
یادداشت مهمان

تاخیر در درمان ناباروری 
شانس موفقیت درمان را 

کاهش می دهد
نخستین نکته ای که زن وشوهر ها باید بدانند و 
بر اساس آن برای درمان ناباروری اقدام کنند، 
تعریف ناباروری است که عامل زمان در آن 
بسیار مهم است. در زن وشوهری که سن خانم 
زیر ۳۵ سال است، ناباروری به یک سال اقدام 
ناموفق برای بارداری گفته می شود اما اگر سن 
خانم بین ۳۵ تا ۴۰ سال باشد، این مدت به ۶ 

ماه کاهش می یابد. 
در خانم های باالی ۴۰ سال نیز درمان اصال 
نباید به تأخیر بیفتد و باید بالفاصله آغاز شود.
البته این بازه های انتظار برای زن وشوهر هایی 
است که مشکل زمینه ای یا عوامل خطرساز 
ناباروری را ندارند. منظور از عوامل خطرساز، 
عواملی مانند سابقه ناباروری در خانواده، سابقه 
سقط مکرر، سابقه ابتال به اندومتریوز در خود 
خانم یا خانواده اش، سابقه یائسگی زودرس 
در خانواده، سابقه ابتال به نشانگان تخمدان 
ناحیه لگن  پلی کیستیک، سابقه جراحی در 
در خانم، سابقه آسیب به بیضه و سابقه ابتال 
به واریکوسل در آقاست. در چنین مواردی 
باید هرچه زودتر برای درمان ناباروری اقدام 
کرد.گذشت زمان یکی از عوامل تشدیدکننده 
ناباروری است ولی متاسفانه برخی زن وشوهر ها 
به دالیلی مانند مسائل مالی، دشواری رفت وآمد 
یا توصیه های نادرست اطرافیان، سراغ درمان های 
متفرقه و بی اثر می روند و با این کار شانس 
درمان موثر را از دست می دهند. هرچه زمان 
بیشتری از ناباروری گذشته باشد، احتمال تشدید 
علت ناباروری و دشوارتر شدن و پرهزینه تر 
شدن درمان بیشتر می شود. برای نمونه، اگر 
زن وشوهری که علت ناباروری شان کاهش تعداد 
اسپرم آقاست و به همین دلیل انجام لقاح خارج 
رحمی )آی وی اف( برای آنها ضروری است، 
قبل از ۳۵ سالگی خانم برای درمان مراجعه 
کنند، شانس موفقیت درمان برایشان به مراتب 
بیشتر از چند سال بعد است زیرا با گذشت 
شدیدتر  ناباروری  بروز  علل  اثر  هم  زمان، 
افزایش سن و کاهش  می شود و هم عامل 
قدرت باروری خانم اضافه می شود و احتمال 
موفقیت آی وی اف به شدت کاهش می یابد.در 
موارد مختلفی ممکن است انجام آی وی اف یا 
شکل پیشرفته تر آن؛ یعنی میکرواینجکشن به 
زن وشوهر های نابارور پیشنهاد شود . برای نمونه، 
در مواردی مانند تعداد کم یا ناهنجاری شدید 
مورفولوژی اسپرم، وجود مشکالت لوله ای در 
خانم و پاسخ ندادن زن وشوهر به درمان های 
قبلی، از جمله درمان دارویی یا آی یوآی، انجام 

آی وی اف ضروری است. 
درمان ناباروری به روش آی وی اف معموال با 
آغاز چرخه عادت ماهانه خانم آغاز می شود. 
البته ممکن است الزم باشد زن وشوهر از چند 
ماه قبل درمان های کمکی، مانند درمان دارویی 
برای بهبود کیفیت تخمک و اسپرم یا درمان 
جراحی مثال برای اصالح وضعیت رحم انجام 
دهند. با شروع چرخه عادت ماهانه، خانم مصرف 
داروهای تحریک تخمک گذاری را آغاز می کند 
و پس از دو هفته و در میانه دوره، جراحی 
پانکچر تخمدان؛ یعنی تخلیه فولیکول های 
حاوی تخمک از تخمدان ها از راه واژینال و با 
هدایت سونوگرافی انجام می شود. سپس اسپرم 
و تخمک در آزمایشگاه تلقیح داده می شوند و 
جنین های تشکیل شده در همان دوره یا دوره های 
بعدی به رحم خانم منتقل خواهند شد.میزان 
موفقیت آی وی اف به عوامل متعددی وابسته 
است. به طور کلی، احتمال موفقیت در هر دوره 
درمان در مراکز درمان ناباروری معتبر جهان و 
ایران حدود ۳۵ درصد است. البته عواملی مانند 
سن خانم، مدت ناباروری و علت ناباروری هم 
بر احتمال موفقیت درمان اثرگذارند بنابراین، 
ممکن است الزم باشد درمان، ۳ دوره تکرار شود 
تا نتیجه بخش باشد. البته این میزان از احتمال 
بارداری طبیعی در هر ماه که ۲۵ درصد است، 
بیشتر است و متخصصان هم تالش می کنند 
اقدامات الزم را برای افزایش احتمال موفقیت 
در دوره نخست انجام دهند. زن وشوهر های 
نابارور باید صبور باشند و بدانند تداوم و تکرار 

درمان کلید رسیدن به نتیجه است.
الزم به ذکر است خانم ها باید نقش اضافه وزن 
و چاقی را در کاهش توان باروری و کاهش 
احتمال موفقیت درمان ناباروری جدی بگیرند 
زیرا از  لحاظ علمی تاثیر رسیدن به وزن متناسب 
بر بهبود وضعیت باروری به اثبات رسیده بنابراین، 
خانم های دچار اضافه وزن یا چاقی باید برای 
رسیدن به وزن متناسب تالش کنند و با پیش 
گرفتن رژیم غذایی و ورزشی مناسب و اصولی، 

به تدریج به وزن متناسب برسند.
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سالمت جهان در سالی که گذشت، چه فراز و نشیب هایی 
را طی کرده است؟ آیا در همه زمینه ها موفق بوده ایم؟ آیا 
دست اندرکاران حوزه سالمت در جهان می توانند ادعا کنند 
گام های بلندی در جهت ارتقای سالمت و بهداشت انسان ها 
برداشته اند؟ متاسفانه بررسی اخبار منتشرشده طی سالی که 
گذشت، نشان از خبرهای خوبی ندارد. افزایش صدمات ناشی 
از مصرف مواد دخانی، افزایش نگرانی ها درباره آتش سوزی ها، 
تغییرات آب و هوایی و صدمات ناشی از آلودگی هوا، سیطره 
بی امان اعتیاد به مواد مخدر و گسترش بیماری های میکروبی در 
سراسر جهان از جمله اخبار ناخوشایند این حوزه است... صفحه4
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رودربایستی با ویروس آنفلوانزا
اگر مسیرتان با مترو گره خورده 
باشد؛ یعنی در فصول سرما 
برای رفت و آمد چاره ای جز 
قرار گرفتن در واگن های مملو 
از انسان های آویزان شده از میله ها نداشته باشید 
حتما در ساعات شلوغ تجربه قرار گرفتن کنار 
سر هایی با فاصله کمتر از 30سانتی متر را هم 
داشته اید. از بوی نامطبوع برخی افراد که البته 
ضرر جانی ندارد که بگذریم، ترس انتشار آنفلوانزا 
اتفاق ترسناکی است که ممکن است با هر عطسه 
و سرفه فردی در واگن تن و بدن دیگران را به 
لرزه بیندازد. همان طور که می دانید مهم ترین علت 
شیوع این بیماری نه سرما، بلکه عفونت ویروسی 
است که در فصل سرما به دلیل تمایل مردم به 
ماندن در فضاهای سرپوشیده با قدرت بیشتری 
انتقال می یابد. حاال مشکل بسیاری از ما این است 
که در مواقعی مثل استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
یا هنگامی که مجبوریم کنار همکار یا دوستی که 
مدام سرفه یا عطسه می کند و حتی دستمالش 
را روی میز آشپزخانه جا می گذارد، چگونه از 
خودمان محافظت کنیم تا نه سیخ بسوزد و نه 
کباب. انتخاب اینکه بی خیال اوضاع شویم و تنها 
دعا کنیم که بیمار نشویم یا اینکه دل را به دریا بزنیم 
و تذکر بدهیم، گاهی بسیار دشوار است. اصال ما 
به عنوان شهروند حق تذکر به دیگران را داریم یا 
پررویی است که به کسی یاد بدهیم؟ با ما همراه 
باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم و در 
ادامه از نظرات دکتر سمیراسادات رسولی، دکتری 
روان شناسی سالمت، روان درمانگر هیجان مدار 
که معتقد است باید از حق خود دفاع کنیم و 
دکتر نیلوفر کیان راد، دکترای روان شناس بالینی، 
روان درمانگر که احترام به حقوق دیگران را بسیار 

معتبر می داند، بهره مند شوید.

تورا به خدا در صورتم سرفه نکن!
حسابش را بکنید اگر شخصی بیمار باشد، ذراتی 
که در اثر سرفه از دهانش خارج می شوند، ممکن 
است مشتمل بر 200میلیون ویروس باشد، به 
عالوه ذراتی که از دهان خارج می شوند، می  توانند 
روزها روی سطوح فلزی یا پالستیکی زنده باقی 
بمانند! حاال با دانستن این موضوعات و شرایطی 
که تاکنون بیش از 50 نفر جان خود را در اثر 
ویروس از دست داده اند، در مترو تهران-کرج 
که صندلی های آن با فاصله کمی روبروی هم 
قرار گرفته اند، نشسته بودم و خانمی مدام سرفه و 
عطسه می کرد. از دستمال که خبری نبود اما گاهی 
دستش را جلوی دهانش می گرفت. هرازگاهی باد 
گرم سرفه هایش فضا را حسابی پر می کرد. خدا 
نصیب تان نکند؛ من هم خسته و کوفته حال بلند 

شدن و ایستادن نداشتم، تنها راهی که به ذهنم 
رسید این بود که در دل به خودم روحیه دهم 
که تو سیستم ایمنی قوی داری و بیمار نمی شوی 
و گاهی هم دست به دعا شوم که ویروس ها 
راه دیگری غیر از دهان و بینی من برای عبور 
و مرور بیابند. چشم تان روز بد نبیند اما دقیقا 
فردای آن روز بیمار شدم و 3 روز سرکار نرفتم! 
در این 3 روز مدام خودم را سرزنش کردم که 
چرا چیزی نگفتم یا چرا تنبلی کردم و از جایم 
بلند نشدم، کلی هم به آن بنده خدا بد و بیراه 
گفتم، حاال سوالم این است اگر شما جای من 
بودید، چه می کردید؟ مساله این است که این 
قبیل آدم ها نه فقط در مترو، بلکه گاهی در محل 
کار یا هرکجای دیگر نیز دیده می شوند و به بهانه 
اینکه کار مهمی دارند یا شاید بی توجه هستند، 
بی خیال از اینکه ممکن است ناقل بیماری باشند، 
در جوامع حضور پیدا می کنند. نظر شما درباره 

ارتباط درست با این قضایا چیست؟

من صبورم!
ما مردم اهل تعارفی هستیم، تعارفات در فرهنگ 

جمعی ایرانیان جا خوش کرده است که البته به 
میزان مناسبش بد نیست و حکمی از احترام دارد 
اما گاهی این عادت کار دستمان می دهد و ارتباط 
را از مسیر درست  خارج می کند. جرأت مندی 
مهارت مهمی است که معموال در بسیاری از افراد 
وجود ندارد، عمق فاجعه را می توان در افرادی 
دید که برای خرید به مغازه ای می روند و گاهی 
مدعی می شوند به دلیل رودربایستی با مغازه دار به 
اجبار خرید کرده اند! همکاری داشتم که همیشه از 
قرار دادن پوشه های دیگری روی میزش ناراحت 
بود و خودخوری می کرد اما هیچ گاه جرأت بیان 
ناراحتی اش را نداشت. ممکن است در باور اول 
تصور کنید با این کار به همکار یا هر فرد دیگری 
احترام گذاشته اید و روابط بین شما بهتر حفظ 
می شود اما نتیجه چنین رفتارهایی دقیقا از بین 
رفتن صمیمیت است؛ شاید همکار شما متوجه 
ناراحتی شما نیست اما با بیان درست و منطقی 
شما بدون زحمت و به سادگی پوشه های خود را 
در محل دیگری قرار دهد، در حالی که با تحمل 
و خودخوری دائم، دیر یا زود کاسه صبر شما 
لبریز می شود و به شیوه نادرست و ناخواسته رفتار 

او را تالفی می کنید که درنهایت ارتباط شما را 
با او مخدوش می  کند یا اگر با رودربایستی از 
مغازه داری خرید کنید، ممکن است بعد از خروج 
از مغازه با احساس بدی مواجه شوید و خودتان 
یا فروشنده را سرزنش کنید و درنهایت دیگر برای 
خرید به آن مغازه نروید، در حالی که ممکن است 
آن فروشگاه نزدیک شما باشد یا اجناسی که به 
فروش می رساند، در مواقع دیگر واقعا مناسب 
باشند. نتیجه اساسی این است که ابراز و بیان 
ناراحتی به شیوه درست معموال سودمند است. 
پس اگر از بیان احساسات خود طفره می روید، 
اولین راه حل این است که تکلیف را با خودتان 
روشن کنید و برای فرار از تغییر رفتارتان پشت 
برچسب های جامعه پسند مانند احترام و صبور 

بودن مخفی نشوید.

فرهنگ سازی کنید
فرهنگ سازی نقش مهمی در این راستا دارد؛ 
ساختن تابلوهای تبلیغاتی در این زمینه، به طور 
حتم می تواند کمک کننده باشد اما در شرایط 
کنونی که انتقال بیماری بسیار جدی است شاید 

محافظت از خود وظیفه عمومی هر یک از ما 
باشد؛ اینکه ترجیح می دهید خودتان را از شرایط 
خطر دور کنید یا تذکر بدهید، تصمیمی شخصی 
به تشخیص  توجه  با  است  که ممکن  است 
باشد  باارزش  خود  جایگاه  در  هریک  شما 
اما اگر تصمیم گرفتید به فردی که بی محابا 
ویروس پراکنی می کند، تذکر بدهید، بهتر است 

به این نکات توجه کنید:
دشمنی ممنوع! اول اینکه به چشم دشمن به مردم 
نگاه نکنید. این باور همراه با قضاوت به طور 
حتم در طرز بیان ناراحتی شما تاثیر می گذارد 
و ممکن است فرد را در حالتی قرار دهد که 
به هر نحوی شده کالم منطقی شما را نپذیرد تا 
از خود دفاع کند. در این مواقع فضای مسموم 
جبهه گیری ایجاد شده است. واقعا ممکن است 
کسی آگاهی کافی نداشته باشد یا فرد محترمی 
باشد که بنا به شرایطی خاص در مکان های 
عمومی حاضر شده باشد، هرکسی ممکن است در 
برخی شرایط کار اشتباهی انجام دهد. فراموش 
نکنید قضاوت کار شما نیست و قصد شما تنها 

تذکری دوستانه است.

آهنگ صدای خود را تنظیم کنید: نگاه سرزنشگر 
نداشته باشید. اگر با لحن نامناسب با فردی سخن 
بگویید، به طور حتم او نیز با لحنی نامناسب به 
شما بازخورد خواهد داد، پس مراقب خشم خود 

باشید و با لحنی مناسب حرف خود را بزنید.
همدلی کنید: گاهی برای بیان شرایط و ایجاد 
فضای مناسب می توانید نسبت به بیماری فرد 
عکس العمل نشان دهید، مثال بیان جمالتی از این 
قبیل »دوست من، انگار بدجوری بیمار شده اید، 
حتما دوران سختی را پشت سر می گذارید« یا 
پرسش درباره اینکه نیاز به کمک دارد یا نه، 
جایگاه شما را از فرد سرزنشگر تغییر می دهد و 

امکان پذیرش سخنتان باال می رود.
بیان شرایط  برای  راه  بهترین  کنید:  توصیف 
نامناسب توصیف است؛ یعنی به جای اینکه 
بگویید، »این چه کاری است، چرا از دستمال 
استفاده نمی کنید یا چرا با این حال بیمار در 
مکان های عمومی حاضر شده اید«، که توبیخ و 
قضاوت است؛ بگویید »اینجا مکان عمومی است 
و ممکن است بسیاری از مردم بیمار شوند« 
یعنی بدون اغراق و صادقانه واقعیت و شرایط 

را توصیف کنید.
به جان هم نیفتید: فراموش نکنید که نباید در 
مسیری وارد شوید که با مردم به جنگ و دعوا 
مشغول شوید، حتی در دستورات دینی هم برای 
درجاتی از امر به معروف شرایطی بیان شده است 
که اگر فرد پیام شما را نپذیرفت، مجاز به ادامه 
نیستید. وظیفه شما این است که کالمی را به 
فرد خاطی با شیوه مناسب بیان کنید اما نباید با 
او وارد بحث شوید که درنهایت حال خودتان 

هم خراب شود.
مقصر نیستید: جامعه مملو از افراد مختلف با 
ویژگی های متفاوت است، پس اگر فردی درک 
پایینی دارد، مقصر شما نیستید و نباید خود را 
سرزنش کنید. بهتر است این ظرفیت را قبل 
از بیان در خود ایجاد کنید که ممکن است با 
وجود بیان درست شما، فرد رفتار نامناسب 
داشته باشد و باید توانایی این را داشته باشید 
که بعد از تصمیم به بیان خواسته خود حال 

بدی نصیب تان نشود.

  نیلوفر 
جامه بزرگی
روانشناس

به گزارش مشرق نیوز، امسال موج 
ابتال به بیماری آنفلوانزا از سال 
گذشته بیشتر بود و طبق آخرین 

گزارش رسمی تاکنون 81 نفر در 
اثر ابتال به این بیماری جان خود را 

از دست داده اند

ترس از آنفلوانزا یا هر بیماری هیجانی کامال 
طبیعی است که به فرد کمک می کند رفتاری 
در راستای پیشگیری یا درمان انجام دهد اما 
گاهی نگرانی های نابجا از گذشته وجود دارند 
تجربه  از حد  بیش  این هیجان  باعث می شوند  که  می کنند  زمان حال دخالت  در  و 
فرد  در  خیلی طوالنی مدت  یا  است  شرایط  با  نامتناسب  نگرانی  گاهی شدت  شود؛ 
باقی می ماند که همه نشانه هایی از خارج شدن تعادل ترس هستند. می توان گفت در 
این شرایط این هیجان مفید حالت وسواس گونه پیدا می کند. انواع وسواس ها از آنجا 
شروع می شوند که ترس ها زیاد از حد تجربه می شوند و کمکی به بهزیستی نمی کنند 

که نیاز به رسیدگی و درمان دارند.

قرار نیست، قربانی شوید
همه آدم ها حق و حقوقی دارند، حق من این است که از طرف دیگران مورد ضرر 
و بیماری قرار نگیرم و بتوانم با آسودگی زندگی کنم. در مورد این حق مانند سایر 
با  یعنی  دهیم؛  نشان  عکس العمل  ماست،  متوجه  ضرری  که  زمانی  مجازیم  حقوق 
خشمی سازگارانه از خودمان دفاع کنیم. در مورد محافل عمومی هم می توانیم با زبان 
نرم و شیوا از خود دفاع کنیم، مثال بگوییم: »ممنون میشم اگه از دستمال استفاده کنید« 
یا توضیحی بدهیم درباره اینکه این رفتار شما باعث می شود  دیگران هم بیمار شوند 
و خواهش کنیم جلوی این کار نادرست گرفته شود چراکه اگر این رفتار ادامه پیدا 
کند، ما تبدیل به قربانیانی می شویم که از محیط اطراف ضرر می بینیم اما قدرت مقابله 
نداریم. اگر چیزی نگوییم منفعالنه رفتار کرده ایم و اولین ضرر آن متوجه خودمان است.

3 مرحله طالیی
ایده آل ترین رفتار این است که قاطعانه و جرأت مندانه و نه پرخاشگرایانه و منفعالنه 
برخورد کنیم. برای بروز رفتار جرأت مندانه الزم است ابتدا احساسات خود را بشناسید، 
ابراز کنید: »با سرفه های مداوم  بدانید نگران هستید و آن را صادقانه  به عنوان مثال 
شما من نگران می شوم« در این رفتار شما نگرانی خود را به خوبی تشخیص و ابراز 
کرده اید و در ادامه الزم است دلیل نگرانی خود را نیز بیان کنید: »به این دلیل نگرانم 
که ممکن است در این فصل همه ما سرما بخوریم و بیماری شما به من هم سرایت 
پیدا کند« حاال نکته مهم در رفتار جرأت مندانه بیان درخواست است؛ یعنی نیاز خود را 
بیان کنید: »میشه خواهش کنم از خودتون طوری مراقبت کنید تا این ویروس به بدن 
من منتقل نشود«. با اجرای این 3 مرحله شما درنهایت با زبان مودبانه ابزار نیاز کرده اید.

تقویت بازوی جرأت مندی
اولین اقدام برای تقویت مهارت جرأت مندی و قاطعیت این است که با خود مرور کنید چه 
حق و حقوقی دارید و توجه کنید سکوت باعث می شود حقی ضایع و ضرری متوجه شما 
شود. دومین اقدام توجه به احساس و هیجان است. اگر آگاه باشید که چه هیجانی را تجربه 
می کنید، متوجه نیاز پشت آن هم می شوید؛ یعنی اگر بدانید به علت اینکه در محیط آلوده 
قرار گرفته اید، عصبانی هستید و خشم خود را ببینید، کم کم تمرین می کنید تا ابراز خشم  
را نیز یاد بگیرید و در ادامه دیگران هم یاد می گیرند حریم شما که سالمت  را تحت تاثیر 
قرار می دهد را حفظ کنند. همان طور که کسی حق ندارد به حریم من تعرض کند، نباید به 

سالمت من هم تعرض کند.

یک قدم مانده تا افسرده شدن 
گاهی اوقات نگرانی و ترس ما این است که نکند، اگر موضوع ناراحتی خود را با دوست یا 
همکارم در میان بگذارم، به او بربخورد. واقعیت این است که آدم ها به مرور رفتار قاطعانه را 
می پسندند. ممکن است ابتدا عکس العمل نشان دهند یا کمی ناراحت شوند اما کم کم به آدمی 
که رفتار قاطعانه دارد، احترام می گذارند و روی او حساب دیگری باز می کنند. در بیان قاطعانه 
ما کالم نامربوط نمی زنیم و بی احترامی نمی کنیم، تنها قصد داریم از خودمان محافظت کنیم 
و کارایی بیشتری داشته باشیم. شما تعرض یا تعدی به حقوق طرف مقابل نمی کنید و فقط 
قرار است یاد بگیرید که از حقوق خود دفاع کنید. اگر جامعه به سمت رفتار قاطعانه برود، 
کم کم حال روانی همه بهتر می شود چراکه آدم ها خودشان را می شناسند، خودشان را دوست 
می دارند و برای خودشان ارزش قائل می شوند. این الگوی رفتاری مخالف خودشیفتگی 

است. در خودشیفتگی فرد حق دیگران را پایمال می کند اما در شرایط گفته شده فرد 
در واقع خود دوست و نوع دوست است؛ یعنی هم خودش و هم همنوعانش را 

دوست دارد و قرار است مصالحت آمیز کنار هم زندگی کنند. اگر جرأت مندی 
را در خود تقورت نکنید، به آدم های افسرده ای تبدیل می شوید که قدرت 

دفاع از خودشان را ندارند. حاال انتخاب با شماست؛ اینکه برای حال 
روانی خود تالش کنید، یا اینکه یک نوع احترام که اصیل نیست 

را برای دیگران قائل شوید. در شرایط قربانی بحث احترام 
مطرح نیست و بیشتر بحث نادیده انگاری خودتان است. 

مهارت جرأت مندی کمک می کند ارتباط شفاف تری 
با آدم ها برقرار کنید و درگیر تعارفاتی که درنهایت به 

حال روانی ضرر بزند، نشوید. با بهره گیری این مهارت 
آدم ها هم تکلیف روانی خود را با شما می دانند. تا می توانید 

با دیگران رفتار شفاف داشته باشید؛ یعنی تمرین کنید صراحت را 
در عین احترام و صمیمیت و صداقت داشته باشید. رعایت این 3 اصل 

در گفت وگوها کلیدی است که باعث بهبود حال خود و دیگران می شود.

بخشی از ترس ما از بیماری کامال طبیعی 
است و به ما کمک می کند از خودمان 
اما همین ترس ممکن  محافظت کنیم 
است ما را در مسیری بیندازد که مرتکب 
رفتارهایی شویم که اگرچه نیت خوبی پس آن وجود دارند اما غیرقابل کنترل 

و پرخاشگرایانه باشد. باید بدانید ما فقط می توانیم به آدم ها پیشنهاد بدهیم.

شما نوک پرگار هستید
از آنجایی که گفتیم نمی توانیم دیگران را مجبور کنیم، باید تا جایی که ممکن 
با توضیح  دادن  مانند دست  کنیم و در شرایطی  است، روی خودمان تمرکز 
خیلی مختصر و لبخند از آن اجتناب کنیم. یا با توضیحی دوستانه و مختصر از 
فرد بیمار فاصله بگیریم اما اگر در محیط کار که ساعات زیادی را در ارتباط با 
افراد هستیم، باتوجه به شیوه ارتباط با همکار اگر با او صمیمی هستیم و مرتبه 
تقریبا یکسانی داریم، می توانیم دوستانه به او بگوییم اگر استراحت کند بهتر 

است اما نمی توانیم او را مجبور کنیم.  
اگر همکاری باشد که مرتبه باالتری داشته باشد و ارتباط ما با او نزدیک نباشد، 

خودمان باید سعی کنیم از او فاصله بگیریم. 
نکته مهم این است که به شکل محکم و نه پرخاشگرایانه اصول خود را 
اجرا کنید و برای آدم ها مرز بگذارید. حاال اینکه دیگران به مرزهای 
شما احترام بگذارند در کنترل شما نیست اما می توانید خواسته 
خود را بیان کنید یا در عمل خود خواسته تان را نشان دهید.

 مشکل تا کجا؟
حق  هرکسی  اینکه  است،  مهارت  جرأت مندی 
دارد در محیط سالمی کار کند یکی از عناصر 
قاطعیت است، پس اگر ما آگاه هستیم که 
بیان خواسته خود مشکل داریم، الزم  در 
است روی این مهارت در همه جنبه های زندگی 
خود کار کنیم و خوشبختانه این یک مهارت است 
با  می توانید  که  معنی  این  به  است،  اکتسابی  کامال  و 
کمک روان شناس یا مشاور این مهارت را بیاموزید و در 

زندگی به کار ببندید.

 دکتر سمیرا رسولی
دکتریروانشناسیسالمت،

رواندرمانگررواندرمانگر
هیجانمدار

  دکتر نیلوفر کیان راد
دکترایروانشناسبالینی،

رواندرمانگر

از مرزها نگذریدترس مجـاز است



سوختگی جزو مهم ترین حوادث اورژانسی 
است که به علل مختلف حرارتی، الکتریکی 
به  اتفاق می افتد. در فصول سرد سال  و... 
تعداد  و...  کرسی  بخاری،  از  استفاده  دلیل 
بود.  خواهد  بیشتر  حرارتی  سوختگی های 
سوختگی های حرارتی در برخی افراد خطر 
جدی تری دارد و حتی می تواند حیات آنها 

را تهدید کند. 
باالتر  سالمندان  سال،   4 از  کمتر  کودکان 
و  مادر  که  باردار  خانم های  و  سال   65 از 
جنین در معرض خطر قرار می گیرند، جزو 
گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. 
عالوه بر این، براساس گزارش های جهانی، 
ساکنان مناطق روستایی و افرادی که از نظر 
سطح  در  اجتماعی  و  اقتصادی  موقعیت 
مواجه  باالتری  خطر  با  هستند،  پایین تری 

خواهند بود. 

سوختگی هایی که خطرناک هستند
توجه به اندازه و عمق سوختگی در رابطه 

مجاورتی  و  حرارتی  سوختگی های  با 
اهمیت زیادی دارد زیرا شدت آسیب 

را بیشتر می کند. به عبارتی، هرچه 
سوختگی سطح درگیرشده بیشتر 

و  عمیق تر باشد، فرد با خطر 
جدی تری مواجه است و نیاز 
بیمارستانی  مراقبت های  به 

ضروری خواهد بود. 
خطرناک  سوختگی های 
شامل موارد مختلفی است:

 سوختگی در سنین بین 10 
تا 50 سال، اگر تقریبا ضخامت 

نسبی بیشتر از 25درصد کل 
بدن را دربرگیرد. 

پاها،  دست ها،  سوختگی   
صورت و ناحیه پرینه )شرمگاهی(
 سوختگی روی مفاصل بزرگ 

 سوختگی حلقوی دورتادور یک بافت 
مانند بازو یا ران

 سوختگی همراه ضربه و آسیب
تخصصی  مراکز  در  باید  سوختگی ها  این 
سوختگی و نه صرفا در بیمارستان های عمومی 

درمان  شوند. 
خطرناک،  و  شدید  سوختگی های  از  پس 
ضخامت  میزان  با  متوسط  سوختگی های 
هستند  25درصد(  تا   15 )بین  کمتر  نسبی 
که مصدوم باید به بیمارستان منتقل شود و 

تحت درمان قرار گیرد. 
با  به سوختگی های سطحی  باید  درنهایت 
ضخامت نسبی کمتر از 15درصد اشاره کرد 
که با مراجعه به درمانگاه ها درمان های سرپایی 

برای فرد انجام می  شود. 

انواع سوختگی با توجه به عمق آسیب
رویکرد دیگر در مورد سوختگی، عمق آن 
است که از این نظر سوختگی ها به 4 گروه 

تقسیم  می شوند: 
 سوختگی درجه اول مانند آفتاب سوختگی 
که عموما نیازی به مراجعه به مرکز خاص 
درمانی نیست و با درمان های معمول مثل 

استفاده از پماد سوختگی بهبود می یابد.
گروه  دو  شامل  که  درجه2  سوختگی   
سطحی و عمق می شود. سوختگی سطحی 
مانند تماس با آب داغ است که با قرمز شدن 
و  تاول همراه خواهد شد  پوست، درد و 
الیه سطحی پوست دچار سوختگی می شود 
داغ  خیلی  بخار  با  تماس  دلیل  به  اگر  اما 
باشد و  یا شعله آتش، سوختگی عمقی تر 
فولیکول های مو و غدد عرق آسیب ببیند، 
در  بود.  هفته خواهد   8 تا   3 درمان  طول 
این مواقع ممکن است جای سوختگی دائم 

باقی بماند. 
 سوختگی درجه 3 که بر اثر آن پوست 
رنگ پریده می شود و ممکن است تاول ایجاد 
و  دارد  زیادتری  عمق  اما سوختگی  نشود 

درمان ماه ها طول می کشد. 
 سوختگی درجه 4 که عالوه بر سوختگی 
پوست، آسیب به استخوان، چربی و عضله 
با آتش می تواند  نیز می رسد که مجاورت 
عامل ایجاد کننده آن باشد. در این سوختگی 
عوارض جدی تر و درمان طوالنی تر است. 
پالستیک   جراحی  مداخالت  همچنین 

ضروری خواهد بود. 
شعله آتش به عنوان عامل خطرساز در فصول 
سرد سال می تواند سوختگی از درجه2عمیق 

تا درجه 4 ایجاد کند. 

اقدامات درمان سوختگی 
در غالب موارد سوختگی های حرارتی، روند 
درمان سه گانه مراقبت های پیش بیمارستانی در 
محل وقوع حادثه توسط اطرافیان مصدوم و 
همچنین نیروهای اورژانس و سپس اقدامات 
تخصصی در مراکز سوختگی است اما در 
اقدامات  برخی  باید  وقوع سوختگی  زمان 

فوری انجام شود: 
 در گام اول مراقبت های پیش بیمارستانی 
باید روند منجر به سوختگی متوقف شود. به 
عنوان مثال اگر لباس مشتعل شده، لباس را 
خاموش کرد یا آن را از بدن بیرون آورد. در 
صورتی که امکان بیرون آوردن لباس نیست، 
پوششی روی فرد انداخت یا او را روی زمین 
غلتاند تا آتش خاموش شود. همچنین به طور 
مکرر روی اندام آسیب دیده، آب ریخت تا 

روند پیشرونده سوختگی متوقف شود. 
 زیورآالت، ساعت و هر نوع وسیله همراه 
مصدوم را باید بالفاصله از بدن او جدا کرد. 
این وسایل عالوه بر اینکه گرما را در خود 
ایجاد  حلقوی  سوختگی های  می دارد،  نگه 
می کند که پس از ورم بافت، خونرسانی به 

قسمت انتهایی عضو مختل می شود. 
 در بسیاری از مواقع، سوختگی منجر به 
وقفه تنفسی می شود بنابراین باید مصدوم را 
هرچه سریع تر از محلی که دود است بیرون 
برد، پارچه تمیز مرطوبی در مسیر مجرای 
تنفسی گذاشت و او را به محیطی منتقل کرد 

که امکان تنفس هوای پاک تر باشد.
 تا زمان رسیدن به مرکز درمانی، احیای 
مایعات به شکل خوراکی یا تزریق سرم توسط 

نیروهای اورژانس انجام شود.
 به کمک داروهای تزریقی و در موارد 
محدود مسکن های خوراکی، به کاهش درد 

مصدوم کمک کرد.
موادی  سوختگی  روی  نباید  هرگز   
مانند خمیردندان، سیب زمینی و حتی پماد 
سوختگی گذاشت زیرا مانع تشخیص دقیق 
میزان سوختگی و مراقبت های الزم پزشکی 
می شود. نیروهای اورژانس درمان های الزم را 
تا زمان انتقال به بیمارستان انجام خواهند داد. 
نیروهای  اینکه  دیگر  پراهمیت  نکته 
اورژانس حتما باید در مورد نوع سوختگی، 
سوختگی مواد شیمیایی، سوختن وسایلی 
)آسیب های  و...  پالستیک  و  نایلون  مانند 
یا  باز  محیط  در  آتش سوزی  استنشاقی(، 

انفجار  ایجاد  بسته، 
)خطر ضربه به سر(، 
بیماری های  بررسی 
مصدوم،  زمینه ای 
داروها  مصرف  سابقه 
و... از بیمار شرح حال 
که  هنگامی  تا  کنند  تهیه 
به بیمارستان منتقل می شود، 
اقدمات  سریع تر  هرچه 

ضروری و حیاتی انجام گیرد.
واکسن  مورد  در  ارزیابی  همچنین 
کزاز بسیار مهم است و در مراکز درمانی 
و بیمارستانی مورد توجه است اما گاهی 
دچار  سوختگی  زخم های  طریق  از  فرد 
مرگ  زمینه  ساز  که  می شود  کزاز  بیماری 

خواهد شد. 

آسیب های استنشاقی را جدی بگیرید
نگران  باید  همیشه  سوختگی،  کنار  البته 
آسیب های استنشاقی نیز بود. در فصول سرد 
سال، عالوه بر افزایش مصدومان سوختگی، 
آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی 
از مواد قابل اشتعال مثل چوب، زغال و... نیز 

افزایش می یابد. 
متاسفانه در بسیاری از موارد، مواد محترقه 
فقط هیزم نیست و تکه های چوب رنگ شده، 
پالستیک، زغال های حاوی مواد اشتعال زای 
نیز سوزانده می شود. در این  شیمیایی و... 
حالت گازهای سمی مثل مونوکسیدکربن و 
سیانید هیدروژن، ایجاد می شوند که عامل 
خفه کننده عمقی بافت ها هستند و مجاورت 

با آنها حیات انسان را به خطر می اندازد. 
آتش سوزی به علت سوختن الیاف پشمی، 
ابریشمی و... خطر استنشاق گازهای سمی 
به  منجر  می تواند  که  دارد  را  متصاعدشده 
مسمومیت با سیانید هیدروژن شود. در رابطه 
با کرسی نیز که این روزها تمایل به استفاده 
از آن بیشتر شده باید توجه کرد که سوخت 
زغال می تواند مسمومیت با مونوکسیدکربن 

ایجاد کند.

مسمومیت با مونوکسیدکربن؛ از 
عالئم هشدار عمومی تا خطر مرگ! 
مسمومیت حاد با مونوکسیدکربن با عالئم 
متعدد شامل سردرد، اختالل بینایی مانند تاری 
دید یا دوبینی، استفراغ، حالت گیجی و منگی، 
تنگی نفس، افزایش تعداد تنفس و درد قفسه 
سینه همراه است و زمانی که پیشرفت کند 
باعث بروز ضایعات تاولی و درنهایت کاهش 

سطح هوشیاری و تشنج خواهدشد.
طیف  مونوکسیدکربن  با  مسمومیت  عالئم 
وسیعی از عالئم را دربرمی گیرد و شناخت 
و  خطر  بروز  جدی  هشدار  عنوان  به  آنها 
است.  ضروری  درمانی  مراکز  به  مراجعه 
آلودگی هوای کالنشهرها نیز یکی از علل 
و  مونوکسیدکربن است  با  مهم مسمومیت 
استعمال سیگار و قلیان نیز در این شرایط، 

اوضاع را وخیم تر می کند. 
معیار سنجش مونوکسیدکربن PPM است 

که در حالت طبیعی باید 10PPM در محیط 
که  می شود  ایجاد  مسمومیت  زمانی  باشد. 
فرد در محیطی با 100PPM حضور دارد و 
هوا را استنشاق می کند. میزان تمایل ترکیب 
 200 هموگلوبین حدود  با  مونوکسیدکربن 
برابر بیشتر از اکسیژن است و به همین دلیل 
تقریبا  مونوکسیدکربن  به  آلوده  محیط  در 
باقی  اکسیژن  با  ترکیب  برای  هموگلوبین 

نمی ماند و حیات فرد به خطر می افتد. 
فرد  مونوکسیدکربن،  استنشاق  صورت  در 
دچار شوک توزیعی و درنهایت خفگی بافتی 
را  شدید  تا  خفیف  مراحل  از  که  می شود 

دربرمی گیرد. 
باید توجه داشت بسیاری از عالئم مسمومیت با 
مونوکسیدکربن کامال عمومی هستند و مثال فرد 
به دلیل خوابیدن در اتاقی با دودکش نامناسب، 

چند روز با سردرد و حالت تهوع از خواب بیدار 
می شود و ممکن است علت آن را مشکالت 
دیگری مثل مسمومیت غذایی بداند. حتی اگر 
یکی از اعضای خانواده با این عالئم مواجه 
است، نباید بی توجه بود. در صورت مشکوک 
بودن به انتشار گاز مونوکسیدکربن در محیط 
حتما توصیه می شود از نیروهای آتشنشانی 
کمک گرفته شود تا میزان این گاز خطرناک در 
محیط با دستگاه های مخصوص، ارزیابی شود. 
افرادی که بیشتر در معرض مرگ ومیر ناشی 

از مسمومیت با مونوکسیدکربن هستند:
از  بیشتری  درصد  دارای  زیرا  کودکان   
هموگلوبین جنینی هستند و متابولیسم بیشتری 
دارند. از همین رو، به اکسیژن بیشتری نیاز 

خواهندداشت.
سطح  در صورت  که  باردار  خانم های   
کربوکسی هموگلوبین  بیشتر  یا  درصد   15
باید به مرکز درمانی اکسیژن هایپربار ارجاع 

داده شوند. 
 افراد مسن که معموال مبتال به بیماری های 
مزمن از جمله ناراحتی های عروق کرونر قلب 
هستند، به اکسیژن بیشتری نیاز دارند و با سطوح 
بسیار پایین مونوکسیدکربن دچار مسمومیت 

می شوند و حیات آنها به خطر می افتد. 
این 3گروه با مقادیر کم مونوکسیدکربن دچار 
مسمومیت می شوند، پس همیشه یک محیط 
با یک میزان مونوکسیدکربن برای همه افراد، 

عالئم یکسان ایجاد نمی کند.

سوختگی و مراقبت های پیشگیرانه را جدی بگیرید

در زمستان نسوزید!

 كتابخانه ابن سینا پاسارگاد روستای خلیل آباد- استان اردبیل 

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

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

پيشنهادکتاب

اب
نکت

رتو
کا

Bilig Ba ; China
چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

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

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

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

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

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

خبرويژه

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

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

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

می نویسد:

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

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

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

 دکتر شباهنگ جعفرنژاد
متخصص طب اورژانس و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران

توجه به اندازه و عمق سوختگی 
در رابطه با سوختگی های حرارتی و 

مجاورتی اهمیت زیادی دارد زیرا 
شدت آسیب را بیشتر می کند. 

به عبارتی، هرچه سوختگی سطح 
درگیرشده بیشتر و  عمیق تر باشد، 

فرد با خطر جدی تری مواجه است 
و نیاز به مراقبت های بیمارستانی 

ضروری خواهد بود

به خاطر داشته باشید...
توجه به استانداردهای بهداشت و ایمنی هنگام 

استفاده از وسایل گرمایشی ضروری است. وسایل 
گرمایشی باید تهویه مناسب داشته باشند و حتما در آغاز 

فصل سرد سال نسبت به نصب وسایل و اطمینان از باز بودن 
مجرای دودکش و... دقت داشت . روش های غیراصولی مانند قرار 

دادن لوله بخاری در ظرف آب به جای دودکش و... درست نیست 
و باید از این اقدام پرهیز کرد. 

خوشبختانه در حال حاضر نیروهای متخصص و آموزش دیده در 
از  به طور قطع  آنها  با  سطح کشور حضور دارند که مشورت 

بروز چنین حوادث دردناکی پیشگیری می کند. همان طور که 
خوددرمانی در مصرف دارو همیشه یکی از کارهای اشتباه 

در حفظ سالمت است، بی توجهی به توصیه های 
ایمنی و اکتفا به تجربیات اشتباه نیز بسیار 

خطرناک خواهد بود.

3درمانگاه سوختگی شماره هفتصدوسی وپنچ   هفت دی نودوهشت
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سالمت جهان در سالی که گذشت، چه فراز و نشیب هایی را طی کرده است؟ آیا در همه زمینه ها موفق بوده ایم؟ آیا دست اندرکاران حوزه سالمت در جهان 
می توانند ادعا کنند گام های بلندی در جهت ارتقای سالمت و بهداشت انسان ها برداشته اند؟

متاسفانه بررسی اخبار منتشرشده طی سالی که گذشت، نشان از خبرهای خوبی ندارد. افزایش صدمات ناشی از مصرف مواد دخانی، افزایش نگرانی ها 
درباره آتش سوزی ها، تغییرات آب و هوایی و صدمات ناشی از آلودگی هوا، سیطره بی امان اعتیاد به مواد مخدر و گسترش بیماری های میکروبی در 
سراسر جهان از جمله اخبار ناخوشایند این حوزه است. هرچند بیماری های قلبی در بخش هایی از جهان کاهش داشته، در برخی کشورها از جمله کشور آمریکا سیر 
کاهشی مرگ های ناشی از بیماری های قلبی متوقف شده و متوسط طول عمر کاهش شدیدی یافته است. شیوع بیماری های قابل پیشگیری با واکسیناسیون، افزایش 
موارد چاقی مفرط، سیستم بهداشتی ناکارآمد، شرایط بد و نامناسب زندگی در برخی کشورها و بحران های انسانی از موارد نگران کننده دیگر در این سال بوده اند.

کارنامه سالمت جهان در سال 2019 میالدی
 ترجمه: 

سیما اخالقی

صدمات ناشی از مواد دخانی
فروش سیگارهای الکترونیک در جهان از دهه 80 میالدی 
به رشدی داشته است. در سال 2008 میالدی  افزایش رو 
الکترونیک  سیگارهای  کرد  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان 
اما به رغم  را جایگزین مناسبی برای ترک سیگار نمی داند. 
باور  این  هنوز  بهداشتی  سازمان های  و  سازمان  این  تالش 
که مصرف سیگار الکترونیک می تواند میزان مصرف سیگار 
و وابستگی به نیکوتین را کاهش دهد همچنان باور غالب 
است. محبوبیت این گونه سیگارها از زمانی که برند معروف 
رسید  اوج خود  به  بازار عرضه شد  به  الکترونیکی  سیگار 
چرا که جامعه هدف تولید کنندگان این برند جوانان هستند. 
در سالی که گذشت، شاهد افزایش آمار صدمات ناشی مصرف 

این سیگارها هستیم. 
بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  گزارش  اساس  بر 
آمریکا، در این کشور تا ماه دسامبر امسال 2هزار و 409نفر 
به دلیل استفاده از سیگار الکترونیک در بیمارستان بستری 
شده اند. آسیب های جدی به ریه و بروز عالئمی از قبیل تنگی 
نفس، تب، سرفه، استفراغ و اسهال از جمله صدمات ناشی 

از مصرف این سیگارهاست. 
بنا به گزارش مرکز کنترل بیماری های آمریکا، میزان مصرف 
سیگارهای الکترونیک در این کشور در سال گذشته 78درصد 
افزایش داشته است. در این سال 52 مرگ ناشی از مصرف 
سیگار الکترونیک در 26 ایالت این کشور مورد تایید قرار گرفته 
است. سن قربانیان بین 17 تا 75 سال بوده است. 16درصد 
این گروه از بیماران کمتر از 18 سال دارند و 38درصد آنها 
بین سنین 18 تا 24 سالگی هستند و این موضوع برای جامعه 
درمانی این کشور بسیار نگران کننده است. هرچند نوجوانان 
مضرات  درباره  اطالعاتی  دادن  قرار  با  تالشند  در  بسیاری 
رسانه های  در  آن  ترک  به  ترغیب  و  سیگارها  این  مصرف 
میزان  هنوز  بدهند،  آگاهی  خود  همساالن  سایر  به  جمعی 

مصرف بسیار باال و نگران کننده است. 

به تازگی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا ضمن 
همکاری با کارخانه  های داروسازی سرگرم بررسی عامل یا 
عواملی در این سیگارها شده اند که موجبات صدمات جدی 

و مرگ مصرف کنندگان را فراهم می آورد. 
در مطالعاتی که تاکنون انجام شده، محققان »ویتامین ای استات« 
را که در کارتریج این سیگارها قرار دارد عامل این آسیب ها 
معرفی کرده اند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. 
فعال مرکز کنترل بیماری ها به مصرف کنندگان این سیگارها 
توصیه کرده سیگارهایی را که در کارتریج آن از ماده »تترا 
 THS .استفاده شده مصرف نکنند )THS( »هیدروکانابینول
ماده فعال گیاه ماری جوآناست که تاثیرات روانی دارد. این 
مرکز همچنین توصیه کرده این سیگارها را از مراکز معتبر تهیه 
کنند. در دسامبر 2019 کنگره آمریکا قانونی را به تصویب 
رساند که بر اساس آن فروش سیگار به افراد کمتر از 21 
سال را ممنوع می کند. این قانون شامل سیگارهای معمولی 
و سیگار الکترونیک می شود. این قانون از سال 2020 میالدی 

اجرایی خواهد شد. 

آتش سوزی ها و آلودگی هوا
باید  تردید  بدون  و  است  طبیعی  رویداد  یک  آتش سوزی 
گیاهان هم  بشویم. همه  آن  بروز  مانع  کنیم  ما تالش  همه 
باید از دانه ای رویش پیدا کنند که در صورت آتش سوزی 
امکان رویش آن از بین می رود. طی سال گذشته ما شاهد 
آتش سوزی های گسترده جنگل ها در سراسر جهان بوده ایم. 
این آتش سوزی ها عالوه بر آسیبی که به رویش و رشد درختان 
را وارد چرخه محیط زیست  زیادی  گیاهان می زنند دود  و 

می کنند که برای سالمت انسان بسیار خطرناک است. 
ذرات ریز ناشی از آتش سوزی همراه باد جابجا  شده و از 
طریق تنفس وارد ریه ها می شود و به آن آسیب می زند. تنفس 

دود ناشی از آتش سوزی های شدید حتی می تواند موجب 
مرگ افراد شود. 

آلودگی هوا هم معضل دیگری است که همچنان مردم سراسر 
جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند. هر روزه از هر 10 نفر، 

9 نفر هوای آلوده تنفس می کنند. 

سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا را بزرگ ترین معضل 
بهداشتی سال 2019 میالدی اعالم کرده است. هر ساله 7 
مانند  هوا  آلودگی  از  ناشی  بیماری های  اثر  بر  نفر  میلیون 
سرطان، سکته مغزی و بیماری های قلبی- ریوی جان خود 
موارد مرگ در  این  از دست می دهند. حدود 90درصد  را 
زیرا هوا  اتفاق می افتد  توسعه  فقیر و  در حال  کشورهای 
در این کشورها به دلیل آلودگی های صنعتی، سیستم حمل 
نامناسب  ناکارآمد، کشاورزی غیراصولی و سوخت  نقل  و 

خانگی بسیار آلوده است. 
همچنین نتایج مطالعات انجام شده نشان از آثار سوء آلودگی 
هوا روی نوزادان متولدشده دارد، مانند تولد نوزاد با وزن کمتر 
از طبیعی یا تولد زودرس نوزادان. نتایج برخی مطالعات نشان 
می دهد آلودگی هوا ممکن است ریه جنین را حتی در زمانی 

که در رحم مادر است تحت تاثیر قرار بدهد. 
و  هوا  آلودگی  بین  رابطه  بررسی  سرگرم  اکنون  محققان 

بیماری هایی مانند افسردگی و اضطراب هستند. 
نتایج بررسی ها نشان می دهد میزان مراجعه بیماران به بخش 
روانی بیمارستان ها در زمانی که آلودگی هوا شدید است افزایش 
چشمگیری پیدا می کند. محققان در یک بررسی جهانی رابطه 
مستقیم بین وجود ذرات آالینده در هوا و میزان خودکشی را 

مورد تایید قرار داده اند. 
شاهد  گذشت،  که  سالی  در  هم  آمریکا  کالیفرنیای  ایالت 
آتش سوزی های زیادی در جنگل های خود بود که موجب 

آلودگی هوا در این منطقه شد. 
اما چه باید کرد؟ در شرایط خاصی مانند آتش سوزی ها مردم 
باید در منزل و فضاهای بسته بمانند اما مسلما راه حل بلندمدت 
مشکل آلودگی هوا و جلوگیری از صدماتی که به سالمت 

انسان وارد می آورد، نیست. 

اعتیاد به داروهای مخدر
در سال 2017 میالدی در کشور آمریکا 47 هزار و 600نفر 
به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند. 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا برای سال های 
2018 و 2019 میالدی هیچ آماری منتشر نکرده  اما در عین 
حال هیچ گونه شواهدی دال بر کاهش میزان مصرف این مواد 

هم در دست نیست. 
تجویز داروهایی مانند »نالوکسان« طی سال های 2017 و 2018 
میالدی در این کشور 2برابر شده است. مورد مصرف این دارو 
کاهش آثار ناشی از مصرف بیش از حد داروی مخدر است. 
زمان  اولین  است.  پیچیده ای  موضوع  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
مصرف این مواد بین بسیاری از افراد زمانی است که از  درد 
مزمن رنج می برند و از این نوع داروها که مسکن های درد 

قوی هستند، استفاده می کنند.

این داروها بسیار اعتیادآور هستند و می توانند روی همه افراد 
در همه سنین از یک نوزاد تازه متولدشده تا مادری که از این 
داروها استفاده می کند، اثر بگذارد. مصرف این داروها معضل 
بزرگی است که زندگی میلیون ها انسان را در سراسر جهان 

در معرض خطر اعتیاد قرار می دهد. 
زیادی  تمایل  هم  داروسازی  کارخانه های  می رسد  نظر  به 
ترغیب  داروها  این گونه  تجویز  برای  را  پزشکان  که  دارند 
انجام  با  دارد  دلیل دولت تالش  به همین  آمریکا  کنند. در 
هدفمند  به صورت  کارخانه ها  این  که  کند  اثبات  اقداماتی 
این  از  یکی  دارند.  نگه  را روشن  اعتیاد  آتش دیگ  مایلند 
کارخانه ها که بیشترین انگشت اتهام به سوی آن نشانه رفته  

کارخانه داروسازی Purdue است. 
 Oxycontin یکی از داروهای مخدر مهم تولیدی این کارخانه
نام دارد. در ماه سپتامبر این کارخانه داروسازی به دلیل شکایاتی 

که علیه آن شده بود اعالم ورشکستگی کرد. 

بیماری های غیرواگیر
پس از 5 دهه سیر نزولی حمالت قلبی و سکته های مغزی، 
این سیر تا حد زیادی متوقف شده است. بسیاری از مرگ های 
ناشی از بیماری های قلبی قابل پیشگیری است و این کار با 
کنترل فشار خون و دیابت و تغذیه درست و انجام فعالیت های 

ورزشی امکان پذیر است. 

کاهش  اصلی  علل  از  یکی  داروها  اندازه  از  بیش  مصرف 
چاقی  به  ابتال  موارد  تعداد  افزایش  است.  شده  عمر  طول 
مفرط، دسترسی نامناسب به درمان و مراقبت های بهداشتی 
از دیگر عوامل مهم مرگ در  به مخدرها  البته وابستگی  و 

سال گذشته بوده است. 

شیوع بیماری های میکروبی قابل پیشگیری
با وجود اینکه سال 2019 میالدی پایان یافته، جامعه بهداشتی 
جهان هنوز درگیر مبارزه با بسیاری از بیماری هایی است که 
می توان از بروز آن جلوگیری کرد. بیماری سرخک هنوز ساالنه 
جان 100 هزار کودک را می گیرد و همه گیری آن پایان نیافته 
است. میزان ابتال به این بیماری به دلیل عدم اطالع رسانی 

درست در جهان 17درصد افزایش یافته است. 
 2018 سال  از  آمریکا  کشور  در  بیماری  این  دوباره  ظهور 
میالدی شروع شد. در آن سال 375 نفر به این بیماری دچار 
شدند و بنا به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریکا تا دسامبر سال 2019 میالدی تعداد این بیماران در 31 

ایالت کشور آمریکا به 1276 نفر رسیده است.
این آمار از سال 1992 میالدی باالترین رقم مبتالیان به این 
بیماری را نشان می دهد. بیشترین میزان موارد ابتال در این 
و  است  نیوجرسی  و  نیویورک  ایالت های  به  متعلق  کشور 
بودند،  افراطی که واکسینه نشده  یهودیان  را  بیماران  بیشتر 

تشکیل می دهد. 
میزان شیوع سرخک در اروپا و سایر نقاط جهان هم کمابیش 
همپای موارد ابتال در آمریکا بوده است. تا ماه اکتبر 2019 
اروپا  از  این ویروس  به  ابتال  از 13هزار و 500مورد  بیش 
فرانسه،  به کشورهای  متعلق  آن  بیشترین  که  گزارش شده 
میزان پوشش  بوده است.  لهستان و رومانی  بلژیک،  ایتالیا، 
واکسیناسیون در کشورهای اروپایی کمتر از 95درصد است 
و همین عامل زمینه ابتال را برای این جوامع به خوبی فراهم 
می آورد. سازمان بهداشت جهانی بر این نکته که همه جوامع 
نیاز به پوشش کامل واکسیناسیون دارند،  در سراسر جهان 

تاکید بسیاری دارد. 
قائم مقام مدیر کل سازمان بهداشت جهانی می گوید: »اگر 
کشورها نتوانند به صورت فوری تمامی افراد کشور خود را 
تحت پوشش واکسیناسیون قرار دهند، ما ده ها سال  تالش 
جامعه جهانی را برای محافظت از کودکان و انسان ها در برابر 

بیماری های واگیردار خطرناکی که به راحتی می توان از بروز 
آن جلوگیری کرد به خطر انداخته ایم.«

بیماری میکروبی دیگری که شوربختانه دوباره قد برافراشته و 
جان انسان  ها را مورد تهدید قرار داده، بیماری فلج اطفال است. 
موارد ابتال به این بیماری در سالی که گذشت، 4برابر شده 
و بیشترین میزان ابتال در کشور پاکستان رخ داده است. این 
بیماری به دنبال دهه ها تالش و همکاری جوامع بهداشتی 
تقریبا روزهای واپسین زندگی خود را می گذراند که به دنبال 
افزایش ناآرامی ها و برنامه ریزی نامناسب واکسیناسیون حیاتی 

دوباره پیدا کرده است. 
به نظر می رسد ویروس این بیماری با یک ترکیب از واکسن 
فلج که کامال ایمن بود، سازگاری پیدا کرده و منجر به بروز 

این بیماری در 14 کشور شده است. 
نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای مرکزی و آنگوال 
از جمله این کشورها هستند. در کشورهای آسیایی از جمله 
فیلیپین و پاکستان هم شیوع این بیماری گزارش شده است. 
تنها افرادی دچار این نوع جهش یافته ویروس می شوند که 
استعداد ابتال به این بیماری را داشته باشند بنابراین هنوز هم 

بهترین راه این است که واکسینه بشویم. 
کنترل این نوع بیماری که در اثر تزریق واکسن عارض می شود 
بسیار دشوار است و نیاز به تزریق واکسن های جدیدی دارد که 
قرار است از سال 2020 میالدی در دسترس عموم قرار بگیرد. 
بیماری ابوال بیماری دیگری است که هنوز کامال مهار نشده 
است. این بیماری از زمان شیوع خود جان 2 هزار تن را در 

کشور کنگو گرفته است. 
در کشورهای مختلف شماری از قربانیان این بیماری مخوف 
را کادر درمانی آن کشور تشکیل می دهند و این اتفاقی است 

که تقریبا هر روز شاهد آن هستیم. 
در سالی که گذشت، سیر کاهشی مرگ های ناشی از ماالریا 
کندتر شده است. برای کنترل این بیماری که ساالنه کمتر از 
400هزار نفر را به کام مرگ می فرستد نیاز به انرژی و تالش 

بیشتر و رویکردهای جدیدتری هست. 

تغییرات آب و هوایی

هنوز جهان نتوانسته اقدامات کافی برای جلوگیری از تغییرات 
آب و هوایی انجام دهد. به همین دلیل در زمینه بهداشت 
رویدادهای  از  ناشی  مرگ  موارد  افزایش  و سالمت شاهد 
شدید آب و هوایی و تهاجم موذیانه بسیاری از بیماری ها 
مانند بیماری Lyme حتی در مناطقی از جهان هستیم که 

کمتر تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته اند. 
تاثیرات سوخت منازل 80  این  از  برای کاستن  کشور هند 
میلیون نفر از جمعیت خود را که از زغال و چوب استفاده 
می کردند به گاز پروپان تغییر داده است. هرچند این گاز منبع 
انرژی تجدیدپذیر نیست، تا حد زیادی از آثار سوء ناشی از 
مصرف سوخت های فسیلی می کاهد و این یک اقدام امیدبخش 
است. همه گیری آنفلوانزا و مقاومت دارویی و بیماری ایدز 
نیز همچنان معضالت پیچیده بهداشتی بودند که طی سال 

گذشته جان بسیاری از انسان ها را در رنج قرار داد.



5تقویم سالمت شماره هفتصدوسی وپنج  هفت دی نودوهشت

خبرهای خوب حوزه سالمت در سال 2019 میالدی
هرچند بسیاری از معضالت بهداشتی همچنان حل نشده باقی مانده اند، 
نباید امید خود را از دست بدهیم. می دانیم که گره بسیاری از این 
مشکالت به دست خود ما باز می شود. مصرف نکردن سیگار و 
پیروی از برنامه واکسیناسیون کشوری کارهایی است که به دست 
خود ما باید انجام گیرد. برای مشکالتی هم که در حال حاضر راه حلی نداریم باید 
امیدوار باشیم که محققان و دانشمندان این حوزه به زودی موانع را برطرف کنند. از 
جمله اقداماتی که حداقل برای کاستن از مشکالت بهداشتی طی سال گذشته انجام 
گرفته می توان به چند مورد اشاره کرد، از جمله: چربی های ترانس که به صورت 

صنعتی در ترکیب مواد غذایی به کار می رود هر ساله 500 هزار نفر را به کام مرگ 
می فرستد اما در سالی که گذشت، کشور تایلند، برزیل و کشورهای اروپایی مصرف 
این نوع چربی را در تولید مواد غذایی ممنوع اعالم کردند و به این ترتیب جان 3 
میلیارد انسان را از خطر مرگ ناشی از مصرف این مواد نجات دادند. در سال 2019 
میالدی بسیاری از کشورها روی نوشابه های حاوی شیرین کننده ها مالیات وضع 
کردند که قدم بزرگی برای حل معضل چاقی مفرط است. کشور شیلی این قانون را 
در این سال اعمال کرد و کشور پرو هم تولید کنندگان مواد غذایی را موظف کرده 
روی محصوالت خود عالئم هشدار مبنی بر میزان نمک، چربی و قند موجود در 

ماده تولیدی را درج کنند. بسیاری دیگر از کشورها تالش می کنند این رویه را در 
کشور خود به اجرا دربیاورند. کشورهای هند، چین، اتیوپی، بنگالدش و ویتنام و 
کشورهای آمریکای جنوبی مراقبت های بهداشتی خود را نسبت به بیماری پرفشاری 
خون بهبود بخشیده اند. این بیماری ساالنه موجب مرگ 10 میلیون انسان می شود. این 
تعداد مرگ بیشتر از تعداد موارد مرگ ناشی از بیماری های میکروبی است. سازمان 
بهداشت جهانی برای بهبود کیفیت درمان و کاستن هزینه دارو و در دسترس قرار 
دادن بیشتر دارو برای بیماران خواستار این شده که شرکت های داروسازی 2 قرص 

ضدپرفشاری خون را با هم ترکیب و به صورت یک قرص به بازار عرضه کنند. 

CNN, WHO, The Hill :منابع

پژوهشی در اسکاتلند که نتایج آن در ماه مارس 2019 منتشر شد، این امید را ایجاد کرده 
که بتوان بینایی افراد دچار کدورت قرنیه را با استفاده از سلول های بینایی برداشته شده 

بازگرداند.  درگذشته  اهداکنندگان  از 
نابینایی  افراد دچار  بنیادی »لیمبوس« در چشم متمرکز بود که  این پژوهش بر سلوهای 
قرنیه ای فاقد آن هستند. این سلول ها در سطحی ترین الیه قرنیه، الیه شفاف جلوی چشم، 

به نام »اپی تلیوم« قرار دارند. 
اپی تلیوم قرنیه به عنوان مانعی در برابر گردوغبار و میکروب ها عمل می کند. لیمبوس 

چشم در محل تبدیل اپی تلیوم صلبیه )بخش سفید چشم( و ملتحمه )بخش مخاطی 
حاشیه چشم( به قرنیه )بخش شفاف جلوی چشم( قرار دارد. در نبود این نوع سلول های 

بینایی فرد از دست  نامنظمی به خود می گیرد و کدر می شود و هم  بنیادی، قرنیه شکل 
می رود و هم دچار عفونت های چشمی آسیب پذیر می شود. 

آسیب قرنیه ممکن است ناشی از مواد شیمیایی با حرارت یا بیماری ای به نام »آنیریدیا« 
رفتن  دست  از  به  که  باشد  جراحات(  اثر  در  آن  رفتن  بین  از  یا  قرنیه  مادرزادی  )نبود 
بینایی و درد و قرمزی مزمن چشم منجر می شود. قرنیه سالم شفاف است اما هنگامی که 
این سلول های بنیادی تخصص یافته در آن از دست می روند، بافت جوشگاهی در قرنیه 

تشکیل می شود که آن را کدر می کند.

درمان نابینایی قرنیه ای با سلول های بنیادی اهدایی افراد 

ممکن است در آینده به دلیل پیشرفتی که دانشمندان 
چینی در سال 2019 میالدی به آن دست یافتند، شاهد 
دندان  مینای  باشیم.  دندان پزشکی  در  بزرگی  تحول 
را  دندان  سطح  که  است  سختی  بسیار  معدنی  ماده  
بافتی است  مینا سخت ترین  حفاظت می کند. گرچه 
که در بدن ما وجود دارد، در طول زمان به خصوص 
در نتیجه قرارگیری درمعرض اسیدهایی که در برخی 
غذاها و نوشیدنی ها افت می شوند، تخرب می شود. 
در حال حاضر با استفاده از رزین ها و سرامیک مینای 
تخریب شده ترمیم می شود اما این پرکردگی ها اغلب 
در طول چند سال پس از کارگذاشتن شل می شوند و 
می افتند و ترمیمی دائمی محسوب نمی شوند. دانشمندان 
با توجه به اینکه پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین 
بیماری های مزمن میان انسان هاست، مدت هاست دنبال 
راهی برای بازسازی مینای دندان بوده اند. آنها تا به حال 
نتوانسته اند بافت سخت و معدنی شده مینای دندان را 
بازتولید کنند چراکه مینا ساختار سلولی پیچیده ای 

دارد اما در ماه سپتامبر امسال، گروهی از پژوهشگران 
در دانشکده پزشکی دانشگاه ژجیناگ ژلی را ساختند 
که باعث می شود مینای دندان خودش را ترمیم کند.

ژل جدید دانشمندان چینی از این لحاظ متفاوت است 
که از همان موادی تشکیل شده که مینا را می سازند. 
این دانشمندان این ژل را از آمیختن یون های کلسیم و 
فسفر - دو ماده معدنی که در مینا یافت می شوند- با 
یک ماده شیمیایی به نام »تری اتیل آمین« در محلول 
از  استفاده  تا  زیادی  راه  هنوز  البته  ساختند.  الکلی 
است.  مانده  باقی  روزمره  دندان پزشکی  در  ژل  این 
مینای طبیعی 400 برابر ضخیم تر از مینایی است که 
با کمک این ژل جدید رشد کرده است. دانشمندان 
چینی همچنان در حال انجام آزمایش این ژل جدید 
روی موش ها هستند و قصد دارند درنهایت آن را روی 
انسان ها آزمایش کنند تا معلوم شود آیا مینایی که به 
این ترتیب رشد می کند، می تواند در برابر خوردن و 

نوشیدن و جویدن مقاومت کند یا نه.

ژلی برای رشد دوباره مینای دندان و پرکردگی های دندان

یافتن درمانی برای بیماری آلزایمر کانون توجه بسیاری از 
پژوهشگران حال حاضر است. در سال 2019 میالدی برای 
نخستین بار دارویی برای جلوگیری از پیشرفت آلزایمر در 

آستانه تایید قرار گرفت.
ادوکانوماب  داروی  درباره  بررسی ها  اولیه  نتایج  گرچه 
دوباره  را  دانشمندان  بعدی  بررسی های  بود،  ناامیدکننده 

هیجان زده کرد. 
تجزیه اولیه کارآزمایی های بالینی با این دارو اثر قابل توجهی 
از آن بر عالئم بالینی آلزایمر مانند از دست رفتن حافظه و 
سردرگمی و گیجی نشان نداد اما ارزیابی داده های جدید 
از همین بررسی ها نتایج متفاوتی به دست داد. این ارزیابی 
جدید در گروهی از شرکت کنندگان در بررسی که برای 18 
ماه دوزهای باالی این دارو را مصرف کرده بودند، نشان داد 
این افراد در مقایسه با گروهی که دارونما مصرف کرده بودند، 
بر اساس آزمون های توانایی شناختی و حافظه روند زوال 
شناختی کاهش یافته است )15 درصد نسبت 27 درصد(. 
نتایج این بررسی اواخر ماه اکتبر در مجله نیچر منتشر شد. 
با توجه به این نتایج بود که بیوژن، شرکت سازنده دارو 
در 22 اکتبر اعالم کرد دنبال گرفتن تایید سازمان غذا 
و داروی آمریکا برای داروی ادوکانوماب جهت درمان 
بیماری آلزایمر بالفاصله پس از تشخیص یا آلزایمر در 
مرحله اولیه است که در حال حاضر درمانی برای آن در 
دسترس نیست. این دارو به بدن 
پالک های  می کند  کمک 
زیانبار عامل بیماری 
آلزایمر را از مغز 

پاک کند.

احتمال تایید دارویی برای 
درمان آلزایمر 

 پژوهشگران ایرانی در بزرگ ترین تحقیق بالینی دنیا در همکاری 
با پژوهشگران آمریکایی و بریتانیایی در سال 2019 میالدی نشان 
دادند مصرف یک قرص حاوی 4 دارو به نام »پلی پیل« می تواند 
جلوی بسیاری از مرگ های زودرس قلبی -عروقی را بگیرد و سن 
امید به زندگی را افزایش دهد. نتایج تحقیقات انجام شده در ایران 
به سرپرستی دکتر رضا ملک زاده در همکاری محققان بین المللی 
از جمله پژوهشگران دانشگاه بیرمنگهام در بریتانیا و موسسات 
دیگر نشان داد این قرص ترکیبی می تواند موارد حمله قلبی را 
تا یک سوم کاهش دهد. این بررسی به مدت 5سال روی 7 هزار 
نفر انجام شد و این دارو طی این مدت توانست در همه افراد 35 
درصد مرگ ناشی از حمله قلبی را کاهش دهد و در افرادی که به 
طور دائم ازآن استفاده می کردند تا 50 درصد مرگ ناشی از سکته 
مغزی را کاهش داد. قرص پلی پیل حاوی آسپیرین برای رقیق 
کردن خون، داروی استاتینی برای کاهش کلسترول و دو داروی 
دیگر برای کاهش فشار خون )االناپریل و هیدروکلورتیازید( است. 
دکتر فرین کمانگر، از محققان این پروژه در این باره توضیح داد: 
»حدود 18 سال قبل این ایده مطرح شد که چند تا از این قرص ها 
را با هم ترکیب کنیم تا هر شخص بتواند با خوردن یک قرص، 

احتمال ابتال به بیماری های قلبی-عروقی را پایین بیاورد.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا گفت: »برای 
اولین بار بود که چنین قرصی را در دنیا چند سال به چند هزار 
نفر دادند و خوشبختانه نتیجه نشان داد این قرص احتمال ابتال را 
حداقل 34 درصد کم می کند و اگر روزانه و مرتب مصرف شود، 
تا 50 درصد خطر ابتال به بیماری های قلبی-عروقی کم می شود.«
دکتر نضال صراف زدگان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی 
دیگر از این پژوهشگران هم تصریح کرد: »با توجه به قیمت پایین 
این قرص چنددارویی، این دارو بالقوه می تواند اثر عمده ای بر 

سالمت قلب و عروق داشته باشد و از مهم ترین علل مرگ ومیر 
در جهان پیشگیری کند.«

یافته های تحقیق سال 2019 میالدی در مجله معتبر لنست چاپ شد. 
دکتر ملک زاده، رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران نیز در گفت وگویی با روابط عمومی دانشگاه درباره 
دالیل ترکیب چند دارو در یک قرص اظهار داشت: »در مطالعه ای 
که انجام دادیم مشخص شد حتی افرادی که دچار سکته قلبی 
شدند و باید روزی چند نوع دارو را مصرف کنند به طور منظم 
داروهای خود را نمی خوردند که یکی از دالیل آن تعداد زیاد 
داروها بود که باعث می شود افراد سختشان باشد چند قرص را 
در روز مصرف کنند. با مصرف زیاد قرص آنها فکر می کنند به 
بیماری سختی مبتال هستند. دلیل دیگر دسترسی به پزشک و 
داروخانه بود که این رفت وآمدها برای بیماران دشوار به نظر 
می رسید. به همین دلیل ما 4 نوع دارو را به یک قرص تبدیل 
کردیم که ضریب رعایت مصرف مرتب و دقیق آن باالتر برود.« وی 
افزود: »این مطالعه در ایران در 236 روستا در منطقه ترکمن نشین  
شهرستان های گنبد، آق قال و کالله انجام شد. 200 بهورز فعال 
در شبکه بهداشت گلستان در این طرح همکاری داشتند. وجود 
شبکه بهداشت بسیار قوی و فعال و همکاری صمیمانه مسووالن 
شبکه بهداشت و بهورزان استان گلستان نقش بسیار اساسی در این 
مطالعه داشت و انجام چنین مطالعه بزرگ و دقیقی را امکان پذیر 
کرد.« دکتر ملک زاده به همکاران خود در این مطالعه اشاره کرد: 
»حدود 26 محقق در این مطالعه همکاری داشتند که نام آنها در 
مقاله آمده است. با دانشگاه های معتبر دنیا نیز همکاری داشتیم. 
چند دانشگاه از آمریکا و اروپا همکار این مطالعه بودند. دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان همکاری بسیار موثری داشت و مرکز قلب 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز نقش نظارت بر انجام دقیق و 

کامل مطالعه را برعهده داشت.« وی ادامه داد: »خوشبختانه دقت 
در طراحی، اجرا و آنالیز و فضای همکاری های ملی و بین المللی 
قوی باعث شد، ارسال مقاله به معتبرترین مجله پزشکی بین المللی 
لنست بالفاصله موردپذیرش قرار گیرد.« رئیس پژوهشکده گوارش 
و کبد دانشگاه، درمورد نتایج این مطالعه گفت: »در حجم نمونه 5 
هزارنفری که 70 درصد از قرص های پلی پیل را مصرف کرده بودند، 
احتمال سکته قلبی و مغزی و مرگ ناشی از آن 34 درصد )تقریبا 
یک سوم( کاهش پیدا کرد. در افرادی که 90 درصد قرص های 
خود را مصرف کرده بودند، نیز 55 درصد سکته قلبی و مغزی و 
مرگ ناشی از آن کم شد.« رئیس پژوهشکده گوارش و کبد در 
پاسخ به این پرسش که چه کسانی می توانند پلی پیل مصرف کنند؟ 
مصرف منظم این دارو را موجب کاهش 50 درصدی احتمال 
سکته قلبی و مغزی دانست و توضیح داد: »افراد باالی 45 سال 

که یک یا چند عامل خطر مربوط به سابقه خانوادگی سکته 
قلبی و مغزی در سن زیر 70 سال، سابقه دیابت، چربی و 

فشارخون باال،  توده بدنی باال یا چاقی شکمی دارند  یا 
کم تحرک هستند می توانند از این دارو استفاده کنند. 

اگر پلی پیل را به طور منظم بخورند، تا 50 درصد 
احتمال سکته قلبی و مغزی در آنها کاهش پیدا 
می کند.« رئیس پژوهشکده گوارش و کبد به 
نتایج موثر این مطالعه برای افزایش سن امید 
به زندگی تاکید کرد: » هم اکنون سن امید به 
زندگی از بدو تولد در ایرانیان  77 سال است 
که آرزو داشتیم آن را مانند مردم کشورهای 
پیشرفته دنیا به باالتر از 80 سالگی برسانیم. با 

مصرف این قرص سن امید به زندگی به 82 تا 
83 سال افزایش می یابد که به معنی بهبود اساسی 

در شاخص های سالمت مردم و کاهش هزینه های 
نظام سالمت است.«

قرص 4دارویی )پلی پیل( که عمر شما را طوالنی می کند

ادینبوروی  دانشگاه  در  مغز  بالینی  علوم  مرکز  در  پژوهشگران   
اسکاتلند به سرپرستی پروفسور بالیجان دیلون برای نخستین بار 
از نمونه های برداشته شده از افرادی که چشم هایشان را برای استفاده 
بعد از مرگشان اهدا کرده بودند، استفاده کردند تا این نوع سلول های 
بنیادی را رشد دهند. این نمونه ها که 24 ساعت پس از مرگ 

اهداکنندگان برداشته شده بودند، روی غشاهای آمنیونی 
مربوط به جفت رشد داده شدند. 

طور  به  سال  تا 74  سنین 20  در  بیمار   14
به دو گروه تقسیم شدند. در یک  اتفاقی 

گروه 8 نفری پرده آمنیونی حاوی سلول های 
بنیادی پیوند زده شد. در بقیه افراد )گروه 
شاهد( فقط پرده آمنیونی بدون سلول بنیادی 
پیوند زده شد. همه این بیماران داروهای 
مهارکننده ایمنی برای جلوگیری از رد پیوند 

و نیز قطرهای چشمی حاوی مواد شیمیایی 
تحریک کننده رشد دریافت کردند. در 5 نفر 

از گروه پیوند و 4 نفر از گروه شاهد بهبود 

بینایی رخ داد که تفاوت معناداری از لحاظ آماری میان دو گروه 
نشان نمی دهد. به گفته این پژوهشگران، این عدم تفاوت احتماال به 
علت استفاده از قطره های چشمی در هر دو گروه بوده است. بهبود 
مداوم و قابل توجه در الیحه سطحی کره چشم که با نمره سطحی 
کره چشمی )OSS( مشخص می شود، فقط در گروه دریافت کننده 

سلول بنیادی رخ داده بود. 
این نمره مجموعه ای از عوامل از جمله بینایی، درد 
چشمی، احساس جسم خارجی در چشم و 
راحتی فرد در خواندن، رانندگی، استفاده 
تلویزیون مشخصی  از رایانه و تماشای 
می شود. در مجموعه این کارآزمایی بالینی 
عوارض جانبی مهمی مشاهده نشد. به 
گفته دانشمندان، این نتایج »امیدوارکننده« 
هستند اما هنوز باید بررسی های بیشتری 
درباره ایمنی و تاثیربخشی این نوع پیوند 
انجام گیرد بنابراین نیاز به کارآزمایی های بالینی 

بیشتری وجود دارد.

پیوند سلول های بنیادی رشدداده شده در غشای آمنیونی

  علی مالئکه



6پوسترسالمت

1. تحرک داشته باشید. انجام تمرینات ورزشی مرتب باعث افزایش جریان خون و درنتیجه افزایش دمای بدن می شود. 

دویدن، یوگا کردن، تمرینات استقامتی و هر نوع ورزش دیگری که سبب تعریق شود را در برنامه روزانه تان 

بگنجانید. اگر نمی توانید تمرینات منظمی انجام دهید، حداقل به طور مکرر دست ها و پاهایتان را نرمش دهید. 

برای افزایش دمای بدن، این تمرین را چند بار در روز تکرار کنید؛ روی  زمین به شکم دراز بکشید، کف 

دست هایتان را نزدیک سینه بگذارید، باالتنه و سرتان را باال نگه دارید و با دست ها تعادلتان را حفظ کنید. حاال 

شانه هایتان را به سمت پایین و نزدیک هم بکشید. در این حالت چند لحظه بمانید و سپس بدنتان را رها کنید. 

2. از بینی نفس بکشید. زمانی که تنفس از طریق بینی انجام می شود، هوا گرم خواهد شد، 

درنتیجه دمای بدن نیز افزایش پیدا می کند بنابراین، سعی کنید پس از استنشاق، هوا را 4 ثانیه نگه 

دارید و سپس بازدم کنید. این کار را بارها انجام دهید.

3. تنها نمانید. براساس پژوهشی که در دانشگاه تورنتو انجام شد، افرادی که تنها هستند یا از جمع خانواده طرد شده اند، 

بیشتر احساس سرما می کنند. حتی تصور این شرایط نیز دمای بدن را کاهش می دهد. پس بهتر است در روزهای سرد زمستان، به جای 

تنها ماندن در منزل و تماشای تلویزیون، زمان بیشتری را با خانواده و دوستان تان بگذرانید.

4. نوشیدنی های داغ ننوشید. یکی از باورهای اشتباه برای مقابله با سرما، نوشیدن چای یا قهوه 

لب سوز است! بدن برای لحظات کوتاه این گرما را احساس می کند اما پایدار نخواهد بود. درواقع، 

بدن باید همیشه دما را در حالت ثابتی نگه دارد و زمانی که با گرما یا سرمای شدید مواجه می شود، به 

سرعت سعی در تعادل بخشی کند. به این دلیل، زمانی که نوشیدنی داغ می نوشیم، بدن عرق می کند 

تا خنک تر شود. از همین رو، سوپ و دمنوش را باید زمانی که ولرم شد، میل کرد. این نکته در مورد 

دوش گرفتن نیز صدق می کند و دوش آب داغ کمکی به حفظ گرمای بدن نمی کند. حتی گفته 

می شود مصرف نوشیدنی یا خوراکی سرد به دلیل انقباض عروق خونی و تالش بدن برای افزایش 

دما، به گرم شدن اندام ها کمک می کند. از آنجا که در روزهای زمستان چندان تمایلی به خوراکی های 

سرد وجود ندارد و ممکن است  زمینه ساز گرفتگی گلو شود، بهتر است نکته »ولرم بودن« رعایت شود. 

5. تغذیه متعادلی داشته باشید. یکی از باورهای اشتباه برای افزایش احساس گرما، مصرف بیشتر غذاهای 

چرب و سنگین در زمستان است، حال آنکه بدن برای ایجاد گرما الزاما به کالری بیشتر نیاز ندارد و فعالیت مضاعف 

اندام ها برای هضم و متابولیسم، منجر به ضعف سیستم ایمنی می شود و  زمینه ابتال به بیماری های فصل سرما را 

افزایش می دهد. برای افزایش دمای درونی بدن، فقط الزم است جریان خون بهبود پیدا کند و گرما 

به خصوص به دست ها و پاها برسد. 

6. پنجره ها را باز کنید. گرچه در بیشتر روزهای زمستان، هوای بیرون به زیر صفر 

درجه سانتی گراد نیز می رسد، دلیلی برای بسته بودن پنجره ها تا بهار و باالبردن درجه 

شوفاژ و بخاری نیست. درواقع، 5 تا 10 دقیقه باز بودن پنجره ها در روز نه باعث سرما 

می شود و نه بیماری، بلکه تهویه نامناسب عامل جدی رشد و تکثیر عوامل بیماری زا 

مانند باکتری ها و میکروب هاست. به عالوه، زمانی که بدن به محیط کامال گرم 

منزل عادت کند، هنگام حضور در محیط بیرون نمی تواند تطابق ایجاد کند و 

احساس سرما و سرماخوردگی بیشتر خواهد بود بنابراین بهترین دما برای محیط 

منزل 17 تا 19 درجه سانتی گراد است. 

7. چند لباس نازک بپوشید. درست است که لباس ضخیم یا پشمی 

به نظر خیلی گرم می آید، اگر فقط با این لباس بیرون بروید قطعا احساس 

سرمای بیشتری خواهید داشت. جالب است بدانید پوشیدن چند لباس 

نازک )حداقل 3 لباس( تاثیر بهتری در حفظ گرما نسبت به 

یک لباس ضخیم دارد. در این حالت، هوای بین الیه های 

لباس، از ورود سرما به بدن جلوگیری می کند. از نظر 

جنس نیز الیاف پنبه ای بهترین انتخاب هستند زیرا 

برخالف الیاف مصنوعی باعث تنفس پوست 

و جلوگیری از تعریق می شوند. البته برای 

باالپوش می توان لباس هایی از جنس 

پشم، مخمل یا ابریشم انتخاب کرد.

7  ترفند دیگر 

1. عسل
عسل عالوه بر خواص آرامبخشی و ضدعفونی کنندگی، منبع غنی بسیاری از ویتامین ها و 

مواد معدنی مثل پتاسیم، منیزیم و آهن است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و در 
مقابله با احساس سرما و بی  حالی موثر است. جالب است بدانید محققان دریافتند زنبورها 

از عسل برای تامین انرژی الزم انقباض اندام ها و تولید گرما استفاده می کنند. 

2. زنجبیل
زنجبیل به عنوان یکی از پرمصرف ترین ادویه های چین، تاحدی به افزایش دمای بدن کمک 

می کند که این تاثیر ناشی از تولید آدرنالین توسط ترکیبی به نام »گینجرول« است. پس از 
مصرف زنجبیل، قلب با سرعت بیشتری خون را پمپاژ می کند، درنتیجه اندام ها به خصوص 

دست ها و پاها گرم تر می شوند. موادمعدنی، ویتامین ها و ریزمغذی های موجود در زنجبیل 
همچنین مقدار زیادی از انرژی بدن را تامین می کنند. البته بهترین روش برای بهره مندی از 

این خاصیت، دم کردن تکه های زنجبیل تازه به مدت چند دقیقه در آب گرم است. 

3. فلفل قرمز
فلفل قرمز حاوی ماده شیمیایی ای به نام »کپسایسین«، عامل طعم تند فلفل، است که تولید آدرنالین و 

نورآدرنالین را تحریک می کند. فلفل همچنین فعالیت بدن را باال می برد، درنتیجه خونرسانی بیشتر 
تاثیر فلفل قرمز به مراتب بیشتر است. می شود و احساس سرما کاهش پیدا می کند. البته انواع دیگر فلفل نیز خواص مشابهی دارند اما 

4. سیر و پیاز
سیر و پیاز منابع غنی ویتامین C و ویتامین B6 هستند که به بدن در مقابله با عفونت ها و 
رفع خستگی و استرس کمک می کنند. همچنین حاوی ترکیب ضدباکتری و ضدویروسی 
قوی اند که تاثیر جدی در مقابله با سرما دارد. با مصرف سیر و پیاز، پالسمای بین سلولی 

این روند منجر به ذخیره  تحریک می شود که دفع مواد سمی را تسریع می کند. 
انرژی در سلول ها، گرم شدن خون و مقابله با احساس سرما در اندام ها می شود. 

5. خشکبار
آجیل افراط کرد زیرا کالری باالیی دارند و موجب چاقی می شوند. دمای درونی بدن را باال می برند. البته نباید در خوردن خشکبار و موجود در آنها به سرعت به انرژی و گرما تبدیل می شود، درنتیجه از گرسنگی و سرما می شوند. همچنین قندها و چربی های مفید فراوان احساس نشاط و سرزندگی را افزایش می دهند و مانع خستگی ناشی و امگا3 هستند. این تنقالت مفید سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند، سرشار از موادمعدنی مثل روی، آهن، مس، منیزیم و... همچنین ویتامین ها تکه های میوه و انواع مغزها که به طور کلی »خشکبار« نامیده می شوند، جزو بهترین خوراکی های 

نورآدرنالین تاثیر همزمان کاتچین و کافئین موجب آنتی اکسیدان های قوی به نام »کاتچین« است. دمای بدن را افزایش می دهد. همچنین سرشار از احساس سرما تاثیر دارد زیرا حاوی کافئین است و چای سبز، یکی از بهترین نوشیدنی هاست که در کاهش 6. چای سبز هورمون  بدن آزادسازی  پایه  متابولیسم  که  بدن را 10 درصد افزایش می دهد.فنجان چای سبز در روز متابولیسم مطالعات نشان می دهد نوشیدن 3 درونی بدن را تحریک می کند. را افزایش می دهد و تولید گرمای می شود 

6  ماده غذایی موثر برای ایجاد گرمای درونی بدن در روزهای سرد 

سـرمـایـی هـا بـخـوانـیـد!

شماره هفتصدوسی وپنج   هفت دی نودوهشت

احساس سرما در اندام های مختلف بدن به دلیل کاهش دمای محیط پدیده ای کامال طبیعی است و 
بشر همواره با راهکارهایی مثل روشن کردن آتش، پوشیدن لباس های پشمی، مصرف نوشیدنی های 
گرم و... سعی کرده بر این مساله غلبه کند. در این میان، برخی افراد از احساس سرمای مداوم 
به رغم رعایت نکات موثر رنج می برند. مصرف برخی خوراکی ها گرچه تعادل غذایی را به هم 
نمی زند، به افزایش احساس گرمای درونی بدن کمک می کند. آشنایی با موثرترین  خوراکی ها برای افزایش دمای 

بدن، کنار عادت های غیرتغذیه ای، موضوع این هفته صفحه »پوستر سالمت« است. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

sosoir.lesoir.be, Madame le Figaro.fr :منابع 



جوش  بلوغ  سن  شروع  با  چرا  پرسش: 
می زنیم؟ چه عواملی جوش ها را تشدید 

می کند؟ 528****0912

پاسخ
دکتر امیرهوشنگ احسانی

 متخصص پوست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

می آید،  دنیا  به  نوزادی  وقتی  پاسخ: 
برخی غدد چربی با نام »غدد سباسه« در 
قسمت هایی از پوست نواحی صورت، سینه 
و سر ایجاد می شوند. این غدد تا زمانی 
بلوغ  شود، خاموش  که فرد وارد مرحله 
هستند. با ورود به مرحله بلوغ و شروع 
فعالیت هورمو ن های جنسی، غدد چربی 
یا سباسه بیدار می شوند. درواقع پیش زمینه 
ایجاد جوش صورت، بیدار یا فعال شدن 
غدد چربی است. این غدد پس از فعال 
شدن، چربی زیادی تولید می کنند و آن را 
به سطح پوست می ریزند. از سوی دیگر، 
سطح  در  طبیعی  طور  به  میکروب هایی 
پوست زندگی می کنند که زمینه فعالیت آنها 
در برخی افراد به دلیل شرایط پوست شان 
از چربی  میکروب ها  این  بیشتر می شود. 
ترشح شده توسط غدد سباسه تغذیه کرده 
التهابی از خود تولید می کنند. به  و مواد 
این ترتیب ابتدا چربی تولیدشده و فراوان 
را می بندد و  منافذ پوست  روی پوست، 
باعث بروز جوش های زیرپوستی می شود، 
چربی،   از  تغذیه  با  میکروب ها  سپس 
بیشتری  التهابی  مواد  و  می شوند  فعال تر 
تولید می کنند که منجر به بروز جوش های 
التهابی می شوند. جالب است بدانید حدود 
70 تا80 درصد نوجوان های دختر یا پسر با 
رسیدن به سن بلوغ درجات خفیف جوش 
را تجربه خواهند کرد. بسیاری اوقات ممکن 
است پوست فرد یکی- دو سال جوش بزند 
و جوش ها بدون درمان برطرف شوند اما 
تا 40  بروز جوش ها ممکن است  گاهی 
سالگی ادامه پیدا کند، هرچند این حالت 

خیلی هم شایع نیست. 
نام  بر عواملی که در بروز جوش  عالوه 
برده شد، موارد دیگری مانند نوع تغذیه، 
استرس و اضطراب، ژنتیک و... در ایجاد 
بین  باورهایی  دارند.  تاثیر  آکنه  یا  جوش 
اینکه خوردن  بر  مبنی  دارد،  مردم وجود 
غذاهایی که طبع گرمی دارند و انرژی زیادی 
تولید می کنند موجب بروز جوش می شود یا 
وضعیت جوش های پوستی را بدتر می کند 
اما بررسی ها این باور را رد می کنند و تاکید 
قبیل خوراکی ها حتما  این  دارند مصرف 
منجر به بروز جوش نمی شود. در این میان 
تجربه افراد مهم است. گاهی فرد تجربه  
غذایی  مواد  برخی  با خوردن  که  می کند 
با طبع گرم بیشتر جوش می زند. در این 
شرایط باید مصرف آن ماده غذایی خاص 
را محدود کند اما نمی توان این توصیه را 
به همه افرادی که جوش می زنند، داشت 
زیرا بسیاری از افراد هم چنین تجربه ای 
را ندارند و با خوردن غذاهای با طبع گرم 

دچار مشکل نمی شوند. 
خوردن میوه ها و سبزی ها هم به کاهش بروز 
جوش و آکنه و بهبود شرایط پوست کمک 
می کند. جالب است بدانید مردم کشورهای 
ژاپن، چین و کره خیلی کم جوش می زنند و 
تراکم موی بسیار خوبی دارند زیرا در رژیم 
غذایی شان از غذاهای دریایی و سبزیجات 
فراوانی استفاده می کنند. نتایج مطالعات نشان 
می دهد مصرف به اندازه میوه ها و سبزی ها 
در رژیم غذایی بروز جوش ها را مهار می کند. 
از این رو، به افرادی که زیاد جوش می زنند 
توصیه می شود خوردن شیرینی ها را محدود 
کنند و مصرف سبزی ها و میوه ها را در حد 
پوستشان  تا شرایط  افزایش دهند  تناسب 
بهتر شود. هرچند افرادی که جوش می زنند 
ندارند،  شیرینی ها  در خوردن  محدودیتی 
بررسی ها نشان می دهند مصرف زیاد شیرینی 
و باال رفتن ناگهانی قندخون می تواند وضعیت 
جوش ها را بدتر کند. مصرف لبنیات هم اثر 
خوبی روی جوش ها دارد اما اثبات شده 
افرادی که جوش های شدیدی دارند باید 
کمتر شیر بنوشند ولی محدودیتی در مصرف 

سایر مواد لبنی ندارند. 
افرادی که جوش می زنند به هیچ وجه نباید 
جوش ها را دستکاری کرده یا آنها را تخلیه 
کنند زیرا این  کار ممکن است باعث بروز 
جوشگاه های دائمی در پوست شود بنابراین 
برای رفع جوش ها حتما به متخصص پوست 
مراجعه کنید و هیچ گاه داروها و درمان هایی 
که پزشک برایتان تجویز کرده را به سایر 
افرادی که جوش می زنند پیشنهاد ندهید 
زیرا شرایط هر فردی از نظر سیستم بدنی، 
سیستم دفاعی، مسائل ژنتیکی و... متفاوت از 
دیگری است و راهکارهای درمانی متفاوتی 

را می طلبد. 

 پرسش اول: مردی 54 ساله هستم. چند وقتی است 
کمردرد شدید دارم. به پزشک مراجعه کردم اما پزشک 
بدون اینکه برایم ام آرآی درخواست کند درمان را 
آغاز کرد. حال پرسشم این است که ام آرآی در چه 
شرایطی انجام می شود و آیا می توان بدون نتیجه آن، 

درمان را شروع کرد؟ 538****0912

پرسش دوم: لطفا درباره پوکی استخوان و سن ابتال 
به آن توضیح دهید. 280****0903

پاسخ

دکتر بیژن فروغ
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و 

رئیس مرکز تحقیقات نوروماسکولواسکلتال 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: در مورد دیسک کمر باورهای نادرستی بین 
مردم وجود دارد. یکی از این باورها انجام ام آرآی برای 
انواع کمردردهاست. بسیاری از افراد بر این باورند که 
وجود کمردرد برای چند روز همراه با درد تیرکشنده 
نشانه دیسک کمر است و حتما باید برای تشخیص دقیق 
ام آرآی انجام شود اما پزشک پس از معاینه فرد به این 
نتیجه می رسد که عالئم بیمار خطرناک نیست و نیازی 
به ام آرآی وجود ندارد. درواقع، اگر فردی طی چند روز 
دچار عالئم دیسک کمر شود اما عالئم خطر را نداشته 
باشد نیازی به ام آرآی و نوار عصب عضله نخواهد داشت 
زیرا حتی در چنین شرایطی انجام این اقدامات تشخیصی، 
کمکی به پزشک نخواهد کرد. پزشک معموال پس از 
شنیدن شرح حال بیمار و معاینه بالینی به تشخیص می رسد. 
توصیه استاندارد بین المللی این است که در 3-2 هفته اول 
بعد از عالئم دیسک کمری در صورتی که عالئم خطر 
و پرچم قرمز وجود ندارد، ام آرآی و نوار عصب عضله 
انجام نشود و این  کار زمانی انجام شود که بیش از 3 هفته 
از درد بیمار گذشته یا عالئم خطر وجود داشته باشد. 

باور نادرست دیگری که در مورد دیسک کمر وجود 

دارد، جا انداختن دیسک است. البته ما روشی به نام 
»منی پولیشن« داریم که با عنوان »جا انداختن« معروف 
است اما این روش، کاری با دیسک ندارد و معموال به 
رفع مشکالت مفاصل کمک می کند. بد نیست بدانید 
ما مفاصل کوچکی بین مهره های کمری داریم که به آنها 
»َفِست« گفته می شود. جا انداختن در مورد فست انجام 
می شود، نه در مورد دیسک. دیسک کمر را به هیچ وجه 
نمی توان با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر 
جراحی دیسک کمر را مشاهده کنید، متوجه خواهید 
شد به سادگی نمی توان دیسک کمر را جا انداخت 
بنابراین به کارگیری اصطالح جا انداختن دیسک کمر 
مناسب نیست اما امکان جا انداختن مفاصل بین مهره ها؛ 
یعنی فست های مهره ها وجود دارد و همین کار می تواند 
عالئم درد بیمار را کاهش دهد. البته الزم به ذکر است در 
صورتی که  عالئم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشد 
روش جا انداختن خطرناک است و نباید به کار برود.

پاسخ دوم: پوکی استخوان به معنای ایجاد منافذ در 
استخوان و کاهش تراکم بافت آن است که این حالت 
باعث شکنندگی استخوان خواهد شد. در بدن دو گروه 
استخوان های اسفنجی و استخوان های متراکم وجود دارند 
که باید قوام مشخصی به دست بیاورند. در صورتی که این 
قوام ایجاد نشود، استخوان شکننده خواهد شد. همچنین در 
بافت استخوانی بدن دو نوع سلول به نام های »استئوبالست« 
یا »استخوان ساز« و »استئوکالست« یا »استخوان خوار« هم 
داریم. ما به سلول های استخوان ساز زیادی نیاز داریم تا 
بافت استخوانی را تقویت کنند. بدن برای ساخت و تقویت 
استخوان ها به کلسیم، ویتامین D، هورمون پاراتیروئید، 
تغذیه خوب، سیستم گوارشی سالم و فعالیت بدنی مناسب 
نیاز دارد. اگر همه این شرایط از کودکی برای فرد مهیا 
باشد، استخوان سازی به خوبی انجام می شود و فرد در 
30-29 سالگی تراکم استخوانی خوبی خواهد داشت ولی 
متاسفانه امروزه شاهد هستیم بسیاری از کودکان به جای 
بازی و فعالیت، یک  جا نشسته اند و بازی های رایانه ای انجام 
می دهند که این زنگ خطر برای والدین است. عواملی 
مانند ژنتیک، تغذیه، ورزش و شرایط هورمونی روی میزان 

تراکم استخوان بدن تاثیر می گذارند. عوامل دیگری مانند 
هورمون استروژن، میزان کم کلسیم بدن، نوشیدن الکل، 
استعمال دخانیات، فعالیت کم، مصرف داروهای کورتونی، 
ابتال به بیماری هایی مانند کوشینگ و دیابت و... می توانند 
میزان برداشت از استخوان را افزایش دهند و روی تراکم 
استخوان و ابتال به پوکی استخوان تاثیر داشته باشند. توجه 
داشته باشید در دو مقطع سنی؛ یکی بعد از یائسگی و 
دیگری در زمان سالمندی، میزان استخوان سازی کاهش و 
برداشت از استخوان افزایش می یابد و فرد مستعد کاهش 
تراکم استخوان و درنتیجه پوکی استخوان می شود. البته 
از 30 سالگی به بعد استخوان به مرحله ای می رسد که 
دیگر نمی تواند افزایش تراکم داشته باشد بنابراین روند 
برداشت کلسیم از استخوان ها آغاز می شود. اگر تراکم 
استخوان فردی در این سن مناسب باشد، از 30 سالگی 
به بعد مشکل چندانی نخواهد داشت و فقط باید حتما 
کلسیم روزانه اش را به مقدار کافی دریافت کند تا میزان 
برداشت کلسیم از استخوان هایش زیاد نباشد. همچنین 
فرد باید رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی مناسب داشته 

باشد، سیگار و قلیان نکشد و...
متاسفانه پوکی استخوان بیماری خاموشی است و عالمت 
خاصی ندارد که عمدتا خود را با شکستگی استخوان و 
تغییر وضعیت بدن نشان می دهد، به طوری که شکستگی 
در لگن و مچ به وفور اتفاق می افتد و شکستگی در ستون 
فقرات باعث قوز کردن می شود. برای تشخیص پوکی 
استخوان باید سنجش تراکم استخوان انجام داد. در این 
روش مقدار وزن مواد معدنی استخوان در هر سانتی متر 
مکعب از آن اندازه گیری می شود. اگر نتیجه سنجش تراکم 
استخوان یا T_Scor بیش از 2/5 باشد؛ یعنی استخوا ن ها 
در حال پوک شدن هستند. درمان های پوکی استخوان 
بر اساس شرایط بیمار تجویز می شود اما به طور کلی 
مصرف کلسیم، مصرف بیسفونات ها که می توانند باعث 
افزایش قوام استخوان شوند و مصرف بعضی هورمون ها 
مانند هورمون پاراتیروئید می توانند کمک کننده باشند. به 
همه افراد توصیه می کنم در رژیم روزانه شان کلسیم کافی 
استفاده کنند و ورزش و فعالیت بدنی را جدی بگیرند تا 

از بروز پوکی استخوان پیشگیری کنند.

 پرسش اول: عالوه بر تغذیه مناسب، تحرک و فعالیت 
بدنی کودکان تا چه میزان بر رشد آنها تاثیر دارد؟ 

0938****625
پرسش دوم:  دختری 24 ساله هستم. 48 کیلوگرم وزن 
و 157 سانتی متر قد دارم. قصد دارم به سرعت و تا 
عید وزن اضافه کنم اما هر کاری می کنم نمی شود. لطفا 
مرا راهنمایی کنید که چه باید بکنم؟ هانیه از خوی

پاسخ

دکتر سیدضیاءالدین مظهری
 متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

پاسخ اول: سکه سالمت دو رو دارد. یک روی آن 
تغذیه متعادل، متنوع و متناسب با سن، جنس و وضعیت 
فیزیولوژیکی است و روی دیگر آن فعالیت های بدنی 
متناسب است بنابراین هیچ فردی تنها با کاهش غذاهای 
دریافتی یا انجام ورزش به تنهایی و در نظر نگرفتن 
رژیم غذایی نمی تواند به وزن ایده آل خود برسد و بدن 
سالمی داشته باشد. درواقع این دو الزم و ملزوم یکدیگر 
هستند چراکه فعالیت بدنی می تواند عضله سازی کند و 
عضله که خوب تقویت شود، تعداد میتوکندری ها افزایش 
می یابند و درنتیجه سوخت  وساز بدن باال می رود. حتی 
در خواب هم انرژی بیشتری مصرف می  شود. عالوه بر 
این، خواب زودهنگام و به موقع نیز می تواند به افزایش 

قد و بازسازی بدن  کمک کند. جالب است بدانید 
انرژی همه این فعالیت ها از چربی ها تامین می شود و 
بدن 70درصد انرژی مورد نیازش را در زمان خواب 
از چربی ها می گیرد اما وقتی فرد سروقت و به موقع 
نمی خوابد، چربی ها به جای آنکه بسوزند در بدن و در 
قسمت های احشایی و سایر ارگان ها انباشته می شوند. 
از سوی دیگر، خواب صبح برای سالمت مضر است 
بنابراین اگر می خواهید فرزندتان رشد خوبی داشته باشد 
او را عادت دهید تا شب ها سروقت بخوابد و صبح ها 
زود بیدار شود و حتما هر روز فعالیت بدنی مناسب با 

سن و جثه اش داشته باشد. 
پاسخ دوم: در مبحث رشد و نمو و چاقی و الغری، 
سرعت جایی ندارد. اگر می خواهید به وزن مطلوب 
برسید ابتدا باید علت کم وزنی تان را بدانید. کم وزنی 
دالیل مختلفی دارد. مقداری از کم وزنی به نوع تغذیه 
و کمیت و کیفیت آن مربوط می شود اما عوامل دیگری 
هم در آن دخالت دارند که عمدتا شامل ژنتیک و شیوه 
زندگی است، مثال زمان خواب و بیداری، میزان فعالیت 
و استراحت، وجود بیماری های زمینه ای، کمبود برخی 
عناصر در بدن و... در ایجاد کم وزنی موثر هستند. اگر 
کمبود وزن ناشی از بی اشتهایی باشد، فرد باید آزمایش 
خون بدهد تا مشخص شود کدام یک از عناصر در بدنش 
دچار کمبود شده است. معموال فقرآهن و کم خونی 
ناشی از آن، کمبود ویتامینD و کمبود ویتامین های 
گروهB از مهم ترین عوامل ایجاد بی اشتهایی هستند. 
ابتدا توصیه می شود کنار بهبود تغذیه و رفع کمبودها، 

غذاهای مورد عالقه تان را اولویت قرار بدهید. هرگز 
به اجبار و زور غذا نخورید، مثال اگر در حد 5 قاشق 
اشتها دارید و دوست ندارید قاشق ششم را بخورید، 
در حد همان 5 قاشق غذا بخورید زیرا اگر قاشق ششم 
را به زور بخورید، 5 قاشق اول هم که با اشتها خورده 

بودید خوب هضم و جذب نمی شود.
دوم اینکه افراد کم وزن باید با تجویز و نظر پزشک 
کمبودهای بدنشان را برطرف کنند یا اگر بیماری خاصی 
دارند تحت درمان قرار بگیرند. اگر فرد به تازگی  با 
سرعت وزن کم کرده  باشد باید آزمایش خون بدهد 
تا مشخص شود به بیماری قند مبتال شده یا نه و اگر 
مبتال بود حتما به پزشک مراجعه کند تا تحت درمان 

قرار بگیرد.
سوم اصالح زمان خواب و بیداری است. از دیر خوابیدن 
و شب بیداری و خواب صبح  بپرهیزید. همه افراد در هر 
سن و سالی که باشند باید شب ها زود به رختخواب 
بروند و صبح ها نیز زود بیدار شوند. این کار به تنظیم 
سوخت وساز بدن کمک موثری می کند. اگر زمان خواب 
و بیداری تان را تعدیل و درست نکنید، تا 10 سال آینده 

هم به وزن ایده آل تان نخواهید رسید.
یادتان باشد کمیت، کیفیت، تنوع، تعادل و تناسب با 
سن، جنس و وضعیت فیزیولوژیکی و بهره مندی از 
نعمت هایی که در محیط زندگی تان وجود دارد در 
حد اشتهایی که دارید، کمک می کند به تدریج وزن 
بگیرید. برای این کار بهتر است حتما از متخصص 

تغذیه کمک بگیرید.

 پرسش اول:خانمی 37 ساله هستم. به علت درد 
پهلو سونوگرافی انجام دادم. معلوم شد در کلیه 
راستم کیست دارم اما خوشبختانه سنگ نداشتم. 

حال چه باید بکنم؟ 019****0910 

پرسش دوم:  6 سال است عمل کلیه انجام داده ام 
اما هنوز درد زیادی در ناحیه پهلو دارم. علت این 

درد چیست و چه باید بکنم؟ 112****0912

پرسش سوم: مردی 28 ساله هستم. چند سال است 
مرتب دچار سنگ کلیه می شوم که با مراجعه به 
مرکز درمانی آنها را با اشعه لیزر برایم خرد می کنند 
تا راحت تر دفع شوند. مدتی است دردی در ناحیه 
پهلو دارم. سونوگرافی داده ام اما سنگ نداشتم. 
منشاء درد هم معلوم نیست. آیا امکان دارد استفاده 
از سنگ شکن یا سنگ های قبلی باعث ایجاد این 

درد شده باشد؟ 633****0903

پاسخ

دکتر آریا جنابی
بیماری های کلیه و عضو   فوق تخصص 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: اگر فقط یک کیست در کلیه دیده شده 
اگر  شود.  بررسی  سونوگرافی  در  آن  ماهیت  باید 

کیست، دیواره باریکی داشته باشد، ضخیم نباشد و 
عالئم بالینی مشخصی در بیمار ایجاد نکرده باشد، 
الزم است 3 ماه بعد سونوگرافی دوباره تکرار شود 
تا ببینیم آیا اندازه کیست تغییری کرده یا نه. وجود 
کیست ساده در کلیه که عالئمی در فرد ایجاد نمی کند 
شیوع باالیی دارد اما اگر کیست با درد و پرفشاری 
خون همراه باشد، ماهیت کیست باید با روش های 
تصویربرداری پیشرفته تری مانند سی تی اسکن و... 
بررسی  شود تا ببینیم مشکل جدی یا خاصی در فرد 
یا نه. اگر کیست، ساده باشد پیگیری  وجود دارد 
کردن آن از نظر بررسی اندازه کافی است و به انجام 
اما پرفشاری  نیاز نخواهد بود  کار درمانی خاصی 
خون ناشی از وجود کیست حتما باید تحت کنترل 
دربیاید. توصیه می کنم برای پیگیری این مساله حتما به 
متخصص نفرولوژی یا بیماری های کلیه مراجعه کنید.

پاسخ دوم: گاهی هنگام عمل های جراحی، به دلیل 
برش هایی که زده می شود، اعصابی که در آن ناحیه 
وجود دارند آسیب می بینند و همین مساله می تواند 
تا مدتی دردهای مختصری در آن قسمت ایجاد کند. 
این دردها معموال بعد از چند وقت بهتر می شوند 
و نگران کننده نیستند بنابراین ممکن است درد شما 
هیچ ارتباطی به کلیه تان نداشته باشد. اگر درد شدید 
و آزاردهنده است، حتما به پزشک معالج تان مراجعه 
کنید و تحت بررسی قرار بگیرید. شاید الزم باشد 
سونوگرافی از کلیه انجام بدهید تا پزشک ببیند مساله 

قبلی تکرار شده یا نه. ضمن اینکه احتمال تشکیل 
سنگ کلیه در بیماری که جراحی کلیه داشته، افزایش 
می یابد بنابراین ممکن است دچار سنگ کلیه شده 
باشید. در هر حال حتما به پزشکتان مراجعه کنید 
زیرا از راه دور و بدون معاینه و بررسی نمی توان 

نظر درستی در این باره داد.

پاسخ سوم: وقتی فردی سابقه تشکیل سنگ کلیه 
دارد؛ یعنی امکان تشکیل مجدد سنگ وجود دارد. 
گاهی این سنگ ها بسیار کوچک هستند و ممکن 
است در سونوگرافی دیده نشوند. عبور این سنگ ها 
از مجاری ادراری هم درد ایجاد می کند. الزم است 
بررسی دقیق تری برایتان انجام شود. با توجه به اینکه 
سابقه سنگ دارید، بهتر است  آزمایش ادرار 24 
ساعته بدهید تا ادرارتان از نظر وجود امالحی مثل 
کلسیم، اسید اوریک، اگزاالت، سیترات و... مورد 
برای  علتی  آیا  معلوم شود  تا  بگیرد  قرار  ارزیابی 
ایجاد سنگ ها در کلیه وجود دارد یا نه. اگر علت 
پیدا شود می توان با رفع علت و درمان آن جلوی 
دفع  که  یا حتی شن هایی  بعدی  ایجاد سنگ های 
می کنید را گرفت. با این کار درد کلیه تان هم بهبود 
پیدا خواهد کرد. توصیه دیگری که به همه بیماران 
مبتال به سنگ کلیه می شود این است که مصرف 
مایعات را افزایش بدهند و آن را به بیش از 8 لیوان 
اینکه در  برسانند. ضمن  یا 250 سی سی در روز 

فصول گرم سال باید مصرف مایعات را افزایش داد.

پرسش: خانمی 38 ساله هستم. مدتی 
و  خشک  دست هایم  پوست  است 
پزشک  به  هنوز  می شود.  پوسته پوسته 
مراجعه نکرده ام اما اطرافیانم می گویند 
به علت استفاده از سفیدکننده زیاد این 
حالت برایم پیش آمده است. چه کنم تا 
مشکلم برطرف شود؟ 835****0914 

پاسخ
دکتر علی صادقی نیا

 متخصص پوست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

پاسخ: تماس مکرر با آب، مواد شوینده، 
ایجاد  باعث  شیمیایی  مواد  و  حالل ها 
التهاب و لکه های ناخوشایندی در سطح 
التهاب ها  نوع  این  به  می شود.  پوست 
گفته  تحریکی«  یا  تماسی  »درماتیت 
قطع  به طور  التهاب  نوع  این  می شود. 
شایع ترین بیماری پوستی است و همه 
به  مشکل  این  با  زیادی  بیماران  روزه 
می کنند.  مراجعه  پوست  کلینیک  های 
درماتیت تماسی بین خانم ها و کسانی 
که بدون دستکش از شوینده ها استفاده 
می کنند یا به هر نحوی با مواد شوینده 
در تماس هستند، شیوع باالتری دارد. 
تماس مکرر با شوینده ها سبب می شود 
و  برود  بین  از  پوست  محافظتی  سد 
شود.  فراهم  التهاب  ایجاد  برای  زمینه 
پوسته پوسته  به صورت  را  التهاب خود 
شدن ابتدا در پشت دست ها و بعد در 
کف دست ها نشان می دهد. در این زمان 
نشود  برطرف  تحریک کننده  عامل  اگر 
قرمزی  مانند  دیگری  عالئم  تدریج  به 
و  سوزش  درد،  ناخوشایند،  ظاهر  و 
خارش نیز اضافه خواهند شد. با توجه 
به عالئمی که درماتیت تماسی از خود 
بسیار  بیماری  تشخیص  می دهد،  نشان 
بیماری  این  خوشبختانه  است.  راحت 
آن  مهم ترین  که  دارد  ساده ای  درمان 
دوری از تماس با مواد شوینده و استفاده 
است؛  مناسب  دوالیه  دستکش های  از 
به این شکل که بیمار باید قبل از کار 
آن  روی  سپس  و  نخی  دستکش  ابتدا 
از  بعد  کند.  دستش  دستکش الستیکی 
به  را  آنها  دست ها،  شستشوی  بار  هر 
کرم  از  حتما  و  کرده  خشک  سرعت 

کند.    استفاده  مرطوب کننده 

پرسش: دائم کلیه درد دارم. به پزشک 
مراجعه کردم و آزمایش های متفاوتی دادم 
اما پزشک گفت مشکل از کلیه هایم نیست. 
پس چرا درد پهلو دارم؟ 846****0903

پاسخ

دکتر محمدرضا نوروزی
 متخصص اورولوژی و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پاسخ: یکی از علل درد پهلوها می تواند 
بسیاری  اما در  باشد  کلیوی  سنگ های 
موارد دردهای پهلو و پشت منشاء کلیوی 
عضالت  گرفتگی  از  ناشی  و  ندارند 

هستند.  کلیه  اطراف 
برای  افتراق این دردها از هم باید به 
نوعشان توجه کرد. اگر صبح که بیدار 
مدتی  از  پس  و  دارید  درد  می شوید، 
محل  که  زمانی  یا  می  شود  بهتر  درد 
کاهش  دردتان  می دارید،  نگه  گرم  را 
می یابد یا اگر با چرخش به این طرف 
و آن طرف میزان دردتان تغییر می کند؛ 
است.  دردهایتان عضالنی  منشاء  یعنی 
گاهی هم جابجایی دیسک های کمری و 
فشار روی اعصاب می توانند دردی را از 
کمر تا پشت پا انتشار بدهند. دردهای 
و  و صدا  پر سر  بسیار  معموال  کلیوی 

هستند.  شدید  و  ناگهانی 
درد کم و زیاد می شود اما هرگز به طور 
کامل از بین نمی رود، دائم تکرار می شود 
و با خون در ادرار یا خونریزی ادراری 

و تغییرات وضع ادرار همراه است. 
ادرار  آزمایش  و  کلیه  از  سونوگرافی 
می تواند نشان بدهد منشاء دردها کلیوی 

است یا نه. 
با توجه به اینکه شما هم آزمایش های 
الزم را انجام داده اید و پزشک مطمئن تان 
کرده درد کلیوی ندارید، بهتر است برای 
تسکین درد، منطقه را گرم نگه دارید. 
به شغلتان توجه کنید و از قرار گرفتن 
در وضعیت های ثابت بپرهیزید و برای 
ورزش های  کمرتان  عضالت  تقویت 

بدهید. انجام  مناسب 

7با خوانندگان شماره هفتصدوسی وپنچ   هفت دی نودوهشت



سالمت روان 8
درباره تله هاي عاطفي

رهايي از دام های درون 

يكي از تله هاي 
عاطفي تله 
رها شدگي 

است؛ يعني فرد 
احساس مي كند 
از طرف والدين 

يا سرپرست خود 
مورد بي مهري 

واقع شده است. 
توجه داشته 
باشيم تجربه 

واقعي و تجربه 
خيالي نيز هر دو 
مي توانند همان 
تاثير را بر روان 

و روحيه فرد 
داشته باشند؛ 

يعني شايد 
والدين كودك 
واقعا او را رها 

نكرده باشند

شماره هفتصدوسی وپنج  هفت دی نودوهشت

همه ما در زندگي ترس هايي 
تنهايي،  از  ترس  داريم؛ 
بيماري، ترك شدن و جدايي، 
بي اعتمادي و... مثال مي ترسيم 
كساني كه دوستشان داريم به داليل مختلف ما را 
ترك كنند، ديگر دوستمان نداشته باشند يا به هر 
دليلي به ما آسيب برسانند. تمام اين ترس ها ريشه 
در دوران كودكي دارد؛ اينكه به موقع يا به اندازه 
كافي به ما محبت نشده يا حتي والدين مان بيش 
از حد به ما محبت كرده اند، ما را تنها گذاشته اند، 

از ما دور بوده اند و...
هر كدام از اين مشكالت مانند تله اي هستند كه 
اگر در دامشان بيفتيم، رهايي از آنها چندان ساده 
نخواهد بود. گام نخست براي مقابله با اين تله ها 
شناسايي آنهاست. براي شناخت بيشتر اين گونه 
تله هاي عاطفي با دكتر يدا... دميرچي، روان شناس 

باليني و مدرس دانشگاه گفت وگو كرده ايم. 

عاطفي  تله  از  منظور  دكتر!  آقای   :
چيست؟

برخي مواقع در مسير زندگي گير مي افتيم، به 
گونه اي كه گمان مي كنيم در تله اي افتاده ايم كه 
رهايي از آن چندان آسان به نظر نمي رسد، اما اين 
تله ها چه هستند و چرا مهم اند؟ نام علمي تله هاي 
زندگي »طرحواره« است؛ يعني اتفاقات و تجارب 
ناخوشايند هيجاني كه در دوران كودكي و سنين 
پايين براي فرد به وجود مي آيند و ما معموال از آنها 
آگاه نيستيم. يكي از تله هاي مهم تله »رهاشدگي« 
است، مثال كودك در اتاق خوابيده. وقتی از خواب 
بيدار می شود، هر چه گريه می كند كسي سراغش 
نمی آيد و بيش از چند دقيقه تنها می ماند. گاهي همين 
موضوع باعث ثبت تجربه ناخوشايند در ذهنش 
خواهد شد؛ اينكه او تنها مانده و رها شده، حتي 
اگر خودش در بزرگسالي به ياد نياورد، مغز او آن 
خاطره را ثبت مي كند و در هر موقعيتي كه يادآور 
آن خاطره ناگوار باشد دچار استرس و اضطراب 
مي شود. اين نوعي تله است؛ يعني تجربه منفي 
دوران كودكي كه در حال حاضر فراموش شده 
اما مغز آن را ثبت و ضبط كرده و در حال حاضر 
نيز فرد را مستعد كرده تا دوباره در بزرگسالي هم 
واكنش هاي منفي را تجربه كند و واكنش نشان دهد. 

: مهم ترين تله هاي عاطفي كدامند؟
يكي از مهم ترين تله هاي عاطفي تله رها شدگي 
است؛ يعني فرد احساس مي كند از طرف والدين يا 
سرپرست خود مورد بي مهري و غفلت واقع شده 
و انگار به نوعي رها شده است. توجه داشته باشيم 

تجربه واقعي و تجربه خيالي نيز هر دو مي توانند 
همان تاثير را بر روان و روحيه فرد داشته باشند؛ 
يعني شايد والدين كودك واقعا او را رها نكرده 
باشند يا مورد غفلت واقع نشده باشد اما چنين 
حسي در او ايجاد شده و در يك سني مدام نگران 
اين بوده كه نكند رها شود. اين خاطره براي هميشه 
در ذهنش باقي مي ماند. اين حس حتي مي تواند 
با تماشای يك فيلم، كارتون يا شنيدن يك حرف 
يا تهديد از طرف والدين هم در فرد به وجود 
بيايد و تا بزرگسالي هم باقي بماند. درواقع يكي 
از ويژگي هاي مغز انسان اين است كه تفاوت بين 
تجارب واقعي و غيرواقعي را تشخيص نمي دهد و 
گاهي تجربه هاي تخيلي و غيرواقعي هم مي تواند 
همان تاثير را بر ذهن  باقي بگذارد. آزمايش های 
مختلف علمي هم اين موضوع را تاييد كرده اند. 

: تجربه رها شدگي به چند صورت 
است؟

رها شدگي به دو صورت است؛ رها شدگي مبتني بر 
وابستگي و رها شدگي مبتني بر بي ثباتي و كمبود. 

وقتي بر اثر وابستگي حس رها شدن داريم؛ يعني 
والدين به صورت هليكوپتري و به سرعت عمل 
مي كنند و آنقدر به فرزندشان رسيدگي كرده اند كه 
او هيچ ناكامي ای تجربه نكرده است. اين والدين 
گاهي حتي وظايف فرزندشان هم خودشان انجام 
مي دهند و حتي به جاي او مشق مي نويسند. انگار به 
توانمندي هاي فرزندشان اعتقادي ندارند. به همين 

دليل كودك هم استقاللي به دست نمي آورد.
همين موضوع باعث مي شود اين گونه افراد وقتي 
وارد جامعه مي شوند به شدت ناكامي را تجربه 
 كنند. درواقع آنها دچار وابستگي از نوع رها شدگي 
مي شوند. هنگامي هم كه به تدريج مجبور مي شوند 
خودشان وارد عمل شوند و كار كنند، احساس 
تنهايي و رها شدگي مي كنند.  درواقع اين افراد 
دچار استرس رها شدگي و وابستگي مي شوند اما 
در رها شدگي مبتني بر كمبود، افراد در خانواده اي 
بوده اند كه توجه الزم به آنها نشده، امنيت واقعي را 
احساس نكرده و مدام احساس تهديد به طرد شدگي 
داشته اند. حتي تظاهر و تهديد به تنبيه هم گاهي 

مي تواند به اندازه خود تنبيه موثر و آزاردهنده باشد. 
: مشكل وابستگي چطور در روابط 

نمود پيدا مي كند؟
احساس ناامني و بي ثباتي در بزرگسالي هنگام وارد 
شدن در رابطه بيشتر خودش را نشان مي دهد چون 
ذهن فرد هر نوع نشانه اي از رهاشدگي را تهديد 
تلقي مي كند و واكنش هايي نشان مي دهد كه باعث 

بروز مشكالت زيادي در رابطه مي شود. 
مشكل كساني كه وابستگي شديد دارند اين است كه 
وقتي طرد مي شوند، به شدت به هم مي ريزند. افرادي 
كه رها شدگي مبتني بر بي ثباتي دارند، برخالف گروه 
اول استقالل بيشتري دارند و خودشان از پس همه 
كارهايشان برمي آيند اما اين فقط ظاهری است و 
مشكالت زيادي به دنبال آن وجود دارد. درواقع 
اين افراد احساس مي كنند اصال نبايد به كسي وابسته 
شوند چون هيچ وقت نمي توانند صميميت عاطفي 
را تجربه كنند؛ يعني باور عميق آنها اين است كه 
در صورت صميميت رها خواهند شد اما جبران 
افراطي مي كنند و با احساس استقالل بيشتر از هر 

گونه وابستگي می پرهيزند و در واقع آنها قادر به 
برقراري روابط صميمي نيستند. 

: محروميت هاي عاطفي چگونه عمل 
مي كنند؟

يكي از تله ها يا طرحواره هاي بسيار مهم ديگر كه 
پايه خيلي از طرحواره هاي ديگر است، موضوع 
»محروميت عاطفي« است؛ يعني يا به كودك از لحاظ 
عاطفي بسيار توجه شده يا اصال توجهي نشده. 

توجه بيش از حد باعث احساس محروميت زياد 
در اجتماع مي شود. در واقع جامعه اصال نمي تواند 
و تعهدي هم ندارد كه تمام خواسته هاي افراد را 
برآورد و همچنين توجه عاطفي مانند خانواده به 
آنها بكند. عده اي ديگر از افراد محروميت را از بدو 
تولد در خانواده كه امنيت بايد آنجا شكل بگيرد 
تجربه مي كنند؛ يعني به اندازه اي كه بايد به آنها 
توجه الزم نمي شود. محروميت عاطفي يا محروم 
ماندن از محبت است يا محروميت از حمايت 
و پشتيباني يا محروميت از هدايت و راهنمايي. 

هر 3 محروميت در زمره محروميت هاي عاطفي قرار 

مي گيرند. افرادي كه محروميت را تجربه كرده اند نيز 
هيچ وقت ظرف عواطفشان از عاطفه و محبت پر 
نمي شود و مدام در جستجوي محبت هستند. اين 
افراد گاهي از ديگران گدايي محبت مي كنند يا به 
گونه اي ديگر اعالم استقالل عاطفي و همچنين 
خود را بي نياز از محبت ديگران قلمداد مي كنند. 
آنها معموال با هر كسي وارد رابطه نمي شوند، مگر 
اينكه فكر كنند كسي همتاي آنهاست. اين افراد 
اغلب عاطفه عميقي ندارند و در واقع معتقدند كسي 
آنها را درك نمي كند و به همين دليل تنها هستند. 
درواقع آنها به خاطر محروميت عاطفي احساس 
بي كفايتي مي كنند و دنبال گمشده اي هستند كه 

نمي توانند هيچ گاه آن را پيدا كنند. 
: راهكار مقابله و مواجهه با تله هاي 

عاطفي چيست؟
يعني  است؛  درست  بينش  يافتن  راه  نخستين 
طرحواره ها و تله هاي عاطفي ناهوشيارند اما اگر 
هوشيار شوند ديگر نمي توان آنها را تله دانست 
بنابراين وقتي متوجه مشكل خود مثال وابستگي 
بيش از اندازه به ديگران شديم بايد براي خودمان 
تكليف مشخص كنيم؛ يعني مثال به تدريج كارهاي 
خود را بدون نياز به حضور ديگران انجام دهيم. 
وقتي براي انجام كارهاي خود مقيد به تاييد گرفتن 
از ديگران نباشيم، كم كم متوجه مي شويم مي توانيم 
بدون نياز به ديگران هم كارهايمان را پيش ببريم. 
در گام بعدي بايد متوجه شويم نياز ما به ديگران از 
روي دوست داشتن است يا وابستگي. براي تمرين 
آن بايد ببينيم تا چه حد مي توانيم بدون ديگران يا 
فردي كه با او در ارتباط عاطفي هستيم هم حال 
خوبي داشته باشيم. وقتي به تدريج متوجه مي شويم 
بدون فردي كه او را بسيار دوست داريم نمي توانيم 
حال خوبي داشته باشيم، در تله اسارت و  وابستگي 
عاطفي گرفتار مي شويم. براي رهايي از هر كدام 
از تله ها و طرحواره هاي ديگر عاطفي هم مي توان 
بعد از شناسايي آنها به تدريج از دامشان رهايي پيدا 
كرد. البته در بسياري از موارد اين كار به سادگي و 
به تنهايي انجام نمي شود و براي درمان و رهايي 
يافتن از آن حتما بايد به متخصص مراجعه كرد. 
افزايش اعتمادبه نفس يكي از اقداماتی است كه براي 
رها شدن از تله هاي عاطفي موثر است. وقتي با 
شناخت و اتكا به توانايي هاي خود بتوانيم اعتماد 
بيشتري به خودمان داشته باشيم ديگر مجبور نيستيم 
براي داشتن حال خوب به ديگران متكي باشيم. 
مي توان گفت برخوردار بودن از اعتمادبه نفس و 
عزت نفس يكي از مهم ترين راه هاي مقابله با تله هاي 

عاطفي است.

 يكتا فراهاني

نشانگان النه خالی
گاهی والدين، درست زمانی 
داليل  به  فرزندانشان  كه 
مختلف مثل ازدواج، رفتن 
به دانشگاه يا كالج و... برای 
اولين بار خانه را ترك می كنند، دچار نشانگان 
النه خالی می شوند كه با احساس غم و اندوه 
و تنهايی همراه است. البته اين وضعيت بالينی 
نيست. از آنجا كه ترك كردن خانه و خانواده 
برای جوانان كامال طبيعی و درست است، عالئم  
نشانگان النه خالی اغلب ناشناخته مانده است. اين 
وضعيت می تواند منجر به افسردگی و بی هدفی 
والدين شود زيرا با رفتن فرزندانشان از »النه« 
)خانه( بايد زندگی والدين متعادل شود.  نشانگان 
النه خالی به ويژه در مادران خانه دار شايع است. 
»النه پرنده مكانی است برای نگهداری تخم ها 

تا زمانی كه تبديل به جوجه شوند.« 

همه والدين مستعد ابتال به نشانگان النه خالی 
هستند. برخی عوامل نيز می توانند احتمال ابتال به 
آن را باال ببرند. چنين عواملی شامل يك ازدواج 
ناپايدار يا نارضايتی از آن، احساس درونی برپايه 
شناخت اوليه خود به عنوان والدين يا مشكل در 
پذيرش تغييرات است. والدين تمام وقت )مادران يا 
پدران در خانه( ممكن است در معرض  نشانگان 
النه خالی آسيب پذير باشند. همچنين بزرگساالنی 
كه با ساير وقايع استرس زای زندگی مانند مرگ 
همسر، طالق يا بازنشستگی درگير هستند، به 

احتمال زياد اين نشانگان را تجربه می كنند. 
عالئم نشانگان النه خالی می تواند شامل افسردگی، 
احساس بی هدفی، طردشدگی يا نگرانی، استرس 
و اضطراب در مورد رفاه فرزندان باشد. والدينی كه  
نشانگان النه خالی را تجربه می كنند، اغلب اين 
سوال را از خود می پرسند كه آيا فرزندشان را به 
اندازه كافی برای زندگی مستقل آماده كرده اند يا نه؟
بسياری از مادران، كه اغلب مراقبان اوليه هستند، 

بيشتر از پدران در معرض نشانگان النه خالی قرار 
دارند. با اين حال، تحقيقات نشان داده برخی 
پدران احساساتشان را اين گونه ابراز می كنند كه 
در زمان ترك خانه توسط فرزندشان، آمادگی 
جابجايی عاطفی را ندارند. سايرين نيز به اين 
دليل كه قبل از ترك خانه جوان، وقت كافی با 

او سپری نكرده اند، احساس گناه می كنند. 
والدينی كه تنها شده اند، غالبا با چالش های جديدی 
روبرو هستند، از جمله برقراری نوع جديدی از 
روابط با فرزندان، پيدا كردن راه های ديگر برای 
پركردن اوقات فراغت، ارتباط مجدد با همسر و 
تحمل عدم همدلی از طرف افرادی كه معتقدند 
زمانی كه فرزندان خانه را ترك می كنند، والدين بايد 
خوشحال باشند. يكی از ساده ترين راه های مقابله 
والدين با نشانگان النه خالی، برقراری ارتباط با 
فرزندانشان است. تحوالت فناوری مانند تلفن های 
همراه، پيام های متنی و اينترنت باعث افزايش ارتباط 

بين والدين و فرزندانشان می شود.
والدينی كه درگير نشانگان النه خالی هستند، 
می توانند با دنبال كردن سرگرمی و عاليق خود در 
زمان اوقات فراغت كه حاال بيشتر شده، استرس 
خود را كاهش دهند. صحبت در مورد غم و اندوه 
آنها با يكديگر، دوستان، خانواده ها يا متخصصان 
ممكن است به آنها كمك كند. كارشناسان توصيه 
كرده اند والدين شاغل، به كار كردن ادامه بدهند يا 
اگر والدين تمام وقت بودند، مشغول  كار شوند.
يك تحقيق در حال توسعه در مورد ازدواج نشان 
داده حضور فرزندان باعث كاهش رضايت و شادی 
از ازدواج می شود. كودكان غالبا استرس مالی را 
به والدين وارد می كنند، محدوديت زمانی را تحميل 
می كنند و بسياری از وظايف خانگی محدودكننده 
را به ويژه برای زنان ايجاد می كنند. به طور متوسط 
همسران دارای فرزند فقط می توانند نسبت به قبل 
از بچه دار شدن، حدود يك سوم وقت خود را با 
هم به تنهايی بگذرانند بنابراين والدين النه خالی 

می توانند با گذراندن وقت بيشتر  كنار يكديگر، 
روابط خود را دوباره احيا كنند. بسياری از اين 
افراد ابراز می كنند، كيفيت زمانی كه با يكديگر 
سپری كرده اند، بهبود يافته زيرا ديگر فرزندان كانون 
توجه نيستند.  در دهه گذشته، جوانان به اصطالح 
خود  والدين  زندگی  به  كه  بومرنگ«  »نسل 
بازمی گردند، پويايی النه سنتی خالی را تغيير داده اند. 
از عواملی مانند باال بودن نرخ بيكاری و بازارهای 
محدود شغل، برای توضيح ميزان افزايش چنين 

افرادی استفاده شده است.
www.wikipedia :منبع

همه والدين مستعد ابتال به نشانگان 
النه خالی هستند. برخی عوامل نيز 
می توانند احتمال ابتال به آن را باال 

ببرند. چنين عواملی شامل يک ازدواج 
ناپايدار يا نارضايتی از آن، احساس 
درونی برپايه شناخت اوليه خود به 

عنوان والدين يا مشكل در پذيرش 
تغييرات است

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

مشاوره برای والدین
هنگام ترك خانه توسط فرزندان چگونه با آنها خداحافظی كنيد؟

وقتی فرزند راهی دانشگاه می شود، احساس از دست دادن می تواند غيرقابل تحمل باشد اما برنامه ريزی 
در آينده می تواند به والدين در مقابله با اين مرحله جديد كمك كند. سسيل دای لوئيس در شعر 
»راهپيمايی دور« می نويسد: »اگر روز اولی كه كودك به مدرسه می رود بسيار مهم باشد، وقتی آنها 
خانه را برای رفتن به دانشگاه ترك می كنند، می تواند برای والدين مانند زندگی غيرقابل بازگشت 
احساس شود.« دانستن شيوه خداحافظی و كنار آمدن با احساس تنهايی كه می تواند در پی داشته 
باشد، بخشی از پدر و مادر بودن است.« درد جدايی می تواند به اندازه گم كردن فرزند پسر يا دختر 
باشد. برخی والدين غم و اندوه بسيار زياد و عدم هدفمندی يا كنترل را در خود احساس می كنند. از 
آنجا كه ترك خانه توسط فرزندان برای رفتن به دانشگاه، معياری از موفقيت تلقی می شود - نشانه ای 
كه شما فرزندانتان را برای جهان آماده كرده ايد - فراز و نشيب های جانبی زيادی خواهد داشت كه 
به اندازه كافی مورد تاييد نيست. به والدين توصيه می شود با ايجاد سرگرمی يا نگهداری از حيوانات 
خانگی مانند گربه و زياد كردن تعداد مالقات دوستان و ارتباط با پشتيبان با مشكل كنار بيايند اما به 
سختی می توان با » نشانگان النه خالی« مقابله كرد. بسياری از توصيه های مفيد و دلسوزانه، به شكل 
كتاب و مشاوره وجود دارد. ممكن است در مورد صحبت با مشاور خجالت بكشيد اما او می تواند 

راهی خوب برای كمك به كشف احساس شما بيابد. با اين حال صحبت كردن با دوستان هم می تواند 
كمك كننده باشد)بعضی از آنها نيز ممكن است در چنين جابجايی احساسی و شرايط مشابه قرار داشته 
باشند.( شايد اين حرف كليشه ای به نظر برسد اما سرگرم شدن واقعا كمك كننده است. بچه ها به طور 
گسترده، تمام وقت را به خودشان اختصاص می دهند بنابراين بعد از اندوه رفتن آنها، پر كردن اين 
فضای خالی با پروژه هايی كه برايتان مهم است، ضروری خواهدبود. مهم ترين نكته اين است كه هرگز  
سنگينی اندوه خود را بر دوش فرزندانتان نگذاريد. بسيار خوب است كه به آنها بگوييد دلتان برايشان 
تنگ شده يا به خاطر دوری از آنها ناراحت هستيد اما نمی توانيد فرزندانتان را مسوول غم و اندوه 
خود بدانيد. غم و درد ممكن است باعث شود از فرزندانتان بخواهيد پيش شما بمانند يا حتی گريه 
كنيد تا آنها از پيش شما نروند اما با چنين كارهايی شادی و استقالل فرزندانتان را به خطر می اندازيد. 
بنابراين روز موعود فرامی رسد، لباس های مختلف داخل چمدان چيده می شوند، احساس سرگيجه 
می كنيد اما كنار غم و اندوه دور شدن، احساس غرور خواهيد كرد كه فرزندتان اكنون آماده است  
پا به دنيای جديد بگذارد و راه خود را از شما جدا كند. در آن واحد، اندوه و هيجان با هم برابری 
می كنند. با ترك خانه و شروع مرحله جديد زندگی پسر يا دختر شما، آنها فرصت دارند به انسانی 
كامل تبديل شوند. لوييس در شعر خود، معنی اين جمله را كامال مشخص می كند؛ »خودشناسی با 

گشت و گذار آغاز می شود و وقتی اجازه رفتن می دهيد، عشق بيشتر خواهد شد.«
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در هوای آلوده
شیر بخوريم يا میوه؟

یکی از پرسش های رایجی که معموال 
هوا  آلودگی  با  مواجهه  روزهای  در 
برای بسیاری از افراد مطرح می شود، 
این است که میان مواد غذایی مختلف 
کدام مواد تاثیر بهتری برای محافظت از 
بدن در برابر ترکیبات آالینده هوا دارد؟ 
شیر  مصرف  می کنند  گمان  خیلی ها 
برای  هوا  آلودگی  شرایط  در  فراوان 
است  حالی  در  این  است.  بهتر  بدن 
برابر  در  شیر  مصرف  به  توصیه  که 
مشغول  افراد  برای  بیشتر  آالینده ها 
در معادن و کارخانه هایی مانند ذوب 
 آهن مطرح می شود که در طول روز با 
در  فلزات سنگین  از  ناشی  بخارهای 
تماس هستند اما در شرایط آلودگی هوا، 
استنشاق هیدروکربن های  با  بیشتر  ما 
نیم سوخته مواجه می شویم که از طریق 
بر  عالوه  و  می شوند  بدن  وارد  ریه 
ریه ها سالمت ارگان های حیاتی دیگر 
در  می اندازند.  خطر  به  هم  را  بدن 
چنین شرایطی، دریافت حجم باالیی 
از آنتی اکسیدان ها برای تقویت سیستم 
رادیکال های  با  مبارزه  و  بدن  ایمنی 
آزاد اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. 
به همین دلیل توصیه اصلی ما در شرایط 
باالتری  حجم  مصرف  هوا،  آلودگی 
از میوه ها و سبزی های تازه در طول 
و  میوه ها  کنار  است  بهتر  است.  روز 
مخصوصا  و  لبنیات  انواع  سبزی ها، 
انواع غنی سازی شده با ویتامین D در 
رژیم غذایی روزانه جا بگیرند. به این 
ترتیب، شما می توانید با تقویت سیستم 
ایمنی بدن، مبارزه با رادیکال های آزاد 
و کاهش سطح استرس اکسیداتیو در 
بر  را  هوا  آلودگی  منفی  آثار  بدن، 

دهید. کاهش  سالمتتان  
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4 اصل مهم تغذیه ای برای فصل سرما

سبد غذایی ما در زمستان

اصل اول: گرم کردن بدن با غذاها
خوردن یا نوشیدن مواد غذایی گرم و نه داغ در آب وهوای 
سرد، به خوبی حس گرما را در بدن ما بیشتر می کند. نودل ها ، 
سوپ ها، آش ها، نان های تازه، خوراک ها و خورش های 
گرم از این نظر جزو موثرترین غذاها هستند. از طرف 
دیگر، پختن این غذاهای گرم در خانه معموال باعث 
گرم تر شدن آشپزخانه و حتی دیگر قسمت های خانه 
می شود. همین اثرگذاری جانبی،  حال وهوای خانه را در 
مقایسه با سرمای بیرون واقعا دلچسب و گرم می کند. اگر 
می خواهید اثرگذاری این گروه از غذاها را بیشتر کنید، از 
فلفل در پختن سوپ ها و آش ها استفاده کنید. به طور کلی، 
غذاهایی که هضمشان بیشتر طول می کشد، می توانند به 
باال بردن حرارت بدن کمک کنند و باعث ایجاد گرمای 
بیشتر شوند. اصطالح پزشکی برای این فرایند، ترموژنز 
است. در این فرایند، بدن شما گرمای موردنیازش را با 
استفاده از سوخت وساز مواد غذایی به وجود می آورد. اگر 
می خواهید  ترموژنز بدنتان در زمستان در سطح مطلوبی قرار 
بگیرد، سراغ غذاهایی بروید که سرشار از چربی های سالم، 
پروتئین های بدون چربی اشباع و کربوهیدرات های پیچیده 
هستند. بسیاری از این خوراکی ها و غذاها در گروه غذاهایی 

قرار می گیرند که هضمشان به زمان بیشتری نیاز دارد. 

اصل دوم: تقویت خلق وخو با 
کربوهیدرات های پیچیده

کمبود نور خورشید که در آب وهوای سرد زمستانی رایج 
است، می تواند باعث مبتال شدن بسیاری از افراد به افسردگی 
زمستانی شود. این نوع افسردگی با عناوین اختالل خلقی 
فصلی یا اختالل عاطفی فصلی هم شناخته می شود. کسانی 
که تحت تاثیر افسردگی زمستانی قرار می گیرند، تمایل 
و هوس برای خوردن مواد غذایی سرشار از ترکیبات 
کربوهیدراتی را شدیدا احساس می کنند. گزارش ها نشان 
می دهند بعضی از این افراد حین یا پس از خوردن این 
خوراکی های کربوهیدراتی، احساس بهتری پیدا می کنند. 
بخشی از این مشکل به کاهش سطح سروتونین در مغز 
در اثر عدم تماس با نور خورشید برمی گردد. استفاده از 
مواد غذایی و خوراکی های نشاسته ای مانند سیب زمینی 
سرخ کرده،  کلوچه، کیک، فست فودها و... می تواند ترشح 
سروتونین را در مغز بیشتر کند اما اثرگذاری این سروتونین 
بسیار کوتاه است. به همین دلیل هم افرادی که از راهبرد 
اشتباه برای مقابله با هوس کربوهیدراتی در زمستان استفاده 

می کنند، در پایان زمستان دچار اضافه وزن می شوند. پس اگر 
شما هم همین هوس غذایی را در زمستان تجربه می کنید، 
باید گزینه هایی مانند سیب زمینی سرخ کرده، کیک و کلوچه 
را کنار بگذارید و سراغ گزینه های سالمی بروید که حاوی 
کربوهیدرات های پیچیده باشند. نان ها و ماکارونی های 
سبوس دار، برنج قهوه ای،  حبوبات و جو دوسر از بهترین 

گزینه های سالم برای شما هستند. 

اصل سوم: نوشیدن آب به میزان کافی 
بسیاری از افراد در آب وهوای سرد به آخرین موردی که 
شاید فکر کنند، یک لیوان آب خنک است. این درحالی 
است که احتمال کم آبی بدن در هوای سرد دقیقا با این 
احتمال در هوای گرم برابر است. پس برای مقابله با کم آبی 
بدن در فصل زمستان،  نوشیدن چای رقیق در طول روز 
می تواند گزینه مناسبی باشد. البته نوشیدن آب ساده و با 
دمای متعادل را هم نباید فراموش کرد. چای زنجبیلی 
هم گزینه سالم و موثری است که به طور طبیعی می تواند 
حرارت بدن را افزایش دهد. اگر از زنجبیل خوشتان نمی آید، 
می توانید سراغ انواع دیگر چای های تند بروید. اگر هم به 
نوشیدن قهوه عالقه مند هستید، نباید این نکته را فراموش 

کنید که نوشیدن 1 تا 2 فنجان قهوه در آب وهوای سرد 
انتخاب خوبی است اما هرگز نمی تواند به عنوان بخشی 

از مایعات دریافتی روزانه محاسبه شود.
 

اصل چهارم: مصرف چربی های سالم 
وجود الیه های چربی در قسمت های مختلف بدن مانند 

عایق بندی عمل می کند و از بدن در مقابل سرما محافظت 
به عمل می آورد اما دلیل اهمیت استفاده از چربی های 
سالم در زمستان این نیست. بدن شما از چربی های سالم 
در راستای ساده سازی جذب ویتامین های A، E، K و 
D استفاده می کند و این نکته خصوصا برای جذب ویتامین 
D از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دلیلش هم این 
است که کمبود ویتامین D می تواند در ابتال به افسردگی 
زمستانی نقش داشته باشد و به سالمت شما آسیب برساند. 
توجه داشته باشید تماس پوست با نور خورشید به جذب 
ویتامین D کمک می کند، درحالی که بیشتر افراد در پاییز 
و زمستان خیلی کمتر از حالت عادی با نور خورشید 
تماس پیدا می کنند. مهم ترین چربی های سالمی که باید 
به رژیم غذایی تان اضافه کنید، عبارتند از ماهی های چرب 
مانند سالمون و قزل آال، مغزهای خام،  زیتون و روغن 
زیتون فرابکر، کره بادام زمینی یا مغزهای دیگر،  آووکادو 
و پنیر توفو. در مواقعی که گوشت قرمز انتخاب می کنید 
هم به یاد داشته باشید هر یک وعده مصرفی از گوشت 
قرمز حدودا برابر با 100 گرم است و باید به 3 بار در هر 

هفته نیز محدود شود. 
Health Line, Medical News Today :منابع

غذاهایی که هضمشان بیشتر طول می کشد، 
می توانند به باال بردن حرارت بدن کمک 
کنند و باعث ایجاد گرمای بیشتر شوند. 

اصطالح پزشکی برای این فرایند، ترموژنز 
است. در این فرایند، بدن شما گرمای مورد 

نیازش را با استفاده از سوخت وساز مواد 
غذایی به وجود می آورد. اگر می خواهید 

ترموژنز بدنتان در زمستان در سطح 
مطلوبی قرار بگیرد، سراغ غذاهایی بروید 

که سرشار از چربی های سالم، پروتئین های 
بدون چربی اشباع و کربوهیدرات های 

پیچیده هستند

روز  یک  از  پس 
طوالنی،  و  سرد 
خوراکی ای  کمتر 
اندازه  به  می تواند 
آش  یا  سوپ  کاسه  یک  خوردن 
گرم  ماکارونی  بشقاب  یک  یا  داغ 
به ما انرژی و آرامش بدهد. در هر 
فصل های  مانند  سردی  آب وهوای 
پاییز و زمستان، غذا خوردن نه تنها 
ما را گرم نگه می دارد، بلکه می تواند 
از  رضایتمندی  و  شادی  احساس 
زندگی را هم در ما افزایش دهد. با 
این  حال، غذا خوردن در آب وهوای 
سرد دارای اصول تغذیه ای ویژه ای 
است که خیلی ها هنوز با آنها آشنا 
نیستند. اگر شما هم می خواهید با این 
اصول تغذیه ای ویژه آشنا شوید، کافی 
ا ست ادامه این مطلب را در صفحه 

»سفره سالم« این هفته ما بخوانید. 

 ترجمه: 
یوسف صالحی

5 توصیه تکمیلی
 1. موز بخورید؛ موز سرشار از ویتامین B و منیزیم است که هر دو برای عملکرد 
تیروئید و عملکرد غدد آدرنال اهمیت زیادی دارند. همین غده ها هستند که به 
تنظیم حرارت بدن کمک می کنند. ضمن اینکه موز می تواند خلق وخوی شما را 

تقویت کند و نقش موثری در محافظت از حافظه دارد. 
2. چای زنجبیلی بنوشید؛ مزیت چای زنجبیلی در زمستان فقط به گرم کردن 
بدن از درون محدود نمی شود. زنجبیل از بهترین خوراکی ها برای تقویت گوارش 
است و می تواند ترموژنز بدن را هم تقویت کند. از طرف دیگر، باید به خصلت 
عرق آوری زنجبیل هم توجه کرد که باز هم نقش مهمی در گرم کردن بدن از 

درون بازی می کند. 
3. جو دوسر بخورید؛ در پاییز و زمستان سعی کنید روزتان را با یک صبحانه 
داغ حاوی جو دوسر یا انواع حریره ها و پوره های گرم حاوی جو دوسر شروع 
کنید. جو دوسر، منبع غنی و فوق العاده ای از غالت سبوس دار و فیبرهای مفید 
است. این فیبر می تواند به تنظیم سطح کلسترول خون کمک کند و باعث احساس 
سیری مطلوب شود. عالوه بر این، جو دوسر به گرم نگه داشتن بدن کمک می کند.

4. به اندازه گوشت قرمز بخورید؛ گوشت قرمز مانند گوشت گوساله و گوشت 
گوسفند، منبع خوبی برای دریافت آهن است. آهن، ماده معدنی مهمی است که 
اکسیژن را درون بدن به اندام های مختلف انتقال می دهد. این درحالی است که 
افراد دچار کمبود آهن در فصل پاییز و زمستان بیشتر از دیگران با سردی دست ها 
و پاها مواجه می شوند و سریع احساس خستگی می کنند. به عالوه، مصرف گوشت 
قرمز البته بدون چربی اشباع می تواند ویتامین B12 مورد نیاز بدن را تامین کند که 

نقش مهمی در تقویت سالمت عصب ها و سیستم ایمنی بدن دارد. 
5. پرتقال بخورید؛ شهرت پرتقال بیش از هر چیزی به دلیل توانایی اش برای 
مقابله با سرماخوردگی و آنفلوانزاست و همین شهرت نشان می دهد پرتقال مقدار 
زیادی ویتامین C به بدن می رساند اما ویتامین ها و امالح مهم دیگری هم در پرتقال 
وجود دارند که عبارتند از ویتامین های B، فسفر، پتاسیم، مس، منیزیم، کلسیم و 
فیبرهای غذایی. این مواد مغذی کنار انواع مختلفی از ترکیبات آنتی اکسیدانی، 
عملکردهای مهمی به پرتقال بخشیده اند که همگی در راستای محافظت از بدن 
درمقابل بیماری های مختلف عمل می کنند. شما می توانید با مصرف روزانه پرتقال، 

از بدن خودتان در برابر بیماری های رایج در آب وهوای سرد محافظت کنید.

بدن  که  از شما شنیده اید  بسیاری  حتما 
بیشتری  کالری  به  زمستان  فصل  در  ما 
این موضوع را  اما شاید دلیل  نیاز دارد 
شدن  سردتر  با  ما  بدن  معموال  ندانید. 
هوا به طور طبیعی متابولیسم خودش را 
افزایش می دهد تا بتواند دمای بدن را به 
احساس  جلوی  و  برساند  متعادلی  حد 
زمانی  بگیرد.  را  اندازه  از  بیش  سرمای 
که در روزهای سرد سال سوخت وساز 
بدن به طور طبیعی باال می رود، بدن هم به 
کالری بیشتری نیاز پیدا می کند و به دلیل 
قدرت هضم  ایجادشده،  درونی  گرمای 
و جذب مواد غذایی در سیستم گوارشی 

هم افزایش پیدا می کند. 
حاال پرسش مهمی که در این میان مطرح 
می شود، این است که آیا تمام افراد جامعه 
به افزایش کالری دریافتی در فصل زمستان 

نیاز دارند یا نه؟ 
ساده تر،  عبارت  به  است.  منفی  پاسخ 
اگر شما جزو آن گروه از افرادی باشید 
که بیشتر ساعات روز در روزهای سرد 
سال را داخل خانه گرم، اتومبیل گرم یا 
محل کار گرم می گذرانید، بدنتان نیازی 
به افزایش سطح سوخت وساز برای گرم 
کردن خودش احساس نمی کند بنابراین، 
کالری در شما وجود  افزایش  به  نیازی 
نخواهد داشت و افزایش دریافت کالری 
تنها به باال رفتن وزنتان منتهی خواهد شد.
اگر شما مجبور  این درحالی است که   
هستید ساعت های متوالی روزتان را برای 
کار یا تحصیل در فضاهایی سپری کنید 
بدن  دمای  یا  از فضای خانه  که سردتر 
هستند، حتما سوخت وساز بدنتان برای 
تامین گرمای کافی باالتر خواهد رفت. در 
این صورت توصیه می کنیم برای پیشگیری 
از افت انرژی در طول روز و تامین انرژی 
نیازتان، مصرف  مورد  روانی  فیزیکی و 
مواد غذایی مغذی خاصی که می توانند 
کالری مطلوبی به بدن برسانند را در رژیم 

روزانه افزایش دهید. 
مویز،   کشمش،  خام،  مغزدانه های  انواع 
میوه های خشک، شیره، ارده عسل، عسل 
و کره انواع مغزها مانند کره بادام زمینی 
و کره فندق یا پسته می توانند گزینه های 
خوراکی مطلوب برای افرادی باشند که 
در زمستان ساعت هایی را در فضای نسبتا 
خنک یا سرد به  کار و فعالیت می پردازند. 
این خوراکی ها برای آن گروه از افرادی 
که در پاییز و زمستان مدام با سرد شدن 
دست ها و پاها مواجه می شوند هم بسیار 

مفید هستند.

شرط افزایش کالری دریافتی 
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سیب زمینی به عنوان یکی از خوراک های بسیار پرمصرف در سطح جهان، برای اولین بار در 
کشورهای آمریکای جنوبی کشت شد. به مرور زمان و به دلیل مصرف بسیار زیاد این صیفی 
پرخاصیت به عنوان غذا یا به منظور استخراج نشاسته، کشت آن در بیشتر کشورهای جهان از جمله 
ایران آغاز شد و به حجم انبوه رسید. سیب زمینی منبع غنی  نشاسته است و بعد از گندم تقریبا 
دومین ماده غذایی اصلی مصرفی در جهان محسوب می شود. اگر بخواهیم ترکیبات مهم موجود 
در سیب زمینی را بیشتر بشناسیم، باید بدانیم سیب زمینی از نظر میزان پروتئین چندان غنی نیست 
و نهایتا حدود 5 درصد پروتئین در آن وجود دارد. این در حالی است که با مصرف سیب زمینی، 
حجم قابل قبولی ویتامین C، ریبوفالوین و آهن به بدن می رسد. البته به این شرط که سیب زمینی را 
با پوست آن بپزید و همراه پوست مصرف کنید. برخی افراد نگران سمی بودن پوست سیب زمینی 
هستند و از مصرف آن خودداری می کنند. بهتر است این گروه از افراد بدانند اگر سیب زمینی ها 
با پوست کامال صاف، بدون غده و بدون قسمت های سبزرنگ در زیر پوست باشند، می توانند 
بدون نگرانی از سمی بودن، همراه پوست مصرف شوند. این در حالی است که اگر سیب زمینی 
حاوی غده های قابل مشاهده باشد، باید همه این بخش ها قبل از مصرف کامال جدا شوند. از طرف 
دیگر، قسمت های سبزرنگی که زیر پوست برخی سیب زمینی ها قرار دارند، حاوی ترکیبات سمی 
یا آلکالوئیدهای سمی هستند. هرچند  معموال آلکالوئیدهای سمی موجود در بخش سبزرنگ 
زیر پوست سیب زمینی بعد از پخته شدن تا حدی از بین می روند، توصیه کلی این است که این 

بخش های سبزرنگ قبل از مصرف سیب زمینی جدا شده و دور ریخته شوند. 
نکته دیگر درباره گونه های مختلف سیب زمینی است که گاهی از نظر شکل ظاهری یا حتی طعم 
با یکدیگر تفاوت دارند. معموال گزارشی مبنی بر وجود تفاوت چشمگیر در میزان ارزش تغذیه ای 
این سیب زمینی ها ثبت نشده بنابراین می توان ادعا کرد بیشتر سیب زمینی ها از نظر ارزش تغذیه ای 

شبیه یکدیگر هستند. 

مصرف سیب زمینی پخته می تواند برای افراد دچار التهاب یا زخم معده بسیار مفید باشد. از 
طرف دیگر، استفاده منظم و کنترل شده از سیب زمینی با پوست در رژیم غذایی افراد مبتال 
به بیماری دیابت می تواند به کنترل قندخون و کنترل میزان انسولین در بدن آنها کمک کند 
بنابراین، بهتر است افراد مبتال به بیماری دیابت، میزان نشاسته مورد نیاز خود را در طول 

روز از طریق مصرف سیب زمینی با پوست تامین کنند. 
بد نیست در مورد مصرف سیب زمینی این نکته را هم بدانید که خوردن سیب زمینی سبز یا 
فاسدشده می تواند مشکالت گوارشی برای شما ایجاد کند. به همین دلیل هم اگر به سالمت 
سیب زمینی مصرفی در یک وعده غذایی شک داشتید و پس از مصرف دچار مشکالت 
روده ای و معده ای شدید، حتما هنگام مراجعه به پزشک این نکته را یادآوری کنید که ممکن 

است سیب زمینی فاسد خورده باشید. 
نکته بعدی هشدار به تولیدکنندگان سیب زمینی یا افرادی است که در باغچه های خانگی شان 
مستقیم به تولید و پرورش سیب زمینی می پردازند. این گروه از افراد باید بدانند معموال بوته 
سیب زمینی حاوی باکتری ها و قارچ هایی است که می توانند افراد را با مشکالت تنفسی مواجه 
کنند. برخی آمارها نشان می دهد نزدیک به 46 درصد از افرادی که در معرض آلودگی های 

سیب زمینی قرار می گیرند، درجاتی از مشکالت تنفسی هم دارند. 
درباره مزاج شناسی سیب زمینی از منظر طب سنتی هم باید بگوییم سیب زمینی مزاجی سرد 
و  تر دارد و معموال از ادویه ها و چاشنی های گرم و خشکی مانند دارچین، زنجبیل و آویشن 
به عنوان مصلح آن نام می برند. به طور کلی،  جمع بندی درباره مصرف سیب زمینی این است 
که حتما آن را به صورت متعادل در رژیم غذایی هفتگی تان قرار دهید و سیب زمینی های 
سالم را پس از شستن کامل پوست شان با یک فرچه مخصوص و جداگانه، همراه پوست 

بپزید و مصرف کنید

5نکتهتکمیلیدربارهسیبزمینی
1.سیب زمینی در سراسر جهان جزو خوراکی های ارزانقیمت دوستدار قلب محسوب 

نه  و  پخته  به صورت  و  پوست  همراه  پرخاصیت  صیفی  این  اگر  چون  می شود 
C و ویتامین B6 را  سرخ کرده مصرف شود، حجم باالیی از فیبر، پتاسیم، ویتامین 

در خود جا داده و بدون کلسترول است. 
پیشگیری  و  بدن  در  خون  کلسترول  کاهش  به  سیب زمینی  در  موجود  فراوان  فیبر 

می کند.  کمک  قلبی  بیماری های  از 
می شود  محسوب  زنده  موجودی  هم  هنوز  شدن  چیده  از  پس  حتی  2.سیب زمینی 

بنابراین نگهداری آن در محیط گرم یا مرطوب می تواند باعث  جوانه زدنش شود. 
به همین دلیل توصیه می کنیم سیب زمینی را برای حفظ سالمتش، در محیطی خنک 

کنید.  نگهداری  کامال خشک  و 
پاک  خشک  و  زبر  دستمال  یک  با  خریداری  از  پس  را  سیب زمینی  بتوانید  3.اگر 
نگهداری  یخچال  جامیوه ای  در  و  بگذارید  نخی  کیسه  داخل  را  آن  سپس  کنید، 

کرده اید.  فراهم  برایش  را  نگهداری  شرایط  کنید،  بهترین 
تنوری  یا  بخارپز  آبپز،  به صورت  آن  خوردن  سیب زمینی،  مصرف  حالت  4.بهترین 
هرچقدر  است.  سرخ کرده  به صورت  سیب زمینی  مصرف  هم  حالت  بدترین  است. 
سرطان زای  ترکیب  یعنی  شود؛  قهوه ای تر  شدن  سرخ  فرایند  طول  در  سیب زمینی 

آکریالمید در سطح یا حجم باالتری در آن وجود دارد. 
از  بسیاری  در  گوارشی  مشکالت  ایجاد  باعث  می تواند  خام  سیب زمینی  5.مصرف 

غذا، حتی  کنار  یا  ساالد  در  به صورت خام  این صیفی  بنابراین خوردن  افراد شود 
نمی شود. توصیه  به هیچ وجه  باشد،  طعم دار شده  هم  مختلف  با سس های  اگر 

سیب زمینی را با پوست بخورید! 

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

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

1..بهترین حالت برای تهیه سیب زمینی شکم پر، این است که 
سیب زمینی ها به صورت تنوری پخته شوند بنابراین اگر فر ندارید، 
می توانید سیب زمینی ها را ابتدا داخل کاغذ روغنی و سپس داخل 
فویل بپیچید و درنهایت آنها را درون قابلمه یا تابه چدنی گود 

بپزید تا فضای فر یا تنور برای سیب زمینی ها شبیه سازی شود. 

2.اگر نمی خواهید از سیب زمینی های بزرگ برای تهیه سیب زمینی 
شکم پر استفاده کنید، سیب زمینی های کوچک را انتخاب کنید. البته 
به این شرط که آنها را از وسط برش نزنید و داخل سیب زمینی ها را 
از طریق سوراخی که از سر سیب زمینی ها ایجاد می کنید، خالی کنید. 

3.سیب زمینی های شکم پر بعد از پر شدن کمی سنگین می شوند 
بنابراین برای پیشگیری از ترکیدن یا باز شدن آنها هنگام پخت 
نهایی، سیب زمینی ها را بیش از اندازه خالی نکنید و اجازه دهید 

دیواره مستحکمی اطراف پوست سیب زمینی باقی بماند. 

ترکیبات داخل سیب زمینی شکم پر  4.برای خوشمزه تر شدن 
می توان مقداری سس بشامل به این ترکیبات اضافه کرد. 

5.هرگز پنیر را از ترکیبات سیب زمینی شکم پر حذف نکنید، 
وگرنه به طعم مطلوب نهایی نخواهید رسید. 

رنگی روی  دلمه ای  فلفل  یا  آویشن  پودر  مقداری  6.پاشیدن 
سیب زمینی های شکم پر می تواند عطر و طعم آنها را جذاب تر کند.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6نکته برای پخت 
سیب زمینی 

عصرانه پرفیبر برای همه گروه های سنی

سیب زمینی شکم پر با پنیر و سبزیجات

طرزتهیه
1. برای آماده کردن این غذا، ابتدا سیب زمینی را با پوست و با روش بخارپز یا 
تنوری در فر بپزید. پختن سیب زمینی ها باید به حدی باشد که پوست شان ترک 

برندارد و بخش میانی سیب زمینی ها بیش از اندازه شل نشود. 
2.بعد از اینکه سیب زمینی ها را با روش تنوری یا بخارپز پختید، آنها را به مدت 
10 دقیقه در دمای محیط قرار دهید تا حرارت درونی شان کمی فروکش کند و 

بافت میانی سیب زمینی ها  منسجم شود. 
3.سیب زمینی ها را به صورت طولی از وسط به دو نیمه تقسیم کنید. 

4.وسط سیب زمینی ها را با کمک چنگال کمی خط بیندازید و خالی کنید تا 
حدی که 8 نصف سیب زمینی شبیه به قایق داشته باشید. 

5.سیب زمینی هایی که با چنگال خارج کرده اید را کنار بگذارید تا خنک شوند. 
6.روغن زیتون را درون تابه نچسبی گرم کنید و پیازهای خردشده را به تابه 
بیفزایید. حدود 4 دقیقه پیازها را با حرارت متوسط تفت بدهید تا کمی طالیی شوند. 

7.سیر رنده شده را به تابه بیفزایید و یک دقیقه دیگر به تفت دادن ادامه دهید. 
8.اسفناج خردشده، گشنیز، جعفری و ریحان خردشده را هم به تابه اضافه 
کنید و حرارت را کمی باال ببرید تا سبزیجات فقط مقداری تفت بخورد و آب 

نیندازند. حدود 4 دقیقه تفت دادن برای سبزی ها کافی است. 
9.تابه را از روی حرارت بردارید و محتویات داخل آن را با مغز سیب زمینی هایی 

که حاال دیگر کمی خنک شده اند، مخلوط کنید. 
10.پنیر خامه ای را به سیب زمینی و سبزیجات بیفزایید. نمک و فلفل را هم اضافه کنید. 
11.پس از اینکه ترکیبات پنیر، سبزیجات و سیب زمینی کامال با یکدیگر مخلوط 

شدند، داخل سیب زمینی های قایقی را با این ترکیب پر کنید. 
12.پس از پر کردن قایق ها، پنیر فتایی که در اختیار دارید را با دست خرد کنید 

و آنها را روی ترکیبات موجود در سیب زمینی بپاشید. 
13.سیب زمینی های شکم پر را داخل فر قرار دهید و شعله گریل را روشن کنید تا 
سطح رویی مواد کمی برشته و طالیی شود. پس از اینکه پنیر فتا روی مواد کمی 

ذوب و برشته شد، می توانید سیب زمینی های شکم پر را سرو کنید.

پیشنهاد این غذا

افراد الغر می توانند به اندازه پنیر خامه ای، پنیر چدار را هم با 
ترکیبات موجود در سیب زمینی شکم پر مخلوط کنند. افراد مبتال 
به کلسترول خون هم می توانند پنیر خامه ای را حذف کنند و 
به جای آن از سس کنجد یا سس مایونز بدون کلسترول برای 
تهیه این غذا استفاده کنند. اگر سبزی روکوال در دسترس تان 
بود، می توانید این غذا را با ترکیب اسفناج و روکوال آماده 
کنید و از طعم جذاب و بی نظیرش لذت ببرید. در تهیه این 
نوع سیب زمینی شکم پر می توان ریحان و گشنیز را حذف 
کرد و به جای آنها از اسفناج بیشتر یا ترکیب اسفناج و کلم 
بروکلی بخارپز کمک گرفت. افراد مبتال به دیابت می توانند 
سیب زمینی پوره شده ای که از داخل سیب زمینی جدا شده را 
حذف کنند و به جای آن از گل کلم رنده شده در ترکیب این 
غذا کمک بگیرند. اگر اجاق  گاز فردار ندارید، مي توانید کف 
یک تابه رویی یا مسی را فویل آلومینیومی بکشید و سیب زمینی 
را روی فویل بچینید. سپس در تابه را ببندید و اجازه دهید 

پنیرها کمی ذوب شوند و طعم مواد به خورد یکدیگر برود.

پیشنهاد سرآشپز

/30 آمادهمیشود

/45 پختهمیشود

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.

موادالزم)برای8نفر(

18 هزارتومان
هزینهمتوسطتهیهاینغذا

شکم پر  سیب زمینی 
سبزیجات  و  پنیر  با 
میان وعده های  جزو 
ویتامین  از  سرشار 
که  می شود  محسوب  آنتی اکسیدان  و 
به دلیل کالری پایینش می تواند جایگزین 
شام سبک هم باشد. این غذا فیبر باال 
و کلسیم نسبتا زیادی در خود جا داده 
است و عالوه بر اینکه می تواند باعث 
شود،  گوارشی  سیستم  عملکرد  بهبود 
به تقویت سیستم ایمنی بدن هم کمک 
می کند. بافت سیب زمینی شکم پر با پنیر 
و سبزیجات بسیار نرم است و از این رو، 
گزینه مطلوبی برای عصرانه کودکان یا 
می شود.  محسوب  سالمند  افراد  شام 

همراهاناینغذا
بهترین همراه از نظر ساالد و سبزیجات 
برای سیب زمینی شکم پر، ساالدی متشکل 
قرمز خردشده،  پیاز  فرنگی،  از گوجه 
کلم بروکلی و جعفری است که با کمی 
روغن زیتون، نمک، فلفل، آویشن، آبغوره 
بالزامیک طعم دار شده باشد.  یا سرکه 
میان نوشیدنی های مختلف، شما می توانید 
شربت آب لیمو را به عنوان تکمیل کننده 
طعم این غذا در نظر بگیرید. اگر جزو 
آن گروه از افرادی هستید که با خوردن 
سردی تان  زیاد  پنیر  حاوی  غذاهای 
می کند، به شما پیشنهاد می کنیم کمی 
را  آسیاب شده  یا گردوی  زیره، کنجد 
این غذا همراه  با  به عنوان چاشنی  هم 
کنید. میان سس های مختلف، سس ماست 
یا سس کچاپ خانگی می تواند گزینه 
مطلوبی برای تکمیل طعم این غذا باشد.

مقدارکالری
 965 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند و در صورت 
تقسیم کردن این غذا میان 4 نفر به هر 
انرژی  کیلوکالری   241 آنها  از  یک 
خواهد رسید. البته در صورتی که این 
غذا با ساالد میل شود باید به ازای هر 2 
لیوان ساالد سبزی های خردشده، حداقل 
افزود.  یادشده  به عدد  50 کیلوکالری 

ارزشتغذیهای
هر برش از این سیب زمینی های شکم پر 
 7/8 چربی،  گرم   8/3 حدود  حاوی 
کلسترول،  24میلی گرم  پروتئین،  گرم 
میلی گرم   24/2 و  سدیم  میلی گرم   296

کربوهیدرات است. 
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: آقای دکتر! انجام جراحی برای الغری 
را به چه کسانی پیشنهاد می دهید؟

رژیم کاهش وزن باید در شرایطی و برای کسانی 
تجویز شود که بدون فشار مضاعف بتوانند آن را 
رعایت کنند. وقتی فردی چاق می شود که یا زیاد 
می خورد یا کم می سوزاند. برای اصالح این موضوع 
از افراد می خواهیم رژیم کاهش وزن بگیرند. در 
بسیاری از افراد رژیم مساوی است با مبارزه با 
هورمون اشتها. برخی افراد اراده کافی برای رژیم 
گرفتن و مبارزه با این هورمون را ندارند. وقتی 
رژیم کاهش وزن می گیرند، مدام فکر می کنند 
قندشان افتاده، دستشان می لرزد، تعریق دارند و... 
گاهی فرد برای مدتی آن را تحمل و بعد رهایش 
می کند. تنها 10 درصد افرادی که با توده بدنی 
باال رژیم کاهش وزن می گیرند خوب وزن کم 
می کنند. در جراحی به عنوان روشی  کنار رژیم 
به فرد کمک می کنیم با کاهش این هورمون یا با 
پایین آمدن سطح جذب در حدی که آسیب زننده 
نباشد، وزن کم کند. به عبارتی، جراحی الغری 
به افرادی پیشنهاد می شود که با رژیم نمی توانند 
دیگر  دلیل عوارض چاقی  به  یا  کنند  کم  وزن 
فرصت کافی برای کاهش وزن تدریجی ندارند.

: جراحی بای پس معده چطور انجام 
می شود؟

بای پس معده به روش الپاروسکوپی انجام می شود. 
در این روش، 5 برش 5 میلی متری روی دیواره 
شکم ایجاد و معده به دو تکه بزرگ و کوچک 
تقسیم می شود. تکه کوچک معده به مری وصل 
معده  از  غذا  می خورد،  غذا  فرد  وقتی  تا  شده 
وارد مری شود و بعد مری به روده ای که یک 
متر جلوتر است، متصل می شود، درنتیجه فرایند 
هضم در معده اصلی و فرایند جذب در 10 تا 15 
درصد ابتدایی روده که محل جذب اصلی کالری 

است، انجام نمی شود. در این شرایط وقتی فرد 
غذا می خورد بدون آنکه فشاری به او وارد شود، 
وزن کم می کند. بعد از توده بدنی35 فرد دچار 
عوارض ناشی از چاقی می شود. این فرد فرصت 
کافی برای الغر شدن با رژیم ندارد و اگر او را 
زیر فشار رژیم قرار دهیم، مخصوصا اگر قبال 
هم آن را بارها تجربه کرده باشد نمی تواند الغر 
شود و مبتال به دیابت و فشارخون و... خواهد 
شد. در کل، جراحی اسلیو و بای پس معده راحت 
کردن مسیر الغری فردی است که در معرض 

خطر ناشی از عوارض چاقی است. 
چه  باید  بیمار  جراحی،  از  قبل   :

آمادگی هایی داشته باشد؟

اندوسکوپی معده برای شناسایی بیماری های معده 
الزم است. آزمایش کامل خون نیز الزم است تا 
دیابتی بودن و مشکالت جذب در بیمار و درنهایت 
سطح هورمون کورتیزول و نشانگان کوشین که 
برخی افراد چاق به آن مبتال هستند، معلوم شود. 
در افراد مبتال به کبد چرب باید آنزیم های کبدی 
اصالح شود و اگر کمبودی دارند، جبران شود. 
قندخون نیز کنترل خواهدشد. بعد از عمل نیز تا 
1 سال هر 3 ماه باید بررسی ها تکرار شود تا اگر 
کمبودی وجود داشت، با مصرف مکمل رفع شود. 
: چقدر احتمال دارد بعد از جراحی 

فرد به وزن قبل خود برگردد؟
در بای پس معده گشادی معده نداریم ولی ممکن 

است روده خود را با وضعیت موجود تطابق دهد. 
این قضیه می تواند تا 15 درصد موارد بعد از 5 
سال، 50 درصد وزن از دست رفته را برگرداند. 
: انجام این جراحی از چه سنی مجاز 

است؟
در کودکان سن رشد طی نشده و منعی وجود 
ندارد ولی بهتر است کودک زیر نظر متخصص 
غدد اطفال، تغذیه و روان شناس باشد و در صورتی 
که تایید صادر شد، منعی برای عمل وجود ندارد 
اما معموال عمل برای افراد باالی 16 سال انجام 

می شود. 
: جراحی با چه عوارضی همراه است؟
عارضه های  داریم؛  عارضه  نوع  دو  کل،  در 
بلندمدت مثل ریزش موقت مو و شلی پوست. 
عارضه های کوتاه مدت مثل کمبود آهن، کلسیم 
و ویتامین B12 که با مصرف مکمل رفع می شود. 
اگر فرد بتواند با غذا این کمبود را جبران کند 
دیگر نیازی به مصرف مکمل نیست ولی به هر 
حال بهتر است روزانه مکمل مولتی ویتامین و 

کلسیم مصرف شود.

نگاه جراح

:چطور شد که تصمیم گرفتید برای کاهش وزن تن به 
عمل جراحی بدهید؟

من از 14 سالگی چاق بودم. دلیلش هم سن بلوغ، خوردن فست فودها، 
بی تحرکی، تشویق های اطرافیان که می گفتند بخور در سن رشدی و... 
بود. در این سن معموال نوجوان ها متوجه عواقب چاقی نیستند. از 
20 تا 21 سالگی کم کم متوجه شدم چاقی عوارض بسیاری دارد و 
باید وزنم را کاهش دهم بنابراین رژیم های مقطعی گرفتم. رژیم هر 
دکتری که معروف می شد را امتحان می کردم اما فایده ای نداشت و 
هر وزنی که کم می کردم 2 برابرش چند وقت بعد جایگزین می شد. 
مدتی هم باشگاه ورزشی رفتم تا با ورزش وزنم را کاهش دهم. در 
باشگاه مربی رژیم می داد و قرص چربی سوز و ال کارنتین و... مصرف 
می کردم اما آنها هم فایده ای نداشت. طب سوجوک، سوزنی، سنتی، 
دستگاه های الغری و ... را هم امتحان کردم اما درنهایت دیدم هر 
چه تالش می کنم بعد از مدتی دوباره فقط به خوردن رومی آورم. 
تفریحم فقط غذا خوردن بود. خالصه به توصیه یکی از دوستان 
به دکتر جراح داخلی که جراحی های الغری انجام می داد، مراجعه 

کردم و حاال در خدمت شما هستم. 

: پس به نظرتان این آخرین راهی بود که داشتید؟
بله، من دیابت گرفته بودم. قند ناشتایم 180 بود و قند 2 ساعت 
بعدش به باالی 200 می رسید. کبدم درجه 3 و فشارخونم باال بود. با 
رژیم نمی توانستم دیگر کاری کنم. با قد 189 سانتی متر وزنم به باالی 
150 کیلوگرم رسیده بود و باید سریع وزن کم می کردم. اینطور بود 
که در مورد جراحی و عوارضی که دارد، تحقیق کردم و درنهایت به 
این نتیجه رسیدم که عوارض این عمل از عوارض چاقی کمتر است. 

: بای پس معده چه عوارضی داشت؟
مهم ترین عارضه آن مواجهه با کمبود ویتامین و مینرالی بود که با 
مصرف مکمل می شد، رفعش کرد. برای پیشگیری اوایل هر ماه و 
بعد هر 3 ماه و بعد هر 6 ماه و حاال ساالنه آزمایش خون می دهم تا 
اگر مساله ای هست، رفع شود. برای رفع کمبود پتاسیم هر روز صبح 
یک عدد موز می خورم و برای کلسیم، لبنیات بیشتری مصرف می کنم. 

: زیرنظر متخصص تغذیه هم هستید؟
نه، البته اوایل جراحم رژیمی دادند که رعایت می کردم. االن هم به 
اندازه غذا می خورم و زیاد هم نمی توانم بخورم. در کل، شیرینی جات 
نمی خورم و بیشتر غذاهایم آبپز یا کبابی است. قبل از جراحی یادم 

است یک پیتزای کامل را با سیب زمینی و ساالد می خوردم و باز هم 
گرسنه بودم اما حاال 2 برش پیتزا به راحتی سیرم می کند. در کل، 
حجم غذای دریافتی ام کم شده و وعده های بیشتری غذا می خورم. 
: بعد از کاهش وزن دچار ریزش مو یا شلی پوست نشدید؟
ریزش مو موقت بود اما پوستم به هر حال شل شده است. قصد 

جراحی ندارم اما سعی می کنم با ورزش جمع اش کنم.
:چه ورزشی انجام می دهید؟

بعد از جراحی پیاده روی می کردم اما در حال حاضر حدود 30 دقیقه 
در روز پیاده روی می کنم. 

: کاهش وزن چه تغییری در زندگی تان ایجاد کرد؟
بازدهی کاری ام خیلی باال رفت. به دلیل شغلم مراجعه کنندگان حضوری 
دارم و خیلی در ارتباط با مردم هستم. قبل از کاهش وزن همیشه 
حس می کردم خیلی انگشت نما شده ام. دوست نداشتم مهمانی 
بروم. در محل کار تا کمی راه می رفتم، خسته می شدم اما حاال 
اصال حس خستگی نمی کنم. اعتمادبه نفسم باال رفته و درد کمر 
و زانویم رفع شده است. کبد چربم هم کامال پاک شده و قندخونم 

در حد طبیعی 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.

آقایمویدیکهباجراحیبایپسمعده50کیلوگرمکاهشوزنداشته،میگوید:
عوارض عمل کمتر از عوارض چاقی بود 

دارد  جراحی  روش  به  الغری  قصد  که  فردی 
نظر  از جراحی تحت  قبل  ماه   6 از  باید حداقل 
الغری  جراح  و  تغذیه  متخصص  و  روان شناس 
اگر  و  بدهد  انجام  را  الزم  آزمایش های  و  باشد 

کمبود تغذیه ای دارد، اصالحش کند. 
فرد باید شیوه غذا خوردن خود را اصالح کند. بعد 
از جراحی نیز هر ماه باید سطح ویتامین های خون 
و وضعیت تغذیه ای بیمار بررسی شود. این افراد 
است  مهم  و  هستند  تغذیه ای  کمبودهای  مستعد 
میزان غذایی که دریافت می کنند، حساب شود و 
حاوی تمامی مواد مغذی موردنیاز بدنشان باشد. 
در بیشتر موارد، تنها از طریق مواد غذایی نمی توان 
تمام نیاز این افراد را برطرف کرد و فرد باید از 
کند.  استفاده  معدنی  مواد  و  ویتامینی  مکمل های 
پروتئین هم در بیشتر موارد به حد نیاز تامین نمی شود 
و بیمار باید از مکمل های پروتئینی کمک بگیرد. 
باتوجه به قد و وزن و شرایط، بیمار باید زیر نظر 
متخصص تغذیه باشد تا برنامه غذایی مشخصی 

دریافت کند. 
از  بعد  بیماران حتی 2 سال  این  تحقیقات،  طبق 
جراحی نیز در معرض خطر کمبودهای تغذیه ای 

قرار دارند. 
از جمله  ویتامین ها  برخی  کمبود  کمبودها،  میان 
ویتامین B12   که جذبش وابسته به فاکتور پروتئینی 
است که از معده ترشح می شود و این بیماران آن را 
ندارند، پررنگ تر است و باید با تزریق جبران شود. 
آمپول B12  برای 3 تا 6 ماه نیاز بدن این بیماران 
را تامین می کند  و باید تا آخر عمر تزریق شود. 

بدن به مرور زمان با شرایط جدید تطابق پیدا می کند 
و نیازی به مصرف بقیه مکمل ها تا پایان عمر نیست. 
برای پیشگیری از افزایش وزن دوباره نیز این بیماران 
از مصرف  باشند و  تغذیه خود  نوع  باید مراقب 

هله هوله خودداری کنند. 
این بیماران حجم معده کمی دارند و برای دریافت 
مواد مغذی الزم باید وعده های غذایی کوچک اما 

متعددی دریافت کنند

قرص  مصرف  به  داشتند  اشاره ای  مویدی  آقای 
چربی سوز و ال کارنتین در باشگاه و گرفتن رژیم 
زیر نظر مربی. در این رابطه باید بگویم مصرف 
داروها باید زیر نظر پزشک و تجویز او باشد زیرا 
این داروها و حتی مکمل ها، گاهی با بیماری های 
جانبی فرد تداخل می کنند. برای الغر شدن باید رژیم 
غذایی و ورزش زیر نظر یک تیم برنامه ریزی شود. 
متخصص تغذیه کنار متخصص پزشکی ورزشی، 
کارشناس ورزش و حتی متخصص داخلی می توانند 

برنامه درستی تنظیم کنند. 
متاسفانه در کشور ما هر یک از این افراد به جای 
نتیجه  کردن  کار  علمی  می دهد.  برنامه  دیگری 
بهتری می دهد اما در کشور ما هنوز این موضوع 

جا نیفتاده است. 
در مورد آقای مویدی که دیابت هم داشتند باید به 
این موضوع توجه داشت که دیابت با مشکالت 

عروقی، گوارشی و چشمی همراه است. 
در کل، برنامه ورزشی و تغذیه ای در این فرد اهمیت 
باالیی دارد و یک مربی ورزش در باشگاه اجازه 
که  ورزشی  مورد  در  ندارد.  غذایی  رژیم  تجویز 
هم اکنون انجام می دهند نیز باید بگویم بسیار خوب 
است. پیاده روی موجب بهبود وضعیت متابولیسم، 
عملکرد قلب و ریه ها، تنظیم قندخون و طول عمر 

بیمار می شود. 
در مورد شلی پوست باید گفت افتادگی های متوسط 
و شدید تنها با جراحی یا دستگاه های مخصوص 
زیبایی جمع می شود اما افتادگی خفیف را با ورزش 
قدرتی می توان تا حدی رفع کرد. البته برنامه ورزش 
قدرتی را نیز بهتر است از متخصص پزشکی ورزشی 

دریافت کنند.

تزریق ویتامین B12 را 
تا آخر عمر ادامه دهید

زیرنظر مربی باشگاه 
رژیم نگیرید

دکترآزیتاحکمتدوست
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترشاهینصالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی شهیدبهشتی

نگاه متخصص تغذیه

نظر متخصص پزشکی ورزشی 

تاکیددکترمحمدرضاعبدالحسینیبهمهمان»میزگردتغذیه«

با زیر فشار بودن نمی توان وزن کم کرد

گاهی اوقات احساس می کنی انگشت نمای خاص و عام شده ای. دلت می خواهد وزنت 
کم شود و از این چاقی که گوشه گیرت کرده، خالص شوی اما به هر دری که می زنی، 
نمی شود. هر رژیمی که می گیری درنهایت بعد از چندی وسوسه خوردن امانت را می گیرد 
و تصمیم می گیری بی  خیال رژیم و همه محدودیت هایش شوی اما روز از نو و روزی از 
نو! دوباره چاقی و زیر چشمی نگاه های مردم و قضاوت هایشان. درنهایت تن به تیغ می دهی. مهمان این هفته 
»میزگرد تغذیه« آقای بهزاد مویدی است که 2/5 سال پیش جراحی بای پس کالسیک انجام داد و به این طریق 

توانست 50 کیلوگرم وزن کم کند. همراه ما باشید و در مورد دالیل جراحی و مزایا و معایب آن بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنبهزادمویدی
باحضوردکترمحمدرضاعبدالحسینیفلوشیپجراحیداخلی،

دکترآزیتاحکمتدوستمتخصصتغذیهو
دکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

50 کیلوگرم کاهش 
وزن بعد از جراحی 

عنوان  به  جراحی  در   
فرد  به  رژیم  کنار  روشی 
کاهش  با  می کنیم  کمک 
پایین  با  یا  هورمون  این 
آمدن سطح جذب در حدی 
که آسیب زننده نباشد، وزن کم کند. به 
عبارتی، جراحی الغری به افرادی پیشنهاد 
می شود که با رژیم نمی توانند وزن کم کنند 
یا به دلیل عوارض چاقی دیگر فرصت کافی 

برای کاهش وزن تدریجی ندارند

 بعد        قبل



اغلب کودکان در دوران خردسالی دچار بریدگی ها 
و خراشیدگی های مختلفی می شوند که عمدتا 
سطحی هستند و پدر و مادر می توانند این مشکالت 
را در خانه درمان کنند. با این  حال، زخم ها و 
جراحات جدی تری هم هستند که به بخیه زدن یا 
بستری شدن کودک در بیمارستان نیاز دارند. بعضی 
پدرومادرها با زخم ها و جراحات جدی تر آشنایی 
ندارند و همین آشنا نبودن می تواند مشکالتی برای 
خودشان و فرزندشان ایجاد کند. این مطلب به شما 
کمک می کند در صورت مجروح شدن احتمالی 

فرزندتان، تصمیمات سنجیده تری بگیرید. 

انواع زخم ها 
بسیاری از ما گمان می کنیم زخم ها در اثر حوادث 
ایجاد می شوند اما حتی برش های جراحی هم که 
کامال تمیز و برنامه ریزی شده هستند، در گروه 
زخم ها قرار می گیرند. پوست، بزرگ ترین عضو 
بدن ماست که به محافظت از بدن مقابل میکروب ها 
)باکتری ، قارچ و ویروس( کمک می کند. پس 
هرگونه شکافی که الیه یکدست پوست را باز 
کرده و امکان نفوذ میکروب ها را فراهم کند، 
زخم خوانده می شود چراکه درنهایت می تواند 

باعث شکل گیری عفونت شود. 
هرچه زخم عمیق تر، وسیع تر و آلوده تر باشد، 
به مراقبت و رسیدگی بیشتری هم نیاز دارد. به 
همین دلیل است که گاهی اوقات تیمی متشکل 
از چند پزشک و پرستاران آموزش دیده مراقبت 
از زخم کنار یکدیگر فعالیت می کنند تا بتوانند 

زخم های جدی را کنترل و درمان کنند. 
پزشکان و پرستاران، بررسی وضعیت زخم را 

براساس خطر عفونت شروع می کنند: 
زخم های تمیز: این زخم ها آلوده به باکتری نیستند، 
کمترین خطر عفونت را دارند و مراقبت و درمان آنها 

ساده تر است، مثال برش هایی که در جراحی زانو 
زده می شوند، معموال زخم های تمیز ایجاد می  کنند 
چون این ناحیه از بدن پیش از شروع جراحی 
با استفاده از محلول های آنتی باکتریال پاک سازی 
شده است. ضمن اینکه بعضی قسمت های بدن 
مانند زانو اساسا کمتر در معرض خطر ابتال به 

عفونت قرار دارند. 
زخم های آلوده یا عفونی: زخم هایی مانند آبسه، 
خراش یا بریدگی عمیق و زخم گلوله، همگی 
در گروه زخم های آلوده یا عفونی قرار می گیرند. 
این زخم ها به درمان و مراقبت ویژه نیاز دارند و 
باید تحت نظارت قرار بگیرند تا از عفونت شان 

جلوگیری شود. 

گاهی اوقات هم زخم ها از نوع تمیز هستند اما 
خطر عفونت آنها زیاد است. این موضوع به محل 
قرارگیری زخم مربوط می شود. به عالوه، مایعات 
و دیگر آالینده ها می توانند به راحتی وارد زخمی 
شوند که مجاور ناحیه اشباع از باکتری ها قرار دارد، 
مانند مجاری ادراری، دستگاه گوارشی و دستگاه 
تنفسی. تماس هر نوع ماده بیرونی مثل خاک با 

زخم نیز می تواند خطر عفونت را بیشتر کند. 

بستن زخم های جدی
اگر زخم مورد نظر از نوع تمیز باشد، پزشک با 
بخیه زدن لبه های زخم به یکدیگر، آن را خواهد 
بست. پزشکان برای پیوند زدن الیه های بافتی 

عمیق تر که زیر پوست قرار دارند، از نخ های 
بخیه قابل جذب استفاده می کنند و سپس روی 
آن را با نوار چسب مخصوص زخم می بندند.

البته پزشکان همیشه زخم ها را بالفاصله نمی بندند. 
اگر احتمال آلودگی زخم وجود داشته باشد، 
مثل زخم های ناشی از گاز گرفته شدن توسط 
حیوانات، پزشکان زخم را برای پاک سازی باز 
می گذارند. بستن زخم آلوده می تواند باکتری ها 
را داخل بافت بدن نگه دارد و درنهایت باعث  
عفونت شود. پس هر زمان که از نبود باکتری یا 
آالینده های دیگر در زخم اطمینان حاصل شود، 

 زخم نیز بسته خواهد شد. 
در برخی موارد هم پزشکان تصمیم می گیرند 

زخم را بخیه نزنند و نبندند. اگر کسی با مشکل 
از دست دادن وسیع بافت همراه زخم مواجه شده 
باشد، مانند موارد سوانح رانندگی شدید، معموال 
باز گذاشتن زخم تا زمان کامل شدن روند ترمیم 
و تشکیل جوشگاه مناسب تر است. گاهی اوقات 
هم پزشکان از فرد مجروح درباره دریافت واکسن 
کزاز در دوران کودکی سوال می کنند تا از این 

نظر هم مطمئن شوند. 

روند التیام و درمان زخم ها 
قبل از شروع بهبود و التیام زخم، بدن برای محافظت 
از خودش مقابل عفونت آماده می شود. امکان 
دارد زخم در چند روز اولیه، تورم، قرمزی و 

درد داشته باشد. این التهاب یعنی سیستم ایمنی 
بدن در حال تالش برای محافظت از زخم در 
برابر عفونت است. پس زخم را در همه اوقات 
کامال تمیز و خشک نگه دارید تا به روند بهبود 

و درمان کمک کنید. 
همزمان با فعالیت بدن در جهت بهبود و بازسازی 
از داخل، پوسته خشک و موقت از بیرون روی 
زخم شکل  می گیرد که به آن »دلمه« گفته می شود. 
وظیفه این پوسته،  محافظت از زخم در دوره ترمیم 
و بهبود از درون است. زیر همین الیه محافظتی 
موقت است که بافت جدید به وجود می آید. بدن 
رگ های خونی آسیب دیده را ترمیم می کند و 
پوست به ساختن کالژن می پردازد تا بافت های 

آسیب دیده دوباره ترمیم شوند.
وقتی روند بهبود کامل شد،  پوسته موقت روی 
زخم خشک و جدا می شود و معموال جای آن 
روی پوست باقی می ماند که به آن »اسکار« یا 
»جوشگاه« می گویند. جوشگاه ها درنهایت 80 
تا 90 درصد از استحکام پوستی طبیعی خواهند 

داشت.
عالوه بر این، جوشگاه ها نسبت به پوست طبیعی 
متفاوت به نظر می رسند. دلیلش هم این است 
که طی روند ترمیم در بدن انسان هیچ گاه بافت 
تخریب شده توانایی بازیابی صددرصد نخواهد 
داشت و در هر زخمی درجاتی از جوشگاه 

به صورت واضح یا غیرواضح خواهیم داشت.

13پوست
آموزش مراقبت از زخم ها و جراحت های کودکان به والدین

تیـمار زخـم بیـمار
شماره هفتصدوسی وپنج  هفت دی نودوهشت

بدن برای بهبود و ترمیم خود به 
ویتامین ها و امالح نیاز دارد. پس 
مواد غذایی سالم و مغذی را برای 

کودک فراهم کرده و خصوصا 
روی میوه ها و سبزی های سرشار 
از ویتامین و پروتئین های بدون 

چربی تمرکز کنید. نوشیدن مقدار 
زیادی آب و مصرف غالت سبوس دار 

سرشار از فیبر نیز برای ترمیم 
زودتر ضروری است

 دکتر سیدمهدی طبایی
دانشیار بیماری های پوست و رئیس 

پژوهشکده زخم و ترمیم بافت یارا

زخم های اساسی و جدی یک شبه بهبود نمی یابند. ممکن است چند 
هفته طول بکشد تا بدن بتواند بافت جدید بسازد. پس مراقبت خانگی 
مناسب و باکیفیت برای جلوگیری از عفونت و به حداقل رساندن 

جوشگاه های پوستی بسیار مهم است. 
پزشکان معموال می توانند دستورالعمل های الزم را برای مراقبت از زخم 
فرزندتان به شما ارائه دهند. در ادامه به چند دستورالعمل اشاره کرده ایم: 
 پانسمان کردن زخم با نوار های پانسمان کامال تمیز تا زمانی که 
دیگر هیچ مایعی از زخم به پانسمان جذب نشود. پزشکان یا پرستاران 
می توانند دستورالعمل های الزم را برای دفعات تجدید پانسمان و 

نحوه آن به شما ارائه دهند. 
 پس از عمل جراحی، حداقل 2 تا 4 روز از دوش گرفتن خودداری 
کنید. با توجه به تفاوت هایی که به شرایط هر فرد ارتباط دارند، از 

پزشک درباره امکان دوش گرفتن برای فرزندتان سوال کنید. 
 تا زمان مراجعه بعدی به پزشک، از حمام کردن طوالنی کودک 
یا قرار دادن او در وان حمام جلوگیری کنید. آلودگی های درون آب 
می توانند به راحتی وارد زخم شوند و زخم را آلوده کنند. ضمن اینکه 
ممکن است لبه های زخم در اثر تماس با رطوبت از همدیگر باز شوند. 

 حیوانات خانگی را از تماس با زخم کودک دور نگه دارید. 
 از دستکاری یا کندن پوسته های روی زخم خودداری کنید. این 
پوسته ها در دوران بهبود بافت حس خارش ایجاد می کنند ولی نباید 
هرگز دستکاری شوند. در صورت کندن پوسته ها، روند درمان و 
بهبود طوالنی تر شده و جوشگاه های شدیدتری ایجاد خواهد شد.
بدن برای بهبود و ترمیم خود به ویتامین ها و امالح نیاز دارد. پس 
مواد غذایی سالم و مغذی را برای کودک فراهم کرده و خصوصا روی 
میوه ها و سبزی های سرشار از ویتامین و پروتئین های بدون چربی 
تمرکز کنید. نوشیدن مقدار زیادی آب و مصرف غالت سبوس دار 
سرشار از فیبر نیز برای ترمیم زودتر بدن و همچنین جلوگیری از 

یبوست ضروری است. 
شاید زخم ها زود بهبود پیدا کنند اما جوشگاه ها به زمان زیادی 
نیاز دارند. جوشگاه های برجسته معموال به ماساژ دادن با استفاده از 
لوسیون ها یا ژل های چرب مختلف نیاز دارند. این کار به آمیخته 
شدن کالژن درون جوشگاه  با االستین بافت های اطرافش کمک 
می کند و درنهایت بافت جوشگاه ها را تا حدودی به پوست عادی 

نزدیک تر خواهد کرد. 

مراقبت از زخم های جدی در خانه 
چه زمانی با پزشک تماس بگیریم؟ 

اگر زخم عمیق یا وسیع، آلوده یا عفونی شود، امکان 
دارد مشکالت خطرناکی ایجاد کند. پس در صورت 
مشاهده هر کدام از موارد زیر حتما با پزشک 

تماس بگیرید: 
 تب کردن یا تورم غدد لنفاوی

 افزایش درد به رغم استفاده از داروهای 
ضددرد یا گسترش درد از ناحیه زخم به 

دیگر قسمت های بدن 
 افزایش تورم در بافت اطراف زخم 

یا  زخم  ناحیه  در  قرمزی  گسترش   
پوست  در  قرمزرنگ  رگه های  مشاهده 

اطراف زخم 
 بیرون آمدن خون یا چرک از زخم 

 مشاهده عالئم کم آبی بدن مانند کم شدن 
دفعات ادرار،  تیرگی ادرار، خشکی دهان و 

گود رفتن چشم ها
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میزگرد پوست در مورد قارچ پا و عوارض آن با حضور 
دکتر وحید صوفی زاده متخصص پوست، دکتر محمد فصیحی 

محقق طب ایرانی اسالمی و دکتر محمدعلی نیلفروش زاده 
متخصص پوست و دکتر آزاده گودرزی متخصص پوست

سوهان و ناخن گیر 
مشترک سبب انتقال 

قارچ ناخن می شود 

هنگام کار با دستگاه های ورزشی حوله   تمیز خود را روی وسایل پهن  کنید

  دکتر وحید صوفی زاده/ متخصص پوست

نگاه پزشک معالج

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.

: آقای دکتر! پیش از هر چیز ابتدا برایمان 
بگویید قارچ چیست؟

قارچ های سطحی پوست، عفونتی شایع هستند که 
انواع و اقسام مختلف دارند و یکی از مهم ترین های 
آنها گروه درماتوفیت هاست که از طریق خاک، انسان 
یا حیوان منتقل می شود. موارد انسانی واگیردار است 
ولی دو مورد دیگر واگیردار نیست. قارچ ها می توانند 
در  مثال  کنند،  درگیر  را  بدن  از  مختلفی  بخش های 
کودکان سر را درگیر می کنند و از انواع خفیف تا شدید 
و  مترشحه و چرکی آن وجود دارد. گاهی بدن درگیر 
می شود که به شکل ضایعه مدور قرمز بروز می کند و با 
خارش و جوش همراه است. این نوع قارچ بیشتر در 
ورزشکاران و کشتی گیران و جودوکاران دیده می شود 
که در باشگاه با وسایل ورزشی و وسایل مشترک و 
افراد دیگر در تماس نزدیک هستند. دست و پا و ناخن 
و کشاله ران نیز ممکن است درگیر شود که هر یک 
بنا به نوع قارچی که مسبب بیماری است و محلی که 

درگیر می شود، اسامی گوناگونی دارد. 

: قارچ معموال با چه عالئمی همراه می شود؟
عالئم اولیه قارچ در نواحی مختلف بدن متفاوت است، 
مثال قارچ بین انگشتان پا با قرمزی و خارش و کمی 
از  گاهی  است.  همراه  پوست  نرمی  و  پوسته ریزی 
انگشتان پا به سطح باالیی و زیرین پا سرایت می کند 
که با پوسته ریزی و خارش همراه می شود. برخی از 
انواع قارچ کف پا با پوسته ریزی و خشکی همراه اند 
و سال ها بدون تشخیص باقی می مانند. قارچ در ناحیه 
ساعد، ساق، ران و تنه به صورت ضایعه مدور و بیضی 
است که با خارش و پوسته ریزی همراه می شود و گاهی 
دانه های ریز چرکی دارد. شکل و عالئم قارچ در چهره 
مانند قارچ تنه است. در سر، که بیشتر در کودکان دیده 
می شود، ضایعه مدور قرمز با پوسته ریزی همراه است 

که باعث سستی و ریزش موهای آن ناحیه می شود. 
انواع قارچ حیوانی برجسته و چرکی است و اگر درمان 
نشود سبب ریزش موی دائم خواهد شد. درمان قارچ در 
نواحی مودار و در ناخن نیاز به درمان سریع و درست 
دارد. در غیراین صورت در ناحیه سر سبب ریزش مو 
و در ناحیه ناخن سبب بدشکلی دائم ناخن می شود.

: تشخیص دادن قارچ با توجه به این عالئم 
ساده است یا باید حتما به متخصص پوست مراجعه 

کرد؟
مردم هر ضایعه و نشانه ای را که روی پوست می بینند 
به قارچ ارتباط می دهند و با خوددرمانی یا مراجعه به 
پزشک غیرمتخصص ابتدا کورتون مصرف می کنند. 
مصرف کورتون؛ چه خوراکی و چه موضعی و تزریقی، 
اگر بدون درمان ضدقارچ باشد سبب بدتر شدن بیماری 
قارچی می شود و شکل بیماری را تغییر می دهد، به 
طوری که حتی متخصص پوست هم دیگر نمی تواند 
آن را تشخیص دهد و تنها با آزمایش می توان متوجه 

نوع بیماری شد. 

: کدام یک از انواع قارچ های درماتوفیت در 
سال های اخیر شیوع و اهمیت بیشتری داشته است؟
امروزه به دلیل کارهای زیبایی از جمله مانیکور، پدیکور، 
کاشت ناخن و استفاده از ناخن مصنوعی و... میزان 
شیوع و انتقال قارچ ناخن بیشتر شده، به خصوص اگر 
هنگام کارهای آرایشی ناخن وسایل یکبار مصرف 
استفاده نشود یا وسایل استریل و ضدعفونی نشده باشند.

: تشخیص و درمان قارچ چگونه است؟
قارچ ناخن دیر تشخیص داده می شود و تشخیص آن 
سخت است؛ بیمار باید در آزمایشگاه معتبر آزمایش 
بدهد و درمان خوراکی دریافت کند. درمان بین 3 تا 

6 ماه طول می کشد. به همین دلیل تشخیص و درمان 
از  بسیاری  ناخن کارها  متاسفانه  است.  مهم  درست 
تغییرات ناخنی را به اشتباه به قارچ نسبت می دهند و 
خودسرانه با دیدن تغییر رنگ ناخن، داروهای ضدقارچ 
تجویز و به فرد توصیه می کنند که استفاده کند و اگر 
بهتر نشد، به پزشک مراجعه کند. این کار نادرست است 
زیرا اگر بیماری قارچی باشد شاید با مصرف داروی 
موضعی کمی بهبود حاصل شود اما قارچ ریشه کن 
نمی شود و باید حتما داروی خوراکی مصرف شود. 
از طرفی، خوددرمانی سبب مزمن شدن ضایعه و تغییر 
شکل آن می شود. همچنین آزمایشگاه ممکن است به 
تشخیص درست نرسد چون فرد قبال داروی ضدقارچ 
مصرف کرده است. پس مهم است که با هر تغییر در 
ناخن به متخصص پوست مراجعه کنید و به توصیه 

افراد غیرمتخصص توجه نداشته باشید. 

: مشکل این فرد خاص که مهمان میزگرد 
شده اند، دقیقا چیست؟

فردی که عکس انگشتان دست و پایش را مشاهده 
می کنید، مبتال به قارچ بین انگشتان پاست که چرکی 
و عفونی شده است. برخی قارچ های بین انگشتان پا 
سبب بروز واکنش سیستم ایمنی در بدن و در نقطه ای 
غیر از پا می شوند که در بیشتر موارد دست و نواحی 
دیگر پاست که با واکنش حساسیتی و قرمزی و  تاول 
همراه می شود. گاهی بیمار اصال متوجه قارچ پا نمی شود 
و آنچه او را به مطب می کشاند واکنش حساسیتی در 

ناحیه دست هاست. 
این بیمار پس از تایید قارچ توسط آزمایشگاه تحت 
درمان قرار گرفتند و روند بهبود به سرعت مشاهده شد. 
کنار عفونت قارچی، عفونت باکتریایی هم سوار شده 
بود. درمان های تجویزی نیز شامل مصرف داروهای 
خوراکی ضدقارچ، آنتی بیوتیک و کورتیکواستروئید بود. 

: دلیل ابتالی ایشان به این بیماری چیست؟
دلیل ابتال به بیماری قارچی همیشه مشخص نیست. 
دالیل شیوع قارچ پا که به آن »قارچ پای ورزشکاران« 
هم گفته می شود، استفاده طوالنی مدت از کفش و تعریق 
پا، استفاده از کفش افراد دیگر، استفاده از حوله مشترک، 
شستشوی زیاد پا و راه رفتن با پای برهنه در استخر یا 
حتی روی خاک است. این بیماری می تواند ناخن و 
انگشتان پا را درگیر کند و گاهی به صورت پوسته ریزی 
خفیف دیده شود. افراد مبتال ممکن است به اشتباه 
گمان می کنند دچار ترک ساده کف پا هستند و سال ها 
بدون درمان با آن زندگی  کنند. گاهی مشکل شدیدتر 
شده و مثل این بیمار قارچ چرکی و مترشحه می شود. 

: برای پیشگیری چه می توان کرد؟
در استخرها حوضچه های کلری وجود دارد که افراد 
با دمپایی وارد آن می شوند تا اگر آلودگی به قارچ 
یا  دمپایی  پوشیدن  شود.  رفع  تا حدی  دارد  وجود 
کفش افراد دیگر یا راه رفتن با پای برهنه روی خاک 
مسبب بروز این بیماری است پس تا جای ممکن نباید 

این کار را انجام داد. 
اگر فرد ورزشکاری که در باشگاه ورزشی به قارچ مبتال 
شده مراجعه کند، عالوه بر درمان ایشان توصیه می کنیم 
فرد دیگری که در باشگاه به این بیماری مبتالست را 
بیابند زیرا تا زمانی که آن فرد در باشگاه حضور دارد، 
بیماری حریف های تمرینی بهبود پیدا نمی کند و گاهی 

بیماری شدیدتر خواهدشد. 
استفاده از سوهان و ناخن گیر مشترک هم سبب انتقال 
انواع قارچ ناخن می شود و باید مراقب بود. اگر باشگاه 
با  کار  هنگام  تمیز  حوله ای  حتما  می روید  ورزشی 
دستگاه روی وسایل پهن  کنید تا پوست با سطح آن 
در تماس نباشد و وسایل شخصی مثل حوله و دمپایی 

همراه ببرید.

قارچ پوست و ناخن جزو بیماری هایی است که شاید به سادگی بتوان آن را درمان کرد 
اما غفلت از آن یا درمان های خودسرانه، آن را به ناراحتی آزاردهنده ای تبدیل می کند که 
برای بهبودش باید ماه ها صبر کرد و هزینه داد. مهمان میزگرد زیبایی این هفته »سالمت« 
خانمی است که به دلیلی نامعلوم به قارچ الی انگشتان پا مبتال شده و این قارچ به کف 
پا سرایت کرده و واکنش حساسیت زا در دست ها داده است. وی در گفت وگویی با »سالمت« توضیح داد: 
»ابتدا اصال متوجه قارچ الی انگشتانم نبودم اما می دیدم که پوست دست هایم به تدریج قرمز می شود و 
خارش شدیدی حس کردم. در مراحل نخست بیماری نسبت به آن بی توجه بودم و سعی کردم با خوردن 
آنتی هیستامین درمانش کنم ولی بعد متوجه ضایعاتی شدم که کف پایم ایجاد شد و شروع به چرکی شدن 
کرد. اینجا بود که به پزشک مراجعه کردم.« این موضوع را بهانه ای کردیم تا در گفت وگویی با متخصصان 

پوست به علت بروز این مشکل و روش های پیشگیری و درمان بیماری های قارچی بپردازیم.

 سمیه 
مقصودعلی
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چه بیماری هایی با بیماری قارچی پوست اشتباه گرفته می شوند؟

   دکتر محمدعلی نیلفروش زاده /رئیس انجمن متخصصان پوست و موی ایران

 نگاه متخصص پوست

لوپوس،  پسوریازیس،  جمله  از  بیماری ها  برخی 
زردزخم،  ثانویه،  سیفلیس  سبورئیک،  درماتیت 
اریتراسما،  اگزما،  رز آ،  پیتریازیس  لیکن پالن، 
برص  یا  ویتلیگو  و  تماسی  درماتیت  اینترتریگو، 
با بیمارهای قارچی پوست اشتباه گرفته می شوند. 
به همین بهانه در ادامه به طور مختصر به معرفی 

این بیماری ها و عالئم آنها می پردازیم:
پسوریازیس: پسوریازیس بیماری خودایمن است 
که با پالک های قرمز و خارش دار در پوست روی 
مفاصل ایجاد می شود و در بدن التهاب ایجاد می کند. 
وراثت، آب و هوا، تغذیه و دخانیات در ایجاد این 
بیماری نقش دارد و برای کنترل آن باید از داروهای 
سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کرد. این بیماری 
برای همیشه در بدن باقی می ماند و در شرایطی ممکن 

است بیدار شود و عالئمش ظهور کند. 

که  است  بیماری خودایمنی  نیز  لوپوس  لوپوس:  
پوست و مو را درگیر می کند و با پالک های التهابی 
روی گونه ها، راش و قرمزی و ضایعات تحریک شونده 
با نور خورشید همراه است و می تواند پوست ناحیه 
مودار را تخریب کند و سبب ریزش دائمی مو شود. 
برای کنترل این بیماری باید از داروهای موضعی و 
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کرد. 
و  مزمن  انواع  سبوره  بیماری  سبوره:  درماتیت 
عودشونده دارد که با ضایعات التهابی خارش دار و 
شوره همراه می شود. برای درمان شامپوی ضدقارچ 
تغییرات  با  ولی  می شود  داده  موضعی  داروهای  و 

فصلی و هورمونی و استرس عود می کند. 
هم  بیماری  دو  این  زردزخم:  و  ثانویه  سیفلیس 
جزو بیماری های عفونی باکتریال هستند. سیفلیس 
با ضایعاتی در نواحی تناسلی همراه است و زردزخم 

با زخم های چرکی دیده می شود. 
یا روی پوست  لیکن پالن داخل مخاط  لیکن پالن: 
ضایعات رنگی ایجاد می کند که خارش دار است. در 
این مواقع داروهای موضعی و سرکوب کننده ایمنی 

برای بیمار تجویز می شود. 
پیتریازیس روزه آ: این بیماری نیز خودمحدودشونده 
است که ضایعاتی شبیه درخت کریسمس دارد. در 
این بیماری پچ های قرمز روی سطح پوست شکل 
می گیرد که خارش دار است اما مسری نیست و بیماری 

بین 5 روز تا 5 ماه طول می کشد. 
درماتیت: به شکل دانه های قرمزرنگ و خارش دار 
دیده می شود. درمان آن شامل مراقبت از پوست در 
برابر شستشوی زیاد و نرم کردن پوست و مصرف 
دارو است. وراثت نقش مهمی در ایجاد آن دارد و 
درمانش طوالنی مدت است. درماتیت تماسی نیز در 

اثر تماس با مواد خاصی بروز می کند که با خارش، 
التهاب و قرمزی همراه است.

اینترتریگو: این بیماری در نواحی چین دار بدن افراد 
چاق بروز می کند. التهاب و خارش و قرمزی از عالئم 
آن است و تنها راه درمانش جدا کردن چین ها و مصرف 

داروهای ضدالتهابی و پوشیدن لباس نخی است. 
اریتراسما: نوعی عفونت موضعی باکتریال است که 
در نواحی چین دار ایجاد می شود. ضایعات قرمز و 
بدون التهاب و پوسته ریزی است و برای درمان باید 

آنتی بیوتیک موضعی استفاده کرد. 
است  خودایمنی  بیماری  هم  ویتیلیگو  ویتیلیگو: 
و با پچ های سفید روی پوست بروز می کند. این 
نوردرمانی،  ولی  ندارد  قطعی  درمان  بیماری 
در  داروهای موضعی  از  استفاده  و  سلول درمانی 

است. موثر  شرایط  برخی 

  دکتر محمد فصیحی
محقق طب ایرانی اسالمی

  دکتر آزاده گودرزی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه طب ایرانی اسالمی

نگاه متخصص پوست

یکی از علل موثر در بروز خشکی  پوست، مزاج سرد و 
خشک یا گرم و خشک است. افرادی که طبع شان گرم 
و خشک یا سرد و خشک است در نواحی مختلف بدن، 
پوست خشکی دارند. البته در مواردی مشاهده می شود در 
برخی افراد، خشکی پوست، با ضایعات پوستی از جمله 
قارچ پوستی همراه است که منجر به تغییرات رنگ پوست 
هم شده است. در این شرایط این احتمال وجود دارد که 
عملکرد کبد ضعیف شده و در اصطالح کبد دچار خشکی 
و ضعف شده باشد بنابراین برای بهبود ضایعات و خشکی 
پوست، عالوه بر درمان موضعی، باید اصالح کبدی هم 
انجام شود. افراد دچار قارچ پوستی که مزاج گرم و خشکی 
دارند، باید مزاجشان به سمت معتدل بازگردانده شود و 
از روغن های معتدل مثل گل بنفشه برای بهبود ضایعات 
پوستی استفاده کنند ولی اگر فردی مزاج سرد و خشک 
دارد، اصالح مزاج باید به سمت گرم و معتدل برود و 
از روغن های گرم و تر مثل روغن بادام شیرین و روغن 
زیتون برای رفع قارچ پوستی استفاده شود. قارچ های پوستی 
بسیار حساس هستند و در پوست آغشته به این روغن ها 
نمی توانند رشد کنند. به این ترتیب با این روش درمانی 
عالوه بر اینکه قارچ ها از بین می روند، ظاهر پوست بهبود 

می یابد و خشکی و خارش آن نیز رفع می شود.
یکی دیگر از راهکارهای مفید و موثر که اثر درمانی خوبی 
در رفع قارچ های پوستی دارد، »حجامت آلرژی« است. 
حجامت باعث تحریک سیستم ایمنی بدن می شود. زمانی 
که فعالیت سلول های ایمنی افزایش می یابد، بیماری های 
قارچی یا حساسیت کمتر بروز می کنند بنابراین توصیه 
می شود برای رفع این مشکالت تحت نظر متخصص طب 
سنتی از روغن مالی، اصالح مزاج کبد و حجامت آلرژی 

استفاده شود.

عفونت های قارچی پوستی می توانند به واسطه قارچ های 
بیماری زا یا غیربیماری زا ایجاد شوند. قارچ های غیربیماری زا 
یا غیرپاتوژن پوستی مخاطی، در حالت عادی در پوست و 
مخاط انسان زندگی می کنند و در شرایط خاصی با تکثیر 
بیش از حد و رشد نامتناسب باعث بروز ضایعه قارچی 
در پوست و مخاط می شوند. از جمله ضایعات قارچی 
پوستی و مخاطی که به واسطه قارچ های غیربیماری زا ایجاد 
می شوند می توان به عفونت های کاندیدایی یا برفکی اشاره 
کرد که می توانند در پوست و به خصوص مخاط دهان یا 
واژن موجب بروز ضایعات قارچی برفکی پنیرکی شوند. 
»ورسیکالر« از دیگر عفونت های قارچی غیربیماری زای 
پوستی است که به واسطه قارچ ماالسزیا بروز می کند و 
بیشتر به صورت لک های قهوه ای و کمتر به صورت لک های 
سفید به خصوص در قسمت پشت، جلوی تنه، زیربغل، 
گردن و گاهی در صورت و اندام ها بروز می کند. درماتیت 
یا اگزمای سبوره هم معموال به صورت چربی، خارش، 
پوسته و شوره در سر، کنار بینی، ابروها و پشت گوش 
بروز می کند که قارچ غیربیماری زای ماالسزیا در بروز آن 
دخیل است. علت بروز عفونت های قارچی غیربیماری زا 
می تواند مصرف طوالنی مدت آنتی بیوتیک های خوراکی، 
تعریق، بارداری، چربی زیاد پوست و... باشد که منجر 

به رشد غیرمتعادل این قارچ ها و بروز بیماری می شود. 
قارچ های بیماری زا یا پاتوژن می توانند سطحی یا عمقی 
باشند ولی نوعی که بیشتر در پوست دیده می شود، سطحی 
است که می تواند در سر، صورت، تنه، کشاله ران، دست، پا 
یا بین انگشتان و حتی در ناخن بروز کند. این عفونت های 
قارچی »درماتوفیت یا تینه آ« نامیده می شوند و به واسطه انتقال 
عفونت قارچی از انسان یا خاک یا حیوان به پوست انسان 
منتقل می شوند. التهاب و ترشح در عفونت های درماتوفیتی 
حیوانی و خاکی معموال شدید است. یک ویژگی مشخص 
عفونت های درماتوفیتی در پوست، حاشیه فعال ضایعات 
است که به صورت مدور یا نیم هالل دیده می شود و در طول 
زمان بزرگ تر می شود. منظور از حاشیه فعال، برجسته بودن، 
پوسته دار بودن و وجود دانه های چرکی در حاشیه ضایعه 
است. عفونت های قارچی غیربیماری زا معموال به صورت 
بالینی توسط پزشک متخصص پوست یا متخصص زنان 
تشخیص داده شده و درمان می شوند ولی برای تشخیص 
عفونت های قارچی بیماری زا معموال نمونه یا اسمیر از 
پوسته ضایعات گرفته شده و به آزمایشگاه فرستاده می شود 
تا تشخیص تایید شود. سپس برحسب محلی که قارچ آنجا 
را درگیر کرده، درمان مناسب موضعی یا خوراکی یا ترکیبی 
تجویز می شود. برای درمان درماتوفیت در سر و ناخن قطعا 
داروی خوراکی نیاز خواهد بود و درمان موضعی به تنهایی 

کفایت نخواهد کرد. 
قارچ های پوستی غیربیماری زا معموال از فردی به فرد دیگر 
قابل انتقال نیستند ولی کاندیدای مخاطی تناسلی می تواند 
باعث بروز عالئمی در همسر فرد مبتال شود، در حالی که 
قارچ های درماتوفیتی انسانی می توانند از فردی به فرد دیگر 
منتقل شوند. مثل قارچ سر در باشگاه ها و مدارس در کودکان 
و نوجوانان یا قارچ های کشاله ران و تنه در اعضای خانواده 
یا در محیط های شلوغ، خوابگاه ها، سربازخانه ها و... بنابراین 
زمانی که ضایعه مشکوک به قارچ در پوست یا مخاط فردی 
بروز می کند، مراجعه به پزشک متخصص پوست برای 

شروع بررسی و درمان مناسب الزم است.

اصالح مزاج 
تاثیر مثبتی در رفع قارچ های 
پوستی دارد

بیماری های قارچی در 
محیط های شلوغ شیوع بیشتری 
دارد 
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صورت  چروک  و  چین 
بروز  گوناگونی  دالیل  به 
از  ناشی  برخی  می کند. 
و  عضالت  انقباضات 
عادات بیانی ما هستند و برخی دیگر در اثر 
مواجهه با نور خورشید و آلودگی و دیگر 
عوامل فیزیکی بروز می کنند. یکی از عوامل 
موثر که معموال نادیده گرفته می شود نحوه 
از  را  تصویری  اینجا  در  ماست.  خوابیدن 
است.  خواب  که  می کنید  مشاهده  خانمی 
حالت چهره او روی شیشه دقیقا حالتی را 
نشان می دهد که پوستتان موقع خواب روی 

بالش به خود می گیرد.

چین های خواب چطور به وجود 
می آیند؟

چین های خواب با انقباض عضالت یا عادات 
حرکتی هیچ ارتباطی ندارند و در اثر مواجهه، 
سایش و فشردگی مرتب بین بالش و پوست 
این  می شوند.  ایجاد  خواب  حین  صورت 
خطوط در مقایسه با خطوط بیانی و حرکتی 
صورت، بیشتر عمودی هستند و در پیشانی، 
گونه و چانه دیده می شوند. عادات بد در 
شکل خوابیدن و فشردن صورت به بالش در 
طول شب یکی از عوامل مهم در بروز این 
خطوط است و معموال یک سمت صورت 
را درگیر می کند چون ما عادت داریم همیشه 

به یک سمت بخوابیم. 
در طول شب روی صورت  فشار  نوع  دو 
وارد می شود که باعث بروز خطوط خواب 
می شود. فشار ناشی از وزن 5-4 کیلویی سر 
و فشار بالش که به پوست صورت وارد شده 

و مسبب سایش است. 

چطور می توان چروک های 
خواب را تشخیص داد؟

متخصص  به  چروک  درمان  برای  وقتی 
پوست مراجعه کنید اولین سوالی که از شما 
پرسیده می شود این است که به کدام سمت 
کمک  پزشک  به  موضوع  این  می خوابید؟ 
سایر  از  را  خواب  چروک های  تا  می کند 
خواب  خطوط  دهد.  تشخیص  چروک ها 
به صورت  ابرو  قوس  از  و  هستند  مورب 

عمودی تا یک سمت پیشانی، گونه و حتی 
گوش کشیده شده اند. زمانی که چین و چروک 
خواب اطراف چشم ها ایجاد شود به صورت 
عمودی از چین های پنجه کالغی که در اثر 
جمع کردن چشم ها هنگام صحبت به وجود 
می آید می گذرد و به صورت شعاعی از گوشه 
چشم پخش می شود. با افزایش سن و کاهش 
میزان کالژن و کم شدن االستیسیته یا قدرت 
کشسانی پوست این خط ها به مرور عمیق 
شده و دیگر محو نمی شوند و به طور دائمی 

در چهره تان می مانند.

چطور از بروز چین خواب 
پیشگیری کنیم؟

این چین ها اولین بار در سال  1987 میالدی 
متخصص  استگمن،  ساموئل  دکتر  توسط 
پوست معروف آمریکایی شناسایی شد. او 
متوجه شد دسته بزرگی از چین و چروک ها 

در سمتی از صورت تشکیل می شوند که افراد 
عادت دارند به همان سمت بخوابند. در سال 
1999 میالدی دکتر جیم فولتون مقاله ای در 
همین رابطه منتشر کرد و با تایید نظریه دکتر 
استگمن نسبت به پر کردن این چروک ها با 
بوتاکس که  از  استفاده  یا  پرکننده  فیلرهای 
مناسب چین و چروک های پویاست، هشدار 
داد. استفاده از این نوع درمان ها برای از بین 
بردن چروک های خواب موقت است و بعد 
بروز چروک رفع  اصلی  دلیل  از مدتی که 

نشده، خطوط برمی گردد. 

راه هایی برای رفع چروک های 
خواب

رفع  در  تا حدی  می تواند  زیر  روش های 
چروک های خواب کمک کننده باشد:

راه  تنها  کنید:  انتخاب  مناسب  بالش   .1
پیشگیری و درمان خطوط خواب، خوابیدن 

به پشت و کاهش تماس پوست با بالش 
تئوری  نظر  از  موضوع  این  گرچه  است. 
آسان به نظر می رسد،آمارها نشان می دهد 
75 درصد افراد عادت دارند به پهلو بخوابند. 
در نتیجه تنها راه پیشگیری، انتخاب بالش 
مناسب است. بیشتر مردم به دنبال انتخاب 
روبالشی هایی مثل جرسی و فالنل هستند 
که پوست به آنها می چسبد، در صورتی که 
روبالشی باید از جنسی مثل ابریشم و ساتن 
باشد که پوست روی آن ُسر بخورد. هر 
چه پوست بیشتر به بالش بچسبد احتمال 
ایجاد خطوط ریز و درشت بیشتر می شود. 
2. دستتان را زیر صورت نگذارید: یک 
عادت نامناسب دیگر قرار دادن دست زیر 
صورت هنگام خوابیدن است. همانطور که 
بالش می تواند سبب بروز چین و چروک 

شود، قرار دادن دست 
نیز  صورت  زیر 

می تواند زمینه ساز این مشکل باشد. هرگز 
هنگام  و  نگذارید  زیر صورت  را  دستتان 
آن  کشیدن  به جای  صورت  کردن  جابجا 
روی بالش، سرتان را بلند کنید. اگر ترک 
این عادت برایتان مشکل است سعی کنید 
دستتان را زیر بالش قرار دهید این موضوع 
تا حدی به کاهش اصطکاک کمک می کند. 
3. از بالش سفت استفاده کنید: اگر عادت 
دارید به پهلو بخوابید، برای خواب از یک 
بالش سفت استفاده کنید و طوری صورتتان را 
روی بالش بگذارید که نیمه تحتانی صورت 

روی بالش نباشد.
4. از چشم بند استفاده کنید: اگر جنس بالش 
مناسب نیست یا نمی توانید روی بالش های 
ساتنی بخوابید بهترین کار استفاده از چشم  بند 
با جنس مناسب است. چشم  بندهای خواب 
باعث می شوند پوست ناحیه اطراف چشم 
مرتب با بالش سایش نداشته باشد و در محل 
خود ثابت بماند. در این شرایط گرچه باز هم 
فشار بر پوست وارد می شود، پوست روی 
هم فشرده نشده و چروکی ایجاد نمی شود. 
5. کالژن سازی را افزایش دهید: تحریک 
تولید کالژن به کاهش بیشتر چین و چروک 
منظور  این  برای  می کند.  کمک  پوست 
روش های متعددی وجود دارد؛ از مصرف 
کرم های حاوی کالژن تا کالژن های پودری و 
خوراکی. روش ساده تر استفاده از دستگاه های 
میکرو نیدلینگ است که با ایجاد سوراخ های 
ریزی روی پوست به تحریک کالژن سازی 

و تولید آن در بدن کمک می کند. 
6. پیلینگ شیمیایی انجام دهید: در حالی 
اصالح  را  خود  خواب  عادات  برخی  که 
می کنید انجام پیلینگ شیمیایی هم می تواند 
رفع  و  پوستی  سلول های  نوسازی  سبب 

چروک های سطحی پوست شود. 
7. قبل از خواب پوستتان را تغذیه کنید: برخی 
سرم ها و کرم های مخصوص شب وجود دارد 
که به بازسازی پوست در طول خواب کمک 
می کنند. این نوع کرم ها در عین نرم کردن 
پوست به ترمیم آسیب های ناشی از آلودگی 
و نورآفتاب و صدمات فیزیکی واردشده به 

پوست در طول روز کمک می کنند.
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آیا می دانستید نحوه خوابیدن هم می تواند پوستتان را چروک کند؟

چیـن هـای خـواب 
عادات بد در 
شکل خوابیدن و 
فشردن صورت 
به بالش در طول 
شب یکی از 
عوامل مهم در 
بروز چین های 
خواب است که 
معموال یک سمت 
صورت را درگیر 
می کند چون ما 
عادت داریم 
همیشه به یک 
سمت بخوابیم. 
این خطوط بیشتر 
عمودی هستند 
و در پیشانی، 
گونه و چانه 
دیده می شوند

رایج ترین  مصنوعی،  ژل های 
یا  فیلرها  نوع  پرکاربردترین  و 
هستند.  صورت  پرکننده های 
ژل های  مختلفی  برندهای 
مصنوعی را تولید می کنند اما دسته بندی این ژل ها 
از  تقلید  می گیرد؛  انجام  مهم  اصل  یک  براساس 
مواردی  شامل  عناصر  این  بدن.  طبیعی  عناصر 
اسید  و  آپاتیت  هیدروکسی  کلسیم  مانند کالژن، 
بافت  ژل ها  این  از  بعضی  هستند.  هیالورونیک 
پوست  به  بیشتر  پف کردگی  و  دارند  سفت تری 
می دهند. اگر می خواهید اطالعات بیشتری درباره 
این  ادامه  به دست آورید،  فیلرهای صورت  انواع 

مطلب را از دست ندهید.

تفاوت بوتاکس و فیلر 
بوتاکس و فیلر، هر دو، برای اصالح نشانه های پیری 
پوست یا جلوگیری از بروز آنها استفاده می شوند 
اما بوتاکس و فیلر کامال با یکدیگر تفاوت دارند. 
فیلرها معموال برای حجم دادن و توپر کردن پوست 
به طور  بوتاکس  اما  می گیرند  قرار  استفاده  مورد 
موقتی سیگنال های عصبی درون عضالت را از کار 
می اندازد تا مانع از حرکت ناحیه مورد نظر پوستی 
و جلوگیری از نمایان شدن خطوط صورت شود.

تزریق فیلر فقط باید توسط متخصصان 
انجام شود

استفاده از فیلر صورت در گروه درمان های پزشکی 
قرار می گیرد بنابراین پیش از تصمیم گیری برای این 
کار باید به منظور مشاوره نزد متخصص پوست بروید 
و سواالتتان را بپرسید. از طرف دیگر، به کارگیری 
فیلر صورت فقط باید توسط متخصصان یا جراحان 
انجام  باتجربه، حرفه ای و دارای مجوزهای الزم 
بگیرد. پس هرگز نباید به افراد غیرحرفه ای اعتماد 
کنید. پرسیدن این دو سوال را هم از پزشک مورد 

نظرتان فراموش نکنید؛ چقدر در زمینه استفاده از 
فیلرهای صورت تجربه دارید؟ در صورت بروز 
اتفاقات ناگوار یا حتی نادر، آیا توانایی مقابله با 

هر مشکلی را دارید؟ 

انتخاب مراکز حرفه ای و استاندارد 
دریافت فیلرها یا پُرکننده های صورت باید در مطب ها 
یا کلینیک های پزشکی استاندارد و حرفه ای انجام 
بگیرد. پس هرگز این کار را در سالن آرایش یا خانه 
اشخاص انجام ندهید. مشکالت احتمالی مربوط به 
این کار بسیار نادر هستند اما همچنان امکان پذیرند.

هدفتان را از تزریق فیلر مشخص کنید
درباره هدف  و توقع تان از فیلرهای صورت به خوبی 
فکر کنید زیرا استفاده از فیلرها فقط برای این نیست 
که جوان تر به نظر برسید. شاید برای شما بهتر باشد 
که تزریق فیلرها را در جلسات مختلف انجام دهید 
تا باالخره بتوانید به نتیجه مطلوب و مورد نظرتان 
برسید بنابراین از پزشک درباره تفاوت های قبل و 
بعد از تزریق فیلرها سوال کنید زیرا آگاهی داشتن 
درباره حالت نهایی پس از تزریق فیلر برای شما 

ضروری است.

مشکالت رایج بعد از تزریق فیلر
صورت هر انسان مثل یک نقشه پُر از راه های پیچ 
در پیچ است. این راه ها همان شریان های اصلی و 
رگ های ریزتر هستند که زیر پوست قرار دارند. 
مشکالتی مانند کبودی نسبی، قرمزی، خونریزی 
خفیف و احساس ناراحتی پس از تزریق فیلرها 
از  پس  شما  صورت  اینکه  ضمن  است.  طبیعی 
تزریق فیلرها کمی متورم خواهد شد اما این حالت 
یا  فیلرها  اگرچه  می رود.  بین  از  هفته  یک  طی 
پرکننده های صورت اساسا عملکرد عناصر طبیعی 
درون بدن را تقلید می کنند، این احتمال هم وجود 

بدن تان  که  دارد 
از این کار خوشش 

دیگر  خطرات  نیاید! 
استفاده از فیلرهای صورت 

عبارتند از راش های پوستی، آکنه، 
حساسیت زا  واکنش  برآمدگی ها، 

گرمایی   و  عفونت  خارش،  با  همراه 
احساس  نظر  مورد  ناحیه  کردن  لمس  موقع  که 
می تواند  نیز  کار  این  از  ناشی  التهاب  می کنید. 
پوست را تیره تر کند که به آن »هایپرپیگمنتاسیون« 
انواع  همه  در  اتفاق  این  شکل گیری  می گویند. 
با  افراد  در  بیشتر  اما  است  امکان پذیر  پوست ها 

پوست تیره تر مشاهده می شود.

عوارض جانبی نادر بعد از تزریق فیلر
بافت مردگی و نابینایی جزو این عوارض جانبی 
نمی افتند. در هر دو  اتفاق  اغلب  نادر هستند و 
حالت،  ترکیبات فیلر رگ های خونی را مسدود 
حرکت  به  نمی تواند  خون  درنتیجه  و  می کنند 
طبیعی اش ادامه دهد. در صورت مواجهه با هر 
فوری  مداخله  به  شما  مشکالت،  این  از  کدام 
متخصص پوست یا متخصصان دیگر نیاز دارید. 
وقتی سراغ فیلرها می روید، باید بدانید که هرچه 
کنید،  تزریق  را  ترکیبات  این  از  کمتری  میزان 
چهره طبیعی تر و بهتری خواهید داشت. فیلرها 
نه تنها باید از چشم دیگران پنهان بمانند بلکه 
فیلر بی نقص باید طوری روی صورت بنشیند 
که گویا اصال وجود ندارد! ترکیبی مانند اسید 
هیالورونیک پس از حدود یک ماه در پوست 
ساختار  از  طبیعی  بخش  به  و  می شود  ادغام 
پوست تبدیل می شود. به همین دلیل هم اگر 
به میزان مناسب و به درستی تزریق شود، پس 
از مدتی حتی خودتان هم نخواهید توانست 

حضور این ماده تزریقی را تشخیص دهید.

فیلر مشکالت پوست را 
حل نمی کند

صورت  فیلرهای 
به  می توانند 
صورت شما حجم 
بدهند اما نمی توانند 
کیفیت و ذات پوست را 
دستخوش تغییر کنند. پس اگر 
دارای جوشگاه های آکنه ای عمیق، 
یا  قهوه ای  لکه های  اساسی،  خطوط 
با  پوستی هستید، حتما  دیگر مشکالت 
متخصص پوست درباره استفاده از راهکارهای 

درمانی یا ترمیمی دیگر مشورت کنید.

پزشک را از داروهای مصرفی تان مطلع 
کنید

حتما درباره همه داروهای مصرفی تان به پزشک 
توضیح دهید و حتی مکمل ها را هم از قلم نیندازید. 

هر چیزی که خون شما را رقیق کند، مانند داروهای 
تجویزی، آسپیرین یا ایبوپروفن، می تواند دوره باقی 
پزشکان  بیشتر  کند.  طوالنی تر  را  کبودی  ماندن 
توصیه می کنند که حداقل 2 هفته پیش از تزریق 
فیلرهای صورت، استفاده از داروهای رقیق کننده 

خون را متوقف کنید.

قبل از تزریق فیلر صورتتان را بشویید
برای اینکه خطر شکل گیری عفونت موقع تزریق 
فیلرهای صورت را کاهش دهید، باید با صورت 
کامال پاکیزه و بدون هیچ آرایشی به مطب یا کلینیک 
مراجعه کنید. پزشک نیز پیش از شروع کار، یک 
بار دیگر صورت شما را پاک سازی خواهد کرد. 
پس از تزریق فیلرها نیز باید حداقل یک ساعت 
ترکیبات  از  دوباره  بتوانید  تا  کنید  بیشتر صبر  یا 
آرایشی استفاده کنید. موقع آرایش کردن هم باید 
از براش های کامال تمیز و ترجیحا لوازم آرایشی 

جدید استفاده کنید.
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شب بهترین زمان برای نشاط بخشیدن به جسم و روح 
است. در طول شب و در حین خواب عمیق، سلول  های 
پوستی فرصت کافی برای ترمیم مجدد و جوانسازی 
را دارند. ساعت 12 تا 4 صبح بهترین زمان برای به 
خواب عمیق فرورفتن است و افرادی که در این ساعات 
خواب خوبی ندارند مسلما روند بازسازی بافت   هایشان 
مختل می شود. از جمله عوارض این موضوع پدیدار 
شدن آثار خستگی روی پوست فرد و پیری زودرس 
است. خواب عمیق سطح استرس را تنظیم می کند و 
تقویت کننده سیستم ایمنی است. شلی و تیرگی پوست، 
آغاز پیری زودرس و حتی بروز برخی بیماری  های 
پوستی با افزایش سطح هورمون  های استرس و ضعف 

سیستم ایمنی بی ارتباط نیست. 
برای پیشگیری از بروز چروک های پوستی توصیه می کنم 
در درجه نخست در ساعات مشخصی از شب بخوابید 
و با عاداتی نظیر کتاب خواندن یا استفاده از تلفن همراه 
مغز را قبل از خواب شرطی نکنید. در قدم دوم کرم   ها 
و پمادهایی که می خواهید جذب بهتری داشته باشند 
را شب ها مصرف کنید. بهترین زمان برای استفاده از 
الیه بردارها و داروهایی که پوست را به نور حساس 
می کند شب است. از جمله کرم   ها و پماد  های مناسب 
برای استفاده در طول خواب پماد  های حاوی رتینول 
به کاهش چین و چروک صورت کمک  است که 
اما نوعی از چروک   ها که با عنوان چروک  می کنند 
خواب معروفند در طول شب پدیدار می شوند. این 
چروک   ها تنها در صورت افرادی ایجاد می شود که 
عادت دارند با صورت روی بالش بخوابند یا دست 
را زیر صورت بگذارند. بهترین کار برای پیشگیری و 
درمان این نوع چروک ها، اصالح وضعیت خواب است. 
تا جای ممکن صاف بخوابید و از بالش هایی استفاده 
کنید که جنس ُسری دارند مثل ساتن یا ابریشم. کرم 
شب نیز می تواند با افزایش رطوبت و چربی پوست 
مانع از بروز چروک   های خواب شود. اگر عادت دارید 
به پهلو بخوابید بالش   های مخصوص سفت و صافی 
وجود دارد که از بروز چروک   های خواب پیشگیری 
می کند. فراموش نکنید حتما قبل از خواب آرایش روی 
پوست را بشویید و از محصوالت حاوی آنتی اکسیدان 
و ویتامین A استفاده کنید که مانع از آزادشدن رادیکال 
آزاد می شوند. الیه بردار  های شیمیایی خفیف هم با افزایش 
رطوبت پوست و برداشته شدن سلول  های مرده جلوی 
را در طول خواب می گیرند.  بروز چین و چروک 
با محصوالت  اگر جوش می زنید حتما صورت را 
آنتی باکتریال تمیز کنید و روبالشی را مرتب تعویض 

کنید تا عفونت   ها منتقل نشوند.

تاثیر خواب بر چین و چروک   های صورت 

نگاه  متخصص پوست

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده  
رئیس انجمن متخصصان پوست 

ایران

تمام آنچه باید پیش از تزریق 
فیلرهای صورت بدانید!

کدام فیلرها برای شما مناسب تر هستند؟ 

از  انواع مختلفی  نیستند و کاربردهای مختلفی دارندو برای  همه فیلرها دارای ویژگی های یکسان 

چین وچروک های پوستی مورد استفاده قرار می گیرند:

1( اسید هیالورونیک: مشتقات اسید هیالورونیک به ترکیبات زیر ترین الیه پوست بسیار شبیه هستند. 

این مشتقات برای پر کردن چین وچروک های ریز و برجسته سازی لب ها کاربرد دارند. ماندگاری اثر 

اسید هیالورونیک هم معموال بین 4 تا 6 ماه است.

2( کلسیم هیدروکسی آپاتیت: این ماده از عناصر سازنده استخوان است و می تواند برای برجسته سازی 

بافت های نرم صورت و مخصوصا خطوط خنده و خطوط لبخند استفاده شود. تزریق کلسیم هیدروکسی 

آپاتیت به صورت عمیق انجام می گیرد تا باعث شکل گیری برآمدگی ها نشود.

3( چربی اتولوگ: در این شیوه، چربی مورد نیاز از بدن خود فرد گرفته می شود و بعد به صورت 

او تزریق می شود. چربی اتولوگ برای ساختاربندی دوباره صورت و افزایش حجم آن کاربرد دارد. 

از محققان گمان  اتولوگ وجود دارد، بعضی  اگرچه هنوز اطالعات کمی درباره ماندگاری چربی 

می کنند که تزریق چربی اتولوگ می تواند سال های زیادی دوام داشته باشد.

4( کالژن انسانی: کالژن انسانی برای پر کردن چین وچروک های صورت و همچنین حجم دادن به 

لب ها کاربرد دارد. با توجه به انسانی بودن این نوع از کالژن، احتمال وقوع واکنش های حساسیت زا 
پس از تزریق آن پایین است.

5( کالژن گاوی: کالژن گاوی عمدتا برای برجسته سازی لب ها و رفع چین خوردگی های مربوط 

به بینی و لب کاربرد دارد. البته محققان می گویند که حدود 3درصد افراد نسبت به کالژن گاوی 

واکنش حساسیت زا دارند بنابراین آزمایش پوستی پیش از تزریق کالژن گاوی، ایده خوبی برای 

ماه   4 تا   2 بین  ماندگاری کالژن گاوی هم  واکنش هایی محسوب می شود.  از چنین  جلوگیری 
تخمین زده می شود.
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شماره هفتصدوسی وپنج   هفت دی نودوهشت

مردی از خویش برون 
آید و کاری بکند...

پسرک 14 ساله ای مرد. همین روزها؛ 
همین روزهایی که ما در تدارک یلدا 
بودیم. همین روزها که در شبکه های 
اجتماعی از وداع با پاییز می گفتیم. همین 
شب ها که خروار خروار پول صرف 
تجمالت کردیم که مبادا از قافله عقب 
بمانیم. برادر 17 ساله اش هم مرد. آن هم 
در حالی که کت برادر کوچکش روی 
بدنش بود تا بلکه از سرما محافظت شود. 
آزاد و فرهاد مردند، هر دو در همان 
ارتفاعاتی که خیلی از ما در زمان سفرهای 
آن طرف آبی مان از فراز آن می گذریم، 
درست همان وقتی که در نشئه فکر 
چطور خرج کردن یوروها و دالرها و 
چشم هایی هستیم که قرار است، بترکانیم 
از حسادت و به ذهنمان هم خطور 
نمی کند که آن پایین بچه های 14ساله 
زیر بار زندگی کمر خم کرده اند و دانه 
دانه جان می دهند زیر آوار دفن آرزوها. 
اثر  در  اگر  آزاد  و  فرهاد  می گویند 
این سانحه نمی مردند، در اثر فقر و 
گرسنگی می مردند. می گویند آنها هزار 
امید داشتند به اینکه با کولبری اوضاع 
زندگی شان بهتر و پدر و مادرشان شاد 
شوند. می گویند حیف از این دو جوان 
و قربان صدقه دست های مشت شده 
آزاد می روند و من نمی دانم این آدم ها 
با این اطالعات موثق درباره زندگی 
این خانواده که برای تشییع جنازه این 
دو سنگ تمام گذاشتند، کمی پیش تر، 
قبل از دفن بچه ها زیر برف و بعد 
زیر خاک، کجا بودند و چه می کردند.
هر چند قضاوت به همین راحتی نیست، 
وقتی نمی دانیم اگر خودمان خبر داشتیم، 

چه می کردیم؟ 
هنوز هم کولبرها هستند. هنوز مردم 
آن خطه دچار درد بیکاری اند و تا ابد 
داغ این دو بر دل پدر و مادرشان و داغ 
نگرانی بر دل خانواده بقیه کولبراِن ناچار 
می ماند. اظهار تاسفمان دردی را دوا 
نمی کند، کاش آنقدر مرد باشیم که از 

خویش برون آییم و کاری کنیم، کاش...

حرف آخر

آقا  هادی یک پدر است. پدری که 
4 سال است درد با وجودش عجین 
نمی تواند  هیچ چیز  انگار  و  شده 

کند.  دلخوشش 
آقا  هادی دچار بیماری کلیوی است. 
بعد  درصد،   15 اول  او  کلیه های 
4۰ درصد و بعد ۶۰ درصد از کار 
افتادند. 7 ماه دیالیز شد اما فایده ای 
نداشت و حالش روز به روز بدتر 
شد تا جایی که پزشکان تشخیص 
برایش  باید  سریع تر  هرچه  دادند 

انجام شود. پیوند 
زد  هر دری  به  هادی  آقا    همسر 
7۰ میلیون هزینه کلیه  تا توانست 
و درمان را پرداخت کند اما چند 
می گویند  دکترها  است،  روزی 
پیوند جواب نداده است. آقا  هادی 
روحیه اش را باخته و فکر و خیال 
پرداخت هزینه درمان و زندگی اش 
او و همسرش را مستأصل و ناامید 
به  می توانیم  تو  و  است.من  کرده 
وجود  ابراز  تاسف،  ابراز  جای 
بشود،  دیر  اینکه  از  قبل  و  کنیم 
به  کمک  برای  وسعمان  اندازه  به 

آنها کاری کنیم. 
برای این کار می توانی کمک نقدی 
خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
به   ۶221-۰۶1۰-8۰۰1-۰75۶
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنی  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983۰۰۰ 
 ۰9198۰12۶77 همراه  شماره 
کد  با  مددجو  این  بگیری.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   24717

می شود. شناخته  عاشورا 

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.

دفترچه بیمه اش را دستش دادم و گفتم: »ام آرآی رو 
که انجام دادی، بیا.« گفت: »یادتون رفت برام آزمایش 
بنویسید.« گفتم: »ببخشید، حواسم پرت شد به صدای 
دعوای بیرون مطب.« گفت: »خانم دکتر! اینجا این 
دعواها عادیه. بعضیا اول صبح میان و نوبت می گیرن 
و میرن دنبال کارهاشون و سروقت خودشون میان. 
بعضیا می مونن همین جا منتظر. بعد با اون هایی که 
سر وقت خودشون میان، دعوا می کنن و می گن چون 
ما چند ساعت تو درمانگاه معطل شدیم، باید زودتر 

بریم پیش دکتر. من خیلی از این دعواها دیدم.«
توضیح  را  صدا  و  سر  علت  داشت  که  همین طور 
می داد، برایش آزمایش نوشتم و راهی اش کردم. ناگهان 
وارد شدند؛ یک زن و شوهر عصبانی و یک مادر 
و دختر مدعی. دختر با عجله خودش را پرت کرد 
روی صندلی بیمار روبرویم و مادرش باالی سرش 
ایستاد. مرد هم شروع کرد به داد زدن و گفت: »خانم 
اینا 17. به خدا  ببین ما نوبتمون 1۶ است و  دکتر! 
نوبت ماست ولی این خانم )با دست به دختری که 
اشاره کرد(، می گه  بود،  بیمار نشسته  روی صندلی 
موندیم و  معطل  درمانگاه  تو  ما چند ساعت  چون 
خسته شدیم و شما تازه از راه رسیدین، باید زودتر 
بریم پیش دکتر.« هنوز فرصت نکرده بودم واکنشی 
نشان دهم که دختر جوان شروع کرد به داد زدن رو 
به مرد روبرو و با چهره ای سرشار از خشم  گفت: 
اینجا  بابا. چی می گی برای خودت. 3 ساعته  »برو 
و  شده  پیدات  کجا  از  یهو  نیست  معلوم  وایسادم. 
زبلی؟  دکتر.  پیش  بیای  می خوای  و  نوبتمه  می گی 
چی فکر کردی با خودت؟« تا آمدم به خودم بجنبم 

و حرفی بزنم، مرد فریاد زد. این بار بر سر همسر 
خودش: »خاک بر سر بی عرضه ات کنن، من که نمی شه 
بزنمش. بزن تو دهنش.« زن، برای آرام کردن شوهرش 
گفت: »اشکال نداره، بذار بره. حواله اش بده به خدا.« 
ناگهان دختر بیمار روی صندلی با صدایی برافروخته 
رو به زن و مرد گفت: »ساکت شین بابا. شما اصال 
بود  گرفته  را  بازویش  دختر،  مادر  حالیتونه؟«  خدا 
آرام کردنش داشت و مرتب می گفت:  در  و سعی 
ببینتش.«  بذارین دکتر  نداره،  »این مریضه، اعصاب 
اما مرد که دیگر از شدت عصبانیت نمی دانست چه 
باید بکند، رو به همسر خود کرد و گفت: »بفرما، 
بی عرضه، ببین چی می گه« و ناگهان شروع کرد به 

کوبیدن بر سر و صورت همسر بیمارش. 
تمام این اتفاقات در لحظاتی کوتاه من را شوکه کرده 
بود. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که از جا بلند 
شوم و با صدایی بلند بر سر مرد فریاد بکشم. خودم 
را حائل بین زن و مرد کردم تا زن مظلوم بی دلیل 
کتک نخورد. می دانستم در این منطقه، مردان اگرچه 
به راحتی همسران خود را به باد کتک می گیرند ولی 
نمی کنند  بلند  غریبه  زن  روی  دست  وجه  هیچ  به 
بنابراین تنها راه نجات زن را از کتک خوردن، همین 
کار  دانستم. البته صدایم هم کارساز شد. با صدای 
من که ظاهرا از همه بلندتر بود و فریادی که بر سر 
مرد زدم که چرا کتک می زنی، چند نفر دیگر وارد 

اتاق شدند و مرد را با تالش بسیار بیرون بردند. 
زن کتک خورده که به گریه افتاده بود، رو به دختر 
نشسته روی صندلی گفت: »دلت خنک شد؟ خوشحال 

شدی حاال؟«  

حالم بد شده بود. مادر دختر هم ناراحت بود و گفت: 
»خانم دکتر! باشه اول اینو ببین.« بعد دست دخترش 
را کشید و از روی صندلی بلندش کرد و زن گریان 
به زن گریان  رو  نشاند. دختر جوان،  به جایش  را 
گفت: »خودت و شوهرت بی شعورید. اصال خاک 
بر سر تو. همین زن های بی شعوری مثل تو هستند 
که اجازه می دن شوهرشون کتکشون بزنه. اگر برادرم 

بود آنچنان شوهرت رو می زد که حالش جا بیاد.«
در اوج ناراحتی، از اینکه دختر جوان پشت مردی 
دیگر برای ادامه دعوا پنهان شده بود، خنده ام گرفت 
ولی با قیافه ای عصبانی گفتم: »بس می کنی یا ویزتتو 
کال کنسل کنم؟« مادر دختر هم به او نهیبی زد و به 
سکوت فرمانش داد. دختر ساکت شد. زن همچنان 
اشک می ریخت. وقتی در اتمام ویزیت، مادر دختر 
از او حاللیت طلبید، قلبم مچاله شد. مادر دختر، به 
زن گریان گفت: »به خدا این دختر سالم بود. صبور 
بود. آدم بود. از وقتی پدرش 3 سال پیش تو بغلش 
مرد، اینطوری دیوونه شد.« چه توصیف دردناکی از 
مشکالت دخترش کرد. معتقد بود دخترش اعصاب 
ندارد و به همین دلیل، به دکتر اعصاب مراجعه کرده 
بود. برای دختر کار زیادی نمی توانستم انجام بدهم. 
او را به همکار روان پزشکم در درمانگاه ارجاع دادم.
 بعد از آنها، خانمی جوان وارد شد. گفت: »خانم 
در  پشت  داشتم  که  من  نترسیدین؟  خوبین؟  دکتر! 
سکته می کردم از ترس. حاال می خواین برم براتون 

یه چیز شیرین بخرم، بیارم حالتون بهتر شه؟« 
و  زدم  لبخند  از حوادث رخ داده،  ناراحتی  اوج  در 

گفتم: »ممنون عزیزم، خوبم. بگو مشکلت چیه؟«

 زهراسادات صفوی 

شناخت به عنوان یک ابزار به ما کمک می کند دنیای اطراف خود 
را تجزیه و تحلیل و بررسی کنیم. در واقع، اطالعات و داده هایی 
است که از دنیای خارج دریافت و بعد آنها را در ذهنمان تعبیر 
و تفسیر می کنیم.  شناخت دارای تحریف های متنوعی است که 

شامل موارد زیر می شود:
 یکی از تحریف هایی که در بسیاری از افراد وجود دارد؛ 
»تفکر هیچ یا همه چیز« است. بعضی افراد خیلی افراطی فکر 
می کنند یا همه چیز را سفید یا سیاه می بینند، درنتیجه نمی توانند 
حد وسطی را در نظر بگیرند. در جلسات مشاوره  سعی می کنیم 
جنبه های مثبت و منفی موضوعات را نشان این افراد بدهیم تا به 

این نتیجه برسند که حد وسط را در نظر بگیرند.
 تحریف دیگری که خیلی مطرح می شود، »تعمیم مبالغه آمیز« 
است. این تحریف بسیار شایع است و زیاد در افراد دیده می شود. 
در این تحریف افراد همه چیز را تعمیم می دهند، مثال اگر کسی 
را دوست داشته باشند، برایشان بت می شود و همه چیز را در 
آن فرد مثبت می بینند و احیانا اگر از کسی خوششان نیاید یا جنبه 
منفی در او ببینند، تمام وجود آن شخص را جنبه منفی  می بینند، 
در حالی که می تواند جنبه های بسیار مثبتی هم داشته باشد و باید 

به این موضوع حتما توجه کنیم.
 تحریف شناختی بعدی، »فیلتر ذهنی« است. افراد دچار این 
تحریف، درحقیقت همه چیز را از صافی ذهنی خود عبور می دهند 
و خوب و بد بودن مسائل را این گونه می سنجند ولی امکان اینکه 
موردی از این صافی رد شود که با واقعیت هماهنگی نداشته 

باشد، زیاد است. 
 یکی دیگر از تحریف های بسیار مطرح، »نتیجه گیری های 
شتابزده« است. ما خیلی زود تحت تاثیر قرار می گیریم و با اولین 
برداشتی که می کنیم، نتیجه ای می گیریم و ماجرایی را خوب یا 

بد و خودمان را ناتوان یا احیانا توانمند می بینیم.
 یکی دیگر از تحریف هایی که بسیار مطرح می شود، »ذهن خوانی« 
است. درحقیقت ذهن خوانی به نتیجه گیری شتابزده ای که ذکر 
کردیم، اشاره دارد. در فرایند ذهن خوانی فرد از چهره ، گفتار و 
رفتارهای طرف مقابل حدس می زند به چه موضوعی فکر می کند. 
این برداشت می تواند درست نباشد و باید حتما در بحث هایی که 
داریم به فرد کمک کنیم که متوجه شود ذهن خوانی اش نمی تواند 
حتما با آن برداشت قطعی که دارد، یکسان باشد. گاهی هم اشتباه 
پیشگو را به  عنوان یک تحریف مطرح می کنند و آن هم این است 
که ما ذهن خوانی یا پیشگویی می کنیم، در حالی که این پیشگویی 

می تواند اشتباه و برداشت ما غلط باشد.
 یکی از تحریف های بسیار شایع دیگر، »ریزبینی و درشت بینی« 
است؛ یعنی ممکن است به یک مساله بسیار ریز توجه بیش از 
حد داشته باشیم و مساله ای که خیلی هم اهمیت ندارد، آنچنان 
بزرگ می شود که تمام ذهن ما را دربرمی گیرد. درنتیجه ما باید  

فکر متعادلی داشته باشیم و بهتر و سنجیده تر عمل کنیم.
 آخرین تحریف شناختی، »برچسب زدن« است؛ یعنی اختصاص 
دادن یک صفت شخصیتی کلی به یک فرد. مثال این آقا بسیار 
عصبی است، این آدم بسیار مهربان است و... این برچسب زدن 
می تواند در تصمیم گیری ها یا برداشت ما خیلی تاثیر داشته باشد. 
اگر برچسب می زنیم و فکر می کنیم فردی عصبی است، با همین 
دید با او روبرو می شویم، در حالی که شرایط و موقعیت ها ممکن 
است باعث شود فرد از خودش چنین حالتی نشان بدهد و در 
حالت عادی و عمومی این ویژگی را نداشته باشد بنابراین، باید 
به این تحریف ها حتما توجه کنیم تا بتوانیم شناخت بهتری از 

خودمان داشته باشیم و اعتمادبه نفس مان را باالتر ببریم.

تحریف های شناختی و اعتمادبه نفس 

شاید در طول روز و هنگام گفت وگو با اطرافیان متوجه 
شده باشیم عده ای بر این باورند که در طول شب هیچ 
رویایی نمی بینند اما واقعیت این است که تمام انسان ها 
در طول خواب خود در شب یا حتی در چرت های 
نیمروزی رویا می بینند ولی ممکن است عده ای رویاهای 
خود را به یاد نیاورند. البته این موضوع که رویا دیدن 
در کدام مرحله از خواب اتفاق بیفتد؛ خواب عمیق یا 
همان SWS یا خواب با حرکات آهسته چشم یا همان 
خواب REM، در به یاد آوردن رویا تاثیر دارد. اصوال 
رویاهایی که در خواب REM دیده می شوند، بیشتر به 
یاد آورده می شوند زیرا این خواب حوالی صبح تراکم 
بیشتری دارد و این موضوع باعث می شود فرد رویای 

اخیر خود را بهتر به یاد بیاورد.
به نحوه توزیع خواب NREM که دربرگیرنده خواب 
SWS هم است و خواب REM »معماری خواب« 
گفته می شود. البته در افرادی که مدعی هستند رویا 
نمی بینند، باید به این نکته فکر کرد که شاید یکی از 
معماری خواب و  به هم خوردن  این شکایت  علل 
کاهش یا حتی حذف تراکم خواب REM دم صبح 
باشد که باعث می شود فرد رویای خود را به یاد نیاورد. 
برعکس، شاید یکی از علل اینکه فردی از فرکانس باالی 
رویا دیدن در شب شکایت دارد، افزایش تراکم خواب 

REM در تمام طول شب و خواب باشد.
به هر حال چه رویای خود را به یاد بیاورید، چه به 
یاد نیاورید، رویاها بخشی از خواب شما هستند. هر 
فرد به طور متوسط 2 ساعت از زمانی که خواب است، 

رویا می بیند و همان طور که گفته شد، رویاها در هر 
مرحله ای از خواب اتفاق می افتند، اگرچه در خواب 
REM شفاف تر هستند و بیشتر به یاد می مانند. بدیهی 
است بیدار شدن بعد از رویای خوشایند می تواند باعث 
شود روز بانشاط تری داشته باشید و برعکس بیدار شدن 
با یک رویای ناخوشایند اثر معکوسی خواهد داشت.

و اما روياهای ترسناک 
رویاها می توانند مثبت یا منفی باشند و پرواضح است 
در  بعد می توانند  تا روز  را  اثر خود  منفی  رویاهای 
فکر و رفتار و خلق شما اعمال کنند. از آنجا که بیشتر 
رویاها یا از ترس ها و نگرانی های ما نشأت می گیرند 
نیز  از آرزوها و عالیق ما، خواب شب بعد شما  یا 
می تواند از خلق و فکری که در طول آن روز متاثر از 
رویای ناخوشایند داشته اید، تاثیر بپذیرد و شما را وارد  

چرخه معیوب کند.
روياها و معماری خواب شما 

فارغ از احساسی که هر فرد ممکن است نسبت به رویای 
خود پیدا کند، خوب است بدانید رویاها؛ چه خوب 
و چه بد، تاثیری بر ساختار و معماری خواب شما که 
پیش از این ذکر شد، ندارند. آنچه تحت تاثیر رویاها 
قرار می گیرد، این است که بعد از رویای ناخوشایند 
که باعث بیدار شدن شما شده، چقدر طول بکشد تا 
دوباره به خواب بروید که البته این مساله می تواند روی 
نوسانات خواب REM و NREM تاثیر بگذارد و 
باعث شود خواب بی کیفیتی داشته باشید و در طول 

روز احساس کنید سرحال نیستید.

يک خواب خوب با روياهای خوشايند! 
آشکارسازی این ارتباط دقیقا مثل اثبات همان قصه 
قدیمی اول مرغ بود یا تخم مرغ است و تقریبا هیچ کس 
از اینکه آیا خواب خوب منجر به رویای خوب می شود 
یا برعکس، مطمئن نیست اما نتایج تحقیقات نشان داده 
کسانی که خواب خوبی دارند، اغلب اظهار می کنند 
رویاهای شیرین و خوشایندی دارند، در حالی که افرادی 
که از بی خوابی رنج می برند، طبیعتا احساسات خوشایند 
کمتری را در طول روز تجربه می کنند که بر کیفیت 
خواب آنها اثر می گذارد. با وجود این، رویای خوب 
یا بد به معنی کیفیت خوب یا بد خواب شما نیست.

روياها بازتابی از وقايع روز ما 
در کل، محتوای رویاها اغلب به وقایع در طول روز 
زندگی ما اشاره دارند. اگر در طول روز تنش کمتری 
وقایع  در معرض  زیادی  میزان  به  و  کرده  تجربه  را 
خوشایندی  قرار گرفته باشید، این احتمال وجود دارد 
رویاهای خوشایند بیشتری را تجربه کنید. در مقابل، اگر 
از خلق افسرده رنج می برید یا در طول روز اضطراب 
زیادی را تجربه می کنید، ممکن است رویاهای ناخوشایند 

بیشتری در طول خواب سراغتان بیاید.
خبر خوب اینکه درست است که شما توانایی کنترل 
رویاهایتان را ندارید، به کمک روان پزشک فوق تخصص 
اختالالت خواب می توانید خلق و شرایط ذهنی خود را 
بهبود دهید. در واقع، این امکان وجود دارد که با بهبود 
اضطراب، افسردگی و ذهن آشفته خود، رویاهای بهتری 

تجربه کنید و خواب بهتری داشته باشید.

بهای حق خواهی 

 رویاهایی که بر حالمان تاثیر دارند 

داستان زندگی

             

زندگی سالم

ایرانیمتخصصانتوسطپاکستاندرکبدیبیمارانمعاینه

رنا
 ای

برتري خفیف
تصوری که بسیاری از ما از موفقیت داریم، درست نیست. ما 
نتیجه  نهایی را می بینیم و فکر می کنیم برای رسیدن به این نتیجه 
باید کار بزرگ و خارق العاده ای انجام داد. بعد خود را مقابل آن 
ناتوان می یابیم و احساس می کنیم با آدم های موفق فاصله  زیادی 
داریم، درنتیجه خود را مقابلشان حقیر می بینیم اما این تصور 
درست نیست. هیچ موفقیتی یک شبه و با انجام کار بزرگ ایجاد 
نشده است. پیشرفت و موفقیت طی روزها و به طور مستمر شکل 
می گیرد. آدم های موفق فرق خاصی با افراد ناموفق ندارند، مگر 
در انجام کارهایی که آدم های ناموفق دلشان نمی خواهد آنها را 
انجام دهند. انسان های موفق کارهای جزئی ای انجام می دهند که 
به نظر نمی رسد با یک بار انجام، تغییر خاصی ایجاد کنند اما آنقدر 
آن  کار را تکرار می کنند که تاثیر آن درنهایت تغییری آشکار ایجاد 
می کند.کتاب »برتری خفیف« همان راهنمایی است که وعده  یک 
روزی موفق خواهم شد را به برنامه ای واقعی در تمام حوزه های 
زندگی تبدیل می کند. هدف از این کتاب کمک به مردم جهان برای 
پیدا کردن سطوح باالتری از تعالی شخصی و استقالل مالی بوده 
است. »جف اولسون«، نویسنده کتاب، متولد ایاالت نیومکزیکو 
است و مدرک کارشناسی اش را در رشته بازاریابی از دانشگاه این 
ایالت گرفت و با باالترین رتبه فارغ التحصیل شد. او معتقد است 
ما بدون آنکه متوجه  شویم، زمان های زیادی را صرف کارهایی 

یا اهداف ما نیستند.کتاب برتری می کنیم که در جهت موفقیت 
خفیف به ما می آموزد چطور 
تمام  در  کوچک  اقداماتی  با 
جمله  از  زندگی  جنبه های 
خانوادگی،  روابط،  شغلی، 
مالی و سالمت به موفقیت های 
بزرگ برسیم. این کتاب نوشته 
جف اولسون، ترجمه لطیف 
احمدپور و میالد حیدری و 
توسط انتشارات ققنوس در 
391 صفحه به چاپ رسیده 

است.

معرفی کتاب

کالم نو

 دکتر فردوس نظری 
متخصص مغز و اعصاب

 دکتر شهرزاد خسروی فر
 روان پزشک، فلوشیپ بیماری های خواب، عضو انجمن 
روان پزشکان ایران و عضو انجمن طب خواب ایران

 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
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