  بویی  انگار  دنیا  این  آدم های 
خدا نبرده  و چیزی از مهرورزی 
هم  نمی خواهند  و  نیاموخته اند 
یاد بگیرند. دست و دلشان برای 
می لرزد  غذا  پرس  یک  بخشش 
و این حقیقت هشت ریشتری که 
انسان هایی شب را گرسنه سر به 
دلشان  در  آب  می رسانند،  بالین 
که  آوردم  ایمان  نمی دهد.  تکان 
و  نبرده اند  از خدا  بویی  بخیالن 

نمی برند.
* بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ...

حرف آخر

و  دارد  سال   47 خانم  معصومه 
بر  زندگی  سختی های  سال هاست 
می کند؛  سنگینی  نحیفش  شانه  های 
که  پیش  سال   18-19 از  درست 
همسرش فوت کرد و او ماند و یک 
پسر 9 ساله. پسرکش بزرگ شد و درست 
زمانی که می خواست بر میوه عمرش 
تکیه کند و نفس راحتی بکشد، فهمید 
سرطان بر وجودش چنگ انداخته و 
انگار هنوز زمان آسایش خیالش نرسیده 
است. مادرشوهر مهربانش تا زمانی که 
زنده بود، با حقوق بازنشستگی او را 
حمایت می کرد اما بعد از فوت او، حقوق 
کارگری پسر جوانش کفاف مخارج 
درمان و زندگی شان را نمی د هد. اگر 
پسر معصومه خانم بتواند تا ۵۰ سالگی 
برای او بیمه رد کند، می تواند مستمری 
ناچیزی داشته باشد اما درآمد این مرد 
جوان ناچیز است و بارهای بر دوشش 

بسیار سنگین. 
بارش  از  قدری  می توانیم  تو  و  من 
کمک های  است  کافی  کنیم؛  سبک 
نقدی خود را به کارت بانک پارسیان 
با شماره 6221-۰61۰-8۰۰1-۰7۵6 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کنیم  واریز  عاشورا 
تلفن7۵983۰۰۰ )داخلی2( یا شماره 
همراه ۰9198۰12677 تماس بگیریم. 
این بیمار با کد 23789 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

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

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

فرزنددار شدن از اتفاق  هایی است که می تواند زندگی 
را خوشایند و زیباتر کند. همه پدر و مادرها بهترین ها را 
برای فرزندشان می خواهند اما گاهی نادانسته باعث آسیب 
روانی او می شوند زیرا نمی دانند نقش والدین در رشد 
کودک فقط به جنبه های ارثی محدود نیست، ایده آل های 
والدین، میزان رضایت آنها از روابط زناشویی و شیوه 
فرزندپروری شان می تواند در شکل دهی رفتار کودک و 

سالمت روان او نقش بسزایی داشته باشد. 
سالمت روانی فقط به معنای نداشتن بیماری روانی نیست، 
بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربه های 
زندگی به صورت قابل انعطاف و معنی دار است. رفتار و 
گفتار والدین باید الگویی برای فرزندان باشد. بی قراری 
و آشفتگی پایدار پدر و مادر بر سالمت عاطفی و رشد 
مهارت های شناختی کودکان تاثیر منفی دارد بنابراین اگر 
والدین سالمت روانی داشته باشند می توانند برای  ایجاد 

سالمت روانی در فرزندان خود تالش کنند. 
در این مطلب می خواهم بر اساس نتایج تحقیقی که با 
روش کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر اینترنتی انجام 
داده ام، اثربخشی رفتار والدین را بر سالمت روان کودکان 
بررسی و به نکته های کلیدی آن اشاره کنم. بی شک توجه 
به این نکته ها، زندگی کنار فرزندان را برای شما و آنها 

زیباتر و آسان تر خواهد کرد. 
والدین مسوول تغییر و اصالح رفتارهای ناسازگارانه 
و تأمین بلوغ عاطفی و سالمت روانی فرزندان خود 

هستند. آنها باید چگونگی برقراری روابط درست عاطفی، 
سازگاری با دیگران، مسوولیت پذیری، راه های مبارزه با 
کینه توزی، دیگرآزاری و حسادت را به فرزندان یاد دهند. 
اگر والدین می خواهند فرزندانی مستقل، مسوولیت پذیر 
و با اعتمادبه نفس داشته باشند باید در ارتباط با آنها 
گرم، صمیمی و پذیرنده باشند. حمایت والدین در ایجاد 
رفتار سازگار و بهنجار فرزندان و داشتن سالمت روان 

ضروری است. 
آزادی عمل  تا حدی  خانه  محیط  در  باید  کودک 
داشته باشد و اگر مدام محدود شود، در مدرسه اقدام به 
زورگویی خواهد کرد. احترام گذاشتن والدین به کودکان، 
افزایش حس اعتمادبه نفس و عزت نفس کودک و پرهیز 
از نامگذاری  خشن و نادرست روی کودک از مهم ترین 

عوامل پیشگیری از زورگویی کودک در مدرسه است.
تربیتی که آزادی را به کلی در کودک نادیده بگیرد و 
انتخاب و میل قلبی را از وی سلب کند و مبتنی بر ترس 
و آداب خشک و بی روح ظاهری باشد، نه تنها دوام پیدا 
نمی کند، بلکه درنهایت به رکود و عصیان کودک می انجامد.
کودکان و نوجوانان در حال حاضر در معرض رسانه های 
مختلفی مانند اینترنت و رایانه قرار دارند. اگر پدر و مادر 
نتوانند به اندازه الزم روی آنها تاثیر بگذارند، از اثر منفی 

این وسایل جمعی در امان نخواهند بود.
رابطه پدر و مادر در رفاه و خوشبختی کودک نقش 
مهمی دارد و بر تمام جنبه های زندگی او از سالمت 

روان و موفقیت  تحصیلی گرفته تا روابطش در آینده 
تاثیر می گذارد. مشاجره گهگاهی پدر و مادرها پدیده ای 
عادی است اما تاثیر آن بر کودکان به اشکال متفاوتی خود 
را نشان می دهد. خیلی وقت ها کودکان زیاد تحت تاثیر 
مشاجره معمولی پدر و مادر قرار نمی گیرند اما اگر این 
جروبحث ها با داد و فریاد و عصبانیت شدید باشد یا 
باعث قهر والدین با هم بشود، در معرض آسیب جدی 

قرار می گیرند.
تحقیقاتی که ده ها سال است در بریتانیا و سایر کشورهای 
جهان با مشاهده بلندمدت رابطه والدین در خانه  انجام 
شده، نشان می دهد اگر کودکان حتی در سن 6 ماهگی 
در معرض مشاجره و دعوای مداوم و طوالنی والدین 
قرار بگیرند، ممکن است ضربان قلب و هورمون های 

استرس شان افزایش پیدا کند.
نوزادان، کودکان و افراد بالغ با زندگی در محیطی که 
بین والدین درگیری و مشاجره طوالنی وجود دارد، احتماال 
نشانه هایی از اختالل در رشد اولیه مغز، به هم خوردن 
نظم خواب، اضطراب، نگرانی، افسردگی و رفتارهای 

ناهنجار نشان خواهند داد.
طالق و جدا زندگی کردن والدین بیشترین آسیب 
را روی کودکان می گذارد اما در بعضی موارد بحث و 
منازعات والدین در دوران قبل از طالق، در جریان آن و 

بعد از طالق، احتماال زیانبارترین تاثیر را بر کودکان دارد. 
ادامه دارد...

 زهراسادات صفوی 

پسران  و  هستند  بابایی  دختران  معتقدند  خیلی ها 
مامانی. تاثیر پدران و قانون پدری بر روان پسرانشان 
جدی است ولی در این نوشته می خواهم به تاثیر 
ژرف مادران بر فرزندان ذکورشان بپردازم و چند 
و  مادر  روابط  در  مهم  نکته  هزاران  از  مهم  نکته 

پسر را بررسی کنم.
ارتباط صمیمی مادر با پسرش تا چه حد سالم است؟

رابطه عمیق و عاشقانه مادر و فرزندی تاثیر بسزایی 
در شکل گیری روان سالم پسران دارد ولی باید چند 
جمله کلیدی را با تاکید بگویم؛ »پسر شما فقط فرزند 
شماست، او همسر و پدر شما نیست. او جایگزین 
خوبی برای همسر احیانا از نظر شما بی عرضه یا 
نامهربانتان نیست.« اگر این طور فکر نمی کنید، از 
خودخواهی شماست و نتیجه اش چیزی نیست، جز 
آسیب به فرزندتان. ممکن است او مردی باعرضه  
شود تا نجات دهنده شما باشد ولی نمی تواند همسر 
خوبی شود و روابط عاشقانه سالمی داشته باشد. 
پسری که پدرش را کافی نداند، برای کافی بودن 
سعی می کند نقش همسر مادرش را ایفا کند. در 
این رابطه مثلثی ناسالم، هر زنی به عنوان عروس 

ورود کند، حتما و قطعا آزار می بیند.
اجازه دهید لحظاتی شما را به چالش دعوت کنم؛ 
مخاطب من مردانی هستند که حمایت از مادرشان 
را وظیفه خود می دانند. نمی گویم حمایت کردن 
مادرتان،  از  حمایت  مسوول  ولی  است  ناسالم 
این  شما  از  من  سوال  است.  پدرتان  و  خودش 
است؛ »چند بار تا به حال خواسته اید مادرتان را 
خوشحال کنید و از او در برابر پدرتان و مشکالت 

کرده اید؟« حمایت 
و  نیستید  او  شوهر  شما  که  است  این  واقعیت 

حمایت و محبتتان باید به اندازه باشد. حتی اگر 
پدرتان را از دست داده  و تمام زندگی تان را وقف 
در  اگر  ندارید.  سالمی  رابطه  کرده اید،  مادرتان 
زمانی  مسنتان  بیماری  مادر  و  مشکالت  لحظات 
و  اخالقی  کارتان  می دهید،  اختصاص  او   به  را 
است.  همسرتان  شما  اولویت  ولی  است  انسانی 
را  او  مادرتان  یا  دارید  غیرمسوولی  پدر  هم  اگر 
قبول ندارد، مشکل خودشان است. آنها افراد بالغی 
هستند و حتما می توانند مشکلشان را حل کنند. اگر 
هم مشکلشان را حل نشدنی می دانند، زوج درمانگر 

باید در رابطه آنها ورود کند، نه شما!
اجازه ندهید کلیشه احترام بی حد و حصر به والدین 
و ثواب فدا شدن برای پدر و مادر باعث عذاب 
از  باید  و  بالغی هستید  فرد  وجدانتان شود. شما 
مادرتان تمایزیافتگی داشته باشید. رابطه او و پدرتان 
به خودشان مربوط است. واقعیت این است که آنها 
برای حفظ رابطه متعارض شان با شما مثلث سازی 
کرده اند. ناخودآگاه از خودشان مراقبت و شما را 
دچار تعارض کرده اند. شما هم به این مثلث عادت 
کرده اید و زمانی که قرار است وظایفتان را نسبت 
دهید،  انجام  و  کنید  درک  فرزندتان  یا  همسر  به 
دچار حس گناه می شوید که به پدر و مادرتان به 
قدر کافی نمی رسید. در واقع، این مقاومت روان 
زوج درمانگر  یا  فردی  درمانگر  حتما  و  شماست 

می تواند به شما کمک کند.
رقابتی بین همسر و مادرتان وجود دارد؟

عروس  و  مادرشوهر  بین  مشکل  کلیشه  متاسفانه 
شوخی نیست و شایع است. پسرانی که از مادرشان 
تمایزیافتگی ندارند، یا درگیر روابط مثلثی با زن 
سردی  همسرشان  به  نسبت  یا  می شوند  متأهل 

با  جنگ  و  مشکل  دچار  دائم  یا  دارند  جنسی 
هستند.  همسرشان 

مادران هم ناخودآگاه به عناوین مختلف رابطه پسر 
و عروسشان را کنترل می کنند. آنها اغلب به بهانه 
دلسوزی و نگرانی دخالت کرده و پسرشان را درگیر 
مسائل خودشان می کنند و از رابطه خوب و سالم 
رابطه  در  دخالت  گاهی  نمی برند.  لذت  پسرشان 
عروس و پسر با عنوان دلسوزی و محبت است. 
گاهی هم با بهانه گیری و بدگویی از عروس و نگاه 
ایرادهای  فقط  یعنی  عروس؛  ایرادهای  به  تونلی 

او را می بینند.
مادرانی كه پسران بی اعتماد به نفس يا وابسته بار می آورند!
مادرانی که نمی خواهند پسرشان سختی بکشد و 
بی چون و چرا از او حمایت می کنند، اجازه نمی دهند 
پسرشان رشد کند و سختی بکشد، در حالی که 
برای هر رشدی میزانی از کوشش و دشواری مسیر 
الزم است. مادرانی که بر مشکل پسرشان سرپوش 
می گذارند و از او حمایت اشتباه می کنند، اغلب 
شود.  شایسته ای  مرد  فرزندشان  نمی دهند  اجازه 
اگر هم شایسته شود، همیشه به مادرش وابستگی 
روانی دارد و نمی تواند روان مستقلی داشته باشد. 
بسیار  پدرش  برابر  در  فرزند  از  دفاع  مخصوصا 
همسو  تربیت  در  باید  مادر  و  پدر  است.  اشتباه 
با  باشند و اگر دیگری اشتباه می کند، در خلوت 
همسو  متوجه  فرزند  اینکه  نه  کنند،  صحبت  هم 

نبودنشان شود. 
اگر خودتان را در رابطه و شغلتان ناکارآمد می دانید 
برانگیخته  شما  در  را  احساساتی  نوشته  این  و 
می کند، مشورت با روان شناس و مشاور می تواند 

کمک کند بر برخی ناکارآمدی هایتان تمرکز کنید.

قسمت اول: مهارت هایی برای ایجاد و حفظ سالمت روان فرزند

تاثیرکنش مادران بر روان پسران 
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والدین سمی
باید اعتراف کنیم شیوه تربیتی والدین به عنوان یکی از مهم ترین 
ارکانی که سالمت نسل بشر و جامعه به آن وابسته است، همواره 
مورد کم توجهی قرار گرفته و بر این اساس روش تربیتی اغلب 
والدین نه براساس دانش و آموزش درست، بلکه برپایه اصول 
تجربی، احساسی یا باورها و آموخته های غلط و کهنه است. 
همه ما به این موضوع واقفیم تا زمانی که زنان و مردان به 
شعور و دانش کافی برای ایفای نقش والدینی مبتنی بر علم و 
آگاهی نرسیده باشند، جامعه به سالمت روانی نخواهد رسید 

و این موضوع  میسر نمی شود، مگر با آموزش.
از سوی دیگر، نقش »پدر و مادر« در همه فرهنگ ها و جوامع تقدس 
ویژه ای دارد، به طوري که نقد و بررسی وظایف و مهارت های 
والدین همواره با احساس گناه همراه بوده است. گویی فراموش 
شده که والدین نیز مثل همه انسان ها می توانند نقایص و خطاهایی 
داشته باشند چراکه بسیاری از آنها ممکن است زیر نظر پدر و 
مادری ناآگاه و حتی بیمار یا شرایط نامناسب رشد کرده باشند، 
درنتیجه در شیوه های فرزندپروری دچار اشتباهات عمده ای شوند 
که به روان و جسم کودک آسیب  زیادی وارد می کند. دکتر سوزان 
فوروارد، نویسنده کتاب »والدین سمی«، یکی از روان درمانگران 
مطرح  و موفقی است که حاصل تجربیاتش را در این کتاب به 
رشته تحریر درآورده است. کتاب مذکور برای کمک به افرادی 
نوشته شده که فرزند والدینی سمی بوده و آسیب خورده اند و 
هم اکنون در رابطه ای ناهمگون با والدین خود به سر می برند 
اما قطعا مطالعه آن برای هر فردی که اکنون خود پدر یا مادر 
است یا روزی نقش پدر یا مادر را 
برعهده خواهد داشت، می تواند 
آموزنده باشد.در این کتاب تالش 
شده با بررسی روش های تربیتی 
ناسالم، راه حل هایی در اختیار 
فرزندان این گروه از والدین 
والدین  کتاب  گیرد.  قرار 
سمی، نوشته سوزان فوروارد، 
ترجمه مینا فتحی، توسط نشر 
درسا در 272 صفحه به چاپ 

رسیده است.

معرفی کتاب

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

حال، پرسش این است که برای کسانی که اعتمادبه نفس پایینی 
دارند، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ آیا درمانی برای این مساله 
وجود دارد؟ از دید ما روان شناسان پاسخ به این پرسش ها مثبت 
است ولی بستگی دارد که انگیزه خود فرد چقدر است، چقدر 
حاضر به گام برداشتن برای حل این مشکل است، چقدر حاضر 
است تالش کند که بتواند ضعف هایی که از نظر خودش مطرح 
است، بشناسد؛ بعضی ها را قبول کند و بعضی ها را به جنبه های 
مثبت تبدیل کند. اگر این افراد احساس  کنند کسی هست که آنها 
را درک می کند، کنارشان است و کمکشان می کند، یک گام بسیار 

مهم برای ایجاد انگیزه بیشتر آنها خواهد بود.
اعتمادبه نفس با دارودرمانی تغییر می كند؟

خیلی از افراد سوال می کنند که آیا با دارودرمانی می توانیم اعتمادبه نفس 
پایین را درمان کنیم و افزایش بدهیم؟ مثال دارویی که مصرف آن 
بتواند کمکمان کند تا اعتمادبه نفس مان را باالتر ببریم، وجود دارد؟ 
جواب منفی است. اعتمادبه نفس به خودپنداری و عزت نفس ربط 
دارد و هیچ دارویی نمی تواند در این زمینه به کسی کمک کند. 
درمان اعتمادبه نفس پایین، کامال جنبه شخصی و شخصیتی دارد 
و فقط با تالش خود فرد و کمک گرفتن از متخصص می توان 

این مشکل را حل کرد.
چگونه اعتمادبه نفس پايین را باال ببريم؟

باید گام های متعددی برای رسیدن به این هدف برداشت. ما معموال 
از دوستانی که از اعتمادبه نفس پایین شکایت دارند، می خواهیم 
بررسی ای روی خودشان انجام دهند و نقاط ضعف و نقاط قوتشان 
را یادداشت کنند. این نقاط ضعف و نقاط قوت می تواند در همه 
زمینه ها باشد؛ احساسات، توانمندی ، ظاهر یا بعضی خصوصیات 
رفتاری که دارند. آنها باید ویژگی های خود را در این زمینه ها به 
صورت مثبت و منفی مطرح کنند. در مرحله بعد باید با این افراد 
در تعامل باشیم و با آنها درباره اینکه چقدر از نقاط ضعفی که 
مطرح می کنند، قابل برطرف کردن است و چقدر از این نقاط قابل 
برطرف شدن نیست، صحبت   کنیم، مثال ممکن است کسی انتظار 
داشته باشد و بگوید دلم می خواهد قدم بلند باشد اما این خواسته  
در خیلی از موارد قابل تحقق نیست زیرا مثال در سنی است که 
رشد قدی متوقف شده و امکان افزایش آن نیست. چنین افرادی 
باید خود را با همان قدی که دارند، بپذیرند و بدانند قدشان، عاملی 
برای افزایش اعتمادبه نفس نیست. آنها باید بدانند آنقدر توانمندی  
دارند که میزان قدشان نمی تواند عامل مهمی باشد.عالوه بر این، از 
لحاظ جنبه های شناختی و معیارهای دیگر روی آنها کار می کنیم. 
نقاط ضعفی که برایشان آزاردهنده است، می شناسیم و با تمرین ها 
و تکالیف مختلفی که وجود دارد، سعی می کنیم  به آنها کمک 
کنیم تا بتوانند ضعف هایشان را بشناسند و آن را به جنبه های 
مثبت تبدیل کنند. افراد دچار این مشکل باید بتوانند خودشان را 
قبول کنند و شناخت بهتری از خود داشته باشند. با این شناخت، 
می توانند توانایی ها و نقاط ضعف  و قوت  خود را شناسایی کرده 

و روی آن کار کنند.
اعتمادبه نفس از نوع كاذب هم وجود دارد؟

افرادی که اعتمادبه نفس کاذب دارند، درحقیقت افرادی با خودپنداری 
و اعتمادبه نفس بسیار پایین هستند ولی به نوعی سعی می کنند 
عکس آن را نشان بدهند که پوشالی و توخالی است و در حقیقت 

نوعی نقش بازی کردن است که می تواند ایجاد مشکل کند.

قسمت دوم: اعتمادبه نفس، 
بنیادی ترین بخش شخصیت

دکتر بهروز بیرشک
 روان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت،درمانگر 
کودک وبازی درمانگر
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