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شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت2 سالمت در ایران

رئیس کمیته امداد اعالم کرد:
آمار تکان دهنده ای از فقر خوراکی و پوشاک داریم

از   ۹۶ سال  در  که  پژوهشی  اساس  »بر  گفت:  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
سوی کمیته امداد در ۳۲ شهرستان درباره فقر خوراکی و پوشاکی آغاز شده، به اعداد 

تکان دهنده ای رسیده ایم.«
به گزارش »سالمت«، سید مرتضی بختیاری در همایش فعالیت ها و دستاوردهای علمی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان اینکه کل بودجه کمیته امداد که از سوی دولت به این 
نهاد اختصاص پیدا می کند تنها 4۶/7 درصد از هزینه های آن را پوشش می دهد، افزود: 

»بقیه هزینه های کمیته امداد از سوی خیران تامین می شود.«
وی با اشاره به اینکه در کمیته امداد درمورد فقر دارای تجربیات ارزشمندی هستیم و 
در عین حال به کمک دانشگاهیان در این عرصه نیاز داریم، اظهار داشت: »زمانی که از 
کشف استعدادهای نیازمندان صحبت می کنیم به این معناست که نباید تنها روی واریز 
مستمری در انتهای هرماه تاکید کنیم، بلکه باید سراغ شکوفایی استعدادهای این افراد 

مقطع  در  که حتی  دانشجو  هزار   7۰۰ از  بیش  امداد  کمیته  در  در حال حاضر  برویم. 
دکتری تحصیل می کنند و بیش از ۳7۵ هزار دانش آموز تحت پوشش هستند که به مثابه 

امانتی در کمیته امداد هستند.«
بختیاری با تاکید بر اینکه باید در حوزه رفع فقر کار مطالعاتی انجام دهیم و پژوهش ها 
در این زمینه آغاز شده، تصریح کرد:  »منظور از توانمندسازی این است که فرد روی 
پای خودش بایستد. در بحث محرومیت زدایی نیز تکریم افراد جزو اولویت های ماست 

که باید سرلوحه اخالق حرفه ای ما قرار بگیرد.«

خبــر

چند روزی از پخش تصاویر 
کیک هایی که داخل آنها یک 
یا چند قرص قرار گرفته، 
می گذرد. ماجرایی که عالوه 
بر جو روانی، تخریب صنایع غذایی ایران را 
نشانه گرفته و اکنون به گفته وزیر بهداشت، با 
ورود نهادهای امنیتی و اطالعاتی به ماجرا، شبکه 
مرتبط با کیک های آلوده در حال ردیابی است.

به گزارش »سالمت«، خبر ابتدا از بندرعباس 
رسید و پس از آن اخباری از چابهار، کنارک و 
سراوان در سیستان وبلوچستان درباره پیدا شدن 
قرص  در شکالت، ویفر و کیک منتشر شد. در 
این ویدئوها که به صورت گسترده در حال بازنشر 
است و موجی از نگرانی و تشویش را میان 
مردم ایجاد کرده، کیک هایی نشان داده می شود 
که درون آنها قرص یا کپسول های مشکوک 
جاسازی شده است. برخی  در این ویدئوها 
عنوان می کنند این کیک ها را به صورت پلمپ 
خریداری کرده اما پس از باز کردن آنها متوجه 
وجود قرص در الیه های میانی کیک شده اند.

در برخی دیگر از کلیپ ها ادعا می شود قرص های 
داخل کیک ترامادول هستند و حتی برخی 
آمارهایی از مسمومیت با خوردن کیک در بعضی 
شهرستان ها منتشر می کنند. برخی خبرها هم 
از ابالغ بخشنامه هایی به مدارس درمورد منع 
فروش این کیک ها در بوفه مدارس حکایت 
دارد و درمجموع این موضوع اذهان عمومی 
را با نگرانی های زیادی همراه کرده است. حاال 
مسووالن سازمان غذا و دارو از دست های پشت 

پرده این کار می گویند.
با گذشت چند روز از انتشار اخباری از جاسازی 
قرص در کیک ها و بیسکویت ها، کم کم این 
موضوع از حالت شایعه خارج شده و رنگ و 
بوی واقعیت به خود گرفته است؛ این ماجرا 
که تایید و تکذیب های عجیب مسووالن در 
رابطه با آن سبب شده بازار داغ گمانه زنی ها 
داغ تر شود تا جایی ادامه پیدا کرده که حاال 
نگرانی ها در رابطه با آن جدی به نظر می رسد.

ماجرای کیک های مشکوک 
موضوعی امنیتی است

واکنش ها از سازمان غذا و دارو به وزارت 
بهداشت و پس از آن به پلیس فتا رسید. سعید 
مورد  اینکه  اعالم  با  بهداشت  وزیر  نمکی، 
نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه به دلیل این 
موضوع نداشته ایم، گفت: »این موضوع مبحثی 
امنیتی و سازمان یافته برای تخریب اذهان عمومی 
و همچنین فلج کردن صنعت کیک و شکالت 
کشور است.« وی در عین حال تاکید کرد: »وزارت 
بهداشت با نیروهای امنیتی و اطالعاتی در حال 

ردیابی شبکه های خرابکار است.«
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و 
دارو هم در پاسخ به این سوال که آیا خبر 
پلمپ انبارها درست است، به رادیو گفت وگو 
توضیح داد: »شناسایی انبارهای مشکوک صحت 
ندارد. این اقدام پیچیده تر از این است که ما 
تصور می کنیم و با شناسایی یک انبار نمی شود 

موضوع را رفع کرد. این اقدام از نظر ما حرکتی 
خرابکارانه و تعمدی است و افراد خاصی در 
جای خاصی  این کار را کرده اند. این اتفاق بعد 
از خط تولید رخ داده و هیچ ارتباطی با خطوط 
رسمی تولید ما و شبکه رسمی مواد غذایی 
کشور ندارد. به این صورت که محصوالت را 
باز کرده و دوباره بسته اند. آنچه اتفاق افتاده از 
مجاری شبکه غیررسمی بوده و طبیعتا برخی 
فروشگاه ها ممکن است از آنها تغذیه کنند. 
بسیاری از کاالهای قاچاق و تقلبی هم از همین 

مسیر وارد فروشگاه ها خواهند شد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: »۲۹ اکتبر 
فیلمی در فضای مجازی علیه یک برند ترکیه ای 
منتشر می شود که دقیقا نشان دهنده این است که 
این کیک ساخت شرکت ترکیه ای، وقتی باز 
می شود، دو قرص داخلش است. این ویدئو 
در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و ایتالیا، 
اقلیم کردستان عراق، فلسطین اشغالی و حتی 
در آمریکا که کشورهای هدف این محصول 
هستند، منتشر شد و به شدت هم التهاب ایجاد 
کرد. نکته جالب این است که حدود یک ماه 
بعد از پخش این فیلم در فضای مجازی، همین 
فیلم در شبکه های اجتماعی فارسی منتشر و 
ادعا می شود که این قرص ها در مواد غذایی 
تولید ایران مشاهده شده است. درصورتی که 
این همان فیلمی است که ۲۹ اکتبر برای کشور 

ترکیه منتشر شد.«
جهانپور ادامه داد: »پروژه جاگذاری اجسام 
خارجی در تعدادی از محصوالت، منسوب 
به بیش از ۱۲ شرکت مختلف است که در نواحی 
خاصی از نوار ساحلی جنوب کشور مشاهده 
شده و ارتباطی به خطوط تولید و کارخانه های 
صنایع غذایی ندارد؛ یعنی موضوع فراتر صنایع 

غذایی و نظام سالمت است.«
وی تصریح  کرد: »در همه این موارد که در 

آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو بررسی 
شده، اساسا داروی خطرناک، روانگردان یا مخدر 
مشاهده نشده و هیچ گزارش مستندی که نشان 
دهد فردی از مصرف این کیک ها مسموم شده، 
در سطح کشور نداشته ایم. هدف ایجاد رعب و 
وحشت بوده تا مسمومیت. سابقه این موضوع 
را باید در آن ویدئوی 4۰ روز قبل دنبال کرد. 
موارد مشکوکی در سطح عرضه مشاهده یا 
گزارش شده و به نظر می رسد موضوع فراتر از 
حوزه سالمت  و حتی ابعاد انتظامی، سیاسی و 
امنیتی داشته باشد. ما این را یک پروژه می دانیم.«
وی توضیح داد: »تمام فروشگاه های مواد غذایی 
فراورده های  و  محصوالت  هستند  موظف 
غذایی را از شرکت های پخش مجاز و رسمی 
تحویل بگیرند و در صورت تحویل اقالم از 
پخش کننده های غیرمجاز، مقابل پیامدهای آن 
مسوول خواهند بود. اگر مردم مورد مشکوک 

دیدند به شماره ۱۹۰ گزارش دهند.«

وقوع این اتفاق در جریان تولید 
امکان پذیر نیست

جمشید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع 
بیسکویت و شیرینی و شکالت ایران هم در 
این مورد گفت: »همواره در جامعه افراد مغرضی 
هستند که می خواهند جامعه را ناامید کنند. کسانی 
که اطالع واثقی از خط تولید دارند می دانند که 
در این روند به ویژه در چنان حرارت تولید، چنین 
موردی اساسا امکان پذیر نیست. مخصوصا با 
حضور دستگاه ها و ماشین آالت فنی و تکنیکی، 
رد شدن مواد خارجی از سنسورها بسیار محال 
است. البته یک عده از التهاب در جامعه و ناامیدی 
مردم سود می برند. خوشبختانه همکاران ما زود 

متوجه شدند و قضیه را فیصله دادند.«
حسن ضیاءالدینی، مدیرکل سالمت وزارت 
واکنش  خبر  این  به  هم  آموزش وپرورش 

نشان داد و گفت: »گزارش هایی از استان های 
هرمزگان، سیستان وبلوچستان و آذربایجان غربی 
به ما رسیده که  داخل خوراکی ها قرص هایی 
ازجمله استامینوفن، آنتی هیستامین و رانیتیدین 
بوده و ما این گزارش ها را در نامه ای به وزارت 
بهداشت اعالم کردیم؛ ضمن اینکه حراست 
آموزش وپرورش نیز برای پیگیری و هماهنگی 

در جریان قرار گرفت.«
وی افزود: »وجود قرص و کپسول سالم و 
دست نخورده و بدون تغییر رنگ یا تغییر در 
قوام آن در محصوالت مورد اشاره نشان می دهد 
این موارد به طور عمدی در برخی بسته ها قرار 
گرفته و شرکت تولیدی خاصی هم هدف این 
اقدام خرابکارانه قرار نگرفته، بلکه تخریب وجهه 
کل صنعت غذا و شکالت کشور به عنوان 
یک صنعت پیشرو هدف گذاری شده است.«

مسمومیت 7 کودک در کرمان
صحبت های سخنگوی سازمان غذا و دارو 
رئیس  صابری،  محمد  که  است  حالی  در 
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی کرمان از مسمومیت 7 
کودک در استان کرمان به دلیل مصرف کیک 
و کلوچه حاوی نوعی قرص خبر داد. آن طور 
که صابری گفته  ۳ کودک مسموم شده در 
شهرستان بافت و 4 کودک در شهر کرمان 
به بیمارستان مراجعه کرده و عالئم این افراد 
بیشتر خواب آلودگی و مسمومیت خفیف بوده 
که به صورت سرپایی درمان و مرخص شده اند.
در این میان فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: »۳۰ 
نمونه قرص یافت  شده از ۱۲ شرکت مواد غذایی 
توسط مردم برای ما ارسال شده که هیچ کدام 
مشابه هم نیستند.« وی توضیح داد: »نمونه های 
ارسالی به این دانشگاه همگی باز بوده و نمی توان 

تایید کرد وجود قرص یا کپسول در محصول 
از محل تولید کاال بوده یا نه. کارتن های ۱۰۰ 
عددی از محصوالت مختلف هم به صورت 
موردی بررسی شدند اما هیچ یک حاوی جسم 
خارجی نبودند.« نوروزیان این مساله را رفتاری 
غیراخالقی دانسته که موجب ناامنی روانی افراد 

جامعه می شود.

نوع قرص ها از سوی پلیس اعالم شد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز درباره 
خوراکی  کیک  در  قرص  وجود  ماجرای 
توضیحاتی داد. سردار محمدمسعود زاهدیان 
اظهار داشت: »بررسی ها حاکی از این است 
که قاچاقچیان با بهره مندی از جاسازی های 
مختلف، مواد مخدر را قاچاق می کنند.« وی 
درباره کیک های کشف شده، گفت: »بر اساس 
گزارش واصله از پلیس مبارزه با مواد مخدر 
هرمزگان از یک دستگاه خودرو نیسان، چند 
عدد کیک که حاوی تعداد معدودی قرص بود، 
کشف شد که برای تعیین ماهیت به آزمایشگاه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ارسال شده و تحقیقات 
در این رابطه از سوی پلیس ادامه دارد.« بر اساس 
گزارش پایگاه خبری پلیس، زاهدیان اعالم کرد: 
»پس از بررسی و آزمایش های پلیس مبارزه با 
مواد مخدر مشخص شد قرص های موجود در 
کیک های خوراکی ماده مخدر نبوده و قرص 

»هیوسین« بوده است.«
با همه این اوصاف منشاء تولید کیک های آلوده؛ 
چه در دل واحدهای تولیدی باشد و چه در 
انبارهای متروکه گوشه و کنار کشور نیاز به 
توجه دارد؛ عملیاتی یا تخلفی با گستره نسبتا 
زیاد در سطح کشور انجام گرفته و نیاز به توجه 
ویژه و همکاری همه مسووالن ذیربط دارد؛ 
این در حالی است که لحظه به لحظه نگرانی ها 

بیشتر می شود.

 شهردار تهران با بیان اینکه یکشنبه  شب )۲4 آذرماه( 
ذرات معلق در هوا به PPM ۲۰۰ رسیده بود،  گفت:  
»این حالت خطرناک است و وقتی در چنین شرایط 
آلودگی هوا قرار می گیریم، شهر باید تخلیه شود. البته 
این امر ناشی از تمرکز است و برای کنترل آلودگی 
هوا عالوه بر کاهش آالینده ها باید به مساله تمرکز 

توجه شود.«
به گزارش »سالمت«، پیروز حناچی در جلسه هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: »نرخ رشد جمعیت 
داخل محدوده تهران کمتر از ۲ درصد است اما به این 
معنا نیست که تهران با نرخ رشد ۲ درصدی مواجه 
است زیرا شهرهای اطراف تهران رشد باالتری دارند، 
به طوری که نرخ رشد جمعیت در شهریار ۱7 درصد 
است و برخی شهرهای دیگر اطراف تهران مانند احمدآباد 

مستوفی نرخ رشد جمعیت باالتری را تجربه می کنند.«
شهردار تهران افزود: »بعد از افزایش قیمت بنزین با 
چالش های جدیدتری مواجه شدیم، به گونه ای که با 
افزایش قیمت بنزین بیش از ۱۲ تا ۱۳ درصد به بار 
حمل ونقل عمومی در مترو اضافه شد، درحالی که تا قبل 
از افزایش قیمت بنزین مترو ۱۶ درصد بار حمل ونقل 

عمومی را برعهده داشت.«
وی با بیان اینکه زیرساخت های مترو وضعیت بهتری 
دارد،  توضیح داد: »ما بخش هایی از خطوط ۶ و 7 را به 
بهره برداری رسانده ایم و هر یکی- دو ماه یک ایستگاه 
اضافه می شود. هم اکنون در مترو با کمبود ۲ هزار 
واگن مواجه هستیم که در صورت اضافه شدن واگن 
خطوطی که در حال حاضر وجود دارد، به سرخط 

۲/۵ دقیقه خواهد رسید.«

حناچی با اشاره به اینکه دوسوم واگن ها داخل کشور 
تولید شده، تاکید کرد: »االن هم آمادگی تولید وجود 
دارد اما مشکالت منابع مالی و ارز باعث وقفه در تامین 

واگن ها شده است. البته برنامه هایی داشته ایم برای اینکه 
منابع مترو را از طریق اوراق مشارکت و منابع دیگر 
تامین کنیم و تامین هم کرده ایم اما به هر حال شرایط 
اقتصادی کشور سایه خود را روی حمل ونقل عمومی 

کشور هم انداخته است.« 
وی با بیان اینکه بیش از 7۵ درصد بودجه شهردار 
تهران مستقیم به ساخت وساز وابسته است، توضیح 
داد: »ما می خواهیم این وابستگی را به ۵۰ درصد کاهش 
دهیم و برای این کار الزم است منابع جایگزین کنیم.« 
حناچی اظهار داشت: »به همین دلیل اقداماتی انجام 
شده و الیحه ای که ۳۰ سال از دولت بیرون نیامده به 
جریان انداخته ایم. در حال حاضر الیحه منابع مالی 
پایدار برای شهرداری آخرین مراحل خود را در مجلس 

طی می کند.«

اظهارنظر عجیب آقای شهردار؛

تهران باید تخلیه می شد

کسانی که اطالع 
دقیقی از خط تولید 
دارند می دانند در 
این روند به ویژه 
در چنان حرارت 
تولید، چنین موردی 
اساسا امکان پذیر 
نیست، مخصوصا با 
حضور دستگاه ها و 
ماشین آالت فنی و 
تکنیکی، رد شدن 
مواد خارجی از 
سنسورها بسیار 
محال است
- جمشید مغازه ای

دکتر سلیمانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس روز یکشنبه ۲4 
آذرماه  قرار بود در نشست خبری در ساختمان پرس تی وی 
با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی مقیم تهران شرکت 
کند که پیش از آغاز نشست به علت عارضه قلبی در مرکز 
قلب تهران تحت درمان قرار گرفت و پس از آن در مراسم 
استقبال شرکت کرد. وی پس از ۱4 ماه به دانشگاه تربیت 
مدرس بازگشت.به گزارش ایرنا، پیش از برگزاری این نشست 
و در حالی که سلیمانی در مسیر رسیدن به دفتر شبکه خبری 
پرس تی وی بود، دچار عارضه قلبی شد و بالفاصله او را به 
بیمارستان رساندند.نمایندگان رسانه ها نیز برای شرکت در این 
نشست از ساعتی قبل حضور داشتند.با پیگیری دست اندرکاران 
نشست خبری سلیمانی مشخص شد این استاد دانشگاه در 
بیمارستان بستری تحت معاینات پزشکی است.پس از گذشت 
ساعاتی مهناز ربیعی، همسر دکتر مسعود سلیمانی، پژوهشگر 
سلول های بنیادی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه و 
آموزش ایرنا اعالم کرد وضعیت جسمانی دکتر سلیمانی مناسب 

است و تست های نوار قلب گویای سالمت ایشان است.
ربیعی اظهار داشت: »دکتر سلیمانی صبح امروز در مسیر حرکت 
به سمت نشست خبری دچار حمله قلبی شده و به سرعت به 
مرکز قلب تهران منتقل شد.« وی یادآور شد: »ایشان در حال 
ترخیص از بیمارستان هستند و در مراسمی که برای استقبال 
از وی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده، البته در مدت 
کوتاه تری شرکت می کند.« همسر دکتر سلیمانی اضافه کرد: 
پزشکان بیمارستان علت این حمله قلبی را گرفتگی و استرس 
شدید روانی تشخیص دادند.« به گفته روابط عمومی دانشگاه 
تربیت مدرس، برنامه استقبال از سلیمانی در این دانشگاه، ساعت 
۱۳ طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار شد.« رئیس مرکز قلب 
تهران نیز در جمع خبرنگاران از برطرف شدن عارضه پیش 
آمده برای دکتر سلیمانی خبر داد و گفت: این استاد دانشگاه 
تربیت مدرس مشکل حاد قلبی ندارد  و می تواند در کالس 
درس حضور یابد.« دکتر حمیدرضا پورحسینی بعد از انجام 
مراحل پزشکی و درمانی سلیمانی در مرکز قلب تهران، در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره آخرین وضعیت این استاد 
دانشگاه توضیحاتی ارائه داد.وی اظهار داشت: »سلیمانی صبح 
امروز با احساس درد در قفسه سینه به این بیمارستان مراجعه 
کرد و مشکل حاد قلبی وجود ندارد و مرخص شد.« رئیس 
مرکز قلب تهران افزود: »بررسی های کامل از جمله نوار قلب، 
اکو و سیتی آنژیو نشان می دهد  وی مشکلی ندارد. ایشان از 
قبل بیماری گوارشی داشته اما دردی که احساس کرده از ناحیه 
قفسه سینه بود که همه تست ها بیانگر شرایط طبیعی است.«

پورحسینی ادامه داد: »دکتر سلیمانی باید بیماری روده خود 
را از طریق پزشک گوارش پیگیری کند.«

وی تاکید کرد که دکتر سلیمانی برای حضور در کالس درس 
مشکلی ندارد.این پژوهشگر برجسته ایرانی که ۱4 ماه در بند 
زندان آمریکا بود، بعد از آزادی و بازگشت به ایران، در دانشگاه 
تربیت مدرس حاضر شد.دانشگاه تربیت مدرس برای بازگشت 
این استاد دانشگاه مراسمی برگزار کرد و سلیمانی بعد از 
مرخص شدن از بیمارستان همراه همسرش در این مراسم 
حاضر شد. مجری مراسم نیز تاکید کرد که حضار در سالن 
از روبوسی با او اجتناب کنند. حسین ساالر آملی، قائم مقام 
وزیر علوم در امور بین الملل و ایرج حریرچی، سخنگوی 
وزارت بهداشت در آیین استقبال از سلیمانی حاضر شدند.
دکتر سلیمانی به محض ورود به سالن شهید چمران دانشگاه 
تربیت مدرس با تشویق و استقبال تعدادی از دانشجویان و 
اعضای هیات علمی این دانشگاه مواجه شد.استاد دانشگاه 
تربیت مدرس که به اتهام واهی دور زدن تحریم های غیرقانونی 
آمریکا بازداشت شد و بیش از یک سال در آمریکا زندانی 
بود، با تالش ها و پیگیری های وزارت امور خارجه و همکاری 
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی ایران و در یک 
فرایند دیپلماتیک با همکاری دولت سوئیس، آزاد شد. سلیمانی، 
پژوهشگر حوزه سلول های بنیادی و استاد دانشگاه تربیت 
مدرس، جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان از حیث 
استنادهای علمی در مجالت معتبر علمی شناخته می شود.این 
دانشمند ایرانی که در رشته خون شناسی )هماتولوژی( و 
سلول های بنیادی تحقیق می کند، با روادید رسمی تحقیقاتی 
و با هماهنگی دانشگاه تربیت مدرس ۱۵ مهرماه ۹7 برای 
گذراندن یک دوره فرصت مطالعاتی وارد فرودگاه شیکاگوی 
آمریکا شد اما آمریکا در اقدامی غیرقانونی و با زیرپاگذاشتن 
دستورالعمل های دانشگاهی و تحقیقاتی، هنگام ورود دکتر 

سلیمانی به آمریکا، وی را بازداشت و به زندان منتقل کرد.

متخصص ایرانی سلول بنیادی با وجود 
عارضه قلبی به دانشگاه بازگشت

 علی اکبر 
ابراهیمی

کندوکاو »سالمت« درباره ابعاد ماجرای کیک های آلوده و مشکوک

سوژه ای از جنس کیک 
خبــر



3 سالمت در جهان

 افکار عمومی هند به شدت به باال بودن جرایم جنسی علیه زنان این کشور معترض است

آیا هند دخترانش را رها کرده؟
چندی قبل، دختر 23 ساله ای 
که از سوی گروهی از مردان 
مورد تجاوز قرار گرفته بود، در 
راه دادگاه برای دادن شهادت 
درباره این واقعه به آتش کشیده شد و چند روز 
بعد ضمن تحمل درد و رنج فراوان در بیمارستان 
جان خود را از دست داد. آتش زدن این زن که 
دومین حمله بزرگ به قربانیان تجاوز جنسی 
ظرف دو هفته بود، افکار عمومی این کشور را 

به شدت آزرده کرده است.

پلیس عقیده دارد، همدستان متجاوزان از ترس 
زندان، این زن را به آتش کشیده اند. با وجود ثبت 
بیش از 4200 مورد تجاوز جنسی به زنان در 
سال 2017 میالدی، مسووالن ایالت اوتار پرادش، 
پرجمعیت ترین ایالت هند، همواره متهم بوده اند 
آمار درستی از این فاجعه ارائه نمی دهند.وقتی در 
سال 2012 میالدی گروهی از مردان به زنی تنها 
در اتوبوس حمل و نقل عمومی تجاوز کردند و به 
طرزی فجیع او را کشتند، جرایم خشن جنسی در 
هند مورد توجه قرار گرفت. مردم هند، به خصوص 
دانشجویان تا به حال چند بار در اعتراض به عملکرد 
ضعیف پلیس و دستگاه قضایی آن کشور نسبت به 
مجازات های متجاوزان به خیابان ها آمده و تظاهرات 
کرده اند.جایا باچان، ستاره قبلی فیلم های بالیوود، 
از کسانی که با ایجاد پویشی علیه این نوع جرایم 
خواهان مجازات های سختی برای مجرمان است، 
می گوید: »این افراد را باید در مالءعام اعدام کرد.« 
او می خواهد بداند دولت هند برای جلوگیری از 
جرایم جنسی که زنان هندی را به صورت جدی 
تهدید می کند و ایمنی این زنان چه کرده است.

معترضانی که به خیابان های هند آمده اند، عقیده 
دارند دولت در مبارزه با جرایم جنسی علیه زنان 
خوب عمل نکرده. به نظر برخی صاحب نظران، 
کمبود پلیس های زن در نیروی پلیس این کشور، 
یکی از دالیل ناکارآمدی پلیس در مبارزه با جرایم 
جنسی است.پلیس هند در سال 2017 میالدی 

بیش از 33هزار مورد تجاوز را ثبت کرده؛ یعنی 
92 مورد در هر روز اما با توجه به خودداری از 
گزارش بسیاری از این جرایم از سوی زنان از 
ترس بی آبرویی یا انگ خوردن، باور عمومی بر 
این است که میزان این جرایم بیشتر از مستندات 
پلیس است. حتی بعد از آنکه پلیس این پرونده ها 
را به دادگاه ارجاع می دهد، باز هم دادخواهی به 
سرانجام نمی رسد و قربانیان و خانواده های آنها 
برای به دست آوردن حق خود باید مدت ها در 
دادگاه ها سرگردان شوند. براساس آمارها، از نزدیک 
به 19هزار مورد جرایم جنسی که در سال 2017 
میالدی به دادگاه ها ارجاع شده، در پایان سال، 
هنوز نزدیک به 13هزار مورد پرونده مفتوح بوده 

و به حکم نرسیده بوده.

هند، خطرناک ترین کشور برای زنان
براساس برآورد کارشناسان بین المللی، کشور هند 
به دلیل باال بودن خشونت های جنسی و فشار بر 
زنان برای کار بردگی، خطرناک ترین کشور جهان 
برای زنان طبقه بندی شده است. تحقیقات بنیاد 
توماس رویترز که با کمک 548 کارشناس امور 
زنان انجام گرفته، افغانستان را در مرتبه دوم و بعد 
از آن، سوریه را در مرتبه سوم قرار داده است، پس 
از آن کشورهای سومالی و عربستان به ترتیب 
در رتبه های چهارم و پنجم قرار می گیرند.بعد از 
بررسی جواب های پاسخ دهندگان درباره جایی که 
زنان بیش از سایر جاها مورد خشونت های جنسی، 
آزار و روابط جنسی اجباری قرار می گیرند، آمریکا 
تنها کشور غربی  بین 10 کشور اول قرار گرفت.

به گفته کارشناسان، 5 سال بعد از واقعه تجاوز 
در اتوبوسی در دهلی، اقدامات ناکافی دولت هند 
سبب شده این کشور همچنان در صدر کشورهای 

ناامن جهان برای زنان باشد. 
معترضان که برخی مسووالن دولتی هم بین آنها 
هستند، عقیده دارند، هند نشان داده هیچ توجه 
و احترامی برای زنان قائل نیست. در این چند 
سال، از تجاوز، رابطه جنسی اجباری در ازدواج، 
آزارهای جنسی و از بین بردن جنین دختر کاسته 

نشده است.
کشوری با باالترین رشد اقتصادی و رهبری در 
فضا و فناوری باید به دلیل جرایم جنسی علیه 
زنان شرمنده باشد.آمارهای دولتی نشان می دهد، 
با توجه به گزارش 4 تجاوز در هر ساعت، جرایم 

علیه زنان در فاصله سال های 2007 تا 2016 
میالدی، 83درصد افزایش یافته است.

در پرسشنامه بنیاد توماس رویترز از پاسخ دهندگان 
پرسیده شد، از بین 193 کشور عضو سازمان 
ملل کدام 5 کشور بیش از سایر کشورها برای 
زنان خطرناک هستند و درباره عملکرد سالمت 
و بهداشت، منابع اقتصادی، اقدامات فرهنگی یا 
سنتی، آزارها و خشونت های جنسی، خشونت های 
غیرجنسی و قاچاق انسان بدترین وضعیت را 
دارند.پاسخ دهندگان هند را خطرناک ترین کشور 
جهان از نظر قاچاق انسان، بردگی جنسی و 
بومی و برخی اقدامات معمول مانند ازدواج های 
اجباری، سنگسار کردن و سقط اجباری جنین 

دختر خطرناک ترین کشور دانسته اند.

افغانستان با توجه به کاستی های سالمت و درمان 
و خشونت های مرتبط با مخاصمات مسلحانه در 

رده دوم قرار گرفته است.
فروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه )سالمت 
عمومی( افغانستان عقیده دارد، با توجه به اینکه 
از 17 سال جنگ  بعد  از کشور  بخش هایی 
هنوز در دست طالبان است، آشفتگی موجود 
در وضعیت امنیت کشور زندگی را برای زنان 

دشوار کرده است. 
بمب گذاری های  روزها،  »این  می گوید:  او 
مهم ترین  مسلحانه  درگیری های  و  انتحاری 
دلیل و ناتوانی در افغانستان هستند. به همین 
دلیل ما به جای توجه به بهداشت مادران یا 
وضعیت تغذیه آنها مجبوریم بیشتر بودجه خود 

را صرف ترمیم ضایعات کنیم.«
با وجود خشونت های جنسی و غیرجنسی و 
نگرانی ها درباره سالمت عمومی، جنگ داخلی 
مرتبه سوم  در  را  این کشور  ساله سوریه،   7
خطرناک ترین کشور برای زنان قرار داده است. 
نهادهای حامی حقوق زنان در سوریه معتقدند، 
خشونت های جنسی توسط طرفین درگیری ها، 
خشونت های خانگی و کودک همسری در این 
کشور در حال افزایش است و زنان بیشتری در 

زمان زایمان جان خود را از دست می دهند.
منبع: گاردین

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

هند به دلیل باال بودن خشونت های 
جنسی و فشار بر زنان برای 

کار بردگی، خطرناک ترین کشور 
جهان برای زنان طبقه بندی شده. 

افغانستان در مرتبه دوم و بعد از آن، 
سوریه در مرتبه سوم و کشورهای 

سومالی و عربستان در رتبه های 
چهارم و پنجم قرار می گیرند. آمریکا 

تنها کشور غربی خطرناک برای زندگی 
زنان بین 10 کشور اول است

هند

شماره هفتصدوسی وچهار  سی آذر نودوهشت

جراحان یک بیضه یک برادر را به برادر دوقلویش پیوند زدند
جراحان صرب در یک عمل 6 ساعته به یک مرد 36 ساله که بدون بیضه متولد شده بود، یک بیضه برادر دوقلویش را پیوند زدند.
به گزارش نیویورک تایمز، دکتر دیکن کو، استاد جراحی پیوند و بیماری های مجاری ادرار از دانشکده پزشکی دانشگاه تافت در 
بوستون که برای کمک به انجام این جراحی به بلگراد سفر کرده بود، گفت: »این جراحی در بلگراد پایتخت صربستان با هدف 
ایجاد کردن سطح پایدارتر هورمون جنسی تستوسترون در این مرد )نسبت به تزریق خارجی تستوسترون(، طبیعی تر کردن ظاهر 
دستگاه تناسلی او و دادن امکان بچه دار شدن به او انجام شد.« این عمل سومین مورد شناخته شده پیوندی از این نوع است. دو 
مورد نخست پیوند بیضه 40 سال پیش در سنت لوئیس آمریکا در یک جفت دوقلوهای همسان انجام شد. در هرکدام از این 
جفت دوقلوها یک نفر فاقد بیضه بود. فقدان بیضه یک عارضه بسیار نادر است اما پزشکان می گویند این جراحی ممکن است 
کاربردهای گسترده تری در افراد تراجنسیتی، قربانیان حوادث، سربازان مجروح و بیماران دارای سرطان داشته باشد. البته این 

عمل پرسش هایی درباره اخالقیات پیوند برمی انگیزد چراکه در این نوع پیوند برای نجات زندگی فرد نیست و از طرف دیگر 
این امکان وجود دارد که زمانی گیرنده های پیوند بیضه دارای کودکانی شوند که پدر واقعی زیست شناختی شان نیستند و در 
واقع از اسپرم فرد اهداکننده بیضه به وجود آمده اند. این جراحی در کلینیک دانشگاهی کودکان در تریسووا، بخشی از بلگراد 
انجام شد. به گفته پزشکان، دو برادر صرب پس از عمل حال خوبی دارند و گیرنده پیوند اکنون میزان طبیعی تستوسترون در 
خونش دارد. این دو برادر که در یک اتاق مشترک بیمارستان بستری هستند، خواسته اند نامشان افشا نشود و خبرنگاران با آنها 
مصاحبه نکنند. ازآنجایی که بیماران دوقلوهای یکسان هستند و ساختار ژنتیکی مشابهی دارند، نگرانی ازلحاظ رد پیوند وجود 

ندارد، بنابراین برادر گیرنده پیوند الزم نیست داروهای مهارکننده ایمنی که اغلب بیماران پیوند شده الزم دارند، دریافت کند.
جراحان در دو اتاق عمل متصل به هم به طور همزمان عمل جراحی روی دو برادر انجام دادند. این عمل از این لحاظ مشکل بود 

که در جریان آن باید دو شریان و دو ورید که قطری که کمتری از 2 میلی متر داشتند، بخیه زده و متصل می شدند.

روزالین لوییس حین کار در فروشگاهی براثر برداشتن بار سنگین 
دچار کمردرد شدید شد. روز بعد در بخش اورژانس پزشکان 
به او مسکن های قوی دادند و به خانه روانه اش کردند. مبلغی 
که کارفرمایش تقبل کرد، دردش را به طور موقت تسکین داد 
اما وی برای درمان بیشتر و فیزیوتراپی دیگر پولی نداشت. یک 
دهه بعد درد به زانویش زد و همچنان آزارش  داد و باعث شد 

نتواند سر کار حاضر شود. 
تجربه سیاهپوستان آمریکایی مبین مشکلی ریشه دار و پیچیده 
است؛ درد اقلیت ها در آمریکا کمتر از سفیدپوستان درمان می شود 
رنج  ناتوانی  از  اکثریت سفیدپوست  از  بیشتر  آنها  درنتیجه،  و 
می برند. در موج همه گیری اعتیاد حاصل از داروهای تجویزی 
مشتق از تریاک )اوپیوئیدها( در ایاالت متحده، میزان اثر پذیری 
این  از  آمریکای التین(  )مهاجران  هیسپانیک ها  و  سیاهپوستان 
نوع داروها بسیار کمتر از سفیدپوستان بوده است. پژوهشگران 
معتقدند بیماران این اقلیت ها داروهای شبه افیونی کمتری مصرف 
می کنند و برای این کار طیفی از توضیحات را ارائه می دهند، 
از عدم پوشش بیمه ای مناسب یا اینکه  بین این افراد حتی با 
وجود تجویز مسکن های قوی تمایل کمتری برای پیگیری درمان 
وجود دارد. با این وجود، دانشمندان شواهدی در دست دارند 
که نشان می دهد در تشخیص و درمان درد بین اقلیت های نژادی 

در آمریکا، به خصوص  بین سیاهپوستان جانب گیری های نژادی 
و تفکرات کلیشه ای نقش دارند.

سلیمه مگانی، پژوهشگر درد دانشگاه پنسیلوانیا، می گوید: »ما 
اسناد خوبی داریم که این نابرابری به واقع وجود دارد و این را 

هم می دانیم که هنوز کاری در این باره انجام نگرفته است.«
درد سفید، درد سیاه

نتیجه مطالعه دکتر مگانی در سال2012 میالدی روی 20 سال 
پژوهش های منتشرشده این شد که احتمال تجویز مسکن های 
شبه افیونی در بیماران سیاهپوست برای مشکالتی مانند پشت درد، 
دردهای شکمی و میگرن 34درصد کمتر از بیماران سفیدپوست 
برای  از سفیدپوستان  کمتر  نیز سیاهپوستان 14درصد  و  است 

جراحات تروماتیک مسکن قوی دریافت می کنند.
مطالعات دیگر حاکی از آن هستند که داروخانه های در مناطق 
محروم سفیدپوست نشین 54برابر بیشتر از داروخانه های واقع در 
مناطق محروم اسکان اقلیت های نژادی منابع کافی از داروهای 
مسکن مشتق از تریاک را دارند و بچه های سفیدپوست مبتال 
به آپاندیسیت 3  برابر بیشتر از بچه های سیاهپوست مسکن های 
قوی در بخش های اورژانس دریافت می کنند و نیز حتی بعد از 
تشخیص میزان درد امکان اینکه بچه های سیاهپوست داروهای 
دریافت  استامینوفن  و  ایبوبروفن  مانند  غیرمخدر  و  کم تاثیرتر 
کنند، بیشتر از همساالن سفیدپوستشان است. تحقیقی که همین 
هفته نتایج آن منتشر شد نیز نشان داد احتمال دریافت داروهای 
مسکن قوی مشتق از تریاک برای دردهای غیرمشخص پشت و 
شکم در بیماران سفیدپوستی که به بخش های اورژانس مراجعه 
می کنند بسیار بیشتر از سیاهپوستان است. آدام هرش، پژوهشگر 
»البته همیشه نکات مثبتی هم وجود دارد، اگر  درد، می گوید: 
پس  است،  کمتر  سیاهپوستان  برای  مخدر  مسکن های  تجویز 
کمتر  هم  داروها  این  براثر سوءمصرف  آنها  در  اعتیاد  احتمال 
خواهد بود.« بسیاری این اندازه نگاه خوش بینانه را قبول ندارند.
ممکن است قبول کنیم اوپیوئیدها می توانند مضر باشند و هرقدر 
کمتر تجویز شوند بهتر است اما نباید فراموش کنیم بیماران سیاه 

و سفید به صورتی متفاوت درمان می شوند.
منبع: نیوزویک

با تغییرات سریعی که در تعریف سالم خوردن ایجاد شده، اکنون 
مردم دوباره به غذاهایی روآورده اند که تا یکی- دو سال پیش خط 
قرمز سالمت محسوب می  شود. مطالعات نشان می دهد لزوما همه 
چربی ها در افزایش وزن نقش ندارند و برای سالمت مضر نیستند. 
همین مسائل باعث شدند شرکت های تولیدکننده مواد غذایی دوباره 
تولید محصوالتی را از سر بگیرند که فکر می کردند زمان مصرف 
آنها سپری شده و دست اندرکاران سالمت هنوز درست نمی دانند چه 
اتفاقی افتاده است. حاال مطرح شده که همه چربی ها و غذاهای شور 
بد نیستند اما مردم هنوز درباره شکر سردرگم هستند. نکته درواقع به 
جزییات یافته های جدید علمی مربوط می شود، مثال هیچ مطالعه ای 

نمی گوید هرقدر می خواهید می توانید بیکن بخورید.
روبرت کیلمر، از مدیران شرکت نستله، می گوید: »تعریف جدید از 
سالمت مدرن با دیدگاه های قبلی که معتقد بودند تا می توانید چربی و 
شکر و سدیم را در رژیم غذایی خود کم کنید، فاصله گرفته اند. حاال، 
سالمت یعنی اینکه چه چیز در غذای من هست و از کجا آمده؟« 

شرکت های محصوالت غذایی در سال های گذشته با حرارت مشغول 
تولید محصوالتی بودند که به تصور مشتری هایشان محتوی مواد 
ارتقایافته مغذی و سالم تر بوده اند. برای مثال، تولید محصوالتی با 

مواد اولیه ارگانیک در سال های گذشته ناگهان باال رفت.
مشتری ها همچنان پیگیر چندوچون غذاهایی هستند که می خورند و 
همین دقت  نظر باعث شده برخی محصوالت به  شکل غیرمنتظره ای 
با اقبال مردم روبرو شوند. البته مزه از مهم ترین موضوعات است. 
بخش بزرگی از مردم آمریکا گفته اند مزه غذا برای آنها مهم تر است تا 
سالم بودن آن و این نکته برای شرکت های غذایی که سال ها هم وغم 
خود را گذاشته بودند تا نمک، شکر و چربی را در بخش بزرگی از 
محصوالت خود کاهش دهند و هزینه های هنگفتی برای گسترش 
تولید این نوع محصوالت و بازاریابی آنها خرج کنند، ناامیدکننده 
است. مایکل شارپ، پژوهشگر شرکت نستله که فرمول بستنی های 
پرچرب را دوباره بررسی کرده است، تصریح می کند: »اجزای مواد 
غذایی که ما حذف کردیم، هم به خودی خود آثاری داشته اند و هم 
تاثیر برخی اجزای دیگر را باال برده اند. شربت ذرت که تا اندازه 
زیادی حجم مواد غذایی را بیشتر می کند، حاال از دهان مشتری افتاده 
است.« کارشناسان مواد غذایی روند تغییر ذائقه مشتریان را با دقت زیر 

نظر دارند. سال های پی درپی تحقیقات فراوانی انجام گرفت تا میزان 
چربی های اشباع در محصوالت غذایی که باعث باال رفتن کلسترول 
خون می شوند تاحد امکان کاهش پیدا کند. انجمن قلب آمریکا و 
سایر نهادهای مربوط سال ها توصیه می کردند مصرف چربی های اشباع 
محدود شود. امروزه همین نهادها به این نتیجه رسیده اند که شاید 
چربی های اشباع آنقدرها که قبال فکر می کرده اند، بد نیستند. تحلیلی 
از کارشناسان درباره چربی های اشباع که البته مورد انتقاد هم قرار 
گرفته ادعا می کند ارتباط زیادی بین بیماری های قلبی و چربی های 
اشباع وجود ندارد. بازنگری درباره رژیم غذایی باعث شده برخی 
مشتری ها دوباره به مصرف غذاهای پرچرب رو بیاورند. از سوی دیگر، 
مردم به این عقیده رسیده اند شکالت تلخ برای سالمت مفید است و 
با این تغییر رویکرد بازاریابان مواد غذایی پیش بینی می کنند مصرف 
این نوع شکالت تا سال 2019 میالدی ساالنه 8درصد بیشتر شود.

مقامات دولتی هنوز توصیه می کنند مصرف غذاهای با چربی کامل، 
ترکیبی از چربی های خوب و بد را باید محدود کرد. میزان چربی 
اشباع و چربی کامل در برخی شکالت های تلخی که این روزها مورد 
استقبال مردم قرار گرفته اند، بیش از حد توصیه شده مسووالن دولتی 
سالمت است. اغلب کارشناسان تغذیه و بازاریابان مواد غذایی به این 
نتیجه رسیده اند مردم وقتی خسته از کار روزانه به خانه می رسند بیش 

از هر چیز دلشان می خواهد غذای خوشمزه بخورند.
منبع: نیویورک تایمز

سالمت یعنی چه چیز در غذای من هست و از کجا آمده؟ اقلیت ها بیشتر درد می کشند

صربستان
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آقای روحانی 68 ساله بازنشسته است و ساکن خيابان جمالزاده. 
او سالمتش را مدیون ورزش می داند: »هر روز مسير خيابان 
دکتر قریب تا خيابان انقالب و وليعصر را پياده می آیم. صبح 
و بعدازظهر باید در پارک 30 تا 40 دقيقه پياده روی کنم. حتی 
بعضی وقت ها بين صبح و عصر هم ورزش می کنم. همسرم 
می گوید تو که تازه آمده ای دوباره می خواهی بروی. من االن 
معتاد ورزش شده ام. مشکل تنفسی ندارم و شادابی و حفظ 
سالمتم را مدیون این ورزش هستم.« اما عشق به ورزش بعضی 
وقت ها دردسرساز می شود: »وقتی هوا آلوده باشد ماسک می زنم 
و چند دقيقه ای راه می روم. آدم اذیت می شود اما عادت کرده ام. 
ورزش در هوای پاک و سالم لذت دارد. همين االن هوا آنقدر 
خوب است که دوست دارم 5-4 ساعت قدم بزنم اما با 

توجه به شرایط سنی که دارم بيشتر از نيم ساعت نمی توانم 
پياده روی کنم.« روحانی درباره امکاناتی که برای سالمندان در 
پارک الله وجود دارد هم می گوید: »اینجا وسایل ورزشی خوبی 
دارد. انتهای پارک به طرف خيابان حجاب بروید، محوطه ای 
را می بينيد که سقف شيروانی دارد. نزدیک 50 نفر نشسته اند و 
شطرنج بازی می کنند. زمين واليبال و پيست دوچرخه سواری 
هم هست. وسط پارک آب نما وجود دارد؛ صبح ها که بيایيد، 
5-4  گروه 60-50 نفری هستند که ساعتی ورزش می کنند. 
آنقدر جمعيت زیاد است که جایی برای پياده روی نيست. کار 

اولين گروه ساعت7/5-6/5  شروع می شود.«
عقربه های ساعت به 8 شب نزدیک می شود، اطراف حوض 
بزرگی که آب نمای آن کار نمی کند، جوان ترها با شال و کاله 
روی نيمکت ها نشسته اند. بعضی ها هم مشغول صحبت کردن 

و راه رفتن هستند و خبری از شوق و هيجان ورزش نيست.

معتاد ورزش شده ام اما سالم هستم

بعدازظهر است. باران بند آمده و هوا سردتر هم شده اما لطافت 
دیگری دارد. خانم نيک زبان 70 ساله، یکی از شهروندان 
تهرانی و ساکن خيابان خراسان است. عاشق ورزش است 
اما از امکانات ورزشی محله شان ناراضی است: »می گویند 
سالن درست کرده ایم اما هيچ خبری نيست. فرهنگسرای 
خاوران هم از خانه ما خيلی دور است.« اما نبودن امکانات 
باعث نشده به فکر سالمتش نباشد: »در گذشته به صورت 
تفریحی پينگ پونگ بازی می کردم اما االن فقط پياده روی 
می کنم. پارک نمی روم، مگر اینکه ایام عيد باشد. بيشتر 

پارک شهر می روم. با گل کاری هایی که می شود، دیدنی است. 
امکانات ورزشی و گل کاری  در منطقه 15 کم است.«

به نظر می رسد قدم زدن در کوچه و خيابان های قدیمی شهر 
و مرور خاطرات گذشته، احساس آرامش و سالمت به او 
می دهد: »هفته ای 3-2 بار، روزی 2 ساعت در اطراف بازار 
و ميدان توپخانه راه می روم. آن منطقه و بافت قدیمی اش 
را دوست دارم. کل بازار را پياده روی می کنم. اگر هم از 
آلوده  اما روزهایی که هوا  بياید، مي خرم  چيزی خوشم 

است در خانه می مانم.«

آقای حميدی 52 ساله روزی دو نوبت نيم ساعته انفرادی پياده روی 
می کند. او می گوید: »با این مشکالتی که االن داریم این ورزش 
تاثير کمی دارد اما »کاچی به از هيچی است.« مرتب هر روز از 
پارک رد می شوم و پياده روی می کنم که اثر جسمی و روانی 
هم دارد.« نگران آلودگی هواست و کسانی که در این شرایط 
ورزش می کنند: »وقتی آلودگی جدی است همه گروه های مختلف 
باید به توصيه پزشکان توجه کنند. در این شرایط پياده روی و 
ورزش مفيد  نيست، بلکه مضر است اما تعجب می کنم بعضی 
از دوستان در این هوا به پارک می آیند و ورزش می کنند.« به 

نظر می رسد کمبود امکانات و استاندارد نبودن، دليل مهمی برای 
این اتفاقات باشد. او می گوید: »وقتی می توانيد بگویيد امکانات 
خوب است که با سرانه های استاندارد که در دنيا وجود دارد 
مطابقت داشته باشد. االن امکانات سخت افزاری مان مطلوب 
نيست. کالنشهرها رشد عمودی پيدا کرده اند. عدم جابجایی 
هوا و کمبود فضای سبز مشکل ساز شده است. وسایلی هم 
که داریم برحسب گروه های سنی افراد مختلف ساخته نشده. 
از بچه ها تا افراد کهنسال همه یک جور از این وسایل ورزشی 

استفاده می کنند که کار درستی نيست.«

بازار و خیابان های قدیمی آرامش می دهد 

وسایل ورزشی پارک ها استاندارد نیست

ساعت 6 بعدازظهر پارک الله؛ اینجا هوا سوز بيشتری دارد. با 
هر دم و بازدم سرما بيشتر حس مي شود. بعضی ها پياده روی 
می کنند و برخی که اغلب جوان ترند در گروه های دوستانه چند 
نفری دور هم جمع شده اند. آقای تميزی مهندس نفت است 
و 45 ساله، برای ورزش کردن برنامه دارد و از این بارندگی ها 
خوشحال است: »هوا عالی است. بهتر از این نمی شود. نفس 
که می کشی هوای سالم را کامال حس می کنی. من هفته ای 3 
روز عصرها به پارک می آیم. یک روزهایی هم اسکی می کنم.«
او از امکانات ورزشي پارک گالیه اي ندارد: »اگر کسی بخواهد 
ورزش کند، شرایط فراهم است. اینجا امکانات خوبی برای 
سالمندان و بقيه افراد وجود دارد؛ زمين های ورزشی برای 

مسير  و  دوچرخه سواری  واليبال،  تنيس،  بدمينتون،  اسکيت، 
پياده روی. هر جای تهران هم که برویم از این وسایل ورزشی 
مي توانيم ببينيم. من پارک ساعی هم رفته ام. آنجا هم امکانات 
خوبي دارد. اینجا در پارک الله پيست ها را رنگ زده اند و مسيرها 
مشخص است و شرایط برای دویدن و پياده روی بهتر است.«

مردم  بقيه  و  سالمندان  برای  آلوده  هوای  از مضرات  تميزي 
می گوید: »وقتی هوا آلوده است ورزش نمی کنم اما بعضی ها 
توجهی نمی کنند، درحالی که هوای آلوده بيشتر باعث خستگی، 
سرفه و ترشحات پشت حلق می شود. کمبود اکسيژن در هوا 
باعث کوفتگی عضالت می شود. ورزش کردن در هوای آلوده 

به بدن آسيب می زند.«

خيابان شریعتی، باالتر از پل سيدخندان، پارک شریعتی )کوروش(. 
ساعت از 7 و 30 دقيقه صبح گذشته. خبری از گروه ورزش همگانی 
نيست. قرارشان روزهای فرد است و بقيه روزها هرکسی انفرادی 
ورزش می کند. بهروز جودت 71 ساله یکی از بازنشسته های نظامی 
و جانباز است. با ظاهری مرتب مشغول نرمش کردن است. او 
مي گوید: »سالمندان وقتی صبح زود بيدار می شوند، لباس به تن 
می کنند و از خانه بيرون می آیند احساس می کنند هنوز هم موثرند. 
خيلی فرق دارد که از خواب بيدار شوی و در خانه بمانی و در 
مشکالت و افکارت غوطه ور شوی تا اینکه اینجا بيایی. وقتی 

برمی گردی آدم دیگری می شوی. حتی اگر خيلی آهسته 
راه بروی. من اینجا کسانی را می بينم که با عصا راه می روند. با 
دیدن بقيه آدم ها با روحيه بهتری به خانه برمی گردی. من خودم 
نظامی بودم و جانباز هستم. ورزش در هوای سرد و آلوده برایم 
مشکل ساز می شود. هر روز 1/5 ساعت راه می روم. بعد از آن با 

بعضی از این وسایل نرمش می کنم.«
او هم کار با وسایل ورزشي پارک ها را خيلی منطقی نمی داند: »از 
این وسایلی که در پارک ها وجود دارد چينی ها هم در پارک هایشان 
دارند اما در آنجا همه مردم با هم ورزش می کنند. به نظر من 
این وسایل خيلی برای ورزش کردن مناسب نيستند. فکر می کنم 

نرمش از همه چيز بهتر است.«

فرنوش آذری 48 ساله است.  اولين صحبت او با شهرداری هاست: 
»من خودم در خانه دستگاه ورزش دارم اما هر روز از داخل پاک 
رد می شوم و تعداد زیادي را مي بينم که اینجا ورزش مي کنند. بهتر 
است شهرداری ها در هر منطقه سوله هایی احداث کنند و مربيان 
خوبی برای پيالتس و ورزش هاي دیگر بياورند تا خانم ها در این 
سوله ها ورزش کنند.« او برای گفته اش دليل می آورد: »متاسفانه زنان 
جامعه ما ورزش نمی کنند و حرکت ورزشی مناسبی ندارند. برای 
همين است که بيشترشان مریض هستند، یا آرتروز دارند یا دیابت، 
در حالی که با یک حرکت ساده ورزشی، پيالتس و حرکت های 

موزون می شود جلوی این بيماری ها را گرفت.«

آذري اصال با ورزش کردن با وسایل ورزشی که در پارک ها 
وجود دارد، موافق نيست: »دستگاه هایی که در همه پارک ها و 

فضاهای سبز می بينيم اصولی و استاندارد نيستند. خيلی ها بعد 
از کار کردن با این وسایل تاندون دست و پایشان در می رود.«

وی درباره آلودگی هوا و سالن هایی که می توانند چاره ساز باشند، 
توضيح مي دهد: »مگر چند ماه از سال هوای پاک داریم؟ بعضی 
وقت ها که از این پارک رد می شوم هوای به قدری آلوده است که 
نمی شود نفس کشيد. سالن های ورزشی هم گران است. خيلی 
از جوانان و سالمندان نمی توانند به استخر بروند و از امکانات 
ورزشی استفاده کنند. در این شرایط همه مریض می شوند. در چنين 
شرایطی کارتل های دارویی غوغا می کنند. باید در هر خيابان و 
منطقه سالن های ورزشی دولتی احداث شود تا همه بتوانند اصولی 

ورزش کنند؛ به خصوص خانم های خانه دار.«

روزهای پاييزی متفاوتي را پشت سر گذاشتيم. پاييز 
با بارانش شروع شد، حتي اين پاييز برايمان برف 
داشت و غافلگيرمان كرد ولي بعد از آن روزهاي 
خوش، روزهای دودآلودی هم رسيدند، روزهايي 
كه مردم پايتخت و شهرهای بزرگ ديگر هم تجربه 
كردند. برف و باران هاي پاييزي برايمان دلچسب بود، هوای پاک و پر از 
اكسيژني كه به ريه های سياه شهرمان تزريق شد و نفس های حبس شده 
در سينه ها به آرامی باال آمد اما سياهي كه آمد، حتي كوه های سر به 
فلک كشيده اي كه دور شهرمان حلقه زده بود را فراموش كرديم و 
آرزوي ديدن ابهتشان باز به دل ماند. روزهاي پاک هواي تهران عمر 
طوالني نداشت، جمالت هميشگی كه تاكيد مي كنند شاخص آالينده ها 
از حد مجاز گذشته و هوا برای افراد حساس خطرناک است، به دفعات 
تكرار شد. سالمندان و بيماران بيش از همه در معرض خطر هستند. هر 
باري كه شاخص آالينده ها از حد مجاز گذشت، اولين هشدار براي 
سالمندان بود كه از خانه بيرون نروند و در معرض هواي آزاد قرار 
نگيرند اما تعداد سالمنداني كه در همين روزهاي آلوده بيرون از خانه 
بودند، كم نبود. اگر صبح هاي زود، در ساعتي كه هنوز آفتاب بيرون 
نزده، به پارک نزديک  خانه تان سر بزنيد، افراد پا به سن گذاشته اي 
را مي بينيد كه يا دور پارک مي دوند يا با وسايل ورزشي ورزش 
مي كنند. البته تعداد زيادي از اين افراد ترجيح مي دهند در كوچه 
و خيابان پياده روي كنند. براي اين افراد روزهاي آلوده سخت تر از 
هميشه سپري مي شوند. مردان و زناني كه يا از روزهاي جواني به 
فكر سالمت بوده اند يا بعد از گذر عمر متوجه شده اند هيچ چيز مهم تر 
از سالمت نيست، حتي حاضرند در بدترين شرايط هم ورزش كنند. 
آنها حتی در آلوده ترين روزها هم دنبال راهی برای ورزش هستند. 
بيشتر آنها با اينكه مي گويند وسايل ورزشي كه در پارک ها تعبيه شده 
استاندارد نيستند، حاضرند با همين وسايل هم ورزش كنند. در يكي 
از روزهاي خوب پاييز، در روزي كه باران سياهي ها و آلودگي ها را 
شسته بود، سري به چند پارک  و بعضي خيابان هاي تهران زديم تا با 
مردان و زنان موسپيدي كه براي ورزش آمده بودند، هم كالم شويم.

گفت وگو با سالمنداني كه براي ورزش به پارك مي آيند 

می خواهیم زنده بمانیم
 مريم 

عالي زاده

ورزش کردن در هوای آلوده کار درستی نیست

با ورزش آدم موثری هستی

جای خالی سوله های ورزشی 
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آقای بكايی مربی ورزش همگانی در پارک شريعتی است. 
از آن قديمی ها و حرفه ای های ورزش و مربيگری. مرد 
79 ساله گروه با انگيزه و شور و شوقی وصف ناشدنی 
از برنامه هايش می گويد. از تمرينات گروهی تا تمرينات 
تخصصی كه برای شاگردانش دارد. در خيلی از پارک های 
تهران تجربه كار برای سالمندان دارد. ورزش آب درمانی 
هم يكی ديگر از خدماتی است كه از همسن و ساالنش 
دريغ نمی كند. سابقه انجام حركات كششی در مجلس شب 
شعر هم دارد. بقيه حرف ها را از زبان خودش بخوانيد:

: كمی درباره خودتان برايمان بگوييد.
من 79 سال دارم و بازنشسته شهرداری هستم. از 7 سالگی 
ورزش را شروع کردم و تا االن هم مداومت داشته. در 
کشتی هم عنوان قهرمان پيشکسوتان و آموزشگاه ها را دارم. 

: حتما خانواده ورزشی داشتيد كه 62 سال است 
ورزشتان قطع نشده.

پدرم ورزش می کرد اما مادرم نه. ما 9 تا برادر بودیم که هر 
کدام مان به یک رشته عالقه داشتيم. من از همه کوچک تر هستم. 
منزل ما یک باشگاه ورزشی بود و همه جور وسيله ورزشی 
در آن پيدا می شد؛ کيسه بوکس، وزنه برای وزنه برداری، دمبل 
برای زیبایی اندام، ميل و تخته و کباده برای ورزش باستانی. 

: خيلی نبايد تعجب كرد كه شما االن سالمت 
هستيد و باعث سالمت خيلی آدم های ديگر می شويد.

خيلی از همسن و ساالن من االن یا معتادند یا مرده اند. خيلی 
کم پيش می آید که قبراق و سرحال باشند. اگر هم زنده اند 

مریض احوال هستند و گرفتار.

مربی  گرفتيد  تصميم  كه  بگوييد  روزی  از   :
ورزش شويد.

ورزش  هم  می کنم  مربيگری  هم  است  سال  حدود 30 
از  است.  آب  در  ورزش  یک جور  هم  این  آب درمانی. 

وقتی شاغل بودم مربيگری هم می کردم.
: از كجا شروع كرديد؟

از ورزشگاه شهيد کشوری کار مربيگری را شروع کردم. 
5-4 سال هم در پارک قيطریه ورزش می دادم. همزمان چند 
سالی در پارک شریعتی و پارک دروس مربی ورزش همگانی 
بودم. از 4-3  سال قبل که ماشين ها زوج و فرد شد رفتن 
به پارک دروس سخت شد و االن در همين پارک شریعتی 
ورزش می دهم. مدتی هم پارک بانوان ورزش می دادم اما 

وقتی مختص خانم ها شد، آنجا را رها کردم.

: االن شما بهتر از هر كسی اثر ورزش را در 
سالمت بودن آدم ها می دانيد.

باید جزء الینفک زندگی باشد. در شبانه روز ما  ورزش 
3 وعده غذا می خوریم. حتما یک وعده هم باید ورزش 
کنيم. محال است کسی ورزش نکند و سالمت باشد. مسلما 
یک گرفتاری دارد. ممکن است معده اش یا دست و پایش 

مشکلی داشته باشد. 

اين  حل  برای  ورزشی  تمرينات  شما   :
داريد؟ مشكالت 

افراد هر مشکلی داشته باشند، می گویيم که چه ورزشی 
االن  تا  شاید  بگویم  اغراق  بدون  بدهند.  انجام  را 
500-400 نفر که مشکل زانو درد داشته اند با همين 

تمرینات ورزشی مشکل شان حل شده. 

با همين گروهی كه در  از تمرين و كار   :
بگوييد. داريد،  شريعتی  پارک 

ورزش را از این پارک با 5 نفر شروع کردیم و االن 
گروهمان 50 نفر است. زن و مرد هر روز در روزهای 
فرد از ساعت 6 تا 7 و 15 دقيقه گروهی با موزیک شاد 
ورزش و نرمش می کنند. در روزهای زوج هم افراد به 
صورت انفرادی می دوند و پياده روی می کنند. دو تا ميز 
پينگ پونگ هم داریم و 20-15 نفری هم آنجا بازی 
داریم. کوهنوردی  برنامه  هم  می کنند.روزهای جمعه 

: و روزهايی كه هوا آلوده است؟
در  نمی آیيم.  بيرون  باشد،  شدید  خيلی  آلودگی  اگر 
یا تمرینات سبک  این صورت فقط راه می رویم  غير 

می دهيم.  انجام 
تمرينات تخصصی هم داريد؟  :

داشته  مشکلی  هر  کسی  هر  گروهی،  تمرین  از  بعد 
باشد؛ کمردرد، پا درد و... مطابق با آن تمرین جداگانه 

می دهد.  انجام  تخصصی  تمرینات 

علمی  تمرينات  كه  هست  آموزشی  مثال   :
باشد؟ نتيجه بخش  و 

صباحی  چند  هر  اما  نبود  توجيهی  کالس های  قبال 
و  می گذارد  کالس هایی  بدنی  تربيت  و  شهرداری 
تربيت  و  ورزش  دکترای  که  ما  از  باالتر  استادانی 
بدنی هستند مسائل را بازگو می کنند. مثال قبال حرکاتی 
نمی کنيم.  تکرار  دیگر  بود،  اشتباه  که  می دادیم  انجام 
حرکاتی مثل چرخش گردن، کمر و زانو که صددرصد 

می شدند.  دردسرساز 

: به نظر می رسد گروهی تمرين كردن بهتر 
انفرادی است.  از تمرينات 

ممکن است کسانی که تنهایی ورزش می کنند حرکاتی 
دهند. انجام  اشتباهی 

: برنامه ويژه هم برای سالمندان داريد؟
روزهای سه شنبه ساعت 7/5 تا 9 صبح بعد از ورزش 
ورزش  مجيدیه  ميراسماعيلی  استخر  در  صبحگاهی 

به  توجه  با  داریم. سالمندان و جوان تر ها  آب درمانی 
مشکالتی که دارند از این طریق درمان می شوند.

: به نظر می رسد از هر راهی برای كمک به 
می كنيد. استفاده  سالمندان  به خصوص  افراد 

یادم می آید برنامه شب شعری در ونک برگزار می شد. 
من همان جا برای حاضران در جلسه، 15-10 دقيقه 
برنامه داشتم و حاضران نشسته حرکات کششی انجام 
دادند. برنامه آبگوشت هم برای رفقای قدیمی داریم. 

می دهيد؟ توضيح  بيشتر   :
روز  یک  هفته ای  مدام  پيش  سال   54 از  برنامه  این 
یکشنبه ها برگزار می شود. پدری که بانی این کار بود 
به رحمت خدا رفته اما االن فرزندانش کار او را ادامه 
می دهند. چهارراه تخت جمشيد این برنامه یکشنبه ها 
برپاست. کار پخت آبگوشت از شب انجام می شود. با 
سبزی خوردن، دوغ و سنگک کنجدی هم سرو می شود، 
و  پيشکسوتان  و  قهرمانان  بگيرند.  پولی  اینکه  بدون 
هم  ورزشی  برنامه  می آیند.  هم  مردم  مختلف  اقشار 
کششی  تمرینات  غذا  از صرف  قبل  ربع  یک  داریم. 
برنامه  می کنيم.  دعا  هم  غذا  از  بعد  می شود.  انجام 
دعا را بعد از ورزش همگانی هم داریم تا شکرگزار 
سالمتمان باشيم. برای رفع بيماری و گرفتاری و خيلی 

می کنيم.  دعا  دیگر  مسائل 

: و اين دوستی و رفاقت هم از آثار همين 
ورزش است. 

شوند.  رفيق  و  دوست  هم  با  همه  شدیم  باعث  ما 
دارند  شمال  در  ویالیی  که  آقایان  و  خانم ها  برخی 
دوستان شان را دعوت می کنند. در این روزگار خيلی 
به درد هم می خورند. هرکسی شغلی داشته و اینطوری 

می کنند. همدیگر کمک  به  هم 

مربيگری حقوقی هم می گيريد؟ بابت   :
 40 تومان حقوق می داد و  400 هزار  قبال  شهرداری 
هزار تومان مالياتش کسر می شد. االن 200 هزار تومان 
می دهند. شورایاری های شهرداری امکاناتی دارند مثل 
مهدکودک، جا برای بازی بچه ها، برای سالمندان هم 

مربی دارند و پول می گيرند. 

نظری  پارک ها  ورزشی  وسايل  درباره   :
با آنها درست نيست. داريد؟ می گويند كار 

این وسایل استاندارد نيستند. بيشترشان زانو را خراب 
می کند. انجام بعضی حرکات چرخشی کمر هم باعث 
این  با  زانو  حرکات  می شود.  کمر  مهره های  سایش 
وسایل هم که زانو باز و بسته می شود، اشتباه است.

بايد رسيدگی كند؟ : چه كسی 
ما همه این مسائل را به مسوول پارک منتقل کرده ایم. 

کنند. رسيدگی  باید  هستند  مسوول  که  کسانی 

دقایقی از ساعت 8 صبح می گذرد. در زمين واليبال پارک سر و صدایی به پاست. رقابت 
داغ داغ است. جوری برای هم کری می خوانند که هر که نداند فکر می کند دو تيم قدر با 
هم بازی می کنند. آقای اشراقی نظامی بازنشسته، یکی از اعضای تيم واليبال است و بيشتر 
عمرش را ورزش کرده: »65 سال است ورزش می کنم. از بچگی دوچرخه سواری و ورزش 
چوپا می کردم. عنوان کشوری هم داشتم. بوکسور تيم ملی هم بودم.« او از وظایفی می گوید 
که دولت و مسووالن از آن غافل هستند: »ورزش باعث می شود هميشه سالم بمانی، تغذیه 
خوبی داشته باشی و مطالعه کنی. بيماری هایی مثل آلزایمر، افسردگی و پارکينسون االن در 

جامعه زیاد هستند. دولت باید امکاناتی فراهم کند و مردم به خصوص سالمندان را 
به ورزش کردن تشویق کند. در کشورهای اروپایی هر محله یک باشگاه 

دارد که همه تجهيزاتش رایگان است.«
اشراقی از بازی واليبال با همسن و ساالنش می گوید:» کار 

هر روزمان این است که ساعت یک ربع به 7 تا 8 صبح 
ورزش کنيم. این با هم بودن باعث مودت و دوستی 

می شود. دوستان خوب سراغمان می آیند چون می دانند 
ورزشکاریم. یک تيم 20 نفره هستيم. بعضی ها هم 
بعدازظهرها می آیند. این رقابت و سروصداهایی 
که می بينيد فقط داخل زمين است وگرنه همگی 
با هم دوستيم.« او هم نگران آلودگی هواست اما 
می گوید طرح زوج و فرد مردم را بدبخت می کند: 
»روزهایی که هوا آلوده است با بچه های تيم به 
استخر می رویم. آلودگی هوا باعث آسم و تنگی 

نفس می شود. طرح زوج و فرد هيچ تاثيری در کنترل 
آلودگی هوا ندارد. پولدارها پول می دهند و همه جا 

می روند. مردم سختی اش را می کشند. طرح اصلی ترافيک 
خوب است. همه کشورهای دنيا این طرح را دارند.«

بازیکن شر و شور گروه تيم واليبال آقای گرکانی 65 ساله نظامی است. 
15 سال است که ورزش می کند: »هسمن و ساالنم نمی توانند از 

جایشان تکان بخورند. ورزش ما را زنده نگه داشته. با همين 
برطرف  مشکالت مان  می کنيم  که  خنده هایی  و  ورزش 

می شود. همه همسن هستيم. کری داریم اما کمتر مریض 
می شویم. روح و روان مان هم آرامش دارد. دوستان 
خوبی پيدامی کنيم که در گرفتاری ها دست هم را 

می گيرند. هرکسی شغلی دارد و کمک حال می شود.«
خوش شانس هستند که همين زمين واليبال را 
هم دارند: »این زمين متعلق به مجتمعی 
است که برای معلوالن ساخته اند. 
باشد،  مناسبتی  یکبار  سالی 

برنامه ای برگزار می شود. فعال 
که مشکلی نيست و رایگان 

استفاده می کنيم. همين پایين 
زمين فوتسال قبال رایگان بود 

و االن اجاره داده اند و باید برایش 
پول بدهی.«

می گوید:  سالمندان  به  بی توجهی  از  هم  او 
با  و  باالست  که سن شان  می شناسم  را  »کسانی 
عصا در اینجا پياده روی می کنند. کمترین کار این 
است که به آنها بها داده شود. وسایل و امکانات 
مناسب با فيزیک شان در اختيارشان بگذارند. چند 
تا وسيله است که همه سالمندان و افراد جوان از آنها 

استفاده می کنند.«

گفت وگو با بكايي، مربي ورزش 79 ساله 

همسن  هاي من يا مرده اند يا مريض اند 

به سالمندان بها بدهیموالیبال پیرمردها

آقای ربيعی 65 ساله فيلمبردار بازنشسته است. یکی از بازیکنان 
برنامه های  و  کارشناسان  که جای خالی  واليبال 
آموزشی برای سالمندان را در رسانه ها خالی 
و  فيلم  سالمندان  برای  »خودم  می بيند: 
به  کشورمان  در  ساخته ام.  گزارش 
اگر  نمی دهند.  بهایی  سالمندان 
امکاناتی می دهند برای این است 
که بگویند این کارها را کرده ایم. 
وسایل ورزشی می گذاریم که دیده 
شود، نه اینکه مناسب سالمندان 
باشد. باید از طرف شهرداری ها 
کارشناسانی بيایند و کارشناسی 
شود که این حرکت ها و کار با این 
وسایل مناسب این افراد است یا نه. 
جوری که بشود رویشان حساب کرد، 
نه اینکه یک بار باشد و دیگر تکرار نشود.«
پيشنهاد هم دارد: »همکاران من در تلویزیون در 
هفته برنامه های چند دقيقه ای بسازند؛ اینکه کارشناس 
بياید و بگوید آقای سالمند این غذا را بخور، این حرکت 
ورزشی را انجام بده. این را نباید بخوری. درباره بيماری ها و اثر 
ورزش بگویند. این موارد با دليل و کارشناسانه بيان شود. متاسفانه 
چيزی برای سالمندان تدارک دیده نشده. با مردان و زنان سنتی 
برخورد می شود. تخصصی رفتار نمی شود. سالمند باید دلش خوش 
باشد. همه شهر پولکی شده. زمين فوتبال برای شهرداری است اما 

به کسانی داده اند که پول می گيرند.«

سالمند برنامه آموزشی می خواهد 
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فيلم من به زنان مي گويد مراقب بدنتان باشيد 

شماره هفتصدوسی وچهار  سی آذر نودوهشت

فیلم مستند »تمام چیزهایی که جایشان خالی 
است« روایتگر زندگی دو زن به نام های »مهناز« و 

»جمیله« است که هر دو به سرطان پستان مبتال بوده اند؛ 
یکی با وجود مبارزه های طوالنی از دنیا می رود و دیگری 
بعد از بهبود کامل، به فعالیت های خیریه و آگاهی بخشی 
به بیماران مبتال مشغول می شود. »زینب تبریزی«، کارگردان 
این فیلم، مدتی پیش در یکی از جلسات نقد و بررسی این 
مستند که عناصر داستانی آن پررنگ تر از وجه استنادی اش 
است، در مرکز »گسترش سینمای مستند و تجربی« از این 
فیلم به عنوان یک اتفاق ویژه در سینمای مستند نام برد و 
گفت: »وقتی می خواستم این فیلم را بسازم با خودم فکر 
کردم تا به حال فیلم های بسیاری درباره بیماران مبتال به 
سرطان ساخته شده که در برخی موارد، تماشاگران از دیدن 
آنها گریزان هستند و از آنجا که به داستان گویی خیلی عالقه 
دارم، تصمیم گرفتم این بار زندگی را روبروی مرگ قرار 
دهم و بار دراماتیکی که می توان به وجه مستندگونه فیلم 

اضافه کرد را تا حد امکان تقویت کنم.« 
»تمام چیزهایی که جایشان خالی است« درواقع تقابل مرگ 
و زندگی است، تماشای تالش دو انسان در مواجهه با 
سرطانی زنانه که یکی پایانی تلخ و دیگری پایانی شیرین 
دارد. مخاطب در طول فیلم نظاره گر موجی از بیم و امید 
است، هرچند این فیلم با مرگ آغاز می شود و با مرگ 
به پایان می رسد، شخصیت پردازی فیلم به گونه ای است 
که این اتفاق بسیار ساده و صمیمی از زبان روح مرده به 
مخاطب منتقل می شود. اینکه ایده ساخت این فیلم از کجا 
آمد و »زینب تبریزی« چگونه به شخصیت اصلی مستند 
رسید، از پرسش هایی است که در گفت وگوی این شماره 

»سالمت« با این مستند ساز موفق مطرح شد.

: ایده ساخت این فیلم چگونه شکل گرفت؟
موضوع  با  فیلم  ساخت  یعنی  کار؛  این  اولیه  ایده 
و  بود  دوستانم  از  یکی  پیشنهاد  به  پستان  سرطان 
من هم ابتدا خیلی عالقه مند به کار نبودم اما بعد از 
مدت کوتاهی به واسطه احساس مسوولیت اجتماعی، 
تصمیم گرفتم این کار را انجام بدهم بنابراین در وهله 
اول شروع به تحقیق در این رابطه کردم و در طول 
تحقیقات متوجه شدم به دلیل ناآگاهی در مورد این 
است.  دادن  رخ  درحال  فاجعه ای  سرطان،  از  نوع 
مستند ساز  عنوان یک  به  باعث شد  همین موضوع 
مسوولیت اجتماعی من بیشتر شود و نسبت به این 
بیشتری احساس کنم.  زنانه دغدغه  بیماری خاص 
بعد از تحقیق اولیه ای که حدود یک ماه شکل گرفت؛ 
یعنی قبل از اینکه فیلمنامه را بنویسم، ایده چگونگی 
روایت فیلم به ذهن من و یکی از دوستانم رسید که 
روایت فیلم از زبان یک زن مرده باشد، فردی که بر 
اثر سرطان پستان از دنیا رفته و قصد دارد داستان 
زندگی خود را با آدم ها در میان بگذارد. درواقع، این 
زن به زنان دیگری از جامعه ما تعمیم پیدا می کند 

و شبیه نماد می شود.

: »تمام چیزهایی که جایشان 
خالی است«، قصد دارد چه پیامی 

را به مخاطب منتقل کند؟
پیام فیلم آگاهی بخشی نسبت به بیماری 
دارد  قصد  همچنین  است.  پستان  سرطان 
مفاهیمی از جمله توجه و مراقبت از سالمت بدن 
را به طیف وسیعی از زنان که توجهی به این موضوع 
ندارند، منتقل کند. این فیلم به زنان تلنگر می زند تا مراقبت 
بیشتری از خود کنند و نسبت به انجام تست های مراقبتی 

دقت بیشتری داشته باشند.

: چطور شد تصمیم گرفتید زندگی دکتر 
»مهناز علیمردانی« را موضوع این فیلم قرار بدهید؟

فیلم، زندگی واقعی دو شخصیت اصلی را به تصویر 
می کشد؛ دکتر »مهناز علیمردانی« که در آغاز  فیلم 5 سال 
از فوتشان به واسطه بیماری سرطان پستان می گذشت 
و »جمیله مظفری« که در همان زمان، 5 سال بود که از 
بیماری سرطان پستان رهایی یافته بودند. فیلمنامه این 

کار بر اساس زندگی واقعی این دو نفر شکل گرفت.

: اینکه از زبان فردی فوت شده به روایت 
داستان پرداختید، مشکل نبود؟ چطور توانستید از 

پس این کار بربیایید؟
از یک جهت روایت کردن از زبان فردی که فوت شده 
باعث خالقیت می شود اما قطعا سختی های خاص خود 
را دارد، به این دلیل که شخص فوت شده و وجود 
ندارد تا تمام احساساتش را بیان کند اما بخش زیادی از 
صحبت هایی که داخل فیلم از زبان »مهناز« می شنوید، 

نتیجه تحقیقات من از احساسات و عواطف زنانی مشابه 
»مهناز« است که این بیماری را تجربه کرده اند. درواقع، 
منشاء احساسات، از زبان خیلی از زنان زنده بوده که 
پاالیش شده و در متن، در قالب نرینیشن آمده است. 
بخشی دیگر از متن از زبان همسر و خواهرانش آمده 
که قصه را روایت کردند و خدا را شکر خانواده »مهناز« 
زمانی که فیلم را دیدند، اعالم کردند انگار مهناز زنده شده 
و خود روایتگر فیلم بوده است، یا زنانی که سرطان دارند 
یا بهبود یافته اند، با تماشای این فیلم به من گفتند »چقدر 
شما به خوبی احساسات ما را بیان کردید« و خیلی مواقع 
از من سوال شد که »شما خودتان هم سرطان داشته یا 
دارید که توانستید به خوبی احساس یک زن مبتال به 
سرطان پستان را نشان دهید؟« خوشبختانه من به این 
بیماری مبتال نبوده ام اما این  فیلم نتیجه صحبت با زنان 
مبتال به این بیماری بوده و من هم تمام تالشم را کردم 

که این صحبت ها به واقعیت نزدیک باشد.

: واکنش مخاطبان چطور بوده؟
قبل از اکران فیلم در »هنر و تجربه« اکران های زیادی 
داشته  و مخاطبان زیادی داشته ایم. خدا را شکر هر خانمی 
که بیننده فیلم بوده، بعد از بیرون آمدن از سالن و کنترل 
احساساتی که به واسطه تلخی فیلم به مخاطب دست 
می دهد، این واکنش را نشان داد که از نتیجه راضی بوده 
و گفته من سعی می کنم بررسی های ماهانه را جدی تر 
بگیرم و من هم دنبال همین تاثیر بوده ام. حداقل حتی 
اگر توانسته باشم روی 10 نفر هم تاثیر بگذارم تا بیشتر 
به فکر سالمت خود باشند از خودم رضایت دارم و آن 

را دستاورد بزرگی می دانم.

: فکر می کنید با ساخت این قبیل فیلم ها 
چه در بعد سالمت جسمانی و چه در بعد سالمت 
روان تا چه میزان می توان به کاهش تبعات ناشی از 

بیماری ها کمک کرد؟
هر اندازه فیلم های بیشتری راجع به این موضوعات 
خصوصا موضوع سالمت روان که جامعه درگیری 
زیادی در رابطه با آن دارد، ساخته شود، قطعا تاثیر 
بیشتری دارد. من در این فیلم تالش زیادی کردم که 
و  دارد  زیادی  اهمیت  ما  روان  بدهم سالمت  نشان 
عدم سالمت روان موجب طوالنی شدن روند بیماری 
و حتی ابتال به این قبیل بیماری هاست. هر اندازه از 
طریق ساخت فیلم بتوانیم استرس ها، درگیری های ذهنی 
و افسردگی هایی که در جامعه وجود دارد را مطرح 
کنیم قطعا تاثیر زیادی روی افراد خواهیم گذاشت، 
البته نه اینکه بگوییم این فیلم ها قادر به تاثیر بسیار 
مستند،  فیلم های  زیرا  هستند  جامعه  کل  روی  زیاد 
مخاطب خاص تر و محدودتری دارند اما معتقدم یک 
فیلم مستند می تواند مثل پرنده عمل کند؛ یعنی حتی 
اگر یک نفر این فیلم را ببیند، ممکن است همان یک 
نفر سفیر فیلم شود و وقتی به خانه می رود در مورد 
فیلم با خانواده صحبت کند، حتی اگر اعضای خانواده 
فیلم را ندیده باشند. البته منظور فیلم هایی هستند که 
بتوانند تاثیر بگذارند چون اصوال در مورد بیماری ها 
فیلم های زیادی ساخته می شود اما شاید آنقدر کارکرد 
زیبایی شناسانه و سینمایی نداشته باشند که مخاطب 
مشتاق تماشای آنها باشد. اگر کمی به شکل و ظاهر 
این  قطعا  توجه شود،  ماجرا  و عمق  روایت  نوع  و 

فیلم ها موثر هستند.

سرطان واژه هولناکی است که حتی از شنیدن نام آن 
هم دچار ترس می شویم. این روزها این بیماري به 
دلیل تغییر شیوه زندگی، تغذیه نادرست، بی تحرکی 
و... بیش از پیش قربانی می گیرد اما هر اندازه موارد 
ابتال به این بیماری افزایش پیدا کرده، به همان نسبت در مقایسه با چند 
سال گذشته، روش های درمان و مبارزه با این بیماری پیشرفت زیادی 
کرده و می توان گفت سرطانی که در چند دهه گذشته مرگ ومیر زیادی 
به دنبال داشت، امروز تلفات کمتری می دهد. یکی از سرطان های شایع 
در زنان، سرطان پستان است که هر ساله با وجود آگاهی بخشی های 
بسیاری که در رابطه با آن انجام می شود، به دلیل غفلت زنان در توجه 
به معاینات دوره ای قربانیان زیادی می گیرد. این آگاهی بخشی ها از طریق 
رسانه های ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، مراکز درمانی و رسانه های 
مکتوب انجام می شود اما شاید کمتر کسی توجه کافی به آنها داشته باشد. 
تولید و تهیه فیلم با موضوع سالمت همه ساله جزو دغدغه های اصلی 
فیلمسازان دغدغه مند در کشور بوده است، افرادی که در ساخت فیلم 
تنها دنبال وجه مادی نبوده و سعی کرده اند از این منظر حرفی برای 
گفتن داشته باشند و دردی از اجتماع دوا کنند. در تاریخ سینمای ایران 
تاکنون فیلم های زیادی با محوریت بیماری »سرطان« ساخته شده که از 
میان آنها می توان به »قرنطینه«، ساخته »منوچهر هادی«، »هرشب تنهایی«، 
ساخته »رسول صدرعاملی«، »هدیه« از »امیر احمد انصاری«، »بن بست 

وثوق« کاری از »حمید کاویانی« و »بیست و یک روز بعد« ساخته 
»سیدمحمدرضا خردمندان« اشاره کرد اما در دنیای فیلم های 

مستند داخلی شاهد ساخت فیلم های کمتری با موضوع 
»سرطان« به ویژه سرطان شایع زنان؛ یعنی »سرطان 

پستان« هستیم؛ موضوعی که پرداختن به آن 
نیازمند ذهن و حسی زنانه  است، حسی که 

»زینب تبریزی«، مستندساز زن ایرانی را 
به ساخت مستند »تمام چیزهایی که 

جایشان خالی است« تشویق کرد.

 اعظم 
صفایی

سرطان پستان از شایع ترین بدخیمی هاست.  در 30 
سال اخیر در دنیا 30 درصد از مرگ ومیر ناشی از 
این سرطان کاهش یافته که عمدتا این اتفاق به دلیل 
پیشرفت در غربالگری سرطان پستان و  درمان این 

بیماری بوده است.
عوامل زمینه ساز: عوامل زمینه ساز سرطان پستان 
شامل نژاد غیرسیاه،  افزایش سن بعد از 40 سالگی، 
عوامل ژنتیکی، عادت ماهانه در سنین کمتر از 13 
سالگی، یائسگی در سنین 55 سالگی، شیر ندادن به نوزاد، اولین 
شیردهی در 35 سالگی و باالتر، بارداری در سنین باالی 30 سال، 
چاقی، سرطان تخمدان، سرطان آندومتر رحم و سرطان کیسه صفرا 
و لوزالمعده و... است. عوامل دیگری هم در سرطان پستان نقش  
دارند، از جمله عدم دریافت فوالت در غذا، مصرف سیگار و الکل 
و...  افرادی که به طور منظم ورزش نمی کنند یک عامل را به عوامل 

زمینه ساز دیگر اضافه می کنند.
گروه های خطر: خانم هایی که سابقه ابتال به سرطان پستان و سرطان 
تخمدان، روده و رحم دارند، جزو افراد پرخطر معرفی می شوند که 
احتمال دارد به این بیماری مبتال شوند. کسانی که سابقه ابتال به سرطان 
پستان، تخمدان و لوله رحمی در مادر و خواهرشان دارند در این ردیف 

قرار می گیرند. همچنین افرادی که با آزمایش ژنتیک ثابت شده که زمینه 
ژنتیکی سرطان پستان را دارند، در گروه خطر قرار می گیرند. افرادی 
که که در سنین 10 تا 30 سالگی رادیوتراپی قفسه سینه شده اند هم 

جزو این گروه هستند.
عالئم خطر: ممکن است فردی که مبتال به این سرطان می شود، 
به ویژه در مراحل اولیه عالئمی نداشته باشد. بیشتر افراد مبتال هم از 
همین گروه هستند ولی سرطان ممکن است با فرورفتگی نوک پستان، 
تغییرات رنگ پستان به صورت التهاب یا حالتی مانند اگزما، پرتقالی 
شدن و دون دون شدن پوست پستان خود را نشان دهد. همچنین با 
توده پستان یا زیربغل نمایان شود. معموال توده پستان در این شرایط 
تک، یکطرفه، سفت و نامرتب است و این حالت شک پزشک را 
نسبت به بدخیمی توده برمی انگیزد. پس باتوجه به اینکه ممکن است 
مراحل اولیه عالئمی نداشته باشد برای غربالگری و تشخیص سرطان 

پستان باید اقداماتی انجام گیرد.
اقدامات اولیه در تشخیص سرطان: مهم ترین اقدامی که از سوی  
سازمان بهداشت جهانی در این باره توصیه می شود این است که ما باید 
به عنوان کادر درمانی به همه خانم ها آگاهی نسبت به پستان را آموزش 
بدهیم؛ آگاهی در مورد پستان یعنی آنها بدانند اگر تغییری در رنگ 
پستان یا حالت التهاب و توده  احساس کردند به نزدیک ترین مرکز 

درمانی مراجعه کنند و آگاه باشند که ماموگرافی برای همه خانم ها از 40 
سالگی تا 74 سالگی واجب است. این گونه نیست که کسی بگوید به 
این دلیل که زمینه ابتالی خانوادگی به این بیماری را ندارم، ماموگرافی 
برای من واجب نیست یا اینکه من توده ای احساس نمی کنم و در 
معاینات توده ای برای من تشخیص نداده اند، پس نیازی به ماموگرافی 
نیست. یادمان باشد بیشتر سرطان های پستان با ماموگرافی تشخیص 
داده می شوند. البته ماموگرافی هایی که برای غربالگری خانم های باالی 
40 سال انجام می دهیم اغلب طبیعی هستند. از ماموگرافی هایی که 
طبیعی نیستند تنها 10 درصد سرطانی هستند بنابراین اگر خانمی برای 
ماموگرافی مراجعه کرد و جواب آن غیرطبیعی بود، به هیچ وجه نترسد، 
به این دلیل که نیاز به پیگیری دارد و الزما به علت سرطان  و بدخیمی 
نیست. اقدامات تکمیلی که بعد از ماموگرافی های غیرطبیعی انجام 
می گیرد، ممکن است تکرار ماموگرافی برای 6ماه بعد باشد یا نماهای 
دیگر ماموگرافی، سونوگرافی و  نمونه برداری پستان باشد. تشخیص 

قطعی سرطان پستان با نمونه برداری و تشخیص پاتولوژی است.
اقدامات پیشگیرانه: برخی عوامل زمینه ساز محیطی هستند و ما می توانیم 
آنها را حذف کنیم. به طور مثال از چاقی پیشگیری کنیم، این عامل 
به خصوص در سرطان پستان بعد از یائسگی اهمیت زیادی دارد. استفاده 
از فوالت در غذاها هم کمک زیادی می کند که منبع آن در اسفناج  و 

حبوباتی مثل  لوبیا چشم بلبلی و عدس است. اولین بارداری بهتر است 
در سنین زیر 35 سالگی باشد. الکل و سیگار خطر ابتال به سرطان را 
باال می برند، پس بهتر است از مصرف این دو خودداری شود. ورزش 
مرتب را نباید فراموش کرد زیرا عالوه بر اینکه برای تنظیم وزن و 
جلوگیری از چاقی موثر است، به دلیل کاهش سطح استروژن سرم 
احتمال ابتال به سرطان پستان را کاهش می دهد. مهم تر اینکه یادمان 
باشد ماموگرافی غربالگری را 1 یا 2 سال یکبار بنا بر صالحدید پزشک 
  »A« و »E«، »C« انجام بدهیم. مصرف آنتی اکسیدهایی مثل ویتامین
به هیچ وجه ثابت نشده که در پیشگیری نقشی داشته باشد. همچنین 
بهتر است بدانیم ماموگرافی به دلیل وجود اشعه ضرر ثابت شده ای در 
بروز این بیماری ندارد و تنها در کسانی که زمینه ژنتیکی میوتیشن ژن 
»بی آر سی ای1 و 2« را دارند، ممکن است احتمال سرطان را باال ببرد 

وگرنه در بیشتر افراد تاثیری ندارد.
به عمق ضایعه: درمان معموال به  با توجه  تعیین روش درمان 
صورت خارج کردن ضایعه و در صورت نیاز شیمی درمانی انجام 
می شود که  بر اساس وسعت ضایعه و ابتالی یک پستان ، دو پستان 
یا غدد زیربغل تعیین خواهد  شد. در مواردی هم نیاز به تخلیه کامل 
پستان وجود دارد که بعد از این اقدام با عمل های جراحی زیبایی و 

گذاشتن پروتز قابل ترمیم است.

یادداشت

 دکتر الدن 
سیفی

متخصص زنان، 
زایمان و نازایی

هرخانمی 
که بيننده فيلم 

بوده، بعد از بيرون آمدن 
از سالن و کنترل احساساتی که 

به واسطه تلخی فيلم به مخاطب دست 
می دهد، اين واکنش را نشان داد که از نتيجه 

راضی بوده و گفته من سعی می کنم بررسی های ماهانه را 
جدی تر بگيرم و من هم دنبال همين تاثير بوده ام. حداقل 

حتی اگر توانسته باشم روی 10 نفر هم تاثير 
بگذارم تا بيشتر به فکر سالمت خود 

باشند از خودم رضايت دارم و 
آن را دستاورد بزرگی 

می دانم

ماموگرافی برای همه خانم ها از 40 سالگی تا 74 سالگی واجب است



پرسشی از دکتر شهرام رفیعی فر رئیس دفتر آموزش سالمت وزارت بهداشت در پی انتشار خبر کیک های آلوده 

شبکه های اجتماعی قدرتمندتر هستند یا وزارت بهداشت؟

: آقای دکتر!  ابتدا بگویید نحوه 
اطالع رسانی در مورد مسائل مربوط به غذا 
و تغذیه و حتی تخلفاتی که در این حوزه 
رخ می دهد، باید چگونه باشد تا در عین 
حال که مردم مطلع می شوند، دچار اضطراب 

و نگرانی نشوند؟ 
حوزه سالمت بسیار گسترده است و هر اتفاقی 
که در زندگی روزمره مردم رخ می دهد بر 
سالمتشان تاثیر دارد، به صورتی که یا سالمت 
مردم را ارتقا می دهد یا آن را با مشکل مواجه 
می کند. از سوی دیگر، شبکه های اجتماعی 
ممکن  و  ندارند  یکپارچه ای  مدیریت  هم 
منتشر شود. مهم  آنها  است هر موردی در 
این  به  انتقادی  تفکر  با  این است که مردم 
اخبار نگاه کنند و بتوانند اخبار درست را از 
نادرست تشخیص دهند. کاری که وزارت 
این است که  انجام دهد  بهداشت می تواند 
وقتی موضوعی را باید اطالع رسانی کند، از 
منبع موثق خودش که در حال حاضر روابط 
اختیار  در  است،  بهداشت  وزارت  عمومی 
مردم و رسانه ها بگذارد تا اخبار موثق منتشر 
شود. البته این بدین معنا نیست که می توان از 
اخبار غلطی که در شبکه های اجتماعی منتشر 
می شود، جلوگیری کرد اما وزارت بهداشت 
باید به مردم اطمینان دهد به صحت اخباری که 
روابط عمومی منتشر می کند، می توانند اعتماد 
کنند. حاال مردم می توانند قدرت تشخیص 
اخبار درست را از نادرست داشته باشند و 
حتما باید تعاملی باشد که اگر به یک خبر 
شک کردند، بتوانند با روابط عمومی وزارت 
بهداشت بررسی کنند که خبر درست است 
یا نه. روابط عمومی همچنین اخباری که به 
سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر می شود 
و نیاز است به مردم در موردش توضیح داده 
شود، بالفاصله شناسایی کند و پاسخ مناسب را 
در اختیار مردم بگذارد بنابراین ما هیچ روش 

دیگری در این زمینه نداریم. 
در  مورد خبر وجود قرص   در   :
کیک ها ابتدا روابط عمومی وزارت بهداشت 
توضیح کاملی نداد و وجود قرص تکذیب 
شد و بعد صحت آن تایید شد. این نحوه 

اطالع رسانی می تواند بی اعتمادی ایجاد کند. 
این طور نیست؟

شما خودتان در حوزه خبر هستید و می دانید 
صحت اخبار به تدریج مشخص می شود و 
روابط عمومی هم تا خبر را می شنود، فوری 
موضع گیری نمی کند زیرا باید به آن بخش 
تخصصی مراجعه کرده و سعی کند اطالعات 
آنها را جمع آوری کند که ممکن است کمی 
طول بکشد ولی درنهایت، روابط عمومی وزارت 
بهداشت است که اطالعات را از تخصصی ترین 
منبع خبر می گیرد و اطالعات دقیق را منتشر 

می کند. خصوصیتی در اخبار وجود دارد؛ اینکه 
از  اخبار منفی جاذبه خبری دارند و زودتر 
اخبار مثبت منتشر می شوند و مورد توجه قرار 
می گیرند. وظیفه رسانه ها این است که مردم را 

به سمت اخبار درست سوق بدهند. 
: شما اعتقاد دارید آگاهی مردم باید 
باال برود و تفکر انتقادی یا سواد سالمت 
مردم ارتقا پیدا کند. این آموزش ها را چه 
نهادی باید به مردم دهد تا قدرت تشخیص 

بین اخبار را داشته باشند؟
ما می گوییم افراد سواد رسانه ای را در آموزش 

و پرورش یاد بگیرند. داشتن تفکر انتقادی، 
قدرت تشخیص منبع موثق و تعامل درست با 
منابع خبری جزو مهارت های زندگی است که 
آموزش و پرورش باید در اختیار دانش آموزان 
قرار دهد. تلویزیون و رسانه ها هم الزم است 
در این زمینه  سرمایه گذاری کنند، تا مردم 
آگاه باشند که هر تبلیغی یا خبری درست 
نیست. البته باید قوه تشخیص خود را تقویت 
کرده و به مراجع معتبر مراجعه کنند. مراجع 
معتبر هم منابع تعامل با مردم را در اختیار 
آنها بگذارند تا اگر شکی برایشان ایجاد شد، 

بدانند با کجا تماس بگیرند و به چه نهادی 
اطالع دهند. در این تعامل هم مسووالن و 

مجریان رشد می کنند و هم مردم.
: در بیان خبر، مرزی وجود دارد که 
آیا با انتشار خبر بد نگرانی ایجاد می شود و 
نباید خبر رسانه ای شود یا اخبار بد را اطالع 
دهیم، مثال آمار مرگ ومیر آنفلوانزا یا همین 
قضیه کیک ها. این مرز را چگونه تشخیص 
می دهید؟ چون در حال حاضر بسیاری از 
مردم به سیستم های نظارتی بی اعتماد شده اند 
و تصور می کنند اخبار درست به آنها منتقل 

نمی شود. این جو باعث می شود مردم دیرتر 
به اخبار درست دسترسی داشته باشند.

این قضاوت درست نیست چون ما در ارائه تمام 
مسائل بهداشتی، دستورالعمل داریم که چگونه 
با مردم ارتباط برقرار کنیم. این دستورالعمل به 
دلیل این است که اطالعاتی که به مردم می دهیم 
ممکن است اضطراب ایجاد کند و اینکه در 
هر مساله چگونه با مردم ارتباط برقرار کنیم؛ 
باتوجه به اینکه آن موضوع یک بحران است یا 
مصیبت یا حقیقت؟ آیا باعث خوشحالی مردم 
می شود یا ناراحتی آنها؟ اصل این است که 
دانستن حق مردم است ولی اینکه چگونه ادا 
کنیم که مردم دچار اضطراب نشوند، نکته های 
روان شناسی دارد که باید آن را رعایت کنیم 
اما وزارت بهداشت اصل را بر این گذاشته 
که دانستن حق مردم است و اطالعات باید 
به روش درست در اختیار مردم قرار گیرد. 
پاالیش اطالعات و بیان درست اخبار، زمانبر 
است و باید از مرکز معتبر و تخصصی کنترل 
شود و بعد در اختیار مردم قرار گیرد. در هر 
صورت اصل بر این است که اطالعات درست 
در اختیار مردم قرار گیرد و مردم هم بتوانند با 
وزارت بهداشت از طریق کانال هایی که اعالم 

شده در تعامل باشند.
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چندی پیش چند عکس همراه یک خبر کوتاه در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که  ابتدا به نظر می رسید، واقعی نباشد اما به فاصله 
کمتر از یک روز مشخص شد خبر صحت دارد. خبر پیدا شدن قرص 
و کپسول در کیک و بیسکویت های چند کارخانه تولیدی معروف، 
آنقدر غیرمنتظره بود که حتی کاربران شبکه های اجتماعی که آن را دست به دست 
می کردند نیز به صحت و سقم آن شک داشتند. حتی سخنگوی وزارت بهداشت نیز 
ابتدا گفت این خبر در حوزه تخلفات صنایع غذایی نیست و یک مساله امنیتی است و 
هیچ مورد مستندی که در کیک ها قرص مشاهده شده باشد، وجود نداشته و موضوع 
خارج از نظارت بر فراورده های غذایی است. دکتر جهانپور که سخنگوی سازمان غذا 
و دارو هم است، در اظهارنظر دیگری این طور واکنش نشان داد که قرص و کپسول 
بعد از خط تولید و در سطح عرضه و در اقدامی خرابکارانه هدفمند و سازمان یافته 
به کیک ها اضافه شده است. همچنین این قرص ها داروی مخدر یا قرص برنج نبوده 
و داروهای بررسی شده بیشتر استامینوفن، بروفن، سیتریزین و... بوده است. این در 
حالی است که 18 دانش آموز در ارومیه به دلیل مصرف این کیک ها مسموم شدند. 

وزیر بهداشت و وزیر آموزش و پرورش نیز در اظهارنظر های مشابه این اتفاق را 
مساله ای امنیتی ذکر و به منظور صدمه زدن به صنایع غذایی کشور عنوان کردند. 
این اتفاق یکی از هزاران خبری است که اگر نگوییم هر روز، بلکه هفته ای یک خبر 
در حوزه صنایع غذایی و سالمت و تغذیه در شبکه های اجتماعی منتشر می شود که 
حتی برخی از آنها سرانه مصرف مواد غذایی را باال یا پایین می آورد. قبل از خبر 
آلوده شدن کیک ها، خبری منتشر شد در مورد محصوالت تراریخته که فهرستی از 
آنها تهیه و بیان شد که مصرف این مواد غذایی می تواند در بلندمدت باعث بروز 
سرطان شود. باز هم در ماه گذشته ذرت های دامی که در تهیه اسنک ها و... به کار 
رفته، خبرساز شد. حتی یادمان نرفته، خبری که وزیر سابق بهداشت در مورد وجود 
پالم در لبنیات مطرح کرد، تا چه حد در سرانه مصرف لبنیات تاثیر گذاشت.  کنار 
این اخبار که بسیاری از آنها صحت ندارد، اخباری هم وجود دارد که اصال علمی 
نیست ولی به دلیل تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی توانسته افراد زیادی را با 
خود همسو کند، مانند مطالبی که در مورد طب سنتی توسط افرادی که کارشناس 
این علم نیستند، بیان می شود، مثال اینکه واکسن نزنید و مسواک زدن باعث خرابی 

دندان می شود. در هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم هر روز مخاطبان شبکه های 
اجتماعی بیشتر می شود و به راحتی می توان در یک زمان میلیون ها نفر را آگاه یا 
گمراه کرد. مساله مهم تر اما این است که اخبار مربوط به سالمت، غذا و تغذیه و 
حتی تخلفاتی که در آن رخ می دهد، چگونه باید اطالع رسانی شود که نه مردم دچار 
نگرانی و استرس شوند و نه اینکه در بی خبری آسیب ببینند؟ نقش وزارت بهداشت 
در برابر قدرت شبکه های اجتماعی که بعضا اخبار درست و غلط را به سرعت باد 
منتشر می کنند، چیست؟ آیا وزارت بهداشت باید تخلفات و مشکالتی که در حوزه 
غذا و تغذیه رخ می دهد را قبل از شبکه های اجتماعی به گوش مردم برساند؟ جو 
بی اعتمادی که بین مردم نسبت به صنایع غذایی ایجاد شده و بر انتخاب های غذایی 
آنها تاثیر می گذارد را چگونه باید اصالح کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها که 
موضوع این هفته صفحه »دیده بان تغذیه« است، با افراد زیادی گفت وگو کردیم که 
بیشتر آنها ترجیح دادند در این مقطع زمانی اظهارنظری از آنها در این زمینه منتشر 
نشود. در این راستا با دکتر شهرام رفیع فر، رئیس دفتر آموزش سالمت وزارت بهداشت 

گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

 مهدیه 
آقازمانی 

اطالع رسانی در مورد اخبار مختلف در کشورهای پیشرفته هم به 
همین شکل است که ما در کشور خودمان شاهد آن هستیم؛ یعنی 
اگر فردی متوجه تخلفی شد همین تخلف را رسانه ای می کند. 
به طور مثال، من از قنادی فیلم گرفتم که این قنادی برای تولید 
شیرینی از مواد غیرمجاز استفاده می کند. با پخش این فیلم آبروی 
قنادی می رود و فروشش پایین می آید و مردم ملتهب می شوند. 
ممکن است یک مدت هم از آن قنادی خرید نکنند. درنهایت 

صاحب قنادی در موردش توضیح می دهد.
این اتفاق در همه جای دنیا به همین صورت خبررسانی می شود، 
مثال در استرالیا خبری منتشر شد که پسر وزیر دفاع از گوشی 
همراه پدرش با دوستش تماس گرفته و 600 دالر برای این تماس 
که با گوشی کاری پدرش بوده، هزینه شده است. انتشار همین 
خبر باعث شد فرد قدرتمندی مثل وزیر دفاع استعفا دهد بنابراین، 
من معتقدم پنهان کردن درست نیست و هر کسی که اشتباه کرد، 
باید دیده شود. ما هم به تازگی وارد مسیری شدیم که اتفاقات 
رسانه ای می شوند، در حالی که قبال این گونه نبود و مراجعی 
وجود نداشت که اخبار را به این سرعت اعالم کند و رسانه ها 

به این شکل نبودند. همین روند باعث می شد متخلفان به زودی 
شناسایی نشوند و مردم از موضوع اطالع پیدا نمی کردند. ما ابتدای 
کار هستیم و مردم آمادگی الزم را برای این شیوه از اطالع رسانی 
پیدا می کنند. کم کم وقتی این اطالع رسانی ها زیاد شد، زمانی که 
فردی خطا کرد، در مورد تخلفش توضیح داد یا آبرویش رفت 
یا تنبیه شد، مردم کم کم به این روند عادت می کنند که خطاها 
مخفی نمی ماند و پخش می شود، مثال اگر یک پزشک حتی یک 
داروی نامناسب را در نسخه بنویسد ممکن است بیمار از آن عکس 
بگیرد و در شبکه های اجتماعی پخش کند. یکی- دو بار که این 
اتفاق بیفتد، فرد برای اینکه وجهه اش خراب نشود دیگر آن خطا 
را مرتکب نمی شود. این سرعت اطالع رسانی بهتر از سیستمی 
است که 50 سال پیش داشتیم و اخبار پخش نمی شد. این آغاز 

یک خبر خوب است. 
در حوزه تغذیه و غذا هم استثنا نیست. مردم هنوز ذهنیت قبلی شان 
را حفظ کرده اند و اگر  مشکلی در تولید باشد دچار اضطراب 
می شوند ولی کم کم این اضطرابی که ایجاد می شود، کاهش پیدا 
می کند. از سوی دیگر، سیستم قضاوت ما قدیمی است و با شنیدن 
یک خبر مثل همین خبری که در مورد کیک ها منتشر شد، جامعه 
ملتهب می شود ولی بعد همه چیز مشخص می شود. سال گذشته 
در استرالیا اتفاق مشابه همین اتفاق افتاد که در توت فرنگی ها 
سوزن به کار رفته بود و بعد از بررسی مشخص شد، تعداد زیادی 
از بسته های توت فرنگی حاوی سوزن است. اول جامعه ملتهب 

شد و خبر آن در همه جا پخش شد. بعد معلوم شد فردی که 
مشکالت روانی داشته برای انتقام از مردم این کار را کرده است.
 ما 10 سال بعد در جامعه ای زندگی می کنیم که اگر دست از پا 
خطا کنیم، همه می فهمند و آبرویمان می رود، درنتیجه هر کس 
کارش را به نحو احسن انجام می دهد. وزارت بهداشت هم در 
مواجهه با اتفاقات و اخباری که پخش می شود باید اطالع رسانی 
و بررسی کند و هم نتیجه اش را به مردم اطالع دهد و هم منشاء 

آن را در اختیار مردم بگذارد. 
موضوع دیگر، برخورد با افرادی است که در شبکه های اجتماعی 
مطالب غیرواقعی و غیرعلمی پخش می کنند. در برابر افرادی 
که مطالب غیرعلمی منتشر می کنند، دو کار می توان انجام داد؛ 
یکی اینکه برخورد کنیم و بگوییم هر فردی که متخصص تغذیه 
نیست، نباید کانال داشته باشد و مطلب  بنویسد. این کار باعث 
می شود ما هم مثل کشور های استبدادی شویم، مثل اینکه بگوییم 
در اینستاگرام کارهای غیراخالقی انجام می شود پس اینستاگرام 
را ببندیم. موضوع دیگر، این است که مردم خودشان بفهمند 
رژیم هایی که فرد در کانالش می فروشد، مفید نیست و نتیجه 
ندارد، مثال موهایشان دچار ریزش شده و عوارض مختلف پیدا 
بالغ شود، مجبوریم هزینه  اینکه جامعه  بنابراین برای  کرده اند 
بپردازیم. هزینه اش هم این است که برخی افراد مثال قرص عجیب 
و غریبی که توصیه شده را استفاده کنند و گرفتار شوند، بعد راه 
درست به همه تسری پیدا  کند، درنتیجه من معتقدم زمانی که 

اخبار بد منتشر می شود مردم ابتدا ملتهب و مضطرب می شوند 
با روشن شدن واقعیت اضطرابشان کم می شود و  ولی کم کم 
قدرت تشخیص اخبار درست را از غلط پیدا می کنند. در این 
میان، وزارت بهداشت هم باید به طور شفاف اطالعاتی که در 

نتیجه بررسی اش به دست آمده را رسانه ای کند.

افراد سواد 
رسانه ای را در 

آموزش و پرورش 
یاد بگیرند. داشتن 

تفکر انتقادی، 
قدرت تشخیص منبع موثق و 
تعامل درست با منابع خبری 

جزو مهارت های زندگی است که 
آموزش و پرورش باید در اختیار 

دانش آموزان قرار دهد. تلویزیون 
و رسانه ها هم الزم است در این 

زمینه سرمایه گذاری کنند، تا مردم 
آگاه باشند که هر تبلیغی یا خبری 

درست نیست
-دکتر رفیعی فر

شبکه های اجتماعی باعث کاهش تخلف می شوند 
 دکتر احمد ساعدی 

متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه سلولی مولکولی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 



نتایج یک پژوهش جدید در آمریکا نشان می دهد 
افرادی که در روزهای تاریک تر زمستانی دچار 
افسردگی می شوند، برای تسکین عالئمشان بهتر 
است از خوردن غذاهای قندی پرهیز کنند.به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، این پژوهش به وسیله 
گروهی از روان شناسان در دانشگاه کانزاس انجام 
شده و آنها به بررسی دوباره پژوهش های معتبر 
پیشین درباره آثار فیزیولوژیکی و روان شناختی 
مصرف مواد غذایی دارای قند و شکر افزوده 

پرداخته اند.
مجله  در  که  پژوهشگران  این  یافته های 
»فرضیه های پزشکی« منتشر شده، نشان می دهد 
ممکن  افزوده  قند  حاوی  غذاهای  مصرف 
است باعث فرایندهای سوخت وساز، التهابی 
و عصب زیست شناختی شود که با افسردگی 
ارتباط دارند.به گفته این پژوهشگران، ترکیب 
مصرف غذاهای با قند افزوده باال، روزهای 
تاریک و تغییر عادات خواب مربوط به زمستان 
می تواند اثر منفی بر سالمت روان داشته باشد.

استفن ایالردی، یکی از پژوهشگران می گوید: 
»کاهش قرارگرفتن در معرض نور خورشید در 
طول زمستان در بسیاری از افراد چرخه های 
شبانه روزی را به هم می  ریزد، خواب طبیعی 
را مختل می کند و ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت را 
در معرض دچار شدن به یک دوره افسردگی 

شدید بالینی قرار می دهد.«وی می افزاید: »دچار 
شدن به افسردگی با شروع زمستان می تواند باعث 
شود افراد مبتال برای باال بردن موقت خلق وخو  
میل شدیدی به خوردن مواد قندی پیدا کنند 
اما مصرف این مواد درواقع عالئمشان را بدتر 
می کند.ایالردی ادامه می  دهد: »هنگامی که مواد 

قندی مصرف می کنیم، مانند داروی روانگردان 
عمل می کنند و اثر فوری باالبرنده خلق وخو 
دارند اما مصرف مقدار زیادی مواد قندی در 
بلندمدت به طور متناقض اثر زیانبار خواهد داشت 
و باعث بدتر شدن خلق وخو، آسیب به سالمت، 
افزایش میزان التهاب و اضافه وزن خواهد شد.«به 
گفته پژوهشگران، مصرف زیاد مواد قندی نه تنها 
التهاب را در بدن  افزایش می دهد، بلکه با افسردگی 
هم ارتباط دارد و روی میکروب  های روده اثر 
می گذارد. برخی میکروب های روده با افزایش 
ورودی قند بیشتر رشد می کنند. مواد شیمیایی 
تولیدشده به وسیله این میکروب ها که به خون 
راه می یابد، می تواند روی مغز اثر بگذارد و فرد را 
وارد حالتی از اضطراب، استرس و افسردگی کند.
پیشنهاد پژوهشگران این است که افراد غذاهای 
آماده و فراوری شده کمتر مصرف کنند و به جای 
آنها به غذاهای با پایه گیاهی و غنی از اسیدهای 
چرب امگا۳ روبیاورند. مصرف مواد قندی را 

باید در حداقل ممکن نگه داشت.

سودمندی  معتقدند  انگلیسی  پژوهشگران 
دارویی که خطر سرطان پستان را در زنان 
۵۰ درصد کاهش می دهد، مدت ها پس از 
قطع شدن ادامه می یابد.به گزارش بی بی سی، 
آناستروزل تولید هورمون جنسی استروژن را 
در زنان که در رشد بسیاری از سرطان های 
پستان دخیل است، مهار می کند.آناستروزل 
را فقط می توان پس از یائسگی تجویز کرد 
زنان  در  را  استروژن  تولید  نمی توان  زیرا 

جوان تر مهار کرد.
این دارو هم اکنون برای درمان هنگام تشخیص 
سرطان پستان به کار می رود اما کارآزمایی 
از  پیشگیری  بر  آن  تاثیر  بر  جدید  بالینی 

سرطان ها متمرکز بوده اند.
پژوهش های پیشین نشان داده آناستروزل خطر 
سرطان پستان را در طول ۵سالی که زنان این دارو 
را دریافت می کنند، به نصف کاهش می دهد.

نتایج یک بررسی جدید روی ۳هزار و 864 
زن نشان می دهد خطر سرطان پستان در زنانی 

که این دارو را مصرف کرده اند، حتی 7سال 
پس از قطع این دارو 4۹ درصد کمتر است. به 
عبارت دیگر، سودمندی این دارو ادامه می یابد.

پزشکی  نشریه  در  بررسی  این  یافته های 
معتبر لنست منتشر شده است.پروفسور جک 
کوزیک، رئیس انستیتو پزشکی پیشگیری در 

دانشگاه کوئین مری لندن در این باره می گوید: 
»سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان است و 
همچنان به سرعت در حال افزایش است.«او 
می افزاید: »اکنون ما دارویی در اختیار داریم 
عوارض  و  می رسد  نظر  به  موثر  واقعا  که 

جانبی چندانی ندارد.«

از سال ۲۰۱7 میالدی در انگلیس توصیه شده 
زنان در دوران پس از یائسگی که به علت سابقه 
خانوادگی و سایر عوامل خطرساز در معرض 
خطر باالی دچار شدن به سرطان پستان هستند، 
این دارو را مصرف کنند.البته به گفته پروفسور 
کوزیک، در حال حاضر فقط ۱۰ درصد زنان 
این کشور که باید این دارو را مصرف کنند، 
آن را دریافت می کنند. علت تجویز کم این 
دارو ممکن است نگرانی پزشکان درباره این 
باشد که آیا این دارو در بلندمدت سودمند 
است یا نه. مشکل دیگر عوارض جانبی این 
دارو مانند سفتی مفاصل، گرگرفتگی و خشکی 
واژن است.با این حال این بررسی نشان داد 7۵ 
درصد زنانی که آناستروزل دریافت می کردند، 
توانسته بودند مصرف آن را ادامه دهند. در 
گروه دارونما این میزان 77 درصد بود.به گفته 
کارشناسان، این یافته نشان می دهد عوارض 
جانبی دارو آنقدر شدید نبوده  که باعث شود 

زنان مصرف دارو را متوقف کنند.

نقشه سالمت

دشت های 
اطراف مشهد 
کانون بحران 

آلودگی هواست/
ایسنا

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.

درمان  برای  نیوزیلند  بهداشتی  مقامات 
زخمی های فوران آتشفشان در این کشور ۱/۲ 
میلیون سانتی متر مربع پوست پیوندی به آمریکا 

سفارش داده اند.
از  نقل  به  آنالین،  همشهری  گزارش  به 
آسوشیتدپرس، این مقامات اعالم کرده اند ۲۹ 
زخمی ناشی از انفجار آتشفشانی روز ۱8 آذر در 
جزیره سفید در نیوزیلند تحت مراقبت هستند.
این رقم قبال ۳۱ نفر اعالم شده بود اما بعدا یکی 
از زخمی ها درگذشت و دیگری با هواپیما به 

ولینگتون در استرالیا منتقل شد.
زخمی های باقی مانده هنوز به کمک تنفسی از 
طریق لوله تراشه نیاز دارند. همگی این بیماران 
دچار سوختگی هایی هستند که نیاز به ترمیم 
و پیوند موقت پوست دارد.به گفته مقامات 
بهداشتی، در حال حاضر منابع پوست الزم وجود 
دارد اما این بیماران در روند درمانشان به ۱/۲ 

میلیون سانتی متر مربع پوست پیوندی نیاز خواهند 
داشت که سفارش این مقدار پوست به آمریکا 
داده شده است.پزشکان معتقدند ترکیب گازهای 
آتشفشانی که این زخمی ها در معرض آن قرار 
گرفته اند، باعث شده  ترمیم سوختگی های این 

بیماران به »درمان جراحی سریع« به عنوان نقطه 
شروع روند درمانی چندماهه نیاز داشته باشد.

 این بازماندگان در یکی از 4 واحد تخصصی 
سوختگی نیوزیلند بستری هستند.

تاکنون دو بانک اهدای بافت استرالیا ۱۰ هزار 

)انسانی(  آلوگرافت  پوست  سانتی متر  مربع 
به نیوزیلند فرستاده اند.افراد دچار سوختگی 
پوست  از  قطعاتی  پوستی-  پیوندهای  با 
بدنشان  سالم  بخش های  از  که  خودشان 
برداشته شده )اتوگرافت(، پوست انسانی از 
بستگان یا اهداکنندگان )آلوگرافت(، تکه های 
پوست حیوانی )زنوگرافت( یا مواد مصنوعی 
)پروستتیک( درمان می شوند. پیوندهای از نوع 
پروستتیک معموال  زنوگرافت و  آلوگرافت، 
جایگزین های موقت پوست هستند که برای 
پوشاندن زخم و جلوگیری از عفونت و از 
دست رفتن مایعات بدن از راه پوست به کار 
می روند. این پیوندهای پوستی را باید درنهایت 
برداشت چون بدن آنها را رد می کند.پیوندهای 
از نوع اتوگرافت و برخی از اشکال آلوگرافت 
را می توان به عنوان جایگزین دائمی پوست 

استفاده کرد.

مصرفزیادموادقندیدرزمستانممکناستشمارادچارافسردگیکند

اثرداروییکهخطرسرطانپستانرانصفمیکند،پسازقطعمصرفادامهمییابد
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 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
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 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
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   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲4۳84۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

روزانه ۵۱ حادثه 
ترافیکی در شهرهای 

استان بوشهر رخ 
می دهد/ایسنا

لنزهای»هوشمند«
سالمتچشمشماراهم

زیرنظرمیگیرند

پژوهش های اولیه نشان می دهند 
چشم پزشکان ممکن است روزی 
از لنزهای تماسی »هوشمند« برای 
پیگیری سالمت چشم بیماران 
استفاده کنند. به گزارش هلث دی 
نیوز، گروهی از دانشمندان در 
کره جنوبی یک مدار الکترونیکی، 
باتری ها و آنتن بسیار ریزی را 
درون لنز تماسی نرم جا داده اند. 
نشانه های  که  است  این  هدف 
مشکالت بینایی پایش شوند یا 
به تحویل درمان های دارویی به 
چشم کمک شود. پژوهشگران در 
یک بررسی به اصطالح »اثبات 
تجربی  اولیه  مدل  این  مفهوم« 
انسان  و   روی خرگوش ها  را 

آزمایش کردند.
سانگ- یونگ لی، سرپرست این 
»لنزهای  داد:  توضیح  پژوهش 
تماسی هوشمند برای تصحیح 
بینایی و به کارانداختن وسایل 

الکترونیکی به کار می روند.«
به گفته لی که استاد انستیتوی 
ملی علوم و تکنولوژی اولسان 
است، چنین وسایلی به طور نظری 
می توانند مدام مایعات چشم را از 
لحاظ نشانه های اولیه بیماری های 
چشمی مانند گلوکوم، آب سیاه و 
بیماری هایی مانند دیابت پایش 
»لنزهای  می گوید:  لی  کنند. 
هوشمند طوری طراحی شده اند 
که مانند لنزهای نرم تماسی معمول 
کوچک، نرم و انعطاف پذیر باشند 
و باعث تحریک چشم، ناراحتی 
ناشی از گرم شدن یا هر کاهشی در 
میدان دید نشوند.« پژوهشگران با 
استفاده از تکنولوژی پیشرفته این 
لنزها را با تکنیکی به نام »نوشتن 
مستقیم با جوهر« تقویت کرده اند.

مدار  الیه  چند  روش  این  در 
الکترونیکی ظریف با خمیر بسیار 
افزوده  لنز  بیرونی  لبه  به  نازک 
می شود. این خمیر »سیستم ذخیره 
ایجاد می کند  مینیاتوری«  انرژی 
که به آن »ابرخازن حالت جامد« 
می گویند. چنین خازن هایی امکان 
شارژ بی سیم مداوم را می دهند. 
به گفته لی، فراورده نهایی حجیم 
ایجاد  باعث  و  نبود  سفت  و 
مدار  نمی شد.  اضافی  حرارت 
جاگذاری شده در لنز تا یک هفته 
قرارگیری در معرض اشک چشم 
به خوبی کار می کرده  و  هیچ نشانه ای 
از ناراحتی ازجمله قرمزی چشم 
مشاهده نشد. پژوهشگران معتقدند 
هنوز راه زیادی تا قرار گرفتن این 

لنز در دسترس عموم باقی است.

دوربين سالمت

آرزوی کودک مبتال به سرطان به نام پرند با پوشیدن لباس عروسی صورتی 
محقق شد.                     علی معرف/ ایرنا

مهمان های زاینده رود 
          رسول شجاعی/ ایرنا

 پاییز جنگل های هیرکانی 
         محمد مهیمنی/ ایرنا

آلودگی هوای همدان 
         پوریا پاکیزه/ ایسنا

تهران در دود         حمید وکیلی/مهر



صفحات 9 تا 16

بـا خواننـدگـان
تنـاسـب انـدام
زنـدگی بهتـــر
سـالمــت روان

ـاه کلیــه  گ درماـن
ن  و سـالمـت دـی
ــست ط  زـی محـی

سال پانزدهم  شماره 734  شنبه 30 آذر 1398
اشتباهات رایج در 
پیاده روی و چگونگی 
رفع آن )12(

آلودگی نوری آسمان 
پرستاره را هم محو 

می کند )16(

نسخه شفابخش 
حضرت مسیح 

برای همه )15(

کلیه ها اعضای کوچک 
اما بسیار مهم بدن
)14( 

عاشق شدن مانند این است که سوار چرخ و فلکی می شوید و با صدای موسیقی چند دور لذتبخش 
می زنید اما  سرانجام چرخ شما را در همان نقطه ای که سوار شده بودید، پیاده می کند و آن گاه که 

پای خود را روی زمین می گذارید باید تصمیم بگیرید... صفحه13

چراعشقباگذشتزمانرنگمیبازد؟

از هوایت قفسم را پر کن 

یادداشت مهمان

sa
la

m
at

.ir
به بهانه یلدا

هر وقت دور هم جمع می شویم، شروع می کنیم به 
بازگویی خاطراتی که بیشتر آنها دلتنگی ما برای با 
هم بودن است. بهانه های مختلفی دست به دست هم 
داده اند تا شب نشینی ها و دورهمی های خانوادگی 
ما به کمترین میزان خود برسد و به همان نسبت، 
با کمبود ویتامین دید و بازدید، مشکالت روانی و 
گالیه های تکراری بیشتری را تجربه می کنیم. با هم 
بودن؛ چه از منظر آموزه های دینی و چه از دریچه 
نگاه سالمت روان، فرصتی است ارزشمند که توان 
دوچندانی برای رویارویی با مشکالت و به دست 
آوردن روحیه کافی برای زندگی شاد و سرشار از امید 
می دهد. تنهایی هایی که آدم های امروز برگزیده اند، 
شاید ظاهری آرام و بی دردسر داشته باشد ولی واقعیتی 
ترسناک و بیمارکننده دارد. وقتی طراحی اصلی ما برای 
زندگی جمعی است، طبیعی است که بی بهره ماندن از 
چنین موهبتی، باعث کاستی های روانی و حتی ذهنی 
می شود و گاهی جبران آنها ناممکن خواهدشد. زمانی 
که فرزندان ما پشتوانه ای به نام فامیل و خویشاوندان را 
مشاهده می کنند، اطمینان بیشتری برای پیمودن مسیر 
پر پیچ و خم زندگی آینده خود احساس می کنند تا آن 
وقت که خود را در میانه یک زندگی پر از معما تنها 
می یابند. از برکت با هم بودن است که تصمیم های 
بهتری می گیریم و از شکوه پیوندهای خویشاوندی 
است که شکوه ها به حداقل می رسد. فرزندان ما در 
جمع های خانوادگی، الگوهایی از خود و خانواده 
برای پیشرفت می بینند و از محبت  اطرافیان بهره مند 
می شوند و گاهی حرف هایی که بارها از ما شنیده اند 
و بی تاثیر بوده، از زبان عمو و دایی، خاله و عمه 
بهتر به گوش جانشان می رسد. با هم بودن، برای 
رفتارهای ناشایست ترمز ایجاد می کند و لحاظ کردن 
شئون خانوادگی، وجهه ای است که افراد به حساب 
آن، دست از بدی ها می کشند. در با هم بودن هاست 
که مشکالت به اشتراک گذاشته می شوند،  فرصت 
بازگویی آنها در محیطی امن و سالم فراهم می شود و 
تجربه ها و توانمندی ها برای برطرف کردن مشکالت، 
بسیج می شوند. دورهمی ها به تصمیم های مشترک 
زیادی منتهی می شود که گاهی برای گروهی از خانواده 
اشتغال ایجاد می کند و گاهی زمینه ازدواج موفق را 
فراهم می آورد.  از این رو، در تشویق های دینی به 
دیدارهای خویشاوندی، تصریح شده که از آرامش 
ناشی از چنین پیوندی، عمری طوالنی، بدنی سالم، 
روزی فراوان و پیوندهای نسلی محکمی ایجاد می شود. 
تجربه شب یلدا برای هر یک از ما به ویژه نسل نو، 
ذائقه ای متفاوت از آنچه در دنیای دیجیتال سپری 
شده، به دست می دهد. شب یلدا، یک بهانه است تا 
زمستانی گرم از دلبستگی های سالم و ماندگار را آغاز 

و تجربه اش را برای همیشه در زندگی تکرار کنیم.

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز 

مشاوره مأوا



پرسش اول: خانمی 23 ساله و در ماه نهم 
بارداری هستم. سونوگرافی ها نشان داده جنینم 
هیدروسفالی دارد. لطفا درباره آن توضیح بدهید. 

0915****763

پرسش دوم: پسر 2 ساله ای دارم که شب ها تب 
و لرز دارد اما در طول روز کامال خوب است. 
اشتهایش خوب است. البته در میان وعده عصر 
و شام کمی اشتهایش کاهش می یابد. یکی- دو 
شب اخیر عالوه بر تب کمی آبریزش از بینی هم 
داشته است. به پزشک مراجعه کردیم اما علتش 
تشخیص داده نشد. به نظر شما چه دلیلی باعث 

ایجاد این مساله می شود؟ 009****0921

پرسش سوم: دختر 2سال و 7 ماهه ای دارم که 
ویتامینD بدنش حدود 6 است. خیلی نگرانم. 
لطفا راهنمایی کنید هر ماه چه مقدار ویتامین 

D باید به کودکم بدهم؟ 321****0937

پاسخ
دکتر ناصر کالنتری

متخصص کودکان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

پاسخ اول: یکی از اشکاالتی که در دوران جنینی 
اتفاق می افتد و می تواند ناهنجاری ایجاد کند مسائل 
مربوط به سیستم عصبی مرکزی جنین است. اگر 
حجم مایع مغزی- نخاعی جنین زیاد باشد، اندازه 
سر جنین از حد طبیعی بزرگ تر می شود. به این 
عارضه »هیدروسفالی« گفته می شود. هیدروسفالی 
فقط در ماه نهم بارداری تشخیص داده نمی شود 
و در طول دوره بارداری قابل تشخیص است و 
احتماال این مساله زودتر از این زمان تشخص 
داده شده. چند عامل باعث افزایش حجم مایع 
مغزی- نخاعی می شود و بیماری های متعددی 
می توانند در این زمینه نقش داشته باشند. یکی 
از این عوامل وقتی است که میزان تولید مایع 
مغزی- نخاعی بیشتر از جذبش باشد. شما اکنون 
در ماه نهم بارداری قرار دارید و احتماال  بزرگی سر 
جنین در حدی نبوده که ناهنجاری دیگری ایجاد 
کند، درنتیجه به نظر می رسد جای نگرانی چندانی 
وجود ندارد اما حتما تحت نظر متخصص زنان 
باقی بمانید. با توجه به این مساله نوع زایمانتان 
نمی تواند طبیعی باشد. ضمن اینکه بالفاصله پس 
از زایمان باید اقدامات تشخیصی برای نوزاد انجام 
شود تا علت اصلی ایجاد هیدرسفالی تشخیص 
داده شده و درمان آغاز شود. علت اینکه متخصص 
زنان جنین را تا این زمان نگه داشته، شاید این 
بوده که مساله خاصی کودک را تهدید نمی کرده 
و تصمیم گرفته جنین به رشد خود ادامه دهد.

پاسخ دوم: تشخیص بیماری کودک از راه دور 
و بدون معاینه جسمانی و سایر بررسی های 
به خصوص  است،  مشکلی  کار  آزمایشگاهی 
اینکه به پزشک هم مراجعه کرده اید و اظهار 
می کنید علت، تشخیص داده نشد. ابتدا باید مطمئن 
شویم کودک واقعا تب می کند یا نه؛ یعنی درجه 
حرارت بدنش از 37/5 درجه سانتی گراد باالتر 
می رود یا والدین دچار اشتباه شده اند. بسیاری 
اوقات والدین برای اینکه درجه حرارت بدن 
کودک را بسنجند از تب سنج استفاده می کنند، 
در حالی که نمی توان به تب سنج های غیرجیوه ای 
و به خصوص انواع یکبار مصرف آنها زیاد اعتماد 
کرد. بهترین کار برای اینکه ببینید بدن کودک گرم 
است یا نه این است که از دستانتان کمک بگیرید. 
گذاشتن دست روی قفسه سینه، پیشانی، کف پاها 
و... به خوبی می تواند باال بودن درجه حرارت 
بدن کودک را نشان بدهد. اگر تب واقعا وجود 
داشته باشد، کودک باید از نظر ابتال به برخی 
بیماری های عفونی مورد بررسی قرار بگیرد زیرا 
تب ناشی از برخی بیماری های عفونی به شکل 
زیگزاگی باال و پایین می رود. از جمله این بیماری ها 
می توان به تیفوئید یا حصبه، عفونت های ادراری 
نهفته، برخی بیماری های بسیار نادر بومی در ایران 
و... اشاره کرد. آزمایش خون و ادرار کودک و 
بررسی شاخص های خونی و ادراری مربوط به 
بیماری هایی که اشاره شد می تواند در تشخیص 

علت ایجاد تب به پزشک کمک کند.

پاسخ سوم: کمبود ویتامینD یکی از مشکالت 
مهم کودکان و بزرگساالن در ایران و البته در 
دنیاست. علت اصلی این کمبود هم زندگی در 
نیمکره شمالی، تغییرات آب و هوایی، مشکالت 
الیه ازون، آلودگی هوا، پوشش زیاد، استفاده از 
کرم ضد آفتاب و... است، درنتیجه همه افراد باید 
به صورت پیشگیرانه از مکمل ویتامینD استفاده 
کنند. به این صورت که همه کودکان زیر 2 سال 
باید روزی 400 واحد، کودکان 2 تا 7 سال هر 
2 ماه یک قرص 50 هزار واحدی و افراد باالی 
60 سال ماهی 2 قرص 50 هزار واحدی مصرف 
کنند تا دچار کمبود ویتامینD نشوند. با توجه به 
اینکه میزان ویتامینD فرزند شما 6 نانوگرم در 
میلی لیتر است، توصیه می کنم ابتدا یک تزریق 
آمپول 300 هزار واحدی ویتامینD برای مدت 
3 ماه داشته باشید و بعد از 3 ماه، هر 2 ماه یکبار 

یک  قرص 50 هزار واحدی به کودک بدهید.

با خوانندگان      شماره هفتصدوسی وچهار  سی آذر نودوهشت10

تبلیغات  که  دارویی  قارچ های  آیا  اول:  پرسش 
تاثیرشان در درمان  و  فواید  گسترده ای در مورد 
بهبود کبد  انجام می شود می توانند در  بیماری ها 
چرب، ویروس پاپیلومای انسانی و هپاتیت تاثیر 

داشته باشند؟ 323****0901

پرسش دوم: چند روزی است که در دهانم طعم 
تلخی احساس می کنم و هم صبح ها و هم شب ها 
گلویم خشک می شود و زبانم هم سفید شده است. 
آیا وجود این عالئم می تواند نشان دهنده بیماری  

کبدی یا گوارشی باشد؟ 330****0912

پرسش سوم: آیا واکسن هپاتیتB را باید قبل از 
ازدواج تزریق کرد؟ 534****0936

پاسخ 
دکتر سیدموید علویان

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و 
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

پاسخ اول: مصرف بسیاری از گیاهان دارویی مانند 
چای سبز که مطالعات زیادی هم در مورد فوایدش 
انجام شده یا سایر گیاهان دارویی برای سالمت مفید 
است و به عنوان مکمل باعث کاهش چربی خون، 
کاهش مواد اکسیدان تولیدشده در بدن، سالمت قلب 
و عروق، آرامش دهندگی و... می شود اما افرادی که به 

انواع بیماری ها مبتال هستند نمی توانند فقط به مصرف 
این مواد و مکمل ها بسنده کنند و داروها را کنار بگذارند. 
این کار کامال غیرمنطقی و اشتباه است. همه بیماران باید 
کنار تغذیه مناسب و مکمل هایی که پزشک تجویز می کند 
حتما دارودرمانی را جدی بگیرند و آن را خودسرانه 
قطع نکنند. امروزه مکمل های بسیار زیادی در دنیا 
وجود دارد که پایه بسیاری از آنها گیاهان است اما این 
مواد دارو نیستند و برای درمان بیماری ها کاربرد ندارند، 
بلکه کنار داروهایی که پزشک تجویز کرده، به روند 
درمان کمک می کنند. توصیه می شود فریب تبلیغات و 
ادعاهای افراطی تولیدکنندگان این مواد را نخورید و 

درمانتان را قطع نکنید.

پاسخ دوم: عالئم شما بیشتر به مشکالت گوارشی از جمله 
ریفالکس یا برگشت اسید معده به مری و سوءهاضمه 
مربوط است و ربطی به کبد ندارد بنابراین باید برای 
تشخیص مشکلتان به پزشک متخصص گوارش مراجعه 
کنید. بد نیست بدانید بیماری های کبد معموال تا زمانی که 
کبد خراب نشده عالمت خاصی ندارند زیرا کبد عضوی 
است که خودش را ترمیم می کند و جالب اینکه می توان 
با یک پنجم یا یک ششم کبد هم زندگی کرد. بسیاری از 
بیماران ما به سیروز کبدی مبتال هستند و قسمت زیادی 
از کبدشان از بین رفته و با قسمت کوچکی از کبدشان 
زندگی می کنند اما همان طور که گفته شد بیماری های 
کبدی عالمت ندارند و وقتی عالمت دار می شوند که 
دیگر خیلی دیر شده بنابراین باید پیشگیری از ابتال به 
بیماری های کبدی را به خصوص اگر در خانواده سابقه 

بیماری های کبدی وجود داشته باشد، جدی گرفت و 
بررسی های دوره ای را به موقع انجام داد. 

پاسخ سوم: در کشور ما از سال 1373 تزریق واکسن 
هپاتیتB آغاز شده  و این کار باعث شده افراد کمتر 
از 24 سال این بیماری را نداشته باشند و نیازی هم به 
تزریق دوباره واکسن نیست اما به افراد بین 24 تا 45 
سال توصیه می شود یک بار آزمایش هپاتیت بدهند و در 
صورتی که جواب آزمایششان منفی شد، واکسن بزنند. 
متاسفانه یکی از مشکالتی که در کشور داریم این است 
که دختران و پسرانی که به هپاتیتB مبتال هستند معموال 
هنگام ازدواج با مشکل مواجه می شوند زیرا افراد به 
 Bمحض اینکه متوجه می شود طرف مقابلشان به هپاتیت
مبتالست از ازدواج با وی منصرف می شوند، در حالی که 
ازدواج برای بیماران مبتال به هپاتیتB هیچ منعی ندارد. 
فقط فرد سالم باید حتما واکسن هپاتیتش را بزند. وقتی 
کسی واکسن می زند دیگر نباید نگران ابتال به بیماری 
باشد. آزمایش هپاتیت جزو آزمایش های معمول ازدواج 
نیست اما بهتر است فردی که به این بیماری مبتالست 
قبل از ازدواج حتما آن را با طرف مقابلش مطرح کند تا 
وی آزمایش هپاتیت را انجام دهد و در صورت منفی 
بودن آنتی بادی بیماری، واکسنش را دریافت کند. گفتن 
حقیقت به هیچ وجه نباید باعث انصراف زوج های سالم 
از ازدواج با زوج های بیمار شود، بلکه این کار باید 
راهی برای پیشگیری باشد. خوشبختانه امروزه هپاتیت
B قابل کنترل و هپاتیت C قابل درمان و ریشه کنی است 

بنابراین خانواده ها نباید نگران این موضوع باشند.

پرسش: برخی بر این باورند که تماشای تلویزیون و 
دیدن انواع انیمیشن ها و... در دوران کودکی می تواند 
روی هوش کودک تاثیر مثبت بگذارد. آیا این باور 

صحت دارد؟ 554****0935

پاسخ
دکتر کتایون خوشابی

فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

بهزیستی و توانبخشی

پاسخ: تماشای تلویزیون نمی تواند باعث افزایش و 
تقویت هوش کودکان شود. اتفاقا برعکس، دیدن و 
تماشای تلویزیون به خصوص در زمان طوالنی ارتباط 
اجتماعی کودک را با اطرافیان، والدین و خواهر و 
برادر کاهش می دهد و کودک تمام مدت جذب یک 
جعبه می شود. در مواردی تماشای زیاد تلویزیون حتی 
می تواند منجر به کاهش توجه و تمرکز کودک شود که 

به هیچ وجه خوب نیست.
نکته دیگر اینکه تماشای فیلم های جنگی و خشن 
توسط کودکان باعث تقویت روحیه پرخاشگری و بروز 
رفتارهای پرخاشگرانه در آنها می شود بنابراین توصیه 
می شود کودکان در هیچ شرایطی فیلم های ترسناک 

و پرخاشگرانه که صحنه های کشت و کشتار دارند، 
تماشا نکنند زیرا می توانند از فیلم ها و شخصیت های 
آن الگو بگیرند و رفتارهای پرخاشگرانه انجام بدهند. 
از طرفی، تماشای این قبیل فیلم ها باعث ایجاد ترس، 
استرس و اضطراب و احساس ناامنی در کودک می شود 
و متاسفانه این مشکالت می تواند تا بزرگسالی هم 
ادامه پیدا کند. همچنین توصیه می کنم کودکان پا به 
پای بزرگساالن تا دیروقت پای تلویزیون ننشینند. قطعا 
در خانه ای که قوانین آن به خوبی توسط والدین وضع 
و اجرا می شود، پخش و دیدن برنامه های مخصوص 
کودکان به ساعات خاص و به 1 تا 2 کارتون در روز 
محدود می شود و کودکان اجازه ندارند تا دیروقت بیدار 
بمانند و پا به پای بزرگ ترها تلویزیون ببینند. ساعت 
خواب کودکان با والدین متفاوت است و بچه ها باید 
با توجه به سنشان بین ساعت 8 تا 9 شب در اتاق یا 
فضای خصوصی خودشان مشغول استراحت باشند 
و والدین هم باید این قانون را جدی بگیرند و با کم 
کردن نور و ساکت کردن محیط اجازه بدهند کودکان 
به رختخوابشان بروند و بخوابند.  قرار نیست بچه ها 
همراه والدین  جلوی تلویزیون بنشینند و برنامه های 
مختلف آن را که هیچ ربطی به سنشان ندارد، تماشا کنند.
تلویزیون معموال در مرکز خانه  اینکه  به  توجه  با 
قرار دارد و کودک می تواند به دیدن سایر برنامه های 

غیرمرتبط با سنش ترغیب شود، توصیه می کنم والدین 
روی ساعاتی که کودکان تلویزیون تماشا می کنند کنترل 
داشته باشند. هرچه این ساعات کمتر باشد، قطعا بهتر 
است و کودک زمان دارد فعالیت های مختلف مربوط 
به سنش را انجام بدهد بنابراین توصیه می کنم کودک 
را به این بهانه که ساکت و آرام یک جا می نشیند و 
سرش گرم است و شما به کارهایتان می رسید پای 

تلویزیون رها نکنید.
دوم اینکه تلویزیون نباید دائم روشن باشد بنابراین 
آن را فقط برای تماشای برنامه خاصی روشن کنید. 
برای آنکه کودک بهانه نگیرد جهت سرگرم شدنش 
برنامه های متنوعی برنامه ریزی کنید که از جمله آنها 
می توان به فعالیت های ورزشی و بازی های حرکتی، 
نقاشی و رنگ آمیزی، کاردستی، کار با قیچی، کالژ، 
بازی های فکری-آموزشی، خاله بازی، عروسک بازی، 
توپ بازی، رفتن به پارک یا خانه بازی و... اشاره کرد. 
در صورتی که کودکان باالی 5 سال داشته باشند، بهتر 
است آنها را در یک رشته ورزشی ثبت نام کنید زیرا 
این کار به تقویت توجه و تمرکز و افزایش مهارت های 
جسمی و حرکتی کودک کمک زیادی خواهد کرد. همه 
این کارها در روند رشد و تکامل کودک موثر است. 
فقط کافی است برای فرزندتان وقت بگذارید تا بتوانید 

زمان تماشای تلویزیون را برایش پر کنید.

پرسش: داخل دهانه رحمم فیبرومی دارم که باعث 
شده خونریزی ماهانه ام بسیار شدید باشد. لطفا در باره 
راه های درمان آن توضیح بدهید. 453****0919

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

پاسخ: فیبروم یا میوم یک توده خوش خیم و بسیار 
شایع عضالنی است که در بافت عضالنی رحم به وجود 
می آید. این توده می تواند در سطح داخلی رحم، داخل 
عضله رحم، گردن رحم یا بیرون  رحم و چسبیده به آن 
قرار گیرد بنابراین عالئم آن براساس محل قرارگیری 
متفاوت است و می تواند اصال عالمت نداشته باشد یا 
عالئم بسیار زیادی ایجاد کند. اندازه فیبروم ها بسیار 
متفاوت است، به طوری که از اندازه چند میلی متری 
تا 30-20 سانتی متری آن دیده شده است. همان طور 
که اشاره شد وجود فیبروم در خانم ها شیوع باالیی 

دارد و تقریبا از هر دو خانم یکی از آنها فیبروم دارد. 
فیبروم شما در دهانه رحم؛ یعنی در سطح داخلی رحم 
قرار گرفته و  با بیرون  تماس دارد بنابراین می تواند 
لکه بینی و خونریزی ایجاد کند، به طوری که گاهی 
باعث می شود بین دوره های عادت ماهانه هم مدام 
خونریزی و لکه بینی داشته باشید. اگر میزان خونریزی 
زیاد باشد برای پیشگیری از کم خونی باید حتما فیبروم 
را درمان کرد. بهترین درمان برای شما احتماال جراحی 
و برداشتن فیبروم با هسترسکوپی است. در این روش 
رحم از طریق برشی روی بخش پایینی شکم، از راه 
واژن یا از طریق الپاراسکوپی خارج می شود. اگر میزان 
خونریزی بسیار کم و ناچیز باشد و گهگاهی لکه بینی 
دیده شود، نیازی به جراحی نیست. البته درمان فیبروم 
در درجه اول جراحی نیست و بسیاری از درمان های 
طبی را می توان برای خانم ها انجام داد چون فیبروم ها 
معموال وابسته به هورمون استروژن هستند و معموال 
به دارو جواب می دهند. در صورتی که این درمان ها 

موفق نباشند، جراحی پیشنهاد خواهد شد.
معموال فیبروم های کوچک مشکلی برای خانم ایجاد 
نمی کنند اما ممکن است همین فیبروم های کوچک 

در محلی قرار بگیرند که باعث خونریزی های شدید 
شوند بنابراین افراد مختلف نسبت به فیبروم واکنش  های 
متفاوتی نشان می دهند. ممکن است خانمی با فیبروم در 
بدنش مشکلی نداشته باشد و خانم دیگری با فیبروم 
به همان اندازه و در همان محل دچار خونریزی های 
شدید شود بنابراین خانم ها نباید خود را با هم مقایسه 
کنند چون واکنش بدن هر فرد در مقابله با هر بیماری 

یا مشکلی متفاوت است.
برخی مواقع هم فیبروم ها بسیار بزرگ می شوند و روی 
ارگان های مجاور فشار وارد می کنند و حتی می توانند 
عملکرد مثانه یا کلیه را مختل کنند و باعث تکرر ادرار 
و یبوست شوند بنابراین فیبروم های بزرگ را هم باید 
جدی گرفت و آنها را درمان کرد. از آنجا که فیبروم های 
بزرگ به درمان های طبی جواب نمی دهند، آنها را با 
جراحی خارج می کنند. در صورتی که فیبروم خیلی 
بزرگ نباشد و عالئمی نداشته باشد، بیمار تا زمان 
یائسگی تحت کنترل قرار می گیرد. با توجه به اینکه 
فیبروم ها وابسته به هورمون استروژن هستند، در دوران 
بارداری بزرگ می شوند و  بعد از یائسگی و با کاهش 

هورمون استروژن کوچک خواهند  شد.

پرسش اول: آیا مصرف قرص آسپیرین برای درمان 
غلظت خون مفید است؟ 538****0913

پرسش دوم: دختری 11 ساله دارم که مرتب خون دماغ 
می شود. آیا این عالمت می تواند نشان دهنده غلظت 

خون باشد؟ 019****0912

پا می تواند یکی از  پرسش سوم: آیا داغی کف 
نشانه های غلظت خون باشد؟ 425****0938

پاسخ
دکتر سیدمحسن رضوی

فوق تخصص بیماری های خون و 
سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: یکی از خطراتی که افراد دچار غلظت 
خون را تهدید می کند، لخته شدن آنی خون درون 
رگ هاست. این مساله به خصوص هنگامی که آب بدن 
فرد کاهش می یابد شدت می گیرد اما غلظت خون 
با خوردن مکرر آب برطرف نمی شود و بیمارانی که 
گمان می کنند هرچه آب بیشتری بخورند از میزان 
غلظت خونشان کاسته می شود، سخت در اشتباه اند. کار 
آسپیرین این است که جلوی به هم چسبیدن پالکت ها 
و مسدود شدن رگ را می گیرد و یکی از درمان های 
پیشگیری کننده انعقاد نابجای خون داخل رگ است. البته 
مصرف آسپیرین نزد پزشکان بسیار مورد بحث است 
اما اگر فواید آن را کنار معایبش قرار دهیم، فوایدش 
بیشتر خواهد بود و می توان داروی آسپیرین را برای 
بیماران دچار غلظت خون تجویز کرد تا جلوی لخته 
شدن خون در رگ ها و مویرگ ها گرفته شود اما این 

دارو درمان کننده غلظت خون نیست.

پاسخ دوم: یکی از نشانه های غلظت خون، خونریزی 
غیرعادی است ولی خیلی دور از ذهن است که دختری 
11 ساله به دلیل غلظت خون، خون دماغ شود. خون دماغ 
در این سن، به خصوص اگر فقط از یک مجرا باشد بیشتر 
به دلیل مشکالت آناتومیکی ناحیه بینی و عروق مخاطی 
موجود در بینی پیش می آید. توصیه می کنم برای بررسی 
علت دقیق خون دماغ شدن دخترتان و درمان مناسب 

آن به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید. 

پاسخ سوم: بله، قرمزی و احساس گرمی یا داغی کف 
پا می تواند یکی از نشانه های غلظت خون باشد اما این 
عالمت، علت های مختلفی دارد که از جمله آنها می توان 
به پرکاری تیروئید، اختالالت عصبی، بعضی بیماری های 
عفونی و... اشاره کرد. از این رو، برای اطمینان بهتر است 
فردی که کف دست و پاهایش داغ می شود آزمایش خون 

بدهد تا فاکتورهای خونی اش مورد بررسی قرار بگیرد.

کمی  و  هستم  باردار  خانمی  اول:  پرسش 
فشارخون دارم و مقداری قندخونم باالست. 
چگونه می توانم با رژیم غذایی این دو عامل 

را کنترل کنم؟ 443****0912

پرسش دوم: بعد از مصرف برخی مواد غذایی 
مانند سیر و پیاز، کلم، انواع سبزی ها و میوه ها، 
حبوبات و سایر مواد غذایی حاوی فیبر دچار 
نفخ و دل درد می شوم و تمایلی به مصرفشان 
ندارم. برای کاهش این مشکل  چه باید بکنم؟ 

0910****257

می گویند  که  است  آیا درست  پرسش سوم: 
یا  بامیه  خورش  مانند  لزج  غذاهای  مصرف 
انواع آش  ها باعث تشدید کبد چرب می شود؟ 

0939****220

پاسخ 

دکتر احمد اسماعیل زاده
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: خانم هایی که با اضافه وزن و چاقی 
باردار می شوند یا حین بارداری بیش از مقادیر 
توصیه شده وزن می گیرند ممکن است در اواسط 
خون  پرفشاری  یا  بارداری  دیابت  به  بارداری 
مبتال شوند. توصیه ما به خانم های بارداری که 
که  توصیه ای  برخالف  رفته  باال  فشارخون شان 
به سایر بیماران فشارخونی داریم این است که 
مصرف نمک روزانه شان را خیلی محدود نکنند، 
فقط کمی آن را کاهش بدهند زیرا ید موجود در 
نمک برای تکامل مغز جنین بسیار اهمیت دارد و 
نمی توان آن را از رژیم غذایی خانم های بارداری 
که به پرفشاری خون مبتال شده اند حذف کرد. 
رژیم غذایی این گروه از خانم ها باید سرشار از 
میوه، سبزی و لبنیات کم چرب باشد. پتاسیم و 
کلسیم موجود در این مواد غذایی کمک می کنند 
فشارخون کنترل شود. ضمن اینکه خانم  باردار مبتال 
به پرفشاری خون باید حتما زیرنظر پزشک، دائم 
فشارخونش را کنترل کند تا میزان آن از حد خاصی 
بیشتر نشود زیرا برای جنین خطرناک خواهد بود. 
در بعضی خانم های باردار عالوه بر پرفشاری خون 
باال، ادم یا ورم اندام ها و وجود پروتئین اوری 
یا وجود پروتئین در ادرار هم گزارش می شود. 
در این صورت خانم دچار مسمومیت بارداری 
شده که کنترلش به شرایط خاص تغذیه ای نیاز 
دارد و محدودیت غذایی خاصی برایش در نظر 
گرفته می شود اما هیچ گاه نباید پروتئین و نمک 
باردار  رژیم غذایی خانم های  از  کامل  به  طور 

دچار مسمومیت بارداری حذف شود.
توصیه های غذایی برای خانم های بارداری هم 
که به دیابت بارداری مبتال شده اند تقریبا همین 
است که گفتیم. با این تفاوت که غالت مورد 
استفاده در این گروه باید حتما غالت کامل باشد، 
مثل نان های سبوس  دار، برنج قهو ه ای و... یادتان 
باشد مصرف میان وعده در همه خانم های باردار 
با هر شرایطی که دارند یک ضرورت است زیرا 
افت قند در بدن مادر باعث اختالل در تکامل 

جنین می شود.

پاسخ دوم: نمی توان به صرف نفاخ بودن برخی 
مواد غذایی آنها را از رژیم غذایی حذف کرد، بلکه 
باید راه کم کردن نفخ این مواد را یاد گرفت. به 
عنوان مثال خیساندن جبوبات به مدت حداقل 12 
ساعت باعث می شود مقداری از کربوهیدرات های 
غیرقابل هضم آنها وارد آب شود. با دور ریختن 
این  خیسانده اید  آن  در  را  حبوبات  که  آبی 
نمی شوند و خوردن  بدن  وارد  کربوهیدرات ها 
حبوباتی که خیس خورده اند کمتر در دستگاه 
گوارش نفخ ایجاد می کند. پختن سایر مواد غذایی 
مانند انواع کلم، سیر و پیاز و سایر سبزی ها و 
میوه ها هم می تواند در افرادی که به مشکالت 
آزارشان می دهد،  نفخ  مبتال هستند و  گوارشی 
آنها را  نفخ  تا حد زیادی جلوی  باشد و  موثر 
بگیرد. عالوه بر اینها می توان همراه غذاهای نفاخ 
از سبزی ها و ادویه های ضدنفخ مانند نعناع، زیره، 
تخم گشنیز، بادرنجبویه، دارچین، زنجبیل، هل، 

رازیانه و... هم استفاده کرد.

پاسخ سوم: این باور نادرست است. مهم ترین 
عاملی که باعث چرب شدن کبد می شود اضافه 
وزن باال و چاقی است. البته بسیاری از افراد جوان 
با اینکه وزن باالیی ندارند، باز هم دچار کبد چرب 
می شوند. علت این مساله مصرف کربوهیدرات 
فراوان در رژیم غذایی است. در این صورت بهتر 
است رژیم غذایی زیر نظر متخصص تغذیه اصالح 
میزان کربوهیدرات رژیم غذایی کمتر شود.  و 
مصرف خورش بامیه یا انواع آش ها که حاوی 
پرچرب  که  در صورتی  هستند،  فراوان  سبزی 
نباشند برای سالمت کبد بسیار مفید است. درواقع 
هرچه رژیم غذایی غنی از میوه و سبزی باشد، 
به شرط آنکه میوه ها در محدوده معینی مصرف 
شوند، برای کبد مفید است و می توان با رژیم 
غذایی مناسب و فعالیت بدنی روزانه کبد چرب 

را درمان کرد.



6 تمرین پیشنهادی برای فعالیت بدنی در روزهای سرد سال

ورزش در زمستان 

ادامه ورزش در سرما
ورزش کردن در فصل زمستان به علت سردی هوا و همچنین خصلت فصل زمستان که معموال خستگی، 
علت  به  عده ای  می کند.  پیدا  چشمگیری  کاهش  دارد،  همراه  خود  با  را  خواب آلودگی  و  بی حوصلگی 
سردی هوا و جلوگیری از بیماری های مرتبط با این فصل مثل سرماخوردگی حتی برنامه روزانه ورزشی 
بهتر شدن  تا  و  کرده  متوقف  می دادند،  انجام  سبز  فضاهای  و  باز  محیط  در  سرما  از  قبل  تا  که  را  خود 

وضعیت آب و هوایی از انجام آنها خودداری می کنند. 
زمستانی  عمدتا ورزش های  اولشان  که ورزش  از کشورهای سردسیر  بسیاری  برخالف  نیز  ایران  جامعه 
است، به واسطه شرایط جغرافیایی و همین طور باورهای فرهنگی مربوط به این شرایط کمتر به ورزش های 
زمستانی گرایش نشان می دهد و مردم ورزش روزانه شان را هم متوقف می کنند اما ورزش در فصل سرما 
را می توان در باشگاه، فضای باز و داخل منزل انجام داد بنابراین، باتوجه به شرایط آب و هوایی و حس 
اما  بپردازید. ورزش در هر حالتی خوب است  به ورزش  انتخاب کنید و  را  3 گزینه  از  و حالتان، یکی 

ورزش در فضای باز جذابیت خاص خود را دارد. 
مانند  ورزشی  وسایل  منزل  در  اگر  داد؛  انجام  گوناگونی  شکل های  به  می توان  هم  را  منزل  در  ورزش 

از آنها استفاده کنید. کش های تمرینی، توپ ورزشی و حتی دمبل در دسترس دارید، می توانید 

6 توصیه طالیی
1. مکانی را برای ورزش کردن انتخاب کنید که از لیز خوردن، برخورد به وسایل و... پیشگیری شود.

دارد  وجود  کنید،  عرق  بیشتر  اینکه  احتمال  است،  روش  نیز  گرمایشی  سیستم  و  می کنید  ورزش  منزل  در  که  آنجایی  از   .2
با حوله پاک کنید. از سرماخوردگی، حتما در فواصل استراحت عرق خود را  بنابراین، برای پیشگیری 

به دیگران  از آن  قبل  کنید  انفرادی ورزش  اگر هم می خواهید  کنید.  به صورت گروهی ورزش  کنید همراه خانواده  سعی   .3
اطالع دهید تا از بروز حادثه پیشگیری کنید. برای مثال، در اتاق خود مقابل آینه مشغول ورزش هستید و برادر شما می خواهد 
با سرعت می دود و ممکن  یا خواهر کوچک شما  برادر  یا  به شما برخورد می کند  باز می کند،  را  اتاق شود و وقتی در  وارد 

با شما برخورد کند. است 
4. با سیستم های مختلف تمرینی می توانید شدت تمرین را افزایش دهید. مدت استراحت را کم کنید  یا مدت اجرای حرکت 

افزایش دهید.  و تعداد تمرین ها را 
5. درست است در منزل ورزش می کنید اما نوشیدن آب را در فواصل استراحت فراموش نکنید چون بدن شما نیاز به آب دارد.
6. نکته دیگری که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنید، گرم کردن و سرد کردن است. همیشه گرم کردن و سرد کردن 
مهم بوده اما این بار اندکی اهمیتش بیشتر است. مدت گرم کردن در هوای سرد اندکی بیشتر است. البته اگر محیط خانه گرم 

بپردازید.  نیازی نیست زمان بیشتری را به گرم کردن  است، 

تمرین اول
بایستید.  صندلی  یا  مبل  مقابل  تصویر  مشابه 
دست هایتان را مقابلتان قرار دهید و به آرامی  
روی صندلی بنشینید و بلند شوید. توجه داشته 
باشید نباید نشیمنگاه کامال با سطح صندلی یا 
مبل تماس داشته باشد، فقط کافی است اندکی 

آن را لمس کند.

 تمرین سوم
مشابه تصویر، دست هایتان را روی مبل بگذارید. در این تمرین پشت و آرنج هایتان باید صاف باشند و زانو هایتان را به 

صورت متوالی باال بیاورید.

تمرین پنجم
روی صندلی یا مبل بنشینید. مشابه تصویر پاها را از سطح زمین بلند کنید و مانند دوچرخه فرضی، پای دوچرخه بزنید.

 تمرین دوم
بالفاصله پس از اتمام تمرین اول، تمرین دوم 
را آغاز کنید. به این ترتیب که دست ها را مشابه 
تصویر روی لبه صندلی بگذارید )توجه داشته 
باشید آرنج باید به سمت عقب باشد نه به سمت 

پهلو( و به آرامی به پایین و باال بروید.

تمرین چهارم
در حالت ایستاده پاها را جفت کنید و دست ها را 
کنار بدن قرار دهید. سپس دست ها را از طرفین 
به سمت باال ببرید و در همین حالت پاها را باز و 
بسته کنید و دست ها را نیز به حالت اولیه برگردانید. 
این تمرین را باید بدون مکث و پیاپی انجام دهید.

تمرین ششم
در حالت شنا قرار بگیرید. ابتدای 
تمرین، پاها باید جفت باشند اما با 
سرعت پاها را از یکدیگر باز کنید. 
توجه داشته باشید دست ها و تنه 
ثابت هستند و فقط پاها به صورت 

پیاپی باز و بسته می شوند.

ببرد. همچنین، بدن  بیرون لذت  از منظره  بنشیند و  انسان تمایل دارد در مکان گرمی  با فرارسیدن فصل سرما، 
انسان به صورت ناخودآگاه تمایل به تنبلی و بی تحرکی دارد اما با فعالیت بدنی و تحرک، گردش خون افزایش 
پیدا می کند و دمای مرکزی بدن زیاد می شود. با این کار از حال و هوای تنبلی و سکون خارج خواهید شد. 
همچنین سیستم ایمنی بدن تقویت می شود. نیازی نیست حتما از منزل بیرون بروید و در فضای باز ورزش کنید، 
بلکه می توانید در منزل ورزش کنید و حتی کنار پنجره فعالیت داشته باشید و از منظره بیرون لذت ببرید. این 

هفته در صفحه »تناسب اندام« به ورزش در منزل، آن هم در روزهای سرد سال پرداخته و 6 تمرین را آموزش داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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یادتان باشد که...

هر تمرین را به مدت 15 ثانیه انجام دهید و بالفاصله 

بدون استراحت تمرین بعدی را آغاز کنید. زمانی که 

تمرین ششم را به پایان رساندید، 30 ثانیه استراحت 

کنید. با این کار شما یک چرخه را تمام کرده اید، 

4 چرخه دیگر را نیز به همین روال انجام دهید. 

اگر سطح آمادگی شما باالتر است، می توانید مدت 

کنید و  بیشتر  را  تعداد چرخه ها  تمرین و  اجرای 

زمان استراحت تان را کاهش دهید.



 پیاده روی از جمله ورزش هایی است که بدون هیچ گونه هزینه هر فرد می تواند حتی به تنهایی اقدام به آن کند اما بسیاری 
از افراد در شروع و شاید حتی در همان چند روز اول از پیاده روی سیر شوند. زندگی در این روزها معموال وقت چندانی 
هم  برای ورزش باقی نمی گذارد. اما هر کس باتوجه به زندگی و وقت اضافه ای که دارد، می تواند زمانی را برای پیاده روی 
اختصاص دهد. اگر بدانید چطور از پیاده روی نهایت استفاده را ببرید، می توانید با همان وقت کم به نتایج بزرگی برسید. آیا 
می دانید علت آن چیست؟ مسلما یکی از عللی که افراد خیلی زود از ورزش پیاده روی خسته می شوند به کارگیری اصول نادرست آن است.
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بررسی رابطه  اندازه دور کمر و سالمت

اشتباهات رایج در پیاده روی 
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 مترجم: 
مهتا زمانی نیک

پوشیدن کفش نامناسب
برای  درستی  انتخاب  پاشنه بلند  کفش  می دانید  حتما 
پیاده روی نیست. کفش های تنیس و بسکتبال نیز مشکالتی 
ایجاد می کنند. سفتی این نوع کفش ها به حرکت سریع 
شما در این ورزش ها کمک می کند اما مانع انعطاف پذیری 
پاشنه و انگشتان پا می شود که در پیاده روی به شما کمک 
می کند. کفش با پاشنه مناسب و سبک که هوا به خوبی در 
آن نفوذ کند و ضدآب باشد برای پیاده روی مناسب است. 

استفاده از کفش معمولی
اگر کفش های شما خیلی گشاد است، به خوبی نمی تواند 
از پاهایتان مراقبت کند و اگر خیلی تنگ باشد می تواند 
ساییدگی ایجاد کند و باعث آسیب به پا و ایجاد پینه و  
میخچه شود. کفش باید احساس راحتی به پا بدهد، به 
اندازه کافی جادار باشد تا انگشتان پا به راحتی حرکت 
کند یا به اندازه کافی جذب باشد تا پا داخل آن نچرخد. 
بعد از ظهر برای خرید کفش بروید زیرا پا تا حدی متورم 

است و اندازه واقعی را نشان می دهد. 

به چالش نکشیدن خود 
اگر هر روز از یک مسیر پیاده روی کنید، ممکن است حوصله تان 
سر برود و عالقه تان را به پیاده روی از دست بدهید. بهتر 
است به طور مرتب مسیرتان را تغییر دهید تا برایتان جالب 
باشد. این کار نه تنها برای روحیه و انگیزه شما مناسب است، 
بلکه باعث می شود عضالت و مفاصلتان به خوبی تغییر کند. 
پس دنبال سرباالیی و سراشیبی برای اضافه کردن به مسیر 
خود باشید. این عوامل می توانند باعث افزایش حرکت و 

تقویت عضالت ران، همسترینگ شوند. 

کوک نبودن ساز! 
موسیقی خودتان  با  باشید  داشته  دوست  است  ممکن 
داشته  بلندی  صدای  موزیک  اگر  اما  کنید  سرگرم  را 
باشد، ناامن است. بهتر است برای شنیدن موسیقی دنبال 
هدفونی باشید که صداها را از بیرون حذف می کند و به 
اندازه کافی آن را کم کنید تا بتوانید صداهای اطرافتان را 
بشنوید؛ صدای اتوبوس و اتومبیل، صدای پارس سگ، 

آژیر آمبوالنس و... 

خارج شدن از دسترس  
ممکن است حواس شما پرت  شود یا 
راه را گم کنید. در این مواقع تلفن همراه 
یک مزیت محسوب می شود. پس آن را 
در خانه نگذارید زیرا اگر گم شدید یا 
با کسی  در صورت اضطرار، می توانید 
تماس بگیرید و کمک بخواهید. گوشی 
شما ابزار مفید برای ردیابی فاصله و مکان 
هم است، فقط به یاد داشته باشید که قبل 

از رفتن، آن را شارژ کنید. 

افتادگی حالت بدن 
وضعیت درست راه رفتن به شما کمک 
می کند سریع تر و طوالنی تر راه بروید و از 
صدمه به شما پیشگیری می کند. سعی کنید 
ستون فقراتتان را به گونه ای بلند کنید که 
انگار طنابی شما را از باالی سرتان می کشد. 
فقط به جلو نگاه کنید، شانه هایتان به سمت 
پایین، عقب و آزاد باشد. بازوهایتان را به طور 
طبیعی و آزاد حرکت دهید، در حالی که 
پاهایتان به آرامی از پاشنه پا تا انگشتان در 

حال حرکت است. 

دیده نشدن 
اگر می خواهید هنگام عصر یا صبح زود یا شب 
در تاریکی قدم بزنید، لباس های تیره نپوشید 
زیرا باعث می شود دیده نشوید. استفاده از 
لباس هایی با رنگ روشن و منعکس کننده 
نور به رانندگان و دیگران کمک می کند شما 
را بهتر ببینند. همچنین می توانید به کمک 
چراغ قوه به دیدن مکان هایی که می خواهید 
بروید و خود و مسیرتان را بیشتر نمایان کنید. 
بازتاباندن نور چراغ روی قسمت هایی از بدن 
شما که در حال حرکت هستید، مانند بازوها 
یا پاها، فعالیت دیگران را آسان تر می کند. 

مصرف نوشیدنی های نامناسب
نوشابه  پیاده روی  هنگام  است  قرار  آیا 
کالری  و  قند  این صورت  در  بنوشید؟ 
اما  کرد  بدنتان خواهید  بیشتری جذب 
نوشیدنی انرژی زا چطور؟ اگر صرفا به 
به  احتماال  پیاده روی معمولی می روید، 
نیاز ندارید. بهترین راه  مایعات اضافی 
برای آبرسانی به بدن هنگام پیاده روی، 
همراه داشتن آب و نوشیدن آن است. 

خیره شدن به صفحه تلفن همراه
اگر هنگام راه رفتن به صفحه تلفن خود زل بزنید، ممکن 
است شما را به دردسر بیندازد. برخی افراد یک دفعه حرکت 
می کنند و به سمت ترافیک می روند. از سال 2004 میالدی 
آسیب های افراد پیاده مرتبط با تلفن همراه بیش از 2 برابر 
شده و حواس بیشتر افراد )حدود 60درصد( از طریق تلفن 
 همراه خود یا عوامل دیگر، پرت می شود. پس بایستید، از مسیر 
خارج شوید و قبل از راه رفتن دوباره کارتان را بررسی کنید. 

پوشیدن لباس نامناسب
پوشیدن لباس های خیلی تنگ و سنگین می تواند پیاده روی را 
برای شما ناخوشایند کند. با استفاده از لباس راحت و نخی 
می توانید به راحتی حرکت کنید و بر اثر عرق یا رطوبت زود 
خیس نمی شوید. اگر دمای هوا مناسب بود، لباس های نازک 
را هنگام گرم شدن دربیاورید و زمان سرد شدن هوا دوباره 
آنها را بپوشید. هنگامی که هوا بارانی است، لباس مخصوص 
هوای بارانی استفاده کنید. زمان پیاده روی کاله، عینک آفتابی 
و کرم ضدآفتاب برای محافظت در برابر آفتاب )حتی در 

روزهای ابری یا زمستان( را فراموش نکنید. 

پیاده روی به تنهایی 
دوستان  با  می توانید  نکنید.  پیاده روی  تنها  کنید  سعی 
خود در پارک قدم بزنید. به نظر می رسد افرادی که با 
دوستان خود به پیاده روی های منظم می روند، بیشتر از 
150 دقیقه در هفته ورزش می کنند و این حداقل کاری 
است که متخصصان برای سالمت به افراد توصیه می کنند. 

محاسبه نکردن گام ها 
برخی افراد گام های خود را هنگام پیاده روی نمی شمارند، در 
حالی که شمارش گام ها یا کیلومتر و دقیقه بسیار مهم است. 
به این ترتیب، می دانید آیا به اهداف ورزش خود نزدیک 
شده اید یا نه. همچنین می تواند در شما انگیزه ایجاد کند. در 
یک گروه مطالعاتی افرادی که از گام شمار استفاده می کردند، 
حدود 27درصد بیشتر نسبت به کسانی که این کار را انجام 
ندادند، به نتیجه مطلوب رسیدند. این رقم به طور متوسط به 

2 هزار و 500 قدم در روز می رسید.  

فشار زیاد به عضالت 
عضالت ساق پا به خصوص هنگام پیاده روی، 
به کشش مالیم نیاز دارند تا انعطاف پذیر باشید 
بنابراین به عضالت فشار زیاد وارد نکنید. 
کشش مالیم به بدن صدمه نمی زند ولی در 
این کار زیاده روی نکنید. هر کشش را 10-20 
ثانیه نگه دارید. برای کمک به تعادل بدنتان 

می توانید از  صندلی یا دیوار کمک بگیرید.

زندگی بهتر شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت12
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چراعشقباگذشتزمانرنگمیبازد؟

از هوایت قفسم را پر کن 

عاشق شدن شاید یکی از بزرگ ترین موهبت های 
طبیعت باشد. در نگاه اول دل می بازید و عاشق 
می شوید، ضربان قلبتان باال می رود، دست و پایتان 
می لرزد و  سرانجام وارد رابطه ای عاشقانه می شوید. 
در فیلم ها و داستان ها نویسندگان داستان سعی 
دارند به ما بقبوالنند وقتی که عاشق می شوید 
احساس عاشقانه و روابط عاشقانه شما برای 
همیشه به همان شکل باقی می ماند اما باید بدانیم در 
بهترین حالت این عشق 3-2  سال طول می کشد 
و نمی تواند برای همیشه با همین شدت شور و 

مستی ادامه یابد. 
این ترفندی است که طبیعت برای ابقای نسل 
در وجود ما قرار داده است. شما به شخصی 
عالقه مند می شوید و با او وارد رابطه عاشقانه 
می شوید و ازدواج می کنید و بچه دار می شوید 

و این گونه نسل انسان ابقا می شود. 
در افسانه ها و داستان های عاشقانه هم معموال با 
این مضمون روبرو می شویم که عاشق سال ها 
و غالبا 7 سال با عشق سوزان خود به معشوق 
می سوزد و به نظر می رسد هیچ گاه این آتش سرد 
یا خاموش نمی شود. آیا در زندگی واقعی هم عشق 
همین طور قدرتمند باقی می ماند؟ نکته این است 
که صرف نظر از اینکه چقدر در رابطه عاشقانه 
خود احساس خوشبختی و شادمانی می کرده اید 
این احساس هیجان به تدریج کمرنگ تر می شود 
یا کامال از بین می رود. ممکن است ما از شنیدن 
این گفته تعجب کنیم. احتماال گروهی از شما در 
گذشته در رابطه عاشقانه قرار گرفته اید اما پس از 
گذشت زمانی احساس کرده اید دیگر عاشق فرد 
موردنظر خود نیستید یا ممکن است گروهی از 
شما هم اکنون عاشق فردی هستید و آرزو دارید 
این احساس برای همیشه ماندگار شود. شما جزو 
هر گروهی که باشید، کامال طبیعی است که نگران 
عشق خود و زنده نگه داشتن آن باشید و به دنبال 
آن باشید که مانع کمرنگ شدن آن شوید. حقیقت 
این است که هیچ روش ثابت شده ای برای زنده 
نگه داشتن احساس عاشقانه وجود ندارد و شاید 
اگر بدانیم عملکرد مغز ما در یک ارتباط عاشقانه 
چگونه است، بهتر بتوانیم از خودمان و رابطه 

عاشقانه مان محافظت کنیم.
در  اعصاب  و  مغز  متخصص  نول،  فرد  دکتر 
دانشگاه کالیفرنیا می گوید: »همه ماجرا ناشی از 
ماده منحصربه فرد و قدرتمندی در مغز ما به نام 
»دوپامین« است که احساسات عاشقانه، روابط 
زناشویی و خالقیت ما را کنترل  کرده و به این 
ترتیب سرنوشت نژاد بشر را تعیین می کند. یک 
احساس عاشقانه برای همیشه باقی نمی ماند و اگر 
افراد این موضوع را درک می کردند و می پذیرفتند، 
شاید میزان طالق تا این اندازه باال نمی رفت.« 
برای این سوال که چرا عشق با گذشت زمان 

رنگ می بازد، دالیل علمی وجود دارد.
زمانی که برای اولین بار فردی را مالقات می کنید 
و در همان نگاه اول به او دل می بندید، ماده 
»دوپامین« در مغزتان فعال می شود و شما را 
ترغیب می کند دنبال فرد مورد نظر بروید اما 
این ماده نمی تواند برای همیشه فعال باقی بماند. 
یکی از دالیلی که عشق با گذشت زمان سرد 
می شود همین است که نمی توان سطح این ماده 
را همواره در مغز ثابت نگه داشت.  این ماده 
تنها نسبت به تجربیاتی که جدید باشند، واکنش 
نشان می دهد بنابراین پس از برقراری ارتباط 
با فرد مورد نظر سطح دوپامین در مغز کاهش 
می یابد و درنهایت متوقف می شود. تمایل دو 
فرد برای حفظ رابطه ای که با یک عشق آتشین 
شروع شده، مدیون مواد دیگری در مغز است و 
جالب است بدانیم این واسطه های شیمیایی در 
مغز گروهی از حیوانات مانند موش صحرایی 
هم که دنبال جفت یابی هستند، همین عملکرد 
را دارد. این واسطه های شیمیایی »اکسی توسین« 

و »وازوپرسین« نام دارند.
هرچند این مواد شیمیایی هم عشق و هم دلبستگی 
را کنترل می کنند، کامال روشن است شما تصمیم 
می گیرید رابطه خود را با فرد مورد نظر حفظ کنید 
و تداوم ببخشید و این یک انتخاب است. عشقی 
که در نگاه اول به وجود می آید، درست مانند چرخ 

و فلک است و شما را به یک دور سفر لذتبخش 
می برد اما در آخر در همان نقطه اول پیاده تان 
می کند. درست زمانی که از چرخ و فلک پیاده 
شدید و پایتان را روی زمین گذاشتید باید انتخاب 
کنید؛ یا دوباره سوار شوید و به یک سفر کوتاه و 
لذتبخش دیگر بروید و عشق دیگری را تجربه 
کنید یا پای عشق خود بمانید و آن را ماندگار 
کنید. در حالت دوم آنچه که موجب تداوم رابطه 
شما می شود، »دوپامین« نیست، بلکه خصوصیات 
فرد مقابل است که همنشینی و همراهی با او را 

برای شما دلنشین می کند.
دکتر نول می گوید: »هر عشقی 4 مرحله دارد. در 
مرحله اول به طور ناخودآگاه در نگاه اول عاشق 
می شوید و به سمت فرد مقابل کشیده می شوید 
و وارد مرحله ای می شوید که همه داستان ها و 
فیلم ها پیرامون همین مرحله داستان سرایی می کنند 
زیرا پر از هیجان و لذت است، عاشقی. عشق 
شما را کور می کند و چشمتان را به سوی برخی 
واقعیت ها می بندد و شخص مقابلتان را آن گونه 
که می خواهید، ترسیم می کنید، نه آن گونه که 
هست. در این مرحله است که سطح »دوپامین« 
مغز افزایش می یابد و هدف طبیعت این است 
که شما را برای پذیرش مراحل بعدی آماده کند. 
در این مرحله عشق به معشوق ذهن فرد را 
کامال اشغال می کند و هر دو مایلند در تمام 
اوقات کنار هم باشند و هنگامی که از هم دور 
می شوند دچار استرس و ناراحتی می شوند. در 
مرحله سوم هیجان عشق کاهش می یابد. دیگر 
با دیدن معشوق دچار تپش قلب نمی شوید و 
پایتان نمی لرزد. در این مرحله فرهنگ یک جامعه 

نقش بزرگی بازی می کند. در جوامعی که تمرکز 
بیشتر روی عشق های شورانگیز و داغ است، زنگ 
خطری برای دو طرف به صدا در می آید زیرا 
دیگر آن شور و مستی رنگ باخته و پس از اینکه 
احساس سرخوشی از بین می رود، فرد شروع 
می کند طرف مقابل خود را آن گونه که هست، 
بشناسد و آن گاه است که تصمیم می گیرد رابطه 

خود را پایان دهد یا برعکس آن را حفظ کند.
افرادی که پس از یک رابطه عاشقانه جدایی را 
انتخاب می کنند، هرگز به عشق واقعی دست پیدا 
نمی کنند. البته اگر متوجه شدید که انتخاب درستی 

نکرده اید، بهترین راه همین است که جدا شوید.
مرحله چهارم بنا به گفته دکتر نول، مرحله عشق 
واقعی است. در این مرحله شما متوجه می شوید  
انتخاب درستی کرده اید و فرد مقابل شما همان گونه 
است که تصور می کردید. این مرحله 2-1 سال 
پس از شروع عشق تان آغاز می شود و رفته رفته 
و به آهستگی احساستان نسبت به فرد مقابلتان 

عمیق تر می شود. 

دلبستگی
مشخصه عاشقی و عشق آتشین هیجان و شور 
شدید است، در حالی که دلبستگی با صمیمیت 
بین دو نفر نمایان می شود. شور و هیجان عاشقی 
پس از 2-1  سال به تدریج آرام می گیرد و آن گاه 
وارد مرحله دلبستگی می شود. صمیمیت، اعتماد، 
تعهد و عالقه از ویژگی های این مرحله است. 
افرادی که وارد این مرحله می شوند، هنوز به هم 
عالقه دارند اما دیگر آن شور و هیجان روزهای 
اول آشنایی را احساس نمی کنند. در این رابطه 
هر فردی عمیقا به فرد مورد عالقه خود اهمیت 
می دهد و در مواقع خوب و بد  کنار او می ماند 
و حتی حاضر است در شرایط گوناگون دست 

به فداکاری هم بزند.

چگونه می توان با باال بردن سطح 
»دوپامین« در مغز یک رابطه را 

همچنان عاشقانه نگه داشت؟
انتخاب زندگی صمیمانه به این معنا نیست که 
ماده شیمیایی »دوپامین« در مغز ما کامال از بین 
رفته و دیگر رابطه صمیمانه ما هیچ رنگی از 

هیجان عاشقانه نخواهد داشت. از آنجایی که 
سطح این ماده زمانی در مغز افزایش می یابد که 
با تجربه جدیدی مواجه شویم، مهم است که 
رابطه خود را همیشه تازه نگه داریم. برای تازه 
و زنده نگه داشتن رابطه باید تجربیات جدیدی 
را وارد جریان زندگی روزمره خود کنید. به عنوان 
مثال به رستوران جدیدی بروید و غذایی را 
سفارش بدهید که تاکنون میل نکرده اید، یا یک 
تجربه ورزشی جدید را امتحان کنید، مثال به 
اسب سواری بروید یا به  مسابقه ورزشی بروید 
که قبال تجربه نکرده بودید. هر عامل جدیدی 

که موجب ترشح »دوپامین« در مغز شما و فرد 
مقابل شما بشود می تواند شوق و شور عشق را 

در مغز شعله ور کند.

نیمه تاریک عشق واقعی
آیا تاکنون درباره مشکالتی که با فرد مورد عالقه تان 
دارید با دوستان خود صحبت کرده اید؟ آیا تاکنون 
با زوج خوشبختی مواجه شده اید که ابتدا باور 
داشتید حتما رابطه شان شکست خواهد خورد؟ 
روان شناسان دانشگاه مریلند آمریکا دو مقیاس 
را تعریف کرده  اند که می توانند بر شروع  رابطه 
عاشقانه و حفظ آن تاثیرگذار باشند. یکی از این 
مقیاس ها تعیین می کند که ما چقدر به اولین 
احساسی که نسبت به یک فرد پیدا کرده ایم اهمیت 
می دهیم و دومین مقیاس تعیین می کند که تا چه 
اندازه حاضریم با مشکالتی که در یک رابطه پیدا 

می شود، کنار بیاییم.
این دو مقیاس می توانند به ما نشان دهند آیا ما 
از آن گروه از افراد هستیم که مایلیم مشکالت 
خود را با فرد موردعالقه مان در میان بگذاریم، 
دنبال نقاط ضعف رابطه مان می گردیم یا مایلیم 
از رابطه مان بیرون بیاییم. برای پی بردن به آن به 

دو تست زیر جواب دهید.

مقیاس اول، سرنوشت
به سواالت زیر از 1 تا 7 امتیاز دهید. امتیاز 1 به 
معنای »کامال مخالف« و امتیاز 7 به معنای »کامال 

موافق« است.
1. موفقیت یک رابطه عاشقانه بستگی به این دارد 

که دو فرد کامال مناسب هم باشند.

2. همیشه یک نفر وجود دارد که از نظر من 
انسان کاملی است.

3. در جریان یک ازدواج بسیاری از افراد یک ارتباط 
عمیق صمیمانه را با همسر خود برقرار می کنند.
4. برای من خیلی اهمیت دارد که پس از ازدواج 
هم من و هم همسرم نسبت به هم عشقی آتشین 

داشته باشیم.
او  با  نمی توانم  نشوم،  تا عاشق کسی  من   .5

ازدواج کنم.
6. هیچ گاه دو فرد را نخواهید یافت که کامل باشند.

همیشه  دارم  انتظار  آینده ام  همسر  از  من   .7
تا آن موقع  شگفت انگیزترین فردی باشد که 

مالقات کرده ام.
8. افرادی که همیشه دنبال انسان کامل برای 

ازدواج می گردند وقت خود را تلف می کنند.
9. علت اینکه برخی ازدواج ها شکست می خورد 

این است که دو فرد برای هم مناسب نیستند.
10. همیشه بین انسان ها ارتباط حسی وجود 
دارد، حتی پیش از اینکه یکدیگر را مالقات کنند.

جمع بندی امتیازات:
ابتدا امتیازهایی را که به سواالت 1، 2، 3، 4، 
5، 7، 9 و 10 داده اید، با هم جمع کنید. عدد 
امتیازهایی را که به سواالت 6 و 8 داده اید را 
از عدد 8 کم کنید. عدد به دست آمده امتیاز هر 
یک از این دو سوال خواهد بود. امتیاز به دست 
آمده برای هر یک از این دو سوال را به حاصل 
جمع سواالت دیگر اضافه کرده و عدد به دست 

آمده را به 10 تقسیم کنید.

مقیاس دوم، رشد
به 10 سوال زیر از 1 تا 10 امتیاز بدهید. امتیاز 
1 به معنای »کامال مخالفم« و امتیاز 10 به معنای 

»کامال موافقم« است.
1. موفقیت یک عشق رومانتیک بستگی به این دارد 
که طرفین تا چه اندازه برای حفظ آن تالش کنند.
2. در یک ازدواج مبارزه مهم تر از سازش است.
3. در یک رابطه عشق به تدریج ایجاد و شکوفا 

می شود.
4. اگر افرادی همه تالششان را برای حفظ رابطه شان 
انجام دهند، هیچ گاه ازدواج ها شکست نمی خورد.
با هر فردی که منطقی باشد می توانم  5. من 

خوشبخت شوم.

6. علت شکست اغلب ازدواج ها این است که 
طرفین تالشی برای حفظ آن نمی کنند.

7. میزان شناخت شما نسبت به فرد مقابلتان 
بستگی به طول مدتی دارد که او را می شناسید.

8. اگر بنا می شد به صورت شانسی با یک نفر 
ازدواج کنم، حتما خوشبخت می شدم.

9. فقط با گذشت زمان می توانید نسبت به فرد 
مقابل خود شناخت درستی پیدا کنید.

جمع بندی امتیازات:
امتیازهایی را که به سواالت باال داده اید با هم 

جمع ببندید و بر عدد 9 تقسیم کنید.

تفسیر جواب ها
اگر شما امتیاز باالیی را در مقیاس اول به دست 
آورده اید به این معناست که هیچ گاه تنها نمی مانید. 
معموال همه مایلند در گروه دوم قرار بگیرند اما 
مطالعات انجام شده نشان می دهد بیشتر افراد در 
مقیاس سرنوشت قرار دارند. افراد فکر می کنند 
عاشقی یک کلمه است و مایل نیستند  فردی 

غیرواقع گرا و رومانتیک شناخته شوند.
افرادی که باالترین امتیاز را در مقیاس رشد به 
دست آورده اند، کسانی هستند که رابطه شان بر 
اثر چالش ها تقویت می شود. این افراد وقتی در 
رابطه خود دچار مشکلی می شوند بهتر می توانند 
آن را مدیریت کنند. در واقع بروز یک مشکل در 
رابطه آنها رشته های ارتباط آنها را قوی تر می کند. 
زن وشوهر هایی که در این گروه قرار می گیرند 
نسبت به ازدواج خود احساس بهتری دارند. این 
افراد بهتر است همواره با هم به حل مشکالت 
خود بپردازند. هر چه میزان همکاری آنها با هم 
بیشتر باشد نسبت به زندگی مشترک خود احساس 
رضایت بیشتری خواهند داشت. این افراد باور 
دارند سازگاری با گذشت زمان ایجاد می شود و 

باید برای به دست آوردن آن تالش کرد.
مسلما بروز یک مشکل ابتدای یک رابطه ممکن 
است رابطه را به خطر بیندازد. افرادی که در گروه 
اول قرار می گیرند، هرچند قبول دارند ممکن 
است معشوقشان دچار اشتباه شود، در عین حال 
باور دارند بروز کوچک ترین اشتباه از سوی فرد 
مقابلشان به معنای این است که آن دو نفر برای 
هم ساخته نشده اند یا مناسب هم نیستند یا تصور 
می کنند  فرد مقابل آنها را درک نمی کند  بنابراین 
برای حفظ رابطه خود تالش نمی کنند، در حالی 
که در واقعیت ممکن است هر دو فرد کامال 

مناسب یکدیگر باشند.
بنا به گفته این روان شناسان، تجربیات گذشته ما 
می توانند روی رابطه فعلی مان تاثیر بگذارند. اگر 
فردی هستید که به رابطه عاشقانه اعتقاد دارید 
باید با مشکالتی که بر سر راه رابطه مشترکتان 
قرار می گیرد، آگاهانه برخورد کنید و تمام تالش 
خود را به کار ببرید تا رابطه تان را حفظ کنید. 
هیچ گاه مسیری که به سمت عشق واقعی می رود، 
صاف و راحت نیست و تنها آگاهی و تمایالت 
عاشقانه  می تواند ما را در پشت سر گذاشتن این 

مشکالت یاری کند.
Bustle, BBC, Very well Mind :منابع

هر عشقی 4 مرحله دارد. در 
مرحله اول به طور ناخودآگاه در 

نگاه اول عاشق می شوید و به 
سمت فرد مقابل کشیده می شوید 
و وارد مرحله ای می شوید که همه 

داستان ها و فیلم ها پیرامون 
همین مرحله داستان سرایی 

می کنند زیرا پر از هیجان و لذت 
است، عاشقی. عشق شما را کور 

می کند و چشمتان را به سوی 
برخی واقعیت ها می بندد

عاشق شدن مانند این 
است که سوار چرخ 
و فلکی می شوید و با 
صدای موسیقی چند 
دور لذتبخش می زنید اما  سرانجام چرخ 
شما را در همان نقطه ای که سوار شده 
بودید، پیاده می کند و آن گاه که پای خود را 
روی زمین می گذارید باید تصمیم بگیرید.

 ترجمه: 
سیما اخالقی

عشق آتشین رنگ می بازد اما دلبستگی ماندگار می شود
دلبستگی می تواند تداوم یابد و حتی عمیق تر هم بشود. برای رسیدن به این نقطه باید 
بدانیم زندگی کردن با همان شخص و به طور مستمر به این معناست که آن عشق آتشین 
کمرنگ شده  و علت آن هم این است که حسی که به یک فرد ناشناخته داشته ایم، 
اکنون تبدیل به آشنایی خسته کننده روزمره شده اما این بدان معنا نیست که در این 
رابطه هیچ پاداش مغزی یا به عبارت دیگر، هیچ گونه حس خوبی وجود ندارد، بلکه 
اگر شما انتخاب کنید صمیمیت را جایگزین هیجان و انتظار را جایگزین رضایت کنید، 
قادر خواهید بود چرخه »اکسی توسین« را در مغزتان فعال کرده و سال های بی شماری 

را با خوشبختی کنار یارتان سپری کنید.



کلیه ها اعضای کوچک اما بسیار مهم بدن 
هستند که گرچه هر کدام آنها تقریبا به اندازه 
یک مشت اند، اختالل در عملکرد آنها حیات 
آدمی را به خطر می اندازد. کلیه ها 3 نقش 
اساسی در بدن دارند؛ مواد زائد را از خون 
تصفیه می کنند که از طریق ادرار دفع شده و 
مانع تجمع ترکیبات سمی در بدن می شوند. 
همچنین موجب تولید هورمون هایی می شوند 
که عملکردهایی مانند تنظیم فشارخون و تولید 
گلبول های قرمز را برعهده دارند و به عالوه 
میزان نمک های بدن یا الکترولیت ها مانند سدیم، 
کلسیم و پتاسیم و آب را در بدن تنظیم می کنند. 
اگر کلیه ها عملکرد درست خود را از دست 
بدهند، عوارض جدی ای خواهدداشت زیرا 
تعادل  و  بدن جمع می شوند  زائد در  مواد 
ترکیبات شیمیایی ضروری برای فرایندهای 

طبیعی و حیاتی بدن را مختل می کنند. 

بیماری های مختلفی می تواند منجر به نارسایی 
کلیه شود که در این صورت کلیه ها به طور کامل 
از کار می افتند. افراد دچار این مشکل مجبور به 

دیالیز یا پیوند عضو خواهند بود.

علل بروز بیماری های کلیوی
علل متعددی در بروز اختالالت کلیوی نقش 
دارند که از جمله می توان به دیابت، پرفشاری خون 
و تنگ شدن عروق خونی کلیه ها اشاره کرد. 
التهاب  پی  در  نیز  کلیه  ناراحتی های  بعضی 
کلیه ها بروز می کند که به آن »نفریت« گفته 
می شود. نفریت می تواند ناشی از عفونت یا 
واکنش خودایمنی باشد که باعث می شود سیستم 
ایمنی بدن به کلیه ها حمله کند و به آنها آسیب 
برساند. گروهی دیگر از ناراحتی های کلیوی مانند 
بیماری های پلی کیستیک کلیه ها بر اندازه کلیه ها 
تاثیر می گذارند که »اختالالت آناتومیک« گفته 

می شود، حال آنکه برخی دیگر مانند اختالالت 
متابولیکی بر عملکرد ساختار درونی کلیه ها 
تاثیر خواهند داشت. عفونت کلیه، سنگ های 
کلیه در بلندمدت و ریفالکس یا برگشت ادرار 
از مثانه و چند عامل دیگر می توانند منجر به 

نارسایی کلیه شوند.
از دیگر علل شایع زمینه ساز نارسایی کلیه ها 
می توان به مصرف طوالنی برخی داروهای مضر 
بر این اندام  و انسداد عملکرد دفعی ناشی از 

بزرگی پروستات اشاره کرد.

عالئم و عوارض
عالئم ناراحتی های کلیوی به نوع بیماری بستگی 
دارد. اگر بیماری ناشی از یک عفونت باکتریایی 
باشد، بیمار دچار تب باال می شود. در بعضی 
موارد مقدار ادرار بسیار زیاد یا بسیار کم، ادرار 
حاوی خون یا تجمع غیرعادی ترکیبات شیمیایی 

عالئم هشدار تلقی می شوند. دیابت بی مزه نیز 
یکی از اختالالت کلیوی است که درنتیجه کمبود 
هورمون آنتی دیورتیک منجر به افزایش حجم 

ادرار می شود.
البته ممکن است ابتال به اختالالت کلیوی در 
مراحل خفیف یا متوسط هیچ عالئمی در پی 
نداشته باشد. با این حال پیشرفت بیماری یا 
اورمی ) تجمع مواد سمی در خون( می تواند 
با عالئمی مانند تورم زیر چشم ها، دست ها و 
پاها، فشارخون باال، خستگی، نفس نفس زدن، 
بی اشتهایی، حالت تهوع و استفراغ، تشنگی، 
احساس طعم بد یا بوی بد دهان، کاهش وزن، 
خارش مداوم، گرفتگی عضالنی، زرد شدن 

پوست و تیره شدن رنگ ادرار همراه باشد. 
اختالالت کلیوی به جز در موارد خاص معموال 
با درد همراه نیستند. یکی از بارزترین این موارد 
وجود سنگ یا رسوبات در مجرای مرتبط کننده 

کلیه به مثانه است که می تواند موجب دردهای 
شدید شود. این دردها از قسمت پایین کمر تا 
کشاله ران امتداد می یابد. زمانی که سنگ از 
طریق ادرار دفع شود، درد نیز تسکین می یابد. 
از طرفی، بیماری های کلیوی ممکن است منجر 
به نارسایی حاد یا مزمن کلیه ها شوند که در هر 
دو صورت خطر فوت را برای بیمار در پی دارد. 
نارسایی کلیوی حاد به طور ناگهانی در بازه زمانی 
چند ساعت یا چند روز اتفاق می افتد، در حالی 
که حالت مزمن به تدریج طی دوره چند ماهه یا 
چند ساله ایجاد می شود. گرچه می توان وضعیت 
بیمار مبتال به نارسایی حاد را از طریق اقدامات 
اورژانسی و رفع علل زمینه ساز تا حدی بهبود 
بخشید، در هر دو مورد، کلیه ها عملکرد خود 
را از دست می دهند و دیگر نمی توانند به طور 
موثر خون را از مواد زائد و آب اضافی تصفیه 
کنند. درنتیجه ترکیبات سمی به تدریج در خون 

جمع شده و منشاء عوارضی می شود که بر 
اندام های مختلف بدن تاثیر می گذارند. نارسایی 
مزمن کلیوی درنهایت به مرحله ای می رسد که 
کلیه ها کمتر از 10درصد توانایی تصفیه خود را 
دارند. در این شرایط ادامه حیات بیمار تنها منوط 

به دیالیز یا پیوند کلیه خواهد بود.

روند تشخیص بیماری
به جز در موارد تورم یا ابتال به تومورهای کلیوی، 
پزشک برای تشخیص وضعیت بیماری ناگزیر به 
درخواست انجام آزمایش خون و ادرار و گاهی 
اواقات سونوگرافی اسکن یا نمونه برداری از 
کلیه ها خواهد بود. آزمایش معمول ادرار می تواند 
میزان پروتئین، قند، خون و کتون؛ ترکیباتی که 
در پی تجزیه چربی ها در بدن ایجاد می شود، 
نشان دهد. ممکن است پزشک تعیین مقدار 
گلبول های سفید و قرمز را نیز ضروری بداند. 
با توجه به وضعیت عمومی بیمار و بررسی 
آزمایش، نیاز به بررسی های دیگر و آزمایش های 

تکمیلی نیز خواهد بود.

درمان 
روند درمان ناراحتی های کلیوی به نوع بیماری، 
علل زمینه ای و مدت بیماری بستگی دارد. در 
وهله اول پزشک باید علت زمینه ساز مشکل را 
برطرف کند. اگر باکتری منشاء ابتال به بیماری 
باشد معموال تجویز آنتی بیوتیک ضروری است. 
اگر التهابات کلیوی ناشی از واکنش خودایمنی 
بدن باشد روند درمان پیچیده تر خواهد بود. در 
بعضی افراد کاهش مصرف نمک و پروتئین ها 

برای آسان تر شدن عملکرد کلیه ها در دفع درست 
مواد زائد از خون تجویز می شود. گاهی نیز 
مصرف داروهای دیورتیک به افزایش دفع آب و 
نمک از بدن کمک می کند و می تواند در کاهش 
التهابات مرتبط با بیماری های کلیوی موثر باشد. 
کنترل فشارخون و دیابت نیز در مبتالیان به این 
نوع بیماری ها بسیار اهمیت دارد زیرا این مساله 
جزو  مهم ترین عوامل زمینه ساز و تشدید کننده 

بیماری خواهد بود.
 در مواردی که درمان های دارویی و پرهیزهای 
پزشکی نتواند وضعیت سالمت کلیه ها را بهبود 
بخشد یا بیمار با نوع حادی از نارسایی کلیوی 
به پزشک مراجعه کند که عمال اقدام دارویی 
موثر نباشد، مسلما دیالیز تنها راه درمان بیمار 
خواهد بود. امروزه دو روش دیالیز خونی و 
صفاقی کاربرد دارد؛ دیالیز خون یا همودیالیز 
در بیمارستان از طریق دستگاه انجام می شود که 
معموال 4 ساعت طول می کشد و خون تصفیه 
می شود و 3 تا  4 روز در هفته الزم است. نوع 
دیگر موسوم به دیالیز صفاقی از طریق ایجاد 
مجرایی در شکم موجب پاکسازی دیواره های 
شکم از مواد زائد و ترکیبات سمی می شود. 
این نوع دیالیز روزانه در منزل به کمک دستگاه 
اتوماتیک انجام می شود و ممکن است تا 4 مرتبه 

در روز ضروری باشد.
عمال  کلیه ها  که  مبتالیانی  برای  کلیه  پیوند 
کارکردی ندارند، یکی از روش های مطلوب 
است که امروزه در 80 درصد موارد موفقیت آمیز 
است. البته مهم ترین خطر این عمل جراحی، 
پس زدن عضو پیوندی توسط سیستم ایمنی بدن 
است. برای پیشگیری از این عارضه، داروهای 
قوی تجویز می شود که فعالیت سیستم ایمنی 
ممکن  نیز  داروها  این  اما  می دهد  کاهش  را 
است باعث تشدید ابتال به عفونت ها یا بعضی 
سرطان ها شود. البته از آنجا که معموال پیوند 
کلیه تاثیر خوبی در بهبود کیفیت زندگی بیمار 
دارد، می توان با رعایت برخی اصول بهداشتی 
و پزشکی این زمینه های خطر را کاهش داد و 

وضعیت بیمار را بهتر کرد.

اهمیتتوجهبهعواملخطروحفظسالمتکلیهها

کلیه ها اعضای کوچک اما بسیار مهم بدن
پیوند کلیه برای مبتالیانی که کلیه ها 

عمال کارکردی ندارند، یکی از 
روش های مطلوب است که امروزه 
در 80 درصد موارد موفقیت آمیز 

است. البته مهم ترین خطر این عمل 
جراحی، پس زدن عضو پیوندی 
توسط سیستم ایمنی بدن است

 دکتر سیدجلیل حسینی
متخصص اورولوژی و رئیس 

بخش اورولوژی ترمیمی

روز به روز به تعداد افراد مبتال به فشارخون 
و دیابت افزوده می شود و یکی از اصلی ترین 
دالیل ابتال به این بیماری ها تغییر شیوه زندگی 
است که بیشتر مبتالیان به این بیماری ها از این 
مساله بی خبر هستند. یکی از عوارض ابتال به این 

بیماری ها به وجود آمدن بیماری های مربوط به کلیه است.
استان مازندران از جمله استان هایی است که به یمن اجرای پایلوت 
و پیشروانه طرح پزشک خانواده در 5 سال گذشته توانسته هشدار جدی 
بودن گسترش بیماری های کلیوی را با شناسایی آمار باالی افراد مبتال به 
دیابت و فشارخون دریافت کند.خطر بیماری کلیوی برای صدها هزار 
جمعیت باالی 25 سال مازندران وجود دارد. آمارهای رسمی مراجع 
بهداشتی در مازندران نشان می دهد در حال حاضر صدها هزار نفر از 
جمعیت بیش از 3میلیونی این استان به دلیل ابتال به دیابت و فشارخون 
در معرض خطر بیماری های کلیوی قرار دارند.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در نشست کارگروه سالمت استان اعالم کرد 
که بر اساس ارزیابی ها، 36 درصد از زنان باالی 25 سال مازندرانی 
دارای فشارخون باال و بیش از 16 درصد هم دارای قندخون باال یا 
دیابت هستند. دکتر محسن اعرابی گفت: »حدود 30 درصد از مردان 
باالی 25 سال استان دچار فشارخون باال و حدود 10 درصد هم دچار 
قندخون باال هستند. به این آمار باید افراد دیگری را هم اضافه کرد که 
بنا به دالیلی غیر از فشارخون و دیابت در معرض ابتال به بیماری های 

کلیوی قرار دارند. در حالی این تعداد از جمیعت استان مازندران مبتال 
به این سرمنشاء بیماری نارسایی کلیه هستند که آگاه نبودن بیشتر افراد 
به بیماری شان خود به مساله حساس تری در این خصوص تبدیل شده 
است.«اگرچه بر اساس این بررسی و تحقیق مشخص شد در مازندران 
36 درصد زنان 25 سال به باالی استان به فشارخون و 16 درصد هم 
به دیابت یا همان قندخون مبتال هستند، نکته مهم این است که هنوز 
بخش عمده ای از این زنان از بیماری های غیرواگیری که به آن مبتال 
هستند، آگاهی ندارند که خود مشکلی بزرگ تر از اصل بیماری دیابت و 
فشارخون باالست، مثال در حالی که بر اساس ارزیابی وزارت بهداشت، 
آمار زنان مبتال به فشارخون در مازندران 103 هزار نفر و دیابت 76 
هزار نفر برآورد شده، پیش بینی ما این است که دست کم 280 هزار نفر 
به فشارخون باال و 180 هزار نفر هم به دیابت مبتال باشند که بیش از 2 
برابر آمار وزارت بهداشت است.انجام ساالنه آزمایش های  ادرار، خون و 
اندازه گیری مرتب فشارخون می تواند به جلوگیری و کنترل این بیماری 
کشنده کمک کند. با توجه به روند کنونی و هشداردهنده بیماران فشارخون 
و دیابت در مازندران جدی گرفتن شناسایی این بیماران می تواند در کنترل 
و کاهش مبتالیان به بیماران کلیوی آینده اثرگذار باشد؛ کنترل مرتب 
فشارخون، انجام ورزش مرتب و وزن مناسب به کاهش فشارخون و 
جلوگیری از خطر ابتال به بیماری های کلیوی کمک می کند. افراد باید 
خوردن مقدار مناسب مایعات را در برنامه روزانه خود قرار دهند تا با 

این کار به کلیه ها در دفع اوره و سموم کمک کنند.

 دکتر محسن 
سلیمانی راد

مدیر گروه سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران 

پیشرفتبیماریکلیهباتغییرشیوهزندگی

 گزارشی از مازندران
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آلودگی هوا، سهمیه بندی بنزین و جای خالی تدبیر

گرانی بنزین  بهتراست یا سیگار
بارها در مقاالت و نقدهایم 
اکرم  پیامبر  از  به حدیثی 
که  کردم  اشاره  )ص( 
می فرمایند: »خداوند تعالی 
دوست دارد که هرگاه فردی 

از شما کاری می کند آن را محکم )و بی عیب( انجام دهد.«)1(
محکم کاری در هر تصمیمی اقتضا می کند عواقب آن تصمیم را بسنجیم 
و برای آن تدبیر کنیم. یک تصمیم اقتصادی مهم مثل سهمیه بندی 
بنزین – آن هم به صورت ناگهانی و پس از 6 سال تعطیلی این طرح 
و همچنین به رغم وعده عدم اجرای آن تا پایان سال- تصمیمی نیست 
که فقط کارشناسان اقتصادی آن را اتخاذ و اجرا کنند چراکه تجربه قبلی 
آن هم نشان داده چنین تصمیمی عواقب اجتماعی، روانی و امنیتی دارد 
و می طلبد مسووالن حوزه های مختلف اجتماعی،  رسانه ای و امنیتی 

برای آن پیش بینی و چاره اندیشی کنند.
یکی از توجیهات اجرای این طرح، کمک به کاهش معضل آلودگی 
هوای کالنشهرهاست. این در حالی است که راه حل های دیگری برای 
کاهش مصرف بنزین در کشور وجود دارد که بتواند مکمل و تسهیل کننده 
دستیابی به اهداف این طرح باشد.کسانی که از سر ناچاری و برای یک 
لقمه نان، شهرها و روستاهای خود را رها می کنند تا بلکه با خودروی 
بعضا بی کیفیت و فرسوده خود در کالنشهرها مسافرکشی کنند، اگر در 
شهر و روستای خود دلمشغولی و کسب و کاری داشته باشند، دیگر 
دلیلی ندارد رهسپار دیار غربت شوند و با ایجاد ترافیک و آلودگی هوا، 
بر معضالت آن کالنشهر بیفزایند.همچنین با توسعه اشتغال و رونق 
تولید در مناطق محروم، تعداد افراد بیکار آن منطقه کاهش می یابد و 

دیگر کمتر کسی از سر ناچاری به قاچاق سوخت رو خواهد آورد.

رونق اقتصادی و بهبود درآمدها چاره کار است
 یا اینکه اصالغیر از مسافرکشی و قاچاق سوخت، موضوع دیگری 
که می توان طرح کرد این است که اگر کارکنان حقوق مکفی داشتند 

و وعده های دم انتخابات مسووالن در خصوص برخورداری افراد از 
درآمد سرشار تحقق پیدا می کرد، دیگر کمتر کسی با کار دو شیفته و 
سه شیفته و شغل دوم و سوم، مجبور به تردد در سطح شهر می شد 
و بار ترافیک شهری نیز سنگین تر نمی شد؛ همین طور بازنشستگان 
اگر درآمد کافی داشته باشند، کمتر سراغ شغل دیگری می رفتند که 
در این صورت این امر هم منجر به افزایش ازدحام، ترافیک شهری و 
آلودگی هوا نمی شود و هم اینکه فرد سالمت و نشاط فرد سالمند در 
معرض خطر قرار نمی گیرد و در نهایت یک سالمند باتجربه، بیشتر و 
بهتر فرصت و فراغت خواهد کرد که تجربیات خود را به طرق مختلف 

در اختیار نسل بعدی قرار دهد.

آیا سیگار و قیمت آن از قیمت بنزین درآمدزاتر است؟
نکته دیگر اینکه چگونه است که برای مردم عادی بدون ایجاد آمادگی، 
اقناع گری و ایجاد فرصت، یک مرتبه طرح شوک گونه سهمیه بندی 
با صنایع آالینده و خودروسازی هایی که  بنزین اجرا می شود ولی 
به رغم تذکرات، مذاکرات، هشدارها و تمدید مکرر مهلت ها، همچنان 

در رعایت استانداردها اهمال می کنند، برخورد نمی شود؟
چگونه است که در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات به 
بهانه اخالل در امر اشتغال، انعطاف به عمل می آید و حتی تبصره هایی 
بر این قانون زده می شود که به هدف آن خدشه وارد می کند اما در 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، از قبل برای صاحبان مشاغلی که 
به واسطه اجرای این طرح متضرر می شوند، تدابیر و پیش بینی های 
الزم و کافی اتخاذ نشده و اطالع رسانی های الزم برای رفع نگرانی 

آنها انجام نمی شود؟

شهرداری ها چه می کنند؟
یکی دیگر از عوامل ایجاد ترافیک و آلودگی هوا در کالنشهرهایی 
مثل تهران، ساخت وسازهای بی رویه و تراکم فروشی است.به عنوان 
مثال، بزرگراهی برای تسهیل رفت وآمد خودروها ساخته می شود اما 

چندی بعد می بینیم کنار این بزرگراه مجتمع عظیم تجاری و اداری 
وسط  کور  ترافیکی  گره  یک  ایجاد  با  درنهایت  و  می شود  ساخته 
بزرگراه، نقض غرض می شود. یا اینکه در کوچه پس کوچه های شهر 
دو بیمارستان بزرگ خصوصی بدون تعبیه پارکینگ برای مراجعان 
ساخته می شود و در حالی که با وجود این دو بیمارستان و مدرسه ای 
که از قبل وجود داشته، شاهد اختالل در رفت وآمد اهالی و مراجعان 
به این مراکز خدماتی و آموزشی هستیم، یک مرتبه می بینیم کمی 
بیمارستان بزرگ دیگر، گودبرداری  برای احداث یک  آن طرف تر 
می شود! و درنهایت همین مدیریت شهری که چنین مجوزهای به 
ظاهر آبادگرانه و به واقع ویرانگر آرامش و روان و نظم و امنیت و 
ایمنی شهروندان را صادر می کند، در پی شکایت های فراوان اهالی 
ناچار زمین های بایری را که می توانسته با ایجاد فضای سبز تبدیل 
به ریه تنفسی ساکنان آن محله و تامین آرامش و آسایش و رفاه آنها 

و  عبور  تسهیل  برای  خیابان  و  کوچه  کردن  عریض تر  کند، خرج 
مرور خودروها می کند!

دیگر کار از طرح این مساله که »برای حل معضل آلودگی هوای تهران 
چه باید کرد؟« گذشته و شوربختانه باید پرسید »برای پیشگیری از 
معضل آلودگی هوای تهران چه باید می کردیم؟«این در حالی است 
که امام هشتم ما -که چنین مدیرانی هم به ایشان اعتقاد دارند و به 
زیارتش مشرف می شوند- می فرمایند: »تدبیر قبل از عمل تو را از 

پشیمانی بازمی دارد.«

پينوشتها:
1.إنا...َتََعالىیُحبإَذاَعمَلأََحُدُکْمَعَمالأَْنیُتْقنَُه)کنزالعمال9128(

2.اَلتْدبیُرَقبَْلالَْعَملیُومنَُکمَنالنَدم)عیوناخبارالرضاعلیهالسالم،جلد2،
صفحه54– اصولکافى،جلد2،صفحه113(

دین اسالم به عنوان آخرین 
انسان ها،  سعادت  از  نسخه 
به تایید دیگر ادیان آسمانی 
و توحیدی و نیز فرستادگان 
را  همگان  و  پرداخته  الهی 
فرامی خواند.  آنها  احترام  به 
سوره  آیه136  در  خداوند 
نساء در این باره می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او 
و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتاب هایی 
که قبال نازل کرده بگروید و هر کس به خدا 
و فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش و روز 
بازپسین کفر ورزد، درحقیقت دچار گمراهی دور 
و درازی شده است.« تمام انبیای الهی مورد تایید 
اسالم و مسلمانان هستند و پیروی از رهنمودهای 
اخالقی و تربیتی این بزرگان، مانند نقشه ای برای 
رسیدن به گنج رستگاری است. از این رو، به بهانه 
والدت حضرت عیسی علیه السالم، تأملی داریم 
در نکته های اخالقی این پیام آور بزرگ خداوند.
و  رفتار  پیامدهای  به  توجه  بىادبى:  زشتى
داشتن نگرش درست نسبت به بدی یا خوبی 
یک رفتار بر اساس معیارهای روشن، از عوامل 
اثرگذار در انتخاب رفتارهای بهنجار و پرهیز از 
ناهنجاری هاست. انسان های کامل با نگاه ژرف و 
نورانی خود به آنچه از یک رفتار به جا می ماند، 
می توانند گزینشی قوی تر داشته باشند و آن را به 
دیگران هم اعالم کنند. در سخنی که از حضرت 
عیسی)ع( نقل شده چنین می خوانیم:» به عیسی 
بن مریم علیه السالم عرض شد: چه کسی تو را 
ادب آموخت؟ فرمود: هیچ کس ادبم نیاموخت، 
بلکه زشتی نادانی را دیدم و از آن دوری گزیدم.« 
در روایتی از -پیامبر اعظم)ص( نیز در این باره 
آمده است: »برادرم عیسي بن مریم )ع(، روزي 
به حواریان فرمود: اي گروه حواریان! مانند کبوتر، 

نسبت به بدي بي خبر باشید.«
زنهاراززیادهروی: زیاده روی در تمام مسائل 
زندگی ناپسند و زیانبار است. چنانچه این افراط 
در ساحت نیازهای مادی باشد، به دالیل ضررهای 
اخالقی و تربیتی که با خود همراه دارد، نکوهش 
بیشتری را در پی خواهد داشت. از این رو، راهبران 
فکری و معنوی جامعه، همواره با هشدارهای خود، 
همگان به ویژه همراهان خود را از این بی تعادلی ها 
نهی کرده و بازداشته اند. در سفارشی از حضرت 
عیسی)ع( آمده است: »اي بني اسرائیل! پرخوري 
نکنید زیرا هر که زیاد بخورد، زیاد مي خوابد و 
هر که زیاد بخوابد، کمتر نماز مي خواند و هر 
که کمتر نماز بخواند، در زمره غافالن قلمداد 
پررنگ  مادی،  لذت های  که  زمانی  مي شود.« 
و فراگیر شوند، لذت های معنوی کنار می رود 
و درنتیجه افول اخالقی ناشی از رفاه طلبی و 

راحت زیستی، جامعه ای را به تباهی می کشاند.
همنشینىازعرش: ارتباط ما با دیگران، نقش 
بسزایی در شکل گیری شخصیت و شیوه زندگی 
ما خواهد داشت. به تعبیر روان شناسان، بیشتر 
اثرپذیری ما از یادگیری های غیررسمی است که 
به تدریج، رفتارهای تازه  ایجاد می کند و آن را 
توسعه می دهد. در سخن رهروان کمال، به دقت در 
انتخاب همنشین معنوی فراوان تاکید شده است. 
در سفارشی از حضرت عیسی)ع( که از سوی 
پیامبر اعظم)ص( نقل شده، آمده است: »حواریان 
عیسی علیه السالم عرض کردند: یا روح ا...! پس 
با چه کسی همنشین شویم؟ فرمود: با آن که 
دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر 
دانش شما بیفزاید و کردارش شما را به آخرت 

ترغیب کند.«
سبکبارانساحلها: دلبستگی ها، پایبندی ها را هم 
همراه خواهند داشت. هر قدر به میزان دلبستگی ها 
افزوده شود، وابستگی های پی در پی نیز مشاهده 
می شود و با افزایش این حالت، رهایی دشوارتر 
می شود و پرواز در آسمان فضیلت ها به آسانی 
پیشین نخواهد بود. از این رو، سفارش ها بر 
فراهم سازی زمینه های عبور از وابستگی متمرکز 
شده اند. در سخنی از پیامبر فضیلت می خوانیم: 
»چه سودي مي برد آنکه خود را به همه آنچه در 
دنیاست، بفروشد و سپس آنچه را به بهاي نفس 
خویش خریده، براي دیگران به ارث گذارد؟ 

چنین کسي خود را تباه کرده است . خوشا به 
حال کسي که جان خود را برهاند و آن را بر 

همه دنیا برگزیند.«
غمگینىوبیماری: امروزه ثابت شده بیماری های 
تن و روان با هم پیوندی ناگسستنی دارند. بسیاری 
از بیماری ها ی جسمی، ناشی از افسردگی و 
اضطراب های مهارنشده است. زندگی صنعتی 
و وجود ابزارهای مغناطیسی مانند تلفن همراه، 
اینترنت و مانند آن نیز بر میزان اضطراب ها افزوده 
و به همان نسبت بیماری  ام اس، سردرد، مشکالت 
گوارشی و دیگر معضالت فراگیر را بیشتر کرده 
است. فرستادگان خداوند نیز با نگاهی جامع به 
مسائل اخالقی و اجتماعی، به ریشه های ایجادکننده 
آنها توجه داشته و تالش برای پیشگیری و زدودن 
را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. در تحلیلی 
از حضرت عیسی)ع(، نسبت به غمگینی های منفی 
هشداری چنین مشاهده می شود: »آنکه اندوه بسیار 

خورد، تنی بیمار داشته باشد.«
سوگندنخورید! بهترین رابطه ها، راحت ترین و 
یک الیه ترین آنهاست. چنین رابطه ای، بر اعتماد 
و احترام دوگانه استوار است و نیاز به استفاده از 
اعتبارهای جانبی نیست. در سوی دیگر سکه، 
توجه دادن به قداست مفاهیم هم آموزش معنوی 
محسوب می شود. از این رو، هر نوع بی حرمتی 
به نام خداوند و فرستادگان او نکوهیده است و 
بهره گیری از نام مقدس خداوند در ارتباطات 

کالمی و برای اثبات حقانیت خود در قالب سوگند، 
مذمت شده است. در سخنی از حضرت عیسی)ع( 
هم این مساله به زیبایی هرچه تمام تر بیان شده 
است. زمانی که جمعی از یاران ویژه حضرت 
از ایشان تقاضای نصیحت کردند، فرمود: »موسی 
علیه السالم به قوم خود فرمود: »به خدا، سوگند 
دروغ مخورید.«  من به شما دستور می دهم که 
نه راست و نه دروغ، به خدا، سوگند مخورید.«
سرزنشهایبجا: روش سرزنش همراه با تکریم، 
اثربخش است و می تواند نقش بیدارکننده ای در 
مخاطبان داشته باشد. در سخنانی از حضرت 
است.  شده  استفاده  روش  این  از  عیسی)ع(، 
حضرت اهل علم و دانایان را مخاطب قرار داده 
و آسیب های فراروی آنها را به روش انذارکننده 

چنین بیان می دارند:
»چگونه از جمله اهل علم باشد کسی که خدا را 
در آنچه برایش حکم و مقدر کرده، متهم می کند 
و از آنچه به او می رسد خوشنود نیست؟ چگونه 
در شمار اهل علم باشد کسی که دنیای خود را بر 
آخرتش ترجیح می دهد و به دنیا روآورده و آنچه 
را به او زیان می زند دوست تر دارد، از آنچه به او 
سود می رساند؟ چگونه از اهل علم باشد کسی 
که سخن را فرا می گیرد برای اینکه بازگو کند و 
فرایش نمی گیرد برای اینکه به آن عمل کند؟« 

دنیاگرایى: کسب درآمد از راه درست، وظیفه و 
نیاز است. تا زمانی که این مهم در مسیر اعتدال 

و با هدف بی نیاز شدن از دیگران تعقیب می شود، 
مانعی برای دیگر پیشرفت های انسانی نیست اما 
آنگاه که این رویکرد چیره شود و زراندوزی و 
حرص بر جمع آوری مال تمام ساحت های روانی 
افراد را درگیر کند، آسیب زا خواهد بود تا جایی 
که دانش و هنر می تواند به پای آن قربانی شود 
و از ارزشمندی برون بیفتد. حضرت عیسی)ع( 
در سخنی به این آسیب چنین می پردازند: »دینار، 
مرض دین است وعالِم، پزشک دین. پس، هر گاه 
دیدید که پزشک به این مرض مبتال شده، به او 
بدگمان باشید و بدانید او خیرخواه دیگران نیست.« 
نگاهعاقلاندرسفیه! ارتباط موثر با دیگران 
در سایه ارتباط برابر و همسان اتفاق می افتد. 
زمانی که یکی از دو طرف در ارتباط خود را 
در پله ای باالتر تصور کند، عمر ارتباط به شدت 
کاهش می یابد و از میزان سودمندی آن نیز کاسته 
می شود. این قانون در جایی که قرار باشد تغییری 
ایجاد شود، مهم تر است، مانند زمانی که فرد در 
ارتباط خود می خواهد اشکالی را در فرد مقابل 
شناسایی، گوشزد و برطرف کند. در این هنگام 
با تغییر رتبه ها، تحولی اتفاق نمی افتد. از این رو، 
در سخنی از حضرت عیسی)ع( آمده است: »به 
عیب های مردم چون خواجگان منگرید، بلکه 
به عیب هایشان چون غالمان نگاه کنید.« یافتن 
اشکال در دیگران، گنج یابی نیست که ما خود 
را چون مالک برای آن تصور کنیم، بلکه خدمتی 

است که قرار است به انسان دیگری داشته باشیم 
تا سبب ساز رفع آن عیب شویم. همچنین در 
سخنی دیگر از حضرت می خوانیم: »ای بندگان 
بد! مردم را بر اساس گمان سرزنش می کنید و 
با یقینی که به بدي ها و عیب های خود دارید، 

خود را سرزنش نمی کنید؟« 
خودمهارگری: هیجانات با تنوعی که در بروز 
دارند، بخشی از شخصیت ما را تشکیل می دهند. 
وجود هیجان هایی مثل غم، شادی، ترس و خشم، 
از موهبت های الهی است که هنگام نیاز و گاهی 
برای دفاع از خود و حفظ تعادل روانی، فعال 
می شوند و کارایی مثبتی دارند. انسان سالم، کسی 
است که این هیجانات را بشناسد و در مهار آن 
موفق ظاهر شود. در مجموعه آموزه های دینی از 
سوی پیامبران سفارش هایی برای مدیریت بهتر 
آمده است. در سخنی از حضرت عیسی)ع( نیز که 
به نقل از امام رضا)ع( بیان شده، با نگاهی معنوی 
به این مهم، می خوانیم: »حواریون از حضرت 
سخت ترین  کردند:  سوال  علیه السالم  عیسي 
چیزها چیست؟ حضرت فرمود: سخت ترین 
چیزها خشم خداست. عرض کردند: چگونه 
داشت؟  نگه  خدا  خشم  از  را  خود  مي توان 
فرمود: به این که خشمگین نشوید.« ایشان در 
شناسایی ریشه خشم منفی در انسان ها هم چنین 
فرموده اند: »خودبزرگ بیني، گردن فرازي و حقیر 
شمردن مردم«. در واقع وجود اختالل خودشیفتگی 
در انسان ها،  سبب می شود خودبرتربین شوند و 
نداشته های شخصیتی خود را در قالب خشم 

بروز دهند و به نمایش آن بپردازند.
4شگفتانگیز: برخی از ویژگی ها به دلیل نقشی 
که در تحول افراد دارند، امتیاز اختصاصی می گیرند. 
در سخنان پیامبران این خصوصیات به شیوه های 
مختلف برجسته شده و تاکید بیشتری روی آنها 
می شود. در سخنان حضرت عیسی)ع( نیز به 4 
قانون تربیت کننده انسان به روش زیر پرداخته 
شده است: »4 چیز مایه شگفتي  است و جز به 
شگفتي حفظ نمي شود؛ سکوت که سرآمد عبادت 
است، یاد خدا در هر حال، فروتني و دارایي کم«. 
این 4 ویژگی سبب می شود افراد تمرکز بیشتری 
روی خود داشته باشند و مراقبت های الزم را برای 
صیانت از خود به عمل آورند. ایشان در جمله ای 
دیگر، در پاسخ به این سوال که: برترین مردم 
کیست، فرمود: کسي که سخنش ذکر خدا باشد 
و سکوتش تفکر و نگاهش عبرت آموز. با دقت 
در انسان های مدرن و صنعتی شده درمی یابیم به 
شدت جای این ویژگی ها خالی است و به همین 
دلیل آمار ابتال به بیماری های روانی در کشورهای 

مختلف رو به فراوانی گذاشته است.
منبعروایات:محمدمحمدیریشهری،
میزانالحکمه)نرمافزار(،قم،دارالحدیث
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یادداشت سبز

شاید آخرین نسل از کودکان دیروز که 
آسمان های پرستاره را به یاد می آورند، 
کسانی باشند که این روزها آخرین 
سال های دهه چهارم عمر خود را سپری 
می کنند. حاال آسمان های پرستاره برای 
بسیاری از ما به رویاهایمان پیوسته 
است. این پدیده به اشتباه تماما به آلودگی 
هوا نسبت داده می شود، اگرچه آلودگی 
هوا هم ممکن است تاثیر داشته باشد. درحقیقت مشکل 
اصلی آلودگی نوری است و البته پنهان شدن ستاره ها از 
نظرها، کمترین مشکلی است که آلودگی نوری ایجاد می کند.
این آلودگی بر اثر نورپردازی های بیش از اندازه و شدت الزم 
در شهرهای عموما پرجمعیت ایجاد می شود. با گسترش 
شهرها و استفاده بیش از اندازه و آزمندانه از انرژی، این نوع 
آلودگی هم مانند سایر آلودگی ها گسترش یافت. شدت زیاد 
و رنگ نامناسب و تعداد زیاد چراغ ها باعث آزار می شود. 
سوسو زدن چراغ ها )خاموش و روشن شدن متواتر  به علت 
نقص سیستم روشنایی یا برای چشمگیر شدن تبلیغات( بسیار 
آزاردهنده است. طراحی بد چراغ های شهری و جانمایی 
و ارتفاع نامناسب آنها باعث می شود این نوع آلودگی 
بسیاری از اوقات مکان های عمومی شهرها را درنوردد و 
به حریم خانه ها هم نفوذ کند. بدخوابی، کم خوابی، به هم 
خوردن ساعت بیولوژیک بدن، افسردگی و به هم خوردن 
وضعیت برخی هورمون های بدن که با نور مرتبط هستند از 
عوارض آلودگی نوری هستند. نور گسیل شده از الکترودهای 
جوشکاری در کارگاه های ساختمانی در شهرها بسیار زیانبار 
است و در صورت نگاه کردن به آنها صدمات برگشت ناپذیری 
به چشم وارد می کند. آثار آلودگی نوری از این هم فراتر است. 
حشرات در زیست بوم نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای 
مانند گرده افشانی و تجزیه و فساد مردار ها برعهده دارند که 
آلودگی های نوری موجب به هم خوردن روند طبیعی زندگی 

آنها می شود. فعالیت بسیاری از حیوانات مانند جوندگان در 
شب ها، با وجود نورهای مصنوعی دچار اختالل می شود. 
برخی پرندگان در مواجهه با سازه های بلند نورانی آسیب 
می بینند و حتی می میرند. روشنایی های مصنوعی رفتارهای 
جفت یابی و تعیین قلمرو برخی پرندگان و جانوران دیگر را 
مختل می کنند. جهت یابی بسیاری از حیوانات که با تاریکی 
شب سازگار شده اند، دچار اختالل می شود و موجب 
سردرگمی آنها خواهدشد. الک پشت های پوزه عقابی که در 

سواحل جنوبی ایران مانند کیش و قشم تخمگذاری می کنند، 
در حال انقراض هستند. این الک پشت ها هنگامی که سر 
از تخم بیرون می آورند با سازوکاری که صرفا با وضعیت 
روشنایی و سایه ها در ارتباط است به سمت دریا حرکت 
می کنند. در صورت وجود آلودگی نوری این جانوران مسیر 

دریا را گم می کنند و در خشکی از بین می روند.
استفاده بیش از تعداد و شدت مورد نیاز وسایل روشنایی 
شهری موجب اتالف انرژی می شود. اکنون وقت آن رسیده 

این نوع آلودگی را نیز در نظر بگیریم و با طراحی کارشناسانه 
و استفاده به  اندازه و به موقع از وسایل روشنایی، با این نوع 

آلودگی نیز مقابله کنیم.
استفاده بجا و به موقع با شدت نور و نوع المپ های مناسب 
و استفاده نکردن از نور در معابر و گذرگاه هایی که اصال الزم 

نیست موجب کاهش آلودگی نوری می شود.
آخرین نکته هم این است که تعداد زیاد پایه تیرهای برق و 

چراغ ها زیبایی شهر و مناظر طبیعی را به هم می زند.

 کیارش 
یشایایی
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خاطره این هفته مربوط است به سال 
85، وقتی در منطقه نهبندان محیط بان 
بودم. آن روز قرار بود با موتورسیکلتی 
خاص راندن در کویر، برای گشت زنی 
با یکی از همکارانم که بومی همان جا 
بود به منطقه قله ریگ برویم. قله ریگ 
منطقه ای است بسیار بکر در استان 
استان های  بین  جنوبی،  خراسان 
کرمان و سیستان و بلوچستان که 
بین دو نقطه از گرم ترین نقاط کره زمین واقع شده.ریگزار 
یالن در نزدیکی روستای حیدرآباد نهبندان بنا به تشخیص 
حسگرهای ماهواره های ناسا به عنوان گرم ترین نقطه کره 
زمین در چند سال متوالی شناخته شده و دارای بلندترین 

کوه های شنی جهان است.
 در قله ریگ تا چشم کار می کند ماسه است، همان طور که در 
وسط دریا فقط آب می بینید، در قله ریگ فقط ماسه می بینید. 
اهالی محل می گویند، به وقت توفان ریگ، ارتفاع ماسه های 
صحرا به قدر یک کوه باال می آید. به همین دلیل به این محل 
»قله ریگ« می گویند. در چنین شرایطی باید کنار بوته ای 
پناه گرفت و ایستاد. از جایتان که تکان بخورید، دیگر راه را 

پیدا نخواهید کرد. این همان منطقه ای است که یک بار در 
خاطره ای با عنوان »دریا در دل کویر«، برایتان گفتم که اگر 
می خواهید حیات وحش طبیعت کویر را ببینید باید شبی 
را در آنجا به بیداری بگذرانید. موجودات حیات وحش 
برای جلوگیری از تبخیر آب بدنشان شب ها بیرون می آیند. 
کویر شب ها بیدار است. روز به گشت ادامه دادیم و بیشتر 
هدفمان شناسایی منطقه بود. وارد منطقه ریگ یالن شدیم. 
تا قلب کویر راندیم. جایی توقف کردیم و نگاهمان را که 
تا آن زمان از گزند آفتاب و ریگ های کویر مصون داشته 
بودیم، به مناظر اطراف دوختیم و شاهد منظره بی نظیری 
در دل لوت شدیم. شنزارهایی سراسر پوشیده از سنگ های 
فسیل های دریایی. روی شن های سوزانی که امروز ما بر آن 
ایستاده بودیم، روزگاری موج های دریا می خروشیده اند. 
فسیل ها مربوط به انواع و اقسام ماهی های آبزی بود و در 

سراسر منطقه انواع فسیل های صدف را دیدیم.
 در دل کویر، شرط راندن بر این ماسه های لغزان و بی انتها، 
عالوه بر مهارت و آمادگی بدنی، شناختن محلی است که 
هموار و بی افت و فرود به نظر می آید. رفتن به دل کویر، 
در فضایی بکر که هیچ جنبنده ای به چشمتان نمی آید، به 
خودی خود وهم انگیز است. اگر در آن ماسه زار گم شوید، 
زنده ماندنتان تقریبا محال است. همکارم که منطقه را خوب 
می شناخت و موتورسواری در دل ماسه ها را بلد بود، با 

سرعت جلو می رفت و من که تازه راندن بر ماسه ها را تجربه 
می کردم،  دنبالش می رفتم. در دل کویر هموار، تپه ماهور 
جا به جا دیده می شود اما دیدن چاله ای بر سر راه دور از 
انتظار است. همان طور که می رفتیم، همکارم جلو و من کمی 
عقب تر، دیدم همکارم با موتور داخل چاله افتاد. صورتش 
به شدت آسیب دیده و سخت زخمی شده و بیهوش بود اما  
براثر معجزه ای زنده مانده و نخاعش سالم بود. اگر همکارم 
چشم باز نمی کرد، من سالم هم که آسیب ندیده بودم، امید 

رسیدن به خانه را نداشتم. ماسه های بی انتها هر ردی را در 
زمانی کوتاه می بلعند و تا بلد آنجا نباشی نمی توانی راه خود 
را در آن دریای ماسه بجویی. 15-10 دقیقه ای گیج بود اما 
باالخره چشم باز کرد و با همان حال بد سوار موتور من شد 
و توانست راه بازگشت را نشان دهد. یک لحظه غفلتش 
باعث شد مدتی استراحت کند اما خدا را شکر، جان در برد. 
اگر آن روز برای او اتفاقی افتاده بود، من هم نمی توانستم راه 

برگشت را پیدا کنم.

بهترین معادل برای واژه آفرود »بیراهه« است. در معنایی که 
امروز در فرهنگ ما متداول شده، آفرود یعنی بیراهه نوردی 
و رانندگی خارج از جاده ها یا راه های عادی در طبیعت. این 
ورزش که با خودرو های دودیفرانسیل انجام می شود و به 
عبارتی گران ترین ورزش دنیاست، چند سالی است وارد 
کشور ما هم شده اما ورود این پدیده لوکس و هیجان انگیز 
مانند بسیاری از پدیده های دیگر تقلیدی است بی ضابطه 

که آثار مخرب آن به تدریج در حال آشکار شدن است.
رشد  معتقدند،  محیط زیست  دلسوزان  و  کارشناسان 
لجام گسیخته این ورزش و جوالن این خودروهای قوی 
که راه خود را در هر نقطه از طبیعت باز می کنند، پوشش 
گیاهی و جانوری منطقه را تهدید می کنند و آلودگی صوتی 
این خودروها در دل طبیعت می  تواند با وارد کردن فشار و 
استرس به حیات وحش، چرخه حیات و زیست آنها را 

مختل کند.
اسماعیل کهرم، بوم شناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، در گفت وگو با ایلنا در مورد اتومبیلرانی و 
موتورسواری آفرود و تاثیر آن بر محیط زیست می گوید: 
»زمانی که یک مسیر به دفعات زیاد محل عبور خودرو 
می شود، خاک آن منطقه فشرده شده و منفذهایی که در 
زیر آن به عنوان النه حیوانات قرار دارد، تخریب می شود و 

حیوانات داخل  یا فرار می کنند یا می میرند.«
وی می افزاید: » براساس تحقیقی که در سوئیس انجام دادیم، 

متوجه شدیم جانوران از جاده فرار می کنند؛ یعنی حیوانات  
جاده را به عنوان یک منطقه خطرناک می شناسند و از آن عبور 
نمی کنند  و این موضوع به بچه های آنها نیز منتقل می شود 
بنابراین تکلیف جاده مشخص است اما زمانی که خودرو 
خارج از جاده »آفرود« حرکت می کند، حیوانات غافلگیر 
می شوند و زیر چرخ این ماشین ها له می شود زیرا حیوانات 

نمی دانند قرار است از این مناطق ماشین بگذرد.«
این بوم شناس به گسترش اتومبیلرانی آفرود در کویرهای 
ایران اشاره می کند: »از آنجا که در بیابان آفتاب شدید است، 
یکی از مناطقی که بیش از بقیه مناطق درمعرض خطر آفرود 
قرار دارند، کویرها هستند. آفرود خانه حیواناتی مانند 
مارمولک ها، الک پشت ها، گربه های شنی و... که  برای دور 
بودن از آفتاب در زیر خاک النه می سازند را خراب می کند.«
کهرم با بیان اینکه این نوع از اتومبیلرانی به پوشش گیاهی 
نیز آسیب می زند، توضیح می دهد: »تحقیقی انجام شده که 
نتایج آن نشان می دهد 8 هزار جانور به یک بوته بزرگ گون 
وابسته هستند و از سایه و میوه اش استفاده می کنند یا در آن 
برای شکار کمین می کنند. با این حساب وقتی اتومبیل های 
آفرود از روی این بوته رد می شوند، مشخص است که این 

نوع تفریح می تواند به محیط زیست آسیب بزند.«
مسووالن دیگر هم زنگ خطر را به صدا درآورده اند. به 
گزارش ایسنا، ا...یار دولتخواه، رئیس اداره حفاظت از 
محیط زیست آران و بیدگل گفت: »از جمله عوامل آسیب 

به محیط زیست و حیوانات موجود در آن، ورود بی ضابطه 
خودروهای دو دیفرانسیل و آفرود سوارهاست.«

هیجان کویرگردی و آفرود سواری در 
کشور رو به افزایش است

از سویی می توان خوشنود بود که صنعت گردشگری در 
کشور رو به پیشرفت و عالقه شهروندان به طبیعت زیبای 
ایران رو به افزایش است اما جنبه تلخ ماجرا این است که 
نبود نظارت و گردشگری بی ضابطه، تخریب جدی طبیعت 
و منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت. بیابان ها و کویر ها 

زیست بوم های باارزشی هستند و هرگونه دخل و تصرف 
در آنها و تخریب پوشش گیاهی و تجاوز به حریم حیوانات 
ساکن در آنها، خسارات جدی به محیط زیست وارد می کند. 
پس اگر این بار فرصت سفر به کویر و گردش آفرود 
فراهم شد، خوب است کمی به عواقب سفرمان برای 
محیط زیست هم فکر کنیم. سفر کردن و ایرانگردی بسیار 
خوب و پسندیده است، به شرطی که نسل های فعلی و بعدی 
را از حق دسترسی به منابع طبیعی و ملی محروم نکند. الزم 
است تا دیر نشده کاری کنیم بیابان های زیبای ایران  مانند 

جنگل های ارزشمندش نابود نشود.

معجزه در کویر

آفرود را تا دیر نشده مهار کنید

 مسعود 
مستقیم

فرمانده یگان 
حفاظت محیط 
زیست خراسان 

جنوبی

آلودگی نوری آسمان پرستاره را هم محو می کند

تعداد زیاد خودروها یکی بزرگ ترین دالیل آلودگی هواست. میزان و 
غلظت مونوکسید کربن هوای هر شهری با تعداد خودروها و بار ترافیکی 
آن شهر رابطه مستقیم دارد. غلظت باالی مونوکسیدکربن در هوا می تواند 

باعث کم شدن بینایی و توانایی در کار شود.

مجله تایم، »گرتا تونبرگ«، نوجوان فعال محیط زیست را به عنوان 
شخصیت سال ۲۰۱۹ میالدی انتخاب کرده است. گرتا تونبرگ، 

دختر ۱۶ ساله سوئدی که به یکی فعاالن محیط زیستی مطرح در جهان 
تبدیل شده، جوان ترین شخصیتی است که توسط این مجله انتخاب 

شده است. سال گذشته جمال خاشقچی و روزنامه نگاران دیگری که 
»درجستجوی حقایق بزرگ« کشته شدند یا به زندان افتادند، از سوی 

مجله تایم به عنوان شخصیت های سال ۲۰۱۸ میالدی انتخاب شدند. 

آلودگی دریای خزر. در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نفر در قالب ۱۲۰ 
شرکت تعاونی، مشغول صید در حاشیه جنوبی دریای خزر هستند.  

آلودگی، معضلی جدی و خطرناک برای خزر پهناور است.  سال 
گذشته میزان صید در استان گیالن ۴۰ درصد کاهش داشته که به دنبال 

آن درآمد ماهیگیران نیز کاهش یافته است.

 اکلیل لوازم آرایشی می تواند به غذای ما انسان ها برسد!  دانشمندان 
خواستار ممنوعیت کامل »اکلیل« شده اند زیرا این ذرات وارد منابع 
آب می شوند. دانه های اکلیل بسیار ریز است، موجودات دریا آن را 

با غذا اشتباه می گیرند و آن را مصرف می کنند که باعث می شود کبد 
این موجودات آسیب ببیند و عملکرد آنها تحت تاثیر قرار گیرد.

در بحران آب و هوایی موجود خط برف کوه ها به سرعت در حال باال رفتن 
است و ذوب شدن یخ ها با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی می شد، ادامه دارد 

که به معنای کاهش آب رودخانه های پایین دست و درنتیجه کاهش آب 
مورد نیاز طبیعت و یک چهارم انسان های  ساکن در این مناطق است.

توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای اقلیم  خنثی شدن تا سال ۲۰۵۰ 
میالدی. رهبران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در بروکسل توافق کردند تا 
سال ۲۰۵۰ میالدی »کربن خنثی« شوند اما لهستان که بسیار به زغال 

سنگ وابسته و با این تصمیم مخالف است، فعال مستثنی شده است.
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 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

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

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

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

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

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

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

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

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

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگيریــد
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»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

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

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

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

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

رضوی افزوده است.

مسمومیت با 
مونوکسیدکربن، 
مرگ خاموش )18(

اين سبزيجات را 
پخته بخوريد!
)24(

يک معذرت خواهی 
کوچولو
)23( 

خوابیدن با خیال 
راحت هنگام 

سرماخوردگی )20(

ايران مقصدی ايده آل برای 
گردشگری سالمت در حوزه 

درمان ناباروری

با توجه به توانمندی های ایران در حوزه خدمات 
درمانی، به ویژه درمان ناباروری در منطقه و جهان 
از یک سو و جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور 
از سوی دیگر، سیاست گذاری و سرمایه گذاری 
مناسب در این بخش می تواند بسیار اثربخش و 
سودآور باشد.خوشبختانه ایران مقصدی مطلوب 
و مناسب برای گردشگری درمانی، به ویژه درمان 
ناباروری است. مهم ترین دلیل جاذبه گردشگری 
درمانی ایران هم توان، دانش و تبحر پزشکان این 
مرز و بوم است. در دهه های اخیر، ایران در زمینه 
دانش پزشکی و پرورش متخصصان زبده پیشرو 
بوده  و انتشار مقاالت متعدد از متخصصان و 
پژوهشگران ایرانی در معتبرترین نشریات پزشکی 
جهان و حضور و سخنرانی ایشان در کنگره های 

طراز اول بین المللی گواهی بر این مدعاست. 
این دستاوردهای علمی و پژوهشی باعث شده 
خدمات پزشکی ایران اعتباری جهانی بیابد و از 
این رو، گردشگران سالمت مایل باشند برای دریافت 
خدمات درمانی باکیفیت به ایران بیایند.یکی از 
دالیل اقبال گردشگران سالمت به ایران پایین بودن 
هزینه های درمان ناباروری است. با توجه به نقش 
نظارتی وزارت بهداشت و وزارت کار، رفاه و تامین 
اجتماعی، قیمت خدمات درمانی در ایران بسیار 
پایین تر از کشورهای منطقه و جهان است. توجه 
کنید که هزینه یک دوره درمان ناباروری در ایران، 
حدود 500 تا 700 دالر است اما در کشورهایی 
مثل عراق یا قبرس، بین 5 تا ۶ هزار دالر، در 
اروپا حدود ۸ تا ۹ هزار یورو و در آمریکا بین 
۱۲ تا ۱5 هزار دالر است. بنابراین، قیمت بسیار 
پایین خدمات درمان ناباروری، کنار تخصص و 
تبحر پزشکان ما باعث شده  مراجعان بسیاری از 
کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج 

فارس داشته باشیم.
باال رفتن نرخ ارز در ایران، اگرچه باعث ایجاد 
عرصه  در  شده،  کشور  اقتصاد  در  مشکالتی 
گردشگری سالمت می توان به آن به چشم فرصت 
نگاه کرد و با فعال کردن واحد بیماران بین الملل 
بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر کشور و تقویت 
زیرساخت های الزم، ایران را به مقصدی ایده آل 
برای گردشگری سالمت در منطقه تبدیل کرد. 
برای نمونه، پیشرفت ها و دستاوردهای متخصصان 
ایرانی در حوزه درمان ناباروری، درمان سقط مکرر 
و تکنیک های ژنتیکی در منطقه بی رقیب است و 
اگر در این زمینه به درستی اطالع رسانی شود و 
دولت نیز اقدامات الزم را در حمایت از مراکز 
درمان ناباروری انجام دهد، ایران بی تردید به قطب 
گردشگری سالمت منطقه در حوزه درمان ناباروری 
تبدیل خواهد شد. مهم ترین مانع رشد گردشگری 
سالمت، نبود نظام یکپارچه و منظم برای معرفی 
امکانات درمانی کشور در دیگر کشورها، به ویژه 
کشورهای منطقه است. متاسفانه اکنون واسطه هایی 
که هیچ تخصص و دانشی در این زمینه ندارند و 
تنها به سود خود می اندیشند، در گردشگری سالمت 
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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 1211-4007-5714-

6274 بانک اقتصاد نوین واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به   

همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به 

تلفن 09125725749 اعالم منایید. 

اصل فیش بانکی يا كد پيگريي را تا پایان 

دوره اشرتاک نزد خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا   

اسفند  98 است.

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با   

پست مطبوعات برقرار مي شود.

رتینوئیدهای موضعی 
چه هستند و چه تاثیری بر 

زیبایی پوست دارند؟

ماده ای برای 
جوان ترشدن

 پریشان حالی شغلی

آثار روانی بیکاری
دستمزد تشویقی که برپایه کمیت کار باشد، 
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سودمند است. طبق اعالم دانشگاه کالیفرنیا، 

حقوق تنها راه کاربردی نیست که بر بهره وری 

کارگر و کارمندان تاثیر می گذارد... صفحه13

رتینوئیدهای موضعی جزو  پرکاربردترین 

ترکیبات گروه بندی می شوند که می توانند به 

جوان تر شدن پوست کمک کنند... صفحه31

گزارش »سالمت« از 

فرازوفرودهای توزیع شیر 
رایگان در مدارس ایران

مشکل توزیع شیر 
مدارس کجاست؟

بودن چیست و چگونه می توان 
به اصل پذیرش رسید؟

به ورای جهان خود 
سـفر کنیـد

به تمامیت خود بنگرید، چقدر در همین زمان و همین 

حاال زندگی می کنید؟ همین حاال چقدر در فکر 
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برای زندگی آسوده بسته اند؟ ... صفحه14

صنعان امینی از بچگی مبارزه 
با سرطان را شروع کرده

شنا در رودخانه، 
عشق به زندگی

خدا اگر مشکلی به شما می دهد، شاید به این 

دلیل است که تو در نظر او آدم قوی هستی که 

می توانی با مشکالتت راه بیایی و آنها را تحمل 

کنی. شاید بقیه تو را ببینند و امید به زندگی را به 
دست بیاورند... صفحه5

عكس العمل هاي مختلف
 در برابر خیانت

وقتي خیانت مي بینیم
یکي از مشکالت بسیار آزار دهنده در رابطه 

وقتي است که یک نفر احساس مي کند طرف 

مقابل به هر گونه اي در رابطه حضور کامل ندارد 

و به نوعي خیانت مي کند.... صفحه18

دکتر محمدرضا سرگلزایی 

روان پزشک، از دالیل رواج مواد 
مخدر بین جوانان می گوید:

چطور مصرف 
مواد بین جوانان 

مد می شود؟

طرح توزیع شیر رایگان در مدارس که آغاز آن به 

سال ۱۳۷۹ بازمی گردد، با تحت پوشش قرار دادن 

حدود ۱۰ هزار دانش آموز در کشور اجرا شد. 

طرح تا جایی گسترش پیدا کرد که در هر مدرسه 

و هر جای کشور می توانستید دانش آموزی را در 

حال نوشیدن شیر ببینید و تفاوتی بین دانش آموزان 

مدارس دولتی و غیردولتی نبود و اما این میزان در 

سال های بعد هر سال کمتر از سال قبل می شد تا 

درنهایت چیزی از آن باقی نماند و حدود ۲ سال 

خبری از توزیع شیر در مدارس نبود... صفحه2

چگونه اعتیاد بین جوانان مد می شود؟ اعتیاد 

بین جوانان در عین داشتن جنبه های مشترک با 

اعتیاد در کل جامعه، دارای برخی ویژگی های 
خاص است... صفحه4

H1N1 ویروس آنفلوانزایی 

که امسال شایع شد 

وحشت نکنید  
صفحه20
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»معصومه بافنده«، بازیگر تلویزیون و سینما که ۱۹ 

سال سابقه حضور در این عرصه را دارد، اولین بار 

در مجموعه »دوران سرکشی« به کارگردانی »کمال 

تبریزی« به مخاطبان رسانه ملی معرفی شد و پس از 

آن با حضور در نقش اصلی مجموعه »این راهش 

نیست« به طور جدی، فعالیت هنری خود را ادامه 

داد و در مجموعه های زیادی مثل »دوباره زندگی«، 

»زخم«، »ساختمان 85« و...، به ایفای نقش پرداخت 

و همین حضور پررنگ او در قاب تلویزیون باعث 

شد اغلب مخاطبان او را به عنوان بازیگر تلویزیونی 

بشناسند، هرچند به دلیل بازی در دو فیلم سینمایی 

»آقای مدیر« و »خانه پدری« می توان خانم بازیگر را 

در زمره بازیگران سینما هم قرار داد. با این بازیگر 

متین و بااخالق که با وجود بازی تحسین برانگیزش، 

کمتر مطرح شده، گفت وگوی دوستانه ای انجام  

داده ایم که در ادامه می خوانید....صفحه6
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دکترعلیصادقیتبار
مدیر مرکز فوقتخصصی درمان 
ناباروری و سقط مکرر ابن سینا

احتمال چندقلوزایی در هر  بارداری چقدر است؟

چندقلويی ؛ جايزه يا  تنبیه
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مسمومیت با مونوکسیدکربن، مرگ خاموش

اگر فرد به موقع تحت درمان قرار 
نگیرد، به تدریج هوشیاری خود را از 

دست می دهد و دچار تشنج شده و 
وارد فاز کما می شود. درنهایت مرگ 

در انتظار او است. اگر فرد فقط برای 
مدت چند دقیقه در معرض غلظت 

باالی این گاز قرار بگیرد یا یک ساعت 
در محیطی که غلظت گاز پایین است، 

حضور داشته باشد، جان خود را از 
دست خواهد داد

شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت

بروز عالئم مسمومیت به میزان گاز انباشته شده در 
محیط، مدت تماس فرد با گاز و سطح سالمت 
فرد بستگی دارد. اگر فردی در محیط بسته  بدون 
تهویه مناسب باشد، در معرض غلظت باالی این 
گاز قرار می گیرد و با عالئمی از این قبیل مواجه 

خواهد شد:
 سردرد

 تنگی نفس
 رفتار غیرعادی عصبی

 خستگی
 احساس ضعف

 سرگیجه
 اشکال در راه رفتن

 گیجی و اختالل در قوه قضاوت و استدالل
 حالت تهوع و استفراغ

 نفس نفس زدن
 درد قفسه سینه

 ضربان قلب تند یا نامنظم
اگر فرد به موقع تحت درمان قرار نگیرد، به تدریج 
هوشیاری خود را از دست می دهد و دچار تشنج 
شده و وارد فاز کما می شود. درنهایت مرگ در 
انتظار او است. اگر فرد فقط برای مدت چند 
این گاز قرار  باالی  دقیقه در معرض غلظت 
بگیرد یا یک ساعت در محیطی که غلظت گاز 
پایین است، حضور داشته باشد، جان خود را 

از دست خواهد داد.
اگر افراد برای مدت طوالنی  تر، مثال چند هفته 
یا چند ماه در معرض غلظت خیلی کمتر این 
گاز قرار بگیرند، عالئم مسمومیت در آنها به 
صورت عالئم آنفلوانزا ظاهر خواهد شد، مانند 
سردرد، خستگی، احساس ضعف و گاهی هم 
حالت تهوع و استفراغ. عالئم دیگری که در اثر 
تماس طوالنی مدت و با غلظت کم گاز ایجاد 
می شود شامل کرختی، تاری دید بدون اینکه علت 
فیزیکی داشته باشد، اختالل خواب و ضعف 

حافظه و تمرکز است.

تشخیص مسمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن

اگر فرد هوشیاری خود را از دست داده باشد، 
اولویت درمان تثبیت شرایط او است. در این 
مواقع اقداماتی مانند دادن اکسیژن و مایعات 
و کنترل تشنج بیمار ضروری است. در همین 
حال به دست آوردن اطالعات از تیم درمانی و 
بستگان بیمار درباره زمان و میزان تماس بیمار 
با گاز برای روند درمان بیمار اهمیت زیادی 
دارد. اگر مسمومیت در اثر تنفس دود ناشی از 
آتش سوزی ایجاد شده باشد، الزم است پزشک 

معالج از این مورد آگاه شود زیرا بیمار ممکن 
است گازهای سمی دیگری را هم عالوه بر 

مونوکسیدکربن استنشاق کرده باشد.
زمانی که علت مسمومیت، قرار گرفتن در محیط 
بسته آلوده باشد پزشک حتما درباره نوع سوخت 
مصرفی وسایل منزل یا محل کار و کیفیت تهویه 
هوای محیط تحقیق خواهد کرد. همچنین پزشک 
خواهد پرسید بیمار چه مدت در این محیط قرار 
داشته یا اینکه پس از خارج شدن از آن محیط 
احساس بهبود داشته یا نه؟ آیا شخص دیگری 
از اعضای خانواده یا همکاران بیمار هم عالئم 

مشابه وی داشته اند؟ و... 
اگر فرد مسموم باردار است باید فوری پزشک 
مولکول های  میزان جذب  زیرا  کند  مطلع  را 
جفت  هموگلوبین  مولکول های  توسط  گاز 
10تا 15درصد بیشتر از میزان جذب این گاز 
به سمت هموگلوبین مادر است بنابراین می تواند 

برای جنین خطرات جدی داشته باشد.
پزشک هنگام معاینه بیمار ابتدا به سیستم عصبی 
وی توجه می کند. برای تایید تشخیص بیماری 

از بیمار آزمایش خون گرفته می شود تا سطح 
اکسیژن و کربوکسی هموگلوبین )مونوکسیدکربن 
متصل شده به هموگلوبین( خون اندازه گیری شود. 
بر اساس شدت مسمومیت ممکن است پزشک 
آزمایش های اضافه دیگری را هم برای بیمار 
تجویز کند. به عنوان مثال ممکن است در صورتی 
که بیمار دچار درد قفسه سینه شده یا ضربان 
نامنظم و تند قلبی دارد، پزشک دستور تهیه نوار 
الکتروکاردیوگرام را بدهد یا اگر فرد دچار تشنج 
شده، انجام سی تی اسکن و ام آرآی را درخواست 
کند. در صورتی هم که بیمار باردار باشد، جنین 
به دقت تحت نظر گرفته می شود و تعداد ضربان 
قلب و عالئم کاهش سطح اکسیژن جنین با دقت 

بررسی خواهد شد.
مدت ماندگاری این گاز در بدن کم است و 
درست به همان سرعتی که وارد بدن شده از بدن 
دفع خواهد شد. اگر فردی که دچار مسمومیت 
با این گاز شده در هوای تازه قرار بگیرد، پس 
از 6 ساعت نیمی از گازی که با تنفس بیمار 
وارد جریان خون وی شده، با بازدم از بدن دفع 

خواهدشد. در صورتی که بیمار را در محفظه های 
حاوی اکسیژن با فشار باال قرار دهیم، این زمان 
پاک سازی خون از این گاز کمتر و سرعت دفع 

این گاز بیشتر خواهد شد.
از آنجایی که مسمومیت با  گاز مونوکسید کربن 
منجر به از بین رفتن سلول های بدن، به خصوص 
سلول های مغزی می شود، خطر بروز مشکالت 
عصبی در بلندمدت بین افرادی که دچار این 

مسمومیت شده اند خیلی باالست.

روش های پیشگیری از مسمومیت
گاز مونوکسیدکربن بدون بو، رنگ و طعم است 
بنابراین بدون هیچ اخطاری قربانیان خود را 
به کام مرگ می فرستد. برای کمتر کردن خطر 
مسمومیت با این گاز شاید بهتر باشد به برخی 

نکات توجه کنید، از جمله:
و  خواب  اتاق  ورودی  در  خانه،  در   
پارکینگ هایی که به داخل خانه ارتباط دارد، 
دستگاه آژیر اعالم وجود گاز مونوکسیدکربن 

نصب کنید.

 زمانی که شومینه را روشن می کنید، مطمئن 
شوید مجرای دودکش باز است.

 هرگز از کباب پز زغالی یا منقل زغال داخل 
فضای بسته خانه استفاده نکنید.

 وسایل انرژی زای منزل را به گونه ای انتخاب 
کنید که امکان تهویه به بیرون از خانه را داشته 
باشند و حتما مطمئن شوید تمامی تاییدیه های 

الزم را از نظر ایمنی وسیله داشته باشند.
 برای نصب وسایل منزل از افراد کارآزموده 
کمک بگیرید و هر چند وقت یکبار وسایلتان 
را از نظر مجرای تهویه کنترل کنید که دچار 

انسداد و شکاف نشده باشد.
 قبل از شروع فصل زمستان و استفاده از 
بخاری و گرمکن هایی که با سوخت فسیلی کار 
می کنند از باز و پاکیزه بودن مجرای دودکش ها 
مطمئن شوید و برای بازرسی و احیانا تعمیر 

آن از افراد مجرب کمک بگیرید.
 هرگز برای گرم کردن محیط خانه از اجاق 

گاز و فر آشپزخانه استفاده نکنید.
 هیچ گاه از وسایل و موتورهای گاز سوز 
داخل خانه استفاده نکنید، حتی اگر پنجره ها باز 
باشد یا دستگاه تهویه داخل خانه روشن باشد.
 اگر پارکینگ به داخل منزل ارتباط دارد، 
هیچ گاه موتور ماشین را به صورت روشن داخل 
پارکینگ رها نکنید و هنگام گرم کردن ماشین 

پنجره های داخل خانه را نیمه باز بگذارید.

درمان مسمومیت
از  را  مسموم  فرد  بالفاصله  اقدام  اولین  در 
محیطی که گاز مونوکسیدکربن در آن منتشر 
شده، خارج کنید و در سریع ترین زمان به 
از  اکسیژن  است  بهتر  بدهید.  اکسیژن  او 
طریق ماسک مخصوص به بیمار داده شود 
که جریان اکسیژن را به صورت یکطرفه به 
سمت ریه منتقل می کند. این اقدام موجب 

می شود فرد هوای بازدم خود را که حاوی گاز 
مونوکسیدکربن است دوباره استنشاق نکند.
سپس بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. اگر پس 
از چند ساعت که بیمار تحت درمان با اکسیژن 
قرار گرفت، عالئم مسمومیت از بین رفت و 
آزمایش خون و معاینات فیزیکی وی نشان دهنده 
شرایط طبیعی بود، می تواند از بیمارستان مرخص 
شود. به دلیل احتمال بروز عوارض مغزی و 
عصبی ممکن است بعدا الزم باشد بیمار مورد 

معاینات دوباره قرار بگیرد.
اگر مسمومیت بیمار شدید باشد، ضروری است 
تنفس بیمار به کمک دستگاه تنفس مصنوعی 
با اکسیژن صددرصد انجام شود. ممکن است 
بسیار  آنها  را که شدت مسمومیت  بیمارانی 

باالست در محفظه های اکسیژن قرار دهند.

چه زمانی به مراکز درمانی مراجعه کنیم؟
اگر فرد کنار وسایلی است که با سوخت فسیلی 
کار می کنند، در معرض خطر مسمومیت با این 
گاز قرار دارد بنابراین با مشاهده اولین عالئم 
از محیط و  بیرون  به  باید فوری  مسمومیت 
جایی که هوای تازه جریان دارد، منتقل شود. 
نباید منتظر بروز عالئم شدیدتر مسمومیت شد.
کار  فسیلی  با سوخت  که  کنار وسایلی  اگر 
می کنند، زندگی می کنید و متوجه سردرد، عالئم 
سرماخوردگی و خواب آلودگی شدید، فوری 

با مراکز درمانی تماس بگیرید.
اگر متوجه شدید فردی دیگر در محیط کار 
یا زندگی تان دچار مسمومیت شده فوری از 
مراکز درمانی درخواست کمک کنید و وی را 
به بیرون از محیط منتقل کنید اما احتیاط کنید 
زیرا ممکن است خود شما هم دچار مسمومیت 

شده باشید و نتوانید به قربانی کمک کنید.

پیش آگهی مسمومیت
پیش آگهی به شدت مسمومیت بستگی دارد. 
بین افرادی که دچار مسمومیت شدید شده اند، 
عوارض  دچار  نفر   2 معموال  نفر   3 هر  از 
بلندمدت مسمومیت خصوصا عوارض عصبی 

خواهند شد. 
از هر 5  نه چندان شدید  در مسمومیت های 
نفر، 1 نفر دچار عوارض عصبی خواهد شد. 
عوارض عصبی مسمومیت در طیفی قرار دارد 
که می تواند از تغییرات شخصیتی تقریبی تا 
آسیب های ذهنی، نابینایی و ناشنوایی باشد. 
مسمومیت خانم های باردار ممکن است منجر 

به مرگ جنین یا فلج مغزی او شود.
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گاز مونوکسیدکربن بدون رنگ، بو و طعم است 
که در اثر سوختن مواد کربن دار و سوخت های 
فسیلی مانند چوب و بنزین حاصل می شود. 
مسمومیت با این گاز زمانی اتفاق می افتد که 
فرد هوای حاوی این گاز را استنشاق کند که می تواند خطرناک 

و مرگ آفرین باشد.
بنزینی  کوچک  موتورهای  خودرو،  جمله  از  وسایل  تمامی 

مانند ماشین های چمن زنی، اجاق خوراک پزی، فانوس، شومینه، 
کباب پز، آبگرمکن و ماشین های خشک کننده لباس هنگام کار 
کردن این گاز را هم تولید می کنند. خطر مسمومیت هنگام کار 
کردن با این وسایل زمانی بیشتر می شود که وسیله موردنظر 
ندارد،  امکان تهویه هوا در آن وجود  در فضای بسته ای که 
استفاده شود. یک گروه از قربانیان مسمومیت با این گاز افرادی 
هستند که دود ناشی از آتش سوزی را استنشاق می کنند. بیش 

از یک سوم مرگ های ناشی از مسمومیت با این گاز در زمان 
خواب افراد اتفاق می افتد.

در صورت استنشاق این گاز، مولکول های گاز از طریق ریه وارد 
گردش خون می شوند و به مولکول های هموگلوبین خون که 
وظیفه انتقال مولکول های اکسیژن را در خون دارند، می چسبند،  
درنتیجه هموگلوبین نمی تواند اکسیژن را منتقل کند. اگر زمان 
تماس فرد با این گاز ادامه پیدا کند، مولکول های مونوکسیدکربن 

جایگزین مولکول های اکسیژن بیشتری می شوند، درنتیجه میزان 
نیاز سلول های بدن به اکسیژن تامین نمی شود. بدون تامین اکسیژن 
مورد نیاز سلول های بدن، آنها رفته رفته می میرند و از بین می روند. 
قلب  و  مغز  مانند  بدن  ارگان های حیاتی  در  بیشتر  اتفاق  این 
رخ می دهد که به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. از سوی دیگر، 
گاز مونوکسیدکربن می تواند مستقیم مانند سم عمل کند و بر 

واکنش های شیمیایی داخل سلول ها تاثیر بگذارد.

 ترجمه:
صدرا بنکدار

همان طور که گفته شد، گاز مونوکسیدکربن بدون بو و رنگ است بنابراین 
تشخیص وجود گاز برای ما مشکل خواهد بود اما برخالف گازهای 
دیگر، حتی وجود مقادیر کم این گاز هم می تواند آسیب های جدی 
به سالمت ما وارد کند. در سال 2015 میالدی )آخرین آماری که در 
دسترس است( در بریتانیا 53 نفر و در آمریکا 170 نفر بر اثر مسمومیت 
با این گاز جان خود را از دست دادند. هر چند این ارقام آمار باالیی را 
نشان نمی دهد، می توان از بروز این مرگ های خاموش جلوگیری کرد. 
متاسفانه هم در سطح عموم و هم در سطح جوامع علمی اطالعات 
کمی درباره خطرات مسمومیت جزیی با این گاز وجود دارد. همه ما 
خیلی خوب می دانیم عالئم مسمومیت شدید با این گاز چیست و چه 
تاثیرات مخربی بر بدن ما می گذارد اما آنچه که به آن توجهی نشده، 
مسمومیت جزیی با مقادیر کم گاز طی مدت طوالنی است که آژیرهای 
هشدار وجود گاز را هم به صدا درنمی آورد.این نوع مسمومیت عالئم 
غیرمشخص ولی بسیار مهمی دارد.  همان طور که اشاره شد، مسمومیت 
شدید عالئم مشخصی مانند سردرد، سرگیجه، تشنج و نهایتا هم کما و 
مرگ دارد. اینها عالئمی هستند که همواره توسط وسایل ارتباط جمعی 
بیان می شود اما عالئم مسمومیت مزمن با این گاز متفاوت و گاهی هم 
مبهم و نامشخص است. معموال افرادی که دچار مسمومیت مزمن هستند 
از احساس خستگی، وجود عالئم سرماخوردگی، کم شدن حافظه، 
دردهای عضالنی- اسکلتی، اختالل حرکتی و اختالالت عاطفی و خلقی، 
افسردگی و زودرنجی گالیه دارند. بروز این عالئم در همه افراد یکسان 

نیست و به همین دلیل کامال تشخیص داده نمی شود. البته لزوما بروز این 
عالئم را نمی توان تنها به مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن نسبت داد.

باورهای اشتباه 
جنبه دیگر ناآگاهی افراد نسبت به مسمومیت با این گاز مربوط به نحوه 
بهبود پس از مسمومیت است. دانسته های ما بر این اساس است که هر 
گاه فردی با این گاز مسموم شد، به محض بیرون آوردن او از محیط 

آلوده مولکول های گاز از جریان خون او خارج می شوند.
این دانسته در راستای این دیدگاه کلی است که آسیب ناشی از مسمومیت با 
این گاز ناشی از کمبود اکسیژن و دسترسی نداشتن به اکسیژن )هیپوکسی( 
است زیرا می دانیم کربن به هموگلوبین متصل شده و مانع حمل اکسیژن 
توسط هموگلوبین می شود، درنتیجه فرد آرام آرام خفه می شود بنابراین 
تصور ما این است که اگر فرد را به محیط بیرون منتقل کنیم بالفاصله 
بهبود می یابد، در حالی که مکانیسم مسموم شدن بسیار پیچیده است. 
بدون شک کمبود اکسیژن نقش مهمی در مسمومیت و آسیب های ناشی 
از آن بازی می کند، در عین حال مونوکسیدکربن به مولکول های پروتئینی 
دیگر هم متصل می شود و با ایجاد سم سیستم تنفسی سلول ها را فلج 
می کند و موجب التهاب سلول می شود. در این میان سلول های مغز و 
قلب بیشتر از سایر ارگان ها آسیب می بینند. از سوی دیگر، استنشاق 
دوباره اکسیژن هم می تواند به سلول هایی که بر اثر مسمومیت با گاز 

مونوکسیدکربن از این عنصر محروم شده بودند، آسیب مجدد بزند.

تاثیرات بلندمدت مسمومیت
آنچه که در بلندمدت موجب رنج بسیار برای این افراد می شود، اختالالت 

عاطفی ناشی از مسمومیت است. یکی از افرادی که 
در بلندمدت با این گاز مسموم شده بود، سرانجام 

مجبور شد  شغل خود را که در انجام آن بسیار 
موفق بود، عوض کند. او معلم جوانی بود 

صدای  و  سر  نمی توانست  دیگر  که 
کند.  تحمل  را  کالس  دانش آموزان 

این مسمومیت همچنین می تواند 
روی روابط خانوادگی تاثیرات 
سوئی بگذارد زیرا فرد مسموم 
دیگر نمی تواند مانند قبل روابط 
عاطفی خود را حفظ کند یا اینکه 

دچار فراموشی می شود. به عنوان 
مثال یکی از بیماران گالیه می کرد بعد 
از 30 سال فراموش کرده بود همسرش 

هیچ گاه چای نمی نوشد. 
این افراد احتماال قادر نخواهند بود مانند 

زمانی که مسموم نشده بودند با دیگران 
ارتباط برقرار کنند یا کار کنند و فعالیت های روزانه 
خود را انجام دهند. بسیاری از این بیماران ممکن است 

ماه ها یا حتی سال ها به پزشک مراجعه کنند اما پزشک به آنها خواهد 
گفت همه این تغییرات طبیعی است، در حالی که اگر پزشک به غیر 
از وضعیت فیزیکی بیمار به وضعیت محیط زندگی او هم توجه کند، 
متوجه می شود این تغییرات ذهنی و روانی ناشی از مسمومیت تدریجی 

با این گاز است و ابدا طبیعی نیست.

چه باید کرد؟
وجود مونوکسیدکربن را نمی توان انکار کرد، حتی بدن ما مقدار کمی 
از این گاز را تولید می کند. افرادی که دخانیات مصرف می کنند 
مقدار بیشتری از این گاز را تولید می کنند. در محیط های زندگی 
بیشترین عامل تولید این گاز اجاق گازهای خانگی است. در 
بریتانیا از بین اجاق گازهای هر 6خانه، اجاق گاز یک خانه 
وضعیت ایمنی ندارد پس باید اجاق گازهای خانگی 
به طور مرتب سرویس شوند تا اطمینان حاصل 
شود به خوبی می سوزند. همچنین نصب آژیر های 
اعالم وجود گاز مونوکسیدکربن در محیط های 
خانگی یکی از ضروریات ایمنی است، حتی اگر 
در محل زندگی شما تمام وسایل انرژی زا الکتریکی 
است نصب این آژیر ضروری است زیرا گاز ممکن 
است از خانه های دیگر به محل زندگی شما منتقل 
شود. در حال حاضر بیش از 
نیمی از خانه های واقع در 
بریتانیا به این آژیر مجهز 

شده اند.

آیا مسمومیت خفیف با مقادیر کم گاز خطرناک تر است؟
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چطورروابطعاطفيدچارخفگيميشوند؟
آبراهام مازلو، روان شناس معروف، سلسله مراتب  طبق هرم 
نيازهاي انساني را مي توان در يك مدل هرمي ارائه كرد كه 
كف هرم نيازهاي پايه قرار دارد و هرچه به قله هرم نزديك 
مي شويم، به نيازهاي عالي تر مي رسيم. اين نيازها شامل نيازهاي 
زيستي، نياز به امنيت، عشق و احساس تعلق، اعتمادبه نفس و 

خودشكوفايي است. 
هر انساني در طول زندگي خود براساس عوامل مختلف و پختگي 
و رشد خود مي تواند در جايگاه باالتري از آن قرار بگيرد. بسياري 
از افراد در همان سطوح پاييني هرم باقي مي مانند بنابراين هرگز 

نمي توانند خودشكوفايي را به عنوان يك نياز ببينند. 
اگر هرم مازلو را به يك كوه تشبيه كنيم، در ارتفاعات اين كوه 
اكسيژن كم است. به همين دليل با »پديده خفگي« روبرو مي شويم 
كه يكي از داليل به بن بست رسيدن ازدواج هاي معاصر هم همين 
موضوع است. ارتفاعات هم جايي است كه انتظارات ما به شكل 

آزار دهنده  اي براي خودمان و طرف مقابل به اوج خود مي رسند.

چقدر از ارتباط خود ناراضي هستيد؟

نشانگان خفگي در ازدواج 
به نظر مي رسد در دهه هاي 
دستخوش  ازدواج  اخير 
و  شده  زيادي  تغييرات 
ارتباط  اين  در  افراد  انگار 
دنبال موردي بيشتر از عشق و محبت هستند؛ 
آنچه كه گوي سبقت را از عشق ربوده و 
درواقع نوعي خودشكوفايي و موفقيت است. 
انسان هاي عصر حاضر ميل سيري ناپذيري به 
شكوفايي و موفقيت دارند و براي موفق شدن 
خودشان حتي اجازه نمي دهند عشق راهشان 
را سد كند. البته كه تالش براي موفقيت بسيار 
خوب است ولي در رابطه  اي مانند ازدواج 
آنچه مهم است موفقيت رابطه است؛ نه فقط 
رسيدن به حس موفقيت. در واقع، اگر دو 
طرف رابطه حس خوبي نداشته باشند، رابطه 

هم نمي تواند موفق شود. 
چگونه مي توانيم رابطه موفقي داشته باشيم؛ 
رابطه  اي كه هم خودمان و هم طرف مقابل در 
آن احساس خوبي داشته باشيم. درباره اين 
موضوع با دكتر مصطفي فروتن، روان شناس 

و مشاور گفت وگو كرده ايم. 

: براي وارد شدن در روابط عاطفي 
بايد به چه نكاتي توجه داشت؟

نخستين گام اين است توجه داشته باشيم انسان 
موجودي خودخواه است كه اين خودخواهي 
صفت غالب و نهفته در وجود او است. براساس 
اصل ارتباط موثر، همه ارتباطات براساس نياز 
خاصي شكل مي گيرند. همه ارتباطات برمبنای 
سود آوري و منفعت طللبي ادامه پيدا مي كنند و 
گاهي رابطه به دليل بروز خسارت و تامين نشدن 

منافع موردنظر از هم مي پاشد. 
البته شايد به نظر برسد هر رابطه  اي بر اساس 
دريافت سود و منفعت شكل مي گيرد اما بايد 
توجه داشته باشيم نياز به تامين منفعت و حساب 
سود و ضرر و زيان به دو صورت است؛ حالت 

مادي و غيرمادي. 
واژه سود و زيان ذهن اغلب افراد را به سوي 
موضوعات مادي سوق مي دهد، در صورتي كه 
شامل هرگونه احساس خوبي مي شود كه از بودن 
در رابطه به دست مي آوريم بنابراين شروع هر 

رابطه  اي به دليل داشتن نياز است. 

: در اين ميان فرهنگ چه نقشي دارد؟
در اصول رفتارشناسي و مكاتب مختلفي كه در 
حوزه رفتار وجود دارد، ميانگين نظرياتي كه داريم 
نشان مي دهد زندگي تابعي از فرهنگ است. 
فرهنگ هم به نوعي به معناي شرايط است؛ 
يعني زمان و مكان. به اين معنا كه ممكن است 
با موضوعاتي كه در زمان حال با آنها روبرو 
هستيم، در برش ديگري از زمان به گونه ديگري 

روبرو شويم. 
شيوه زندگي ما در زمان هاي مختلف بسيار متفاوت 
و درواقع تابعي از فرهنگ ماست. فرهنگ هم در 
چگونگي رفتار افراد يك جامعه بسيار موثر است 
بنابراين، تاثير فرهنگ را در روابط افراد در دوران 

مختلف هم مي توان جستجو كرد. 

: شكل گيري روابط در دوران مختلف 
چگونه است؟

ذات روابطي مانند ازدواج با ظاهر آنها متفاوت 
است؛ يعني ظاهر آنها دلنشين است و مثال همه 
در هر فرهنگي از ازدواج به عنوان پديده  اي 
دلنشين ياد مي كنند كه آداب و رسوم خاصي 
هم دارد بنابراين ظاهرش دوست داشتني است 
اما توجه داشته باشيم ذات و باطن ازدواج بسيار 
متفاوت است. درواقع، باطن اين رابطه بسيار 
تعهدآور است. ازدواج هم براساس رسيدن 
مرد  و  زن  بين  تفاوت  برمبنای  و  توافق  به 

پايه ريزي شده است. براساس اين تفاوت ها، 
دنياي متفاوت زن و مرد تعارضاتي به وجود 
مي آورد كه بايد آنها را پذيرفت بنابراين مي توان 
گفت به طور كلي ازدواج يك توافق و تفاهم 
است؛ يعني دو طرف طبق تعهداتي وارد رابطه 
و  تفاوت ها  با وجود  مي شوند و مي پذيرند 

مشكالت كنار همديگر بمانند. 
به اين ترتيب به نظر مي رسد اگرچه ظاهر ازدواج 
بسيار شيرين است، ذات آن سخت و مشكل آفرين 
است. با توجه به اينكه انسان موجود خودخواهي 
است، خواسته هاي خود را هم در رابطه دنبال 
مي كند و به فكر سود و منفعت خودش است. 
فراموش نكنيم ميل افراد به تجرد ريشه در 
همين خودخواهي دارد چون نمي خواهند از 
خواسته هايشان به خاطر ديگران بگذرند. با 
ازدواج  پيمان  به  از وارد شدن  اينكه  وجود 
به  را  استقبال هم مي كنند ولي در عمل آن 

تعويق مي اندازند. 
از لحاظ  افراد  اينكه  اين ترتيب به جاي  به 
عاطفي سرمايه گذاري كنند، هر كدام از دو 
طرف سعي مي كند منافع خود را در رابطه 
رابطه  نمي توانند  دليل  همين  به  كند.  تامين 

درست و موفقي داشته باشند. 
از مواردي است كه مانع  تعهد گريزي يكي 
مي شود.  عاطفي  روابط  به  افراد  شدن  وارد 

شايد ازدواج اصولي خيلي سخت به نظر برسد 
چون با ذات خودخواهانه بشر در تناقض است 
چون هر دو طرف اغلب نمي توانند دست از 
خودخواهي هاي خود بردارند اما افراد نيازهاي 
برطرف  مختلف  روش هاي  به  را  خودشان 
مي كنند و تعهد كه يكي از موضوعات مهم 
در رابطه است به تدريج فراموش مي شود. 

: روابط عاطفي چطور مي توانند به 
موفقيت دست پيدا  كنند؟

در روابطي كه تعهدي وجود ندارد، شاهد اين 
هستيم كه افراد به جاي سرمايه گذاري هاي عاطفي 
سعي مي كنند به فكر رسيدن به مصالح و عاليق 
خود باشند اما اگر اين موضوع ادامه پيدا كند، آنها 

نمي توانند در ازدواج موفق عمل كنند. 
توجه به تفاوت ها و پذيرش آنها تا حدود زيادي 
مي تواند منجر به موفقيت ما در ارتباط شود. 
برقراري تساوي حقوقي هم تا حدود زيادي 
مي تواند موفقيت يك رابطه را تضمين كند چون 
وقتي بخواهيم تساوي برقرار كنيم، حتما بايد ميزان 
خودخواهي هاي خود را تا حدود زيادي كاهش 
دهيم. به اين ترتيب براي حفظ منافع خود در 
يك ارتباط هم بايد توجه داشته باشيم كه زماني 
مي توانيم به موفقيت و منفعت خود در ارتباط 
با همسرمان فكر كنيم كه قبل از آن به حفظ 
منفعت و سود او توجه كرده باشيم چون رابطه 
زماني موفق مي شود كه منفعت طرف مقابل را 
هم مدنظر قرار دهيم. درواقع ما بايد ياد بگيريم 
چگونه در يك ارتباط مي توانيم باوجود تفاوت ها 
با هم كنار بياييم. ضمن اينكه از قوانين ماندن در 
يك رابطه آگاه باشيم. اينكه بدون كوچك ترين 
شناختي از قوانين زندگي زناشويي وارد رابطه 
زناشويي شويم، فقط به اين دليل كه فكر مي كنيم 
بايد ازدواج كنيم قطعا ما را به جايي نخواهد 
رساند و برعكس باعث مي شود با مشكالت 
زيادي مواجه شويم. توجه داشته باشيم وقتي 
بدون آگاهي دست به انجام هر كار ديگري هم 

بزنيم، قطعا نمي توانيم موفق شويم. 

: روابط امروزي چه تغييراتي كرده اند؟
 انتظار زنان و مردان امروزي با گذشته قابل مقايسه 
نيست. در گذشته افراد معيارهاي ساده تري براي 
انتخاب همسر داشتند چون در واقع انتظارشان 
از همسر ايده آل بر نقاط ديگري از هرم مازلو 
متمركز بود و انتظاراتي متفاوت از همسر خود 
داشتند ولي خواسته هاي افراد در حال حاضر 

قابل مقايسه با گذشته نيست. 

امروزه افراد انتظارات ديگري در روابط از همديگر 
دارند؛ انتظار عشق ورزيدن و خودشكوفايي. در 
عين حال با مشكالتي مثل كمبود وقت و استرس 
زياد هم مواجه هستند كه همين موضوع مانع  

رسيدن آنها به خواسته هايشان مي شود. 
با توجه به اينكه افراد اغلب زمان زيادي را بيرون 
از منزل سپري مي كنند، كمبود وقت و افزايش 
استرس و اضطراب باعث كمبود فضا و اكسيژن 

در هرم مازلو مي شود، به ويژه زماني كه افراد 
جاه طلب تر هم شده اند و بيشتر به فكر سبقت 
گرفتن از همديگر هستند. براي جلو گيري از چنين 
روندي مي توان با افزايش مهارت هاي ارتباطي 
و كم كردن توقعات و انتظارات به نتيجه بهتري 
رسيد. در غير اين صورت به دليل تعارض بين 
سطوح مختلف نيازهاي خود در يك رابطه دچار 

احساس خفگي و نارضايتي مي شويم.

 يكتا فراهاني 

ذات روابطي مانند 
ازدواج با ظاهر آنها 

متفاوت است؛ يعني 
ظاهر آنها دلنشين 

است و مثال همه در 
هر فرهنگي از ازدواج به عنوان 

پديده  اي دلنشين ياد مي كنند كه 
آداب و رسوم خاصي هم دارد 

بنابراين ظاهرش دوست داشتني 
است اما درواقع، باطن اين رابطه 

بسيار تعهدآور است

ازدواج يعنی شكاف ايجاد كردن بين ترک خانه و 
وفاداری. زمانی كه زن يا مرد خانه والدين خود را 
ترک می كنند، به سوی زندگی مشترک می روند. 
با توجه به اينكه پيوند زن و شوهر از پيوند بين 
والدين و فرزند قوی تر است، مرد بايد پدر و مادر خود را ترک كند 
و به همسر خود بپيوندد و آنها به يك بدن تبديل  شوند. ما نمی گوييم 
يك »كودک« يا »نوجوان« مادر و پدر خود را ترک می كنند، اين به 
معنای »بزرگسالی« است. وظيفه والدين است كه اطمينان حاصل 
كنند فرزندشان به عنوان يك بزرگسال و فرد بالغ، خانه را ترک 
می كند، نه كسی كه هنوز برای بالغ شدن راه پيش رو دارد. ما بايد 
طوری فرزندانمان را پرورش بدهيم كه با آمادگی پذيرش مسووليت 
كار، ازدواج و خانواده از خانه ما خارج شوند. ترک خانه و ازدواج 
برای برخی افراد در يك زمان اتفاق می افتد و ممكن است در يك 
روز باشد؛ شما صبح در خانه والدين خود از خواب بيدار شده، به 
سوی مجلس عروسی تان روانه می شويد، ازدواج می كنيد و سپس 
به ماه عسل می رويد. شما پدر و مادر خود را ترک می كنيد و فوری 
زندگی با خانواده جديد خود را شروع خواهيد كرد، درحالی كه برای 
بعضی افراد، يك فاصله زمانی بين جدايی از خانه پدری و پيوستن به 
خانواده جديد وجود دارد. امروزه در بعضی موارد، فاصله بين ترک 
خانه و ازدواج 10 سال يا بيشتر طول می كشد. فرزند مدرسه را به 
اتمام رسانده، شاغل می شود، خانه را ترک می كند، به خانه شخصی 
خود نقل مكان می كند، مقداری پول پس انداز كرده و زندگی خود را 

به عنوان يك مجرد آغاز می كند.
ازدواج بادوام تنها در شرايطی امكان پذير است كه زن و مرد از هر 
نظر خانه والدين را ترک كنند. هر دو بزرگسال بايد آماده باشند از نظر 
جسمی، رابطه ای، عاطفی، مالی، معنوی و گاهی جغرافيايی از خانه 

والدين خود جدا شوند. هنگام ترک منزل به چند نكته توجه كنيد:
خانه والدين را از نظر جسمی ترک كنيد: وقتی دو يا چند خانواده زير 
يك سقف زندگی می كنند، باز هم چالش های خود را دارند. در صورت 
امكان، زندگی متاهلی خود را با حضور فيزيكی خودتان شروع و حفظ 
كنيد. خانه شخصی شما بيان ملموس ترک و پيوستن دوباره است. 
تعداد زيادی از فرزندان بالغ همراه والدين برای كار در يك شركت 
نوپای خانوادگی، جهت مراقبت از والدين سالمند خود يا مراقبت از 
خود  طی بحران سالمت، دوباره به خانه والدين می روند اما بازگشت 

به خانه پدری به صورت موقت بسيار بهتر از حضور دائمی است.
خانه را به طور روابطی ترک كنيد: ازدواج نياز به اولويت های جديد 
دارد. فرد موردعالقه شما در زندگی اكنون همسر شماست. مادر ديگر زن 
شماره يك شما نيست و همين طور پدر شما. دستپخت همسرتان اكنون 
غذای موردعالقه شماست. كارهای دستی همسرتان قابل ستودن است.

خانه را از نظر عاطفی ترک كنيد: خبر خوب محل كارتان را ابتدا  
با همسرتان به اشتراک بگذاريد، نه والدين. اگر نياز به تصميم گيری 
داريد، قبل از تماس با والدين با همسرتان صحبت كنيد. اگر با والدين 

تماس می گيريد، اجازه ندهيد احساسات مادر يا پدر در اين باره باعث 
شود همسرتان را فراموش كنيد و او دلخور شود. اگر به تازگی ازدواج 
كرده ايد، نيازی نيست هر روز برای بيان وقايع زندگی روزانه خود، با 
والدينتان تماس بگيريد يا به خانه آنها پيام بدهيد. درست همان طور كه 
به فضای جسمی و رابطه ای نياز داريد، به فاصله عاطفی نيز نياز داريد.

خانه را از نظر مالی ترک كنيد: ترک منزل از نظر مالی مانند ترک خانه 
از نظر جسمی يك مرز محسوس است. وقت آن است كه كارت های 
اعتباری والدين خود را پس بدهيد و راه مالی خود را دنبال كنيد. يكی 
از بزرگ ترين اشتباهاتی كه در ازدواج جوان ها انجام می شود، اين 
است كه بخواهند آنچه را كه پدر و مادرشان مثال در طول 30 سال 
به دست آورده اند، طی 3 سال به دست بياورند)يك شبه ره صدساله 
طی كردن( به روش خودتان زندگی كنيد. سخت كار كنيد، بخشنده 
باشيد، با پشتكار صرفه جويی كنيد و سپس با خوشحالی زندگی را 

سپری كنيد. اينها دارايی شماست.
در صورت لزوم، از نظر جغرافيايی خانه را ترک كنيد: ما والدين 
عالی و دوست داشتنی داريم اما آزادی ساختن زندگی مشترک به 
تنهايی، باعث شفاف سازی ما می شود. وقتی والدينمان از آپارتمانمان 
ديدن می كنند برايشان جذاب می شود و می بينند كه ما بيشتر از آنچه 

بايد، زندگی را با هم ساخته ايم. 
وقتی پدر و مادرمان در اتاق  می نشينند و از غذايی كه با همسرمان تهيه 
كرده ايم، می خورند، لذت می بريم و اطمينان داريم اين يكی از بهترين 

راه هايی است كه به والدين خود احترام می گذاريم.
 تشويق را فراموش نكنيد: بعد از ترک خانه و يكی شدن با همسرتان، 
ممكن است نياز به بازگشت به خانه والدين بعدا در زندگی احساس 
شود. بيماری والدين، از دست دادن شغل، بحران زناشويی يا انتقال 
كوتاه مدت ممكن است باعث بازگشت ما به خانه والدين شود. به خاطر 

داشته باشيد بازگشت شما موقت است؛ ازدواج برای يك عمر است.
www.focusonthefamily.com :منبع

ازدواج به معنای ترک خانه و تمايل به داشتن 
زندگی جديد است

 ترجمه: هدا 
صادقیان 

حقیقی



چطور با گرفتگی بینی بخوابیم؟

خوابیدن با خیال راحت هنگام سرماخوردگی
آنفلوانزا  حساسیت، سرماخوردگی، 
بینی  گرفتگی  شایع  علل  سایر  و 
شما  برای  را  خوابیدن  می توانند 

مشکل یا حتی ناممکن کنند.
گرفتگی بینی ممکن است باعث شود با احساس اینکه 
نمی توانید نفس بکشید، از خواب بپرید یا اصال در 

به خواب رفتن دچار مشکل شوید.
نتایج یک بررسی در سال ۲۰۱۵ میالدی نشان داد 
ابتال به سرماخوردگی  خواب راحت می تواند خطر 

را کاهش دهد.
راه های گوناگونی برای پیشگیری از اختالل خواب به 
علت گرفتگی و پرخونی یا احتقان بینی وجود دارد. 

در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱.سرتانراباالنگهدارید: پرخونی مخاط بینی و 
گرفتگی بینی ناشی از آن، شب ها بدتر می شود زیرا 
است.  مشکل تر  سینوس ها  و  بینی  ترشحات  تخلیه 
باعث  هم  سینوس ها  در  مخاطی  ترشحات  تجمع 
باعث  است  ممکن  و هم  تنفس می شود  در  اشکال 

شود صبح با سردرد از خواب بیدار شوید.
برای حل این مشکل سعی کنید با گذاشتن چند بالش 
ترشحات  تا  نگه دارید  باال  خواب  هنگام  را  سرتان 
افراد  برخی  شوند.  تخلیه  راحت تر  سینوس هایتان 
ممکن است روی کاناپه یا صندلی با پشتی متحرک 

بخوابند. راحت تر 
۲.ازمرطوبکنندههوااستفادهکنید: خشکی بینی 
می تواند باعث احساس ناراحتی و حساسیت بیشتر 
به ترشحات مخاطی شود. دستگاه های مرطوب کننده 

بینی  شدید  از خشکی  هوا  کردن  مرطوب  با 
جلوگیری می کنند و درد حین تنفس از بینی 
دچار پرخونی و گرفتگی را کاهش می دهند.
یا  نعناع  اسانس  مانند  اسانس هایی  افزودن 
اکالیپتوس به آب درون دستگاه مرطوب کننده 
ممکن است برای برخی افراد مطبوع باشد.
نکته مهم پاک کردن منظم دستگاه مرطوب کننده 
است زیرا رطوبت می تواند رشد باکتری ها و 
قارچ ها را تشدید کند. بهترین راه برای این 
کار خواندن دستورالعمل سازنده دستگاه برای 

پاک و ضدعفونی کردن آن است.
نگهدارید:  تخت کنار را ملزوماتتان .۳
گرفتگی و پرخونی بینی تنها عاملی نیست 
که در جریان سرماخوردگی خواب را مختل 
می کند. برای بسیاری افراد بیدار شدن برای 
دستمال کاغذی  برداشتن  یا  خوردن  آب 

خواب شبانه را به هم می ریزد.
یک جعبه دستمال کاغذی و یک بطری آب 
کنار بسترتان بگذارید تا مجبور نشوید برای 

دسترسی به آنها از تختخوابتان بلند شوید.
۴.عسلبخورید: گرفتگی بینی باعث می شود شما 
مجبور شوید از راه دهان نفس بکشید و به این ترتیب 
دچار خشکی و درد گلو هم بشوید. اگر از قبل هم 
سرفه و گلودرد داشته باشید، خوابیدن ممکن است 
برایتان مشکل شود. عسل با پوشاندن گلو احساس 
ناراحتی تان را تسکین می دهد.عسل همچنین ممکن 
باشد. یک بررسی  تاثیر داشته  است در مهار سرفه 
در سال ۲۰۱۴ میالدی  عسل را با دارونما و داروی 
سالبوتامول، یک گشادکننده کوتاه اثر راه های هوایی 
ریه در کودکان مبتال به سرماخوردگی مقایسه کرد. 
کاهش  در  را  تاثیر  بیشترین  عسل  داد  نشان  نتایج 
هم  کودکان  دیگر،  طرف  از  دارد.  کودکان  سرفه 
داشته  تمایل  عسل  خوردن  به  بیشتر  است  ممکن 
باشند تا داروهای دیگر. البته یادتان باشد به کودکان 
بوتولیسم  مسمومیت  خطر  دلیل  به  سال  یک  زیر 

داد. نباید عسل 

۵.پیشازخواببهحمامپربخاربروید: بخار آب گرم 
در حمام ممکن است به باز شدن سینوس هایتان کمک 
کند. بخار آب ترشحات خشک شده مخاطی را مرطوب و 
شل می کند، به تخلیه ترشحات بینی پیش از رفتن به بستر 

کمک می رساند و درد و گرفتگی بینی را کاهش می دهد.
ماساژ پوست روی سینوس ها به تخلیه ترشحات آنها کمک 
می کند. دوش آب گرم همچنین ممکن است به آرام شدن 

شما پیش از رفتن به بستر کمک کند.
کنید: استفاده نمکی شستشوی محلول از .۶
حاوی  که  نمکی  افشانه های  یا  شستشو  محلول های 
مقدار اندکی نمک مخلوط شده با آب استریل هستند، 
یاری  شما  سینوس های  و  بینی  ترشحات  تخلیه  به 
و  تحریک  نمکی  محلول  با  شستشو  می رسانند. 
تورم مخاط را کاهش می دهد و باعث می شود شب 
کنید.محلول های  بینی  در  کمتری  گرفتگی  احساس 
نمکی شستشو حاوی داروی خاصی نیستند بنابراین 
یک  کرد.  استفاده  آنها  از  در شب  بار  چند  می توان 

و  بگذارید  بسترتان  نزدیک  را  نمکی  محلول  افشانه 
هر وقت الزم بود، از آن استفاده کنید.

۷.ازنوارچسبهایبینیاستفادهکنید: این نوارچسب ها که 
روی پل بینی چسبانده می شوند،  سوراخ های بینی را کمی 
به بیرون می کشند. گرچه اغلب افراد از این نوارچسب ها 
برای پیشگیری از خرخر استفاده می کنند، آنها را می توان 
برای تنفس راحت تر هنگام گرفتگی بینی هم استفاده کرد.
۸.ازافشانههاوقطرههایبینیبدوننسخهاستروئیدی
یاضداحتقاناستفادهکنید: قطره ها و افشانه های بدون 
نسخه برای کاهش التهاب و پرخونی مخاط بینی به علت 
حساسیت یا سرماخوردگی وجود دارند. این داروها برای 
مصرف کوتاه مدت خطری ندارند و به سرعت باعث برطرف 

شدن گرفتگی بینی می شوند.

دارویی  مواد  دارای  افشانه ها  و  قطره ها  این  از  برخی 
هستند که در بلندمدت بدن نسبت به آنها تحمل پیدا 
می کند بنابراین هنگامی که پس از مصرف طوالنی این 
داروها، آنها را قطع می کنید، ممکن است دچار گرفتگی 

بینی واکنشی شوید.
هنگام استفاده از این داروها دستورات روی بسته را 
بخوانید و رعایت کنید، ازجمله حداکثر مدت مجاز 
استفاده مداوم از آنها. همیشه از کمترین مقدار موثر 

این داروها استفاده کنید.
افشانه های استروئیدی یا کورتونی با تسکین التهاب 
می توانند پرخونی و تحریک شدگی مجاری بینی را 
کاهش دهند. این داروها را می توانید بدون نسخه یا 

با نسخه تهیه کنید.
به یاد داشته باشید افشانه های کورتونی را برای کودکان 
به کار نبرید، مگر اینکه پزشک آن را تجویز کرده باشد.
داروهای  بخورید:  سرماخوردگی داروی .۹
سرماخوردگی حاوی موادی هستند که پرخونی مخاط 
برایتان راحت تر  را  تنفس  را کاهش می دهند و  بینی 
می کنند. این داروها ممکن است عالئم دیگر شما ازجمله 

درد عضالت و سردرد را هم تسکین دهند.
از ترکیب کردن چند داروی سرماخوردگی پرهیز کنید. 
این داروها به خصوص داروهای ضداحتقان بینی را به 
را  آنها  پزشک  اینکه  مگر  ندهید،  کودکان  و  نوزادان 

تجویز کرده باشد.

چه افرادی باید به پزشک مراجعه کنند؟
نوزادان  مانند  ایمنی ضعیف  دستگاه  دارای  افراد   
یا سالمندانی که دچار عالئم آنفلوانزا شده اند. درمان 

زودرس آنفلوانزا با داروهای ضدویروسی می تواند شدت 
عفونت را کاهش دهد.

بینی شده اند. نوزادان   نوزادانی که دچار گرفتگی 
زیر ۲ ماه فقط از راه بینی شان تنفس می کنند بنابراین 
گرفتگی بینی می تواند به سرعت باعث مشکالت جدی 

تنفسی در آنها شود. حتما آنها را نزد پزشک ببرید.
نشانه های  یا  کنند  تنفس   اشخاصی که نمی توانند 
مشکل تنفسی مانند سرعت باالی ضربان قلب، کبودی 
لب ها، تنفس سریع، سرگیجه و سیاهی رفتن چشم ها یا 
تغییرات شدید در خلق وخو شخصیت را نشان می دهند.
 افرادی که تب باالی 39/۵ درجه سانتی گراد دارند 

یا تب آنها بیش از چند روز طول کشیده است.
 کسانی که گرفتگی بینی شان بیش از ۲ هفته طول 
بدتر  بینی  شان  گرفتگی  روز  چند  طول  در  و  کشیده 

شده است.
 اشخاصی که گرفتگی بینی شان با نشانه های حمله 
آسم مانند اشکال ناگهانی در تنفس، خس خس سینه یا 

بریده بریده نفس کشیدن همراه شده است.
Medical News Today:منبع

 ترجمه: 
علی نکویی

 نکته مهم پاک کردن منظم دستگاه 
مرطوب کننده است زیرا رطوبت می تواند 

رشد باکتری ها و قارچ ها را تشدید 
کند. بهترین راه برای این کار خواندن 

دستورالعمل سازنده دستگاه برای پاک و 
ضدعفونی کردن آن است

چه زمانی نزد پزشک برویم؟

سرماخوردگی اغلب باعث گرفتگی بینی می شود. 

آنتی بیوتیک ها و سایر داروها نمی توانند ویروس 

سرماخوردگی را از بین ببرند بنابراین پزشکتان 

نمی تواند کار چندانی برایتان انجام بدهد. بهترین 

راه نوشیدن مقدار زیادی مایعات و خوابیدن یا 

استراحت در خانه است تا فرصت بهبود به بدن 

داده شود. عالئم سرماخوردگی ممکن است بین 

۲ روز تا ۲ هفته طول بکشد. افرادی که مبتال به 

آنفلوانزا هستند، معموال پس از یک هفته بهبود 

پیدا می کنند اما برخی عالئمشان ممکن است برای 
۲ هفته یا بیشتر ادامه یابد.

مدرسه مانع انتشار عفونت به دیگران می شود.یابد. در خانه ماندن و نرفتن به محل کار یا استراحت کنند تا بیماری شان زودتر بهبود به اندازه کافی آب بنوشند و تا حد امکان تا حدی این مشکل را رفع کرد. افراد باید می  کند اما با درمان های خانگی ساده می توان به طور کلی گرفتگی بینی خوابیدن را مشکل خالصه
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شب  طوالنی ترین  عنوان  به  یلدا«  »شب 
سال فرصتی برای دورهمی های خانوادگی 
و گذران ساعاتی شاد و مفرح است. مصرف 
مربوط  یلدا  در شب  میوه ها  و  آجیل  انواع 
مواد  نگهداری  امکان  که  است  دورانی  به 
غذایی و تبادل با سایر مناطق وجود نداشت. 
افراد برای پیشگیری از کمبودهای غذایی در 
زمستان، به بهانه شب یلدا از خوراکی های 

مغذی استفاده می کردند. 
امروزه نیز باتوجه به این آداب کهن، مردم 
انواع میوه، آجیل و خشکبار را تهیه می کنند 
اما بهتر است از مصرف آجیل صرف نظر کنید 
زیرا آجیل و مغزهای کهنه با قیمت های گزاف 
برای  فایده  به جای  که  می رسد  فروش  به 
مورد  در  توصیه  این  است.  مضر  سالمت، 
هندوانه نیز صدق می کند زیرا هندوانه های 
و  پوک  معموال  تابستان،  از  نگهداری شده 

خراب هستند. 
لیمو  پرتقال،  سیب،  مانند  فصل  میوه های 
مناسب تر  قیمت  که  انار  و  نارنگی  شیرین، 
انتخاب  بهترین  دارند،  بی شماری  فواید  و 
بهتر  آجیل،  به  تمایل  صورت  در  هستند. 
است انواع خام را بخرید و در منزل تفت 
بدهید زیرا عالوه بر قیمت ارزان تر، سالم تر 
هستند و بسیاری از نیازهای بدن مانند منیزیم، 

روی، پروتئین های مفید و اسیدهای چرب 
ضروری را تامین می کند. 

برای صرف اوقات شاد نیاز به صرف هزینه های 
زیاد نیست، حتی می توان در شرایط اقتصادی 

امروز از هر میوه ای یکی-دو تا تهیه کرده و 
به شکل ساالد میوه همراه با کمی کنجد یا 
کشمش حتی سبزیجات پخته تزئین کنید. 

»سمنوی خانگی« یکی از بهترین خوراکی ها 

برای شب یلدا با انرژی و مواد مغذی فراوان 
است. در چند روز باقی مانده به یلدا، گندم را 
خیس کرده و از جوانه آن، سمنو تهیه کنید، 
حتی می توانید گندم را حرارت دهید و به 

شکل گندم برشته میل کنید. تهیه پاپ کورن 
خانگی نیز بسیار ساده و سالم خواهد بود. 
در صورت تمایل به شیرینی جات، »شله زرد« 
همراه دارچین و کمی خالل بادام پیشنهاد سالمی 

است که بسیاری از نیازهای بدن را تامین می کند. 
شام شب یلدا باید سبک باشد. ساالد فصل 
حاوی کلم، سیب و دیگر سبزیجات همراه 
با کمی کشمش و مغز گردو بسیار مغذی و 
خوشمزه خواهد بود. در صورتی که کلسترول 
خون باال نباشد می توانید تخم مرغ آبپز یا سینه 
مرغ کبابی یا آبپز نیز اضافه کنید و از طعم 

شام لذیذ و کامال سالم لذت ببرید. 
نان و پنیر و گردو همراه سبزی خوردن نیز 
به عنوان شام مفید خواهد بود، به خصوص 
پنیر  به  نیز  کنجد  یا  سیاهدانه  مقداری  اگر 

افزوده شود. 
در یک کالم باید اشاره کرد تغذیه سالم، متعادل 
و متنوع الزاما به معنای صرف هزینه های باال 
نیست، بلکه با کمی خالقیت و رعایت اصول 
یلدا  مانند  مناسبت هایی  از  می توان  درست 
برای ارتقای سالمت و گذران اوقات خوش 

همراه خانواده بهره برد.

21طب ایرانی

 »شب یلدا« به عنوان طوالنی ترین 
شب سال فرصتی برای دورهمی های 

خانوادگی و گذران ساعاتی شاد 
و مفرح است. مصرف انواع آجیل 

و میوه ها در شب یلدا مربوط به 
دورانی است که امکان نگهداری 

مواد غذایی و تبادل با سایر مناطق 
وجود نداشت. افراد برای پیشگیری 
از کمبودهای غذایی در زمستان، به 

بهانه شب یلدا از خوراکی های مغذی 
استفاده می کردند

 »یلدا« را با سالمت و بدون تجمالت بگذرانید

آجیل و هندوانه مناسب شب یلدا نیست

بهترین خوراکی های »یلدا« 
از منظر طب ایرانی

اولین نکته  درمورد شب یلدا این است 
و  هم خوری  روی  درهم خوری،  که 
پرخوری در این شب به هیچ عنوان 
درست نیست و به ضرر سالمت کبد، 
به  بنابراین  بود  خواهد  مغز  و  قلب 
سالمتتان توجه داشته باشید. یکی از 
میوه هایی که در این شب خورده می شود، 
»انار« است. این میوه با بیشتر مزاج ها 
سازگار است و خیلی کم پیش می آید که برای فردی 
مشکل ساز شود ولی به علت طبع سردی که دارد، افراد 
سردمزاج، باید آن را همراه گلپر مصرف کنند تا دچار 

مشکل نشوند.
 مصرف »پسته« به دلیل خونساز بودن و تقویت دستگاه 
گوارش توصیه می شود ولی نکته  پراهمیت در مصرف 

پسته و دیگر خوراکی ها، خوب جویدن آنهاست.

همان طور که می دانیم »هندوانه« میوه فصل تابستان است 
و جزو نهی شده ها ولی رسم ما ایرانی هاست که حتما 
سر سفره شب یلدا باشد و این یک شب را می شود با 

دیده اغماض به آن نگاه کرد. 
بهتر است به جای هندوانه از »انگور« که خاصیت گرمی 
دارد و یکی از بهترین میوه ها در شب یلداست، استفاده کنید.
مصرف میوه »به«، دمنوش »به« و »خرمالو« نیز از توصیه های 
پزشکان طب سنتی در این شب است زیرا معده و به 

طور کلی دستگاه گوارش را تقویت می کند.
 یکی دیگر از تنقالتی که طب سنتی خوردن آن را در 
این شب پسندیده می شمارد، »میوه خشک« است زیرا 
کمک کننده و بسیار سالم است، حتی مصرف میوه هایی که 
مخصوص فصل سرد نیستند، به واسطه خشک شدنشان، 

 اشکالی ندارد.
پس از پایان این شب خاطره انگیز، یک لیوان ماءالعسل 
موم  و  جوشیده  که  آب  با  عسل  مساوی  )ترکیب 
و  تقویت  باعث  زیرا  کنید  مصرف  شده(  گرفته  آن 
به دفع مواد زائد  گرمی دستگاه گوارش می شود و 

می کند. کمک 

 دکتر نفیسه 
حسینی یکتا

متخصص طب 
ایرانی 

»شب یلدا«؛ فرصتی برای 
شب نشینی، نه پرخوری!

این  یلدا  در شب  تغذیه  مورد  در  مهم  اصل  اولین 
است که پرخوری زمینه ابتال به بیماری های تب دار 
شب  این  در  می دهد.  افزایش  را  سرماخوردگی  و 
در  مدام  نباید  افراد  دورهمی  و  مهمانی  بهانه  به 
حال خوردن باشند، بلکه فاصله گذاری بین خوردن 

موادغذایی مختلف ضروری است. 
توجه به توصیه های زیر می تواند خاطرات شب نشینی 

شما را قرین مسرت و آسایش کند:
1. از انواع آجیل یا تخمه به مقدار کم میل کنید.

2. مصرف میوه را نیز بسیار محدود کنید. 
3. بین خوردن خشکبار و میوه فاصله بیندازید. )فاصله ایده آل: 2ساعت(
4. زمان مصرف چای و نوشیدنی را قبل از خوردن میوه تنظیم کنید.
شنیدن  و  گفت وگو  با  شما  عمده شب نشینی  قسمت  است  بهتر   .5

کالم بزرگ تر ها و شعرخوانی و سایر تفریحات سالم طی شود.
6. بعد از خوردن میوه و آجیل اگر میل به شام ندارید، شام نخورید 

ولی اگر فکر می کنید هنوز گرسنه هستید، مقدار کمی غذا میل کنید 
که بهتر است حداقل یک ساعت از مصرف میوه گذشته باشد.

7. درهم خوری نکنید؛ یعنی بهتر است در این شب از خوردن انواع 
خورش ها و گوشت ها و کباب همراه هم خودداری کنید.

8. یک غذای مفید و ساده آشی است متشکل از جو، هویج، جعفری 
و گشنیز که بدون رشته طبخ می شود. البته در خوردن این آش هم 

نباید زیاده روی کرد.
9. اگر شام مفصلی تهیه کرده اید، شام را اول شب میل کنید. حدود 
2 ساعت پس از آن یک نوع میوه و 2 ساعت بعد از آن کمی تنقالت 
سالم بخورید. نگران نباشید؛ نعمت های خدا تمام نمی شود. خوردن 

بقیه موارد را به روز بعد موکول کنید.
10. بعد از خوراک و قبل از خواب حتما چند دقیقه آرام پیاده روی کنید.
11. اگر در خوراک زیاده روی کردید، خواب را تا سبک شدن معده 
بیشتر استراحت کنید و کمتر  نیز  بیندازید. در ضمن فردا  به تعویق 

غذا بخورید.
هم  دور  فرصت  و  نعمت هایش  پاس  به  را  سبحان  خداوند   .12

بودنتان، شکر کنید.
یادمان باشد یلدا یک شب فرهنگی است، نه صرفا یک شب برای 

خوردن!

 دکتر محمد 
انصاری پور

متخصص طب 
ایرانی

حلـوای »بـه«

مواد الزم
 شیره انگور ۱ کیلوگرم

 نشاسته 75 گرم
 روغن حیوانی گاوی۱50 گرم

 زعفران به مقدار الزم
 گالب یک فنجان 

 مغز پسته و خشخاش به دلخواه
به 4 یا 6 عدد

طرز تهیه
4 عدد »به« درشت سالم یا 6 عدد »به« متوسط را ریز رنده کنید و با آب بپزید 

تا آب به خورد »به« برود، سپس »به« را بکوبید تا یکنواخت شود.
نشاسته را در آب سرد حل کرده و صاف کنید و سپس روی حرارت قرار دهید 
تا خوب پخته شود. بوی خامی آن که گرفته شد، شیره را اضافه کرده، به آرامی 
و مداوم هم بزنید تا اندکی  قوام بیاید و مواد یکنواخت شوند، پس از آن »به« 
را اضافه کنید، آنقدر هم بزنید تا مواد به خوبی مخلوط شوند، سپس روغن بریزید 
تا کامل داخل مواد برود و بپزد. زعفران، گالب و مغزها را در آخر به حلوا اضافه کنید.
حلوای »به« مقوی مغز، کبد، معده و قلب است و برای کودکان سن رشد، بانوان باردار و شیرده 

و کودکان ورزشکار انتخاب خوبی خواهد بود.

در  زیاده روی  و  درهم خوری 
لذت  از  خوراکی ها  مصرف 
یلدا می کاهد. مراقب باشید در 
خوردن  در  کودکان  شب  این 

تنقالت زیاده روی نکنند.
انجیر  و  توت  کشمش،  و  مویز  مانند  تنقالتی  شور،  آجیل  جای  به 
است  بهتر  دهید.  قرار  بچه ها  اختیار  در  برنجک  و  شاهدانه  خشک، 
میوه های شیرین مثل پرتقال، سیب و انار شیرین را با فاصله مناسب 
از شام بخورند. به دلیل مصرف میوه و سایر خوراکی ها، سعی کنید 

شام سبکی به کودکان بدهید.

خوراکی ها در مطبخ ایرانی

 دکتر منیره سادات 
مطهری فرد

متخصص طب ایرانی

 دکتر الهام اختری
متخصص طب سنتی ایران 
و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

کودکان و »شب یلدا« 

شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت

 دکتر سیدضیاء الدین مظهری
متخصصتغذیهورژیمدرمانی

عضوهیاتعلمیدانشگاه
علومپزشکیایران



احتمال چندقلوزایی در هر  بارداری چقدر است؟

چندقلویی ؛ جایزه یا  تنبیه
اگر باردار هستید یا قصد بارداری 
دارید، شاید این سوال به ذهنتان 
دارد  احتمال  چقدر  که  برسد 
دوقلو باردار شوم؟ مزایا و معایب 
بارداری دوقلویی چقدر است و چه عواملی در بروز 
آن نقش دارند؟ با دکتر زهرا رضایی، متخصص 
هیات علمی  عضو  و  زایمان  و  زنان  بیماری های 
دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد این موضوع 

کرده ایم. گفت وگو 

: خانم دکتر! چه مسائلی در افزایش احتمال 
دارند؟ نقش  دوقلوزایی 

برخی دارو       های درمان ناباروری مانند گونال- اف، 
كلومیفن و فولیستیم احتمال دوقلوزایی را باال می برند 
در  هم  خانم  خانوادگی  سابقه  و حتی  قد، سن  اما 

نیست.  بی تاثیر  میان  این 
از سوی دیگر، هیچ یک از عوامل ذكرشده به تنهایی 
باشند. زمانی كه چند  این میان موثر  نمی توانند در 
علت با هم همراه می شوند، مثال در خانمی قدبلند كه 
سابقه خانوادگی چندقلوزایی دارد، احتمال بارداری 

می  یابد. افزایش  چندقلویی 

: اجازه دهید تک تک به عواملی که اشاره 
کردید، بپردازیم. سن یک خانم چه تاثیری می تواند 

در این میان داشته باشد؟
دیده شده در زنان باالی 30 سال احتمال دوقلوزایی 
 FSH بیشتر است. دلیل این موضوع افزایش هورمون
كه  است  فولیکول  تحریک كننده  هورمون  همان  یا 
تخمک      ها  تولید  وظیفه  تخمک،  شدن  آزاد  از  قبل 

را در تخمدان      ها برعهده دارد. 
با باال رفتن سن زنان، سطح باالتری از هورمون 
زیرا  است  موردنیاز  فولیکول  تحریک كننده 
 30 باالی  خانم      های  در  رشد  برای  تخمک      ها 
سال در مقایسه با زنان جوان تر نیاز به تحریک 
بیشتری دارند. شاید از این موضوع تعجب كنید 

با  فولیکول  تحریک كننده  هورمون  افزایش  زیرا 
كاهش باروری در ارتباط است اما گاهی اوقات، 

فولیکول      ها نسبت به سطح باالتر این هورمون واكنش 
آزاد می  شوند،  یا چند تخمک  نشان می دهند و دو 

می دهد. رخ  بارداری چندقلویی  درنتیجه 

: اگر خانمی در خانواده خودش یا همسرش 
شک  بدون  یعنی  دارد؛  وجود  دوقلوزایی  سابقه 

دوقلو باردار خواهد شد؟
نه، سابقه خانوادگی چندقلوزایی احتمال این موضوع 
با این وجود، اگر در  افزایش نمی دهد.  را در شما 
خانواده ای دوقلو       های غیرهمسان وجود داشته باشد، 
احتمال دوقلوزایی در شما هم هست. اگر زن وشوهر 
در خانواده چنین سابقه  ای داشته باشند، این احتمال 
نشان می دهد  سابقه  این  می  یابد.  افزایش  به شدت 
در  تخمک  دو  آزاد شدن  احتمال  شما  خانواده  در 
دارد و در خانواده  ماهانه وجود  هر چرخه عادت 
مرد این موضوع حاكی از باال بودن تعداد اسپرم      ها 

برای بارور كردن بیش از یک تخمک است. 

: وزن یک خانم هم در این میان موثر است؟
احتمال بارداری دوقلویی در زنانی كه چاق هستند 
و شاخص توده بدنی    شان باالی 30 است به نسبت 

می یابد. افزایش  زنان  دیگر 

است  موضوع سخت  این  قبول  واقعا؟   :
دچار  شدن  باردار  در  خانم      ها  این  معموال  زیرا 

مشکل اند!

بله اما واقعیت این است كه چربی اضافه 
استروژن بیشتری تولید می كند و سطوح 
از  بیش  تحریک  سبب  استروژن  باالتر 
حد تخمدان     ها شده و گاهی به جای یک 

یا چند  تخمک در دوره تخمک گذاری دو 
آزاد می شود.  تخمک 

: قد خانم ها هم در این زمینه تاثیرگذار 
است؟

بله، زنانی كه در مقایسه با حد معمول جامعه بلندقدتر 
دارند.  قرار  بیشتر در معرض دوقلوزایی  هستند 

را  آن  برخی  نیست.  مشخص  موضوع  این  دلیل 
نظر  از  اما  می دانند  زنان  این  بهتر  تغذیه  با  مرتبط 

است. نشده  تایید  نظریه  این  علمی 

احتمال  چطور؟  زایمان ها  تعداد   :
یا کاهش؟ افزایش می دهد  چندقلوزایی را 

در زنانی كه بارداری             های متعددی را تجربه كرده   اند، 
می  یابد.  افزایش  دوقلویی  بارداری  احتمال 

دوقلوها  تعداد  بیشترین  نژادها  کدام   :
را دارند؟

آمریکایی-  زنان  در  دوقلوزایی  احتمال  آمار،  طبق 

نیز  آسیایی  زنان  قفقازی هاست.  از  بیش  آفریقایی 
دارند.  را  تعداد دوقلو     ها  كمترین 

است  ممکن  هم  شیردهی  طول  در  آیا   :
بارداری دوقلویی را تجربه کند؟ خانمی 

بله، احتمال بارداری دوقلویی در زنانی كه در دوران 
این  البته  است.  بیشتر  می شوند،  باردار  شیردهی 
در  به ویژه  شیردهی  كه  است  صادق  هم  موضوع 
بارداری  از  می تواند  زایمان  از  بعد  نخست  ماه   6
نیست  صددرصد  پیشگیری  این  اما  كند  پیشگیری 
دارد.  وجود  چندقلویی  بارداری  احتمال  حتی  و 
طبق تحقیقات انجام شده احتمال دوقلوزایی در زنان 

 1/1 تنها  11/4 درصد و در زنان غیرشیرده  شیرده 
درصد است. 

احتمال  ناباروری  درمان       های  تمامی   :
افزایش می دهند؟ را  دوقلوزایی 

نه، از برخی دارو     ها در این میان می توان به كلومید، 
فمارا، گنادوتروپین      ها از جمله گونال-اف و فولیستیم، 
با  همزمان  كه  صورتی  در   IUI روش  به  درمان 
اشاره   IVF روش  و  شود  گرفته  كار  به  دارو     ها 
مصرف  پی  در  چندقلویی  بارداری  احتمال  كرد. 
كلومید و فمارا كمتر و بین 5 تا 12 درصد است. 
است.  درصد   1 زیر  باالتر  و  سه قلوزایی  احتمال 
چه   ،IUI روش  به  درمان  با  چه  گنادوتروپین ها؛ 
بدون آن باالترین میزان احتمال بارداری دوقلو     یی را 
دارند. طبق برخی مطالعات، 30 درصد از بارداری             های 
چندقلوزایی  به  منجر  گنادوتروپین      ها  با  ایجادشده 
یا  احتمال سه قلوزایی  موارد  درصد   5 در  می شود. 
مردم،  عموم  باور  برخالف  دارد.  وجود  هم  بیشتر 

نمی شود.  IVF سبب چندقلوزایی  درمان 
احتمال  ناباروری  درمان       های  در  دیگر،  سوی  از 
چندقلوزایی به علت ناباروری هم بستگی دارد. در 
خانمی كه تخمدان و تخمک             های سالمی دارد، این 
احتمال باالتر از خانمی است كه به دلیل مشکالت 
تخمدانی یا كیفیت پایین تخمک تحت درمان قرار 

است.  گرفته 
این موضوع حتی به مركز ناباروری هم ربط دارد. 
دارو     ها  دوز  است،  دقیق تر  نظارت  كه  مراكزی  در 
دقت  با  پزشک  و  می شود  تجویز  بیشتری  توجه  با 
احتمال  این  می كارد،  رحم  در  را  رویان  بیشتری 

می  یابد. كاهش 

درمانی  عارضه  یک  چندقلوزایی  چرا   :
نمی تواند  که  خانمی  برای  و  می شود  محسوب 
باردار شود و سنش هم باال رفته، مزیت نیست؟

سالمت  می تواند  چندقلویی  كه  است  این  واقعیت 
درمان،  هدف  و  بیندازد  خطر  به  را  جنین  و  مادر 

داشتن فرزندی سالم است. 

: احتمال داشتن دوقلو       های همسان چقدر 
است؟

در جمعیت عمومی از هر 250 تولد یکی دوقلوی 
همسان و احتمال آن حدود 0/45 درصد است. بر اساس 
می تواند  ناباروری  درمان       های  انجام شده،  تحقیقات 
تا 0/95 درصد احتمال بارداری دوقلو       های همسان 
نیست  موضوع مشخص  این  دلیل  دهد.  افزایش  را 
این  در  گنادوتروپین      ها  مصرف  می رسد  نظر  به  اما 

باشد. موثر  زمینه 

 سمیه 
مقصودعلی

 در زنان باالی 30 سال احتمال دوقلوزایی 
بیشتر است. دلیل این موضوع افزایش 

هورمون FSH یا همان هورمون تحریک کننده 
فولیکول است که قبل از آزاد شدن تخمک، 

وظیفه تولید تخمک      ها را در تخمدان      ها 
برعهده دارد. با باال رفتن سن زنان، سطح 
باالتری از هورمون تحریک کننده فولیکول 

موردنیاز است زیرا تخمک      ها برای رشد در 
خانم      های باالی 30 سال در مقایسه با زنان 

جوان تر نیاز به تحریک بیشتری دارند. شاید 
از این موضوع تعجب کنید

می توان با رژیم غذایی 
همان طور که جنسیت جنین را 

انتخاب می کنند، احتمال تک بودن 
یا دوقلو بودنش را هم افزایش داد؟

از  باالیی  مقادیر  تحقیقات مصرف  برخی  طبق 
لبنیات می تواند احتمال دوقلوزایی را باال ببرد. 
رشد  هورمون       های  تاثیر  موضوع  این  دلیل 

گاوی موجود در لبنیات بر هورمون       های 
است. انسانی 

احتمال بارداری 
دوقلویی در پی درمان       های 

ناباروری چقدر است؟
افزایش  سبب  ناباروری  درمان       های  از  استفاده 

تخمک گذاری می شود كه نتیجه اش بارداری دوقلویی 
یا بیشتر است. به عبارتی، چندقلوزایی از عوارض این 
نوع درمان هاست كه البته با نظارت دقیق، انتقال 
جنین تک در روش IVF و كاهش دوز درمان 

با گنادوتروپین      ها می توان این احتمال را 
كاهش داد.
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برای هر پدر و مادری این سوال پیش می آید 
که چطور باید روش درست معذرت خواهی 
را به کودکان آموخت؟ قبل از هر چیزی الزم 
است به این نکته توجه کنیم که عذرخواهی 
کردن، یک مهارت است و با تمرین و تکرار 
در رفتار فرزندان مان درونی می شود. مهم ترین 
و تاثیرگذارترین آموزش عذرخواهی به صورت 
غیرمستقیم و از طریق پدر و مادر است اما می توان 
متناسب با سن بچه ها و از طریق گفت وگو یا 
در قالب بازی با عروسک  یا یک نمایش نیز این 

مراحل را به کودکان آموزش داد.

اهمیت آموزش معذرت خواهی 
کردن به کودکان

معذرت خواهی کردن فقط یک رفتار اجتماعی و 
فضیلت اخالقی نیست، بلکه این رفتار به کودک 
شما کمک می کند اشتباه های خود را بشناسد، 
مسوولیت آنها را برعهده بگیرد و ارزش همدلی 
کردن را یاد بگیرد تا روابط خود را با دیگران 
بهبود ببخشد. کودک شما نباید فقط برای اینکه 
احساس بهتری داشته باشد، معذرت خواهی  کرده 
و عادت کند فقط با گفتن »متاسفم« و »ببخشید« 
یک راه حل ساده و آماده برای حل همه مشکالت 
یاد بگیرد. او باید بیاموزد و درک کند که چگونه 
رفتار اشتباهش فرد دیگری را تحت تاثیر قرار داده 

و برای جبران آن رفتار پیشقدم شود.

سن یادگیری عذرخواهی کردن
کودکان از سن ۶ سالگي به مرور زمان، خوب 
و بد محیط اطراف خود و رفتار اطرافیان را 
تشخیص می دهند و منطق کم کم در افکار و 
اعمال شان شکل مي گیرد. بچه های کوچک تر از 
این سن، تفکر شهودی دارند و در پس خیلی از 
کارهایشان، منطق وجود ندارد. تصوری هم از 
کار خوب یا بد ندارند و نمی توانند رفتارهایشان 
را گروه بندی کنند بنابراین تشویق یا تنیبه زیاد در 
مورد عذرخواهی کردن از دیگران تاثیر خوبی بر 
روحیه و رفتار کودکان این سن ندارد و والدین 
باید عذرخواهی کردن را به شکل غیرمستقیم به 

کودکان بیاموزند.

آموزش غیرمستقیم عذرخواهی 
کردن به کودک  

والدین در نظر داشته باشند همان طور که نباید 
در مورد رفتار اشتباه فرزندشان، شخصیت او را 
زیر سوال ببرند، نسبت به رفتار او هم بي تفاوت 
نباشند و به جاي گفتن جمالتی مانند »تو بچه  
بدي هستي«، »دیگر دوستت ندارم« به کودکشان 
بگویند: »تو خوبي ولي این کارت اشتباه بوده« یا 
»اگر من جاي تو بودم، مي گفتم ببخشید« عالوه بر 
این، روش هاي غیرمستقیمی مثل »نقاشي کشیدن« 
و »داستان گویی« بسیار موثر است. در روش نقاشي 
کردن، اتفاقي که سبب شده کودک کار زشتي 

انجام دهد را نقاشي مي کنیم. به عنوان نمونه اگر 
کودک در مدرسه با دوستش دعوا کرده و او 
را کتک زده، این اتفاق را با کمک بچه نقاشي 
مي کشیم و یک کودک گریان را ترسیم مي کنیم و 
از کودک مي پرسیم: »اگر بخواهي دوستت لبخند 
بزند باید چه کار کني؟« و آن زمان عذرخواهي 

را به او یاد مي دهیم. 
در روش داستان گویی نیز مشابه نقاشي کردن، از 
شخصیت هاي داستاني بهره می  گیریم و داستان 
تعریف مي کنیم و از فرزندمان مي خواهیم در 
مورد آن کار بد قضاوت کند. البته اگر سن کودک 
در حدي است که خوب و بد را تشخیص 

می دهد، باید به صورت مستقیم از او بخواهیم 
عذرخواهي کند ولی این تقاضا همراه با خشم 

و تحقیر کردن شخصیت کودک نباشد.

تفاوت بین عذرخواهي کودک از 
والدین خود با دیگر افراد

کودکان باید احترام گذاشتن به همه افراد را یاد 
بگیرند ولی بدانند هر شخصی جایگاه ویژه ای 
دارد. والدین باید به فرزند خود بیاموزند پدر 
و مادر همیشه و تحت هر شرایطی قابل احترام 
هستند، همانطور که یک دوست، معلم، خواهر 
و برادر نیز از احترام برخوردار است. به این 

ترتیب زماني که کودک جایگاه افراد مختلف 
زندگی خود را درک کرد، نحوه برخوردش با 
افراد مختلف نیز تفاوت مي کند. والدین با رفتار 
مناسب خود و بیان مثبت و دوستانه، احترام 
گذاشتن و عذرخواهي کردن از دیگران را به 

فرزندشان یاد خواهند داد.

مجبور نکردن کودک به 
عذرخواهی؛هرگز!

اگر کودکان را وادار به عذرخواهی 
کنید، دفعات بعد تنها برای اجتناب 
از پیشامد بد بعدی این کار را انجام 

می دهند. خیلی مهم است که بچه ها متوجه شوند 
رفتار زشت آنها افراد دیگر را اذیت می کند، پس 
بدون اینکه اجباری در کار باشد، عذرخواهی 
کردن را به فرزندانتان بیاموزید. زمانی که کودک 
تمایل ندارد معذرت خواهی کند، کمی به او زمان 
بدهید تا در مورد کاری که انجام داده و نحوه 
معذرت خواهی اش فکر کند و به روشی که 

خودش تمایل دارد، عذر خواهی کند. هدف 
از آموزش عذرخواهی، اصالح رفتار و ابراز 
پشیمانی است اما زمانی که کودک از روی اجبار، 
عذرخواهی می کند، بعدا هم به کارش ادامه 
می دهد و حتی جسورانه تر از قبل عمل می کند.

پیشقدم شدن پدر و مادر، در 
معذرت خواهی از کودک

اگر به عنوان پدر و مادر واکنش بدی نسبت به 
رفتار کودکتان داشتید، از او عذرخواهی کنید. با 
این روش، نه تنها جایگاه خود را به عنوان پدر 
و مادر در محیط خانه از دست نمی دهید، بلکه 
الگوی خوبی برای فرزندتان میشوید و او را 
تشویق می کنید تا در صورت انجام کار اشتباه، 
عذرخواهی کند. اگر نشان بدهید قدرت اعتراف 
به اشتباه و پذیرفتن عواقب ناشی از آن را دارید، 
کودک نیز می آموزد چنین قدرتی را در خودش 
ایجاد کند. والدین در کالم و رفتارشان باید نشان 
بدهند که عذرخواهی می کنند زیرا والدین برای 
کودکان شخصیت های بزرگی هستند، رفتار 
آنها هم برای کودکان الگو می شود. زمانی که 
والدین در برابر کودک به علت خطاهایشان، از 
یکدیگر عذرخواهی و این رفتار را 
پیوسته تکرار می کنند، کودک هم به 
شکل غیرمستقیم و از طریق مشاهده 

یاد می گیرد این گونه رفتار کند.

 چگونه و از چه سنی به بچه ها آموزش دهیم عذرخواهی کنند؟ 

یک معذرت خواهی کوچولو

راه های آسان برای آموزش معذرت خواهی به 
فرزندان

۱. پذیرش اشتباه و ابراز پشیمانی مهم است: پذیرش اشتباه، زمینه درک 
همدلی را در کودک فراهم می کند. اگر کودک از کار بدی که انجام داده، 
پشیمان نیست به او توضیح بدهید و برایش زمانی تعیین کنید تا به اشتباهش 
فکر کند. حتی می توان از کودک خواست خودش را به جای طرف مقابل 
بگذارد و احساساتش را بیان کند. این تمرین کمک می کند ارزش عذرخواهی 

کردن برای کودک مشخص شود.
۲. فرصت توضیح دادن و دلیل خواستن را فراهم کنید: اگر کودک برای 
کار اشتباهی که انجام داده دالیلی داشته باشد و آنها را بیان کند و دیگران هم 
فرصت توضیح و بیان دالیلش را به او بدهند، کودک برای بخشیدن و بخشیده 
شدن و از همه مهم تر معذرت خواهی کردن انگیزه بیشتری پیدا خواهد کرد.
۳. روش های جایگزین را امتحان کنید: اگر کودکتان به هر دلیلی شخص 
دیگری را اذیت یا ناراحت کرده، به او یاد بدهید دفعه بعد چطور باید با آن 
فرد درست تر برخورد کند و چگونه رفتارهای خود را کنترل کند تا کمتر 

مجبور به عذرخواهی کردن از دیگران شود.

۴. جبران کردن را برای کودک توضیح دهید: 
جبران کردن، مرحله مهم عذرخواهی واقعی و 
کامل است. به کودک توضیح بدهید که با جبران 
کردن یک رفتار اشتباه، به دیگران نشان می دهیم 
مسوولیت کار اشتباهمان را پذیرفته  و احساس 
طرف مقابل را به خوبی درک کرده ایم تا هم 

طرف مقابل را خوشحال کنیم و هم خودمان احساس بهتری داشته باشیم.
۵. زمانی را به آموزش معذرت خواهی کردن به کودک اختصاص دهید: 
مفهوم عذرخواهی کردن را هر وقت که امکان پذیر باشد به کودک آموزش 
دهید. به عنوان پدر یا مادر با توضیح معنای معذرت خواهی کردن شروع 
کنید و به او بگویید وقتی اشتباهی مرتکب می شود باید معذرت خواهی کند 
و علت کار اشتباهی که مرتکب شده را درک کند، برای مثال از او بپرسید 

»اگر بچه دیگری کار تو را انجام می داد، تو چه واکنشی نشان می دادی؟«
۶. معذرت خواهی کردن درست را به کودک یاد بدهید: به کودک اجزای 
مختلف معذرت خواهی درست و واقعی را آموزش دهید زیرا معذرت خواهی 
خوب فقط گفتن تعدادی کلمه و جمله نیست. به او یاد بدهید در زمان 

معذرت خواهی از تُن صدای 
ارتباط  کند،  استفاده  مناسب 
چشمی برقرار کند و صاف و 
آرام بایستد و معذرت خواهی 
کردن را با قول انجام کار درست 

در آینده، به اتمام برساند.
۷. کودکتان را به خاطر کار اشتباه و معذرت نخواستن تخریب نکنید: اگر 
فرزندتان کار اشتباهی انجام  داد، هرگز اجازه ندهید احساس ناخوشایندی 
داشته باشد. مجبور کردن کودک به عذرخواهی تنها باعث می شود احساس 
شرم و عصبانیت کند. بهتر است فرزندتان اشتباهاتش را درک و با کمک 
شما آنها را جبران کند، مثال اگر کودک در مهماني  کار بدي انجام داد 
و کارش عمدي بود، خیلي محکم و نه با احساس خشم و تنفر، از او 
بخواهید عذرخواهي کند اما اگر کار کودک غیرعمدي بود و درک درستي 
از آن کار نداشت، به صورت غیرمستقیم از او بخواهید عذرخواهي کند. 
زیر سوال بردن شخصیت کودک، وقتی کار خطایی انجام داده، روش 

درستی برای تنبیه کردن او نیست.

»با چشم گریان وارد اتاق شد و از من خواست یک 
گواهی برایش بنویسم که کودکش مشکلی برای »بودن 
در جمع بچه های سالم« را ندارد. این جمله را با حسرت 
بیان کرد. گویا خودش هم باور کرده بود فرزندش جایی 
برای رشد بین همساالن به ظاهر طبیعی ندارد. از او دعوت 
کردم بنشیند. بغضش ترکید و شروع به گریه کرد. »شما 
که می دانید چقدر برای فرزندم زحمت کشیدم. من خیلی 
بیشتر از یک مادر معمولی اذیت شدم تا بچه را به اینجا 
رساندم اما االن مادرهای بچه های کالس با هم دست 
به یکی کردند تا بچه من را از مدرسه اخراج کنند. آنها 
به مدیر گفته اند بچه هایمان را می بریم و جای دیگری 
ثبت نام می کنیم. چیزی که فراوان است مدرسه غیرانتفاعی 
است، تازه منت مان را هم می کشند. از وقتی شروع کردند 
به زخم زبان زدن توی کانال مدرسه، این جنگ شروع 
شد. به همین دلیل از گروه خارج شدم چون هر روز 
کلی از وقتم صرف این می شد که به اعتراضات کتبی 

مادرها جواب بدهم و آنها را متقاعد کنم که بچه های 
آنها هم در دعواها و مشکالت نقش دارند ولی باالخره 

از گروه خارج شدم چون آب در  هاون کوبیدن بود.«
داستانی که خواندید متاسفانه واقعیتی است که ما به طور 
شایع در درمانگاه و مطب با آن مواجه هستیم. داستان مادرانی 
با کودکان مبتال به اوتیسم. مادرانی که زحمات زیادی 
برای بچه ها می کشند تا بتوانند خودشان و بچه هایشان 
را از کابوس ترسناک »مدرسه استثنایی« نجات بدهند. 

حتی مادرانی که کودکی با شرایط خاص دارند هم 
به سختی، بودن در این مکان ها را می پذیرند اما 

گروه دیگری از والدین هستند که این احساس 
را در این خانواده ها به وجود می آورند که انگار 
خودشان عامل اصلی این اختالل هستند. من 
هر روز مادران زیادی را می بینم که با صرف 
وقت و انرژی و حتی سالمت خود و سایر 
اعضای خانواده به بچه های خود آموزش 
می دهند تا روزی شاهد حضور آنها در مدرسه 

معمولی باشند.
متاسفانه رعایت نکردن اصول اخالقی در روابط 

انسانی در گروه های مجازی به شدت به این 
مادران صدمه می زند. بعضی افراد فکر می کنند در 

فضای مجازی دیده نمی شوند، پس می توانند به راحتی 
افکار خود را بنویسند و دیگران را مورد تهاجم قرار 
دهند. فحاشی و زخم زبان زدن در این گروه ها آثاری 
منفی تر از درگیری لفظی در فضای واقعی دارد چرا که 
انگار فحش ها را روی دیوار نوشته ای و همه را دعوت 
به خواندن آنها می کنی. شاید خوانده باشید که »روزی 
لئون تولستوی در خیابانی راه می رفت که ناآگاهانه به 
زنی تنه زد. زن بی وقفه شروع به فحش دادن و بد و بیراه 
گفتن کرد. بعد از مدتی که خوب به تولستوی فحش 
داد، تولستوی کالهش را از سرش برداشت و محترمانه 

معذرت خواهی کرد و در پایان گفت: »مادمازل! من 
لئون تولستوی هستم.« زن که بسیار شرمگین شده بود، 
عذرخواهی کرد و گفت: »چرا خودتان را زودتر معرفی 
نکردید؟« تولستوی در جواب گفت: »شما آنچنان غرق 
معرفی خودتان بودید که به من مجال این کار را ندادید.«
این نوشته به ما اهمیت شیوه برقراری ارتباط با دیگران 
را گوشزد می کند. درحقیقت با این شیوه ارتباط، خود 
را فردی غیرقابل اعتماد معرفی می کنیم که تنها به فکر 

منافع خود و فرزندش است.
از موضوع اصلی دور شدیم. می خواهم چند سطری در 
مورد موضوع mainstreaming که معادل فارسی برای 
آن پیدا نکردم، صحبت کنم. در mainstream کودکان با 
شرایط خاص، می توانند در سیستم آموزشی کنار سایر 
دانش آموزان قرار بگیرند و به تحصیل ادامه دهند. در 
این وضعیت باید عالیق هر یک از این دانش آموزان به 
صورت فردی شناخته شود تا زمینه ایجاد فرصت 
برای موفقیت آنها فراهم شود. بررسی ها نشان داده 
  mainstream این کودکان با سیستم آموزشی
سیر بهتر و موفق تری خواهند داشت. با حمایت 
و انطباق مناسب این کودکان در مدارس، سایر 

کودکان نیز از این روش بهره مند می شوند.
توجه داشته باشیم این کودکان و خانواده هایشان 
نیاز به ترحم ندارند، بلکه نیاز به همدلی دارند؛ 
به این معنی که مشکل آنها را درک کنیم و 
اگر در دادن راه حل به آنها مشارکت نمی کنیم، 
وضعیت را برایشان پیچیده تر نکنیم. خوب است 
بدانیم وجود کودکی با شرایط متفاوت کنار فرزند ما 

می تواند موجب رشد حس همدلی و افزایش مهارت های 
بین فردی در وی شود. به کودکمان یادآوری کنیم که 
بدون  دارد،  زیادی  اگرچه محدودیت های  دوستش 
شک نقاط قوتی هم دارد که او باید آنها را پیدا کند. 
این روند موجب رشد و بالندگی فرزند ما نیز می شود 
و  بپذیرد  بهتر  را  نقاط ضعف خود  می گیرد  یاد  و 
تالش بیشتری کند. سیستم آموزشی ما نیز با وجود 
این کودکان می تواند تغییر کند و از روش آموزش 
کلیشه ای و دادن تکلیف یکسان و داشتن انتظارات 
یکسان از همه بچه ها خارج شود و به سوی توجه به 

ویژگی های فردی کودکان قدم بردارد.
برخی از ما ممکن است تجربه فردی ناتوانی در درس 
ریاضی را در مدرسه تجربه کرده باشیم و از اینکه معلم 
به نقاشی ما اهمیتی نمی داده، رنج برده باشیم. در گذشته 
بیشتر چنین جمالتی را از زبان معلمان مان می شنیدیم که 
کاش به جای کشیدن این همه نقاشی و سیاه کردن کاغذ، 
کمی  هم درس می خواندی. خوشبختانه امروزه معلمان 
سعی دارند هنر »دیدن ویژگی های فردی دانش آموزان« 
را بیش از پیش تمرین کنند. شاید هر یک از ما حسرت 
داشتن »زندگی نزیسته« را داشته باشیم که معلمان ما 
در دوری از آن نقش داشتند. شاید ما به کاری مشغول 
هستیم که دوستش نداریم و همیشه خود را در رویاهای 
کودکی غرق می کنیم و خود را در شرایط ایده آلی می بینیم 
که از کودکی همیشه آرزویش را داشتیم. شما چه فکر 
می کنید؟ توصیه می کنم نظرات و تجارب خود را به 
شماره پیامکی 09031491999 با ما در میان بگذارید 

یا به نشانی spg2014ir@gamil.com ایمیل بزنید.

راهنمایی های یک مشاور

همدلی از همزبانی بهتر است

جبران کردن، مرحله مهم عذرخواهی 
واقعی و کامل است. باید به کودک 

توضیح بدهیم با جبران کردن رفتار 
اشتباه، به دیگران نشان می دهیم 

مسوولیت کار اشتباهمان را پذیرفته 
و احساس طرف مقابل را به خوبی 

درک کرده ایم تا هم طرف مقابل را 
خوشحال کنیم و هم خودمان احساس 

بهتری داشته باشیم

دکترمیتراحکیمشوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

 عطیه رضایی
دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی
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این سبزیجات را پخته بخورید!

 پخت آری، اما... 

دمای باال برای پخت همه مواد غذایی به ندرت 

توصیه می شود. سبزیجات نیز از این قاعده جدا نیستند زیرا 

عالوه بر تشکیل ترکیبات سمی که غذاهای نزدیک به سوخته 

پیدا می کنند، روند پخت بخش زیادی از ویتامین ها و ریزمغذی های 

موجود در سبزیجات را نیز از بین می برد، در حالی که دریافت آنزیم ها 

از طریق تغذیه یکی از اصول حفظ سالمت است زیرا به هضم غذاها و 

دفع ترکیبات سمی کمک می کند. همچنین، فیبرهای موجود در سبزیجات 

در افراد مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر و اختالالت گوارشی به سختی 

جذب می شود و به همین دلیل سبزیجات خام برای این افراد مناسب 

نیست. به طور کلی، بخارپز کردن و کبابی شدن مطمئن ترین روش 

برای طبخ سبزیجات است زیرا تمام ارزش تغذیه ای آنها حفظ 

می شود. البته آبپز کردن در صورتی توصیه می شود که از آب 

کم و حرارت مالیم استفاده شود و آب حاصل نیز به 

مصرف برسد زیرا بخش زیادی از ریزمغذی ها 

وارد آب می شوند. 

10 سبزی که بهتر است قبل از مصرف، حرارت ببینند

سبزیجات جزو بهترین منابع غذایی سرشار از ریزمغذی ها و ویتامین ها هستند و متخصصان تغذیه همواره بر گنجاندن سبزیجات متنوع 
در برنامه روزانه تاکید دارند. معموال هم توصیه به مصرف سبزیجات خام است اما در این زمینه استثناهایی نیز وجود دارد و بعضی از 
سبزیجات در حالت پخته ارزش تغذیه ای بیشتری خواهند داشت؛ یعنی حرارت دادن باعث می شود ترکیبات موجود در آنها راحت تر 

آزاد شوند و فواید بیشتری برای سالمت فرد داشته باشند. موضوع »پوستر سالمت« این هفته به معرفی این سبزی ها اختصاص دارد.

3جوانهها

دانه گیاهان برای جوانه زدن نیاز به محیط گرم و مرطوب دارد اما این محیط از طرفی شرایط مناسبی 

برای رشد و تکثیر باکتری هایی مانند اشرشیاکولی، سالمونال و لیستریا نیز خواهد بود. از این رو، مصرف 

جوانه گیاهان به شکل خام توصیه نمی شود. این نکته، به خصوص در مورد جوانه سویا اهمیت بیشتری 

پیدا می کند زیرا عالوه بر باکتری ها، ترکیبات سمی نیز دارد بنابراین بهترین توصیه این است که برای 

حفظ ارزش تغذیه ای جوانه ها، آنها را بخارپز کنید تا باکتری ها از بین بروند. 

7هویج

فواید هویج برای همه شناخته شده است اما جالب اینکه بتاکاروتن فراوان موجود در هویج که عامل 

رنگ نارنجی است، مولکول های محلول در چربی است. طی روند پخت، این دیواره سلولی از بین 

می رود و مولکول ها آزاد می شوند و در صورتی که با مقدار کمی چربی مانند کره یا روغن زیتون طبخ 

شود، آنتی اکسیدان های کاروتنوئید از جمله بتاکاروتن به بهترین نحو جذب بدن می شود.

دمجان
4با

خام حاوی سوالنین؛ همان ترکیب سمی موجود در قسمت های سبز سیب زمینی است، حتی 
بادمجان 

ر در بادمجان های نارس بیشتر از انواع رسیده است. عالوه بر مسمومیت های غذایی، از بروز 
این مقدا

ی از بادمجان خام نیز نباید غافل شد. خوشبختانه ترکیبات سمی بادمجان 
حساسیت های غذایی ناش

ما به دلیل 
تحت تاثیر حرارت کامال از بین می روند. بادمجان سرخ شده رایج ترین روش طبخ است ا

زیاد روغن، بهتر است کبابی کردن جایگزین شود. 
جذب مقدار 

بیاسبز
8لو

ت که سم طبیعی محسوب می شود. 
م »فازولین« اس

 و دانه های آن حاوی ترکیبی به نا
لوبیا سبز را هرگز نباید خام خورد زیرا غالف

ود، درنتیجه این فرایند، گلبول های 
ی از گلیکوپروتئین هاست که می تواند به گلوسیدها متصل ش

فازولین جزو گروه لکتین ها؛ نوع

ی روده بچسبند و عملکرد 
د و زمینه ساز گرفتگی عروق خواهند شد. به عالوه، این پروتئین ها می توانند به پرزها

قرمز جمع می شون

ب و به شکل حالت تهوع بروز 
 1 تا 3 ساعت پس از جذ

ا را به طور جدی مختل کنند. عالئم این نوع مسمومیت معموال
آنه

وبیا عامل گرفتگی عضالت معده، حالت تهوع شدید، اسهال همراه با خون، لرز و 
ی در مقدار باال، سم موجود در ل

می کند، حت

د و نیاز 
 که در مورد کودکان باید بیشتر مراقب بود. طی روند پخت، این پروتئین ها تجزیه می شون

گرفتگی عضالنی خواهد بود

د و در آبی که لوبیا 
جا که این ترکیبات کامال از بین می رون

ت در دمای 75 درجه سانتی گراد دارند. از آن
1 دقیقه پخ

به حداقل 5

در آن می جوشد، پخش نمی شوند، نگرانی در مورد مصرف لوبیا همراه آب نیست. 

2اسفناج 

اسفناج نیز مانند دیگر سبزیجات برگ دار، نسبت به نور آسیب پذیر است و ویتامین C فراوان آن از بین 

می رود. اسفناج همچنین حاوی مقدار زیادی پیش ساز ویتامین A ، ویتامین B9 و مواد معدنی است اما 

کنار این فواید، مشکل اسید اگزاالت موجود در آن است که در جذب آهن، منیزیم و کلسیم اختالل ایجاد 

می کند. برای بهره مندی از همه خواص اسفناج، توصیه می شود این سبزی در ماهیتابه حرارت داده شود یا 

بخارپز شود تا آب سبزی که سرشار از ریزمغذی هاست، جذب آن شود. البته بهتر است کمی کره نیز اضافه شود تا جذب 

پیش ساز ویتامین A تسهیل شود. همچنین طبخ اسفناج همراه تخم مرغ بسیار عالی است زیرا کنار اسیدهای چرب زرده و 

دیگر ریزمغذی های آن مانند آهن و ویتامین های B و D غذای کامال سالمی خواهد بود. 

10سبزیجاتچلیپایی 

نام  از ترکیباتی به  انواع کلم، شلغم و ترب، سرشار  سبزیجات چلیپایی مثل 

»گلوکوزینوالت« هستند که می تواند زمینه ساز کم کاری تیروئید شود اما طبخ این 

سبزیجات روش موثری برای مقابله با این تاثیر ناخوشایند و عوارض آن مثل 
خستگی، افزایش وزن، خشکی موها و... است.

6قارچ

قارچ یکی از خوراکی های مغذی است که کنار کالری پایین، سرشار از ویتامین های گروه B و مواد 

معدنی است اما این ترکیبات تحت تاثیر گرما فعال می شوند و طعم و مزه بهتری نیز به غذا می دهند. 

از طرفی، قارچ حاوی ماده سمی به نام »آگاریتین« است که بدن نمی تواند مقدار زیاد آن را تجزیه کند، 

درنتیجه زمینه ساز مشکالتی مثل مسمومیت خواهد بود اما با حرارت دادن قارچ، این ماده تجزیه 
می شود و می توان با خیال راحت آن را میل کرد.

شماره هفتصدوسی وچهار  سی آذر نودوهشت

گوجهفرنگی
1

گوجه فرنگی یکی از صیفی های پرکاربرد در دنیاست که منبع غنی از پیش ساز 

ویتامین A و لیکوپن؛ رنگدانه ای با خاصیت آنتی اکسیدانی باالست. براساس تحقیقات انجام شده، 

طی روند پخت، لیکوپن موجود در گوجه فرنگی آزاد می شود و بیشترین حد آن به بدن می رسد. 

همچنین تاثیر آنتی اکسیدانی آن افزایش پیدا می کند. براساس مطالعه دانشمندان دانشگاه  هاروارد، 

این رنگدانه زمینه خطر ابتال به سرطان و حمله قلبی را کاهش می دهد. 

5مارچوبه

مارچوبه نوعی ریشه گیاهی است و زمانی که خیلی کوچک است به زحمت از خاک بیرون 

می آید و چیده می شود. مارچوبه منبع غنی از فیبرهاست، از این رو، نیاز به طبخ دارد تا نرم تر 

و قابل جذب تر شود. این فیبرها بدون تحریک سیستم گوارش، روند هضم را بهبود 

می دهند و در افزایش احساس سیری موثر هستند. البته بهترین روش برای طبخ مارچوبه 

بخارپز کردن است تا مقدار فراوان ویتامین B9 آن حفظ شود.

9ریواس

اگر قصد خوردن ریواس خام را دارید، نباید افراط به خرج دهید. ساقه قرمز سبز ریواس حاوی مقدار 

زیادی اسید اگزالیک است که می تواند عامل مسمومیت های غذایی شود. همچنین در این باره باید توجه 

کرد اسید اگزالیک به مولکول های کلسیم متصل می شود و زمینه ساز تشکیل رسوبات در کلیه ها و مجاری 

ادراری خواهد شد. حالت اسیدی آن نیز به مینای دندان آسیب می رساند اما پختن ریواس بخش قابل توجهی 

از این ترکیب مضر را از بین می برد. بهتر است آبی که ریواس درون آن پخته شده، مصرف نشود. 

ترجمه:
مریمسادات

کاظمی
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سفــره سـالـــم

دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پـــــو ســـت  

میـزگـرد پوست

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 734  شنبه 30 آذر 1398

زيبايی       وتغذيه
 دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

چاقی با 
شربت ذرت
)26( 

پیری زودرس 
نتیجه خوابیدن 
با آرايش )31(

پوست سرمازده را 
با وسايل حرارتی 
گرم نکنید! )29(

مرغ اناری 
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پرخوری در شب يلدا ممنوع! 
یکی از رسوم شب یلدا میان ما ایرانی ها، 
در  یلدایی  سفره خوراکی های  کردن  پهن 
همین  به  است.  خانوادگی  دورهمی های 
دلیل هم معموال و متاسفانه بسیاری از ما 
شب  مهمانی  گذاشتن  سر  پشت  از  پس 
یلدا با مشکالتی مانند دل درد، ریفالکس، 
سوء هاضمه و احساس سنگینی شدید مواجه 
می شویم. برای پیشگیری از مشکالت گوارشی 
ناشی از پرخوری در شب یلدا، در درجه 
اول توصیه می شود به فکر سالمتتان باشید 
و پرخوری نکنید. توصیه بعدی این است که 
به دلیل زیاد و متنوع بودن خوراکی های شب 
یلدا سعی کنید شام شب یلدا را زود و سبک 
میل کنید. یک سوپ کامال رقیق یا یک ظرف 
ساالد می تواند گزینه خوبی برای شام یلدا 
باشد. بهتر است در این شب بیشتر از هر ماده 
خوراکی از میوه های متنوع یلدایی استفاده 
کنید و به جای دسرها یا شیرینی های چرب 
و بسیار شیرین، دسرهای سنتی مانند دسر 
کدو حلوایی یا دسر لبو را در سفره یلدایتان 
داشته باشید. اگر مغزدانه ها در آجیل شب 
یلدای شما قرار دارند، توصیه می کنیم انواع 
خام آنها را انتخاب کنید و به جای مصرف 
تنقالت شور و صنعتی، از انواع تنقالت سنتی 
ایرانی مانند برنج برشته )برنجک(، ذرت بوداده 
خانگی، گندم شاهدانه و... استفاده کنید. از 
آنجایی که ممکن است خانواده ها در این شب، 
ساعات طوالنی ای را کنار یکدیگر بگذرانند 
و به دلیل مصرف خوراکی های فراوان نیاز 
به نوشیدن چای را احساس کنند، توصیه 
می کنیم به جای چای های غلیظ که می توانند 
باعث دفع شدید آب از بدن شوند و بی خوابی 
شبانه را برای شما در پی داشته باشند، از چای 
رقیق یا دمنوش های سنتی استفاده کنید. میان 
دمنوش های مختلف شاید بتوان دمنوش زیره 
و دمنوش نعناع را جزو دمنوش های مناسب 
برای شب یلدا محسوب کرد زیرا مصرف این 
دمنوش ها می تواند به آرامش سیستم گوارشی 

و پیشگیری از نفخ و سوء هاضمه کمک کند.

 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 

و مقاوم سازی آن طی سه ماه در سال 9۸ به اتمام رسید. سی
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 عارف نیازی؛ ایران
چهارمین دوساالنه بین المللي كارتون كتاب

نام کتاب: .......................................................هم قسم
انتشارات: ........................................ انتشارات به نشر
 پدیدآورنــده : ......................عبدالقدوس االمین 
....................................... 352 صفحه  تعداد صفحات:

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، 
با گسترش کتاب و کتابخانه ها بال و پر پیدا کرد و به یک دوره 
طالیی تمدنی رسید. بر این اساس نوسازی تمدنی هم جز از این 

مسیر، میسر نیست.
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کتابداران، ایستادگان در صف اول 

تمدن سازی هستند
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نهاد کتابخانه هــاي عمومي 
کشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگیریــد
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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 
)دبیرکل پیشین حزب اهلل لبنان( می بالد و در قامت یک شهید قد می افرازد و برای کسانی که به  دنبال یافتن نمونه ای از انسان 

ناب  هستند، ام یاسر قهرمانی کم نظیر است. 
ام یاسر همیشه آرزو داشت لحظه ای بدون همسرش باقی نماند و خواسته اش از امام رضا)ع( این بود که حتما در کنار همسرش 
شهید شود و همین گونه هم شد؛ بر همین اساس در بازگشت از مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهید راغب حرب، بالگردهای 
اسرائیلی به کاروان آنها حمله کردند و سید عباس موسوی دبیرکل حزب اهلل لبنان به همراه همسر بزرگوار ایشان و فرزند پنج 

ساله اش حسین را به شهادت رساندند.

حتما همه شما با افرادی که حلقه ای کنار لب، مرواریدی وسط زبان، نگینی روی دندان یا گوشه ابرو، چند سوراخ روی الله و غضروف 
میانی و باالیی گوش و... دارند، مواجه شده اید. با دیدن این افراد چه حسی داشته اید و چه سواالتی در ذهنتان نقش بسته است؟ به این 
کار »پیرسینگ« گفته می شود. پیرسینگ که به معنی سوراخ کردن بخشی از بافت یا پوست و قرار دادن فلز یا جسم خارجی درون آن 
است، از جمله مدهایی است که روز به روز بر تعداد طرفدارانش اضافه می شود و البته مانند بسیاری از کارهای زیبایی بی عارضه نیست. 

در میزگرد این هفته »سالمت« پیامک یکی از خوانندگان مان را موضوع مورد بحث قرار دادیم...)صفحه 30(

پیرسینگ، مد عارضه دارپیرسینگ، مد عارضه دارپیرسینگ، مد عارضه دارپیرسینگ، مد عارضه دار
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آشنایی با کاربردهای شربت فروکتوز در صنعت غذا

چاقی با شربت ذرت

شربت ذرت با فروکتوز باال )شربت غلیظ 
فروکتوز( یک نوع قند مصنوعی ساخته شده 

از شربت ذرت است. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند شکر و  شربت 
غلیظ فروکتوز عوامل کلیدی در همه گیری 
چاقی امروز  هستند و با بسیاری از بیماری ها 
از جمله دیابت و بیماری های قلبی- عروقی 
ارتباط دارند. بنابراین، اگر فروکتوز به مقدار 
زیاد از مواد غذایی دریافت شود، می تواند 
برای سالمت بدن مضر باشد. از این رو، صفحه 
»سفره سالم« این هفته را به این شیرین  کننده 
پرکاربرد در صنعت غذا اختصاص داده ایم.

شیرینکنندهچربیساز
در ایاالت متحده آمریکا شربت غلیظ فروکتوز 
در صنعت غذایی جایگزین شکر استفاده 
می شود. بیشترین استفاده آن در نوشابه های 
فروکتوز  شربت  اغلب  است.  غیرالکلی 
مورداستفاده در صنایع غذایی از نوع شربت 
استفاده  است.  درصد   42 و   55 فروکتوز 
عمده شربت فروکتوز 42 درصد در غذاهای 
فراوری شده، غالت صبحانه و نوشیدنی ها و 
شربت فروکتوز 55 درصد در نوشابه ها و 
آبمیوه های صنعتی است. هر 100 گرم آن، 
281 کیلوکالری انرژی و یک قاشق غذاخوری 
از آن )19 گرم(، 53 کیلوکالری انرژی دارد. 
شربت غلیظ فروکتوز 55 درصد ) شربت غلیظ 
فروکتوز -55( لیپوژنیک تر)چربی سازتر( از 
ساکاروز است که باعث افزایش خطر ابتال 
به بیماری کبد چرب می شود. البته که میزان 
مجاز روزانه برای آن تعیین نشده است. باید 
توجه داشت گلوکز به راحتی توسط هر سلول 
در بدن منتقل می شود و مورد استفاده قرار 
می گیرد. در مقابل، فروکتوز باید قبل از اینکه 
بتواند به عنوان سوخت استفاده شود، به چربی 
یا گلیکوژن )کربوهیدرات های ذخیره شده( 
تبدیل شود. در واقع، فروکتوز داخل کبد 
متابولیزه و تبدیل به گلیکوژن می شود اما 
باید در نظر داشت ظرفیت ذخیره سازی در 

کبد محدود است. 

کداممحصوالت؟!
نوشابه ها و آبمیوه های صنعتی دارای میزان 
باالیی فروکتوز هستند و مصرف زیاد این 
نوشیدنی ها و هر نوع ماده غذایی دارای این 
شربت به دلیل اینکه از ظرفیت کبد بیشتر است، 
به چربی تبدیل می شود. این تجمع چربی در 
بلندمدت می تواند منجر به مشکالت جدی 
مانند کبد چرب و دیابت نوع2 شود. در یک 
مطالعه 3 هفته ای، محققان دریافته اند مصرف 

بیش از حد قند و شکر و فروکتوز منجر به 
افزایش شدید چربی های کبدی آن هم به میزان 
27 درصد می شود. به یاد داشته باشید فروکتوز 
یا قند میوه که به طور طبیعی در انواع میوه ها 
وجود دارد، در صورت مصرف متعادل میوه ها 
مشکلی ایجاد نمی کند اما دریافت فروکتوز 
بیش از حد یا مصرف شربت فروکتوز منجر 
به مقاومت به انسولین خواهد شد، درنتیجه 
بروز دیابت نوع2 را به دنبال دارد. نتایج بسیاری 
از تحقیقات نشان داده شربت فروکتوز و قند 
باعث التهاب می شود و با افزایش خطر ابتال 
به چاقی، دیابت، بیماری های قلبی و سرطان 

همراه است.

پرکالریترازشکر
تجزیه و تحلیل های انجام شده در سال 2012 
میالدی، از 43 کشور نشان می دهد شیوع دیابت 
در افرادی که  شربت غلیظ فروکتوز به راحتی 
در دسترس آنهاست )یعنی استفاده از مواد 
غذایی حاوی شربت فروکتوز در دسترس تر 

و باالست(، 20 درصد باالتر است. 
چربی  تجمع  می تواند  همچنین  فروکتوز 
نوع چاقی  بدترین  ایجاد کند که  احشایی 
است و با دیابت و بیماری قلبی-عروقی ارتباط 
مستقیم دارد. افزون بر این، در دسترس بودن  
شربت غلیظ فروکتوز و قند و افزایش دریافت 
کالری عامل کلیدی در افزایش وزن است. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد مردم جهان اکنون 
بیش از 500 کیلوکالری در روز شکر مصرف 

می کنند که ممکن است 300 درصد بیش از 
50 سال قبل باشد. سطح باالی انسولین ناشی 
از مصرف قند باعث رشد تومور می شود. چند 
مطالعه بلندمدت ارتباط بین مصرف  شربت 
را  به سرطان  ابتال  فروکتوز و خطر  غلیظ 
نشان داده است. عالوه بر التهاب، مصرف 
فروکتوز بیش از حد ممکن است تولید مواد 
مضر به نام محصوالت پیشرفته گلیکولیزه 
)AGEs(  را افزایش دهد که این مساله به 
سلول های بدن آسیب می رساند. درنهایت، 
خطر ابتال به بیماری های التهابی مثل نقرس 
نیز وجود دارد که به علت افزایش التهاب 
و تولید اسید اوریک است بنابراین توصیه 
می شود مصرف مواد غذایی دارای شربت 
فروکتوز در مبتالیان به نقرس و افرادی که 
سابقه ابتال به این بیماری را دارند، محدود 
شود. جالب است بدانید سازمان غذاوداروی 
آمریکا و بسیاری دیگر از سازمان های بهداشت 
عمومی تاکید می کنند شربت غلیظ فروکتوز 
مانند سایر قندهای اضافی، می تواند خطر 
ابتال به دیابت و سایر بیماری های متابولیک 

را افزایش دهد. 

چاقکنندگیباال
چاقی بیماری شایعی است. در مطالعه ای، 
رابطه بین مصرف شربت ذرت با فروکتوز 
باال )شربت غلیظ فروکتوز( و بروز چاقی 
بررسی شده است. الگوهای مصرف مواد 
غذایی با استفاده از جداول مصرف مواد 

غذایی وزارت کشاورزی ایاالت متحده از 
سال 1967 تا 2000 میالدی تجزیه و تحلیل 
شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان 
مصرف شربت غلیظ فروکتوز بین سال های 
1970 و 1990 میالدی، هزار درصد افزایش 
یافته است. شربت غلیظ فروکتوز 40 درصد 
سهم شیرین  کننده هایی که به مواد غذایی 
خود  به  را  می شود  اضافه  نوشیدنی ها  و 
اختصاص می دهد و تنها شیرین  کننده موجود 
در نوشابه ها در ایاالت متحده است. نتایج 
می دهد مصرف شربت  نشان  مطالعه  این 
غلیظ فروکتوز به طور متوسط روزانه 132 
کیلوکالری برای تمام آمریکایی های دارای 
سن باالی 2 سال است. افزایش استفاده از 
متحده  ایاالت  در  فروکتوز  غلیظ  شربت 
افزایش سریع چاقی است.  منعکس  کننده 
در این مطالعه تاکید شده هضم، جذب و 
متابولیسم فروکتوز با گلوکز متفاوت است 
و متابولیسم کبدی فروکتوز به نفع لیپوژنز 
)ساخت چربی( است. عالوه بر این، برخالف 
انسولین  ترشح  باعث  فروکتوز  گلوکز، 
نمی شود و تولید لپتین را تقویت نمی کند.  
انسولین و لپتین به عنوان سیگنال های موثر 
در تنظیم مصرف مواد غذایی و وزن بدن 
عمل می کنند. این موضوع بیانگر آن است که 
فروکتوز رژیم غذایی ممکن است در افزایش 
مصرف انرژی و افزایش وزن نقش داشته 
باشد. به عالوه، نوشیدنی های شیرین شده 
با این شیرین  کننده باعث افزایش دریافت 

بنابراین، افزایش مصرف  کالری می شوند 
شربت غلیظ فروکتوز در طول زمان با شیوع 

چاقی ارتباط دارد.

افزایشخطرسرطانروده
مطالعه  این  در  دیگر  قابل توجه  نکات  از 
نوشیدنی های  زیاد  مصرف  که  است  آن 
شیرین شده با شربت ذرت با فروکتوز باال با 
چاقی و افزایش خطر ابتال به سرطان روده 
بزرگ همراه است. این موضوع که شربت 
غلیظ فروکتوز مستقیم در تومورزایی نقش 
دارد، هنوز مشخص نیست. محققان در این 
مطالعه آثار تجویز خوراکی روزانه شربت غلیظ 
فروکتوز را در موش های جهش یافته ای که 
مستعد بروز تومورهای روده هستند، بررسی 
کرده اند. موش های تحت درمان با شربت غلیظ 
فروکتوز در صورت نبود چاقی و نشانگان 
متابولیک، افزایش قابل توجهی در اندازه و 
غلیظ  شربت  داده اند.  نشان  تومور  درجه 
فروکتوز به ترتیب غلظت فروکتوز و گلوکز 
را در لومن روده و سرم افزایش داد و تومورها 
هر دو قند را منتقل کردند. داخل تومورها، 
فروکتوز به فروکتوز-1-فسفات تبدیل شده 
و منجر به فعال شدن گلیکولیز و افزایش سنتز 
اسیدهای چرب که از رشد تومور حمایت 
می کنند، شده است. این مطالعه، این فرضیه 
را تایید می کند که ترکیب گلوکز و فروکتوز 
رژیم غذایی حتی با دوز متوسط هم می تواند 

باعث تقویت تومور شود.

نوشابه ها و 
آبمیوه های 

صنعتی دارای 
میزان باالی 

شربت فروکتوز 
هستند و 

مصرف زیاد این 
نوشیدنی ها 

و هر نوع ماده 
غذایی دارای 
این شربت به 
دلیل اینکه از 

ظرفیت کبد 
بیشتر است به 

چربی تبدیل 
می شود. در 

بلندمدت این 
تجمع چربی می 
تواند منجر به 
مشکالت جدی 

مانند کبد چرب 
و دیابت نوع  2 

شود   

از  ترکیبی  هر  دریافت  افزایش  داده  نشان  بررسی ها  نتایج 
نوشیدنی های حاوی شربت فروکتوز باال از جمله آبمیوه های 
صنعتی به طور معناداری با احتمال ابتال به آسم مرتبط است. 
هدف یک مطالعه دیگر بررسی رابطه بین در دسترس بودن 
شربت ذرت با فروکتوز باال )شربت غلیظ فروکتوز( و شیوع 
دیابت نوع2 بوده و نتایج نشان داده شیوع دیابت 20 درصد 
در کشورهایی که دسترسی به شربت غلیظ فروکتوز نسبت 
به کشورهایی که دسترسی کمتری )مصرف کمتری( داشتند، 

بیشتر است. 
این نتایج حاکی از آن است که کشورهایی که دسترسی بیشتری 
به شربت غلیظ فروکتوز دارند، شیوع باالتری از دیابت نوع2 

مستقل از چاقی دارند.
شواهد در حال رشد این فرضیه را حمایت می کند که مصرف 
فروکتوز آثار مضری به ویژه برای سالمت متابولیک دارد و خطر 
ابتال به دیابت نوع2 را نیز افزایش می دهد. این نگرانی خاص 
با توجه به تغییرات جهانی که در استفاده از شربت ذرت با 
فروکتوز باال )شربت غلیظ فروکتوز( در تولید مواد غذایی و 

نوشیدنی ها رخ می دهد، وجود دارد. 
در یک تحلیل زیست محیطی که به بررسی تغییرات رژیم و 
دیابت نوع2 در ایاالت متحده از سال 1900 تا 1999 میالدی 
پرداخت، افزایش مصرف شربت غلیظ فروکتوز به عنوان عامل 
اصلی تغذیه ای مرتبط با افزایش شیوع دیابت نوع2 شناخته 
شد. ایاالت متحده بزرگ ترین تولید  کننده شربت غلیظ فروکتوز 
است و به تازگی صادرات مقادیر زیادی از این محصول به 
مکزیک و سایر کشورها را نیز آغاز کرده است. اگرچه استفاده 
از شربت غلیظ فروکتوز در سطح جهان رو به افزایش است، 

بسیاری از کشورها از آن استفاده نمی کنند.افزایش چاقی که 
از زمان ورود  شربت غلیظ فروکتوز به رژیم غذایی آمریکایی 

رخ داده، ارتباط بین این دو را نشان داد. 
با این حال، بسیاری این فرض را رد کردند که شربت غلیظ 

فروکتوز به تنهایی مقصر است و معتقدند قندها به طور کلی 
مشکل ساز هستند. نشان داده شده وعده های غذایی پرفروکتوز 
باعث کاهش انسولین و لپتین در گردش خون زنان می شود 
بنابراین، احتماال مصرف شربت غلیظ فروکتوز انسولین یا سیری 

ناشی از لپتین که با وعده غذایی ساکاروز حاصل می شود، تولید 
نمی کند و به طور بالقوه باعث پرخوری می شود. مطالعات نشان 
داده فروکتوز خالص منجر به افزایش اسیدهای چرب بدون 
پالسما، لپتین، بافت چربی شکمی و اختالل در حساسیت به 

انسولین نیز می شود.
برخی مطالعات نیز رابطه بین میزان مصرف شربت غلیظ فروکتوز 
و سطح باالی اسید اوریک و همچنین نقش باال رفتن سطح اسید 
اوریک در نشانگان متابولیک را پیشنهاد کرده اند. مصرف زیاد 
فروکتوز از طریق شربت غلیظ فروکتوز نه تنها باعث افزایش 
سطح اسیداوریک می شود، بلکه می تواند منجر به افزایش وزن، 

فشارخون، تری گلیسرید و مقاومت به انسولین شود. 
این موضوع ضرورت غربالگری برای افزایش اسیداوریک را 
در بیماران مطرح می کند بنابراین، پزشکان و کارکنان بهداشتی 
برای  باید در مورد مصرف غذاهای حاوی شربت فروکتوز 
کم کردن یا معکوس کردن عواقب منفی بهداشتی به بیماران 

آموزش دهند. 
در زمینه ارتباط بین مصرف شربت غلیظ فروکتوز و بیماری های 
قلبی- عروقی نیز یک مطالعه در افراد بزرگسال 18تا40 ساله 
انجام شده و افراد به مدت 12 روز، رژیم های غذایی رایج و 
معمولی را همراه 3 وعده در روز گلوکز، فروکتوز یا نوشیدنی های 
شیرین با شربت غلیظ فروکتوز مصرف کردند که 25 درصد 

انرژی مورد نیاز آنها را به خود اختصاص می داد. 
نتایج این مطالعه نشان داد مصرف نوشیدنی های شیرین شده 
با  شربت غلیظ فروکتوز به مدت 2 هفته با تامین 25 درصد 
انرژی روزانه به طور قابل مالحظه ای باعث افزایش عوامل خطر 

ابتال به بیماری های قلبی- عروقی در بزرگساالن شده است.

 ترجمه: سپیده دولتی
کارشناس ارشد تغذیه و کارشناس 

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت 

عوارض شربت ذرت در یک نگاه

شربت ذرت همان نشاسته هیدرولیزشده 
ذرت است. به عبارت ساده تر، برای تبدیل 
ذرت به ماده ای شیرین، نشاسته آن را با 
کمک اسید یا آنزیم هیدرولیز می کنند 
تا به ترکیب شیرین گلوکز یا فروکتوز 
تبدیل شود. معموال منظور بیشتر افراد از 
شربت فروکتوز همان شربت ذرت است. 
شربت فروکتوز، شربت ذرتی است که 
میزان گلوکزش  از  آن  فروکتوز  میزان 
بیشتر باشد. این شربت با غلظت های 
مختلف 42 و 55 درصد موجود است. 
فروکتوز 42  زمانی که غلظت شربت 
از  آن  درصد   42 یعنی  باشد؛  درصد 
گلوکز  از  درصدش   58 و  فروکتوز 

تشکیل شده است. 
این در حالی است که به طور کلی، معموال 
نشان دهنده  که   F55 ذرت  شربت  از 
غلظت 55 درصد فروکتوز است، به عنوان 
جانشین شکر در صنایع غذایی استفاده 
می شود. شربت فروکتوز یا شربت ذرت 
در صنایع غذایی برای تولید محصوالتی 
کیک ها،  آبمیوه ها،  نوشابه ها،  مانند 
کلوچه ها و هر خوراکی شیرین دیگر 
استفاده می شود. از نظر میزان شیرینی، 
شربت فروکتوز کمی شیرین تر از شکر 
است و زیاده روی در مصرف آن توصیه 

نمی شود. 
که  مختلفی  مقاالت  نتایج  براساس 
شده،  منتشر  فروکتوز  شربت  پیرامون 
این شربت مزایای خاصی نسبت به شکر 
ندارد و در عین  حال مضرات بیشتری 
هم نسبت به شکر به بدن نمی رساند. 
شربت فروکتوز تنها به عنوان جانشین 
شکر در برخی محصوالت شیرین مورد 
استفاده قرار می گیرد و نمی توان برتری 

خاصی برای آن در نظر گرفت.

شربت ذرت در صنعت غذا

نگاه متخصص صنایع غذایی

 دکتر محمدحسین عزیزی
مدیر کل نظارت بر فراورده های 

غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو



انار جزو میوه های بسیار پرخاصیت است که خوشبختانه به وفور در کشور خودمان کشت 
می شود و معموال هم در بیشتر فصل های سال در دسترس است. این میوه ارزشمند باید به چند 
دلیل مهم در رژیم غذایی افراد گنجانده شود که مهم ترین این دالیل شامل موارد زیر می شوند: 
1. دانه های انار، حجم بسیار باالیی از آنتی اکسیدان ها و پلی فنول ها را در خود جا داده اند. شاید 
بتوان گفت میزان آنتی اکسیدان های موجود در آب انار تقریبا از میزان آنتی اکسیدان های موجود 

در آب تمام میوه های دیگر بیشتر است. عالوه بر این، حجم آنتی اکسیدان های موجود 
در انار تقریبا 3 برابر آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز است. آنتی اکسیدان ها 
به حذف رادیکال های آزاد در بدن کمک می کنند. رادیکال های آزاد از عوامل 

آسیب دیدن سلول ها و افزایش التهاب در بدن هستند. 
2. آب انار حجم بسیار باالیی از ویتامین C را هم در خود جا داده است. 

معموال گفته می شود نوشیدن یک لیوان آب انار می تواند حدود 40 درصد 
از نیاز روزانه بدن به ویتامین C را تامین کند. مصرف خوراکی های 
سرشار از ویتامین C مانند انار شدیدا باعث تقویت سیستم ایمنی 
بدن می شود و می تواند با این کار احتمال ابتال به بیماری های مسری 

فصلی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا را کاهش دهد. 
3. تحقیقات بسیار زیادی که در زمینه مصرف خوراکی های سرشار 
از آنتی اکسیدان و پیشگیری از سرطان انجام گرفته، نشان می دهد 
مصرف منظم انار یا آب انار می تواند احتمال ابتال یا رشد سلول های 

سرطانی را مخصوصا در مورد سرطان پروستات، کاهش دهد. از 
این رو، مصرف آب انار یا خود انار، اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
4. مصرف منظم انار می تواند به حفظ سالمت قلب و عروق، 

مخصوصا در افراد مبتال به فشارخون باال، غلظت خون باال یا کلسترول خون باال کمک کند. 
دانه های انار یا آب انار به دلیل فیبر فراوان و ریزمغذی های زیادی که در خود جاداده اند، 
باعث کاهش کلسترول خون یا فشارخون می شوند و از این طریق احتمال ابتال به بیماری های 
قلبی را کاهش می دهند. البته بهتر است افرادی که داروهای رقیق کننده خون، فشارخون یا 
کاهنده کلسترول خون مصرف می کنند، حتما درباره میزان مصرف انار یا زمان مصرف آن با 

پزشک معالجشان مشورت کنند. 
5.  همان طور که گفته شد، دانه های انار فیبر فراوانی در خود جا داده اند و مصرف 
منظم آن توسط افراد مبتال به دیابت می تواند هم باعث کاهش قند خون 
در بدن آنها شود و هم احتمال مقاومت به انسولین را کاهش دهد. 
به طور کلی، انار جزو میوه هایی است که مصرف منظم آن در 
بیماران مبتال به دیابت با کاهش عوارض ناشی از دیابت 

همراه می شود. 
6. از آنجایی که انار سرشار از ویتامین های C، E، فوالت، 
پتاسیم و ویتامین K است، مصرف منظم آن 
می تواند باعث ایجاد شادابی ذهنی 
احساس  یا  رفع خمودگی  و 
روز  طول  در  بی حوصلگی 
شود. مصرف آب انار تازه به 
بازسازی توان ذهنی افرادی 
که نیاز به تمرکز در طول روز 

دارند، کمک می کند. 

7. با توجه به اینکه مصرف انار می تواند به کاهش فشارخون کمک کند و منجر به رقیق شدن 
خون شود، به افرادی که فشارخون باالیی دارند یا از بیماری غلظت خون رنج می برند، توصیه 
می شود  بعد از وعده های غذایی اصلی )مخصوصا اگر غذای سنگینی میل کردند(، حتما مقداری 
آب انار تازه و طبیعی مصرف کنند. این کار به رقیق شدن خون آنها و پیشگیری از افزایش 

فشارخون کمک می کند. 
8. انار به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های بسیار فراوان به عنوان ترکیب ضدالتهاب قوی شناخته 
می شود. مصرف منظم انار می تواند به کاهش التهاب و پیشگیری از استرس اکسیداتیو در بدن 

کمک کند که هر دوی این موارد درنهایت احتمال آسیب دیدگی سلولی را از بین می برند. 
9. از دیگر دالیل مهمی که باعث می شود مصرف منظم انار را به شما توصیه کنیم، این است که 
استفاده از این میوه پرخاصیت می تواند التهاب دستگاه گوارش را هم کاهش دهد و باعث بهبود 
عملکرد هضم و جذب در بدن شود. این ویژگی برای افراد مبتال به بیماری کرون، کولیت و سایر 
التهاب های روده ای بسیار مهم است. البته بهتر است به خاطر داشته باشید مصرف آب انار برای 
برخی افراد باعث رفع بیماری اسهال و برای بعضی دیگر باعث تشدید این مشکل می شود. از 
این  رو، بهتر است در صورت ابتال به اسهال و تا زمان بهبود کامل، انار یا آب انار مصرف نکنید. 
10. ترکیبات موجود در انار با عفونت های باکتریایی و قارچی در بدن مبارزه می کنند. به همین 

دلیل هم توصیه می شود در صورت ابتال به بیماری های قارچی و باکتریایی داخلی، مصرف 
انار را فراموش نکنید. 

11. برخی تحقیقات نشان داده اند مصرف انار باعث دریافت حجم بسیار باالیی از آنتی اکسیدان ها 

در بدن می شود و از این طریق به بهبود عملکرد مغز و بهتر شدن شرایط حافظه کمک می کند. 
از این رو، شاید بتوان گفت مصرف انار می تواند برای مبارزه با بیماری آلزایمر مفید باشد و به 

کسانی که از اختالل شناختی رنج می برند هم تا حدی کمک کند.

انار 3 برابر چای سبز آنتی اکسیدان دارد
نگاه متخصص تغذیه

   دکتر سیدعلی کشاورز/  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

1.معموال در برخی کشورها، ساالد اسفناج و لبو را همراه دانه های 
انار سرو می کنند و در این صورت در تهیه سس آن از آب انار به  

جای سرکه کمک می گیرند.

2.بهتر است اسفناج های مورداستفاده در هر نوع ساالد حاوی 
اسفناج، از نوع بیبی اسفناج باشد. اگر بیبی اسفناج در دسترس تان نبود، 
از برگ های بسیار ریز و ترد اسفناج برای تهیه ساالد کمک بگیرید. 

3.قبل از ترکیب کردن سبزیجاتی مانند اسفناج، هویج و چغندر 
در ساالد حتما آب اضافی آنها را با دستمال نخی بگیرید تا ساالد 

درنهایت آب نیندازد. 

4.اگر می خواهید هویج را به صورت خام و رنده شده در این 
ساالد استفاده کنید، برای بهبود ظاهر ساالد و پیشگیری از آب 
انداختن یا خرد شدن هویج ها، حتما آنها را کامال درشت رنده 
کنید. ضمن اینکه رنده کردن هویج باید به این صورت باشد که 
هویج را به شکل اُریب از باالی رنده به سمت پایین بکشید و 
این کار را تا انتهای هویج تکرار کنید. هرگز هویج را هنگام رنده 
کردن باال و پایین نکشید زیرا این کار باعث خرد شدن هویج و 
از بین رفتن بافت و ظاهر زیبای رنده شده آن می شود. به طور کلی، 
تمام سبزی های قلمی مانند هویج، کدو، خیار، ترب و... فقط باید 

به این روش رنده شوند. 

5.از آنجایی که در این ساالد از هویج رنده شده استفاده شده، 
توصیه می کنیم برای شکیل تر شدن ظاهر ساالد، چغندرهای پخته 

را هم به صورت خاللی نازک خرد کنید. 

یا نمی خواهید سس حاوی ماست  6.اگر رژیم الغری دارید 
و مایونز به این ساالد اضافه کنید،  از ترکیب سرکه بالزامیک، 
روغن زیتون، سیر تازه رنده شده، نمک، فلفل سیاه و کمی جعفری 

ساطوری شده، سس بسیار خوشمزه ای برای ساالدتان آماده کنید.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای 
پخت مرغ اناری 

غذایی مناسب برای شام دورهمی در شب یلدا

مرغ اناری با بلغور

طرز تهیه 
1. برای آماده کردن این غذا، ابتدا ران های مرغ را با یک لیوان از آب انار، 
سیر خردشده، فلفل تازه خردشده، نمک، پودر فلفل و یک قاشق از روغن 
زیتون طعم دار کنید و این ترکیب را حداقل 30 دقیقه تا 4 ساعت داخل 

یخچال استراحت بدهید. 
2. حاال وقت آن رسیده که سس انار را برای این غذا آماده کنید. به این منظور، 
2 لیوان باقی مانده از آب انار را به خوبی با شکر ترکیب کنید و این ترکیب 
را روی حرارت مالیم بگذارید تا آب انار جوش بیاید و کمی غلیظ شود.   
3. سس را بعد از غلیظ شدن از روی حرارت کنار بگذارید تا بقیه مراحل 
را انجام دهید. در این مرحله، تابه گود و نچسبی را روی حرارت مالیم 
بگذارید و پیاز کوچک خردشده را همراه بقیه روغن زیتون در تابه تفت 

بدهید تا پیازها کمی سبک شوند. 
4. حدود یک سوم از جعفری و یک سوم از نعناع تازه ای که در اختیار 
دارید را کمی در پیازها تفت بدهید و سپس ران های مرغ طعم دارشده را 

با تمام مواد طعم دهنده اش به تابه بیفزایید. 
5. در تابه را ببندید و حرارت را کمی باال ببرید تا مواد داخل تابه جوش بیایند.
6. پس از جوش آمدن مایع داخل تابه، سس انار را روی مرغ ها بکشید 

و دوباره در تابه را بگذارید. 
7. حرارت را پایین بیاورید و اجازه دهید تکه های مرغ حدود 1 تا 1/5 

ساعت به خوبی بپزند و سس کامال غلیظی کف تابه باقی بماند.
8. زمانی که مرغ ها در حال پختن هستند، بلغور گندم را به صورت بخارپز 

یا آبپز آماده کنید تا هنگام سرو، هر دو ترکیب گرمای کافی داشته باشند.
9.پس از اینکه مرغ های شما به خوبی پخته شدند و سس غلیظی هم کف 
تابه را پوشاند، ظرف سرو را بیاورید و کف آن را با بقیه جعفری، نعناع و 
بلغور پخته بپوشانید. سپس تکه های مرغ را روی این ترکیب قرار دهید و 
کف تابه را روی مرغ ها بکشید. درنهایت دانه های انار و پسته را روی مرغ ها 

بپاشید و این غذا را به صورت کامال گرم روی میز ببرید.

پیشنهاد این غذا

خیلی از افراد با پختن بلغور مشکل دارند و بلغورشان هنگام پختن 
کف می کند و از ظرف سر می رود. برای رفع این مشکل پیشنهاد 
می کنیم قبل از پخت بلغور، مقداری نمک و کره به آن بیفزایید و 
در طول پخت هم به هیچ وجه آن را هم نزنید. کار ساده تر این است 
که به جای آبپز کردن بلغور، آن را به صورت بخارپز آماده کنید. اگر 
با دانه های انار در این غذا مشکل دارید، آنها را هم قبل از سرو 
کمی بخارپز کنید. اگر این غذا را برای کودکان یا سالمندان سرو 
کنید هم بهتر است دانه های پسته را به صورت خردشده یا پودرشده 
روی غذا بپاشید. افراد مبتال به دیابت می توانند به  جای شکر از 
ترکیب آرد و عسل برای غلیظ شدن آب انار و تبدیل آن به سس 
کمک بگیرند. اگر بدن شما به  دریافت پروتئین بیشتری نیاز دارد، 
کلسترول خون دارید یا ورزشکار حرفه ای هستید، به جای ران 
مرغ از سینه مرغ یا سینه بوقلمون برای تهیه این غذا استفاده کنید. 
اگر جزو آن گروه از افرادی هستید که با خوردن بلغور احساس 
سنگینی بیش از اندازه می کنند هم می توانید هنگام طبخ بلغور از 

کمی زیره سبز استفاده کنید.

پیشنهاد سرآشپز

/40 آماده می شود

/60 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(

45 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

حاوی  غذاهای  انواع 
انار جزو  یا سس  انار 
غذایی  گزینه های 
مهمانی،  برای  مناسب 
به خصوص در مهمانی شب یلدا محسوب 
بلغور، یکی از  با  اناری  می شوند. مرغ 
غذاهای مدیترانه ای است که به دلیل وجود 
سس انار در این غذا می توان از آن به عنوان 
شام مناسب برای تمامی گروه های سنی 
استفاده کرد. این غذا، آنتی اکسیدان های 
فراوانی دارد و فیبر و پروتئین مطلوب 
موجود در آن می تواند به تقویت سیستم 

ایمنی و گوارشی بدن کمک کند.

همراهان این غذا 
بهترین  از  یکی  گفت  بتوان  شاید 
پودر  غذا،  این  همراه  چاشنی های 
گلپر  پودر  کمی  پاشیدن  است.  گلپر 
طعم  اناری،  مرغ  تکه های  روی 

منحصربه فردی به آن می دهد. 
طعم  شدن  ملس  برای  می توانید  شما 
هم  تازه  لیموترش  مقداری  غذا،  این 
کنار بشقاب های مرغ اناری سرو کنید. 
آب انار تازه قطعا می تواند همراه خوبی 
به عنوان نوشیدنی کنار این غذا باشد. 
با توجه به استفاده کردن از بلغور در 
این غذا، نیازی به همراه کردن برنج با 
مرغ اناری وجود ندارد و در صورت 
برای  نان  تمایل فقط یک کف دست 
هر نفر برای این غذا در نظر بگیرید. 
ترش  و  تند  طعم های  با  مشکلی  اگر 
پودر  با  را  لیمو  پودر  کمی  ندارید، 
ترکیب  این  از  و  کنید  ترکیب  فلفل 
خاص  طعم دهنده  به عنوان  لیموفلفلی 

برای مرغ اناری کمک بگیرید. 

مقدار کالری 
مواد غذایی یادشده در مجموع 1335 
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت 
به  نفر   4 میان  غذا  این  کردن  تقسیم 
هر یک از آنها 334 کیلوکالری انرژی 

خواهد رسید. 
البته در صورتی که این غذا با نان میل 
شود، به ازای هر برش 30 گرمی نان باید 
80 کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
این ساالد حاوی حدود  از  لیوان   4 هر 
13گرم چربی )3 گرم چربی اشباع(، 6 
 23 کربوهیدرات،  گرم   21 فیبر،  گرم 
فوالت،  میکروگرم   245 پروتئین،  گرم 
191میلی گرم کلسترول، 10گرم قند، 17 
 ،A هزار و 968 واحد بین المللی ویتامین
33 میلی گرم ویتامین C، 198 میلی گرم 
کلسیم، 6 میلی گرم آهن، 790 میلی گرم 
است.  پتاسیم  1100میلی گرم  و  سدیم 
ضمن اینکه می تواند 359 درصد از نیاز 
روزانه بدن به ویتامین A، 61 درصد به 
 33  ،C ویتامین  به  درصد   55 فوالت، 
درصد به آهن و 20 درصد به کلسیم را 

هم تامین کند. 
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: برگشت کاهش وزن موجب جایگزینی 
چربی در نقاط بدتری از بدن می شود!

با توجه به نوساناتی که به آن اشاره کردید؛ یعنی 
کاهش 9 کیلویی وزن و برگشت آن و مجدد کاهش 
3 کیلویی و بازگشتش باید به این نکته اشاره کنم 
که کاهش وزن نباید تبدیل به کاهش وزن یویویی 
شود. کاهش و افزایش وزن می تواند سبب مشکالت 
بسیاری شود. اگر فردی 10 کیلوگرم وزن کم کرد 
و 5 کیلوی آن برگشت، نباید خوشحال باشد که 5 
کیلوگرم به نفعش بوده است زیرا کاهش وزن و 
برگشت آن سبب جایگزینی چربی در نقاط بدتری از 
بدن می شود. ما دو نوع چربی داریم؛ چربی احشایی 
و چربی محیطی. چربی احشایی عامل خطر بدتر و 
شدیدتری برای چاقی و بیماری های مرتبط با آن مثل 
فشارخون، دیابت و انواع سرطان است، در حالی که 
چربی محیطی فقط مشکل سایز ایجاد می کند. البته 
نوعی از چربی دور شکم هم هست که خودش به 
تنهایی عامل خطر ابتال به بیماری های قلبی است. 
نکته مهم این است که یا نباید رژیم غیراصولی بگیریم 
یا اگر برای کاهش وزن اقدام کردیم با تغییر شیوه 
زندگی و داشتن  رژیم تثبیت بعد از آن باید وزن 
کم شده را برای طوالنی مدت حفظ کنیم تا در چرخه 

کاهش و افزایش وزن نیفتیم.
: در بیشتر رژیم های کاهش وزن شیرینی ها 
حذف شده اند و خوردن هله هوله ها ممنوع است. 
این موضوع طبیعی است که با حذف شیرینی و 
کاهش کربوهیدرات مصرفی الغر  شویم اما دلیل 
برگشت بسیاری از وزن ها جذب شدن دوباره به 
همین نوع از خوراکی هاست. برای پیشگیری چه 

توصیه ای دارید؟
برای اینکه تناسب اندام تان حفظ شود باید بر اساس 
هرم غذایی، برنامه غذایی انتخاب کنید. در کف هرم 
گروه غالت قرار گرفته که 50 درصد کالری روزانه 
باید از این طریق تامین شود. گروه پروتئین 20 
درصد، گروه چربی 15 درصد و میوه و سبزیجات 
و لبنیات به ترتیب تامین کننده نیازهای روزانه ما 
هستند. گروه شیرینی های ساده  در نوک هرم قرار دارد 

و کمترین سهم روزانه کالری دریافتی ما از این محل 
باید تامین شود. وقتی فردی به وزن معقول رسید، 
در صورتی که محدودیتی به دلیل بیماری هایی مثل 
دیابت نداشته باشد مصرف شیرینی در حد متعادل 
بدون اشکال است. شیرینی ها خیلی ساده  جذب 
بدن شده و موجب آزاد سازی انسولین می شوند و 
انسولین مانع چربی سوزی خواهدشد. به شخصه 
سعی می کنم ذائقه فرد را به سمت میوه هایی مثل 
خرما، مویز، کشمش و برگه های آلو و هلو بکشانم 
که ذائقه شیرین فرد را تامین می کند. البته مصرف 
شیره، مربا، عسل و شیرینی های ساده ، اگر با توجه 
به شرایط فرد 2-1 بار در هفته باشد، مانعی ندارد 

اما نباید این مواد هر روز  مصرف شوند.
: در مورد بیماری پسوریازیس هم برایمان 
توضیح دهید و اینکه آیا رژیم غذایی در تشدید 

یا تسکین آن موثر است یا نه؟
مطالعات بسیاری در این رابطه انجام شده اما توصیه 
عمومی تجویز رژیم سالم برای این بیماران است. 
رژیم سالم؛ یعنی رژیمی با کفایت، متعادل و متنوع. در 
بیماری پسوریازیس بیمار ممکن است به برخی مواد 
غذایی حساسیت ویژه داشته باشد. بر اساس دستورات 
کتاب های علمی، بیمار باید از مصرف موادی که بنا به 
تجربه سبب تشدید بیماری می شود، خودداری کند، 
مثال ممکن است برخی ادویه ها حساسیت شدید ایجاد 
کنند. مصرف پروتئین در این بیماران جایگاه ویژه ای 
دارد. بیمار ممکن است پروتئین از دست بدهد و در 
این شرایط باید میزان بیشتری پروتئین از غذای واقعی 
به بدن بیمار برسد. نکته دیگر، در مورد بیماری های 
خودایمنی و از جمله پسوریازیس، مساله خشکی 
پوست است. در این بیماران باید مصرف مایعات و 
آب باال باشد تا از کم آبی و خشکی پوست پیشگیری 
شود.از سوی دیگر، منشاء این بیماری ناشناخته است 
اما فرایندی التهابی در بدن وجود دارد و از هر آنچه 
مسبب التهاب است باید پرهیز کرد. از آن جمله 
می توان به مصرف نوشیدنی های الکلی، چاشنی ها 
و ادویه جات و لبنیات اشاره کرد. البته هدف حذف 
کلی لبنیات از برنامه غذایی نیست و تنها در صورت 

بروز و تشدید عالئم باید میزان مصرف آن محدود 
شود. نکته دیگر مصرف مواد غذایی حاوی گلوتن 
است که در نان و سایر غالت وجود دارد. در برخی 
منابع بین پسوریازیس و گلوتن نیز ارتباطاتی دیده شده 
است. برای امتحان بهتر است برای 2 هفته تا یک ماه 
به بیمار پسوریاتیک محدودیت مصرف گلوتن بدهیم. 
اگر حال او بهتر شد؛ به معنی حساسیت به گلوتن 

است و باید آن را از برنامه حذف کرد. 
: آیا بین افزایش احتمال ابتال به سرطان 

پستان و اضافه وزن رابطه  وجود دارد؟
چاقی و تجمع چربی در بدن می تواند سبب کاهش 
قدرت سیستم ایمنی شود و بستر را برای رشد 
سلول های سرطانی فراهم کند. از سوی دیگر، بافت 
چربی هورمون استروژن ترشح می کند؛ یعنی حتی 
اگر در خانمی، تخمدان ها استروژن ترشح نکنند، 
بافت چربی منبع تولید استروژن است.  استروژن به 
شدت زمینه ساز رشد سلول های سرطانی در رحم، 
تخمدان و پستان هاست. کاهش وزن از این جهات از 
بروز بیماری پیشگیری می کند ولی باید توجه داشت 
کاهش وزن با سرعت زیاد و ناگهانی؛ یعنی بیش از 
5 کیلوگرم در ماه می تواند سبب تجزیه سریع بافت 
چربی و افزایش چربی در خون و باال رفتن کلسترول 
شود که از یک سو سبب ضعیف شدن سیستم ایمنی 

می شود و از سوی دیگر، کلسترول خودش تولیدکننده 
استروژن است پس باید کاهش وزن به تدریج و آرام 

و زیر نظر متخصص تغذیه انجام شود.
: آخرین پرسش در مورد رژیم های آنالینی 
است که این روزها رایج شده است. از نظر شما 

رژیم آنالین گرفتن مورد تایید است؟
باسواد و  از همکاران  تقریبا 10 سال پیش یکی 
خوشنام من برای نخستین بار اقدام به ایجاد سایت 
و دادن رژیم آنالین کرد و یکی از استادان بنام دانشگاه 
تهران به خاطر موقعیت کاری که من داشتم، خواست 
با ایشان برخورد کنم و معتقد بود رژیم آنالین از 
لحاظ علمی خطاست و موجب انحراف می شود. 
امروزه در فضای مجازی سایت ها و برنامه های مختلفی 
برای کاهش وزن می بینیم که جذابیت آن بیشتر مالی 
است اما منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم باید چند 
نکته را در نظر بگیریم؛ من به عنوان متخصص تغذیه 
با تجربه بیش از دو دهه عرض می کنم که مشاوره 
غیرحضوری ممکن نیست. متخصص یا کارشناس 
تغذیه، درمانگر است و از راه دور امکان درمان وجود 
ندارد. مشاوره غیرحضوری ممکن نیست و کنار 
شرح حال، معاینه فیزیکی الزم است. ظاهر بیمار 
برای متخصص مهم است. چهره، رنگ رخسار و 
نوع نشستن و راه رفتن و... در تشخیص بیماری 
کمک کننده است. از طرف دیگر، باید پذیرفت به 
صورت غیرحضوری هم می توان برخی اطالعات 
بیمار را دریافت کرد که در دادن برخی توصیه ها 
کفایت می کند. می توان با گرفتن قد و وزن بیمار 
اندیس توده بدنی را تشخیص داد. شاید این بیمار 
در ویزیت آنالین چاق شمرده شود و توده بدنی 
باالی 30 داشته باشد اما من در مطب افرادی داشته ام 
که با همین توده بدنی وقتی تجزیه وتحلیل شدند، 
مشخص شد بافت بدنی کامال متناسب و خوبی 
دارند. قضاوت کردن از راه دور خیلی راحت نیست. 
از نظر من حداقل در بدو امر باید مشاوره حضوری 
انجام شود و برای پیگیری های ثانویه در شرایط 
خاص بتوان مشاوره آنالین داد و دوباره بعد از چند 

ماه مراجعه حضوری داشت.

نگاه متخصص تغذیه

:خانم منصورپناه! باالترین وزنی که تا به حال تجربه 
کرده اید چقدر بوده و چرا به این وزن رسیدید؟

82 کیلوگرم با قد 170 سانتی متر. دلیل آن ساده است؛ پرخوری، 
کم تحرکی و از همه مهم تر مصرف خوراکی های با ارزش تغذیه ای 

پایین.
: چطور شد که تصمیم گرفتید وزن کم کنید؟

همیشه دغدغه تناسب اندام را داشتم. دوست داشتم لباس های زیبا و 
اندازه بپوشم زیرا وقتی اضافه وزن دارید لباس ها به تنتان نمی نشینند. 
10 سال پیش برای اولین بار تصمیم گرفتم وزن کم کنم. زیر نظر 
متخصص تغذیه رژیم کاهش وزن گرفتم و حدود 9 کیلوگرم کم کردم 
اما بعد از اتمام دوره رژیم دوباره به عادت های غذایی قبلی برگشتم 

و این موضوع باعث شد وزن کم شده برگردد.
: چه عادت هایی؟

من در خوردن مواد غذایی زیاده روی نمی کنم. مشکلم بیشتر خوردن 
هله هوله هاست و همین موضوع باعث اضافه وزنم شد.

:بعد از آن هم باز رژیم گرفتید؟
5 سال بعد از آن دوباره تالش کردم با همان رژیم قبلی وزن کم کنم 

اما 2 تا 3 کیلوگرم بیشتر از وزنم کم نشد و رهایش کردم. 
: این بار چه شد که مجدد سراغ رژیم رفتید؟

به خاطر عروسی برادرم می خواستم لباس مناسبی پیدا کنم و زیبا باشم. 
البته نوعی حساسیت پوستی بعد از زایمان اولم پیدا کردم که تشخیص 
پسوریازیس بر آن گذاشتند و فکر کردم شاید با کاهش وزن بهتر شود 
که البته تغییری در آن پیش نیامد. دلیل دیگر هم داشتن سابقه خانوادگی 
ابتال به سرطان پستان بود. شنیده بودم اضافه وزن می تواند زمینه ساز 
ابتال به این بیماری در من شود. این گونه شد که دست به کار شدم 

تا وزنم را دوباره پایین بیاورم.
: زیر نظر متخصص تغذیه رژیم گرفتید؟

بله، صفحه ایشان را پیدا کردم. فکر می کردم متخصص هستند ولی 
بعدا متوجه شدم مشاور تغذیه هستند. با این حال مطب شان بسیار 

شلوغ است و من هم از رژیم راضی هستم. 

: رژیمی که برایتان تجویز شده، چه خصوصیاتی دارد؟
شیرینی ها به طور کل حذف شده اند. قند و شکر در برنامه غذایی 
ندارم و خرما جایگزین آن شده است. برنج مصرفی ام هم خیلی کم 
شده است. برای مواد غذایی مصرفی در طول هفته نیز برنامه دارم و 
مشخص است که برای وعده های غذایی اصلی و میان وعده ها چه مواد 

غذایی را باید مصرف کنم.
: ورزش هم می کنید؟

بله، 2 تا 4 کیلومتر روی تردمیل پیاده روی انجام می دهم.
: رژیم عارضه ای برایتان داشته است؟

نه، عادت ماهانه ام تنظیم شده و برای پیشگیری از ریزش مو یا شل 
شدن پوست هم مکمل ویتامین E و امگا3 و 6  و قرص مولتی 

ویتامین مصرف می کنم.
: از نظر روانی کاهش وزن چه تاثیری داشته است؟

حالم خیلی بهتر از قبل شده است. لباس به اندازه ام پیدا می کنم و 
مورد تحسین اطرافیانم هستم. همین موضوع اعتمادبه نفسم را هم 

باال برده است.

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.

خانم منصورپناه که در عرض 9 ماه، 10 کیلوگرم وزن کم کرده، می گوید: 
هله هوله خوری وزنم را باال برد

در طول رژیم های کاهش وزن، با کوچک شدن 
و  افتاده   پوست  زیرپوستی،  چربی  سلول های 

می شود.  چروکیده 
به  پوست  انعطاف پذیری  افزایش  با  ورزش 
کمک  پوست  انعطاف  و  ارتجاعی  خاصیت 
کنار  می کنیم  توصیه  دلیل  همین  به  می کند. 

رژیم غذایی کاهش وزن ورزش کنید. 
البته ورزش شدید و عرق کردن باعث افتادگی 
و الغری بیشتر پوست و به ویژه صورت می شود، 

پس باید مراقب این موضوع هم بود. 
نکته مهم بعدی مصرف مایعات کافی و انواع 
در  که  است  لیکوپن  جمله  از  آنتی اکسیدان ها 
جوان سازی  و  پوست  به  رطوبت رسانی  بهبود 

آن کمک می کند. 
مصرف پروتئین ها هم در حفظ حالت ارتجاعی 

موثر است.  پوست 
از  می توان  تغذیه ای  نکات  رعایت  کنار 
مخصوصا  رطوبت رسان  و  مغذی  کرم های 
مصرف  نیز  مکمل ها  میان  استفاده کرد.  شب ها 
همزمان ویتامین های K،E،C،A وB در کاهش 
تیرگی پوست و افزایش کالژن سازی تاثیر دارد 
اما قبل از اینکه سراغ مکمل ها بروید، بهتر است 

کنید.  را مصرف  آنها  منابع غذایی 
میوه های  دانه ها،  و  مغزها  انواع  باشد  یادتان 
تازه، سبزیجات، شکالت تلخ، فلفل، گل کلم، 
این  خوب  منابع  از  و...  برنج  تخم مرغ، 

هستند ویتامین ها 

چرخه عادت ماهانه که از روز اول عادت ماهانه 
روز   35 تا   25 بین  است،  بعدی  دوره  آغاز  تا 

می کشد.  طول 
و  است  طوالنی تر  دوره  این  خانم ها  برخی  در 
گاهی هر 3-2  ماه یکبار عادت ماهانه رخ می دهد. 
گوناگونی  دالیل  و  نیست  طبیعی  حالت  این 
یا  فوق کلیوی  غدد  اختالالت  جمله  از  دارد، 
تیروئیدی، دیابت نوع 1 و باال بودن قند خون، 
باال بودن هورمون پروالکتین و... اما شایع ترین 
دلیل، اختالالت وزن است که با نشانگان تخمدان 
پلی کیستیک همراه می شود و بسیار شایع است. 
متاسفانه روز به روز هم بر آمار مبتالیان به این 

می شود.  افزوده  نشانگان 
امروزه بسیاری از دختران ما در دوران کودکی 
و نوجوانی به دلیل تغذیه بد و بی تحرکی مبتال 
به چاقی اند. باال بودن شاخص توده بدنی سبب 
اختالل در تخمک گذاری و اختالالت هورمونی 

می شود. 
این در حالی است که تنها با کاهش 10 درصدی 
وزن می توان به تنظیم عادت ماهانه و رفع این 

کرد.  کمک  مشکل 
نسبت  به  کنند  تالش  باید  خانم ها  حال  این  با 

برسانند. به حد طبیعی  را  قد، وزن خود 

به دریافت 
آنتی اکسیدان ها دقت کنید 

کاهش 10 درصدی وزن 
موجب تنظیم عادت ماهانه 
می شود

دکترمحمدعلینیلفروشزاده
متخصص پوست 

دکترشیریننیرومنش، متخصص زنان و فوق تخصص 
پریناتولوژی )طب مادر و جنین( و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست 

نگاه متخصص زنان

تاکید دکتر محمدحسن ابوالحسنی به سوژه »میزگرد تغذیه«

برگشت کاهش وزن موجب جایگزینی چربی در نقاط بدتری از بدن می شود!

اگر سری به اینترنت بزنید و کلیدواژه الغری را جستجو کنید با انواع صفحه هایی مواجه می شوید که رژیم های 
کاهش وزن ارائه می دهند. برخی زیر نظر متخصصان بنام و برجسته کشور هستند و بعضی دیگر تنها از این 
عنوان استفاده  می کنند. برخی سعی دارند شما را مجاب کنند با خوردن  محصولی خاص یا دمنوش الغر 
خواهید شد و بعضی هم رژیم های عجیب و غریبی تجویز می کنند و مدعی می شوند افراد مشهور با همین 
روش ها الغر می مانند و تناسب اندام شان را حفظ می کنند. برخی دغدغه سالمت عموم مردم را دارند و برای آموزش شیوه 
درست زندگی تالش می کنند و بعضی هم تنها دغدغه شان کسب درآمد به هر قیمتی است. این هفته در »میزگرد تغذیه« با یکی 
از خوانندگان گفت و کرده ایم که زیرنظر فردی که مشاور تغذیه است و تنها این عنوان را در صفحه شخصی اش منتشر کرده، 

کاهش وزن موفقی داشته است. در ادامه از  فراز و نشیب های این خواننده در مسیر کاهش وزن آگاه می شوید. 

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن محبوبه منصورپناه باحضور 
دکتر محمدحسن ابوالحسنی متخصص تغذیه، دکتر شیرین نیرومنش 

متخصص زنان و دکتر محمدعلی نیلفروش زاده  متخصص پوست

10 کیلوگرم 
کاهش وزن آنالین

نکته مهم این است که 
یا نباید رژیم غیراصولی 
بگیریم یا اگر برای کاهش 
وزن اقدام کردیم با 
تغییر شیوه زندگی و 
داشتن رژیم تثبیت بعد از آن باید 
وزن کم شده را برای طوالنی مدت حفظ 
کنیم تا در چرخه کاهش و افزایش 
وزن نیفتیم زیرا چربی احشایی در 
بدن افزایش می یابد و زمینه برخی 
بیماری ها فراهم می شود



پوست  سرمازدگی  با  زمستان،  فصل  آغاز 
معموال  سرمازدگی  آثار  است.  همراه  گرم 
روی دست ها، پاها، بینی و گوش ها نمایان 
ولی  نیست  جدی  خیلی  غالبا  که  می شود 
معرض  در  پوست  زمانی که  است.  دردناک  
هوای سرد زمستان قرارمی گیرد، واکنش های 
که خارش و  نشان می دهد  از خود  طبیعی 
خشکی پوست و نیز ترک و شکاف در ناحیه 
لب ها از همین واکنش ها هستند. برعکس آن، 
سرمازدگی پوست پدیده ای طبیعی و عادی 
محسوب نمی شود. این عارضه عموما در اثر 
سرمای مرطوب شکل می گیرد و باید مانند 

انواع سوختگی درمان شود.
از  مرطوب کننده،  کرم های  استعمال  با  اگر 
پوست در برابر سرما محافظت کنید، کمتر 

دچار سرمازدگی خواهید شد. 

پوستدرچهدماییآسیبمیبیند؟
پوست، سرما و رطوبت  علت سرمازدگی 
است. درواقع، حتی اگر پوست شما برای 
مدت طوالنی در معرض این دو عامل قرار 
سرمازدگی  احتمال  هم  باز  باشد  نگرفته 
وجود دارد! بنابراین برای بروز سرمازدگی 
به  هوا  برودت  درجه  نیست  نیازی  اصال 

زیر صفر برسد.
دقت کنید هیچ گاه سرمازدگی را با یخ زدگی 
اشتباه نگیرید. یخ زدگی پوست عارضه ای است 
که در اثر سرمای زیاد و دمای بسیار پایین 
موارد شدید،  در  متاسفانه  و  شکل می گیرد 

قطع عضو را به دنبال دارد.

نشانههاوعالئمسرمازدگی
سرمازدگی عمدتا در ناحیه دست ها و پاها 
نیز  بینی  و  اما گاهی گوش  آشکار می شود 
عالئم  می شوند.  پوستی  ضایعه  این  درگیر 

سرمازدگی به شرح زیر است:
1. پوست قرمز یا کبودرنگ 

قسمت  در  المسه  حس  شدن  ضعیف   .2
سرمازده

یا  گزگز  بی حسی،  یا  سوزش  احساس   .3
خواب رفتگی در ناحیه سرمازده 

4. درد شدید، تاول، زخم و تغییر رنگ در 
بخش سرمازده

5. گاهی اوقات ترک خوردن پوست

عللسرمازدگی
 کنار سرمای هوا که علت اصلی سرمازدگی 
که  دارند  وجود  نیز  دیگری  عوامل  است، 
سرمازدگی پوست را تشدید می کنند. از جمله 
این عوامل می توان به گردش خون نامناسب، 
استعمال مداوم داروهای تنگ کننده عروق، 
کمبود ویتامین A و نیز خشکی پوست اشاره 
کرد. توجه داشته باشید افراد مسن، شیرخواران، 
معلوالن ذهنی و مصرف کنندگان مواد مخدر و 

الکل بیشتر دچار سرمازدگی می  شوند.

پیشگیریازسرمازدگی
واقعیت این است که درمان سرمازدگی معموال 
همین  به  دقیقا  و  دارد  نیاز  زیادی  زمان  به 
با راه های پیشگیری از آن  دلیل الزم است 
از  بهتر  پیشگیری  باشیم. قطعا همیشه  آشنا 

درمان است.
1. وقتی در معرض سرما قرار می گیرید، خود 

را به خوبی بپوشانید. برای مراقبت از دست ها، 
از یک جفت دستکش مناسب کمک بگیرید. 
اندازه  از  بیش  جوراب های  پوشیدن  از   .2
تنگ و چسبان بپرهیزید چون این جوراب  ها 
در  را  آن  و  کرده  وارد  زیادی  فشار  پا  به 
برابر سرما بسیار آسیب پذیر می کنند. ترجیحا 
جورابی انتخاب کنید که قابلیت حفظ گرما 

را داشته باشد.
کفشی  باشید.  دقیق  کفش  انتخاب  در   .3
ضخیمی  الیه  آن  کف  که  کنید  انتخاب 
داشته باشد چون این قبیل کفش ها معموال 
برابر سرما و رطوبت  پاها در  از  به خوبی 

زمین محافظت می کنند. 
نشوید.  غافل  مایعات  مصرف  از   .4

روزانه  می شود  توصیه  معموال  
2-1/5 لیتر مایعات مانند آب، 

انواع دمنوش ها، قهوه،  چای 
و... بنوشید و درعوض 

الکل  مصرف  از 
چون  بپرهیزید 

را  پوستی  ضایعه 
تشدید خواهد کرد. 

5. در انتخاب مواد غذایی 
توصیه  کنید.  دقت   مصرفی 

غنی  که  ماهی  مثل  موادی  می شود 
از اسید های چرب است را در سبدغذایی 

خود بگنجانید. برای تقویت الیه هیدرولیپید 
پوست از مصرف ماهی، گوشت  قرمز، انواع 
نشوید.  غافل  تخم مرغ  و  کره  سبزیجات، 
ویتامینB3 نیز در محافظت از پوست بسیار 
و  ماهی  قرمز،  بنابراین گوشت  است  موثر 
خود  روزانه  سبدغذایی  در  را  سبزیجات 

بگنجانید. 

نحوهتشخیصسرمازدگیپوست
بدن  از  قسمت هایی  در  معموال  سرمازدگی 
مانند  هستند،  سردتر  و  قلب  از  دورتر  که 
)پاها و دست ها(  اعضا  انتهایی  قسمت های 
نمایان می شود. در صورت بروز این عارضه، 
پوست نواحی مذکور قرمز یا کبود می شود و 

معموال با درد و تورم همراه است.
ابتدا پوست قرمز می شود، در ادامه  درواقع، 
ممکن است تاول های کبودرنگی شکل بگیرند. 
سرمازده  منطقه  درنهایت 
دردناک خواهد شد و باید 
مانند انواع سوختگی 

درمان شود. 

افرادیکهبیشتردرمعرضخطر
سرمازدگیهستند

اگر کودک شما هنگام گردش معمولی ناگهان 
از شدت درد دست ها، پاها، بینی، گونه ها و 
گوش هایش ابراز ناراحتی کرد، باید بدانید 
اینها واکنش های پوستی در برابر سرمازدگی 
هستند و به همین دلیل باید هرچه سریع تر 
به منزل برگردید و قسمت هایی از بدن که 
و  سرعت  به  را  بوده اند  سرما  معرض  در 
با حمام  یا  مرطوب  و  با کمک حوله گرم 
کردن،  گرم کنید چون قطعا بهترین راه حل 
ممکن همین دو گزینه خواهند بود. به خاطر 
داشته باشید تحت هیچ شرایطی برای گرم 
کردن کودک، او را در معرض منبع گرمایشی 
مانند بخاری، آتش مستقیم و... قرار ندهید 
چون این احتمال وجود دارد که سرمازدگی 

تشدید شود. 
سرمازدگی فقط به کودکان ختم نمی  شود، 
بلکه سرما در افراد بزرگسال و به ویژه 
افراد مسن که پوست حساس تری دارند 
این  در  می گذارد.  جا  به  بدی  اثر  نیز 

یا  سفید  سپس  قرمز  ابتدا  پوست   صورت 
از  شرایط  این  در  می شود.  خاکستری رنگ 
که  کاری  تنها  کنید.  اجتناب  پوست  مالش 
باید انجام دهید، استفاده از گرمای مرطوب 
هستید،  منزل  از  بیرون  اگر  بنابراین  است 
دست هایتان را با آب گرم بشویید و به محض 
بگیرید.  گرم  آب  دوش  منزل،  به  رسیدن 
اگر بعد از اجرای این مراحل، کماکان درد 
داشتید یا پوستتان تاول زد، الزم است در 

اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید.

نحوهمراقبتازخوددربرابرسرما
قطعا  سرما،  برابر  در  بدن  از  مراقبت  برای 
پوشیدن لباس گرم،  دستکش، شال گردن )به 
نحوی که دهان را نیز بپوشاند( و کاله، هر 
کدام به نحوی الزم  است، با این حال باید 
برخی نکات را نیز رعایت کرد. از پوشیدن 
کنید.  خودداری  چسبان  و  تنگ  لباس های 
بدن  در  را  خون  گردش  لباس ها  نوع  این 
مختل می کنند، غافل از اینکه هر چه خون 
به شکل بهتری در بدن گردش داشته باشد، 

درجه حرارت داخل بدن بهتر حفظ خواهد 
شد. به جای استفاده از یک جفت جوراب 
نازک کمک  دو جفت جوراب  از  ضخیم، 
بگیرید و زیر دستکش پشمی، حتما دستکش 
نازک تر بپوشید. به این شکل دمای داخلی 
بدن به نحو مناسب تری حفظ خواهد شد. 
در این میان الزم است در برابر رطوبت هوا 
رطوبت  چون  شود  اندیشیده   تدابیری  نیز 
نقش مهمی در بروز سرمازدگی دارد. برای 
لباس هایی  یا  گشاد  لباس های  منظور  این 
مثل بارانی بپوشید زیرا در برابر نفوذ نم و 
رطوبت هوا مقاوم هستند. به افراد مسن و 
کودکان توصیه می شود در دمای 20 درجه 
سانتی گراد زیر صفر، حتی االمکان از منزل 

خارج نشوند. 
باد شدید و رطوبت باالی هوا، تاثیر سرما 
را بر بدن تشدید می کند، درنتیجه احتمال 
بروز سرمازدگی افزایش می یابد. اگر لباس 
فرد مناسب نباشد، سابقه ابتال به سرمازدگی 
معتاد  یا  سیگاری  اگر  نیز  و  باشد  داشته 
به الکل باشد، احتمال سرمازدگی او قطعا 

بیشتر خواهد بود. 
ولی  است  شگفت انگیزی  فصل  زمستان 
برای کسانی که خوب می دانند که چگونه 
از خود در برابر سرما محافظت کنند. اگر 
در این فصل خودتان را به خوبی بپوشانید، 
از  خارج  را  فعالیتی  هر  بود  خواهید  قادر 
اینکه یکی  اما به محض  انجام  دهید  منزل 
شد  بی حس  و  مورمور  بدنتان  اعضای  از 
یا حتی رنگ پوستتان پرید، حتما به منزل 
سرمازدگی  کنید.  گرم  را  خود  و  برگردید 
باید  دلیل  همین  به  می افتد،  اتفاق  ناگهان 

باشید. همیشه مراقب 

29پوست
سرمازدگی پوست در فصل زمستان

پوست سرمازده را با وسایل حرارتی گرم نکنید!

شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت

هنگام 
سرمازدگی از 
مالش پوست 
اجتناب کنید. 
تنها کاری که 

باید انجام دهید 
استفاده از 

گرمای مرطوب 
است. می توانید 

از حوله گرم 
و مرطوب 

کمک بگیرید 
یا دوش گرم 
بگیرید. تحت 
هیچ شرایطی 

برای گرم 
کردن پوست، 
عضو سرمازده 

را در معرض 
منبع گرمایشی 

مانند بخاری، 
آتش مستقیم 
یا آب داغ و... 

قرار ندهید 
چون ممکن 

است سرمازدگی 
تشدید شود

دکتروحیدصوفیزاده
متخصص پوست

درمانسرمازدگی
در وهله نخست، محل موردنظر را به آرامی و به کمک پارچه گرم و مرطوب، در عرض 10 دقیقه گرم کنید. 
متخصصان پوست توصیه می کنند این گرما بیش از اندازه نباشد چون پوست قبال به اندازه کافی آسیب دیده 
است. اگر سرمازدگی شدید و دردناک بود، حتما به پزشک یا متخصص پوست مراجعه کنید تا برای شما آرام بخش 
و داروهای گشادکننده عروق تجویز کند. ممکن است پزشک توصیه کند بعد از بهبود نیز برای پیشگیری از بروز دوباره 

این عارضه، داروهای گشادکننده عروق و ویتامین E،  را کماکان مصرف کنید.
فراموش نکنید اگر در اثر شدت سرمازدگی، پوست سفید شود و حس المسه از کار بیفتد، باید در اولین فرصت در بیمارستان بستری شوید.

بیش از345,000 جلد تاکنون منترش شده است

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران



میزگرد زیبایی در مورد مشکالت و عوارض کاشت پیرسینگ در 
دهان با حضور دکتر سارا پورشهیدی متخصص بیماری های دهان 

و دندان، دکتر لیال خلیلی متخصص زنان، دکتر امیرهوشنگ احسانی 
متخصص پوست و دکترمحمدکریم رحیمی متخصص پوست

پیرسینگ، 
مد عارضه دار

عفونت دهانی و تحلیل لثه از مهم ترین مشکالت پیرسینگ دهانی هستند

برخی عوارض پیرسینگ به علت حساسیت باالی آن جبران ناپذیر است

   دکتر سارا پورشهیدی/ دانشیار و مدیر گروه بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر لیال خلیلی/ جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ زیبایی زنان 

نگاه متخصص بیماری های دهان و فک و صورت

نگاه متخصص جراحی زنان

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی 
است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: خانم دکتر! آیا استفاده از پیرسینگ در دهان 
مجاز است؟ 

از نظر پزشکی وجود اجسام زینتی در دهان نه تنها پیشنهاد 
نمی شود، بلکه از آنجا که به نفع سالمت بیمار نیست باید تا 
جای ممکن از انجام آن خودداری کرد. حفره دهان محیطی 
مرطوب و حاوی میلیون ها باکتری است و احتمال عفونت 
در آن باالست. از سوی دیگر، دهان در صحبت کردن و 
برقراری ارتباط و بلع و غذا خوردن هم دخالت دارد و یکی از 
مسیرهایی است که به راه های هوایی هم مرتبط است. استفاده 
از وسایل تزئینی در حفره دهان برای برخی افراد ممکن است 
جذاب باشد ولی اگر از عواقب و مشکالتی که ایجاد می کند، 

آگاه باشند تأمل بیشتری درباره این مساله خواهند داشت.
: پیرسینگ دهانی چه مشکالتی ایجاد می کند؟

عفونت دهانی یکی از مشکالت پیرسینگ دهانی است. 
حضور هر شیء خارجی می تواند زمینه ساز تجمع باکتری ها و 
عفونت هایی باشد که برخی از آنها تهدیدکننده حیات هستند. 
عفونت های جدی مثل هپاتیت و عفونتی مثل اندوکاردیت 
)عفونت درون شامه قلبی( هم در این میان گزارش شده 
است. البته باکتری های خود دهان در بروز این عفونت ها 
ارتباط مستقیم ندارند اما این عفونت می تواند به وسیله وسایل 

پیرسینگ منتقل شود. 
آسیب به لثه دندان و حتی ترمیم های دندانی از دیگر عوارض 
جانبی پیرسینگ دهانی است. وسایل تزئینی خارجی در دهان 

مسبب برخی عاداتی است که درنهایت سبب تخریب لثه 
و دندان می شود. آسیب ها به چند گروه تقسیم می شوند. 
مهم ترین آسیب، قرار گرفتن وسایل به طور ناگهانی زیر دندان 
و شکستن آن است. گاهی اوقات هم فرد به صورت عادتی با 
این وسایل به دندان ضربه می زند که این کار سبب ترک های 
کم عمق روی دندان می شود و در بلندمدت به دندان و حتی 

مفصل گیجگاهی- فکی آسیب می زند. 
افزایش حساسیت به فلز از دیگر خطرات است. همان طور که 
می دانید فلزاتی که برای درمان و به عنوان جایگزین در بدن 
کار گذاشته می شوند هم ممکن است این واکنش ها را ایجاد 
کنند اما استفاده تزئینی از فلز به این دلیل که »باید اولیه ای« 
وجود ندارد به صالح نیست. در ضمن بعد از حساسیت به 
فلزات درمانی، پزشک درصدد تعویض فلز برمی آید. این 
نکته را هم باید مد نظر داشت که با توجه به جنبه تزئینی 
فلزاتی که در پیرسینگ به کار می رود شاید نظارت مستقیم 
سازمان های بهداشتی از نظر کیفیت وجود نداشته باشد و 
عوارض و احتماالت ناشی از به کار گرفتن آنها بیشتر شود. 
به هر حال افزایش حساسیت می تواند سبب واکنش های 

مخاطی، زخم و... شود.
: آیا نصب این تزئینات روی زبان می تواند به 

اعصاب یا حس چشایی هم لطمه بزند؟
بله، آسیب های عصبی و عروقی هم هنگام نصب ممکن است 
بروز کند، مثال هنگام قرار دادن پیرسینگ زبانی از آنجایی 

که فرد انجام دهنده این کار ممکن است اطالعات درست و 
دقیقی در مورد خونرسانی روی زبان نداشته باشد، می تواند 
به عروق اصلی روی زبان آسیب بزند و سبب خونریزی 
شود. گاهی نیز آسیب های عصبی به زبان وارد می شود که 
بی حسی های موقت و گاهی دائم می دهد. ممکن است بیمار 

دچار مشکل در درک طعم غذا ها هم بشود. 
کار  در  می تواند  تزئینات  این  از  استفاده   :

دندان پزشک تداخل ایجاد کند؟
بله، گاهی وجود این فلزات، در تصویربرداری دندانی اختالل 

ایجاد می کند و مشکل ساز می شود.
: نظرتان در مورد اتفاقی که برای مهمان میزگرد 
ما افتاده چیست؟ آیا استفاده از پیرسینگ دهانی می تواند 

سبب تحلیل لثه شود؟
وجود پیرسینگ در دهان یا کنار لثه می تواند به دلیل تحریک 
مزمن سبب تحلیل لثه شود. تجمع پالک دندانی با ایجاد 
التهاب در لثه موجب مشکالت دیگری می شود که تحلیل لثه، 
التهاب و خونریزی از آن جمله است. اگر بیمار به دلیل وجود 
پیرسینگ نتواند بهداشت دهانی اش را خوب رعایت کند، 
حتی ممکن است به سمت از دست دادن دندان پیش برود.

: برخی افراد از بروز ضایعات در دهانشان بعد 
از انجام پیرسینگ شاکی اند. این موضوع چقدر به این 

تزئینات ارتباط دارد؟
در مجموع وجود محرک مزمن در حفره دهان سبب ترغیب 

واکنش های تحریکی بدن نسبت به آن می شود و به دنبال 
این تحریک ممکن است ضایعاتی ایجاد شود. گرچه بیشتر 
آنها بدخیم نیستند،  برجسته هستند و گاهی برای برداشتن 
نیاز به جراحی دارند. در مقاالت جدید و علم نوین به این 
سمت می رویم که تحریک مزمن حتی می تواند سبب ایجاد 
تغییراتی شود که فرد را به سمت بدخیمی می برد. البته این 
موضوع در مجامع علمی اثبات نشده ولی به هر حال تحریک 
مزمن برای تمام بدن از جمله مخاط دهان پسندیده نیست.

: به افرادی که در دهانشان پیرسینگ دارند چه 
توصیه ای دارید؟

 اگر دچار تورم قرمزی و خونریزی هستند باید به پزشک 
مراجعه کنند. احساس تب و لرز هم از عالئم اورژانسی است. 
 بعد از هر بار غذا خوردن باید اطراف پیرسینگ را کامال 
تمیز کرد. تجمع مواد غذایی اطراف پیرسینگ سبب بوی 
بد دهان می شود و از نظر روابط اجتماعی فرد را دچار 

اشکال می کند. 
 هنگام صحبت کردن و غذا خوردن نیز فرد باید به نحوی 
عادات و حرکات دهانی را کنترل کند که دندان ها تماسی با 

این وسایل نداشته باشند. 
 هر چند وقت یکبار از محکم بودن این وسایل در دهان 
اطمینان حاصل کنید تا احتمال وارد شدن این وسایل به 
مجاری هوایی به حداقل برسد. ویزیت های مکرر مخاط 

دهان و دندان نیز به شدت توصیه می شود.

هرچند سال هاست پیرسینگ گوش به عنوان یک جراحی زیبایی سرپایی متعارف 
شناخته شده، به تازگی شاهد پیرسینگ نواحی مختلف بدن هستیم که برخی از 
آنها بسیار عجیب و تصور آنها بسیار دردناک است. هدف پیرسینگ آویزان کردن 
زیورآالت زیبای گوناگون برای زیبایی بخشیدن به یک ناحیه  خاص است. گروهی 
از افراد به انجام این جراحی زیبایی واکنش های منفی نشان می دهند اما گروه 
دیگری که تعداد بیشتری را شامل می شوند و روز به روز بر تعدادشان افزوده 
می شود خواهان این جراحی هستند که اغلب در مدت بسیار کوتاهی انجام می گیرد.

یکی از پیرسینگ های غیرمتعارف، پیرسینگ ناحیه  تناسلی است که توسط برخی 
پزشکان یا افرادی که دوره کوتاهی در این زمینه دیده اند، انجام می شود. پیرسینگ 
ناحیه ژنیتال مثل پیرسینگ نواحی دیگر با هدف افزایش زیبایی این ناحیه انجام 
می گیرد اما عالوه بر اینها افزایش تحریک جنسی یکی دیگر از انگیزه های انجام 

این عمل است.
اگر این عمل به درستی انجام نشود می تواند با توجه به اینکه کدام ناحیه ژنیتال 
سوراخ شده، عوارض مختلفی داشته باشد. برخی از این عوارض به علت حساسیت 
باالی ناحیه ژنیتال ممکن است جبران ناپذیر باشند. از عوارض پیرسینگ ناحیه 
تناسلی در زنان می توان به عفونت مجاری ادراری، آسیب به کلیتوریس، خونریزی 
شدید، کاهش میل جنسی و... اشاره کرد، به خصوص پیرسینگ کلیتوریس به علت 
حساسیت باالی این ناحیه می تواند آسیب های غیرقابل جبرانی به این ناحیه وارد کند.

انجام این جراحی در محیطی کامال بهداشتی و استفاده از وسایل استریل نکته ای 
حائز اهمیت در پیشگیری از ایجاد عفونت است. حتما باید به این نکته توجه کرد 
که اگر این جراحی با سوزنی استریل و تحت شرایطی کامال بهداشتی انجام نشود 
امکان عفونی شدن جایی که سوراخ شده را بسیار زیاد باال می برد، به خصوص 
در ناحیه ژنیتال که بسیار حساس است و هرگونه جراحی در این ناحیه حتی 
جراحی پیرسینگ مستلزم آشنایی فرد با ساختار دستگاه تناسلی زنان و همچنین 
ابزارهای کامال استریل است. استفاده نکردن از وسایل استریل و بی توجهی و 
کم اهمیت دانستن این نکات ممکن است باعث ورود ویروس  هایی کشنده به 

بدن فرد شود. مخصوصا اگر از سوزنی استفاده شود که قبل از آن برای فرد 
دیگری استفاده شده است.

یکی از روش های سوراخ کردن نواحی مختلف بدن استفاده از تفنگ های صنعتی 
پیرسینگ است. این تفنگ ها به راحتی نقطه دلخواه را سوراخ می کنند و باعث 
آسیب رساندن به بافت مورد نظر می شوند. به همین دلیل تحت هیچ شرایطی 
نباید از این تفنگ ها استفاده کرد. اصوال توصیه می شود افراد قبل از انجام این 
جراحی واکسن کزاز تزریق کنند. هرچند اشخاصی که تا چند سال گذشته )10 
سال و بیشتر( واکسن کزاز دریافت نکرده  اند، باید این واکسن را تزریق کنند. 

بسیاری از مراکز غیردرمانی که پیرسینگ توسط فردی غیرمتخصص انجام می شود 
به این نکته توجه نمی کنند.

نکته مهم دیگری که در انتخاب جواهر مورد نظر باید به آن توجه کرد ابعاد آن 
است؛ یعنی عالوه بر توجه به کیفیت باید به ابعاد شیء تزئینی هم توجه کرد زیرا 
ممکن است استفاده از یک جواهر ریز، باعث ورود آن به نواحی داخلی بدن شود.
به علت سوراخ شدن قسمتی از بدن، فرد دچار خونریزی کمی می شود. به همین 
دلیل افرادی که دارای مشکالت خونی مانند مشکل در انعقاد خون هستند، حتما 
باید قبل از انجام این عمل این موضوع را بیان کنند. همچنین در بیماران دیابتی 

ضروری است که قبل از انجام هر گونه اقدامی این موضوع مطرح شود.
گاهی فرد پس از انجام پیرسینگ هنگام رابطه زناشویی دچار درد و در برخی 
موارد نیز خونریزی می شود. حتما قبل از انجام پیرسینگ به این نکته توجه کنید 
که آیا شما جزو افرادی هستید که هنگام زخم و ترمیم آن خیلی زود گوشت 
اضافه می آورید؟ اگر پاسخ مثبت است، بهتر است کمی تأمل کرده و با فرد 

متخصص مشورت کنید.
انجام پیرسینگ ناحیه ژنیتال در خانم های باردار اصال توصیه نمی شود. خانم  های 
باردار باید بدانند  هرگونه انجام جراحی های غیرضروری روی نواحی مختلف 

بدن به ویژه ناحیه ژنیتال ممکن است باعث آسیب به جنین شود.
پس از انجام پیرسینگ باید تا مدتی که زخم بهبود می یابد، از محل آن محافظت 
کرد تا دچار عفونت یا هر مشکل دیگری نشود. اگر پوست قسمت مورد نظر به 
مدت طوالنی قرمز و با  تورم و درد همراه شد، بهتر است با متخصص مشورت 
کنید و موضوع را با او درمیان بگذارید. خروج مایع زردرنگ هم نیازمند مراجعه 
به پزشک است. پس از دیدن هر مورد غیرطبیعی  سعی نکنید جواهر استفاده شده 
برای پیرسینگ را خارج کنید. اجازه دهید فردی که آن را کار گذاشته پس از 

معاینه شما این کار را انجام دهد.
بانوانی که قصد دارند پیرسینگ ناحیه ژنیتال انجام دهند باید همه   جوانب بهداشتی 

و زیبایی این موضوع را قبل از هرگونه اقدامی بسنجند.

حتما همه شما با افرادی که حلقه ای کنار لب، مرواریدی وسط زبان، نگینی روی دندان یا گوشه ابرو، 
چند سوراخ روی الله و غضروف میانی و باالیی گوش و... دارند، مواجه شده اید. با دیدن این افراد 
چه حسی داشته اید و چه سواالتی در ذهنتان نقش بسته است؟ به این کار »پیرسینگ« گفته می شود. 
پیرسینگ که به معنی سوراخ کردن بخشی از بافت یا پوست و قرار دادن فلز یا جسم خارجی 
درون آن است، از جمله مدهایی است که روز به روز بر تعداد طرفدارانش اضافه می شود و البته مانند بسیاری از 
کارهای زیبایی بی عارضه نیست. در میزگرد این هفته »سالمت« پیامک یکی از خوانندگان مان را موضوع مورد بحث 
قرار دادیم. این خانم 32 ساله نوشته اند: »تقریبا یکی- دو سال است که مرواریدی روی سطح زبانم پیرسینگ کرده ام. 
همیشه از دیدن وسایل تزئینی در دهان دیگران لذت می بردم و به نظرم بسیار زیبا بود. این طور شد که خودم نیز در 
آرایشگاه اقدام به انجام آن کردم. از معضالت و سختی های اول کار، تورم زبان و ناتوانی ام در درست صحبت کردن 
و غذا خوردن که بگذریم و موقت بود، چند وقتی است دچار معضل دردسرسازی شده ام؛ لثه دندان های باالیی ام از 
داخل تحلیل رفته و به گفته دندان پزشکم دلیل آن بازی کردن های مرتب به واسطه پیرسینگ روی زبانم با این ناحیه 

بوده است. حاال هم تحت درمان هستم. از شما می خواهم در این رابطه اطالع رسانی کنید.«

 سمیه 
مقصودعلی
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  دکتر امیرهوشنگ احسانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر محمدکریم رحیمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

برای انجام پیرسینگ از آنژیوکت با سرسوزن 
بزرگ استفاده می شود. در این عمل سرسوزن 
را در ناحیه مورد نظر رد می کنند و بعد سوزن 
را درمی آورند و حلقه را وارد می کنند. درواقع، 
به کانالی  تبدیل  ایجاد کرده  راهی که شلنگ 
می شود که می توان فلز را از آن عبور داد و 

پیرسینگ را ثابت کرد. 
که  است  همراه  عوارضی  با  پیرسینگ  انجام 
مهم ترین آنها ابتال به عفونت هایی مانند هپاتیت 
و اچ آی وی است. از آنجایی که پیرسینگ با 
خون در ارتباط است، استریل نبودن وسایل و 
مکانی که کار در آنجا انجام می شود می تواند 
ویروسی،  بیماری های  انواع  انتقال  زمینه ساز 

قارچی، میکروبی و باکتریایی شود. 
از دیگر عوارض پیرسینگ، واکنش حساسیت زا 
به فلز به خصوص فلز نیکل است که با عالئمی 
مثل قرمزی، التهاب، پوسته ریزی و خارش همراه 
می شود و حتی بعد از در آوردن فلز این عالئم 
تا مدت ها بیمار را آزار می دهد. در صورتی که 
پیرسینگ در ناحیه گردن به پایین و برای سینه ها، 
احتمال  نیز  شود  انجام  تناسلی  اندام  یا  ناف 

کلوئید یا گوشت اضافه وجود دارد.

دستگاه های  از  استفاده  با  گوش  پیرسینگ 
گوش سوراخ کن انجام می شود که همزمان با سوراخ 
شدن، گوشواره را هم وارد می کند. برای بینی هم 
غیر از آنژیوکت می توان از این روش استفاده کرد. 
استفاده از پیرسینگ در پزشکی توصیه نمی شود 
زیرا جسم خارجی معموال سبب تحریک می شود 
و ممکن است بدن به فلز استفاده شده واکنش نشان 
بدهد و سبب بروز گرانولوم شود که برای مدت 

طوالنی باقی می ماند. 

غیر از این موضوع احتمال دارد همراه با پیرسینگ، 
آلودگی ها هم وارد بدن شود و عفونت ایجاد کند. به 
همین دلیل پیرسینگ حتما باید در شرایط استریل 
انجام شود و سطح پوست باید ابتدا با پنبه آغشته 
به الکل و بعد بتادین کامال ضدعفونی شود. به هر 
حال سوراخ کردن پوست و بافت آن باعث ایجاد 
راهی می شود که میکروارگانیسم ها می توانند از کنار 
پیرسینگ وارد بدن شوند. برخی میکروارگانیسم ها 
هم تمایل به اتصال به جسم خارجی را دارند و 
پیرسینگ می تواند همیشه منبع و مأخذی برای 
آلودگی باشد. در این شرایط ممکن است هم محل 
پیرسینگ عفونت کند، هم عفونت از آن محل به  

قسمت های دیگر بدن انتشار یابد.
یا  مویرگ ها  پارگی  احتمال  دیگر،  عارضه   
قرار گرفتن  آسیب دیدگی عصب ها و در فشار 
آنهاست که اگر این اتفاق بیفتد، فرد تا مدت ها 

در ناحیه احساس درد و ناراحتی خواهد داشت.
یکی از معمول ترین و شایع ترین انواع پیرسینگ 
سوراخ کردن نرمه گوش است که با دستگاه مخصوصی 
انجام می شود و همزمان گوشواره را وارد می کند. 
بیمار تا چند روز باید دور گوشواره را پنبه آغشته 
به الکل بزند تا محل عفونت نکند. خوشبختانه 
پوست نرمه گوش این ویژگی را دارد که در اطراف 
جسم خارجی فوری خود را ترمیم می کند و منفذی 
برای ورود عفونت باقی نمی گذارد. به همین دلیل 
است که سال هاست گوشواره استفاده می شود و 
مشکلی ایجاد نمی کند. برخی افراد پیرسینگ گوش 
را در نواحی غضروف دار انجام می دهند. غضروف 
برخالف نرمه گوش، تحریک پذیر است و زمانی 
که تحریک شد، به سمت اطراف رشد می کند و 
این رشد گاهی افسارگسیخته است و توده مانند 
می شود. در افرادی که الله گوش یا بینی را پیرسینگ 
می کنند احتمال ایجاد این حالت باالست و متاسفانه 
بعدا نمی توان این مشکل را کنترل کرد. با جراحی 
این مساله بدتر می شود اما با تزریق کورتون شاید 
بهتر شود. احتمال رشد دوباره غضروف در این 
مواقع وجود دارد، پس اصال سوراخ کردن گوش 

در نواحی غضروف دار را توصیه نمی کنیم.

پیرسینگ گوشت اضافه 
می آورد

سوراخ کردن گوش در 
نواحی غضروف دار را 
توصیه نمی  کنیم



از آنجا که مواد آرایشی معموال تمام سطح پوست را 
می پوشانند، تبادل حرارتی و تعریق پوست را هنگام 
خواب مختل می کنند. همچنین ممکن است تعریق 
هنگام خواب و مخلوط شدن آن با مواد آرایشی 
باقی مانده روی سطح پوست موجب حساسیت 
پوستی شود و آن را آزرده کند. این مواد با انسداد 
منافذ و روزنه های سطح پوست مشکالت دیگری 
مانند جوش و آکنه را نیز به دنبال خواهند داشت 
که در بیشتر مواقع این جوش های چرکی وابسته 

به ریشه مو هستند. متاسفانه امروزه مواد آرایشی 
تقلبی فراوانی در بازار محصوالت آرایشی به فروش 
می رسد که بسیاری از آنها حاوی آلودگی های فراوان 
هستند. آلودگی هایی که در مواد آرایشی وجود 
دارند باعث شکسته شدن الیه های پوستی، پیری 
زودرس و چین وچروک در ناحیه پوست می شوند، 
در حالی که پاک کردن مواد آرایشی موجود روی 
پوست، حتی ضدآفتاب یا رژ لب با توجه به جنس 
پوست و استفاده از کرم مرطوب کننده، کرم شب 
یا کرم دورچشم مالیم قبل از خواب باعث پاک 
شدن آلودگی ها، تنفس پوست و باز شدن منافذ آن 
می شود و کمک زیادی به شادابی پوست می کند اما 
پاک نکردن صورت بعد از استفاده از مواد آرایشی 
به خصوص قبل از خواب به تدریج باعث رشد 

باکتری ها و ایجاد عفونت، جوش، حساسیت و 
اگزما خواهد شد. همچنین وجود آلودگی روی 
پوست موجب انسداد روزنه های پوست می شود 
و چربی و عرق ترشح شده از روزنه ها نمی توانند 
به راحتی از آن خارج شوند. درنتیجه فشار ناشی از 
خروج چربی و عرق باعث باز شدن منافذ می شود 
و روزنه های باز به مرور زمان باعث چروکیدگی 

پوست خواهند شد.
این عوارض در افرادی که زیاد و سنگین آرایش 
یا گریم می کنند، بیشتر و زودتر ایجاد خواهد شد، 
به خصوص کرم پودر های گریم به علت سنگین 
را  پوست  به  رطوبت رسانی  جلوی  بودن شان 
می گیرند و باعث خشکی آن می شوند. گاهی نیز 
حساسیت به این مواد باعث قرمزی و خارش می شود 

که زمینه ساز خشکی پوست است. البته از نظر علمی 
استفاده از مواد آرایشی مانند مرطوب کننده ها و 
ضدآفتاب ها در طول شبانه روز هیچ ایرادی ندارد 
اما مدت زمان ماندن آرایش روی پوست نباید 
طوالنی شود و فرد باید بعد از ۲ تا ۳ ساعت 
آرایش، صورتش را برای تنفس بیشتر و بهتر پوست 

سریع تر پاک کند.
فراموش نکنید نشستن صورت قبل از خواب باعث 
مالیده شدن مواد آرایشی به بالش، ملحفه و پتو 
می شود و آنها را نیز آلوده می کند که خود این مساله 
نیز در صورت نشستن مرتب ملحفه ها، روبالشی 
و پتو در طوالنی مدت به خصوص با آلودگی مواد 
آرایشی بدون کیفیت و ارزانقیمت باعث ایجاد 
منبعی از عفونت و مواد حساسیت زا خواهد شد. 

پاککردنآرایشبهشادابیپوستکمکمیکند

عوارض خوابیدن با آرایش

پیریزودرسنتیجهخوابیدنباآرایش
بسیاری از خانم ها به دلیل مشغله زیاد حاصل 
از کار بیرون یا کار در منزل، بچه داری و 
از  بیش  خستگی  و  کم  وقت  کل  به طور 
پیدا می کنند صورتشان  حد کمتر فرصت 
را قبل از خواب بشویند و پوست را از انواع آالینده ها و 

مواد آرایشی مختلفی که روی آن جا خوش کرده،  پاک 
کنند. حتی اگر مواد آرایشی شما از بهترین برندها و مواد 
باشد باز هم الزم است شب ها قبل از خواب صورتتان را 
کامل بشویید. انجام این توصیه حتی اگر هیچ آرایشی روی 
پوستتان نداشته باشید هم الزامی است زیرا پوست شما طی 

روز به هر حال با آالینده های محیطی زیادی در تماس بوده 
و قطعا آلوده شده است. اگر این توصیه را جدی نگیرید پس 
از مدتی با عوارض متعددی مانند بسته شدن منافذ پوستی، 
بروز جوش و آکنه، اختالل در فرایند تنفس پوست، از بین 
رفتن طراوت پوست، تیرگی و کدورت پوست، چروکیدگی 

و خشکی پوست و درنهایت پیری زودرس مواجه خواهید 
شد بنابراین به توصیه متخصصان پوست عمل کنید و هر 
شب قبل از خوابیدن، صورتتان را با شوینده مناسب پوستتان 
طی  پوست  سلول های  نوسازی  و  بازسازی  به  تا  بشویید 

شب کمک کنید.

جدید  مطالعه  یک  نتایج 
افزایش  نشان می دهد بین 
خطر ابتال به سرطان پستان 
و استفاده از رنگ موی دائمی 
و صاف کننده های شیمیایی مو، ارتباط وجود 
دارد. پس از سال ها نگرانی در مورد آثار احتمالی 
مصرف محصوالت مو بر سالمت، یافته های 
مطالعه ای با این موضوع در نشریه بین المللی 

سرطان منتشر شده است.
تا پیش از این، در مورد احتمال وجود ارتباط میان 
محصوالت شیمیایی مو و سرطان، مطالعه کافی 
و دقیقی انجام نشده بود اما دانشمندان موسسه 
ملی سالمت و موسسه ملی علوم سالمت محیط 
زیست معتقدند خطر ابتال به سرطان پستان در 
زنانی که از رنگ موی دائمی یا صاف کننده های 
مو برای خود یا دیگران استفاده می کرده اند، 
نسبت به زنانی که در معرض این محصوالت 

قرار نداشته اند، بیشتر بوده است.
پژوهشگران همچنین به این نتیجه رسیدند که این 
خطر برای زنان سیاهپوستی که از این محصوالت 
استفاده می کنند، بیشتر است. پژوهشگران برای 
مطالعه خطراتی که مصرف محصوالت مو بر 
سالمت انسان دارند، داده های موجود از ۴۶هزار و 
۷۰۹ زن ۳۵ تا ۷۴ ساله را که در »پژوهش خواهر« 
نیز شرکت داشتند، بررسی کردند. در »پژوهش 
خواهر« از نتایج بررسی وضعیت زنانی استفاده 
شده بود که خواهرانشان مبتال به سرطان پستان 
بودند. پژوهشگران پس از ارزیابی پاسخ های این 
زنان به پرسش هایی در مورد وضعیت سالمت، 
شیوه زندگی و اطالعات جمعیت شناختی، به این 
نتیجه رسیدند که احتمال ابتال به سرطان پستان در 
زنانی که در طول سال پیش از مشارکت شان در 

آن پژوهش به طور مداوم از رنگ موی دائمی 
استفاده می کردند، ۹ درصد نسبت به زنانی که 
از این محصوالت استفاده نمی کردند، بیشتر بوده 
است. بر این مبنا نتیجه گرفته شد استفاده از رنگ 
موی دائمی، احتمال ابتال به سرطان پستان را در 
زنان سیاهپوست ۴۵ درصد افزایش می دهد. به 
گفته پژوهشگران، استفاده از رنگ موی دائمی 
»هر ۵ تا 8 هفته یا بیشتر«، خطر ابتال به سرطان 
را در زنان سیاهپوست به ۶۰ درصد افزایش داده 
است. نویسنده اصلی این مقاله، الکساندرا وایت، 
دارای مدرک دکترا و رئیس گروه محیط زیست 
و همه گیرشناسی سرطان انستیتوی ملی علوم 
سالمت محیط زیست می گوید: »مدت هاست  
وجود  احتمال  بررسی  مشغول  پژوهشگران 
ارتباط میان رنگ مو و سرطان هستند اما نتایج 
این تحقیقات هیچ گاه انسجام نداشت. در این 
پژوهش می بینیم خطر ابتال به سرطان پستان با 
مصرف رنگ مو بیشتر می شود و اغلب هم بر 
زنان آمریکایی آفریقایی تبار اثر می گذارد، به ویژه 
کسانی که دائم از رنگ مو استفاده می کنند.« نتایج 
این پژوهش نشان می دهد خطر ابتال به سرطان، با 
استفاده از رنگ موی موقت یا نیمه دائمی ارتباطی 

ندارد. خطر ابتال به سرطان پستان در زنانی 
که از مواد شیمیایی صاف کننده مو استفاده 
کرده بودند نیز تا ۱8 درصد افزایش یافت 
اما پژوهشگران اذعان کرده اند برای کسب 

اطمینان از این نتایج، الزم است مطالعات دیگری 
در این زمینه انجام گیرد و این نتایج، 

در آنها نیز تکرار شود.
نویسنده  سندلر،  دیل  دکتر 
پژوهش  این  همکار 
بخش  سرپرست  و 

همه گیرشناسی انستیتوی ملی علوم سالمت 
محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا زنان، 
دیگر نباید موی خود را رنگ یا صاف کنند، 
گفت: »انسان ها در معرض عوامل تهدیدکننده 
مختلف و زیادی قرار می گیرند که می تواند 
احتمال ابتال به سرطان پستان را بیشتر کند و 
بعید بتوان میزان خطر ابتال به سرطان برای هر 
زن را تنها به یک عامل ربط داد.« وی افزود: 
»البته هنوز زود است که بخواهیم در این مورد 
توصیه اکید داشته باشیم اما زنان می توانند با 
پرهیز از مصرف این مواد شیمیایی، خطر ابتال 

به سرطان پستان را در خود کاهش  دهند.«
در هر حال، هنوز برای متخصصان مسجل 
نشده که زنان باید از مصرف رنگ موی دائمی 
و صاف کننده های شیمیایی مو، خودداری 

کنند یا نه. پس از انتشار این پژوهش، پل 
فرعون، استاد همه گیرشناسی سرطان دانشگاه 
کمبریج گفت: »نتایج این پژوهش بسیار جالب 
است اما در این مطالعه شواهد مطلوبی ارائه نشده 
که مشخص کند آیا رنگ مو و مواد صاف کننده 
شیمیایی مو با افزایش احتمال ابتال به سرطان 
پستان ارتباط مشخصی دارند یا عامل افزایش 
خطر هستند؟ زنانی که قبال از چنین 
محصوالتی استفاده  کرده اند، نباید 
نگران خطرات مصرف آنها باشند.« 
هنوز همه علل ابتال به سرطان 
پستان کشف نشده اما سازمان 
خدمات سالمت همگانی بریتانیا 
در بیانیه ای اعالم کرده عواملی 
مانند سابقه خانوادگی، سن، تراکم 
شیوه  به  مربوط  عوامل  و  پستان 
زندگی، از جمله وزن و میزان 
مصرف الکل، ممکن است 
خطر ابتال به این بیماری 

را افزایش دهد. 
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خواب،  از  قبل  است  بهتر 
کرم پودر و تمام کرم های آرایشی 
حتی ضدآفتاب یا رژلب با توجه 
به جنس پوست، با آب و صابون 
یا شیرپاک کن پاک شود تا منافذ 
پوست باز شود و امکان تنفس پوست وجود داشته باشد. بعد از این کار فقط می توان 
کرم  مرطوب کننده، کرم شب یا کرم دور چشم مالیم استفاده کرد. وقتی پوست شسته 
نمی شود، آلودگی هایی که در طول روز روی آن نشسته، کنار ترکیب مواد آرایشی، 
محیط مناسبی برای رشد باکتری ها ایجاد می کند که می تواند عامل بسیاری از بیماری های 
پوستی از جمله جوش، حساسیت و اگزما باشد. برخی خانم ها در طول روز ریمل 
می زنند و گاهی قبل از خواب آن را پاک نمی کنند. ریمل های ضدآب باعث بروز 
کشش در ریشه مژه می شوند و می توانند باعث ریزش مژه و کم پشتی آن شوند. حتی 
اگر ریمل ضدآب هم نباشد، تماس مژه با بالش یا مالیدن چشم باعث تضعیف ریشه 
مژه می شود و در طوالنی مدت باعث ریزش آن خواهد شد. خوابیدن با خط چشم 
نیز احتمال عفونت چشم را باال می برد. به هر حال ممکن است خانمی در طول شب 
چشمش را بمالد و این ترکیب وارد چشمش شود و دور پلک حساسیت ایجاد کند.
یادتان باشد خوابیدن با آرایش زمینه خشکی پوست را هم فراهم می کند. گاهی نیز 
حساسیت به  مواد آرایشی باعث قرمزی و خارش می شود که زمینه ساز خشکی پوست 
است. از نظر علمی زمان ماندن آرایش روی پوست نهایتا ۳-۲ ساعت در طول شبانه روز 
است. البته استفاده از مرطوب کننده ها و ضدآفتاب ها اشکالی ندارد اما استفاده از کرم پودر 
و کرم های آرایشی مخصوص گریم که در اغلب جشن و مهمانی ها کاربرد دارد، نباید 
بیش از این مدت روی پوست بماند و فوری باید پاک شوند تا منافذ پوست مهلت 
تنفس پیدا کند بنابراین حتما پس از برگشتن از جشن و مهمانی ها آرایش صورتتان 
را پاک کنید. تاکید می کنم حتی اگر خسته اید کمی درباره مضرات خوابیدن با آرایش 
تأمل کنید زیرا ارزش چند دقیقه وقت گذاشتن برای پاک کردن پوست باالست. این 
موارد درباره باقی ماندن موادی که برای آرایش مو به کار می روند نیز در طول شب 
صدق می کند. کسانی که مویشان را با کش می بندند یا موی درست شده با سنجاق 
و بست های مختلف را در طول شب باز نمی کنند یا با بیگودی بسته شده و موی 
ژل و تافت زده و سایر مواد آرایشی می خوابند، مدت تماس این مواد خشک کننده 
و مضر با مو را زیاد می کنند و احتمال ریزش مو را باال می برند. در چنین شرایطی 

حتما باید ابتدا حمام کرد تا این مواد و ترکیب ها از روی مو پاک شود.

اگر جزو افرادی هستید که قبل از خواب دوش می گیرید، احتماال برای شما هم 
این سوال پیش آمده که آیا خوابیدن با موی خیس می تواند شما را بیمار کند یا به 

سالمت پوست و موی شما آسیب بزند یا نه؟
متخصصان معتقدند این ایده در بخش قدیمی فرهنگ عامه جا دارد که خوابیدن 
با موی خیس  باعث سرد شدن سر و بدن و سرماخوردن شما می شود، در حالی 
که این ایده مدت ها پیش رد شد. درست است که شما احتماال در ماه های زمستان 
دچار سرماخوردگی می شوید، این مساله با شیوه های تکثیر و گسترش ویروس های 
تنفسی مرتبط است و در واقع نمی توان از هوای سرد سرماخوردگی گرفت اما 
برخی تحقیقات نشان داده اند بالش ها، به خصوص آنهایی که با مواد مصنوعی ساخته 
شده اند، می توانند قارچ های تشدیدکننده آسم یا حساسیت را در خود جا بدهند. 
به گفته متخصصان، این میکروارگانیسم ها در محیط های مرطوب به خوبی عمل 
می کنند. هرچند  هیچ مدرکی مبنی بر اینکه افرادی که با موهای خیس می خوابند 
عالئم حساسیت یا آسم را بیشتر تجربه می کنند، وجود ندارد، اگر با بینی چرکی، 
خارش یا آبکی شدن چشم و سایر عالمت های حساسیت یا آسم از خواب بیدار 
شدید، باید حداقل هفته ای یک بار ملحفه و روبالشی های خود را در آب گرم 
بشویید. از سوی دیگر، نگرانی های دیگری درباره آب باقی مانده در موها و آسیب 
به سالمت پوست و مو وجود دارد. به طور کلی، تصور می شود نباید با موی خیس 
خوابید زیرا آب در طول زمان می تواند الیه بیرونی محافظتی مو؛ یعنی فولیکول را 
تخریب کند و آسیب های حاصل از آن منجر به شکستگی و همچنین از بین رفتن 
درخشش و استقامت مو خواهدشد. نکته مهم دیگر این است که تقریبا هر کاری 
با موهایتان انجام دهید؛ از شستن و خشک کردن آن گرفته تا رنگ کردن یا قرار 
گرفتن در معرض آفتاب و... می تواند به موها آسیب برساند. به گفته پزشکان، در 
حالی که خواب با موهای مرطوب ممکن است کار چندان درستی نباشد، استفاده 

از نرم کننده می تواند به ترمیم موها کمک کند.

ماندگاری  قدرت  هرچه 
استفاده از لوازم آرایش روی 
پوست صورت بیشتر باشد، 
خطر ابتال به حساسیت های 
و  قرمزی  خارش،  پوستی، 
اگزمای پوستی افزایش پیدا می کند. افرادی که دارای پوست های خشکی هستند 
برای پاک کردن صورت شان از مواد آرایشی، به هیچ وجه نباید از شیرپاک کن های 
مرطوب استفاده کنند زیرا این مواد باعث خشکی بیشتر پوست می شوند. همچنین 
پاک کننده هایی که برپایه الکل هستند برای افرادی که پوست چرب دارند به دلیل 
کاهش چربی صورتشان مناسب اند. توجه داشته باشید ضرورت تشخیص لوازم 
آرایشی تقلبی و اصل موجود در بازار بسیار مهم است. انتخاب لوازم آرایشی 
تقلبی باعث نفوذ انواع ویروس ها، میکروب ها و باکتری ها داخل پوست و بروز 

بیماری های عفونی در بدن خواهد شد.

باموییکهژلوتافتدارد،نخوابید

بامویخیسنخوابید

لوازمآرایشیتقلبیباعثنفوذ
میکروبهاداخلپوستمیشود

رنگمومیتواندخطرابتالبهسرطانپستانراافزایشدهد
هنوزهمهعللابتالبهسرطان
پستانکشفنشدهاماسازمان
خدماتسالمتهمگانیبریتانیا
دربیانیهایاعالمکردهعواملی

مانندسابقهخانوادگی،سن،تراکم
پستانوعواملمربوطبهشیوه
زندگی،ازجملهوزنومیزان

مصرفالکل،ممکناستخطرابتال
بهاینبیماریراافزایشدهد

نشستنصورت
قبلازخواب
باعثمالیده
شدنمواد

آرایشیبهبالش،
ملحفهوپتو

میشودکهخود
اینمسالهنیزدر
صورتنشستن
مرتبملحفهها،
روبالشیوپتو
درطوالنیمدت
بهخصوصبا
آلودگیمواد
آرایشیبدون

کیفیتو
ارزانقیمتباعث
ایجادمنبعیاز
عفونتومواد
حساسیتزا
خواهدشد

 دکتر زهره تهرانچی
متخصص پوست و عضو 

هیات   علمی دانشگاه علوم  پزشکی 
شهید بهشتی

  امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر هدی عین اللهی
متخصص پوست

 ترجمه: 
هما قلم سیاه
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شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت

 یلدایی به روشنی مهر

شب یلدا برای هر کس معنای متفاوتی 
دارد؛ برای بعضی ها یادآور دور هم 
جمع شدن و حافظ خوانی و تعریف 
خاطره ها، برای بعضی ها به معنی خرید 
انار و آجیل و هندوانه و شیرینی و برای 
بعضی ها فراتر از آن، خرید لباس شب 
یلدایی برای اعضای خانواده و رفتن به 
عکاسی برای داشتن عکسی آتلیه ای 
در شب یلدا و اشتراک گذاری آن در 

شبکه های اجتماعی است. 
هیچ کدام از اینها بد نیست و هر کدام 
می تواند کم یا زیاد شبی به یادماندنی 
برایمان بسازد اما زیبایی فکر و قلب 
در هیچ کدام از آنها به اندازه ای نیست 
که الیق آدم و انسان بودنمان باشد. 
از چند روز قبل همه ذهنت  گیرم 
را صرف ابتکار به خرج دادن برای 
متفاوت بودن کردی، 3 برابر تعداد 
آدم های حاضر در جمع یلدایی میوه 
و  پر  را  میزی  و  آماده  مخلفات  و 
یلدایی  لباس  همه  کردی،  پیمان 
پوشیدید و با در دست گرفتن دیوان 
طالکوب و نفیس حافظ، عکس های 
خاطره انگیز انداختید. به فرض، در 
رقابت تجمالت و زیبایی رتبه اول را 
میان دوستانت در شبکه های اجتماعی 
گرفتی، آخرش که چه؟ در کدام مسابقه 
برنده شدی و کجای دنیا را گرفتی؟ 
حالت چند ساعت خوب می ماند و 
اطرافیانت چند روز  به به و چه چه 

ادامه دارد؟ 
اگر حتی ته ذهنت جایی برای فکر 
به دیگران نبوده، اگر حتی کمی به 
فکر نبودی ابتکاری داشته باشی برای 
شاد کردن دل آنهایی که عید نوروز، 
شب یلدا، چهارشنبه سوری و هیچ 
رویدادی در تقویم برایشان معنی ندارد 
و اگر هم به فکرش بیفتند، حسی 
جز حسرت دست نیافتنی ها سراغشان 

نمی آید، تو بازنده ای. 
یلدایت با هیچ تجملی زیبا نیست 
اگر شب یلدایی را در خانه ای روشن 

نکنی.

حرف آخر

آقا قاسم ۲۸ سال دارد و مجرد است. 
آقا قاسم هنوز جوان است و البد باید 
هزار تا آرزو داشته باشد. خانواده اش 
برایش  زیادی  آرزوهای  البد  هم 
داشته اند و دارند اما حال و هوای 
خانه آنها مدت هاست خوب نیست. 
پسر جوانشان که سال ها با کارگری 
کمک خرج خانواده و عصای دست 
پدر بوده، ۲ سال است به سرطان زبان 
مبتال شده است. او این روزها در حال 
گذراندن ۲۸ جلسه رادیوتراپی است 
و حال و روز خوبی ندارد. زبانش 
سوخته و نه می تواند صحبت کند و 
نه می تواند درست غذا بخورد. غم 
بیماری آقا قاسم از یک طرف، غم 
نداری و ناچاری از طرف دیگر، بر 
دل این خانواده چنان چنگ زده که 
هیچ حال خوشی برایشان باقی نمانده 
است.درک شرایط خاص این بیمار 
و خانواده اش از من و تو برنمی آید 
آنها  به  مادی  نظر  از  می توانیم  اما 
کمک و حداقل غصه هایشان را از 
این نظر تا حدودی برطرف کنیم. حاال 
وقت خوبی است که انسانیت مان را 
خرج کنیم. برای این کار می توانی 
کمک نقدی خود را به کارت بانک 

پارسیان با شماره
 6۲۲1-0610-۸001-0756 

امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کنی  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی۲(  تلفن759۸3000 
شماره همراه 0919۸01۲677 تماس 
بگیری. این بیمار با کد ۲4665 در 
امدادگران عاشورا شناخته  موسسه 

می شود.

ستون آخر

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

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

منتشر شود.

این روزها به مشکالت اقتصادی می اندیشم و به پیشواز 
یلدا می روم. با خود می گویم مردم در این شب بهانه ای 
برای شادمانی و اندک رهایی ای از مشغله ها و درگیری ها 
دارند. از طرفی، به فلسفه یلدا می اندیشم و اینکه چنین 
مناسبت هایی تاثیری هم بر حال و روز ما دارد؟ آیا می توان 
این جشن ایرانی را با سفره های کوچک تر شده مردم 

جشن گرفت؟ 
واقعیت این است که هر زن و شوهری دوست دارند در 
چنین مناسبت هایی فرزندانشان را شاد و آجیل و میوه های 
شب یلدا را تهیه کنند ولی شرایط اقتصادی امروز، تحقق این 
خواسته را برای خیلی از خانواده ها بسیار مشکل کرده است. 
در این شرایط، واقعا چشم ها را باید شست و جور دیگر باید 
دید. کودکان کوچک تر سخت تر توان درک محدودیت های 
مالی را دارند بنابراین باید با در نظر گرفتن این حقیقت 
که آنچه در کنترل ماست می تواند حالمان را بهتر کند، با 
حداقل ها برای حال خوش داشتن و شاد کردن آنها قانع شد. 
وقت آن رسیده که داشته هایمان را روی میز بگذاریم و 
برای تغییر حال خانواده             مان کاری کنیم. غصه خوردن و 
غر زدن برای نداشته هایمان دور باطل تشدید افسردگی و 
ناراحتی است، آن هم در شرایطی که می توانیم با روش هایی 

حالمان را بهتر کنیم.
آجیل و سفره یلدایمان می تواند ساده تر باشد و خالقیت، 
سفره مان را زیبا کند. می توانیم شمع های رنگی کنار کتاب 
حافظمان بگذاریم، از پارچه های رنگی، عود و اشیای سبز 
و قرمز برای دکور استفاده کنیم و با هر امکاناتی، فرصت 

ساعتی جمع شدن دور هم را از دست ندهیم.

دور هم جمع شدن، ترمیم و استحکام روابط
متاسفانه این روزها اغلب دورهمی ها به تجمالت 
چون  ندارد  لذتی  تجمالتی  جمع های  مبتالست. 
افراد در حال ابراز تعارضات و کمبودهای روانشان 
آرامش  و  صمیمیت  جهت  در  گامی  و  هستند 

برنمی دارند. 
شاید یلدا فرصت و بهانه ای است برای نزدیک تر 
روابط  استحکام  بزرگ ترها،  و  اقوام  به  شدن 
هستند  ریشه مان  و  رگ  که  فامیلی  و  خانوادگی 
و این نزدیکی بی شک به سالمت روانمان کمک 
می کند. برای دور هم بودن نیازی به تجمالت و 
به  است  کافی  نیست.  عقده های حقارت  تسکین 

بنگریم. مسائل  به  دیگر  شکل 

نقش پررنگ خانم ها در جشن های خانوادگی
نقاط  همان  از  یلدا  و  معتقدم  عطف  نقاط  به  من 
خانواده،  در  کلیدی  فرد  عنوان  به  زنان  است. 
و  اشتیاق  با  را  خانواده  و  خانه  فضای  می توانند 
و  همسر  از  گرفتن  کمک  با  کنند.  عجین  آرامش 
یلدایی،  کاردستی های  کردن  درست  برای  بچه ها 
چیدن میز و... می توان در خانواده فرصت همفکری 

ایجاد کرد.  و همکاری 
زنده بودن روح زنان و اشتیاقشان تاثیر ژرفی بر 
روان همسرشان می گذارد. تلطیف فضای خانواده 
در این مناسبت ها می تواند نقش مهمی در استحکام 

خانواده و تجدید قوا داشته باشد.

فرصت نزدیک شدن به بزرگ ترها
متاسفانه در مهمانی های خانوادگی و فامیلی گوشی ها و 
تبلت ها بچه ها را به خود مشغول کرده و فرصت گفت وگوی 
نزدیک و صمیمانه بین بزرگ ترها و بچه ها بسیار کم شده 
است. جشن های باستانی می تواند با آداب و رسوم خاص 
خودش لحظاتی کودکان و نوجوانان را به تأمل وادارد. 
خواندن اشعار حافظ و سخن درباره فلسفه یلدا به وسیله 
بزرگ ترها تاثیر ژرفی بر کودکان دارد. سخن گفتن درباره 
گذشته، سنت ها و اظهارنظر و نقد به وسیله جوان ترها باب 
گفت وگو را می گشاید. به نوعی، گفت وگو می تواند تفاوت ها 
را به سمت رشد بکشاند، نه تقابل عقاید. مشکل برخی 
جوانان امروز، دور انداختن سنت هاست ولی برخی سنت ها 
ریشه ما و باعث رشد و شادابی است. متاسفانه کمتر پیش 
می آید بدون تعصب در مورد سنن نیک سخن بگوییم. این 
مناسبت ها فرصت بسیار خوبی برای بزرگ ترها فراهم می کند 

تا در فضایی دوستانه و با گشاده رویی بگویند و بشنوند.

برگزاری جشن شب یلدا با امید به فردایی روشن
بگذارید استعاری به شب یلدا نگاه کنیم. بلندترین و 
انتهایش روز و روشنی  تاریک ترین شب سال که در 
است. من نگاهم به این شب انقالبی نیست که یکدفعه 
پس از تاریکی روشنایی است. این شب به آرامی طی 
می شود و روز می شود. گویی هر تغییری طوالنی است و 
به تبع خود روشنایی و روز را می آورد بنابراین می توانیم 
با نگریستن به طبیعت و نگاهی نمادین به آن نسبت به 

زندگی خودمان هم نگرش دیگری داشته باشیم.

 زهراسادات صفوی 

پیش از این، در بحث های قبلی راجع به اعتمادبه نفس و نقشی 
که احیانا شناخت و محیط ما در آن دارد، پرداختیم. در این 
مطلب قصد دارم به سوالی که برخی مراجعان مطرح می  کنند، 
تمام دیدگاه های  روان شناختی  بین  از  آیا  اینکه  بدهم.  پاسخ 
افزایش  در  می تواند  شناختی-رفتاری  دیدگاه  مشاوره ای،  و 

اعتمادبه نفس کاربرد داشته باشد یا نه؟
 پاسخ به این پرسش مثبت است. شناخت، شکل دهنده خودپنداره، 
احساسات و رفتارهایی است که داریم و می تواند در اعتمادبه نفس 
ما نقش موثری داشته باشد. دیدگاه شناختی-رفتاری می تواند به 
شکل موثری به ارتقای سطح اعتمادبه نفس افراد کمک کند. یکی 
از مسائلی که باعث می شود افراد اعتمادبه نفس خوبی نداشته باشند، 
این است که خودپنداری شان خوب نیست. آنها توقعات، انتظارات 
و برداشت هایی از خودشان دارند که با واقعیت همسان نیست. 
ما سعی می کنیم دیدگاه های کسانی که اعتمادبه نفس پایینی دارند، 

به دیدگاه افرادی نزدیک کنیم که اعتمادبه نفس متعادلی دارند.
 افرادی که اعتمادبه نفس متعادلی دارند، این گونه نیستند که از هر 
نظر خودشان را قبول داشته باشند. آنها از خود شناخت دارند، 
نقاط ضعف خود را می شناسند و در صورتی که نتوانند تغییری 
در آن بدهند، این نقطه ضعف ها را می پذیرند. آنها سعی می کنند 
روی رفع ضعف ها بیشتر کار کنند. در این میان 5 گام در دیدگاه 
شناختی-رفتاری برای افزایش اعتمادبه نفس وجود دارد که عبارتند از:
اول: افرادی که اعتمادبه نفس پایینی دارند، ممکن است  گام 
نظرهای خود را قبول نداشته باشند یا نظر دیگران را بیشتر قبول 
کنند. مهم ترین نکته برای برداشتن این گام ها »خواستن« و موثرین 
عاملی که می تواند در درمان شناختی-رفتاری موثر باشد، »انگیزه« 
خود فرد است و اینکه بخواهد تغییر کند. داشتن انگیزه، فرد را 

برای تغییرات مهم آماده می کند.
ما در گام  از خودش دارد.  دوم: شناختی است که فرد  گام 
دوم سعی می کنیم به افراد کمک کنیم نسبت به باورها، افکار و 
توانایی هایشان شناخت به دست بیاورند. شناختن خود؛ یعنی اینکه 
فرد بداند چگونه فکر می کند، چه اعتقاداتی دارد و چه مواردی 

باورهای ذهنی او را تشکیل می دهد.
گام سوم: تهیه فهرست از جنبه های مثبت و منفی خود است. 
روان درمانگران به عنوان یک تکلیف از تمام مراجعان شان می خواهند 
از جنبه های مثبت یا منفی خودشان و تمام آنچه که در خود تأیید 
می کنند یا نمی کنند، فهرست تهیه کنند. البته این کار چندان ساده 
نیست و همه افراد نمی توانند آن را راحت انجام دهند. مساله مهم 
این است که روی موضوع بیشتر کار کنند. ممکن است بعضی 
افراد احساس یا برداشتی از خود داشته باشند که مثبت باشد و 
گاهی همان حالت منفی به نظرشان برسد؛ یعنی در برخی شرایط 
از ویژگی هایی که دارند، راضی باشند اما در شرایط و موقعیت های 
دیگر همان رفتار برایشان جنبه منفی داشته باشد. ما باید روی این 
حس و جنبه منفی که مطرح می  کنند؛ اینکه خودشان چگونه این 
مسائل را می بینند و چقدر تحت  تاثیر نظر دیگران هستند، کار کنیم.
گام چهارم: این گام بسیار مهم است، گامی برای به چالش کشیدن 
برداشت های فرد از خودش. ما در جلسات روان درمانی سعی 
می کنیم افکار و برداشت هایی که افراد نسبت به خودشان دارند، 
به چالش بکشیم و روی آن بیشتر کار کنیم تا نظرشان تغییر کند.
گام پنجم: تغییر دادن شیوه تفکر افراد است. این مساله خیلی مهم 
است که بدانیم این شیوه تفکر از کجا آمده؟ خیلی وقت ها بسیاری 
از این افکار و برداشت ها تحت  تاثیر محیط و ارتباط با دیگران 

ایجاد می شود و باید حتما به این موضوع توجه بیشتری داشت.

5 گام به سوی اعتمادبه نفس باال

خیلی از ما آدم ها مدام به گفت وگویی که امروز صبح، 
هفته پیش یا حتی سال پیش داشته ایم و  موقعیت هایی 
که در آینده برایمان پیش می آید و نگرانمان می کند، فکر 
می کنیم؛ »منظورش از حرفی که زد، چی بود؟«، »چرا این 
حرف رو زد؟«، »بازم با من حرف می زنه یا نه؟« یا مثال 
مدام ذهنمان مشغول جلسه ای است که قرار است با رئیس 
داشته باشیم یا امتحانی که ۲ ماه آینده داریم. این فکرهای 
وسواسی نمی توانند مفید باشند و باید آنها را متوقف کنیم. 
از خودتان بپرسید آیا این فکر سازنده است؟ آیا مرور 
ذهنی جلسه مالقات با رئیس به شما کمک می کند یا 
سطح اضطرابتان را افزایش می دهد؟ آیا زمان آن نرسیده 
که به خودتان اعتماد کنید و مطمئن باشید برای امتحان 
به اندازه کافی آماده شده اید؟ در ادامه، 14 راهکار را در 

این زمینه به شما پیشنهاد می کنیم.
1. چشم انداز خود را عوض كنيد:  آیا مساله ای که اکنون 
ذهن شما درگیر کرده و مدام به آن فکر می کنید، در 5 
سال آینده برایتان اهمیت خواهد داشت یا بیش از اندازه 

آن را بزرگ کرده اید و به آن اهمیت داده اید؟
2. نظم بدن خود را بشناسيد و براساس آن برنامه ريزی 
كنيد: اگر کارایی ذهن شما هنگام عصر بهتر است، این زمان 
را برای انجام تکالیفی که ذهنتان را به چالش می کشد، انتخاب 
کنید. بهتر است انجام این کار را به زمان دیگری موکول 
نکنید زیرا باعث اضطراب شما می شود. اگر عملکرد شما 
صبح ها بهتر است، این زمان را به انجام امور مهم اختصاص 
دهید زیرا بقیه روز احساس موثر بودن و رسیدگی مفید 
به امور همراه شما خواهد بود. یادتان باشد، با به تعویق 
انداختن انجام کارها، حس ناتمام بودن امور در طول 
روز ذهنتان را اشغال می کند و باعث آزارتان خواهد شد. 
3. به حواس پنجگانه تان دقت كنيد: به 5 چیزی که می بینید 

یا 4 صدایی که می شنوید یا 3 جسمی که لمس می کنید، 
۲ چیزی که بو می کنید و آنچه که می چشید، دقت کنید. 
این توجه کمک می کند روی زمان حال متمرکز شوید و 

اجازه ورود افکار مزاحم را به ذهنتان ندهید. 
4. دست از نياز برای كامل و بی نقص بودن برداريد: 
شما همواره در حال رشد و تغییر هستید و همواره موارد 
جدیدی برای یادگرفتن وجود دارد. هدف ما این نیست 
که کامل و بی نقص باشیم. به بهترین نحو تالش کنید و 
بگذارید امور مسیر خود را طی کند و فکر خود را با 

افکار مزاحم پر نکنید. 
5. بپذيريد كه نمی توانيد گذشته را تغيير دهيد: اگر 
کارها آن گونه که شما انتظار داشته اید پیش نرفته اند، فقط 
درس بگیرید و رهایش کنید. اجازه ندهید گذشته بخش 

زیادی از ذهنتان را اشغال کند. 
6. بپذيريد كه نمی توانيد آينده را پيش بينی كنيد: اگر 
مرتب به آینده فکر کنید و به فکرهای وسواسی تان میدان 

بدهید، از زمان حال هم محروم خواهید شد. 
هورمون های  ترشح  باعث  ورزش  كنيد:  ورزش   .7
شادی بخش، کاهش اضطراب و رهایی ذهنتان می شود. 
اگر دغدغه های فکری تان را رها کنید، چه احساسی خواهید 
داشت؟ آیا نشخوار ذهنی و تالش برای فهم مسائل شما 
را از تجربه هیجانات منفی و حقایق آزاردهنده دور نگه 
می دارد؟ اگر این شیوه شما برای محافظت از خودتان 
است، آگاه باشید که ضرر آن بیش از نفعش خواهد بود.
8. از كاركرد فلج كننده اين افکار آگاه باشيد: اگرچه 
بررسی رفتار و بازتاب خودمان می تواند مفید و حتی 
ضروری باشد، فکر کردن بیش از اندازه راجع به این امور 
باعث فرار از تغییر و تصحیح رفتار و بهانه تراشی می شود. 

برای برداشتن قدم بعدی شجاع باشید. 

9. عبارات آرام بخش را تکرار كنيد: عبارت هایی مانند 
»من از پسش برمیام«، »آروم باش«، »یه دقیقه صبر کن، 

تو در امانی« را مدام با خود بگویید.
10. از افکار خود فاصله بگيريد: همواره افکار را از 
حقایق متمایز کنید. اگر فکر نگران کننده ای ذهنتان را 
اشغال کرده، به خودتان بگویید: »من این فکر را دارم 
که ...« »من نگران هستم که ...« و آگاه باشید هر کدام از 

این افکار ممکن است در عمل واقعی نباشد. 
11. روی انجام يک كار متمركز شويد: انجام همزمان چند 
کار می تواند باعث اضطراب شود. هنگامی که توجهتان 
بین انجام چند کار مختلف تقسیم شده، نمی توانید کامل 
درگیر کاری شوید. در حالی که به انجام چند کار مختلف 
می پردازید، اطالعات متنوع به ذهنتان هجوم می آورند و 

باعث دغدغه فکری و اضطرابتان می شوند. 
12. زمانی را به نگرانی هايتان اختصاص دهيد: اگر به 
این نتیجه رسیدید که موضوع نشخوار های فکری شما تا 
این حد ارزش وقت گذاشتن و فکر کردن دارد، زمانی 
برای پرداختن و فکر کردن به آن اختصاص دهید، مثال 
15 تا 30 دقیقه به موضوع فکر کنید. می توانید یادداشت 
بردارید. بعد از تمام شدن وقت، زمان نگرانی شما هم 
تمام شده است. اگر همچنان به زمان نیاز داشتید، برای 
روز یا هفته بعد برنامه ریزی کنید اما در طول این مدت 
به ذهنتان اجازه ورود دغدغه ها و نگرانی هایتان را  ندهید.
به جای تمرکز بر خطاها و اشتباه ها روی مواردی که 

می توانند تغییر کنند و اصالح شوند، تمرکز کنید.
 14. به ديگران كمک كنيد: خیلی وقت ها یک راه 
مناسب برای منحرف کردن ذهن از دغدغه های ذهنی، 
متمرکز کردن ذهن به مسائل دیگران و تالش برای 

کمک به آنهاست.

یلدای ساده، زیباتر است

چگونه از دغدغه های فکری رها شویم؟

زندگی مثبت

             

زندگی سالم

هوای پاکم آرزوست

نی
سی

 ح
ید

وح
د 

 سی

شب یلدا
کم کم به پایان پاییز رنگارنگ و آغاز زمستان نزدیک شدیم. 
شب آغازین زمستان؛ یعني »شب یلدا« قدمتی به درازای تاریخ 
این مرز و بوم کهن دارد و راز و رمزهای بسیاری در آن نهفته 
است. رازهایی که پژوهشگران سعی در پرده برداشتن از آنها 
داشته و دارند اما کمتر محققی به بررسی تمام زوایای آن در 

یک کتاب پرداخته است.
کمتر کسی است که نام یلدا را بشنود و یاد سفره رنگارنگ و 
جمع شدن اعضای خانواده دور آن نیفتد. شاید کرسی جای 
خود را به سفره های ترمه و امروزی داده باشد اما هنوز هم 
انار، هندوانه، آجیل و نوبرانه ها روی آن جا خوش می کنند 
و انتظار اعضای خانواده را می کشند تا گرد آن جمع شوند 
و تفألی به دیوان خواجه حافظ بزنند و طوالنی ترین شب 
سال را کنار یکدیگر به صبحی روشن و پرامید برسانند. در 
بسیاری از نقاط ایران مردم با آیین های ویژه ای به استقبال 
این شب می روند. از آنجا که این جشن صدها سال است 
تحت عنوان »شب چله« یا »یلدا« در ایران برگزار مي شود، 

خوب است درباره چرایي و چگونگي آن بیشتر بدانیم.
دکتر علی بلوکباشی، مردم شناس پیشکسوت در کتاب »شب 
یلدا« روایتگر داستان ها، اسطوره ها و آیین های این جشن ملی 
شده و هر آنچه را که باید از یلدای کهنسال بدانیم در اختیارمان 
قرار داده است. موضوعات »شب نشینی«، »سفره شب یلدا«، »سه 
میوه مقدس«، »تخمه و آجیل«، 
»شعرخوانی  یلدا«،  شب  »شام 
و  »تفأل زنی  قصه گویی«،  و 
»شال اندازی«،  فال گیری«، 
»خوانچه شب چله« و »ترشی 
رسومی  جمله  از  شب چله« 
با  کتاب  این  در  که  است 
آنها آشنا مي شویم. این کتاب 
نوشته علي بلوکباشي است 
و دفتر پژوهش هاي فرهنگي 
در 95 صفحه آن را به چاپ 

رسانده است.
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