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وداع مردم  با سردارشهید
صبح جمعه 13 دی ماه، خبری بهت آور جامعه ایران و 
جهان را تکان داد. قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و 
برخی از همرزمانش هدف موشک های آمریکا قرار گرفتند 
و شهید شدند. آنها که حافظه تاریخی خوبی ندارند و بمباران 
اتمی هیروشیما و ناکازاکی به دست نیروهای آمریکایی در 

پایان جنگ جهانی دوم و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایرانی در پایان 8 سال دفاع مقدس را فراموش 
کرده اند، این اقدام آمریکا را عجیب می دانند، اما تاریخ کوتاه مدت این کشور نشان داده، هر جا که الزم ببیند 
برای حفاظت از منافع سرمایه داران و نه مردم خود می تواند دست به هر جنایتی بزند.به شهادت رساندن 
سردار قاسم سلیمانی را در همان چارچوب می توان درک کرد و فهمید. سردار سلیمانی بیش از یک فرمانده 
جنگی بود، استراتژیستی بود که امنیت مردم برایش معنا داشت و به آن اهمیت می داد. فراتر از مرزهای 
عملکردهای نظامی فکر می کرد و نظامی گری را وسیله ای برای حف میهنش می دانست. شاید به همین 
دلیل سخت محبوب بود، وگرنه این سرزمین که تجربه 8 سال تجاوز را پشت سر دارد، فرماندهان نظامی 

شایسته بسیار به خود دیده.شاید مرور زمان بتواند غم از دست دادنش را التیام بخشد، اما پر کردن جای او 
قطعا آسان نخواهد بود. حتی بدبین ترین تحلیل گران سیاسی نیز پیشبینی جمعیت انبوهی را که برای بدرقه 
پیکر سردار سلیمانی آمده بودند را نمی کرد. امروز شاید بیش از هر زمان دیگر نیازمند تدبیریم تا بتوانیم با 
درایت انرژِی انبوه مردم میلیونی را که در همه جای ایران برای وداع با سردار خود آمده بودند، به جریانی 
برای ثبات و صلح و آرامش تبدیل کنیم، در دام جنگ طلبی آمریکا نیفتیم و یادمان نرود که آمریکا 12هزار 
کیلومتر با ما فاصله دارد، اما فاجعه همینجا بیخ گوش ما ممکن است اتفاق بیفتد. قطعا گرفتن انتقام خون 

این شهید خاص و حق ملت ما است که بر مبنای منافع خود درباره آن تصمیم خواهیم گرفت. 

یادداشت

 ازدحام یکی از مشکالت اصلی در تجمعات انبوه 
است، به ویژه هنگامی که تجمع بسیار انبوهی در 
زمانی مشخص و در محیط فیزیکی محدودی 
شکل بگیرد. از این رو، یکی از جنبه های مهم 
در کنترل تجمعات انبوه، مقابله با ازدحام و فشار 
جمعیت است. در تعاریفی که از ازدحام داریم، 
مبنای اصلی، تعداد افراد حاضر در هر مترمربع 
است؛ به این گونه که اگر در یک تجمع انبوه در هر 
مترمربع، 3 نفر حضور داشته باشند، شرایط تقریبا 
عادی است اما وقتی تعداد افراد به ٥ نفر برسد، 
شلوغی آغاز می شود. وقتی فشردگی جمعیت بیشتر 
شود و تعداد افراد به ٥ تا 8 نفر برسد، مشکالت 
جدی ازدحام آغاز می شود و افراد به شدت به 
هم فشرده می شوند و آشفتگی و سراسیمگی در 
جمعیت بیشتر خواهد شد. این ازدحام و فشردگی 
می تواند چنان فشاری به افراد و به ویژه قفسه 
سینه وارد کند که حتی تنفس افراد مختل شود. 
ازدحام پدیده ای شناخته شده در رشته تحقیقاتی 
جدیدی است که آن را »کنترل شلوغی« نامیده اند. 
پدیده ازدحام در کشورها و فرهنگ های مختلف 
به دالیل متفاوت رخ می دهد. یکی از نخستین 
ازدحام های مرگبار ثبت شده، در  سال 18۹۶ میالدی 
در مراسم تاج گذاری تزار نیکوالس دوم، در حومه 
شهر مسکو رخ داد و جان  هزار نفر را گرفت. 
دلیل ماجرا نیز پخش شایعه ای بود که می گفتند 
تغذیه فروشی های موقتی که در مراسم برپا شده 
بود به همه سوغاتی می دهند. همان طور که قبال 
گفته شد، در کشورهای غربی، ازدحام بیشتر در 
ورزشگاه ها، کنسرت های موسیقی یا جشنواره ها 
اما  می شود  ایجاد  اجتماعی  گرد همایی های  و 
در کشورهای غیرغربی، معموال این پدیده در 
می افتد.  اتفاق  مذهبی  بزرگ  گردهمایی های 
کنسرت های موسیقی در آمریکا یا ورزشگاه های 
فوتبال در اروپا نیز از این قاعده مستثنا نبوده اند. در 
هندوستان بارها در مناسک و مراسم مذهبی، مردم 
زیر دست و پا له شده اند. بعد از تکرار چندباره 
ازدحام های مرگبار در مراسم ساالنه هندو ها و از دنیا 
رفتن چندصد نفر، چند محقق هندی تالش کردند 
مکانیسم این پدیده ها را مطالعه کنند. تحقیقات 
نشان داده  درک درست از رفتار جمعیت به جای 
کنترل مبتنی بر نیرو، به رویکرد مبتنی بر جامعه 
برای کنترل جمعیت و شلوغی منجر می شود. 
به عنوان مثال، انتظار بیش از حد در مکان های 
زیارتی ممکن است باعث سرریزشدن صبر زائران 
و مشتاقان زیارت و باالرفتن آنها از نرده ها شود 
که می تواند باعث ازدحام بیش از حد در ناحیه 
دیگری شود. از این رو، زمانی که ازدحام پیشروی 
  کند، جمعیت کنترل خود را از دست می دهد و این 
مساله معموال در کسری از ثانیه اتفاق می افتد. ایلیاس 
و همکارانش یکی از پیشروانه ترین مقاله ها را در 
مطالعه این پدیده با عنوان »ازدحام های انسانی در 
خالل مراسم  مذهبی: مرور تطبیقی ظهور توده های 
انبوه در هند٤« نوشتند. ایلیاس می نویسد: »پدیده 
ازدحام های منجر به آسیب یا مرگ زمانی رخ 
می دهد که تراکم جمعیت تا حد مشخصی باال 
برود.« تحقیق آنها نشان داد معموال وقتی تراکم 
جمعیت به بیش از 10 نفر در هر مترمربع برسد، 
امکان ظهور ازدحام بسیار باالست. وی معتقد 
است در پدیده ازدحام غالبا ماشه را مساله ای 
روان شناختی می چکاند. یک شایعه، فریاد، ناله 
دلخراش یا لیزخوردن کسی، این تکانه را القا 
می کند که خطری در کمین است. در موقعیتی که 
فضا تنگ و تراکم جمعیت بسیار باالست، چنین 
تکانه ای سریع موجب می شود افراد بدون آنکه 
بفهمند آیا واقعا خطری در میان است یا نه، احساس 
خطر و گیر افتادن در مخمصه  کنند. این احساس 
منجر به تالش های فردی آدم ها برای خالصی 
می شود. افراد شروع به دویدن، فرار کردن یا فریاد 
زدن می کنند. این تالش های فردی، امکان هرگونه 
سازمان دهی جمعی یا حرکت منسجم مدیریتی را 
خیلی سریع از میان می برد و در نتیجه، همه چیز از 
کنترل خارج می شود. جف وایز، نویسنده، دیگری 
است که به این موضوع پرداخته است. او معتقد 
است ازدحام ها دو نوع عمومی دارند. یک نوع از 

ازدحام ها وقتی رخ می دهند که توده مردم به طور 
ناگهانی با تغییر نیروی مثبت یا منفی روبرو شوند. 
تغییر نیروی مثبت وقتی رخ می دهد که جمعیت 
در برخورد با یک مانع یا در اثر تنگ و بسته شدن 
مسیر، متوقف شود. تغییر نیروی منفی، برعکس، 
وقتی رخ می دهد که فشار جمعیت راهی ناگهانی 
برای تخلیه پیدا کند، مثال دروازه ای باز شود یا 

حصاری سوراخ شود.

ازدحام های آشفته
نوع دوم ازدحام ها که می توان آن را »ازدحام های 
آشفته« نامید، وقتی اتفاق می افتد که دو توده 
متراکم با هم برخورد کنند یا در میانه یک توده 
انبوه، بلوایی ناگهانی برپا شود. مشخصه نوع 
اول، حرکت همسان و هم جهت انبوه جمعیت 
است اما در نوع دوم، مسیر افراد هم جهت نیست 
و در نتیجه اغتشاش، ازدحام چند برابر می شود. 
هردوی این الگوها قدرت هولناکی  دارند. در 
حالت عادی، اگر ۶تا 10 نفر، هم جهت با هم 
فشار بیاورند، می توانند نرده فوالدی ضخیمی 
را به راحتی کج کنند بنابراین فشار جمعیت در 
مدل اول بسیار سهمگین است و به راحتی با 
فشار به قفسه سینه افراد، دنده هایشان را خرد 
می کند، یا به دلیل ناتوانی در بازشدن شش ها 
هنگام دم، امکان تنفس را از آنها می گیرد و دچار 
خفگی می شوند و فرقی هم نمی کند چقدر قوی، 
بلندقد یا عضالنی باشند. این فشار، در مدل 
دوم یعنی ازدحام های آشفته، کمتر است زیرا 
جهت متفاوت حرکت افراد، نیروها را خنثی 
می کند اما اینجا مشکل مرگبار دیگری به نام 
»آشوب« رخ می دهد. بگذارید مثالی بزنیم؛  فرض 
کنید درحال عبور از یک پیاده رو هستید. وقتی 
تراکم جمعیت خیلی کم باشد، شما با کمترین 
به  یا راست،  تغییر مسیر به چپ  یا  انحراف 
سمت هدف خود می روید ولی وقتی تعداد 
آدم هایی که در جهت مخالف تان، یا هم جهت با 
شما درحال عبورهستند، باال و باالتر برود، شما 
مجبور می شوید برای ادامه مسیر خود، مرتب 
جابجا شوید، گامی به چپ و راست بردارید 
یا توقف کنید. طبق مطالعات محققانی که روی 

مکانیسم های سیالیت در توده ها کار می کنند، در 
درجه ای از تراکم، دیگر نمی توانید مسیر خودتان 
را انتخاب کنید، بلکه جمعیت شما را با خودش 
می برد. در چنین وضعیتی، تالش افراد برای ادامه 
مسیر تعیین شده شان و ناتوانی آنها از این کار، 
منجر به آشوب می شود. در آشوب ها، خیلی 
زود افراد تعادل خود را از دست می دهند و 
زمین می خورند، افراد بعدی بالفاصله روی آنها 
می افتند و در جمعیت، چاله ای درست می شود 
که برگرداندن آن به حالت عادی ناممکن است. 
هلبینگ می گوید: »وقتی تراکم جمعیت بین ٥ 
تا 10 نفر در هر مترمربع باشد، امکان ازدحام 
آشوبناک وجود دارد. البته این تعداد به اندازه 
بدن و وزن افراد بستگی دارد.« در توضیح این 
مطلب می توان گفت که تدابیر باید به گونه ای 
باشد که از اقدامات فردی خاص که سرعت 

حرکت یا دامنه فعالیت دیگران را محدود می کند 
و بر ازدحام جمعیت می افزاید، جلوگیری شود 
زیرا این مساله می تواند مشکل آفرین باشد. در 
این زمینه، آموزش در دو مقوله سالمت و کنترل 
ازدحام اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، باید به 
کسانی که در تجمعات انبوه شرکت می کنند، 
حرکت روان و جنب وجوش مالیم آموزش داده 
شود. افراد با بیماری های مزمن مانند آسم، بیماران 
قلبی- عروقی، بیماران دارای محدودیت حرکتی، 
صرع و... حتما باید یک نفر همراه و مراقب 
داشته باشند و از تردد در بخش های پرازدحام 
در تجمعات خودداری کنند، مثال در مناسک حج 
به جز اعمال واجب که ضروری است برخی 
اعمال مستحب و برخی دیگر غیرمستحب و 
سلیقه ای است که این موارد باید در صورت 
لزوم توسط روحانیون کاروان به بیماران و افراد 
ناتوان به گونه ای جدی تذکر داده شود. به دور از 
کارکردهای مختلف در مناسبات بشری و وجود 
قضاوت های متفاوت ارزشی، پدیده تجمعات 
انبوه، در هر یک از سطوحی که در باال اشاره 
شد، موجب به وجود آمدن شرایطی می شود 
که در آنها تقریبا تمامی خطرات بالقوه، توان 
الزم برای تبدیل شدن به حوادث و بحران های 
خاص خود را دارد، به ویژه اینکه زمینه های الزم 

برای میدان داری تسهیل گرهایی مثل خطر پذیری 
و آسیب پذیری نیز مهیا باشد. معموال ازجمله 
در  بحران ها  و  مدیریت حوادث  راهکار های 
مجموعه سیاست های پیشگیری و آمادگی برای 
کاهش احتماالت، بروز حوادث یا کاهش تاثیرات 
یا  ارزیابی خطر پذیری  اجرای  مربوط، بحث 
آسیب پذیری است. به نظر می رسد برقراری رابطه 
معنی دار میان نتایج حاصل از این ارزیابی ها و 
الگوهای رفتاری فردی و جمعی در تجمعات 
انبوه و همچنین شیوه های مدیریت و مهندسی 
کنترل تحرکات مربوط، می تواند به راه حل های 
کارساز و موثر منجر شود بنابراین، برای تجمعات 
درون مراکز بزرگ خرید و پارکینگ های آنها، 
فرودگاه ها و سایر سالن های ترانزیت و همچنین 
محل برگزاری همایش های بزرگ، تغییرات و 
اصالحاتی در معماری و مهندسی بناها به عنوان 

راه حل هایی عملی انجام گرفته است.

راهکارهای رهایی از مخمصه
شناخته شده ترین  از  یکی  که  ورتهایمر  پل 
متخصصان »کنترل شلوغی« در جهان است، 
برمبنای تحقیقات خود، توصیه هایی کرده که 
جمعیت،  ازدحام  یک  در  گیر افتادن  هنگام 
چطور خود را نجات دهید. بالفاصله بعد از 
اینکه احساس کردید تراکم جمعیت به حد 
خطرناکی  رسیده، تالش کنید تا از مرکز ازدحام 
فاصله بگیرید؛ نگذارید دیر شود. تصمیم گیری 
درباره این کار، گاهی بسیار دشوار است چون 
ممکن است شما مدت ها منتظر مانده باشید 
تا به نقطه دلخواه خود برسید. اگر نتوانستید 
فاصله بگیرید و در مخصمه افتادید، راهکارهای 

زیر را اجرا کنید: 

 گام های خود را استوار کنید و اجازه ندهید 
لیز بخورید.

 انرژی  خود را حفظ کنید. تالش بیهوده نکنید 
تا جمعیت را بشکافید یا فرار کنید یا داد و فریاد 
را  امور  فریادزدن معموال جریان  بیندازید.  راه 

وخیم تر می کند.
 دست هایتان را جلوی سینه تان مشت  کنید. 

نفر جلویی  به پشت  سینه تان را بدون حفاظ 
نچسبانید. دست ها اجازه می دهند در صورت 
افزایش فشار جمعیت، راهی برای تنفس داشته 

باشید.
 اگر در تاریکی هستید، خود را به موج جمعیت 

بسپارید.
 اگر کنارتان کسی روی زمین افتاد، بالفاصله 
کمک کنید تا از جایش بلند شود زیرا بسیار محتمل 

است که بعد از او، شما هم سرنگون شوید.
مهم ترین سواالتی که در این زمینه مطرح هستند، 

عبارتند از:
آیا مکان در نظر گرفته شده برای تجمع مناسب است 
و ایمنی الزم را برای جمعیت مورد انتظار دارد؟ آیا 
مطالعات و بررسی های الزم برای شناسایی خطرات 
احتمالی مکان مورد نظر انجام شده  است؟آیا مکان 
در نظر گرفته شده دسترسی مناسبی برای ورود و 
خروج تعداد زیادی از نیروهای امدادگر و آتشنشانی 
و پلیس را در صورت لزوم دارد؟ نیروهای امداد 
برای کمک رسانی در صورت امکان باید مسیرهای 
دسترسی ویژه داشته باشند و نباید از همان مسیر 
تردد مردم شرکت کننده عبور کنند. آیا در مکان در 
نظر گرفته شده امکان کمک رسانی وجود دارد؟ 
به عبارتی، نیروهای امدادگر می توانند وسایل و 
تجهیزات خود را تخلیه و به مصدومان کمک 
کنند؟ آیا جاده های دسترسی به محل برگزاری 
تجمع در شرایط بحرانی در دسترس خواهند 
بود؟ آیا فضای خالی کافی برای عقب گرد مردم 
در صورت نیاز وجود دارد؟ آیا ماهیت مراسم 
به گونه ای است که زمینه های بحران را فراهم کند؟ 
این مساله ممکن است به دلیل حضور افراد خاص 
مانند جوانان، گروه های مذهبی، سالمندان، کودکان 
و... با ویژگی های رفتاری یا فیزیکی خاص باشد.
چه سازمانی مسوول تامین ایمنی مردم شرکت کننده 
است؟نحوه برخورد نیروهای مسوول امنیت تجمع 
با کسانی که مقررات را رعایت نمی کنند باید چگونه 
باشد؟ و در صورت نیاز به نیروهای کمکی بیشتر 
برای تامین امنیت شرکت کنندگان، از کجا این 
نیروها باید تامین شوند؟ آیا وسایل و تجهیزات 
سنگین و امداد و نجات در صورت بروز حادثه ای 
بزرگ در دسترس هستند؟ آیا در صورت نیاز، 

امکان امدادرسانی هوایی وجود دارد؟

حج و مدیریت بحران
به طور کلي، خطرات در ایام حج مي تواند شامل 

موارد زیر شود:  
خطرات طبیعي ناشي از سیل، آتش سوزی، توفان 
و گرماي بیش از حد هوا، بیماری های مسری 
که بیشترین نگرانی ها را از نظر خطرات طبیعی 
دوران حج ایجاد کرده اند، مخاطرات تکنولوژیکی 

و انسان ساخت.
 این گروه از مخاطرات شاید مهم ترین و بیشترین 
مخاطرات از نظر تعداد  باشند. در زمینه حمل ونقل 
اعم از هوایی، زمینی و دریایی همواره در طول 
ایام حج شاهد بروز حوادث و سوانح ناگوار 
بوده ایم. این اتفاقات فقط به محدوده مکه و 
مدینه مربوط نیست، بلکه مبدأ یا مقصد حرکت 
زائران را نیز دربرمی گیرد. داخل محدوده مکه 
در  که  است  کافی  نکته  فقط همین  مدینه  و 
فاصله زمانی بسیار فشرده، حجم باالیی از مسافران 
باید جابجا شوند که این فشردگی به نوبه خود 
امکان خطا و اشتباه را در رانندگان به وجود 
می آورد. با توجه به اینکه حجم باالیی از جابجایی 
حجاج در این منطقه با اتوبوس انجام می گیرد، 
تصادفات زمینی مهم ترین خطرات حمل و نقلی 
منطقه مکه و مدینه محسوب می شوند. در زمینه 
مخاطرات زیرساخت ها نیز همواره مشکالتی 
به صورت تخریب یا شکست تمام زیرساخت ها  
یا بخشی از آنهایی که برای میزبانی یا انجام 
است.  متصور  می شوند،  استفاده  مراسم 
آتش سوزی ساختمان های محل استقرار زائران 
نیز یکی دیگر از مخاطرات مهم مراسم حج 
و  جمعیت  ازدحام  دیگر،  مهم  خطر  است. 
پیامدهای ناشی از آن است. این خطر مخصوص 
مکان های اصلی مورد توجه زائران در مکه و 
مدینه است. این ازدحام ممکن است توسط 
عوامل یا سوانح دیگر تشدید شود. مخاطرات 
انسان ساخت نیز گرچه نادر هستند،  احتمال 
وقوع آنها را نباید نادیده گرفت. تروریسم و 
بیوترویسم نیز ازجمله مخاطراتي است که باید 

در ایام حج بسیار مورد توجه قرار گیرد.

 مرجان یشایایی
روزنامه نگاررئیس کانون 

فارغ التحصیالن کلیمی ایران

قاسم  حاج  شهید  »سردار  گفت:  بهداشت  وزیر 
سلیمانی در یک سال گذشته به شدت ما را همراهی 
می کرد تا از مسیرهای مختلف حلقه تحریم دارو و 

تجهیزات پزشکی را بشکنیم.«
به گزارش مهر، سعید نمکی در حاشیه مراسم تشییع 
پیکر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران 
ضمن تسلیت به ملت شریف ایران به دلیل از دست 
دادن یکی از بزرگ ترین سرداران رشید اسالم تاکید 
کرد: »سردار شهید قاسم سلیمانی به همه مردم ایران و 
مردم منطقه که او را از ناجیان ضد تروریست می شناختند؛ 
چه در سوریه، عراق و یمن و چه در اقصی نقاط جهان 
تعلق داشت و امیدواریم در ذهن مردمان این سرزمین، 
ادامه داد: »سردار قاسم  باشد.« وی  همواره جاودان 
سلیمانی در زمین گیر کردن تروریست ها و حذف آنها 
از منطقه نقش آفرینی اصلی را داشت و کمک موثری 
نیز برای ما در نظام سالمت بود.« وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اضافه کرد: »سردار قاسم سلیمانی 
در 1/٥ سال گذشته، به رغم ادعاهای آمریکا که دارو و 
تجهیزات مشمول تحریم ها نمی شوند و بیشترین فشار 
را بر ما و شرکت های دارویی که قصد فروش دارو و 
تجهیزات را به ما داشتند و می خواستند به هر مکانیسمی 
ما را به زانو درآورند، به شدت ما را همراهی کرد و از 
مسیرهای مختلفی، حلقه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی 
را شکست تا ما با کمبود جدی روبرو نشویم و امیدواریم 

روحش با معشوقش سیدالشهدا)ع( محشور شود.

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت بر بالین مصدومان 
مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
حضور یافت و از خانواده های مصدومان و درگذشتگان 
دلجویی کرد. همچنین رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
کشته و مجروح شدن تعدادی از عزاداران را در مراسم 
تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی در کرمان تایید کرد 
و گفت: »همه مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.« 
به گزارش وبدا، دکترکیانوش جهانپور افزود: »حادثه 
از بین رفتن تعدادی از هموطنان عزادار در مراسم 
تشییع پیکر شهید سلیمانی در کرمان صحت دارد و 
متاسفانه تعدادی از عزاداران در ازدحام جمعیت جان 
خود را از دست دادند و تعدادی نیز مصدوم شدند.« 
وی با بیان اینکه ابعاد حادثه در حال بررسی است و 
هنوز نمی توان آمار دقیقی از کشته ها و مصدومان این 
حادثه اعالم کرد، توضیح داد: »دکتر سعید نمکی، وزیر 
بهداشت در کرمان حضور دارد و شخصا بر پیگیری 
درمان مصدومان نظارت می کند.«  رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: »هیچ 
کدام از آمارهایی که در برخی رسانه ها درباره تعداد 
کشته ها و مصدومان این حادثه اعالم شده، مورد تایید 
نیست.« وی افزود: »با وجود مشکالتی که در ازدحام 
جمعیت برای انتقال مصدومان با آمبوالنس وجود 
داشت، اکنون همه مصدومان به بیمارستان منتقل شده اند 

و درمان آنها در حال انجام است.« 
دکتر جهانپور توضیح داد: »ازدحام جمعیت در یکی- 
دو نقطه از جاهایی که تراکم جمعیت وجود داشت 
باعث شد عده ای از مردم زیر دست و پا و ازدحام 
بمانند و در این حادثه تعدادی از عزاداران دچار آسیب 
شدند که بین آنها زن و مرد و سالمند و نوجوان وجود 
دارد.« وی در پایان تصریح کرد: »بر اثر ازدحام و فشار 
سردار  مراسم  تشییع کنندگان  از  تعدادی  جمعیت، 

سلیمانی مصدوم شدند و شماری نیز جان باختند.«

همراهی شهید سلیمانی برای 
شکستن حلقه تحریم های دارو

حضور وزیر بهداشت بر بالین 
مصدومان تشییع سردار سلیمانی

بررسی پدیده ازدحام در تجمعات انبوه

کنترل شلوغی و رهایی از مخمصه
 دکتر مهراب شریفی سده پزشک

مدرس امداد و نجات موسسه آموزش عالی هالل ایران 
 اشرف سادات موسوی 

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، موسسه 
آموزش عالی هالل ایران  



3 سالمت در جهان

سال هاست نظام سالمت گرفتار کمبود متخصصانی است که تخصص آنها درمان کهنساالن و بیمارترین بیماران است

متخصصانی که باید سالمندان را درمان کنند، کجا هستند؟
لیندا با حدود 70 سال، روزگار 
خوشی را نمی گذراند. وضعیت 
بنیه خوبی  و  مناسب  روانی 
و  می خوابید  زیاد  نداشت. 
نمی توانست خوب کار کند، وزنش به شدت 
باال رفته و با کمی راه رفتن نفسش تنگ می شد. 
فرزندانش مادر را پیش متخصص طب سالمندی 
بردند تا بتواند وضعیت سالمتش را در مجموع کنترل 
کند. متخصصی که او نزدش رفت، چند درمان را با 
هم پیشنهاد کرد؛ خوابش تحت مطالعه قرار گرفت 
و معلوم شد مبتال به آپنه، نوعی اختالل خواب 
است. پزشک داروی ضدافسردگی او را تغییر داد 
و به کمک آب درمانی تالش کرد تا بنیه اش تقویت 
شود و بعد از آن برای کاهش وزن عمل جراحی 
را پیشنهاد داد.سالمندانی که در دهه 80 یا بیشتر 
زندگی می کنند، همیشه دسترسی به متخصص طب 
سالمندی ندارند. این متخصصان عالوه بر نظارت 
و هماهنگی درمان بسیاری از  بیماری ها، ناتوانی ها و 
تجویزهای دارویی، به بیماران خود کمک می کنند 
بفهمند برای سالمت و بهبود کیفیت زندگی شان 
چه موردی از همه مهم تر است.با افزایش سریع 
جمعیت سالمند در یکی- دو دهه گذشته، فاصله 
بین تقاضا یعنی تعداد بیمارانی که به دلیل افزایش 
سن نیازمند مراقبت های خاص هستند و عرضه 
یعنی تعداد متخصصان طب سالمندی هر روز 
بیشتر می شود و امروز این کمبود برای مسووالن 

سالمت دردسرساز شده است.
طب سالمندی از سال 1988 میالدی به عنوان 
تخصص پزشکی در آمریکا پذیرفته شد. نتایج 
یک بررسی نشان می دهد تعداد برنامه های تربیت 
متخصص طب سالمندی طی این 16 سالی که از 

رسمیت آن می گذرد، از 182 برنامه به 210 برنامه 
رسیده که با توجه به رشد جمعیت سالمند ایاالت 
متحده یعنی رشدی نداشته است.عالوه بر این، 
براساس گزارش انجمن طب سالمندی آمریکا، 
طب سالمندی نتوانسته پزشکان جوان را جلب کند 
و بیش از یک سوم فضاهایی که برای روان پزشکی 

سالمندی در نظر گرفته شده، خالی مانده اند. 
اگر مطابق با استانداردهای آمریکا، برای هر 700 
بیمار نیازمند به درمان های پیچیده پزشکی یک 
متخصص طب سالمندی داشته باشیم، تا سال 
2025 میالدی باید بیش از 33هزار متخصص طب 
سالمندی در آمریکا تربیت شده باشند. این تعداد 

اکنون 7هزار متخصص است که تنها نیمی از آنها 
تمام وقت کار می کنند. بسیاری این تخصص را با 
»سالمندی شناسی« که درباره افزایش سن مطالعه 
می کند، اشتباه می گیرند. سالمندی شناسی هرچند 
با سالمندان کار می کند، ربطی به درمان و سالمت 
این گروه سنی ندارد. چرا با وجود اینکه درآمد 
این رشته بیشتر می شود، تعداد دانشجویانی که 
طب سالمندی را به عنوان تخصص خود انتخاب 

می کنند، زیاد نیست؟
شاید یکی از دالیل آن پوشش بیمه دولتی این 
تخصص است. اگر قرار باشد به جای بیمه های 
خصوصی با بیمه  دولتی همکاری کنید که سالمندان 

را زیر پوشش دارد، مدت بیشتری طول خواهد کشید 
تا بتوانید وام های دانشجویی خود را پرداخت کنید. 
این تخصص مانند بعضی تخصص های دیگر 
پزشکی، فریبندگی ندارد یا نویدبخش پزشکی 
بتوانید متخصص  جسورانه نیست. برای آنکه 
طب سالمندی خوبی باشید، باید صبور باشید و 
مهارت های ارتباطی خوبی داشته باشید و شخصیتی 
داشته باشید که مثال یک جراح خوب نیازی به آن 
ندارد.هرچند همه سالمندان نیازی به متخصص 
طب سالمندی ندارند، طبق استانداردهای کشوری 
حدود 30درصد از جمعیت باالی 65 سال کشور، 
همچنین افراد مبتال به 3 نوع بیماری مزمن و افراد 

باالی 85 سال نیازمند مراجعه و نظارت متخصص 
طب سالمندی هستند.دوروتی الکین، 93 ساله، 
دارای نارسایی قلبی است، به زمین افتاده، سرطان 
روده دارد و دریچه قلب خود را تعویض کرده. 
دختر 70 ساله اش مادرش را نزد متخصص طب 
سالمندی آورده تا بتواند کیفیت زندگی او را بهبود 
بخشد. پزشک توانسته در یک سال گذشته میزان 
داروی مصرفی دوروتی را کاهش دهد. به گفته 
دخترش، این دیگر موضوع دستور این دارو یا آن 
اقدام درمانی نیست، بیشتر یک نگاه همه جانبه به 
سالمت است.کارشناسان عقیده دارند با یک حرکت 
معجزه آسا در تعداد متخصصان طب سالمندی، 
نمی توان به نیازهای جمعیت در حال افزایش 
سالمندان پاسخ داد. رهبران این تخصص عقیده 
دارند، عالوه بر تربیت متخصص باید راه های 
دیگری را هم در نظر داشته باشند. مثال، دکتر 
مری تینتی، رئیس متخصصان طب سالمندی از 

دانشگاه ییل، معتقد است متخصصان این رشته 
می توانند به عنوان گروه کاری کوچک و خاص 
به آموزش موسساتی که سالمندان را نگهداری 
می کنند، کمک کنند. به نظر او، مهم ترین کار این 
متخصصان می تواند این باشد که سایر همکارانشان 
مانند پرستاران، دستیاران پزشک یا داروسازان 
و درمانگران، نیازهای این بیماران را به خوبی 

درک می کنند.
افتادن  حال  در  هم اکنون  اتفاق  این  جهاتی  از 
است. نمایندگان انجمن های متخصصان قلب و 
سرطان شناسان به تدریج در حال  توجه خاص 
به بیماران سالمند هستند. نظام سالمت در کار 
پذیرش رویکردهای دوست سالمندان مانند طراحی 
بخش های اورژانس خاص برای سالمندان است و 
انجمن جراحان آمریکا برنامه های بازبینی را تعریف 
کرده و  بیمارستان ها باید نتایج خود را درباره درمان 

بیماران سالمند بهتر کنند.
پزشکان با هر تخصصی، هر روز بیشتر به این 
نتیجه می رسند که اگر متخصص اطفال نباشند، 
تعداد زیادی از بیماران آنها در آینده سالمندان 
خواهند بود. بررسی انجمن پزشکی آمریکا در 
سال 2016 میالدی نشان داد نزدیک به 40درصد 
از بیمارانی که به متخصصان داخلی یا جراحان 
عمومی مراجعه کرده اند، تحت پوشش بیمه دولتی 

سالمندان بوده اند.
دکتر سوپیانو، استاد پزشکی دانشگاه یوتا به می گوید: 
»دانشجویان ما از نزدیک این موضوع را احساس 
می کنند و من به آنها می گویم اگر از مراقبت از 
سالمندان خوشتان نمی آید، رشته ای به جز پزشکی 

برای خود انتخاب کنید.« 
منبع:نیویورکتایمز

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

دوروتی الکین، 93 ساله، دارای نارسایی 
قلبی است، به زمین افتاده، سرطان 

روده دارد و دریچه قلب خود را تعویض 
کرده. دختر 70 ساله اش مادرش را 
نزد متخصص طب سالمندی آورده تا 

بتواند کیفیت زندگی او را بهبود ببخشد. 
پزشک توانسته در یک سال گذشته 

میزان داروی مصرفی دوروتی را کاهش 
دهد. به گفته دخترش، این دیگر 

موضوع دستور این دارو یا آن اقدام 
درمانی نیست، بیشتر یک نگاه همه جانبه 

به سالمت است

آمریکا

شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت

در چین اکثر مردم خواهر یا برادر ندارند
زبان چینی واژه ای برای »برادر« یا »خواهر« ندارد. به جای آن شما یکjiejie )خواهر بزرگ تر(، Meimei )خواهر 
کوچک تر(،Gege )برادر بزرگ تر( یاdidi )برادر کوچک تر( هستید. از هزاران سال پیش، سلسله مراتب و روابط 
خانوادگی بخش اصلی جامعه چین را تشکیل می داده اما در 4 دهه اخیر، این مساله مهم کامال تغییر کرده است. 
برای اکثریت جمعیت، خواهر یا برادر داشتن، صرفا یک مفهوم شده. در سال 1980 میالدی، چین شاید شدیدترین 
آزمایش کنترل اجتماعی جمعیت را در جهان اعمال کرده است. برمبنای این سیاست، با برخی استثنائات مهم، 

زن وشوهرهای چینی اجازه خواهند داشت هرکدام فقط یک بچه داشته باشند. در نتیجه تغییرات اجتماعی ای که 
ریاضیدانان نتوانستند آنها را مشاهده کنند، چین هم اکنون به سرعت در حال پیرشدن است. بر اساس آمارهای فعلی، 
34 درصد جمعیت چین تا سال 2050 میالدی باالی 60 سال سن خواهند داشت. این رقم هم اکنون 12 درصد است. 
خانواده ها به منظور سرمایه گذاری برای آینده یک بچه مقادیر زیادی زمان و هزینه صرف می کنند که بخش عمده ای 
از برنامه شان، خرج مستمری را تشکیل می دهد. با این حساب جای تعجب نیست که دولت چین در سال 2015 

میالدی اعالم کرده سیاست مربوط تغییر می کند تا اجازه دهد هر خانواده تا دو فرزند داشته باشند. 

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، 
برای نخستین بار شمار مردان سیگاری در 
جهان کاهش یافته، این درحالی است که 
زنان  میان  سیگار  استعمال  روند  کاهش 
پیش از این طی سال های گذشته به وضوح 

مشاهده شده بود.
سازمان جهانی بهداشت که به صورت مستمر 
رفتار افراد سیگاری و استعمال کنندگان دیگر 
اشکال دخانیات را از حدود 20سال پیش 
تاکنون رصد می کند در گزارش امیدوارکننده 
استعمال  دیگر  جنبه های  برخی  به  خود 

دخانیات نزد مردان نیز اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، بیش از 82 درصد 
از یک میلیارد و 337 میلیون مصرف کننده 
سیگار در جهان یا به عبارتی اکثریت قاطع 
استعمال کنندگان دخانیات را مردان تشکیل 

می دهند.
تدروس آدهانوم گبریسوس،  مدیر سازمان 
جهانی بهداشت در این زمینه یادآور شده، 
شمار  مستمر  افزایش  از  آمارها  تاکنون 
دخانیات  کشنده  محصوالت  که  مردانی 

را مصرف می کردند، حکایت داشت.
 گبریسوس در ادامه با ابراز خرسندی از 
کارزارهای مبارزه با استعمال دخانیات که 
از سال 2019 میالدی به شکلی جدی آغاز 
شده و قرار است در آینده نیز ادامه پیدا کند، 
تصریح می کند: »اما هم اکنون برای نخستین 
بار شاهد کاهش مصرف هستیم که بخش 
مهمی از این مساله از رویکرد قاطعانه تر 
ناشی  قبال صنعت دخانیات  دولت ها در 
می شود.« در سومین گزارش سازمان جهانی 
بهداشت در این باره آمده است: »شمار کل 
مصرف کنندگان دخانیات در جهان در کمتر 
از 20 سال با کاهش 60 میلیون نفری همراه 
بوده و در سال 2018میالدی به 1 میلیارد و 

337 میلیون نفر رسیده است.«
بر اساس این گزارش، شمار مصرف کنندگان 
دخانیات میان زنان نیز در همین دوره زمانی 
با کاهشی 100 میلیونی در سال 2018میالدی 

به 244 میلیون نفر رسیده است.
مهم ترین نکته در این گزارش که تنها به 
مصرف کنندگان دخانیات مربوط می شود 

را  الکترونیک  سیگار  استعمال کنندگان  و 
دربرنمی گیرد، متوقف شدن روند افزایش 

مصرف میان مردان است.
جهانی  سازمان  کارشناسان  تخمین  طبق 
بهداشت، شمار مردان سیگاری طی سال های 
2018 تا 2020میالدی  باز هم 2میلیون نفر 
به 1  یافت و در مجموع  کاهش خواهد 
میلیارد و 91 میلیون نفر خواهد رسید. این 
میزان طی سال های2020 تا 2025میالدی 
با کاهش 4 میلیون نفری به یک میلیارد و 

87 میلیون نفر می رسد.
سازمان جهانی بهداشت همچنین پیش بینی 
کرده از شمار مردان و زنان سیگاری نسبت 
به سال 2018میالدی در مجموع 10میلیون 
نفر کاسته شود و این میزان کاهش طی 5 

سال آینده به 27 میلیون برسد.
این گزارش نشان می دهد میزان مصرف 
دخانیات میان ساکنان آسیای جنوب شرقی 
بسیار بیشتر از دیگر نقاط جهان است اما بر 
اساس برآوردها، میزان استعمال دخانیات 
مناطق  مصرف  سطح  تا  سرعت  به  باید 
اروپایی و بخش های غربی اقیانوس آرام 

کاهش پیدا کند.
سازمان بهداشت جهانی در انتهای گزارش 
خود یادآور شده، ساالنه بیش از 8 میلیون 
نفر بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از 

دست می دهند.
منبع:یورونیوز

سی موسسه و نهاد بهداشت و سالمت فرانسه 
چالشی را با نام »ژانویه بدون الکل« برای مبارزه 
با آثار منفی نوشیدنی های الکلی راه انداخته اند.
این چالش که از اول ژانویه آغاز شده، از 
شهروندان فرانسوی می خواهد تا در سراسر 
اولین ماه سال نو میالدی لب به نوشیدنی های 
الکلی نزنند. این چالش یک روز پس از شب 
تحویل سال آغاز  شد که یکی از »الکلی ترین« 
شب های سال در بسیاری از کشورهای جهان 
است زیرا نوشیدنی های الکلی یکی از پایه های 

ثابت جشن های سال نو میالدی است.
این چالش از کارزار »ژانویه خشک« بریتانیا 
الهام گرفته که از سال 2013میالدی برای 

محدود کردن استفاده از الکل راه افتاد.
همان  از  البته  الکل«  بدون  »ژانویه  کارزار 
بزم«  »اهل  نهادهای  منفی  واکنش  با  آغاز 
مواجه شد. برنار فرژ، رئیس کنفدراسیون 
ملی تولیدکنندگان مشروبات الکلی فرانسه 
در مخالفت با این چالش می گوید: »فرجام 
چنین کارزارهایی، گام به گام، ممنوعیت کامل 

نوشیدنی های الکلی است.«
نهادهای فرانسوی حامی محدودیت مصرف 
نوشیدنی های الکلی می گویند اساسا قرار بود 
دولت این کارزار را راه بیندازد اما این ابتکار عمل 
پس از دیدار امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
تولیدکنندگان  انجمن  مسووالن  با  فرانسه 
شامپاین، عمال از دستور کار نهادهای دولتی 

حذف شد.
فرانسه، 20  دولتی  انجمن های  آمار  بر  بنا 
 80 مشتری  کشور  این  جمعیت  درصد 
درصد نوشیدنی های الکلی هستند. ناتالی لتور، 
یکی از سازمان دهندگان »ژانویه بدون الکل« 
الکلی های  نه  این کارزار،  می گوید:»هدف 
سفت و سخت که شهروندان عادی هستند.«
دیگر  مانند  الکل«  بدون  »ژانویه  چالش 
چالش های عصر در اینترنت و شبکه های 
اجتماعی سازماندهی شده است. دوستداران 
این چالش با نصب برنامه آن روی تلفن 
خود تالش می کنند دست کم یک ماه در سال 

الکل ننوشند. به عالوه، صاحبان رستوران ها و 
میکده هایی که به منافع عمومی می  اندیشند 
هم می توانند پوستر ها و تبلیغات این چالش 
را از سایت dryjanuary.fr دانلود و چاپ 

و منتشر کنند.
»ژانویه بدون الکل« به شهروندان فرانسوی 
وعده سالمت عمومی بهتر، پوست بشاش تر، 
خواب بهتر، کاهش وزن و البته پس انداز بیشتر 

را می دهد.
مصرف الکل عامل مرگ ومیر 41 هزار نفر 
فرانسوی در سال است. با وجود تبلیغات 
دولتی و الزام تولیدکنندگان و فروشندگان 
نوشیدنی های الکلی به یادآوری مضرات الکل، 
نوشیدنی های الکلی در این کشور همچنان 

پرطرفدار هستند.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده، افزایش 
قیمت الکل و محدود کردن آن راهی است 

که از مصرف زیانبار آن جلوگیری می کند.
این سازمان در دستورالعملی به نام )سیفر( 
که در همین رابطه منتشر کرده، تالش کرده 
با کمک دولت ها، مصرف الکل را تا 7 سال 

آینده تا 10درصد کاهش دهد.
کنار وضع مالیت های سنگین تر برای مشروبات 

الکلی،  محدود کردن تبلیغات مشروبات الکلی، 
وضع قوانین سختگیرانه تر درباره مصرف الکل 
حین رانندگی و درمان بهتر عوارض مصرف 

ازجمله این اقدامات هستند.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن 
است که ساالنه 3میلیون نفر به دلیل مصرف 
مشروبات الکلی جان خود را از دست می دهند 
و الکل پنجمین عامل مرگ های زودهنگام در 

جهان شناخته شده است.
این سازمان امیدوار است دستورالعمل جدید 
بتواند دولت ها را تشویق کند به سوءمصرف 
الکل به عنوان یکی از مشکالت سالمت خود 
نگاه کنند، خصوصا 76 دولتی که در حال 
حاضر هیچ سیاست کنترل و مصرف الکلی 

در آنها اعمال نمی شود.
منبع:یورونیوز

چالش یک ماه بدون الکل در فرانسهمردان سیگاری کمتر شده اند

چین

گزارش سازمان جهانی بهداشت 
نشان می دهد میزان مصرف 
دخانیات میان ساکنان آسیای 

جنوب شرقی بسیار بیشتر 
از دیگر نقاط جهان است که 

باید به سرعت تا سطح مصرف 
مناطق اروپایی و بخش های غربی 

اقیانوس آرام کاهش پیدا کند

ژانویه بدون الکل« به شهروندان 
فرانسوی وعده سالمت عمومی 

بهتر، پوست بشاش تر، خواب بهتر، 
کاهش وزن و البته پس انداز 

بیشتر را می دهد



مرگومیرکودکانجهان،همچنانچالشبزرگپیشرو

وداع زود با زندگی...
خدمات  بهبود  وجود  با 
و  درمانی  و  بهداشتی 
مرگ ومیر  آمار  کاهش 
نوزادان و کودکان نسبت به 
یکی  عنوان  به  مساله  این  هنوز هم  گذشته، 
از چالش های اساسی سالمت جهانی مطرح 
است و ضرورت توجه به اقدامات پیشگیرانه 

و آموزش های پایه را می طلبد.

جان باختن یک کودک در هر 5 ثانیه!
بهداشت  سازمان های  گزارش های  براساس 
جهانی، یونیسف، دفتر جمعیت سازمان ملل متحد 
و بانک جهانی، گرچه پیشرفت های پزشکی و 
بهبود خدمات بهداشتی در سطح جهانی باعث 
شده  آمار مرگ ومیر کودکان کمتر از 5 سال نسبت 
به گذشته کاهش قابل توجهی داشته باشد و از 
12/6 میلیون مورد در سال 1990 میالدی به 6/3 
میلیون کودک کمتر از 15 سال )یک کودک در هر 
5 ثانیه( در سال 2017 میالدی برسد، این آمار باال 
که عمدتا ناشی از علل قابل پیشگیری است، مساله  
مهمی در حوزه سالمت جهانی تلقی می شود. 

به گفته مدیر تحقیقات و سیاست های یونیسف، 
بی توجهی به این مساله موجب می شود آمار 
مرگ ومیر کودکان کمتر از 5 سال که در حال 
حاضر 5/4 میلیون مورد است و حدود نیمی از 
آنها را نوزادان شامل می شوند، در سال 2030 
میالدی به 56 میلیون می رسد. به رغم پیشرفت های 
قابل توجه در زمینه نجات جان کودکان نسبت به 
سال های 1990 میالدی میلیون ها نفر از آنها هنوز 
هم به دلیل موقعیت زندگی فوت می کنند، در 
حالی که راهکارهای ساده ای مانند برخورداری 
از دارو، بهداشت، آب آشامیدنی سالم، تغذیه 
درست، واکسیناسیون و خدمات درمانی می تواند 

جان آنها را نجات دهد.  

محرومیت از خدمات اجتماعی؛ عامل 
جدی مرگ ومیر کودکان

نیمی از کودکان کمتر از 5 سال که در سال 2017 
ساکن  دادند،  دست  از  را  خود  جان  میالدی 
کشورهای جنوب صحرای آفریقا و 30درصد 
ساکن کشورهای جنوب شرق آسیا بوده اند. در 
نواحی جنوب صحرای آفریقا، از هر 13 کودک، 
یکی پیش از جشن تولد 5 سالگی می میرد، در 
حالی که این آمار در کشورهای توسعه یافته 1 

کودک در هر 185 کودک است. 
بیشتر کودکان کمتر از 5 سال به دلیل مشکالت 
و بیماری های اساسا قابل پیشگیری مانند عوارض 
حین زایمان، پنومونی، اسهال، آلودگی به ویروس 
اچ آی وی، ماالریا و عفونت های حاد تنفسی و 
سوءتغذیه از زندگی محروم می شوند. همچنین 
در سنین 5 تا 14 سال، حوادث و سوانح مانند 
رانندگی  تصادف  و  غرق شدگی  مسمومیت، 
مهم ترین عامل مرگ ومیر آنهاست. در این زمینه 
نیز تفاوت های محل سکونت وجود دارد و زمینه 
خطر در کودکان ساکن کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا 15 برابر بیشتر از کودکان اروپایی است. 

مرگ بیش از 6 میلیون کودک کمتر از 15 سال 
هزینه های هنگفتی نیز بر اقتصاد جوامع تحمیل 
می کند که پایان دادن به مرگ های پیشگیرانه و 
سرمایه گذاری در سالمت کودکان و نوجوانان جزو 
مؤلفه های مهم توسعه انسانی، رشد و شکوفایی 

آینده خواهد بود. 

نوزادان آسیب پذیرتر هستند!
برای هر کودک در هر قسمتی از دنیا، پرخطرترین 
دوران زندگی، نخستین ماه تولد است که آمار 
حدود 2/6 میلیون نوزاد در سال را نشان می دهد. 
از این تعداد، نیمی طی 24 ساعت اول زندگی و 
75درصد طی هفته اول جان خود را از دست 
می دهند. از همین رو، 48 ساعت اول تولد در 
حفظ جان نوزاد نقش حیاتی دارد و مادر و نوزاد 
باید از خدمات بهداشتی، کنترل بیماری ها و درمان 

فوری برخوردار باشند. 
این موضوع در مورد نوزادان ساکن کشورهای 
جنوب صحرای آفریقا و جنوب شرق آسیا 9 
برابر کشورهای توسعه یافته است، حتی این آمار 
در هر کشور نیز تفاوت هایی دارد، به طوری که 
مرگ ومیر کودکان کمتر از 5 سال در روستاها به 
طور متوسط 50درصد بیشتر از کودکان ساکن 

شهرهاست. به عالوه، فرزندان مادرانی که سطح 
آموزش و سواد کمتری دارند بیشتر در معرض 

این خطر هستند. 
مراقبت های دوران بارداری مثل واکسیناسیون، 
کنار گذاشتن دخانیات و الکل و همچنین کنترل 
فشارخون، دیابت و... در افزایش سالمت جنین 
تاثیرگذار خواهد بود. همچنین برخورداری از 
خدمات بهداشتی و درمانی حین زایمان را نباید 

در این زمینه فراموش کرد. 
پس از زایمان نیز کنترل وضعیت تنفس نوزاد، 
لزوم شیردهی فوری با شیر مادر، گرم نگه داشتن 
نوزاد و شستشوی دست ها پیش از تماس با بدن 

نوزاد ضرورت دارد. نوزاد باید توسط 
متخصص نوزادان معاینه شده 

و هرگونه احتمال بیماری 
جدی تلقی شود زیرا 

ممکن است خیلی سریع پیشرفت کند و در صورت 
عدم تشخیص و درمان مناسب حیات نوزاد را به 
خطر بیندازد. این مراقبت ها باید در مورد نوزادان 
نارس جدی تر باشد زیرا معموال در معرض خطر 

بیشتری قرار دارند.

جدی ترین عوامل زمینه ساز مرگ ومیر 
کودکان

بیشتر آمار مرگ ومیر کودکان ناشی از بیماری هایی 
است که با آموزش به خانواده و کنترل وضعیت 
کودک کامال قابل پیشگیری است. همچنین از طریق 
خانگی  مراقبت های  و  درمانی  اقدامات 
جمله  از  است.  درمان پذیر 
مهم ترین این بیماری ها 
می توان به این موارد 

اشاره کرد:

پنومونی: عفونت های تنفسی، به خصوص پنومونی 
نخستین عامل فوت کودکان کمتر از 5 سال در 
دنیاست. این بیماری که در صورت عفونی شدن 
بافت ریه به عنوان عمقی ترین قسمت سیستم 
تنفسی ایجاد می شود، با تب و سرفه همراه است. 
گرچه این عالئم در سرماخوردگی و آنفلوانزا نیز 
وجود دارد، مراجعه فوری به پزشک و تشخیص 
دقیق برای پیشگیری از وخامت بیماری و درمان 
سریع ضرورت دارد تا با بیماری های دیگر اشتباه 

گرفته نشود. 
مواجهه مستمر کودک با آالینده های جوی یا خانگی 
و سوءتغذیه مهم ترین علل زمینه ساز پنومونی هستند. 
امروزه واکسن این بیماری در بسیاری از جوامع 
توسعه یافته کاربرد دارد ولی متاسفانه هنوز در برنامه 
واکسیناسیون همگانی همه کشورها جانگرفته است.

اسهال: اسهال دومین عامل مرگ ومیر کودکان است. 

ساالنه حدود 1/7 میلیارد کودک به این بیماری 
مبتال می شوند که 525 هزار نفر آنها به دلیل این 
بیماری جان خود را از دست می دهند. اسهال ممکن 
است چند روز طول بکشد و به دلیل کاهش آب 
و امالح مورد نیاز بدن، جان کودک را تهدید  کند. 
ابتال به عفونت های باکتریایی، نوشیدن آب آلوده و 
سوءتغذیه مهم ترین علل ابتال به این بیماری هستند. 
تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر تا 6ماهگی و 
ادامه شیردهی تا 2سالگی، همچنین رعایت بهداشت 
فردی و غذایی به طور جدی در این زمینه تاثیر 
پیشگیرانه دارد. همچنین در صورت ابتالی کودک به 
اسهال، مراجعه به پزشک و مصرف دارو، پودرهای 

»اوآراس« مکمل روی ضروری است. 
ماالریا: خوشبختانه ماالریا در بسیاری از کشورهای 
در  جدی  مشکل  هم  هنوز  اما  شده  ریشه کن 
کشورهای آفریقایی است. این بیماری که با تب 
همراه است، معموال پس از 10 تا 15 روز گزش 
پشه، ظاهر می شود. سردرد و لرز از دیگر عالئم 
بیماری است که در صورت عدم تشخیص و 
درمان به موقع می تواند زمینه ساز مرگ کودک شود. 
مسلما محافظت در برابر پشه ناقل از طریق پشه بند 
و سمپاشی محل سکونت مهم ترین اقدام پیشگیرانه 
است و در صورت ابتال، نباید در مراجعه به پزشک 

و اقدام فوری درمان تعلل کرد.
اچ آی وی و ایدز: انتقال ویروس اچ آی وی حین 
زایمان و شیردهی عامل ابتالی بیش از 90درصد 
نوزادان به این ویروس است. تشخیص وضعیت 
مادر، مراقبت های زایمان و تغذیه درست کودک 
می تواند تا حد زیادی تاثیر پیشگیرانه داشته باشد. 
گرچه توجه به اقدامات بهداشتی و درمانی در مورد 
این کودکان می تواند کیفیت زندگی آنها را ارتقا 
ببخشد، متاسفانه بیش از نیمی از کودکان مبتال به 
ویروس اچ آی وی در 2سال نخست زندگی، جان 

خود را از دست می دهند. 
سوءتغذیه: بیش از 20 میلیون کودک در دنیا، 
به خصوص در کشورهای فقیر آفریقایی و جوامع 
درگیر جنگ مانند یمن، از سوءتغذیه جدی رنج 
ابتال به بیماری های  می برند که آنها را مستعد 
مختلف و مرگ زودهنگام می کند. در چنین شرایطی، 
مصرف موادغذایی غنی شده می تواند به حفظ 
سالمت سه چهارم این کودکان کمک کند و زمینه ساز 
زندگی عادی آنها باشد. البته عالوه بر این، گاهی 
اینکه کودکان در شرایط عادی زندگی  به رغم 
می کنند، بی توجهی به تغذیه آنها و مصرف مداوم 
خوراکی های ناسالم، زمینه ساز کمبودهای جدی 

غذایی خواهد بود. 
WHO :منبع
scalingupnutrition.org
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کاظمی

براساس گزارش های سازمان های بهداشت 
جهانی، یونیسف، دفتر جمعیت سازمان ملل 

متحد و بانک جهانی، گرچه پیشرفت های 
پزشکی و بهبود خدمات بهداشتی در سطح 

جهانی باعث شده  آمار مرگ ومیر کودکان 
کمتر از 5 سال نسبت به گذشته کاهش 

قابل توجهی داشته باشد و از 12/6 
میلیون مورد در سال 1990 میالدی به 

6/3 میلیون کودک کمتر از 15 سال )یک 
کودک در هر 5 ثانیه( در سال 2017 

میالدی برسد، این آمار باال که عمدتا ناشی 
از علل قابل پیشگیری است، مساله  مهمی 

در حوزه سالمت جهانی تلقی می شود

آلودگی هوا؛  قاتل خاموش کودکان
با توجه به آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود 90درصد ساکنان 

کره زمین هوای آلوده استنشاق می کنند که عامل نزدیک به 7 میلیون 
مرگ در سال می شود و تقریبا 600 هزار نفر آنها کودکان کمتر از 15 

سال هستند. گزارش ها حاکی از آن است که روزانه حدود 93درصد 
کودکان کمتر از 15 سال )1/8 میلیارد کودک( در معرض آلودگی هوای منزل 

یا بیرون هستند که تاثیرات جدی بر سالمت و رشد آنها مانند ابتال به عفونت های 
حاد تنفسی و اختالل در عملکرد مغزی دارد. 

متخصصان معتقدند خانم هایی که طی بارداری در معرض آلودگی هوا هستند، بیشتر درمعرض 
خطر زایمان زودرس و وزن پایین نوزاد در زمان تولد قرار می گیرند. آلودگی هوا همچنین 

بر رشد نورولوژیک و توانایی های شناختی کودکان تاثیر 
می گذارد. کودکانی که در محیط هایی با آلودگی جدی زندگی 
می کنند، در آینده با خطر بیشتر ابتال به بیماری های مزمن مثل 

ناراحتی های قلبی- عروقی مواجه خواهند بود. 
یکی از دالیلی که کودکان را در برابر آثار آلودگی هوا آسیب پذیرتر 
می کند این است که آنها تنفس سریع تری نسبت به بزرگساالن دارند، 
درنتیجه آالینده های بیشتری را جذب می کنند. از همین رو، استفاده از 
وسایل گرمایی و روشنایی مانند هیزم و... در محیط منزل که با آلودگی جدی 
هوا همراه است، در بسیاری از موارد خطرآفرین است و انرژی های پاک و تجدیدپذیر 

باید جایگزین آنها شود.

در ایران ساالنه 15هزار نوزاد می میرند و این به معنای آن است 
که به ازای هر هزار تولد زنده 10 نوزاد ایرانی جان خود را از 
دست می دهند. این میزان هر چند از میانگین جهانی؛ یعنی 
مرگ 19 نوزاد به ازای هر هزار تولد کمتر است، در کشور های 
پیشرفته به ازای هر هزار تولد زنده تنها 3 کودک جان خود را از 
دست می دهند. کاهش نرخ مرگ ومیر نوزادان از شاخص های 
مهم بهداشت و رفاه اجتماعی است و بهبود آن در شرایطی که 
عنوان می شود ایران نیازمند افزایش نرخ جمعیت است، ضروری 
به نظر می رسد. آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد میزان 
مرگ نوزادان در کشور طی 3 دهه گذشته به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته و اکنون به 10 مرگ به ازای هر هزار تولد زنده 
رسیده است. با توجه به تولد ساالنه حدود یک میلیون و 500 هزار 
نوزاد در کشور، هر سال حدود 15 هزار نوزاد از بین می روند. 
به طور کلی، 4 شاخص  اصلی سالمت نوزادان و مادران وجود 
دارد که شامل مرگ نوزادان، مرگ کودکان زیر یک سال، مرگ 
کودکان زیر 5 سال و مرگ مادران است. میزان مرگ نوزادان 3 
دهه پیش محاسبه نمی  شود اما میزان آن در ایران 10 مرگ به 

ازای هر هزار تولد است که متوسط جهانی آن 19مورد و متوسط 
آن در کشورهای پیشرفته 3 مرگ به ازای هزار تولد زنده است. 
میزان مرگ کودکان زیر یک سال اوایل دهه 60 حدود 110 در 
هزار تولد زنده بود که اکنون به 8/13 رسیده و میزان مرگ کودکان 
زیر 5 سال نیز اوایل دهه 60 حدود 140 مرگ به ازای هزار تولد 
زنده بود که اکنون به 6/15مرگ در هزار تولد زنده کاهش یافته 
است. شاخص مرگ مادران در کشور اوایل دهه 60 حدود 245 
مرگ به ازای هزار تولد زنده بود که اکنون به حدود 20 مرگ 
در هزار تولد زنده کاهش یافته و ساالنه حدود 300 مرگ مادر 

در کشور وجود دارد.

موفقیت ایران در پوشش واکسیناسیون
اوایل انقالب فقط 6 واکسن در کشور در برنامه واکسیناسیون 
وجود داشت و پوشش واکسیناسیون30 درصد بود. اکنون 10 
واکسن در این سیستم وجود دارد و پوشش واکسیناسیون نیز 
به صددرصد رسیده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت 
جهانی، ایران یکی از بهترین کشورهای دنیا در پوشش موفق 
واکسیناسیون است. در ایران مرگ ناشی از سرخک وجود ندارد. 
کزاز نوزادی ساالنه جان 60 هزار کودک را در دنیا می گیرد اما 
سال هاست مرگ ناشی از کزاز نوزادی در کشور نداریم، در حالی 
که دهه60 ساالنه 10 هزار مورد مرگ ناشی از این بیماری در 
کشور وجود داشت. هیچ موردی از بیماری سیاه سرفه در ایران 

وجود ندارد، در حالی که هر سال 197 هزار نفر در جهان بر 
اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. 17 سال است 
که هیچ موردی از فلج اطفال در کشور نداریم و این بیماری در 
ایران به علت موفقیت برنامه واکسیناسیون ریشه کن شده است.

کاهش سوءتغذیه در کشور
میزان سوء تغذیه حدود 50 درصد در کشور کاهش یافته است. 
به عنوان مثال کم خونی ناشی از فقر آهن بین مادران و دختران 
با غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک و توزیع قرص آهن به 
14 درصد رسیده است. این میزان در آمریکا 17 درصد و در 
ترکیه 30 درصد است. کمبود ویتامین D در 10 سال گذشته در 
کشور 6برابر شد اما با توزیع مکمل جدید ویتامین D بین تمام 
دختران متوسطه و توزیع قطره این ویتامین بین نوزدان تا 15 
ماهگی این کمبود در حال کاهش است. 3 دهه پیش ساالنه هزار 
نوزاد مبتال به تاالسمی ماژور متولد می شدند و بسیاری از این 
نوزادان نیز می مردند اما اکنون تعداد این نوزادان به ساالنه 200 
مورد کاهش یافته است. ساالنه بین 300 تا 400 نوزاد مبتال به 
نشانگان داون در کشور متولد می شوند. برنامه وزارت بهداشت 
غربالگری و شناسایی این نوزادان تا قبل از 16ماهگی است که 
از طریق سونوگرافی و آزمایش مایع آمنیوتیک انجام می شود و 
در صورت تشخیص به موقع بر اساس قانون سقط درمانی و 
فتوای مراجع دستور سقط جنین تا قبل از 16ماهگی صادر 
می شود.  در صورتی که این تشخیص بعد از 16 ماهگی باشد، 

بر اساس قانون نمی توان اقدام خاصی انجام داد.

بخش قابل توجهی از مرگ ومیر نوزادان در 
مناطق محروم و روستاهای کشور اتفاق می افتد 
چون در این مناطق مراکز بهداشت و درمان 
به ندرت یافت شده و اغلب زایمان ها توسطه 
ماماهای محلی انجام می شود بنابراین در مناطق 
روستایی و کم برخوردار خانم های باردار و زائو کمتر به مراکز بهداشتی مراجعه می کنند و 
تحت مراقبت قرار می گیرند. زایمان ها در مناطق محروم و کم برخوردار به وسیله ماماهای 
محلی، کنترل نشدن وضعیت مادر و نوزاد را به دنبال دارد. در شهرستان های کشور تنوع و 
متعدد مراکز بهداشت و درمان مثل کالنشهرها نیست بنابراین در شهرهای بزرگ و مراکز 
استان  تعداد مرگ ومیر نوزادان کمتر از میانگین مطرح شده است اما در شهرستان های کوچک 
و روستاها عدد و رقم بیش از این تعداد است. با این تفاسیر عدد و ارقام منتشرشده درباره 
تعداد مرگ ومیر ساالنه نوزادان را نمی توان به شهر، شهرستان، استان، روستا و... به شکل 
یکسان تعمیم داد، بلکه این میزان نشان دهنده متوسط مرگ ومیر نوزادان به طور ساالنه در 
کشور است. اگر میان چند روستا یک مرکز بهداشت و درمان تاسیس شود، به نسبت نرخ  
مرگ ومیر نوزادان به شکل قابل توجهی کاهش می یابد. در این شرایط پزشک زنان و ماما 
موظف هستند حداقل 2 بار در هفته به روستاها مراجعه کنند و خانم های باردار را تحت 
معاینه قرار دهند. بی شک این گونه اقدامات در ارتقای سالمت مادر و نوزاد نقش بسزایی دارد. 
با چنین اقدامی میزان  مرگ ومیر نوزادان در کشور به شکل قابل مالحظه ای کاهش می یابد. 
در گذشته تعداد مرگ ومیر نوزادان بیش از میزان کنونی بود. برای مثال در دهه 60 میزان  
مرگ ومیر نوزادان 19در هزار تخمین زده می شد اما اکنون در اغلب شهرهای کشور تعداد  
مرگ ومیر نوزادان به میزان قابل توجهی کاهش یافته چون در بیمارستان های کشور بخش 

زنان فعال است و خانم های باردار تحت مراقبت قرار می گیرند. 

مرگ ومیر نوزادان به دلیل نبود مراکز بهداشتیمرگ ومیر نوزادان در ایران 5 برابر کشور های پیشرفته

 دکتر علی اکبر سیاری
فوق تخصص گوارش کودکان ومعاون پیشین 

وزیربهداشت

 دکتر ایرج خسرونیا 
رئیس انجمن متخصصان 

داخلی ایران
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: خانم پاسدار! به عنوان یک دختر تبریزی 
ایران  برای  آسیا،  دردوومیدانی  شکنی  رکورد  با 

مدال طال گرفتید، از این افتخار برایمان بگویید.
برگزار  مالزی  در  آسیایی  مسابقات  امسال  ماه  آذر 
شد که من در 1500 متر رکورد زدم. این مسابقات 
در رده سنی 35 تا 39 سال برگزار شد. رکورد آسیا 
در این ماده 4 دقیقه و42 ثانیه بود و من 1500 متر 
را در 4 دقیقه و 40 ثانیه دویدم. در 5 هزار متر هم 
نقره گرفتم. در 4 در 400 متر تیمی هم دوم شدیم. 
امسال من کاپ اخالق هم گرفتم و هم با این رکورد 

برای مسابقات جهانی انتخاب شدم.

: این اولین بار بود که در مسابقات آسیایی 
می دویدید؟

مسابقات آسیایی هر دو سال یکبار برگزار می شود. دو 
سال قبل رقابت ها در چین بود. سال اول 20 تا 25 
نفر زن و مرد از ایران به این مسابقات رفته بودیم. 
همیشه  شیرازی ها  اما  بودند  شهرها  همه  از  تقریبا 

شرکت کننده بیشتری دارند. 

نتیجه  خوب  امسال  مثل  هم  قبل  دوره   :
گرفته بودید؟

 400 در   4 در  و  متر   1500 در  چین  مسابقات  در 
آوردم.  سومی  مقام  دو  و  دادم  مسابقه  امدادی  متر 
از همه کشورهای آسیایی آمده بودند. در ایران در 
رده استقامت اولین نفری هستم که در این رده مدال 
طال گرفته ام. در تبریز ورزشکار حرفه ای در این رده 
سنی نداریم. بیشتر بچه ها در ماده های سرعت فعالیت 
سرعتی  ماده های  در  است،  کوهستانی  تبریز  دارند. 

قهرمان داریم، نه در استقامت.

: امسال که طال گرفتید و رکورد زدید حتما 
استقبال خوبی در تبریز از شما شد؟

کسی نبود که استقبال کند. من معلم ورزش هستم. 
اما  نکرده  حمایتی  مالی  نظر  از  پرورش  و  آموزش 
بعد از مسابقات آسیایی استقبال خوبی کردند. مدیر 
و معلم های مدرسه آمده بودند. همین ارزشمند است.

: منظورتان چیست؟
هیات  نه  نمی کنند؛  حمایت  اصال  استانی  مسووالن 
دوومیدانی و نه اداره ورزش. با مسوول هیات حرف 
زدم. گفت مریض بودم و ماشینم در مکانیکی بود. 
عذرخواهی کردند. اینطور که صحبت می کنند، خجالت 

می کشم. حمایت مالی نداریم. 

هم  آنها  چطور،  دوومیدانی  فدراسیون   :
کاری نمی کنند؟

 فدراسیون حمایتی نمی کند. می گوید مثل بقیه با هزینه 
شخصی بروید. در فدراسیون انجمن پیشکسوتان را 
داریم که زیر نظر فدراسیون کار می کند، نظارت است 
اما حمایت مالی وجود ندارد. حراستی داریم که در 
مسابقات همراه بچه ها می آید. انجمن می گوید بدون 
اجازه فدراسیون نمی توانی بروی. اگر می توانی برو، 

وگرنه کس دیگری جایگزین می شود.
هزینه های  هستید،  ورزش  معلم  گفتید   :
چه  نیست،  کمی  مبلغ  مسابقه  در  شرکت  و  سفر 

کار می کنید؟ 
مجبورم خودم همه هزینه ها را پرداخت کنم. امسال 
میلیون  میلیون هزینه کردم و دو سال پیش 15   20

برای شرکت در مسابقات آسیایی داده بودم.

: تراکتورسازی، ماشین سازی و شهرداری 
در تبریز حامی مالی های خوبی در شهرتان هستند، 

نمی کنند؟  کمکی 
تیم  ما  می گویند  گفته ام.  تراکتورسازی  به مسووالن 
فوتبال داریم. نیاز نداریم که ورزشکار زن به مسابقات 
بفرستیم. بخواهیم ورزشکار مرد می فرستیم. زنان را 
ورزش  در  هم  تبریز  شهرداری  نمی کنند.  حمایت 
همگانی کمک می کند، نه قهرمانی. می گوید در پارک 
مربی می گذاریم که تمرینات صبحگاهی و بدنسازی 
را به بقیه آموزش بدهد. یک ماه باید بروی و 500 
هزار تومان بگیری. من این همه زحمت نکشیدم که 

بروم مربی ورزش صبحگاهی بشوم. 

بدون  دادن  مسابقه  و  حرفه ای  ورزش   :
حمایت و داشتن حامی مالی سخت است.

شنیدم رئیس ایران مال می خواهد از من تقدیر کند 
چون خودش دونده بوده. او گفته بود برای اعزام به 
این حرف ها  کرد.  از من حمایت خواهد  مسابقات 
را شنیده ام اما نمی دانم این اتفاق می افتد یا نه. مدال 
طالیم کنج اتاق است. فدراسیون می گوید نمی خواهی 
نرو. می دانند عاشق این رشته هستم. سال ها زحمت 
کشیده ام. تبریز مثل تهران و اصفهان نیست. ورزشکاران 
این شهرها ذوب آهن و دانشگاه آزاد را دارند و با 
پیراهن آنها مسابقه می دهند. دوست دارم با پیراهن 
راحت  باشد  مالی  حامی  بدهم.  مسابقه  آهن  ذوب 

نفس می کشم.

: فکر می کنید ذوب آهن یا هر حامی مالی 
دیگری از شما حمایت خواهد کرد؟

نماینده مجلس  و  وزیر  مثل  پارتی خوب  باید یک 
و  بشوی  باید عالف  کلی  باشی. آخرش هم  داشته 
خانم  یک  بکنند.  کاری  فالنی  خاطر  به  که  بگویند 
می تواند  اجتماعی  مبلغ خوب  من،  مثل  با شرایطی 
باشد. من در تبریز شناخته شده هستم. در دانشگاه هم 
تحصیل کرده ام اما حمایت نمی شوم. همه می گویند 
باید سراغت می آمدند،  مالی های خوب  االن حامی 

نه اینکه التماس بکنی از تو حمایت کنند. 

مسابقات  به  که  خارجی    هایی  وضعیت   :
می آیند هم مثل شماست؟

ما که با هزینه خودمان می رویم همگی دنبال جایی 
هستیم که مقرون به صرفه باشد و هزینه کمتر پرداخت 
کنیم اما شرکت کنندگان کشورهای دیگر خیلی خوب 
اسکان  خوب  خیلی  هتل های  در  می پوشند.  لباس 

دارند. وضعیت آنها مثل ما نیست.

: گفتید معلم ورزش هستید.کمی از خودتان 
و کارتان بگویید.

من 29 اسفند ماه سال 1360 در تبریز به دنیا آمده ام؛ 
درست لحظه تحویل سال. در دبیرستان علوم تجربی 
خواندم و دیپلم گرفتم اما دردانشگاه در رشته تربیت 
بدنی ادامه دادم و فوق لیسانس گرفتم. ترم 4، 5 مقطع 
لیسانس در دانشگاه آزاد تبریز بودم که روزنامه ها اسامی 
نفرات رتبه یک کشور را اعالم کردند. چون رتبه یک 
کشور بودم بدون کنکور مقطع فوق لیسانس را در دانشگاه 

آزاد واحد تهران مرکز گذراندم.

: با همین مدرک االن در مدرسه معلم ورزش 
هستید.

 استخدام آموزش و پرورش و معلم ورزش دوره ابتدایی 
هستم. 8 ساعت در هنرستان و 3 روز در هفته هم در 

دانشگاه تدریس می کنم. 

: چطور به تمرینات تان می رسید؟ 
من 38 سال دارم و سنم کم نیست. شرایط سختی دارم. 
ساعت 5/30 صبح به پارک می روم که تمرین کنم. وقتی 
می روم هوا هنوز تاریک است. خیلی کم برای پیاده روی 
می آیند. بعد از مدرسه بدون اینکه استراحتی بکنم از 
ساعت 5 تا 7/30 تمرینات اصلی ام را انجام می دهم که 
دویدن در سرباالیی و سراشیبی کوه است. االن درتبریز 
سرما غوغا می کند. برف نیامده اما هوا خیلی سرد است. 

تمرین در این شرایط خیلی سخت است.

: نمی ترسید صبح خیلی زود که می روید 
اتفاقی برایتان بیفتد؟

 مجبورم چون باید ساعت هفت و نیم صبح سرکار بروم. 
حسرت به دل دارم که تا ساعت 7 صبح بخوابم. وضو 
می گیرم و در مسیر که تمرین می کنم اذان می گوید. بعضی 
وقت ها مجبورم با همان لباس خیس به مدرسه بروم. 
چون دو شیفته کار می کنم فرصتی ندارم. روزهای فرد 
دانشگاه کالس دارم. روزهای زوج هم مدرسه می روم.

: با این وضعیت خیلی انگیزه می خواهد که 
کار کنید و در ورزش هم خوب نتیجه بگیرید.

 من با تمرینات سخت و با زجر بسیار باال آمده ام؛ با 
تمرینات سخت صبحگاهی و شبانگاهی. االن که با شما 
صحبت می کنم صدایم گرفته و همه اش به خاطر شرایط 
سخت تمرین است. 100 متر را نرم دوی کردن یا 1500 
متر را با تمام سرعت دویدن کار سختی است. وقتی در 
1500 متر 4 دقیقه و 40 ثانیه رفتم، خارجی ها می گفتند 

اعجوبه است. چه چیزی می خوری که این طور نتیجه 
می گیری. یک روز تمرین نکنم نتیجه نمی گیرم و یک 

گام عقب می افتم. 

: پشیمان نیستید که دوومیدانی را انتخاب 
کرده اید؟

رشته تخصصی من دوومیدانی است. از بچگی می دویدم. 
تقریبا 13 ساله بودم که رفتم پیست و ثبت نام کردم. مربی ام 
از من 4 سال بزرگ تر بود. گفت از فردا بیا. از همان روز 
شروع کردم. خانواده از اول مخالف بودند. می گفتند برو 
درست را بخوان. درسم را خواندم. گفتند برو دانشگاه. 
کنار ورزش دانشگاه هم رفتم. االن راضی هستند و به 
من افتخار می کنند. هر جای تبریز می روند پالکاردی 
از من می بینند. در صدا و سیما از من می گویند. االن 

خانواده ام به من افتخار می کنند. 

: این تمرینات سخت و دویدن، در زندگی 
و کارتان هم تاثیر داشته؟

خیلی زیاد. هیچ ورزشی حتی فوتبال، والیبال، بسکتبال 
هم تاثیرش مثل دو ومیدانی نیست. روزی یک ساعت 
بدوید تا سالم بمانید، نه اینکه فقط لذت ببرید. وقتی 
می دوید هورمون هایی در بدنتان ترشح می شود که بعد 

از آن احساس شادی می کنید. 

: همین است که می گویند دوومیدانی مادر 
همه ورزش هاست. 

بعد از دویدن حالت سرخوشی و شادی به شما دست 
می دهد. انرژی و آرامش می گیرید. حتی اگر با شما 
برخورد بدی داشته باشند و با شما دعوا کنند متوجه 
نیستید و آرامش دارید. همه ما باید این انرژی و حس 
خوب را به همسر و بچه هایمان و آدم های اطراف مان 
منتقل کنیم. با هیچ کار و پولی نمی شود این حس را به 
همدیگر هدیه داد. باید به همه بگوییم که ورزش کنند 
تا جامعه سالم بماند. در چنین جامعه ای حتی طالق 

هم کمتر می شود. 

: زنگ ورزش با زمان های قبل خیلی فرق دارد. 
معلم ورزش االن وظایف و مسوولیت سختی دارد.

با  االن شرایط خیلی فرق کرده. ورزش مثل ریاضی 
کتاب تدریس می شود. زمان ما یکی ورزش می کرد 
یکی حرف می زد. هر کسی هر کاری می خواست انجام 
می داد اما االن بچه ابتدایی خودش به معلم می گوید برای 
چه آمده ای. آنها یاد گرفته اند که معلم باید تدریس کند. 
ورزش جایگاه خاصی در جامعه و بین بچه ها دارد. االن 
در دانشگاه از هر 100 نفر 80 نفر تربیت بدنی می خوانند. 

عالوه بر سالمت تحصیالت عالیه هم هست.

: گفتید با این رکوردی که امسال زدید برای 
جهانی هم انتخاب شده اید. قرار است بروید؟

مسابقات جهانی تیرماه سال آینده در کانادا برگزار می شود. 
هر سال به همه کشورها اطاعیه می دهند که فهرست 4 
نفر برتر آسیایی شان را بدهند. من جزو این چهار نفر 
هستم. اسامی را رئیس انجمن پیشکسوتان می فرستد. 

در  شرکت  تجربه  است،  سختی  رقابت   :
مسابقات جهانی را ندارید؟

 پارسال مسابقات جهانی در اسپانیا بود که 5 روز مانده 
آن  از  بعد  کرد.  تحریم  را  ایران  آمریکا  مسابقات  به 

اسپانیایی ها با ورود ما موافقت نکردند. 

: نکند این اتفاقات تکرار بشود.
 کانادایی ها چند تا شرط گذاشته اند و مجوز داده اند. 
مسابقات  به  را  بچه ها  گفته  هم  مرزی  برون  شورای 
جهانی اعزام خواهد کرد. از ایران دو نفر شرکت کننده 

زن و مرد داریم.

نتیجه  جهانی  مسابقات  در  می کنید  فکر   :
خوبی بگیرید؟

آرزویم این است که در مسابقات جهانی و المپیک مقام 
بیاورم. تمام تالشم را می کنم. در مسابقات آسیایی تمام 
تالشم را کردم و نتیجه گرفتم. مدیون خدا هستم. معجزه 
شد. صددرصد تالشم را کردم. چشم به معجزه خدا 
دارم. خدا بخواهد در جهانی هم مدال و مقام می آورم. 

: خارجی ها و رقبا به همین اندازه در مسابقات 
روی شما حساب می کنند؟

وقتی می بینند یک زن باحجاب جلوتر از همه می دود 
به همدیگر نشانت می دهند و لذت می برند. می گویند 
با چه انگیزه ای اینطور می تازی. عکس می گیرند. آنها با 
یک نیم تنه و شورت می دوند و ما با این لباس و سربند 
می دویم و نتیجه می گیریم. ایرانی ها سردمدار هستند. 
سطح مسابقاتی که با حجاب می رویم فرق کرده و باال 
رفته است. دیگر فکر نمی کنند که یک ایرانی با محدودیت 
آمده و توانی ندارد. پرچم ما باالست. پیشرفت کرده ایم. 

همین برایشان خارق العاده است. 

: به خاطر سن و سالتان می توانید در لیگ 
شرکت کنید؟

امسال می خواهم در لیگ مسابقه بدهم. در ایران رکورد 
ماده 1500 متردر همه رده های سنی دست من است. االن 
در سطح جهانی 38 ساله ها در استقامت رکورد می زنند 
و خیلی خوب می دوند. رده سنی 35 تا 39 سال در دنیا 
رده سنی رکوردزنی است. پارسال در مسابقات گروهی 
آزاد ماراتن و نیمه ماراتن در قشم نفر ششم شدم. از 10 
ساله تا 90 ساله شرکت کرده بودند. رشته تخصصی 
من نیمه ماراتن نیست و همه تعجب می کردند که این 

عنوان را گرفته بودم.

: شنیدیم که در فوتبال هم کارهایی می کنید. 
در مسابقات کشوری، استانی و دانشجویی فوتبال بازی 
کرده ام اما دیگر ادامه ندادم. در همه رده های سنی در 
اولین  کرده ام. جزو  داوری  فوتبال دختران  برتر  لیگ 
زنان داور فوتبال در ایران هستم که مدرک درجه یک 

را گرفته ام و در لیگ داوری کرده ام. 

: ازدواج هم کرده اید؟ 
مجرد هستم.با این شرایط نمی توانم ازدواج کنم. 

نسرین پاسدار بخشایش دختر دونده و معلم تبریزی که رکورد آسیا را شکسته، برای اعزام به مسابقات جهانی به دنبال حامی مالی است

به من مي گويند اعجوبه 
یک ماه از شکستن رکوردش در آسیا می گذرد. بعد از 25 سال تمرین سخت و طاقت فرسا طالی 
1500 متر کمی دلش را خوش کرده. نسرین پاسدار بخشایش، دختردونده تبریزی آرزویش 
می دهد.  ورزش  بوی  زندگی اش  لحظات  همه  است.  المپیک  و  مقام هاي جهانی  به  رسیدن 
فوق لیسانس تربیت بدنی دارد و اعتراف می کند دوومیدانی بیشتر از فوتبال و هر رشته ورزشی 
روی سالمت جسم و روح اش اثر گذاشته. انرژی و آرامشی که می گوید باید به همه افراد جامعه تزریق شود.

خانم معلم، حاال سرمشق هایش تمرینات ورزشی است که تکلیف شب شاگردانش در این سال ها شده. در 
اولین زنان داور فوتبال  او که جزو  افتخار خانواده و کشورش شده.  قبولی گرفته و  نمره  درس و ورزش 
است گالیه هایی هم دارد؛ اینکه مسووالن شهرش تنهایش گذاشته اند و نداشتن حامی مالی نفس اش را گرفته. 
او در گفت وگو با سالمت از آرزوهایش برای مسابقات جهانی و المپیک می گوید و اینکه حامی مالی مثل 

ذوب آهن داشته باشد.

 مريم 
عالي زاده 

در مسابقات کشوری، استانی و دانشجويی 
فوتبال بازی کرده ام اما ديگر ادامه ندادم اما 

در همه رده های سنی در لیگ برتر فوتبال 
دختران داوری کرده ام. جزو اولین زنان داور 
فوتبال در ايران هستم که مدرک درجه يک 

را گرفته ام و در لیگ داوری کرده ام



 بررسی پیوند کبد از زاویه مالحظات روانی-  اجتماعی

 رتبه دار پیوند کبد هستیم

دکتر باجغلی: دکتر شمسایی فر! کدام بیمارستان ها 
در تهران پیوند کبد انجام می دهند؟

دکتر شمسایی فر: بیمارستان های امام خمینی)ره( 
و طالقانی و به تازگی بیمارستان فیروزگر

دکتر باجغلی: دهندگان پیوند کبد، بیشتر افراد دچار 
مرگ مغزی هستند یا دهندگان زنده؟

موارد  درصد   ۹۰ حدود  شمسایی فر:  دکتر 
اهداکنندگان، مرگ مغزی و حدود ۱۰ درصد از 
آنها اهداکنندگان زنده هستند که بخشی از کبد 

خودشان را اهدا می کنند.
دکتر باجغلی: اهدای کبد برای فرد اهداکننده 

خطری دارد؟
دکتر شمسایی فر: هر عمل جراحی خطرهایی دارد 
ولی با پیشرفت هایی که انجام گرفته، این خطر در 
مورد اهدای کبد خیلی کم است. احتمال مرگ ومیر 
هم بسیار کم است ولی حتی یک مورد آن هم 
فاجعه است. در نیویورک یکی از مراکز پیوند کبد 

به همین دلیل بسته شد.
دکتر باجغلی: غیر از عوارض حاد جراحی، 
مشکالت دیگری در بلندمدت برای اهداکننده ها 

پیش می آید؟
دکتر شمسایی فر: با اطمینان زیادی می توانم بگویم 
که مشکل خاصی نخواهند داشت. ویژگی عجیب 
کبد این است که قابلیت بازسازی دارد. حتی اگر 
۸۰ درصد یک کبد را برداریم، حدود 2 ماه بعد 
کبد خودش را ترمیم می کند و اندازه و عملکرد 

عادی خود را بازخواهد یافت.
دکتر باجغلی: چه کسانی می توانند اهداکننده 

کبد باشند؟
دکتر شمسایی فر: در همه جای دنیا و از جمله ایران 
قانون است که اهدا کننده کبد فقط باید از خانواده 
درجه اول یا درجه دوم باشد. در مرکز ما که بیشتر 
پیوندهای زنده انجام می گیرد، این قانون در مورد 

پیوند کبد خیلی سفت و سخت اجرا می شود.
دکتر باجغلی: گفتید افراد درجه یک و درجه دو 
خانواده می توانند دهنده باشند.  در صورتی که 
به دلیل ناهماهنگی گروه خونی، پدر و مادر نتوانند 
دهنده باشند، نمی توانم قبول کنم که خواهرها و 
برادرها یا افراد درجه دو هیچ مشکلی با اهدای 

کبد نداشته باشند.
دکتر شمسایی فر: بیشتر موارد پیوند کبد از دهنده 
زنده در ایران به کودکان مربوط است. در صورت 
هماهنگ بودن گروه خونی، پدر و مادرشان دهنده 
پیوند هستند و در این موارد هیچ مشکلی نیست. 
اگر هم الزم باشد، دهنده پیوند خواهرها و برادرها 
یا خانواده درجه دو باشند، باز هم به دلیل اینکه 
بیمار یک کودک است، معموال حس فداکاری 
در خانواده ها وجود دارد ولی مواردی هم بوده 
که خانواده راغب به اهدای کبد زنده نبوده اند، 

هرچند درنهایت این کار را کرده اند.
دکتر باجغلی: گفتید حدود ۹۰ درصد موارد 
پیوند کبد در ایران از جسد و ۱۰ درصد آن 
زنده است. فکر می کنید این نسبت در مراکز 

دیگر دنیا به همین شکل باشد؟
در  مثال  است.  متفاوت  نه،  شمسایی فر:  دکتر 
محدودیت های  به دلیل  آسیا،  شرق  کشورهای 
مذهبی، پیوند از جسد خیلی کم انجام می شود. 
خوشبختانه در کشور ما به علت آموزش ها و 
فرهنگ سازی ها وضعیت نسبتا خوبی داریم و 

PMP ما در وسط جدول قرار دارد. این یک 
شاخص معتبر است که در آن تعداد دهندگان پیوند 
براساس یک میلیون جمعیت محاسبه می شود. تا 
جایی که یادم است، این عدد در ایران حدود ۱۵ 
است؛ یعنی در ۸۰ میلیون نفر، ما ۱2۰۰ نفر دهنده 
پس از مرگ مغزی داریم. بیشترین PMP مربوط 
به اسپانیاست. علتش این است که در اسپانیا قانونی 
وضع شده که اعضای تمام موارد مرگ مغزی، 
به دولت اختصاص دارد. در بسیاری از کشورها 
روی گواهینامه رانندگی قید می شود که دارنده  آن 
به اهدای عضو در صورت مرگ مغزی تمایل دارد 
یا ندارد. متاسفانه در کشور ما چنین نکته ای هنوز 
روی گواهینامه ها قید نمی شود. وضعیت اهدای 
عضو در کشور ما نسبتا خوب است اما جا دارد 
که خیلی بهتر از این بشود. متاسفانه بعضی از افراد 

هنوز به اهدای عضو معتقد نیستند.
جراحی  هر  مانند  کبد  پیوند  باجغلی:  دکتر 
دیگری ممنوعیت هایی دارد که بخشی از این 
ممنوعیت ها به شرایط جسمی بیمار مربوط است، 
مثال اینکه نتواند چنین جراحی سنگینی را تحمل 
کند. شرایط روانی بیمار چه محدودیت ها یا 
ممنوعیت هایی برای پیوند کبد ایجاد می کند؟ 
آیا موارد روان پزشکی خاصی هستند که برای 

شما »معیار خروج« از پیوند باشند؟
دکتر شمسایی فر: تمام بیماران وقتی به کلینیک ما 
معرفی می شوند، الزم است در کمیسیونی شرکت 
کنند که کنار جراح، متخصصان دیگری مانند 
فوق تخصص گوارش، فوق تخصص انکولوژیست 
)متخصص خون و سرطان( و گاهی روان پزشک 
حضور دارند و بیمار را از نظر شرایط قلب، ریه، 
کلیه و همچنین مسائل روانی بررسی می کنند. 
یکی از موارد مهم ممنوعیت برای ما، اعتیاد به 
الکل و سایر مواد است. بیمارانی که اعتیاد دارند، 
درصورت نداشتن انگیزه کافی برای ترک، پس از 
پیوند دوباره به مصرف رو می آورند و تمام زحمات 
تیم پیوند را به باد می دهند. معموال راهنماهای 
بالینی می گویند بیمار باید ۳ تا ۶ ماه پاک باشد. 
البته استثنای آن، نارسایی حاد کبد در فردی است 
که مثال به الکل اعتیاد دارد چون در صورتی که 
جراحی نشود، جانش را از دست می دهد. در چنین 
مواردی معموال کمیسیون تشکیل می شود و ممکن 
است نظر کمیسیون این باشد که با وجود اعتیاد به 
الکل، عمل پیوند انجام شود. بیمارانی که سایکوز 
)جنون( دارند و دچار هذیان ها و توهمات فعال 
هستند و بیمارانی که سابقه خودکشی های متعدد 
داشته اند و در حال حاضر هم افکار خودکشی 

دارند، در فهرست پیوند قرار نمی گیرند.
دکتر باجغلی: گاهی روان پزشک در کمیسیون 
اولیه شما حضور ندارد و در این موارد بیمار 
را به او ارجاع می دهید و روان پزشک نظرش 
را کتبا برای شما می نویسد. با چه ادبیاتی برای 
شما نامه می نویسد؟ مثال می گوید این بیمار به 
دلیل اختالل روانی ممنوعیت برای پیوند دارد؟
موارد  این  در  روان پزشک  شمسایی فر:  دکتر 
می نویسد که بیمار اختالل روانی دارد و به ارزیابی 

بیشتر نیاز است.

دکتر باجغلی: واکنش شما در این موارد چیست؟
دکتر شمسایی فر: در این موارد بیمار در فهرست 
پیوند قرار نمی گیرد و منتظر درمان روان پزشکی 
می مانیم. شرایط بیمار که به ثبات رسید، او را در 

فهرست پیوند قرار می دهیم.
دکتر باجغلی: من به عنوان یک روان پزشک که 
مدافع حقوق بیماران روانی است، نگرانم که 
در این موارد حقوق بعضی بیماران به دلیل ابتال 
به اختالل روانی خفیف یا متوسط پایمال و از 

فهرست عمل خارج شود.
دکتر شمسایی فر: البته همان طور که گفتم فقط 
بیماران دچار بیماری های روان پزشکی شدید شامل 

ممنوعیت پیوند می شوند.
دکتر باجغلی: بیمارانی که اختالل روانی خفیف 
تا متوسط دارند، مشمول »ممنوعیت نسبی« هستند 
ولی از آنجا که چارچوب های مشخص و قطعی 
برای تعریف »ممنوعیت نسبی« نداریم، ممکن 
است نگاه روان پزشک یا جراح به ضرر بیمار 

تمام شود.
دکتر شمسایی فر: روان پزشک بر اساس معیارهای 

علمی تشخیص می دهد.
دکتر باجغلی: درست است ولی همه ما در درجه 
اول انسانیم، بعد جراح یا روان پزشک. نمی توان 
انکار کرد که هنوز هم انگ به بیماران روانی در 
جامعه وجود دارد. حاال در نظر بگیرید این انگ 
به درجاتی در ناخودآگاه جراح یا روان پزشک 
مرکز وجود داشته باشد. در این صورت این خطر 
وجود دارد که بعضی از این بیماران ناعادالنه 

از فهرست پیوند خارج شوند.
دکتر شمسایی فر: برای ما »کامپلیانس« یا ماندگاری 
در درمان خیلی مهم تر است. بخش زیادی از موفقیت 
پیوند کبد به مراقبت های پس از عمل مربوط می شود. 
در نظر بگیرید پیوند کبد در کشور ما رایگان است 
و تمام هزینه های آن را دولت می دهد. هیچ تیم 
پیوندی نمی خواهد این عمل سنگین روی کسی 
انجام شود که پس از عمل در ادامه درمان و مصرف 
منظم داروها و پیگیری های الزم، همکاری نکند.

دکتر باجغلی: ماندگاری در درمان، بسیار مهم 
است ولی نمی توانیم بگوییم هر کس که اختالل 
روانی زمینه ای دارد، ماندگاری در درمان ندارد، 
مثال من در مقاالت خوانده ام نوجوانانی که برایشان 
پیوند کبد انجام می شود،  همکاری خیلی کمی 

در مراقبت های پس از عمل دارند.
دکتر شمسایی فر: بله، کامال درست است. یکی از 

مشکالت اصلی ما پیوند کبد در نوجوانانی است 
که در سن بلوغ هستند. همکاری بعضی از آنها 

خیلی کم است.
دکتر باجغلی: آیا شده تا حاال نوجوانی را به دلیل 
احتمال کم همکاری از فهرست پیوند خارج کنید؟

دکتر شمسایی فر: نه، به هیچ وجه. در این موارد ما 
روی حمایت خانواده آنها حساب می کنیم.

دکتر باجغلی: هیچ نوجوانی را به دلیل احتمال 
همکاری کم از فهرست پیوند خارج نکرده اید 
ولی این کار را با بیماران روانی می کنید. به نظر 
می رسد اینجا یک استاندارد دوگانه وجود دارد.

دکتر شمسایی فر: نه، استاندارد دوگانه نیست. وقتی 
من از کاهش ماندگاری در درمان بیماران روانی 
صحبت می کنم، منظورم آنهایی هستند که تحت نظر 
فوق تخصص گوارش بوده اند و به دلیل همین مشکل 
روانی، درمان خود را قطع کرده اند. خیلی احتمال 
دارد چنین بیماری در مراقبت های پس از پیوند 
هم همکاری نداشته باشد. از طرف دیگر، چرا به 
جنبه مثبت »ممنوعیت نسبی« اختالل های روانی 
نگاه نمی کنید؟ اینکه اختالل های روانی ممنوعیت 
نسبی برای پیوند دارند، جنبه های مثبت زیادی دارد 
چون باعث می شود روان پزشک مرکز آنها را درمان 
کند و انگیزه بیشتری برای درمان پیدا کنند. پس از 
اینکه روان پزشک تشخیص بدهد بیمار با وجود 
سابقه اختالل روانی، در حال حاضر کفایت الزم 
برای عمل و ماندگاری در درمان دارد، نامش وارد 

فهرست می شود.
دکتر باجغلی: این توضیحات منطقی و قانع کننده 
هستند اما اجازه بدهید دغدغه خودم را به عنوان 
یک روان پزشک مطرح کنم. در عرضه خدمات 
پزشکی در سطح جامعه، باید بتوانیم بین دو اصل 
»عدالت« و »سودمندی« موازنه برقرار کنیم. »اصل 
عدالت« می گوید در عرضه خدمات سالمت، 
همه انسان ها به یک اندازه حق بهره بردن از 
خدمات را دارند ولی ما همیشه به وضعیت 
آرمانی »اصل عدالت« نمی رسیم. وقتی در مورد 
خدماتی صحبت می کنیم که محدود هستند و 
از اینکه آنها را به همه نیازمندان عرضه کنیم 
ناتوانیم، ناچاریم »اصل سودمندی« را هم در 
سیاست هایمان در نظر بگیریم. پیوند کبد یکی 
از این موارد است. تعداد مراکزی که در ایران 
این عمل را انجام می دهند و تعداد کبدهای 
اهداشده محدود است. باید واقع بین باشیم و 
بپذیریم که نمی توانیم این خدمت را به همه 
نیازمندان بدهیم و بهتر است کسانی را انتخاب 
کنیم که بیشترین فایده را ببرند. طبیعی است هیچ 
جراحی نمی خواهد نتیجه تمام تالش های او و تیم 
حرفه ای اش با خودکشی بیمار، مصرف مواد یا 
خودداری از ادامه مصرف داروها و پیگیری  های 
الزم، از بین برود بنابراین با این مساله که بعضی 
بیماران روانی باید از فهرست پیوند حذف شوند، 
کامال موافقم ولی همه صحبت ها در تعریف این 
جمعیت »بعضی ها« است. بیماران روانی طیف 
گسترده ای را شامل می شوند و من این نگرانی 
جدی را دارم که برچسب بیماری روانی همه  
آنها را در یک جا  قرار بدهد. امیدوارم نتیجه این 

گفت و گو ها تیم پیوند را به نگاه واقع گرایانه تری 
نسبت به تصمیم گیری در مورد بیماران روانی 

برساند.
این گفت وگو ها خیلی  بله،  دکتر شمسایی فر: 

آموزنده هستند. 
دکتر باجغلی: اجازه بدهید نگاهی به معیارهای 
علمی شما برای وارد کردن بیمارانتان در فهرست 
پیوند داشته باشیم. بر اساس چه معیاری این کار 

را انجام می دهید؟
دکتر شمسایی فر: ما معیاری به نام MELD )مدل 
بیماری انتهایی کبدی( داریم. بیلی روبین، کراتینین و 
INR بیمار در یک فرمولی قرار می گیرد. به عددی 
که به دست می آید، MELD گفته می شود. هر 
چقدر این عدد باالتر باشد، خطر مرگ ومیر در بیمار 
بیشتر و درنتیجه نیازش به پیوند بیشتر می شود و 
باید در اولویت قرار بگیرد. اگر این عدد باالتر از 
۱۴ باشد، بیمار در فهرست پیوند قرار می گیرد. در 
بیماران داوطلب پیوند این عدد از ۱۴ تا ۴۰ است.

دکتر باجغلی: این عدد طالیی ۱۴ چقدر از شرایط 
اجتماعی یا محدودیت هایی که برای اهدای کبد 
وجود دارد، تاثیر می گیرد؟ مثال رئیس انجمن 
پیوند یا وزیر بهداشت اجازه دارند که بگویند در 
حال حاضر امکانات این عمل در کشور محدود 
شده و نیاز است عدد MELD را باالتر ببریم؟

 MELD دکتر شمسایی فر: نه، نیازی به باالتربردن
نیست چون ما همیشه از عددهای باال شروع می کنیم 
و هرچقدر توانستیم بیماران با MELD پایین تر را 
عمل می کنیم. البته الزم است توضیح دهم که در 
مورد بعضی بیماری ها اصال MELD را در نظر 
نمی گیریم و عالئم بالینی برای ما مهم تر است. مثال 
آن بیماری کالنژیت اسکلروزان اولیه یا PSC است 
که نشانه هایی مانند خارش و تب و لرز معیارهای 

مهم تری از MELD هستند. 
دکتر باجغلی: گفتید کسی که MELD پایین تر از 
۱۴ دارد در فهرست پیوند قرار نمی گیرد. چقدر 
در تعیین این عدد معیارهایی غیر از مرگ ومیر، 
مانند محدودیت ارگان های اهدایی نقش دارد؟ 
دکتر شمسایی فر: در کسی که MELD پایین تر از 
۱۴ دارد، خطر مرگ ومیر در اثر سیروز کبدی پایین 
و خطر عمل جراحی در او بیشتر از خود بیماری 
کبدی است. البته مواردی هستند که این راهنمای 
بالینی را دور زده اند، مثال آقای استیو جابز، مدیر 
ارشد شرکت اپل، MELD کمتر از ۱۴ داشت 

ولی برایش پیوند انجام شد.

دکتر باجغلی: آنهایی که نوبت پیوندشان می رسد، 
چگونه به شما معرفی می شوند؟

دکتر شمسایی فر: در مرکز ما یک فرد هماهنگ کننده، 
۴ نفر انتهای فهرست را به ما معرفی می کند. تیم 
ما آن ۴ نفر را که طبیعتا MELD آنها نزدیک 
به هم است، می بیند و بر اساس شرایط بالینی 
بیماران، کمیسیون تصمیم می گیرد کدام بیمار را 

در اولویت قرار بدهیم.
دکتر باجغلی: عوامل احساسی چقدر می توانند در 
این انتخاب نقش داشته باشند؟ مثال فرض کنید 
یکی از آنها معلم محبوب یا پزشک فعال یا استاد 
دانشگاه معروف یا مثال یکی از بیماران جوان تر 
و بااراده تر باشد، گویی غیرمستقیم می گوید من 
حق بیشتری برای زندگی دارم. آیا این معیارها 

در تصمیم گیری شما اثر می گذارد؟
دکتر شمسایی فر: ما چالش های زیادی با این بیماران 
داریم. فقط به مثال هایی که اشاره کردید محدود 
نمی شود، مثال آقای ۶۰ ساله ای که سرپرست یک 
خانواده است، انتظار دارد نسبت به بیماران دیگر در 
اولویت قرار بگیرد. اگر بخواهیم درگیر این موارد 
بشویم، با چالش های زیادی روبرو خواهیم  شد. البته 
هیچ کس نمی تواند ادعا کند صددرصد از مسائلی 
از این نوع تاثیر نمی گیرد ولی تالش می کنیم بر 
اساس راهنماهای بالینی و نیازهای پزشکی بیماران 

تصمیم بگیریم.
دکتر باجغلی: اجازه بدهید از منظر اجتماعی تر 
بحث را پیش ببریم. من در راهنمای بالینی مربوط 
به انجمن مطالعات بیماری های کبد آمریکا خواندم 
که پیوند کبد منحصر به شهروندان خودشان 
است و این جراحی را برای خارجی ها انجام 
نمی دهند. چنین قانونی در ایران هم داریم؟ در 
مورد اقلیت ها چطور؟ تبعیضی صورت می گیرد؟
دکتر شمسایی فر: در مورد اقلیت ها هیچ تبعیضی 
نداریم. با همه آنهایی که شناسنامه ایرانی دارند، 
به یک شکل برخورد می شود. حتی آنهایی که 
خارج از کشور زندگی کنند اما اهدای عضو به 
فرد غیرایرانی ممنوع است. البته پیوند از دهنده 
زنده روی خارجی ها از خانواده درجه اولشان در 
ایران انجام می شود. ما بیمارانی در مرکزمان داریم 
که تبعه ایران نیستند و افراد درجه اول خانواده شان 

دهنده پیوند هستند.
دکتر باجغلی: مواردی بوده که پیوند کبد به 
مشکالت خانوادگی مثل طالق منجر شده باشد؟
دکتر شمسایی فر: بله، متاسفانه اما شیوع زیادی ندارد. 
مهم ترین مشکل، هزینه های باالی مراقبت های پس 
از عمل است که بیمه ها فقط بخشی از آنها را 
تقبل می کنند. این مشکالت اقتصادی مزید بر 

علت می شوند.
دکتر باجغلی: از وقتی که گذاشتید تشکر می کنم 

و برای من بسیار آموزنده بود. 
دکتر شمسایی فر: ممنونم. برای من هم گفت وگوی 
خیلی خوبی بود. فکر می کنم پاسخ خیلی از 
بیماران در این گفت وگو داده شد. متاسفانه گاهی 
پزشکان فرصت کافی برای پاسخ به سواالت 
بیماران ندارند. این گفت وگو ها به بیماران پیوند 

کمک زیادی می کند.

حدود ۹۰ درصد موارد 
اهداکنندگان، مرگ مغزی 
و حدود ۱۰ درصد از آنها 
اهداکنندگان زنده هستند 
که بخشی از کبد خودشان را 

اهدا می کنند.هر عمل جراحی خطرهایی دارد 
ولی با پیشرفت هایی که انجام گرفته، این خطر 
در مورد اهدای کبد خیلی کم است. احتمال 
مرگ ومیر هم بسیار کم است ولی حتی یک 
مورد آن هم فاجعه است. در نیویورک یکی از 
مراکز پیوند کبد به همین دلیل بسته شد

ناچاریم »اصل 
سودمندی« را هم در 

در  سیاست هایمان 
پیوند  بگیریم.  نظر 

کبد یکی از این موارد 
است. تعداد مراکزی که در ایران این 

عمل را انجام می دهند و تعداد کبدهای 
اهداشده محدود است. باید واقع بین 

باشیم و بپذیریم که نمی توانیم این 
خدمت را به همه نیازمندان بدهیم و 
بهتر است کسانی را انتخاب کنیم که 

ببرند بیشترین فایده را 

پیوند کبد یکی از افتخارات 
پزشکی جامعه ماست و 
از  بسیاری  جان  تاکنون 
بیماران را نجات داده و 
باعث بهبود کیفیت زندگی شان شده است. 
پیوند کبد در ایران برای اولین بار در سال 
۷۲ انجام شد. اولین بیماری که جراحی پیوند 
کبد روی او انجام گرفت، متاسفانه کمتر از 
یک ماه پس از عمل فوت کرد ولی دومین 
و  است  برخوردار  از سالمت خوبی  بیمار 
همچنان برای ادامه مراقبت ها به اولین مرکز 
این جراحی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
بسیار  جراحی  عمل  این  می کند.  مراجعه 
از  گروهی  همکاری  به  پیچیده،  و  سنگین 
نیاز  متخصصان رشته های مختلف پزشکی 
دارد. پیوند کبد، فراتر از پیچیدگی های تکنیکی، 
مالحظات روانی- اجتماعی زیادی دارد. دکتر 
حافظ باجغلی، روان پزشک، با دکتر علیرضا 
شمسایی فر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز و فوق تخصص جراحی پیوند کبد از 
این دو  باره گفته اند.  این  تجربه هایشان در 
متخصص نگاه های متفاوتی به این جراحی 
دارند و از دو زاویه متفاوت درباره این مساله 
بحث و گفت وگو کرده و به مواردی پرداخته اند 

که شاید کمتر درباره شان بحث شده باشد.

 زهراسادات 
صفوی
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چاقی و مهار آن دغدغه ای جهانی است و به همین علت هر ساله 
متخصصان و کارشناسان را دور هم جمع می کند تا برای این 
قضیه راهکارشان را ارائه دهند. به تازگی مطالعه ای در زمینه کنترل 
همه گیری چاقی در دنیا انجام شده و به این نکته اشاره می کند که 
وقتی برنامه های کنترل چاقی به مرحله سیاست گذاری می رسد، 
تحت تاثیر صنعت غذا قرار می گیرد. درحقیقت، برنامه هایی که 
برای کنترل و پیشگیری از چاقی مطرح می شود، به نفع صنعت 
غذا نیست و همین مساله سبب می شود، الگوی غذایی مردم و 
نوع مواد غذایی که در سبد غذایی خانوار وجود دارد، چاق کننده 
باشد. فست فودها، غذاهای آماده، بیسکویت و شیرینی و نوشابه 
همگی مصرف باالیی دارند که به نفع برنامه های کنترل چاقی در 
کشورها نیست. یکی دیگر از مواردی که در این مطالعه به آن 
تاکید شده این است که سیاست گذار به این یقین برسد که اگر 
چاقی کنترل نشود، هزینه ای که باید بپردازد بسیار زیاد است و 
نمی ارزد که طرف صنعت را بگیرد. نکته دیگری که به آن تاکید 
شده این است که اگر ما دستمان برای سیاست گذاری باز نیست، 
می خواهیم به پیشگیری از چاقی کمک کنیم و باید کاری کنیم 
که مردم انتخاب  های درست غذایی داشته باشند. یک تئوری 
وجود دارد که می گوید اگر مردم درست انتخاب کنند، صنعت 
هم به سمت تولید غذای سالم پیش خواهد رفت. سوال مهم 
این است که آیا این تئوری امکان پذیر است؟! نتیجه مطالعات 

نشان داده  امکان پذیر است. مردم به دلیل تبلیغات گسترده صنعت 
در فیلم ها و سریال ها و رسانه های مختلف گرایش به سمت 
غذاهای چاق کننده دارند. به طور مثال، تبلیغات کوکاکوال آنقدر 
قوی بود که در رده بندی جزو تاثیرگذار ترین تبلیغات مطرح شد.

 سیاست های تشویقی برای رستوران ها 
با این مقدمه به وضعیت کشورمان در زمینه چاقی می پردازیم. 
طبق بررسی های متعدد هم در مجامع بین المللی و هم در خود 
کشور، در ایران علت بیشتر بیماری های غیرواگیر اضافه وزن و 
چاقی است. باالی 40 درصد ایرانی ها با چاقی و اضافه وزن 
درگیرند و باالی 70 درصد مردم چاقی شکمی دارند بنابراین 
چاقی موضوع جدی است که باید برای کنترل روند افزایشی آن 
برنامه داشته باشیم. یکی از چالش هایی که در کشور وجود دارد، 
این است که مصرف نوشیدنی های شیرین و شیرینی جات بسیار 
باالست. همچنین بررسی ها نشان می دهد در تهران از هر 3 وعده 
غذایی که مردم می خورند، یک وعده را بیرون از منزل مصرف 
می کنند بنابراین در این زمینه نیز باید فکری داشته باشیم. در حال 
حاضر در رستوران ها بیشتر اهرم نظارتی وجود دارد و معموال 
از این نظر بررسی می شوند که بهداشت مواد غذایی رعایت 
شده یا نه و نمک، روغن و در کل مواد اولیه از مکان مناسب 
خریداری شده یا نه و نحوه تهیه غذا مناسب است اما اینکه غذا 
تا چه میزان می تواند چاق کننده باشد، کمتر مورد توجه است، در 
حالی که در جهت کنترل چاقی در جامعه باید برای مراکز تهیه 
غذا سیستم های تشویقی در نظر گرفت. به طور مثال، رستورانی 
که غذای کم کالری تر تولید می کند، بهتر است هزینه آب و برق 
و سایر هزینه هایش کمتر باشد تا تمایلش به تولید غذای سالم 

افزایش پیدا کند، در صورتی که در کشور ما اگر رستورانی غذایی 
تولید کند که عوامل کنترل چاقی در آن لحاظ شده، غذا گران تر 
است و تمایل برای سفارش آن کمتر می شود بنابراین ما شاهد 
هستیم که مردم در رستوران ها بیشتر فست فود سفارش می دهند.

معرفی انتخاب های سالم غذایی 
یکی دیگر از برنامه هایی که برای کنترل چاقی می توان داشت، 
آموزش جایگزینی مواد غذایی است. همه می دانیم که بدن ما 
به پروتئین نیاز دارد اما موضوع امنیت غذایی و اقتصاد خانواده 
هم مطرح است. پروتئین حیوانی ارزش تغذیه ای باالتری در 
مقایسه با پروتئین گیاهی دارد ولی با توجه به دسترسی محدود 
به لبنیات و گوشت قرمز به دلیل افزایش قیمت آنها، می توانیم 
از پروتئین گیاهی بیشتر استفاده کنیم. به بیان دیگر، از ترکیب 
پروتئین گیاهی و غالت می توانیم ارزش تغذیه ای پروتئین 
گیاهی را باال ببریم. در کل، وقتی آجیل و حبوبات با غالت 
مصرف شوند، پروتئین کاملی تشکیل خواهند داد. به عالوه، 
حبوبات منبع غذایی کاملی است و در رژیم غذایی مدیترانه ای، 
حبوبات جزو انتخاب های غذایی مناسب است بنابراین باید 
به این نکته هم اشاره کنیم که رژیم مدیترانه ای به کنترل چاقی 
کمک می کند و در این رژیم تاکید شده که پروتئین حیوانی 
نباید هر روز مصرف شود و به نقش حبوبات در کنترل چاقی 
توجه ویژه شده است. در غذاهای بومی کشور ما مثل آش، 
کوفته، دلمه و فالفل پروتئین کامل است بنابراین اگر بخواهیم 
روند پیشرونده چاقی را کنترل کنیم باید روی صنایع غذایی 
کشور بیشتر کار کنیم و با آموزش به مردم به آنها کمک کنیم 

تا انتخاب های غذایی سالمی داشته باشند. 

صنعت غذا نقش موثری در مهار چاقی دارد 

پرسشی از متخصصان تغذیه در پی افزایش آمار چاقی در جامعه

برای کنترل چاقی چه باید بکنیم؟
نیمی از جمعیت کشورمان یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند. این 
آماری است که بارها منتشر شده و شاید شنیدنش برایمان تکراری 
باشد ولی اهمیت آن از این جهت است که بررسی های مختلف نشان 
داده در کشور ما، بیماری هایی که بیشترین مرگ ومیر را به همراه دارند 
با چاقی به طور مستقیم مرتبط هستند. این درحالی است که کودکانمان نیز چاق اند و 

با ادامه همین روند باید منتظر جوانانی باشیم که عوامل خطر بیشتری از بیماری های 
قلبی- عروقی، دیابت و انواع سرطان ها را دارند. البته با توجه به اینکه جمعیت سالمند 
کشورمان رو به افزایش است، چاقی روند بیماری زایی را در سالمندان هم تسریع می کند 
بنابراین باید این روند را کنترل کرد تا از هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی که چاقی 
ایجاد می کند، جلوگیری شود. مساله مهم این است که آیا برنامه هایی که تاکنون در 

این زمینه اجرا شده اند، می توانند چاقی را کنترل کنند؟ در چه مواردی باید بیشتر کار 
کنیم تا مردم به اهمیت مبارزه با چاقی بیشتر پی ببرند؟ آیا آموزش در جهت جایگزین 
کردن مواد غذایی کم کالری تر ولی مغذی به جای مواد غذایی چاق کننده می تواند در 
مهار چاقی موثر باشد؟ همه این پرسش ها، مواردی هستند که در صفحه »دیده بان 

تغذیه« این هفته به آنها پاسخ داده ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

و  چاقی  آمار  حاضر،  حال  در 
اضافه وزن در کشور رو به افزایش 
است. وقتی صحبت از اضافه وزن 
توده  شاخص  منظورمان  می کنیم 
و  است   29 تا   25  )BMI( بدن 
منظور از چاقی BMI باالی 30  است. چاقی هم درجه بندی دارد و با توجه به 
در کشور  متاسفانه  تقسیم می شود.   3 و   2 به درجه1،  بدن  توده  میزان شاخص 
ما هم آمار چاقی و هم آمار اضافه وزن به ویژه در زنان رو به افزایش است و 
چاقی در سنین کودکی هم افزایش پیدا کرده، به طوری که روند افزایش وزن 
و بیماری های همراه آن مثل کبد چرب در کودکان هم شایع شده و با ادامه این 
روند، می تواند در آینده هزینه های درمانی گزافی ایجاد کند زیرا همان طور که 
می دانید در دنیا چاقی به عنوان بیماری شناخته می شود و دیگر جنبه زیبایی آن 
افزایش  التهابی در بدن  افزایش وزن سطح عوامل  با  مطرح نیست. در حقیقت، 
پیدا می کند و بسیاری از بیماری ها مثل دیابت، کبد چرب، بیماری های قلبی و 
عروقی، آرتروز مفاصل، سنگ کلیه و صفرا هم با چاقی مرتبط هستند بنابراین، 
می توانیم  باشیم،  داشته  را  چاقی  از  پیشگیری  و  کنترل  از  سطحی  بتوانیم  اگر 
آینده در کشورمان اعمال می شود، جلوگیری کنیم. از هزینه های گزافی که در 

در بحث کنترل چاقی یک بخش، درمان است که در این زمینه کلینیک های تغذیه 
هم در بیمارستان و هم به صورت خصوصی داریم. درواقع، باید بیمارستان ها را 
به کلینیک های تغذیه قوی تر مجهز کنیم و دستگاه هایی که برای کنترل و درمان 
سنجش  و  بدن  وتحلیل  تجزیه  دستگاه  مثل  دارد،  وجود  وزن  اضافه  و  چاقی 
استخوان و  فرد چربی، عضله،  از وزن  میزان  نشان می دهد، چه  بدنی که  تراکم 
آب است، استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر فقط به توده بدنی اکتفا کنیم، موفق 
نخواهیم بود. یک ورزشکار شاید توده بدنی باالیی داشته باشد ولی بیشتر حجم 
بررسی  وقتی  ولی  باشد  نداشته  باالیی  وزن  دیگر  فرد  ولی  باشد  عضله  بدنش 
می کنیم، بیشتر وزنش چربی است.  یکی از اقدامات موثر برای کنترل چاقی این 
است که در بیمارستان ها، کلینیک های تغذیه ویژه داشته باشیم که هم به صورت 
اختصاصی در زمینه چاقی و کنترل آن فعالیت کنند و هم در درمان افراد چاقی که 
بیماری های توأم دارند )بیماری های قلبی، دیابت، کلیوی و کبدی(، فعال باشند. 

خانه های بهداشت را توسعه دهیم 
اقدام دیگر این است که سیستم ارجاع مان را تقویت کنیم. به طور مثال فرد چاقی 
بیاورد،  پایین  را  وزنش  اگر  می کند،  مصرف  انسولین  و  دارد   2 نوع  دیابت  که 
می تواند انسولینش را قطع کند  یا دوز دارو را کم می کنند. افرادی که فشار خون 
باال دارند اگر 10 کیلوگرم وزنشان را کم کنند، بسیاری از داروهای فشار خون 
قطع می شود و تنها راه درمان کبد چرب کاهش وزن است. در نتیجه، مهم ترین 
کار این است که کلینیک های ارجاع تاسیس کرده و تیم درمان را متقاعد کنیم که 
سیستم ارجاع خوبی داشته باشند و افراد را به کلینیک های تغذیه در بیمارستان ها 

یا کلینیک های خصوصی ارجاع دهند. 
یکی دیگر از اقدامات در زمینه پیشگیری از چاقی، تقویت خانه های بهداشت است 
زیرا همان طور که می دانیم، بسیاری از ارجاعات مردم به ویژه افراد کم درآمد به 
خانه های بهداشت است. خانم های باردار و شیرده و کودکان به این خانه ها زیاد 
اینکه  گذاشت؛  گروهی  آموزش های  افراد  این  برای  می توان  و  می کنند  مراجعه 
به طور  کنند.  کم  را  وزنشان  و چگونه  باشند  داشته  سالم  غذایی  الگوی  چگونه 
کلی اگر آموزش همگانی خوبی داشته باشیم، می توانیم سطح آگاهی مردم را باال 
ببریم و از این طریق مردم اهمیت بیشتری برای پیشگیری از چاقی قائل می شوند 
و مراجعه بیشتری خواهند داشت اما وقتی اطالعاتشان کم باشد، تالش چندانی 
آموزش های  مدرسه،  دوران  در  حتی  دنیا  در  داشت.  نخواهند  چاقی  رفع  برای 
به  ویژه ای  اهمیت  بهداشت  خانه های  در  و  می گذارند  مدارس  همه  برای  تغذیه 
تغذیه می دهند زیرا در تمام دنیا، آمار سرطان رو به افزایش است و یکی از عوامل 
ایجاد سرطان تغذیه است بنابراین در دنیا از سنین کودکی و دبستان آگاهی افراد 
را افزایش و بعد آموزش را در سطح جامعه بسط می دهند. در کل، وقتی ما در 
باشیم قاعدتا هزینه های درمان کمتری خواهیم داشت. در کشور  پیشگیری قوی 
ما برعکس است، هزینه بیشتری برای درمان می دهیم ولی برای پیشگیری هزینه 

زیادی وجود ندارد.

جایگزین های غذایی معرفی کنیم 
هزینه های  افزایش  به  توجه  با  حاضر  حال  در  که  است  این  دیگر  مهم  مساله   
برخی  تهیه  هستند،  کم درآمد  اقشار  از  که  خانوارها  از  بسیاری  برای  زندگی 
مواد غذایی مثل گوشت قرمز مشکل شده است، در حالی که با آموزش برخی 
نکات تغذیه ای مثل جایگزین کردن پروتئین های گیاهی  همراه غالت به جای 
داشته  تامین کننده ای  و  ارزشمند  گیاهی  پروتئین  منبع  پروتئین حیوانی می توانیم 
باشیم اما به منظور جذب آهن غیر هم در منابع گیاهی باید این مواد غذایی با 

برسند.  به مصرف   C ویتامین  منابع غذایی 
بنابراین  دارد  زیادی  اهمیت  جذب  سطح  غذایی،  مواد  جایگزینی  مبحث  در 
ببریم،  باال  را  آنها  تغذیه ای  ارزش  با غالت  گیاهی  پروتئین  ترکیب  با  می توانیم 
غذایی  مواد  هرم  در  لبنیات.  سایر  و  شیر  با  پاستا  انواع  یا  عدس پلو  تهیه  مثل 
این مواد غذایی  باید به صورت روزانه  از مواد غذایی است  5 گروه  که شامل 
مورد  غذایی  مواد  سیاست گذاری،  و  برنامه ریزی  با  می توانیم  ما  شود.  مصرف 
نیاز را با قیمت پایین ولی با ارزش کیفی باال داشته باشیم. متاسفانه آمار چاقی 
بودن  باال  دلیل  به  افراد  این  زیرا  بیشتر می بینیم  اقشار کم درآمد هم  را حتی در 
ارزش  ولی  دارند  باالیی  انرژی  که  رومی آورند  غذاهایی  به  غذایی  مواد  قیمت 
تغذیه ای شان کم است بنابراین با آموزش می توانیم به افراد یاد دهیم با قیمت کم 
انرژی کمتری  هم می توانند مواد غذایی حاوی ریزمغذی ها را مصرف کنند که 

داشته باشد و زمینه چاقی و اضافه وزن را فراهم نکند.

باید کلینیک های چاقی را 
گسترش دهیم

اگر ما 
دستمان برای 

سیاست گذاری 
باز نیست، 

می خواهیم به 
پیشگیری از 

چاقی کمک کنیم 
و باید کاری 

کنیم که مردم 
انتخاب  های 

درست غذایی 
داشته باشند. 

یک تئوری 
وجود دارد که 

می گوید اگر 
مردم درست 
انتخاب کنند، 
صنعت هم به 

سمت تولید 
غذای سالم 

پیش خواهد 
رفت

- دکتر رزاز

  دکتر جالل الدین میرزای رزاز
رئیس دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه ای 

کشور و رئیس انجمن تغذیه ایران 
 

 دکتر حسین ایمانی 
متخصص تغذیه و عضو هیات 

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

9 سال پیش بزرگان تغذیه 3 دانشگاه علوم پزشکی کشور 
نشستی با حضور چهره های بین المللی برگزار کردند و این 
سوال مطرح شد که مشکل اصلی سالمت در کشور چیست 
و به این نتیجه رسیدیم که چاقی است. چاقی منشاء بیشتر 
مشکالت تغذیه ای و سالمت کشور است که این قضیه اجماع 
جهانی هم دارد و در ایران هم این گونه است. چاقی سرمنشاء 
بسیاری از بیماری هاست، به طوری که برخی بیماری ها به طور 
مستقیم با چاقی ارتباط دارند، مانند بیماری های قلبی- عروقی 
و برخی به طور غیرمستقیم با چاقی مرتبط اند، مثل آسم، 

پارکینسون و آلزایمر. 
برخی تصور می کنند سلول های چربی اضافی و غیرمفید هستند 
و با جراحی آنها را از بین می برند، در حالی که بافت چربی، 

بافت زنده و  زایایی است که در بدن کار انجام می دهد. بافت 
چربی، مواد پروتئینی به نام »آدیپوکاین ها« را تولید می کند که 
در مکالمه بین سلول ها با هم نقش دارند بنابراین سلول های 
چربی نه تنها برای بدن الزم هستند، بلکه در بدن کار انجام 
می دهند اما اگر تعدادشان بیشتر باشد در بدن دردسر ایجاد 
می کنند زیرا سلول هایی هستند با محتوای متابولیکی پایین تر و 
نیاز انرژی باالتر و وقتی افزایش پیدا می کنند، نیاز دریافت انرژی 
را افزایش می دهند. بنابراین چاقی را باید کنترل کنیم و یکی از 
اقدام های برگزاری طرح های کشوری مبارزه با چاقی، پویش 
فشار خون است تا از این طریق بتوان آگاهی مردم را باال  برد.
در این پویش ها باید راه های مناسب کاهش وزن را نشان دهیم، 
در حالی که ما می بینیم در بسیاری از این کلینیک ها راه های 
نامناسب کاهش وزن آموزش داده می شود، مثل رژیم های 
کتوژنز، کم کردن آب بدن، برداشتن سلول های چربی، روش های 
نادرست استفاده از سرما و ویبراسیون. در کل، این روش ها 
مناسب و موثر نیستند. بهترین روشی که برای کنترل چاقی 
در دنیا معرفی می شود، رژیم کنار افزایش فعالیت بدنی است. 

به طور کلی، 80 درصد کاهش وزن از طریق تغذیه مناسب 
است و 20 درصد از طریق فعالیت بدنی که به قانون طالیی 
80 ،20 شهرت یافته است. از طریق رعایت این قانون در 
طوالنی مدت کاهش وزن مناسب خواهیم داشت. اصوال و 
متاسفانه شرط فعالیت بدنی را نمی توانیم تغییر دهیم چون یک 
روز آلودگی هواست، مدارس و خانه ها هم کوچک هستند و 
به همین دلیل سهم تغذیه باید افزایش پیدا کند. در این زمینه 3 
اصل وجود دارد؛ خرید مناسب، تهیه غذای مناسب و مصرف 
مقدار مناسب غذا. خرید مناسب یعنی به برچسب مواد غذایی 
توجه کرده و مواد غذایی سالم را انتخاب کنیم. گاهی مادر 
غذای سالم می خرد ولی ناسالم تهیه می کند، مثال ماهی را 
سرخ می کند و با این کار، خواص آن از بین می رود. سومین 
مورد انتخاب مقدار خورانش است. خوشبختانه در کشور ما 
سهم های غذایی کم شده، در قنادی ها شیرینی ها کوچک تر 
شده اند و در میوه فروشی ها همه دنبال میوه درشت نیستیم 
و این موضوع کم کم تبدیل به عادت می شود و می تواند در 

کنترل چاقی کمک کننده باشد. 

باید به قانون 80، 20 عمل کنیم

 دکتر احمد ساعدی
متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه سلولی 

مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران



یک بیمار دچار سرطان هنگام انجام عمل 
جراحی در بیمارستانی در رومانی آتش گرفت 
و درگذشت. به گزارش بی بی سی، جراحان در 
بیمارستان فلوریسا در شهر بخارست پایتخت 
رومانی از یک ماده ضدعفونی الکل پایه برای 
ضدعفونی کردن زنی ۶۶ ساله استفاده کرده 
بودند که قرار بود برای سرطان لوزالمعده یا 
پانکراس جراحی شود اما هنگامی که داشتند 
از اسکالپل )تیغ جراحی( برقی برای جراحی 
استفاده می کردند درنتیجه تماس آن با الکل، 
بدن زن در اتاق عمل شعله ور شد. زن دچار 
سوختگی ۴۰ درصد بدن شد و یک هفته 
بعد در بیمارستان درگذشت. رسانه های محلی 
می گویند پلیس تحقیقاتی را درباره مرگ این 
زن آغاز کرده است. خانواده زن قربانی به 

رسانه های رومانی گفتند »وخامت وضعیت« 
یا جزئیات حوادث به آنها اطالع داده نشده بود 
و مقامات بیمارستان گفته بودند که »حادثه ای« 

رخ داده است. این خانواده جزئیات حادثه را 
پس از افشای آن در شبکه های تلویزیونی و 
مطبوعات دریافته اند. آنها گفتند: »ما اتهامی 

نمی زنیم، فقط می خواهیم بدانیم چه اتفاقی 
رخ داده بود.« ویکتور کوتاش، وزیر بهداشت 
رومانی قول داده که تحقیقاتی درباره این حادثه 
»تکان دهنده« انجام شود. به گفته مقامات وزارت 
بهداشت رومانی، جراحان باید از این موضوع که 
استفاده از ضدعفونی کننده های الکل پایه هنگام 
انجام جراحی با استفاده از اسکالپل الکتریکی 
ممنوع است، اطالع داشته باشند. رومانی میان 
کشورهای اتحادیه اروپا کمترین بودجه به ازای 
جمعیت و به ازای درصد تولید ناخالص داخلی 
را صرف نظام بهداشتی- درمانی اش می کند. 
این کشور همچنین باالترین میزان مرگ ومیر 
کودکان را در میان کشورهای اروپایی دارد و 
زیربناهای بیمارستانی آن توسعه نیافته و دچار 

کمبود دائمی کارکنان پزشکی است.

می دهد  نشان  جدید  بررسی  یک  نتایج 
»روزه داری متناوب« گزینه مناسبی برای افرادی 
است که می خواهند وزن طبیعی داشته باشند.
متسون،  مارک  نیوز،  هلث دی  گزارش  به 
متخصص علوم اعصاب در دانشکده پزشکی 
آمریکا  بالتیمور  در  هاپکینز  جانز  دانشگاه 
می گوید: »دانش مربوط به روزه داری متناوب 
به نقطه ای رسیده که اکنون دیگر می توان آن 
را به عنوان رویکردی  همراه ورزش و غذای 
سالم برای بهبود و حفظ سالمت به عنوان یک 

گزینه شیوه زندگی در نظر گرفت.«
به گفته متسون، دو شیوه اصلی برای به کار 

گرفتن شیوه روزه داری متناوب وجود دارد:
۱. غذا خوردن روزانه در مدت محدود: 
محدود کردن مدتی که در روز می توانید غذا 

بخورید معموال به ۶ تا ۸ ساعت در روز.
۲. روزه داری متناوب ۵ به ۲؛ روزه داری متناوب 
که در آن افراد فقط یک وعده غذایی متوسط 

در 2 روز در هفته می خورند.
 هنگامی که افراد روزه داری می کنند، به تدریج 
قند ذخیره شده در کبد را می سوزانند. کبد حاوی 

حدود ۷۰۰ کالری قند است.
متسون می افزاید:  »حدود ۱۰ تا ۱2 ساعت 
طول می کشد که کبد ذخایر انرژی خود را 
مصرف کند. بعد، چربی ها به عنوان منبع انرژی 

استفاده می شوند.«
به گفته او، این فرایند را »تغییر سوخت وساز« 
می نامند و شیوه معمول 3 وعده غذا خوردن 

در روز اجازه نمی دهد بدن ذخایر انرژی کبد 
را مصرف کند و بعد به سمت چربی سوزی 

پیش برود.
شواهد  مقاله شان  در  همکارانش  و  متسون 
علمی موجود دراین باره را خالصه کرده اند. 
به گفته آنها، بررسی ها نشان می دهد روزه داری 

متناوب می تواند:
 میزان های قند خون را ثابت نگه دارد، باعث 
افزایش مقاومت در برابر استرس شود و التهاب 

را مهار کند.
 میزان های فشارخون و کلسترول خون را 
کاهش دهد و سرعت ضربان قلب در حال 

استراحت را بهبود بخشد.
 سالمت مغز و حافظه را بهبود دهد.

به گفته کارشناسان، انتخاب شیوه روزه داری 

متناوب می تواند گزینه کامال معقولی باشد. در 
این شیوه هیچ کدام از گروه های غذایی حذف 
نمی شود. در این شیوه به شما گفته نمی شود 
کربوهیدرات و چربی نخورید. این روش فقط 
مدتی را که شما غذا می خورید، تغییر می دهد.
متسون در این مقاله چند نمونه از تلفیق روزه داری 

با زندگی روزمره را ارائه می دهد.
افرادی که می خواهند روش تغذیه با محدودیت 
زمانی را امتحان کنند، می توانند خودشان را به 
دوره های ۱۰ ساعته با امکان غذا خوردن در 
۵ روز هفته برای یک ماه محدود کنند و بعد 
مدت مجاز غذا خوردن در روز را در ماه های 
بعدی به ۸ و بعد ۶ ساعت کاهش دهند. هدف 
نهایی این است که به دوره مجاز غذا خوردن 

۶ ساعته در ۷ روز هفته برسید.

شیوه دیگر این است که با روزه داری در یک 
روز هفته شروع کنید، به این ترتیب در آن روز 
فقط یک وعده غذایی به میزان ۱۰۰۰ کالری 
بخورید و بعد در ماه دوم این کار را برای 2 
روز در هفته انجام دهید. هدف نهایی این است 
که در هر هفته برای 2 روز هرروز یک وعده 

غذایی ۵۰۰ کالری بخورید.
این کارشناسان معتقدند ابتدا ممکن است رعایت 
این روش ناراحت کننده باشد اما به تدریج بدنتان 
با این شیوه جدید غذا خوردن عادت می کند. به 
گفته آنها، ممکن است چند ماهی طول بکشد تا 
فرد با شیوه روزه داری متناوب احساس راحتی 
کند. البته به گفته متسون، نباید انتظار اثر فوری با 
این رژیم غذایی را داشت. او می گوید: »ممکن 
است چند هفته طول بکشد تا بدن تا حدی 
خود را تطبیق دهد و شروع به از دست دادن 
کیلوهای اضافی کند و شاخص های سالمت 

رو به بهبود بگذارد.«
البته کسانی که روزه می گیرند، باید توجه داشته 
باشند در زمان مجاز برای غذا خوردن آزاد 
نیستند که هر چه دلشان می خواهد بخورند. 
در این مورد هم باید در زمان مجاز غذاهای 

سالم مصرف کرد.
 این دانشمندان روزه داری متناوب را گزینه 
معقولی می دانند اما می گویند موارد زیادی درباره 
آن باید آموخت. ازجمله، بررسی ها نشان می دهد 
بدن برخی افراد به دالیلی که هنوز روشن نیست، 

بهتر به روزه داری پاسخ می دهد.

نقشه سالمت

مسیرهای 
دوچرخه سواری 

در تبریز یکپارچه 
نیست/ایسنا

تازهها

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

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

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

نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد مصرف 
کلسیم و ویتامینD ممکن است به کاهش 
خطر شکستگی استخوان در سالمندان کمک 
کند اما ویتامینD به تنهایی نمی تواند این کار 

را انجام دهد.
به گزارش هلث دی، تجزیه وتحلیل 2۸ بررسی 
گذشته در سالمندان نشان داد افراد با میزان 
باالتر ویتامینD خون نسبت به افراد با میزان 
کمتر این ویتامین با احتمال کمتری ممکن 
است دچار شکستگی لگن یا سایر شکستگی ها 
در طول ۵ تا ۱۵ سال شوند اما این تصویر 
در بررسی هایی که آثار استفاده از مکمل های 
ویتامینD را آزمایش کرده بودند، متفاوت بود. 
این بررسی ها نشان داد شاهدی وجود ندارد که 
ویتامینD به تنهایی خطر شکستگی استخوان 

را در سالمندان کاهش دهد.
برعکس، در کارآزمایی هایی که ترکیبی از کلسیم 
و ویتامینD به کار رفته بود، اثر محافظتی در 

حد متوسطی مشاهده شد.
دکتر رابرت کالرک، سرپرست این پژوهش 
و استاد اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی در 
دانشگاه آکسفورد در انگلستان در این باره 
گفت: »درمان ترکیبی با کلسیم و ویتامینD خطر 
شکستگی مفصل لگن را تا یک ششم کاهش داد 
 Dو نسبت مصرف دوزهای استاندارد ویتامین
به تنهایی سودمندتر بود.« البته این یافته ها حرف 
نهایی درباره ویتامینD و شکستگی نیستند. 
برخی از کارآزمایی های در جریان، دوزهای 
باالی ویتامینD را در افرادی که در معرض 
خطر شکستگی های استخوان هستند، آزمایش 
می کنند. پوکی استخوان عارضه شایعی است 
و به خصوص در سنین باال افراد را در معرض 

شکستگی استخوان قرار می دهد. تخمین زده 
می شود پس از ۵۰ سالگی، نیمی از زنان و 
یک چهارم مردان به علت پوکی استخوان دچار 

شکستگی استخوان شوند.
حفظ  و  ساختن  در  اساسی  جزء  کلسیم 
استخوان های محکم است. ویتامینD به بدن 
در جذب کلسیم کمک و از کارکرد عضالت مورد 
نیاز برای جلوگیری از سقوط حمایت می کند.
موضوع  که  هنگامی  معتقدند  کارشناسان 
پیشگیری از شکستگی ها در افراد دچار پوکی 
استخوان مطرح است، ففط نباید به مصرف 

مکمل های ویتامینD و کلسیم متوسل شد.
افراد برای کمک به حفظ توده استخوانی و 
قدرت عضالنی باید ورزش منظم هم انجام 
دهند. ورزش هایی که بدن را در حالی که قامت 
راست می  ماند، در برابر نیروی جاذبه حرکت 
می دهد، مانند راه رفتن سریع، طناب زدن و 
دویدن ممکن است به حفظ تراکم استخوان ها 
کمک کنند. ورزش هایی که به تقویت عضالت 
یا بهبود تعادل کمک می کنند نیز به کاهش خطر 

افتادن یاری می رسانند. پرهیز از سیگار کشیدن 
و مصرف الکل هم برای پیشگیری از کاهش 

تراکم استخوانی ضروری است. 
اگر در فردی پوکی استخوان تشخیص داده شود، 
تجویز داروهایی که یا تجزیه استخوان را کاهش 
می دهند یا تشکیل استخوان را تشدید می کنند، 
ممکن است الزم باشد. از میان بررسی هایی 
که تیم دکتر کالرک تجزیه وتحلیل کردند، ۱۱ 

بررسی از نوع مشاهده ای بود. 
این بررسی ها سالمندان را در دنیای واقعی 
دنبال کرده و میزان شکستگی ها را از ۵ تا ۱۵ 
سال پیگیری کرده بودند. در مجموع هر چه 
میزان  ویتامینD خون افراد در آغاز بررسی 
باالتر بود، خطر شکستگی کاهش یافته بود. 
البته این یافته ها اثر علت و معلولی را ثابت 
نمی کنند. میزان باالی ویتامینD ممکن است 

شاخص مورد دیگری باشند.
غذاهای معدودی میزان کافی ویتامینD دارند. در 
مقابل، بدن می تواند هنگام تابیدن نور خورشید 
به پوست این ویتامین را خودش بسازد بنابراین 

افرادی که میزان باالی ویتامینD در خونشان 
داشتند، ممکن است زمان زیادی را خارج از 
خانه گذرانده باشند. این بازبینی همچنین شامل 
۱۱ کارآزمایی تجویز ویتامینD به تنهایی و ۶ 
کارآزمایی تجویز ویتامینD و کلسیم بود. افرادی 
که در این کارآزمایی ها شرکت داشتند، ۶2 تا 
۸۵ ساله بودند و برای تا حداکثر ۵ سال پیگیری 
شدند. در مجموع، افرادی که کلسیم و ویتامین
D برایشان تجویز می شد، نسبت به افرادی 
که دارونما مصرف می کردند یا دارو مصرف 
نمی کردند، ۱۶ درصد کمتر در معرض خطر 
شکستگی لگن قرار داشتند. خطر شکستگی 
هر استخوانی هم در آنها ۶ درصد کمتر بود. 

از کجا بدانم باید مکمل مصرف کنم؟
 از پزشکتان بخواهید میزان ویتامینD خونتان را 
اندازه بگیرد تا اگر کمبودی دارد تشخیص داده 
شود. در مورد کلسیم هم باید رژیم غذایی تان 
بررسی شود. اگر مقدار کافی لبنیات، سبزی های 
با رنگ سبز و غذاهای غنی شده با کلسیم مصرف 
می کنید، ممکن است نیاز به مکمل نداشته باشید.
 افراد با سن کمتر از ۵۱ سال باید روزانه ۱۰۰۰ 
میلی گرم کلسیم مصرف کنند. بعد از ۵۱ سالگی 
این میزان باید به ۱2۰۰ میلی گرم افزایش یابد. 
افراد جوان تر از ۵۰ سال باید روزانه ۴۰۰ تا 
۸۰۰ واحد بین المللی ویتامینD مصرف کنند 
و در افراد سالمندتر میزان مورد نیاز به ۸۰۰ تا 

۱۰۰۰ واحد بین المللی می رسد.
برخی گروه های خاص ممکن است نیاز به میزان 
بیشتری ویتامینD داشته باشند. حد باالی ایمن 
مصرف ویتامینD ۴هزار واحد بین المللی در 

روز در اغلب بزرگساالن است.
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بیماریویروسی
اسرارآمیزدرچین

سارسنیست

چین روز یکشنبه ۱۵ دی اعالم 
ویروسی  ذات الریه  شیوع  کرد 
که  کشور  این  در  اسرارآمیز 
تابه حال ۵9 نفر را مبتال کرده 
است، مربوط به ویروس سارس 
نمی شود که بیش از یک دهه پیش 

صدها نفر را کشت.
به گزارش همشهری، به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، این عفونت 
برای نخستین بار هفته گذشته 
در شهر ووهان در مرکز چین با 
جمعیت بیش از ۱۱ میلیون نفر 
ظاهر شد و به شایعات آنالین 
درباره ظهور مجدد ویروس بسیار 

مسری سارس دامن زد.
کمیسیون بهداشتی ووهان اعالم 
کرد: »ما چند فرضیه را درباره 
این عفوت رد کرده ایم، ازجمله 
اینکه این ویروس از ویروس های 
ماکیان،  آنفلوانزای  آنفلوانزا، 
آدنوویروس، ویروس نشانگان 
)سارس(  تنفسی  شدید  حاد 
تنفسی  نشانگان  ویروس  یا 

خاورمیانه )مرس( نیست.«
پلیس ووهان هفته قبل گفته بود که 
۷ نفر را به خاطر »انتشار یا ارسال 
دوباره کردن اطالعات نادرست 
اینترنت«  روی  نشده  تأیید 

دراین باره مجازات کرده است.
کمیسیون بهداشتی ووهان اعالم 
کرده ۷ نفر از ۵9 بیمار دچار 
بیماری وخیم هستند، اما هیچ کدام 
فوت نکرده اند. همه این بیماران 

در قرنطینه نگهداری می شوند.
این عفونت ویروسی در فاصله ۱2 
تا 29 دسامبر ظاهر شد و برخی از 
بیماران در بازار غذاهای دریایی 
در شهر کار می کردند. این بازار 
از آن زمان برای ضدعفونی کردن 
بسته شده است. بر اساس بیانیه 
این کمیسیون، هیچ شاهدی از 
انتقال انسان به انسان این ویروس 

تابه حال یافت نشده است.
سازمان جهانی بهداشت هم در 
بیانیه ای دراین باره گفت: »رابطه 
این  شیوع  میان  گزارش شده 
ویروس و بازار فروش ماهی و 
حیوانات زنده ممکن است بیانگر 
ارتباطی با حیوانات باشد.« عالئم 
گزارش شده در بیماران عمدتًا 
و چند  است  بوده  تب  شامل 
بیمار هم دچار اشکال در تنفس 
بودند. رادیوگرافی ضایعه هایی 
مهاجم را در هر دو ریه آنها نشان 
بهداشت  جهانی  سازمان  داد. 
اعالم کرده عالئم گزارش شده 
بیماری  چند  در  بیماران  میان 
تنفسی رایج است و ذات الریه 
فصل  در  شایعی  بیماری  هم 
زمستان است باید »با احتیاط« 
با بروز بیماری در میان جمعی از 
افراد برخورد کرد. این سازمان با 
وضع محدودیت های مسافرتی 
یا تجاری برای چین به این علت 
مخالف است. ویروس سارس 
باعث  میالدی  در سال 2۰۰3 
مرگ 3۴9 نفر در سرزمین اصلی 
چین و 229 نفر در هنگ کنگ 
شد.تصور می شود این ویروس 
که درنهایت بیش از  ۸هزار نفر 
را در سراسر جهان مبتال کرد، از 
ایالت گوانگ دونگ در جنوب 

چین منشاء گرفته باشد.
سازمان جهانی بهداشت در آن 
هنگام از چین به خاطر گزارش 
نکردن شمار واقعی موارد بیماری 

انتقاد کرده بود.

دوربين سالمت
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 علیرضا محمدی/ ایسنا

عزاداری مردم تهران در پی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی        
 علی حدادی اصل/خبرگزاری آنا

حال و هوای اطراف منزل سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کرمان        
 رحیم بنی  اسد آزاد/ ایسنا

من هم سلیمانی هستم، هرمزگان        
 امیرحسین خورگویی/ ایسنا

افتتاح گرمخانه بانوان یلدا        
 علی احمدوند/خبرگزاری آنا

پرندگان مهاجر، مهمان زاینده رود        
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دانستنیهایدندانپزشکی

بهترین غذاها 
برای دندان های سالم

درمان های خانگی 
برای سرفه نوپایان

از داروهای سرفه بدون نسخه برای  بسیاری 
استفاده در کودکان نوپا ایمن یا مناسب نیستند. 
والدین به جای این داروها می توانند از درمان های 
خانگی مناسب برای کمک به تسکین عالئم 

سرفه استفاده کنند.
سرفه ناشی از سرماخوردگی در کودکان نوپا )1 
تا ۳ ساله( ممکن است باعث بی خوابی شبانه 
شود. کودکان کم سن به طور میانگین 6 بار در 
سال دچار سرماخوردگی می شوند و در اغلب 
موارد عالئم بیماری ۷ تا 1۰ روز طول می کشد.
علت  به  سال  هر  کودکان  از  زیادی  تعداد 
عوارض جانبی استفاده از داروهای ضدسرفه 
و سرماخوردگی به اورژانس منتقل می شوند. 
از طرف دیگر، شواهد علمی چندانی درباره 
تاثیربخش بودن داروهای ضدسرفه بدون نسخه 
وجود ندارد. یک گروه کارشناسی درباره سرفه 
)The Cough Expert Panel( در آمریکا،  سال 
۲۰1۷ میالدی مقاله ای در مجله Chest منتشر 
نشان می  دهد  بررسی ها  بازبینی  کرد  اعالم  و 
داروهای سرماخوردگی و ضدسرفه بدون نسخه 
مواد آنتی هیستامینی، ضداحتقان و ضددرد تاثیر 

مشهودی در کودکان ندارند. 
به گفته این کارشناسان، عسل نسبت به دارونما 
در  بیشتری  تاثیربخشی  درمانی(  تاثیر  )بدون 
سرماخوردگی  از  ناشی  کودکان  سرفه  بهبود 
دارد اما تاثیر عسل بیشتر از داروی ضدسرفه 

دکسترومتورفان نیست.
نشان  دراین باره  پیشین  بررسی های  بازبینی 
عالئم  شدت  آنتی هیستامینی  داروهای  داد 
سرماخوردگی را در کودکان  کاهش نمی  دهند.

همچنین باید توجه داشت ویروس ها عامل تا 
۹۵ درصد موارد سرفه مربوط به سرماخوردگی 
هستند بنابراین آنتی بیوتیک ها که روی ویروس ها 
 اثری ندارند، عالئم سرماخوردگی را برطرف 
نکرده یا دوره سرماخوردگی را کوتاه نمی کنند.

در ادامه به چند درمان خانگی موثر برای سرفه 
کودکان نوپا می پردازیم. البته باید هشدار داد همه 
درمان های خانگی برای کودکان بی خطر نیستند 
و والدین و مراقبان باید پیش از به کار بردن هر 

درمان خانگی با پزشک مشورت کنند.

1 عسل
عسل با برطرف کردن پرخونی مخاط و رقیق 
کردن ترشحات تنفسی به بهبود سرفه کودکان نوپا 
کمک می کند. برای رفع سرفه در کودکان باالی 
یک سال می توانید یک قاشق عسل به آنها بدهید.
درحالی که داروهای سرفه بدون نسخه ممکن 
است باعث ایجاد عوارض جانبی در کودکان 
شوند، کودکان معموال عسل را به خوبی تحمل 
می کنند. البته در موارد نادری ممکن است عسل 

باعث شکم درد، تهوع یا استفراغ شود.
به یاد داشته باشید عسل و فراورده های آن را نباید 
به کودکان زیر یک سال داد زیرا خطر مسمومیت 

بوتولیسم در آنها وجود دارد.

2 عصاره گزنه
شربت یا قطره گزنه را می توان برای بهبود سرفه 
کودکان نوپا به کار برد. عصاره برگ گزنه با باز 
کردن راه های هوایی و تحریک ترشحات آبکی 
کودکان نوپا می تواند سرفه آنها را بهبود ببخشد.
توجه داشته باشید که عصاره گزنه را فقط باید 

به کودکان باالی ۲ سال بدهید.
عوارض جانبی عصاره گزنه شایع نیست اما این 
عصاره در مواردی ممکن است باعث تهوع، 
استفراغ، اسهال، کهیر، دانه های پوستی و اشکال 
در تنفس شود. عصاره برگ گزنه همچنین مزه 

ناخوشایندی دارد.

3 مایعات و رطوبت هوا
والدین باید تالش کنند آب بدن کودکان را با 
دادن مایعات کافی حفظ کنند. این کار ترشحات 
تنفسی را رقیق می کند و از شدت سرفه و درد 

ناشی از آن می کاهد.
دستگاه های رطوبت ساز و گرفتن دوش آب گرم 
هم باعث مرطوب شدن راه های هوایی می شود و 
خارج شدن خلط های ناشی از سرفه را راحت تر 
می  کند. گذاشتن یک دستگاه رطوبت ساز در اتاق 
کودک هم روش ساده و غیرتهاجمی برای کمک 

به تسکین عالئم سرفه است.
4 ضمادهای نعناع

والدین می توانند برای کودکان نوپای ۲ ساله و 
باالتر از ضمادهای نعناع استفاده کنند. یک الیه 
ضخیم ضماد را روی قفسه سینه کودک و جلوی 
گردنش بزنید و محفظه حاوی ضماد را از دسترس 

کودکان دور نگه دارید.
این دارو با تبخیر شدن حس خنکی به کودک 
می دهد و به بهبود تنفس و تسکین عالئم سرفه 
او کمک می کند.  ضمادهای نعناع همچنین ممکن 

است برای خواب کودک سودمند باشند.

چه زمانی باید نزد پزشک رفت؟
اگر این عالئم در کودکتان ظاهر شد، باید او را 

نزد متخصص کودکان ببرید:
 سرفه مداوم و بدون وقفه

 مشکل در تنفس هنگامی که کودک سرفه 
نمی کند.

 کشیده شدن پوست میان دنده ها به سمت 
داخل در هر بار تنفس

 صدای خس خس یا خشن هنگام تنفس
 کبود شدن صورت یا لب ها هنگام سرفه

 درد شدید قفسه سینه
 سرفه  همراه با باال آوردن خون

 دمای بدن باالی ۴۰ درجه سلسیوس
MNT :منبع
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پاسخ
دکتر محمدباقر مینایی

 متخصص طب سنتی، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

پاسخ اول: همه آفریده های خداوند برای بدن 
مفید هستند، به شرط آنکه طبع بدن با غذایی 
که خورده می شود تناسب داشته باشد. یکی از 
ویژگی های طعام که در قرآن هم به آن اشاره 
شده این است که طیب باشد. طیب بودن طعام 
یعنی غذا با طبع انسان تناسب داشته باشد. شیر 
برای بدن مفید است اما باید براساس مزاج 
بدن خورده شود. خانم هایی که قصد باردار 
شدن دارند مشکلی از نظر مصرف شیر ندارند. 
رحم یک بافت عضالنی است و مزاج گرمی 
دارد و طبیعتش این است که هر ماه یکبار 
با خونریزی مواد سمی واردشده را از خود 
دفع  کند. از نظر طب سنتی هیچ عاملی به جز 
دیر ازدواج کردن یا ازدواج نکردن نمی تواند 
رحم را سرد کند. دیر ازدواج کردن مزاج رحم 
را زودتر از زمان مقرر سرد می کند که این 
مساله می تواند روی باروری تاثیر سوء بگذارد.

پاسخ دوم: مصرف تخم  شنبلیله برای کنترل و 
درمان بیماری دیابت مفید نیست. دیابت یک 
اختالل متابولیسمی است و گیاهان دارویی فقط 
در کنترل این بیماری نقش دارند، نه در درمان 
آن. به عنوان مثال دمنوش های مختلف از جمله 
دمنوش زبان گنجشک، دمنوش خرنوب و... 
تا حدی در کنترل قندخون موثر هستند اما 
داشتن شیوه زندگی سالم، رفتار متعادل، غذا 
خوردن براساس دستور اسالم که انسان قبل 
از سیری کامل دست از غذا خوردن بکشد 
و خوردن فقط یک نوع غذا در هر وعده در 
کنترل قندخون و فاکتورهای کبدی موثر است.
همچنین یکی از راه هایی که در طب سنتی 
را  خونی  فاکتورهای  سایر  و  قند  می تواند 
کنترل کند نوعی استحمام است که شرح آن 
در کتاب های طب ایرانی آمده است. در این 
نوع استحمام فرد باید بعد از ورود به حمام 
ابتدا بدن خود را با روغن های گیاهی مالش 
بدهد. بهترین روغن برای میانساالن و سالمندان 
روغن بابونه و برای کودکان و جوانان روغن 
ُمورد یا امرسینا و روغن بنفشه است. پس از 
روغن مالی فرد باید به بدنش سفیدآب بزند 
و سپس خود را با صابون های ایرانی بشوید. 
افرادی که چاق هستند می توانند هر روز و 
افرادی که الغر هستند یک روز در میان این 
نوع استحمام را انجام دهند. به تجربه ثابت 
شده انجام این استحمام در کاهش قندخون 
و تنظیم فاکتورهای کبدی بسیاری از بیماران 

تاثیر بسیار خوبی دارد.

پاسخ سوم: یکی از دمنوش های بسیار مفید 
برای بدن استفاده از دمنوش گیاهی به نام 
خرنوب است. برای تهیه این دمنوش 7 عدد 
از میوه گیاه خرنوب را در یک لیتر آب بریزید 
و سپس آن را به مدت 30 دقیقه بجوشانید. 
کرده،  را صاف  دمنوش  مدت  این  از  پس 
دمنوش  بخورید.  و  کنید  مخلوط  عسل  با 
خرنوب تونیکی است که قابلیت فعال کردن 
غدد آندوکرین به خصوص غده هیپوفیز را دارد 
و باعث ترشح بهتر آنها می شود. ترشح این 
غدد هم انسان را در برابر عواملی که قابلیت 
آزار و بیماری زایی  دارند، به خصوص در برابر 
رادیکال های آزاد که به واسطه شیمی درمانی در 
بدن ایجاد می شوند، محافظت می کند. همچنین 
مقداری  ولرم  آب  فنجان  یک  در  می توان 
شیرخشت یا ترنجبین یا شکر سرخ ریخت 
و سپس آن را نوشید. این نوع ترکیبات هم 
قابلیت محافظتی بدن در برابر عوامل آزاررسان 

را افزایش می دهند.
از دمنوش های دیگری که مصرف آن برای 
بدن بسیار مفید است می توان به دمنوش زبان 
گنجشک اشاره کرد. برای تهیه این دمنوش 
گیاه زبان  گنجشک را در مقداری آب بریزید 
و به مدت 10 تا 15 دقیقه بجوشانید، سپس آن 

را صاف کرده و با عسل میل کنید.
از  دیگر  یکی  هم  کوهی  چای  دمنوش 
دمنوش های مفید و محافظت کننده بدن در 
برابر عوامل آسیب رسان است. چای کوهی 
قابلیت افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن را دارد 
و انسان را در برابر درد و افزایش مایع میان  بافتی 
که به واسطه بیماری های روماتوییدی و دیگر 

عوامل ایجاد می شوند، محافظت می کند.

با خوانندگان      شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت10

پرسش اول: آیا اصالح صورت با تیغ می تواند 
باعث خشکی پوست شود؟ 265****0912

پرسش دوم: سال هاست از خارش پوست رنج 
می برم که هرچند وقت یکبار ناگهان عود می کند 
و آزارم می دهد، به طوری باعث ریزش ابرو و 
موهای سرم شده است. به پزشک مراجعه کرده 
و دارو هم مصرف می کنم اما فایده ای نداشته 
است. خودم عرق کاسنی مصرف می کنم. احساس 
می کنم کمی خارش ها کمتر شده اما هنوز از بین 
نرفته است. لطفا راهنمایی کنید. 524****0912

پرسش سوم: آیا گذاشتن خمیردندان روی پوستی 
که سوخته، کار درستی است؟ 325****0913

پاسخ 

دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تیغ  با  صورت  موی  تراشیدن  برای  اول:  پاسخ 
برای  مثل کف ریش تراش  ماده ای  از  الزم است 
در صورت  کرد.  استفاده  اصالح  شدن  راحت تر 
خشکی  باعث  می تواند  خود  ماده  این  استمرار، 
پوست شود اما تراشیدن مو به تنهایی کمتر باعث 

خشکی پوست خواهد شد.

پاسخ دوم: خارش پوست مبحث بسیار گسترده  ای است 
و علل بسیار زیادی دارد که شامل بیماری های پوستی، 
داروها، حساسیت ها،  داخلی، مصرف  بیماری های 
نیش حشرات، آفتاب سوختگی، بارداری، استرس ها 
و... است. افرادی که مانند شما چند سال است از 
خارش رنج می برند قطعا باید علتی برای خارش شان 
داشته باشند که طی این چند سال باید با آزمایش ها 
یا نمونه برداری تشخیص داده می شد. با آزمایش ها و 
نمونه برداری هایی که انجام می شود عامل اصلی خارش 
تشخیص داده خواهد شد. توصیه می کنم به متخصص 
پوست مراجعه کنید و از ایشان بخواهید عالوه بر 
درمان های عالمتی، علت خارش پوستتان را هم با 

نمونه برداری پیدا و سپس درمان کند.

پاسخ سوم: گذاشتن خمیردندان، سیب زمینی و... 
روی محل سوختگی کار نادرستی است. این کارها 
معموال برای کاهش سوزش انجام می شود و داخل 
خمیردندان مواد خنک کننده ای وجود دارد که ممکن 
است در همان لحظه سوزش ناشی از سوختگی را 
کاهش دهد اما این کار قطعا آسیب پوستی را افزایش 
می دهد و ترمیم سوختگی را به تعویق می اندازد 
و آن را طوال نی  می کند بنابراین توصیه می شود به 
هیچ وجه از خمیر دندان برای خنک شدن محل 
سوختگی استفاده نشود اما ریختن آب خنک روی 
محل سوختگی به خصوص سوختگی های شیمیایی 
که پوست در مواجهه با ماده اسیدی آسیب  دیده، کار 
خوبی است که موجب می شود ماده سوزاننده رقیق 
شود و از روی پوست کنار برود و نفوذش داخل 
پوست کاهش یابد. کمپرس یخ در سوختگی های 
برای  آن  از  می توان  که  است  مفید  نیز  حرارتی 
اطراف محل سوختگی استفاده کرد. گذاشتن یخ 
روی پوست باعث می شود خونرسانی به منطقه 
کم و تهاجم مواد و سلول های التهابی به منطقه با 

سرعت کمتری انجام شود.

پرسش اول: افرادی که از کولیت روده رنج می برند 
چه غذاهایی را باید از رژیم غذایی شان حذف و 

چه غذاهایی را اضافه کنند؟ 320****0915

پرسش دوم: خانمی که قبل از بارداری مصرف 
مکمل اسید فولیک را شروع می کند اما پس از 
3 ماه باردار نمی شود، چه باید بکند؟ آیا همچنان 
می توان مصرف قرص را تا زمان باردار شدن ادامه 

داد؟ 554****0912

پرسش سوم: مردی 56 ساله با قد 173 سانتی متر، 
وزن 63 کیلوگرم و دور شکم 88 سانتی متر هستم. 
هر کاری می کنم چاق نمی شوم. لطفا بگویید چه 

کنم؟ 654****0916

پاسخ
دکتر ضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: ابتدا باید نوع کولیت را مشخص کرد. 
بلغم و خون همراه هستند و  با  برخی کولیت ها 
بعضی دیگر به صورت متناوب یبوست و اسهال 
ایجاد می کنند. افرادی که گاهی دچار یبوست و 
روده  نشانگان  به  عمدتا  می شوند،  اسهال  گاهی 
تحریک پذیر یا کولیت عصبی مبتال هستند. این افراد 
باید بیشتر منابع غذایی حاوی پروبیوتیک مانند دوغ 
کفیر، ماست و پنیر پروبیوتیک و... را در رژیم غذایی 
خود بگنجانند یا با تجویز پزشکشان از کپسول های 
پروبیوتیک استفاده کنند. البته خود بیماران پس از 
مدتی متوجه می شوند خوردن چه غذاهایی موجب 

آزار و اذیت آنها می شود و عوارضی مانند نفخ و 
دل پیچه یا اسهال در آنها ایجاد می کند. در نتیجه 
باید مصرف این غذاها را کنار بگذارند. مهم ترین 
نکته در بهبود حال بیماران مبتال به کولیت روده 
دوری از هر گونه استرس و اضطراب است زیرا 
مسائل روانی می تواند روی روده تاثیر بگذارد و 
عالئم بیمار را تشدید کند. بیماران مبتال به کولیت 
روده باید حتما زیرنظر پزشک فوق تخصص گوارش 
باشند زیرا عالئم آنها دائم در حال رفت و برگشت 
است. درمان به موقع، تغذیه مناسب و حفظ آرامش 
3ضلع مهم درمان کولیت های عصبی روده هستند.

 
پاسخ دوم: خوشبختانه مصرف زیاد ویتامین های 
گروه B از جمله اسید فولیک یا ویتامین9B به این 
علت که محلول در آب هستند، مشکلی در بدن 
ایجاد نمی کند و مازاد آنها از راه ادرار از بدن دفع 
می شود. با توجه به نقش های مهم و متعددی که 
اسید فولیک در بدن برعهده دارد به همه خانم هایی 
 3 حتما  می شود  توصیه  دارند  بارداری  قصد  که 
مکمل  مصرف  بارداری  برای  اقدام  از  قبل  ماه 
از  اسید فولیک را شروع کنند. متاسفانه بسیاری 
خانم ها بدون برنامه ریزی قبلی و بدون اینکه مکمل 
اسید فولیک دریافت کرده باشند باردار می شوند. 
از آن جهت مهم است که  اسید فولیک  مصرف 
نقش تاثیرگذاری در کانال مغز و اعصاب جنین 
که در هفته 28 بارداری ساخته می شود، برعهده 
دارد. اگر مادری دچار کمبود اسید فولیک در بدن 
باشد، کانال عصبی جنین خوب بسته نمی شود و 
نواقصی در بدن جنین ایجاد می کند. حتی ممکن 
از جمجمه جنین تشکیل شود  است مغز خارج 
یا مایع مغزی- نخاعی خارج از نخاع قرار بگیرد 
بنابراین با توجه به نقش و اهمیت اسید فولیک 

و بی ضرر بودن آن توصیه می شود مصرف مکمل 
اسید فولیک را ادامه بدهید. این مساله در مورد 
خانم هایی که به کم خونی مگالوبالستیک مبتال هستند 
بیشتر حائز اهمیت است زیرا مصرف اسیدفولیک 

به خون سازی هم کمک می کند.

پاسخ سوم: ابتدا باید ببینیم اصال به افزایش وزن 
بیشتری نیاز دارید یا نه. برای بررسی این موضوع 
و بررسی تناسب وزن با قد فرمولی وجود دارد که 
بهتر است همه مردم آن را بدانند. به این صورت 
که آقایان باالی 19 سال باید عدد 102 را از قدشان 
براساس سانتی متر کم کنند. خانم ها هم باید قدشان 
را براساس سانتی متر منهای 150 کرده و سپس عدد 
به دست آمده را در 0/9 ضرب و پاسخ را با 45 
جمع کنند. عددی که به دست می آید، وزن متناسب 
و ایده آل است، مثال اگر خانمی 160 سانتی  متر قد 
داشته باشد باید آن را منهای 150 کرده و سپس 
10 را در 0/9 ضرب کند که پاسخ 9 می شود. 9 
به اضافه 45 می شود 54، بنابراین وزن ایده آل یک 
خانم 160 سانتی متری 54 کیلوگرم است.وزن شما 
هم 173 سانتی متر است که اگر عدد 102 را از 
آن کم کنیم، 71 به دست می آید. پس وزن ایده آل 
شما 71 کیلوگرم است اما با توجه به سن تان به 
ندارید و اگر در همین  نیاز  افزایش وزن زیادی 
وزن باقی بمانید سالم تر خواهید بود و کمتر گرفتار 
بیماری های دوران سالمندی مثل پرفشاری خون، 
افزایش چربی خون، دیابت نوع2 و... خواهید شد 
اما در عین حال هم اجازه ندهید وزنتان از این 
میزان کمتر شود. اگر وزنتان از این میزان کمتر شود 
باید به پزشک مراجعه کنید تا علت آن را مورد 
بررسی قرار دهد زیرا الغری بی جهت 150 علت 

مختلف دارد که باید حتما تشخیص داده شود.

پرسش اول: خانمی 45 ساله هستم. چند ماهی است 
دچار اضطراب شده ام و حالم بسیار بد است. بدنم 
می لرزد، تپش قلب شدید دارم، به حدی که حتی 
در انجام کارهای روزمره ام به مشکل می خورم. به 
پزشک مراجعه کردم. برایم داروهای ضدتپش قلب 
تجویز کرد. با اینکه داروها را مرتب مصرف کردم، 
بهتر نشدم. لطفا مرا راهنمایی کنید. 197****0912

پرسش دوم: من برای انجام هر کاری استرس دارم. 
فرزندم از کنارم دور می شود استرس می گیرم، همسرم 
دیر به منزل برمی گردد، استرس وجودم را فرامی گیرد و 
باالخره در هر شرایطی استرس دارم و نگرانم. خواهش 
می کنم راهنمایی کنید چطور می توانم استرس هایم 

را مدیریت کنم؟ 918****0910

پرسش سوم: مردی 57 ساله هستم. به تازگی دچار 
تپش قلب می شوم و حالت خفگی به من دست 
می دهد. همچنین اخیرا دست ها و پاهایم زود خسته 
می شود و موقع غذا خوردن فکم درد می گیرد. 
آیا این عالئم می توانند نشان دهنده استرس باشند؟ 

0915****281

پاسخ
دکتر علی باغبانیان

روا ن پزشک و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: گاهی افراد نگران موضوع خاصی هستند 
مثال دائم نگرانند که اتفاقی برای فرزندشان پیش نیاید، 
شغلشان را از دست ندهند، به بیماری خاصی مبتال 
نشوند، دچار فقر و تنگدستی نشوند و... یعنی موضوع 
نگرانی فرد کامال مشخص است، درنتیجه درمان آن 
هم بهتر و سریع تر انجام می شود. اگر اضطراب تان پس 

از استرس خاصی ایجاد شده باشد باید به آن عامل 
توجه بیشتری کنید و آن را از بین ببرید اما حدود 60 
درصد بیمارانی که به ما مراجعه می کنند علت نگرانی 
و استرس شان را نمی دانند. این نوع اضطراب ناشی 
از برخی مسائل روان شناختی درونی انسان است که 

حتما باید درمان شود.
توجه داشته باشید عالئم جسمی اضطراب چرخه 
معیوبی در فرد ایجاد می کند؛ یعنی بیمار در اثر استرس 
و اضطراب تپش قلب می گیرد، بعد نگران بیماری های 
قلبی، سکته و مرگ می شود و این نگرانی دوباره بیماری  
و تپش قلبش را تشدید می کند. توصیه می کنم در 
اولین فرصت به روان پزشک یا روان شناس مراجعه 
کنید و مطمئن باشید عالئمتان قابل درمان و رفع است.

پاسخ دوم: مدیریت استرس یا باال بردن سطح تاب آوری 
در افراد یک معنا دارد. بسیاری اوقات شدت استرس های 
پیرامون ما آنقدر نیست که روی روح و روان ما 
تاثیر سوء بگذارد، بلکه تعبیر و تفسیر ما از استرس 
است که به آن شدت می بخشد. برخی افراد دائم به 
همه رویدادهای اطرافشان با دید منفی نگاه می کنند. 
به عنوان مثال اگر فرزند یا همسرشان کمی دیرتر 
از همیشه به منزل برگردد مطمئن هستند که حتما 
اتفاقی افتاده و مثال شاید تصادف کرده است. جالب 
اینکه برخی حتی صحنه تصادف را هم در ذهنشان 
تجسم می کنند و عزیزشان را خون آلود روی زمین 
می بینند. تصویر همین اتفاق های بد، استرس زیادی 
به فرد تحمیل می کند، در حالی که می توان با کمک 
مشاور و روان شناس از این ذهنیت و تصاویر ذهنی 
منفی دور شد و دید مثبتی به زندگی پیدا کرد. جالب 
است بدانید در پژوهشی که در کالیفرنیا و چند شهر 
آمریکایی انجام شد همسران را از نظر استرس و 
تاب آوری آن تحت مطالعه قرار دادند. نتایجی که 
به دست آمد نشان داد اگر زنی استرس داشته باشد، 
همسرش دیگر استرس خاصی نخواهد داشت و 

برعکس اگر مرد استرس داشته باشد، همسرش استرس 
چندانی را تجربه نخواهد کرد. علت این مساله آن 
است که وقتی مرد یا زن می بیند که همسرش مراقب 
همه امور منزل و خارج از منزل هست و همه کارها 
سروقت انجام می شود، از پذیرفتن مسوولیت شانه 
خالی می کند و کمتر هم تحت استرس کارها قرار 
می گیرد، در حالی که پذیرفتن همه مسوولیت ها توسط 
یک نفر نتیجه ای جز استرس و اضطراب برای آن فرد 
نخواهد داشت بنابراین الزم است همسران در انجام 
همه امور مشارکت داشته باشند و همه وظایف را به 
دوش دیگری نیندازند تا از بودن کنار هم به آرامش 

بیشتری برسند.

افراد  اضطراب  علت  اوقات  بسیاری  سوم:  پاسخ 
مثال  عنوان  به  است.  بیماری های جسمی  به  ابتال 
مصرف  بعضی از داروهایی که به شکل روزمره 
مورد استفاده قرار می گیرند مانند داروهای گوارشی 
پرکاری  بیماری  دیابت،  و  فشارخون  داروهای  یا 
تیروئید، بیرون زدگی دریچه میترال، بیماری های غدد 
فوق کلیوی و بسیاری از بیماری های دیگر می توانند 
برخی از عالئمی که به آنها اشاره کردید را به دنبال 
داشته باشند. اگر تاکنون به پزشک مراجعه نکرده اید 
بهتر است ابتدا به پزشک عمومی یا متخصص داخلی 
مراجعه کنید و بررسی های الزم را با توجه به شرایط 
سنی تان انجام دهید زیرا عالئمی که به آنها اشاره 
کرده اید می توانند به دنبال ابتال به برخی بیماری های 
جسمی هم دیده شوند. اگر بررسی ها مشکل جسمی 
خاصی نشان ندهند، می توان به استرس شک کرده و 
عالئم ایجادشده را با مختصری درمان دارویی کنترل 
کرد. کنار درمان دارویی هم می توان از روش های 
غیردارویی و روان درمانی برای رفع کامل استرس و 
عالئم ناشی از آن بهره جست. اگر هم بررسی ها  حاکی 
از وجود بیماری، اختالل یا کمبود خاصی در بدن بود، 

با رفع و درمان آن عالئمتان بهبود خواهند یافت.

پرسش اول: برخی بر این باورند که نباید همراه 
غذاهای گوشتی ماست خورد چون باعث فساد 
گوشت یا مرغ در معده می شود. این باور تا 

چه اندازه درست است؟ 310****0912

مصرف  میزان  مورد  در  لطفا  دوم:  پرسش 
پروبیوتیک ها و زمان مصرف آنها برای بیشترین 

تاثیرشان توضیح دهید. 332****0930

سرما  که  افرادی  شنیده ام  سوم:  پرسش 
می خورند نباید ماست بخورند و ماست برای 
سرماخوردگی مضر است. آیا این باور درست 

است؟ 009****0919

پاسخ 

دکتر احمد اسماعیل زاده
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: از نظر علمی چنین باوری درست 
نیست و اینکه گفته می شود ماست همراه غذاهای 
گوشتی خورده نشود، به دلیل وجود کلسیم در 
ماست است که در جذب آهن گوشت اختالل 
به  مربوط  بیشتر  توصیه  این  اما  می کند  ایجاد 
افرادی است که دچار کم خونی فقرآهن شده اند. 
در غیر این صورت این توصیه در مورد افرادی 
که مشکل کم خونی ندارند به خصوص در مورد 
آقایان صدق نمی کند و افراد سالم می توانند بدون 
نگرانی همراه غذاهایشان ماست بخورند. افراد 
کم خون هم می توانند 2 ساعت قبل یا بعد از صرف 
غذا ماست یا شیر بخورند و به هیچ وجه نباید با 
این بهانه مصرف لبنیات را از رژیم غذایی شان 

حذف کنند.

پاسخ دوم: مصرف تخم  شنبلیله برای کنترل و 
یک  دیابت  نیست.  مفید  دیابت  بیماری  درمان 
اختالل متابولیسمی است و گیاهان دارویی فقط 
در کنترل این بیماری نقش دارند، نه در درمان 
آن. به عنوان مثال دمنوش های مختلف از جمله 
دمنوش زبان گنجشک، دمنوش خرنوب و... تا 
حدی در کنترل قندخون موثر هستند اما داشتن 
شیوه زندگی سالم، رفتار متعادل، غذا خوردن 
از سیری  انسان قبل  براساس دستور اسالم که 
کامل دست از غذا خوردن بکشد و خوردن فقط 
یک نوع غذا در هر وعده در کنترل قندخون و 

فاکتورهای کبدی موثر است.
همچنین یکی از راه هایی که در طب سنتی می تواند 
قند و سایر فاکتورهای خونی را کنترل کند نوعی 
استحمام است که شرح آن در کتاب های طب 
ایرانی آمده است. در این نوع استحمام فرد باید 
بعد از ورود به حمام ابتدا بدن خود را با روغن های 

گیاهی مالش بدهد. 
بهترین روغن برای میانساالن و سالمندان روغن 
بابونه و برای کودکان و جوانان روغن ُمورد یا 
امرسینا و روغن بنفشه است. پس از روغن مالی 
فرد باید به بدنش سفیدآب بزند و سپس خود 
را با صابون های ایرانی بشوید. افرادی که چاق 
هستند می توانند هر روز و افرادی که الغر هستند 
یک روز در میان این نوع استحمام را انجام دهند. 
به تجربه ثابت شده انجام این استحمام در کاهش 
قندخون و تنظیم فاکتورهای کبدی بسیاری از 

بیماران تاثیر بسیار خوبی دارد.

پاسخ سوم: کی از دمنوش های بسیار مفید برای 
نام خرنوب  به  گیاهی  دمنوش  از  استفاده  بدن 
است. برای تهیه این دمنوش 7 عدد از میوه گیاه 
خرنوب را در یک لیتر آب بریزید و سپس آن 

را به مدت 30 دقیقه بجوشانید. 
با  کرده،  صاف  را  دمنوش  مدت  این  از  پس 
عسل مخلوط کنید و بخورید. دمنوش خرنوب 
تونیکی است که قابلیت فعال کردن غدد آندوکرین 
به خصوص غده هیپوفیز را دارد و باعث ترشح 

بهتر آنها می شود. 
ترشح این غدد هم انسان را در برابر عواملی که 
قابلیت آزار و بیماری زایی  دارند، به خصوص در 
برابر رادیکال های آزاد که به واسطه شیمی درمانی 

در بدن ایجاد می شوند، محافظت می کند. 
همچنین می توان در یک فنجان آب ولرم مقداری 
شیرخشت یا ترنجبین یا شکر سرخ ریخت و 
سپس آن را نوشید. این نوع ترکیبات هم قابلیت 
محافظتی بدن در برابر عوامل آزاررسان را افزایش 

می دهند.
از دمنوش های دیگری که مصرف آن برای بدن 
بسیار مفید است می توان به دمنوش زبان گنجشک 
اشاره کرد. برای تهیه این دمنوش گیاه زبان  گنجشک 
را در مقداری آب بریزید و به مدت 10 تا 15 
دقیقه بجوشانید، سپس آن را صاف کرده و با 

عسل میل کنید.
دمنوش چای کوهی هم یکی دیگر از دمنوش های 
عوامل  برابر  در  بدن  محافظت کننده  و  مفید 
آسیب رسان است. چای کوهی قابلیت افزایش 
قدرت سیستم ایمنی بدن را دارد و انسان را در 
برابر درد و افزایش مایع میان  بافتی که به واسطه 
ایجاد  عوامل  دیگر  و  روماتوییدی  بیماری های 

می شوند، محافظت می کند.



6 تمرین تقویتی برای مصون ماندن از آلودگی هوا

ورزشعلیهآالیندهها

تعریف آلودگی هوا
وجود هر نوع ماده آالینده اعم از جامد، مایع، گاز یا تشعشع پرتوزا و 
غیرپرتوزا در هوا به تعداد و در مدتی که کیفیت زندگی را برای انسان 
و دیگر جانوران به خطر  بیندازد، آلودگی هوا محسوب می شود. یکی از 
مهم ترین عواملی که موجب آلودگی هوا و تاثیرات آن بر محیط زیست 
از  البته  که  در هواست  موجود  معلق  ذرات  انسان می شود،  و سالمت 
میان تمامی ذرات معلق آنهایی که کمتر از 2/5 میکرون هستند، بسیار 
ارتباط  جهانی  مطالعات  می شوند.  محسوب  مرگبارتر  و  خطرناک تر 
معنی داری بین قرار گرفتن در معرض ذرات ریز و مرگ زودرس ناشی 
این ذرات  اینکه  قلبی و ریوی نشان داده است، ضمن  بیماری های  از 
بروز  باعث  و  کنند  تشدید  را  ریه  و  قلبی  بیماری های  می توانند  ریز 
تنفسی،  عالئم  قلبی،  حمالت  قلبی،  آریتمی های  قلبی-عروقی،  عالئم 

برونشیت شوند.  حمالت آسم و 

راه های مصون ماندن از آلودگی هوا
برای مصون ماندن از عوارض آلودگی هوا دو راه اصلی 
وجود دارد؛ اولین راه دوری از محیط های آلوده و دومین 
راه تقویت سیستم ایمنی بدن است. سیستم ایمنی بخشی 
از بدن است که وظیفه شناسایی سلول ها و مولکول های 
خودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی خطر کردن آنها را 
برعهده دارد. عوامل مختلفی از قبیل خواب مناسب و تغذیه 

موجب بهبود سیستم ایمنی بدن می شود. 
همان طور که اشاره کردیم، اولین گام دوری از محیط آلوده و 
همچنین ایمن کردن هوای منزل از ورود آلودگی هوا داخل 
آن است. به گفته متخصصان، به همان میزان هوای آلوده 
که در فضای باز است، نسبتا در فضای بسته نیز وجود دارد 
زیرا موارد مختلفی داخل منزل وجود دارند که به کاهش 

کیفیت هوای منزل منجر می شوند. البته با پنجره های چندالیه 
و ساختمان سازی پیشرفته این میزان را می توان کاهش داد. 
استفاده از تهویه، به خصوص زمانی که از اسپری مو، الک 
و سایر موارد مشابه استفاده می کنید، کنترل کردن دریچه های 
کولر و دودکش ها، از بین نبردن بوها با رایحه های مصنوعی، 
اجتناب از سیگار کشیدن داخل منزل، درآوردن کفش بیرون 
از منزل و قرار دادن گیاهان سبز در خانه از جمله اقداماتی 

هستند که به بهبود کیفیت هوا در منزل کمک می کنند. 
پس از ایمن سازی محیط خانه و اجتناب از محیط آلوده 
نوبت به تقویت سیستم ایمنی بدن می رسد. برای این منظور 
نوشیدن مایعات به خصوص آب، مصرف میوه ها و سبزی های 
تازه و فصل و مصرف ماهی و مغزها توصیه می شود که 

نقش تقویت کنندگی دارند.

آسیب پذیر گروه های 
خانم های باردار، کارگرانی که در 
محیط باز کار می کنند، سالمندان، 
بیماری های خاص  به  مبتال  افراد 
کودکان  دیابت،  و  اوتیسم  مانند 
زیر 14 سال، ورزشکاران و حتی 
مناسب  بدنی  قدرت  با  افرادی 
خانه  از  خارج  محیط  در  اما 
هستند  حساس  گروه های  جزو 
با  کوتاه مدت  تماس  با  حتی  و 
عوارضی  نیز  جوی  آالینده های 
است  ممکن  و  می کنند  تجربه  را 
شدت مشکالت در آنها بیشتر باشد.

تمرین اول
جفت زانو بنشینید و مشابه تصویر 
به جلو خم شوید. دست هایتان را 
کنار بدن قرار دهید. وضعیت را 2 

دقیقه حفظ کنید.

 تمرین سوم
مشابه تصویر روی شکم دراز بکشید. 
دست هایتان را عقب ببرید و پاهایتان 
را بگیرید. اگر گرفتن پا دشوار است، 
دست هایتان کنار بدن باشند. سعی 
کنید سر و سینه تان را از زمین جدا 
کنید. وضعیت را به مدت 30 ثانیه 
حفظ کنید و پس از 10 ثانیه استراحت 
کردن تمرین را 3 مرتبه دیگر هم 

انجام دهید.

تمرین پنجم
مشابه تصویر بایستید و دست هایتان را پشت کمرتان بگذارید تا نقش تکیه گاه 
را ایفا کنند. سپس به آرامی به پشت تا آنجا که می توانید خم شوید و 15 
ثانیه مکث کنید. 5 ثانیه استراحت کنید و 3 مرتبه دیگر تمرین را انجام دهید. 

 تمرین دوم
در وضعیت درازکش به پشت قرار 
بگیرید و با خم کردن زانوها کف 
پاها را روی زمین قرار دهید. سپس 
با انقباض همزمان عضالت شکم 
)شکم را داخل ببرید( و باسن، لگن 
و کمر را از زمین جدا کرده و این 
وضعیت را 15 ثانیه حفظ کنید. سپس 
5 ثانیه استراحت کرده و تمرین را 

3 مرتبه دیگر تکرار کنید. 

تمرین چهارم
به شکم دراز بکشید. پیشانی تان را 
روی زمین قرار دهید. کف دو دستتان 
را کنار گوش ها بگذارید. پاها را جفت 
کنید و با فشار کف دست سر و قفسه 
سینه تان را باال بیاورید و نفس عمیق 
بکشید. 20 ثانیه مکث کنید. 10 ثانیه 
استراحت کرده و سپس 3 مرتبه دیگر 

هم تمرین را تکرار کنید.

تمرین ششم
مشابه تصویر، در وضعیت درخت بایستید. به این ترتیب که به نقطه ای 
در روبرو خیره شوید، یک پا را در کشاله ران یا ساق پای دیگرتان تکیه 
دهید و دست ها را مطابق شکل، باالی سرتان ببرید. وضعیت را به مدت 
20 ثانیه حفظ کنید. 10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر هم تمرین 

را تکرار کنید.

در  و  غیرواگیر  بیماری های  انواع  بروز  در  هوا  آلودگی  به ویژه  آلودگی ،  بین المللی،  سازمان های  تحقیقات  نتایج  طبق 
مواردی صعب العالج مانند سرطان ها نقش موثری دارد. به گفته متخصصان بهداشت و سالمت جامعه، پدیده آلودگی 
هوا بر دستگاه های داخلی بدن مثل دستگاه قلبی-عروقی، تنفسی و اندام هایی مانند چشم ها و پوست که به طور مستقیم 
در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند، آثار مخربی دارد. البته مشکل کنونی آلودگی هوا در ایران، وجود ذرات معلق 

در هواست که امروزه زندگی اجتماعی مردم را به خطر انداخته است. 
ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این شماره به تمرین هایی پرداخته ایم که جزو حرکت های یوگا هستند و نقش تقویت کنندگی برای بدن در مقابل آالیندهای جوی دارند.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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فوریت های پزشکی رویدادی ناگهانی و غیرمنتظره است که نیاز به اقدام فوری دارد. به طور 
کلی فوریت به وضعیتی گفته می شود که حیات بیمار بالفاصله یا در مدت چند دقیقه تا چند 
سریع پزشکی به  مداخله  عدم  صورت  در  معمواًل  رویدادها  این  شود.  تهدید  آینده  ساعت 
قلبی و سکته_  رانندگی یا سکته  در تصادف  مانند ضربه شدید  مرگ بیمار می انجامند، 
مغزی انجام زایمان های اورژانسی شکم حاد و... در این مواقع معمواًل مرکز فوریت های پزشکی برای انجام 

خدمات پزشکی و ارائه خدمات فوریت های پزشکی وارد عمل می شود.

چه موقع با  125 تماس بگیرید؟

عالئم جدی که هرگز نباید 
نادیده گرفت

 ترجمه: 
حمید 

عبدالوهابی

درد قفسه سینه
اگر درد در ناحیه قفسه سینه دارید یا فشاری که بیش از چند دقیقه طول می کشد تا برگردد، با  125 تماس 
بگیرید. در چنین مواقعی نباید رانندگی کنید. آمبوالنس تجهیزات ویژه و افراد آموزش دیده ای دارد که می تواند 

سریع تر به شما کمک کند.

حالت تهوع
اگر خون در استفراغ دیدید یا عالئم دیگری مانند سردرد شدید یا درد شکم، سرگیجه، یا تنفس سریع یا 
ضربان قلب داشتید باید به اورژانس مراجعه کنید. اگر کودک زیر 6 سال استفراغ بیش از چند ساعت داشت یا 
دارای عالئم کمبود آب باشد یا اگر حالت تهوع کودک باالی 6 سال بیش از یک روز طول بکشد یا تب باال 
داشته باشد )کمتر از 38/5 درجه سانتی گراد برای بزرگساالن و  بیشتر از 38/5 درجه سانتی گراد برای بچه ها( 

باید فوری به پزشک مراجعه کنید.

درد یا تورم بیضه
 این مشکل می تواند در اثر آسیب یا عفونت ایجاد شود اما ممکن است نشانه مشکالت جدی شکمی باشد. 
اگر درد شدید بود یا به سرعت برطرف شد، یا با حالت تهوع و استفراغ و تب همراه بود یا احساس وجود 
توده در ناحیه اسکروتوم کردید نیاز به مراقبت فوری دارید. اگر تا یک ساعت پس از آسیب دیدگی یا درد 

مشکل تورم یا قرمزی مشاهده کردید باید به اورژانس مراجعه کنید.

تشنج
اگر تابه حال تشنج نداشته اید و باردار هستید، یا مبتال به دیابت هستید، نیاز به مراقبت های فوری پزشکی 
دارید اما اگر می دانید بیماری تشنج دارید و تشنج شدیدتر شد یا عالئم دیگری کنار آن داشتید، با پزشک 

خود تماس بگیرید و از دستورات او پیروی کنید.

مشکالت بینایی
اگر به طور ناگهانی تاری دید یا دوبینی دارید، با شماره  125 تماس بگیرید. تاری می تواند از نشانه های سکته مغزی 
یا بیماری جدی دیگری باشد. اگر سردرد شدید، حالت تهوع یا استفراغ، بی حسی، ضعف، سرگیجه، گیجی یا مشکل 
صحبت کردن دارید یا دچارچشم درد و سوزش شدید در چشم شده اید، در اسرع وقت با اورژانس تماس بگیرید.

جراحت عمیق
اگر در زیر الیه اول پوست، بافت چربی زرد رنگی مشاهده کردید که بسته نمی شود یا اگر در صورت، گردن، 
دستگاه تناسلی یا در مفصل این جراحت وجود داشته باشد، باید سریع به پزشک مراجعه کنید. همچنین اگر 
جراحت از ناحیه شخص یا حیوانی باشد یا با یک شیء کثیف و زنگ زده پوست بریده شده، یا خونریزی شدید 

دارد و یا اینکه یک شئی خارجی در پوست گیر کرده، باید سریع به اورژانس مراجعه کنید.

سرگیجه و اختالل گفتاری
این دو مورد از شایع ترین عالئم سکته مغزی است. وقت را تلف نکنید و فوری با  125 تماس بگیرید. معالجه 
و بهبود شما به تسریع در مراقبت های پزشکی بستگی دارد. عالئم دیگر سکته مغزی عبارتند از: اختالل ناگهانی 

در راه رفتن یا تعادل، سردرد شدید، افتادگی یک طرف صورت و بی حسی یا ضعف در یک طرف بدن و...

موارد خاص: داروهای رقیق کننده خون
حتی صدمه جزئی نیز می تواند خطرناک باشد. اگر ضربان قلب یا تنفس شما تند شد یا در تنفس دچار مشکل 
شدید یا احساس سردرد، خواب آلودگی، ضعف یا سرگیجه داشتید، فوری با اورژانس تماس بگیرید. همچنین 
کبودی هایی که بزرگ تر یا دردناک تر می شوند ممکن است عالمت خونریزی داخلی باشند و بسیار خطرناک هستند. 

به حس خود اعتماد کنید
یکی از قوی ترین ابزارهای شما مشاهده است. بیشتر ما وقتی شرایط خطرناک است از این حس کمک می گیریم. اگر 
غریزه یا شهود شما می گوید که مشکل جدی است، با  125 تماس بگیرید یا به نزدیک ترین اورژانس مراجعه کنید. 

همیشه بهتر است وقتی چنین اتفاقی می افتد با احتیاط رفتار کنید. 

تنگی نفس
اگر به طور ناگهانی اتفاق بیفتد، به نحوی که شما را از فعالیت های روزمره باز دارد، باید شما را به اورژانس 
منتقل کنند. اگر این حالت شدید باشد یا دچار حالت تهوع یا درد قفسه سینه شدید و برطرف شد، با شماره  

125 تماس بگیرید. ممکن است دچار حمله قلبی یا آمبولی ریوی )لخته خون در ریه ها( شوید.

ضربه سر
در صورت ضربه شدید به سر، تشنج یا سردرد مداوم، استفراغ مداوم و حالت تهوع، تکلم ناقص، برآمدگی 

روی سر یا احساس سرگیجه، ضعف، بی حسی، یا ناهماهنگی، نیاز به مراقبت فوری پزشکی است.

سوختگی ها
شما معموال می توانید یک سوزش جزئی درجه یک یا قرمزی، تورم و درد در الیه سطحی پوست را در خانه 
درمان کنید اما اگر سوختگی در قسمت بیشتری از دست یا پا، صورت، باسن، کشاله ران یا مفاصل شما مانند 

زانو یا آرنج باشد، یا اگر تاول، لکه پوستی،سوختگی درجه 2 یا درجه 3 باشد، باید به اورژانس مراجعه کنید.

دردهای شکمی
اگر بیش از 30 دقیقه طول بکشد به ویژه اگر ناگهانی و شدید باشد یا اگر دردی دارید که بهبود نمی یابد یا با 
استفراغ همراه است می تواند مشکل جدی مانند یک ضایعه التهابی باشد که ممکن است خیلی سریع ظاهر 

شده باشد و باید دنبال مراقبت های پزشکی فوری باشید.

تب باال
اگر کودکی کمتر از 3 ماه درجه حرارت بیش  از 37/5 درجه سانتی گراد داشته باشد، باید سریعا به پزشک 
مراجعه شود. و این مساله در مورد کودک بین 3 ماه تا 3 سال نیز با تب 32 سانتی گراد و بزرگساالنی که 

تب 40 سانتی گراد یا باالتر دارند نیز صدق می کند.

خونریزی واژن در دوران بارداری
همیشه نشانه بیماری جدی نیست، خصوصا لکه بینی یا خونریزی کم در 3 ماهه اول، بلکه باید عالئم خود 

را یادداشت کنید و با پزشک خود تماس بگیرید.
اگر خونریزی شدید دارید یا دچار گرفتگی، سرگیجه یا درد در ناحیه شکم یا لگن هستید، فوری مراقبت های 

پزشکی را دریافت کنید.

شکستگی استخوان 
اگر فکر می کنید استخوانتان شکسته، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید. اگر استخوان شکسته پوست شما 
را سوراخ کند، یا اگر قسمت آسیب دیده به نظر تغییر شکل یافته یا بی حس و کبود است، وضعیت اضطراری 
است. همچنین در صورتی که استخوان گردن، سر یا کمر باشد یا خونریزی شدید داشته باشید باید سریع به 

اورژانس مراجعه کنید.
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دانستنیهایدندانپزشکی

بهترین غذاها برای دندان های سالم
آیا آنچه که می خورید برای دندان هایتان 
خوب است؟ بهتر است بدانید کدام 
غذاها به تقویت دندان ها و لثه های سالم 
کمک می کنند. قطعا آبنبات چسبناک 
به  نوبت  وقتی  اما  نیست  مناسب  دندان هایتان  برای 
باید بخورید  رژیم غذایی و دندان ها می رسد ، آنچه 
دکتر  است.  مهم  بخورید  نباید  که  آنچه  اندازه  به 
جورج شپلی، دندان پزشک بخش خصوصی  بالتیمور 
و سخنگوی آکادمی  دندان پزشکی عمومی  می گوید: 
»تنوع و اعتدال در رژیم های سالم، مهم است برای 
انتخاب های مختلفی از هر  باید  داشتن رژیم متعادل 
یک از 5 گروه اصلی موادغذایی را در نظر بگیرید؛ 
وی  پروتئین.  و  لبنیات  غالت ،  سبزیجات،  میوه ها، 
این گروه ها  از  یکی  یا حذف  »کم کردن  می افزاید: 
می تواند منجر به کمبود ویتامین یا مواد معدنی شود  

و روی سالمت دهان و دندان شما تاثیر بگذارد.«
نکته مهم دیگر اینکه تغذیه نادرست می تواند سیستم 
ایمنی بدن را ضعیف کرده و شما را نسبت به سایر 
مشکالت سالمت از جمله بیماری لثه مستعد کند. در 
ادامه 9 مورد از بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها را 
جهت داشتن دندان های سالم برایتان معرفی می کنیم.

1 آب 

هیچ چیز مانند آب ساده برای سالمت دهان و دندان مفید 
غذاهای  خوردن  از  پس  خصوصا  آب  نوشیدن  نیست. 
شیرین ، خوب است زیرا به پاک شدن ذرات مواد غذایی از 
البالی دندان کمک می کند و نیز اسیدهای حاصل از تجزیه 
باکتری هایی که قند را به اسید تبدیل می کنند، رقیق می کند. 
برای کمک به تقویت دندان ها بهتر است آب حاوی فلوراید 
بنوشید. دریافت  فلوراید به ویژه برای کودکان مهم است. 
براساس تحقیقات منتشرشده فوریه 2015 مجله تحقیقات 
پوسیدگی دندان ، افزودن فلوراید به منبع آب محلی باعث 

کاهش پوسیدگی دندان در کودکان شد.

2 شیر

شیر حاوی کلسیم ، پروتئین و ویتامین D است و به بدن 
کمک می کند تا کلسیم را بهتر جذب کند. کمبود ویتامین 
D می تواند منجر به نشانگان سوزش دهان شود، وضعیت 
دردناکی که فرد در آن ، احساس پوسته پوسته شدن در زبان ، 

لب ها ، کام یا کل دهان می کند.

3 پروتئین ناب

برش هایی از گوشت ، مرغ ، ماهی و تخم مرغ را در رژیم 
غذایی خود بگنجانید. بدن شما به پروتئین و دندان هایتان 
به فسفر نیاز دارد. فسفر در محافظت از مینای دندان که 
الیه محافظی روی دندان هاست، حائز اهمیت است. مرغ و 

ماهی دارای ویتامین B3 یا نیاسین هستند و مغز بادام و سایر 
آجیل ها ویتامین  B2 یا ریبوفالوین و B12 و همچنین آهن 
دارند که همگی برای سالمت دندان ها و لثه ها مهم هستند.

4 سیب زمینی های شیرین

از  خوبی  بسیار  منبع  و  مغذی  مواد  از  غنی  سبزیجات 
ویتامین A هستند. همچنین به محافظت از مینای دندان ها 

و جلوگیری از پوسیدگی کمک می کنند.

5 پنیر و سایر محصوالت لبنی

زیرا  است  سالم  دندان های  برای  مناسبی  انتخاب  پنیر 
سرشار از کلسیم و پروتئین است و باعث کاهش اسیدیته 
می شود. پروتئین ساختمان اصلی رشد است و کلسیم برای 
داشتن دندان های محکم اهمیت باالیی دارد. ماست هم 
انتخاب مناسبی است. همچنین دارای پروبیوتیک است که 

باکتری های سالم بدن را تامین می کند.

6 سبزیجات برگ پهن و ترد

اسفناج ، کلم و سایر سبزیجات برگ دار ، دوز سالم مواد 
سرشار  اسفناج  دارند.  لثه ها  و  دندان ها  برای  را  مغذی 
پیشنهاد  A و B2 و B12 است. دکتر شپلی  از ویتامین 
می کند برای تقویت تولید بزاق ، یک سیب ترد ، هویج یا 
کرفس بخورید که اسیدها را رقیق می کند و به از بین بردن 

باقی مانده غدا در دندان ها کمک خواهد  کرد.

7 چای

چای سبز و سیاه می توانند به جلوگیری از رشد باکتری های مضر 
در دهان کمک کنند. چای های سبز همچنین آنتی اکسیدان هایی 

تولید می کنند که باعث تقویت سالمت کلی می شوند.

8 پرتقال ، توت فرنگی و سایر میوه ها و 

cسبزیجات سرشار از ویتامین
این ویتامین باعث استحکام لثه ها و بهبود سریع زخم می شود. 
کمبود شدید ویتامین C می تواند منجر به خونریزی لثه یا 

شل شدن دندان ها شود.

9 آدامس بدون قند

بین وعده های غذایی آدامس بجوید. جویدن آدامس بدون قند 
برای تحریک بزاق و تمیز کردن دندان ها بسیار مفید است. فقط 
از جویدن طوالنی مدت خودداری کنید تا فکتان خسته نشود.

قبل از استفاده خمیردندان های زغالی از 
داشتن فلوراید آن اطمینان حاصل کنید

آمار باالی پوسیدگی دندان ها گویای آن است اغلب افراد 
نه تنها آگاهی، نگرش و توجه کافی به رعایت بهداشت دهان 
و دندان و تغذیه درست ندارند، بلکه تصورات اشتباهی نیز 
نسبت به دندان و ساختار عملکردی آن دارند. در ناخودآگاه 
بسیاری از افراد دندان یک عضو سخت است که بسیار آسیب 
می بیند، در صورتی که تجمع پالک می تواند نه تنها باعث 

پوسیدگی دندان ها، بلکه بیماری لثه نیز شود.
خمیردندان های زغالی دندان را سفید نمی کنند، بلکه باعث 
خرابی دندان می شوند و بالقوه صدمات ماندگاری به دندان وارد 
می کنند. خمیردندان های زغالی یکی از مرسوم ترین محصوالت 
دندان پزشکی اند  اما تحقیقات جدید نشان می دهد که می توانند 
خطر ساییدگی دندان را افزایش دهند و موجب پوسیدگی دندان 

شوند. درحقیقت باعث سفیدی دندان نمی شوند.
طبق نتایج بررسی جدیدی که در مجله دندان پزشکی بریتانیا 
منتشر شده ، افرادی که از تبلیغ چنین محصوالتی وسوسه 
می شوند باید با احتیاط عمل کنند زیرا بسیاری از آنها حاوی 
فلوراید نیستند که برای جلوگیری از پوسیدگی دندان بسیار 
مهم است. در یک تحقیق 50 نوع خمیردندان زغالی را بررسی 
کردند و مشخص شد فقط 8 درصد از آنها واقعا حاوی فلوراید 
هستند. در این بررسی همچنین مشخص شد بین محصوالتی 
که حاوی این ماده هستند ، اثر آن منسوخ شده زیرا زغال در 
واقع می تواند اثر فلوراید را غیرفعال کند. بیش از 50 درصد 
ادعا می کردند فلوراید خواص درمانی دارد، در حالی که 30 
درصد ادعا می کنند دندان ها را تقویت می کند. دیگر ادعاهای 
این بررسی شامل 46 درصد خاصیت سم زدایی، 44 درصد 

خاصیت ضدباکتری یا ضدعفونی کننده و 12 درصد خاصیت 
ضدقارچ دارد اما کارشناسان اظهار داشتند هیچ یک از این ادعاها 
اثبات نشده است. تقریبا تمام خمیردندان ها یا 96 درصد ادعا 
می کردند خاصیت سفیدکنندگی دندان دارند اما در این بررسی 
آمده، پودرهای زغالی مقدار کمی  ماده سفیدکننده یا رادیکال 
آزاد دارند که اثر سفیدکنندگی یا از بین بردن لکه دارند. این 
بررسی ها همچنین از خطرات جدی و بهداشتی خمیردندان های 
زغالی به علت وجود احتمالی هیدروکربن پلی آروم سرطان زا 
در زغال چوب خبر می دهد که در گروه مواد شیمیایی و به 

طور طبیعی در زغال ، نفت خام و بنزین وجود دارد. 
دکتر لیندا گرین وال ، نویسنده اصلی این مطالعه و عضو انجمن 
سفیدکننده دندان انگلیس که تحقیق کرده ، از مصرف کنندگان 
خواست قبل از استفاده خمیردندان های زغالی از داشتن فلوراید 
آن اطمینان حاصل کنند. کلسیم و فسفات همچنین برای تقویت 
مینای دندان  ضروری هستند. همه خمیردندان های زغالی 
یکسان نیستند و بعضی از آنها صدمات جدی به دندان های 
فرد وارد می کنند. خمیردندان ها باید حاوی فلوراید باشند تا از 
مزایای سالمت آن برخوردار شوید. نگران کننده ترین مورد درباره  
خمیرهای زغالی و پودرهای زغالی تاکید جدی بر مزایایی است 
که برای مصرف کنندگان جلب کننده است و هنوز از مصرف آن 
منصرف نشده اند. تا وقتی خالف آن به افراد ثابت نشود، این 
حمایت همچنان وجود دارد. سخنگوی انجمن سفیدکننده 
دندان انگلیس با بیان اینکه اگر قصد سفید کردن دندان های 
خود را دارید ، ابتدا باید به دندان پزشک مراجعه کنید، افزود: 
»خمیردندان های زغالی دندان ها را سفید نمی کنند. ممکن 
است برای از بین بردن پالک زرد از روی  دندان ها مفید 

باشند  اما دندان ها را سفید نمی کنند.«
independan :منبع

 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک
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ساختار  درباره  ما  همه 
نظريه هاي  و  شخصيت 
آن  مورد  در  مختلف 
شنيده ايم. مثال مي دانيم در 
وجود ما ابعاد رفتاري متاثر از كودك، بالغ 
و والد وجود دارد كه گاهي اظهار وجود 
و خودنمايي مي كنند؛ بدون اينكه خود ما 
درست و به طور دقيق بدانيم كه هر كدام از 
اين موارد چگونه عمل مي كنند و چرا گاهي 
نمي توانيم جلوي اظهار وجودشان را به گونه اي 

كه خودمان مي خواهيم تغيير بدهيم. 
براي شناخت بيشتر اين مقوله با دكتر نوشين 
خانواده درمانگر  و  روان شناس  فائضي، 

گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر! تعبير والد، بالغ و كودك 
در روان شناسي چطور شكل گرفته است؟

اريك برن نظريه اي به نام »تحليل رفتار متقابل« 
دارد كه اظهار مي كند شخصيت انسان از 3بعد 
بالغ و كودك. هر كدام  تشكيل شده؛ والد، 
از اين ابعاد هم باعث بروز رفتار خاصي در 

ما مي شوند. 
ما ابتدا همان »كودك« هستيم و بعد به مرور 
به  و  مي گيرند  شكل  ما  در  »بالغ«  و  »والد« 
اصطالح والدي كه در ما شكل مي گيرد، بازنمايي 
والدگري والدين خودمان است؛ يعني به نوعي 
هميشه همان گونه كه والدينمان با ما رفتار كرده 
و در وجود ما رفتارهايي را به يادگار گذاشته اند 
ما هم به همان صورت رفتار خواهيم كرد. »بالغ 
« هم عكس العمل نشان دادن به اتفاقات اين 
زماني و اين مكاني است كه مربوط به لحظه 
حال است، در صورتي كه »والد« مربوط به 
اتفاقاتي در آينده است و »كودك« هم مربوط 
به اتفاقات گذشته. البته در بعضي افراد ممكن 
است اين جنبه ها درست شكل نگيرند و در 
بزرگسالي همچنان كودك مآب رفتار كنند چون 
همه اينها درواقع مجموعه اي از رفتار، احساس 

و افكار هستند. 

: رفتارهاي متاثر از اين ابعاد چگونه 
هستند؟

اتومبيلي جلوي  رانندگي  هنگام  كنيم  فرض 
ما مي پيچد؛ اگر بترسيم كه تصادف نكنيم و 
فرمان را درست هدايت كنيم، رفتاري بالغانه 
انجام داده ايم اما اگر بترسيم و شروع كنيم به 
داد و بيداد يا حرف هاي نامربوط زدن، تحت 
تاثير كودك درون خود واقع شده ايم. توجه 
داشته باشيم اين گونه رفتارها مربوط به گذشته 
هستند كه دوباره در ما بروز مي يابند. درواقع 
همه اين رفتارها بستگي به اين موضوع دارد كه 
ما تحت تاثير كدام بعد از شخصيت خود عمل 
مي كنيم. در هر صورت ما همه اين جنبه ها را 
در وجود خود داريم. در تعامالت انساني هم 

اين جنبه ها در مواقع مختلف بروز  مي كنند 
اما موضوع مهم اين است كه در بسياري از 
موارد ارتباطات به طور موازي شكل مي گيرد؛ 
يعني يك طرف مي شود كودك و طرف مقابل 
هم والد و اين نقش هميشه ادامه پيدا مي كند. 
بنابراين وقتي ما از بعد والد با مخاطب ارتباط 
برقرار مي كنيم، او اغلب از طريق كودك خود 
به ما پاسخ می دهد؛ به اين ترتيب ارتباط موازي 

شكل مي گيرد. 
در ارتباطات عاطفي زناشويي هم بعد مدتي يك 
نفر والد مي شود و ديگري كودك. اين ارتباطات 
سالم نيستند چون ما بايد در رابطه از تمام ابعاد 
شخصيتي خود استفاده كنيم؛ يعني نبايد هميشه 
نقش والد يا كودك را بازي كنيم. فراموش نكنيم 
اين نقش ها با توجه به مناسبات الزم بايد تغيير 
كنند و حتي الزم است گاهي هر دو كودك و 

رها باشند. در واقع بايد از 3 بعد به اندازه كافي 
و به موقع در ارتباطات استفاده شود. 

اين جنبه ها در روابط  از  چطور   :
استفاده مي كنيم؟

توجه داشته باشيم قانوني به نان قانون »بقاي 
انرژي« وجود دارد؛ يعني ما ظرفيت مشخصي 
انرژي داريم ولي اگر حجم بيشتر دايره رفتاري 
ما را جنبه كودكانه اشغال كند، جايي براي 
والد و بالغ باقي نخواهد ماند. به همين دليل  
رفتار  كودك مآبانه  معموال  افراد  از  بسياري 
مي كنند.  بهتر است همه جنبه هاي رفتاري در 
ذهن ما وجود داشته باشد اما گاهي اين جنبه ها 
بي موقع سراغ ما مي آيند و باعث مي شوند 
روابط خراب شوند. تحقيرها و سرزنش هايي 
كه بعدها به عنوان والد كنترل كننده منفي درون 
ما به جا مي ماند و دچار انتقاد و تنبيه خود 
مي شويم هم بسيار مخرب هستند. سرزنش 
بايد  ما  نيست.  كار درستي  كردن خود هم 
رفتار را در نظر بگيريم، نه خودمان را. عبارات 
منفي كه خود را با آنها خطاب مي كنيم، مثال 
وقتي خودمان را بي عرضه يا ناتوان معرفي 
مي گيرند.  نشانه  را  هويتمان  دقيقا  مي كنيم، 
ما  شده،  رفتار  ما  با  كه  همان گونه  درواقع 

كرد.  خواهيم  رفتار  صورت  همان  به  هم 
مي توان گفت والد بازنگري رفتار والدين در 
ماست؛ يعني در ادامه رفتاري كه والدين با 
ما داشته اند ما هم به همان صورت با خود 
رفتار مي كنيم. گاهي ما در نقش هاي مختلف 
شاهد  چون  كنيم  رفتار  درست  نمي توانيم 
رفتارهاي درستي از والدين خود نبوده ايم؛ 
آنها بعضي مواقع والد حمايت گر منفي بوده 
و مدام دلسوزي كرده اند چون ترجيح داده اند 
به جاي اينكه كاري را به ما آموزش دهند 
ما  بگيرند.  برعهده  را  ما  كارهاي  خودشان 
هم همين گونه با همسر، همكار يا دوستان 

خود رفتار مي كنيم. 

: رفتارهاي بالغانه چگونه هستند؟
فراموش نكنيم در هيچ نقشي حتي نقش بالغ 
نمي توانيم و نبايد بيش از حد باقي بمانيم. وقتي 
هميشه رفتارهاي بالغانه انجام دهيم براي ديگران 
خوشايند نخواهد بود و حتي گاهي هم حوصله 
آنها را سر مي  برد. مثال رفتارهاي بالغانه زماني 
است كه دو همكار يا دو دوست در آرامش با 
هم گفت وگو مي كنند ولي اگر يك نفر شروع به 
سوال كند و ديگري خسته شود و داد بزند، ممكن 
است يكي از جنبه هاي كودكانه فرد بروز كند، 

خشمگين شود يا لجبازي 
كند. تنها زماني كه هر 3 بعد جنبه هاي رفتاري 
ما در تعادل هستند مي توانيم درست رفتار كنيم 
و موفق باشيم، درنتيجه طرف مقابل هم درست 
رفتار خواهد كرد. در غير اين صورت به مرور 
سايش پيدا خواهد شد و مثال بر اثر فشار يك 
والد، طرف مقابل كودك می شود و رفتارهايش 
در مقابل والد كودكانه خواهد شد. البته افراد 
هميشه مكمل هاي خود را جذب مي كنند. مثال 
والدمحورها معموال افراد كودك محور را پيدا 

مي كنند و برعكس. 

: چطور مي توان ابعاد رابطه موازي 
را از بين برد؟

تنها راهي كه مي تواند رابطه موازي را از بين 
ببرد و بشكند اين است كه خطوط متقاطع داشته 
باشيم؛ يعني اگر كسي بخواهد به طور »والد 
-كودك« با ما رفتار كند و جنبه كودكانه ما را 
نشانه بگيرد، ما مي توانيم »بالغانه« پاسخ دهيم. 
راه اصلي براي موفقيت در روابط اين است 
كه وارد »بازي« طرف مقابل نشويم. بهترين 
كار مقابل كسي كه می خواهد ما را كنترل كند 
اين است كه خود را از تيررس ضربه هاي او در 
امان نگه داريم، مثال اگر داد بزند و بگويد: »آخر 

چقدر يك چيز را بايد به تو تذكر بدهم...« ما 
مي توانيم با آرامش بگوييم:» خب گاهي الزم 

است  دقيق تر ياد بگيرم...«
پاسخ بالغانه به رفتار ديگران باعث »شكستن 
بازي« خواهد شد. وقتي نمي توانيم اين گونه 
رفتار كنيم؛ يعني در آن لحظه و مكان نيستيم و 
در واقع مي خواهيم به افكار خود عكس العمل 
نشان دهيم؛ نه فقط به اتفاقي كه در آن لحظه 
رخ داده است. اغلب با شنيدن جمالتي كه 
افكاري  سلسله  نيست،  خوشايند  برايمان 
همين  به  داشت.  خواهيم  مقابل چشمانمان 
نشان  واكنش  آنها  به  نسبت  بالفاصله  دليل 

مي دهيم، نه به واقعيت موجود. 
توجه داشته باشيم براي درست رفتار كردن 
در برابر رفتارهاي آزاردهنده ديگران تمرين 
در  ديگر  تا  داريم  الزم  زيادي  ممارست  و 
تيررس ضربه  بازي هاي آنها واقع نشويم؛ يعني 
بخش اعظم رفتارهاي درست با »آگاهي« و 
»شناخت خود« و همچنين پايش رفتارهايمان 

شكل مي گيرد. 
مشاهده رفتارها مهم ترين كاري است كه مي تواند 
ما را كمك كند. بعد از مشاهده مي توانيم انتخاب 

آگاهانه تري در رفتارهايمان داشته باشيم.

رفتارهاي ما متاثر از چه ابعادي هستند؟ 

ساختارهاي رفتاري در شكل گيري روابط 
 یکتا فراهانی

چطور مي توان بين ابعاد شخصيتي 
هماهنگي ايجاد كرد؟

بخش زيادي از ايجاد هماهنگي بين ابعاد شخصيتي به »آگاه 

بودن « ما مربوط مي شود و اينكه دقيقا بدانيم و آگاه باشيم كه 

چه مي خواهيم و براي رسيدن به آن چگونه رفتار مي كنيم. 

مثال خودمان آگاه باشيم در رفتارهاي خود تا چه حد كودكانه 

يا بالغانه رفتار مي كنيم وتا چه ميزان والدگري در رفتار ما 

نمود پيدا مي كند. در واقع بايد بدانيم ابعاد جنبه هاي رفتاري 

)كودك، والد و بالغ( در دايره رفتارهاي ما به چه ميزان تقسيم 

شده است. وقتي از اين موارد آگاه باشيم، متوجه مي شويم 

اغلب والد كنترل كننده هستيم يا كودك و...در صورتي كه 

بايد در جهت حفظ تعادل گام برداريم، مثال اگر هيچ گاه به 

فكر تفريح و استراحت نيستيم شايد كار زياد، جنبه كودكانه 

وجود ما را پوشش داده و اين موضوع حتما دير يا زود ما 

را با مشكالتي مواجه خواهد كرد. شناخت اين جنبه هاي 

رفتاري هيچ جا به اندازه وارد شدن در روابط خود را نشان 

نمي دهد. همچنين تاثيراتي كه ما در روابط از همديگر 

مي گيريم باعث مي شود بيشتر به جنبه هاي رفتاري وجود 

خود پي ببريم. مثال اگر دقت كنيم، متوجه مي شويم اغلب 

كساني كه در رابطه بسيار حمايت گر هستند بعد از مدتي 

طرف مقابل آنها دست و پا چلفتي و بي عرضه خواهد شد 

چون هيچ مسووليتي برعهده اش گذاشته نشده، او هم فقط 

بعد كودكش باقي مانده و ابعاد رفتاري ديگر در وجودش 
اجازه رشد پيدا نكرده است.

اريك برن نظريه اي به نام »تحليل 
رفتار متقابل« دارد كه اظهار مي كند 

شخصيت انسان از 3بعد تشكيل 
شده؛ والد، بالغ و كودك. هر كدام 

از اين ابعاد هم باعث بروز رفتار 
خاصي در ما مي شوند

آيا والدين شاغل در مورد ازدست دادن فرصت 
بازی هايی مانند فوتبال و نواختن پيانو احساس 

گناه نمی كنند؟
هنگامی كه در آخرين لحظه تغييراتی در برنامه 
محل كارتان ايجاد می شود يا بايد برای كار به سفر برويد، طبيعی 
است كه نگران باشيد، چطور از فرزند كوچك خود به طوركامل 

مراقبت كنيد. 
چگونه كار ما بر زندگی فرزندانمان تاثير می گذارد؟ حدود 2دهه 
پيش، در مطالعه ای، نزديك به 900 نفر از متخصصان مشاغل 
مختلف از 25 تا 63 سال را مورد بررسی قرار دادند. جف گرين 
گرهاوس از دانشگاه دركسل به بررسی رابطه كار و زندگی خانوادگی 
پرداخت و چگونگی توصيف اين دو جنبه از زندگی را روشن 
كرد. كار و زندگی با يكديگر هم دوست هستند و هم دشمن.با 
افزايش توجه به مشكالت بهداشت روان در جامعه كه امروزه به آن 
خيلی اهميت می دهيم، الزم است نگاهی تازه به برخی از يافته های 
خود بيندازيم كه چگونه زندگی عاطفی كودكان – ذی نفعان شاغل 
بودن - تحت تاثير والدينشان قرار می گيرد. يافته ها از تحقيقات 
اوليه به ما كمك می كند تا چگونگی تحت تاثيرمنفی قرار گرفتن 
، تحت  والدين  از سردرگمی های   به واسطه شماری  كودكان 
عنوان »فناوری و تاثيرات مضر استرس محيط كار بر خانواده«  

را توضيح بدهيم.
بيشتر تحقيقات در مورد تاثير اشتغال والدين بر فرزندان ، به اين 
واقعيت می پردازد كه آيا مادران هم شاغل هستند يا نه، والدين 
به طور تمام وقت يا نيمه وقت كار می كنند، مدتی كه والدين در 
محل كار می گذرانند و زمان شروع به اشتغال والدين در طول 
زندگی فرزندان و... تحقيقات فراتر از مسائل زمان بود، عالوه بر 
اين ، به تجربه درونی كار نيز می پرداخت؛ ارزش های والدين در 

مورد اهميت شغل و خانواده، دخالت روانی كار در زندگی 
خانوادگی )يعنی هنگامی كه از نظر جسمی كنار خانواده 

و در خانه حضور دارند اما به كار فكر می كنند(، 
ميزان درگيری عاطفی در كار وآزادی عمل و 

كنترل در مورد شرايط كار.
همه  كه  دريافتند  پژوهشگران 

با ميزان  جنبه های شغل والدين 
رفتاری  مشكالت  بروز 

نشانگرهای  كودكان كه 
اصلی سالمت روانی 
آنهاست، ارتباط دارد. 

محققان تمامی آنها را با 
فهرست رفتار كودك، معيار 

در ساختار تحقيق درباره رشد 
در  كه  كرده اند  اندازه گيری  كودك 

تحقيقات ديگر در روان شناسی سازمانی 
مورد استفاده قرار نگرفته است. متاسفانه، تا 

امروز، تاثيرات خاص تجربيات كاری والدين )نه 
وقت صرف شده در محل كار( بر سالمت روان كودكان، 

هنوز اولويت تحقيق در اين زمينه نبوده اما اين تحقيق بايد 
انجام شود زيرا وسيله ای است كه می تواند پيامدهای مهمی در 

سالمت داشته باشد. در ادامه به برخی از نكات برجسته در اين 
بررسی، اشاره می كنيم.

سالمت عاطفی كودكان برای مادران و پدران، از همه چيز مهم تر بود 
زيرا والدين معتقدند خانواده از همه چيز باالتر است، صرف نظر از 
ساعاتی كه آنها به كار كردن مشغول هستند. محققان همچنين متوجه 
شدند زمانی كه والدين به كار به عنوان منبع چالش می پردازند، 

فرزندان بدون توجه به زمان در خالقيت و لذت بردن از 
زندگی بهتر عمل می كنند و جای تعجب نيست كه  
وقتی والدين از نظر فيزيكی در دسترس فرزندان 
قرار می گيرند، آنها از وضعيت بهتری برخوردار 

هستند.
زمانی كه پدرها از لحاظ روان شناختی 
خيلی  درگير كار خود هستند، 
رفتاری  مشكالت  كودكان 
نشان  خود  از  بيشتری 
اگر  حتی  می دهند، 
پدرها وقت زيادی را 
صرف كاركردن  نكنند. 
تداخل شناختی پدر در كار 
بر خانواده و زمان آرامش - يعنی 
در دسترس بودن فيزيولوژيكی پدر يا 
حضور او در خانه، برعكس زمانی كه  پدر 
مشغول كار است يا به طور قابل مالحظه ای از 
ديد غايب می شود- با مشكالت عاطفی و رفتاری 
كودكان  نيز ارتباط داشته است. از طرف ديگر، جدا از 
مدتی كه پدر صرف كار كردن می كند، اگر او عملكرد خوبی 
داشته باشد و از كار خود احساس رضايت كند ، فرزندانش 

احتماال مشكالت رفتاری نسبتا كمی نشان می دهند.
داشتن قدرت و آزادی عمل در كار مادران نيز با سالمت روانی 
فرزندان ارتباط دارد. محققان دريافتند  اگر مادران هنگام كار بر 
اتفاقاتی كه برای فرزندان می افتد كنترل داشته باشند، به نفع كودكان 
خواهد بود. عالوه بر اين، اگر مادران وقتی را برای استراحت و 
مراقبت از خود و نه فقط پرداختن به امور خانه صرف كنند، با 

نتايج مثبتی در كودكان روبرو می شوند. اين موضوع فقط مربوط 
است  زمانی  بلكه مختص  نيست،  مادران خانه دار و شاغل  به 
كه مادران جدا از زمان كاری در منزل هستند. اگر مادران كنار 
فرزندان خود نباشند اما قادر به مراقبت از آنها باشند، هيچ تاثير 
بدی روی فرزندان نخواهند داشت اما وقتی كه مادران مشغول 
كارهای خانه باشند، كودكان به احتمال زياد با مشكالت رفتاری 

بهتر كنار می آيند.
نقش های سنتی برای پدران و مادران قطعا تغيير می كند اما هنوز 
هم زنان بار سنگينی از مسووليت های والدين را بر دوش دارند.
تحقيقات نشان می دهد اختصاص دادن وقتی برای مراقبت از 
خود به جای كار اضافی در منزل، توانايی مادران را در مراقبت 
از كودكشان تقويت می كند و حضور فيزيولوژيكی پدران كنار 
كودكانشان باعث احساس شايستگی و بهزيستی آنها و تقويت 
كار پدران می شود و بهتر می توانند تجربيات سالمی برای فرزندان 

خود ارائه بدهند. 
خبر خوب در اين تحقيق اين است كه ويژگی های زندگی كاری 
والدين حداقل تا حدی تحت كنترل و قابل تغيير است. در اين 
مطالعه ما شگفت زده می شويم، زمانی كه وقت صرف شده والدين 
برای كار و مراقبت از كودك،كه از هر كار ديگری سخت تر است، 
با توجه به  شرايط اقتصادی و صنعتی، بر سالمت روان كودك 
تاثيری نمی گذارد. اگر به اين موضوع اهميت بدهيم كه شغل ما 
چگونه بر سالمت روان فرزندانمان تاثير می گذارد، می توانيم و 
بايد روی ارزشی كه برای حرفه خود قائل هستيم، متمركز شويم 
برای  روان شناختی  و  نظر جسمی  از  با روش های خالقانه،  و 
فرزندانمان دردسترس باشيم.نه به اين منظور كه ساعات بيشتری 

را با آنها سپری كنيم، بلكه كيفيت زمان مهم است.
www.Harvardbusinessreview(HBR) :منبع

شاغل بودن ما چه تاثيری روی فرزندانمان می گذارد؟
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی 
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مصرف میوه و سبزیجات، ورزش و کمی خواب بیشتر، شروع بسیار 
خوبی برای سالمت بیشتر است.

هر روز نوید تازه ای از امید و میل به پیشرفت را به ارمغان می آورد. هر 
روز فرصتی برای شکستن الگوهای قدیمی و تغییر عادت های ناسالم 
در اختیار ماست. اگر واقعا  آرزو می کنید سالمتتان  را بهبود ببخشید، تصمیم درستی 
گرفته اید. ایجاد تغییرات طوالنی مدت و قدرتمند، سالمت روانی و جسمانی شما را 

بهبود می بخشد. در ادامه 10 کلید برای زندگی سالم به شما معرفی می کنیم.

 ترجمه: 
حمید 

عبدالوهابی

2. کارهایی که برای تقویت سالمت طوالنی مدت الزم است، مشخص کنید
همه ما خوب می دانیم که باید غذای سالم بخوریم، ورزش کنیم، به مقدار کافی بخوابیم و آب 
زیادی بنوشیم تا سالم بمانیم. بسیاری از ما فکر می کنیم کاری که انجام می دهیم درست است، 
در حالی که چنین نیست. طبق نتایج یک مطالعه، حدود 3 درصد از بزرگساالن در واقع تمام 
معیارهای زندگی سالم را رعایت می کنند. محققان 4 کلید سالمت را بررسی کردند، از جمله: 

 سیگار نکشیدن
 حفظ وزن سالم )BMI 25-18( یا کاهش درست وزن

 مصرف روزانه حداقل 5 وعده میوه و سبزیجات 
  ورزش کردن 5روز در هفته به مدت 30 دقیقه

گرچه این کارها مهم هستند اما در واقع تعداد کمی از ما همه این کارها را انجام می دهیم و 
مواردی مانند داشتن نگرش مثبت، داشتن تصویر ذهنی مثبت از خود، مراقبت از سالمت 

روانی خود و گذراندن اوقاتی با دوستان و... ضروری است.
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1. پذیرفتن تعهدنامه
مشکلی که در تصمیمات جدی زندگی وجود دارد این است که ما اغلب آنها را 
دنبال نمی کنیم و به سرانجام نمی رسانیم، به این دلیل که تعهد موقت است و افراد 
هرگز شیوه زندگی خود را به گونه ای تنظیم نمی کنند که از این تغییر پشتیبانی کند. 
زمانی به موفقیت پایدار می رسید که عادت هایی در خود ایجاد کنید که از تغییراتی 
که می خواهید در زندگی تان ببینید پشتیبانی می کند. به این معنا که هنگام لغزش 
تسلیم نشوید و حتی در مواقع دشوار و استرس زا هم آن را رها نکنید. جسورانه 
عمل کرده و وضوح آن را به خوبی لمس کنید. عادت های سالم و سازگار خود 
است.  مادام العمر  بهزیستی  برای  کلیدی  عادات،  این  زیرا حفظ  کنید  تقویت  را 
گذشته از این، آنچه ما هر روز انجام می دهیم مهم تر از کاری است که هر چند 

وقت یکبار انجام می دهیم.

4. اختالل و تغییر در عادت های ناسالم را فراموش نکنید
کارهایی که ما به طور مرتب انجام می دهیم؛ از مسواک زدن دندان ها گرفته تا صرف میا ن وعده، 
اغلب به عادت های ما تبدیل می شوند. اولین گام برای تغییر هر نوع رفتاری، ارزیابی عادت های 
فعلی است. اگر عادت دارید هر روز ورزش کنید، خوب است اما اگر این عادت را دارید که 
هر روز بعد از ظهر  چیپس و نوشابه بخرید، کارتاان اصال خوب نیست. همزمان که عادات 
سالم خود را تقویت می کنید، دنبال راه هایی برای اختالل در الگوهای عادات ناسالم و ایجاد 
الگوهای جدید باشید. شروع به ایجاد تغییرات روزانه کوچک کنید. میا ن وعده های سالم و 
کوچک برای خود آماده کنید. همیشه یک بطری آب با خود داشته باشید تا بتوانید در طول 

روز به بدنتان آبرسانی کنید.

3. بدانید چه کاری مناسب شماست
توانایی شما برای حفظ زندگی سالم به شخصیت شما در انجام این برنامه ریزی بستگی 
دارد. روی لحظه به لحظه موفقیت هایتان و زمان هایی که تالش کرده اید، تأمل کنید. چه 

شرایطی برای شما مفیدتر بوده و شما را به انجام هر چه بهتر آن تشویق کرده است؟
 در چه شرایطی ناامید بودید؟

چه مساله ای شما را از رسیدن به اهداف خود باز می دارد؟ اهداف شما هرچه 
می خواهد باشد، قبل از ایجاد تغییر در شیوه زندگی خود بدانید از کجا باید شروع 
کنید و به چه دلیل می خواهید تغییر کنید. بدانید چه کاری مناسب شماست و چه 

کاری مناسب نیست.

6. زندگی را بسازید و کار و سرگرمی را با هم بیامیزید
بسیاری از کارآفرینان موفق ادعا می کنند تعادل کار و زندگی یک افسانه است و اغلب ما را 
وادار به گرفتن امتیاز می کند. احساس می کنیم در یک کار بزرگ دست و پنجه نرم می کنیم و از 
تعهدات و استرس دچار سرگیجه می شویم. این واقعیت را در نظر بگیرید که دخیل شدن کار 
و زندگی باهم غالبا مبهم است. بیشتر افراد می دانند باید هنگام کار، به مسائل مربوط به زندگی 
بپردازند و در برنامه های کاری   انعطاف پذیر باشند. نکته مهم این است که به جای تمرکز بر 
مرزهایی که زندگی کاری به پایان می رسد و زندگی شخصی آغاز می شود، دنبال راه هایی برای 
آمیختن عناصر زندگی خود باشید. روی انتخاب های سالم و مثبت و سازگار با خودتان متمرکز 

شوید که ارزش ها، مسوولیت ها و اهداف شما را در تمام جنبه های زندگی منعکس می کند.

5. تغییرات کوچک و موثر در خود ایجاد کنید
سعی نکنید زندگی عظیم و گسترده تان را یکباره تغییر بدهید چون باعث می شود وسوسه 
شوید و در کل از تغییر آن صرف نظر کنید. از کارهای کوچک شروع کنید. اگر سعی دارید 

بیشتر اوقات ورزش کنید، با ساده ترین و کم خطرترین تمرین شروع کنید.
قبل از اینکه از محل کار به خانه بیایید، 10 دقیقه پیاده روی کنید یا حتی 5 دقیقه در اتاق 
نشیمن این کار را انجام دهید. این کار را به صورت روزانه شروع کنید، به گونه ای که 
احساس کنید بخشی معمول از زندگی شماست و به تدریج آن را زیاد کنید. اگر به خوبی 
پیش نرفتید خودتان را سرزنش نکنید. فقط برگردید و دوباره انجامش دهید. هدف ایجاد 

عاداتی است که دستیابی به آنها آسان است.

8. خواب باکیفیت داشته باشید
ممکن است بعضی اوقات از اهمیت خواب کافی غافل  شویم. اگر درست غذا می خوریم، 
کار می کنیم و از عادت های بد مانند سیگار کشیدن اجتناب می کنیم، آیا 8 ساعت خواب 
توصیه شده در شب را هم رعایت می کنیم؟ مطمئنا خواب کافی در سالمت ما نقش اساسی 
دارد. داشتن خواب باکیفیت در سالمت روح و جسم اثر دارد و برای عملکرد مغز مهم 
است. همچنین تاثیر زیادی در یادگیری، کار کردن، فکر کردن، واکنش نشان دادن و همراه 
شدن با دیگران دارد. کمبود خواب مداوم خطر ابتال به مشکالت مزمن را افزایش می دهد. 
در طول روز محیط و کارهایی که انجام می دهید بدنتان را تجزیه کرده و خواب  دوباره 
بدن را ترمیم می کند. پس اطمینان حاصل کنید که خواب باکیفیت را  سنگ بنای زندگی 

جدید و سالم خود قرار داده اید.

7. رژیم غذایی سالم داشته باشید
هما ن طور که گفته می شود، شما همان چیزی هستید که می خورید. وعده های غذایی و 
میا ن وعده هایی که مصرف می کنید تاثیر مستقیمی بر سالمت شما دارند. این بدان معنا نیست که 
ورزش نکنید. تمرینات منظم باعث می شود متابولیسم بدن دوباره زنده شود و به چربی سوزی 
بدن کمک می کند اما نباید بدون برنامه ورزش کنید. رژیم غذایی ضعیف می تواند باعث بروز 
مشکالت عدیده سالمت مانند چاقی، دیابت نوع2، بیماری های قلبی و سکته مغزی شود و 
این مشکالت در سنین جوانی هم مشاهده می شود. حتی اگر وزن متعادلی هم دارید، داشتن  
رژیم غذایی مغذی برای سالمت طوالنی مدت شما مهم است. این به معنای حذف قند، 
افزایش میزان مصرف سبزیجات و میوه ها و پرهیز از مصرف فست فودهاست. شاید نتوانید 
غذاهای خوشمزه و چاق کننده را به طور کامل حذف کنید اما می توانید آنها را کنترل کنید.

10. همیشه در حال یادگیری و کنجکاوی باشید
 هنگامی که بازی های ویدئویی انجام می دهید، مغزتان کار می کند و در حال رشد است. 
همان طور که می فهمید چگونه یک بازی کار می کند و پازل ها را کامل انجام می دهید، در 
ذهن خود اتصاالت جدید ایجاد می کنید. هرچه انگیزه بیشتری برای ضربه زدن داشته باشید، 

مغز شما بیشتر کار می کند و بیشتر هم یاد می گیرد.
استمرار یادگیري و تحریک مغز براي سالم نگه داشتن مغز با افزایش سن ضروري است.
بسیاری از بازی های ویدئویی  در دوره های مختلف یا با تنظیمات تاریخی متفاوت طراحی 
شده است. هنگام انجام این بازی ها نه تنها سرگرم می شوید، بلکه در مورد تاریخ نیز یاد 
می گیرید. هنگامی که یک بازیکن از ماجرا یا تنظیم یک بازی لذت می برد، می تواند انگیزه 

ایجاد کند که به یادگیری بیشتر ادامه دهد.

9. مغز را جوان نگه دارید
هرچه از سن مغز می گذرد، حافظه، تمرکز و توانایی روی چند وظیفه کم می شود، در حالی 
که افراد جوان غالبا می توانند چند کار ذهنی مختلف را همزمان انجام دهند، برای افراد مسن 
دشوار است که بتوانند حتی روی یک کار واحد متمرکز شوند. روش های زیادی برای جوان 
نگه داشتن مغز وجود دارد، مانند انجام پازل، خوردن غذاهای سالم، ورزش و حتی بازی های 
ویدئویی. در تحقیقی از سانفرانسیسکو، دانشگاه کالیفرنیا، محققان بازی رانندگی ساده را 
طراحی کردند که در آن بازیکنان مجبور بودند هنگام رانندگی  از روی موانع، عالئم جاده ای 
را شناسایی کنند. عملکرد بازیکنان در هر سنی در انجام همزمان چند کار، نسبت به زمان 
انجام یک کار بدتر بود. با این حال، افراد بین 60 تا 80 سال افت عملکرد 64 درصدی را 
نشان دادند اما شرکت کنندگان جوان بین 20 تا 30 سال تنها 26 درصد افت عملکردداشتند. 

10کلیـــد 
زندگـی سـالـم تر 

15تندرستی شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت



یادداشت سبز

کودکانمان را به کالس هاس مختلف می بریم و با هزار 
ترفند می خواهیم درس هایی بیاموزند که در تمام زندگی 
ممکن است اصال به کارشان نیاید اما مهم ترین آموزش 
را اغلب فراموش می کنیم، فراموش می کنیم که یک 
کودک باید طبیعت را بشناسد و آن را دوست بدارد. 
فراموش می کنیم که خود ما والدین هم بیشتر اوقات 
یادمان می رود که طبیعتی وجود دارد که باید از آن 
محافظت کنیم و لذت ببریم. آشنایی با طبیعت عالوه 
بر اثر مثبت در روحیه و خلق و خوی افراد خانواده به 
کودک می آموزد طبیعت را بشناسد و دوست بدارد و در 
بزرگسالی و زمانی که مسوولیت های کاری برعهده اش 
گذاشته می شود، برای حفاظت از آن تالش کند.  شاید 
کوهنوردی و صعود با کودک، یکی از بهترین روش ها 

برای آشنایی او با طبعیت باشد.
 

 اگر بخواهیم با شما صادق باشیم، کوهنوردی با کودکان 
نیز سختی ها و چالش های خودش را دارد اما به یاد داشته 
باشید کوهنوردی با کودکان، یکی از بهترین شیوه ها 
برای آشنایی آنها با طبیعت است.  پس دست به کار 
شوید و برنامه ای کامل برای کوهنوردی یا طبعیت گردی 
با کودکان خود، تنظیم کنید. در این برنامه ریزی باید به 
موضوعات مختلفی توجه کرد. اول از همه کفش مناسب 
است. طبیعی است که اگر می خواهیم روز کودکمان را 
تبدیل به جهنم نکنیم، باید کفشی مناسب طبیعت گردی 
برایش تهیه کنیم. هرچند ممکن است برایمان عجیب 
باشد، کرم ضدآفتاب و لباس مناسبی که پوست لطیف 
از  از آسیب اشعه خورشید حفظ کند هم  کودک را 

لوازمی است که باید به یاد داشته باشیم. 
 

1 صعودتان را سرگرم کننده کنید
کودکان عاشق سرگرمی هستند. از قوه تخیل و کنجکاوی 
آنها استفاده کنید تا با انتقال اطالعات به آنها هنگام 
کوهنوردی، صعودتان را سرگرم کننده جلوه دهید. به 
کودکان بگویید شاید در مسیرمان فسیل دایناسور پیدا 
بگذارید  نقش  آنها بکشید و  برای  نقشه  کنیم. یک 
رهبر را برعهده داشته باشند. در مسیر نیز می توانید به 
انجام بازی های فکری بپردازید یا حتی برایشان قصه 

و لطیفه تعریف کنید. 
سعی کنید سراغ سرگرمی هایی بروید که صعودتان را 

هیجان انگیزتر و سرگرم کننده تر کند.
 

2 صبر و حوصله داشته باشید
قرار نیست کودک خود را به صعودی ۱۱ کیلومتری 
در ارتفاعات ۱000 متری ببرید. به یاد داشته باشید که 
آن روز، روز آنهاست. کودکان پاهای کوچکی دارند 
در صعودهای  ما  پای  به  پا  نیست  قرار  بی شک   و 

دشوار شریک شوند. 
سعی کنید با یک مسیر کوچک و آسان شروع کنید و 
کم کم با افزایش سن، مسیر را بلندتر و سخت تر کنید. 
به یاد داشته باشید باید شما با کودکتان همگام شوید، نه 
او با شما. پس حوصله داشته باشید و پرخاش نکنید. 

 
3 با اوقات تلخی ها، کنار بیایید

تلخ  را  ما  اوقات  مواقعی،  در  کودکان  تمام  مطمئنا 
می کنند. خود ما نیز در کودکی همین طور بوده ایم. یاد 
بگیرید با اوقات تلخی ها کنار بیایید. آنها را آرام کنید 
و همان طور که در خانه با رفتار آنها کنار می آمدید، 
برخورد کنید. شاید بهتر باشد در جایی توقف کنید، 
کمی با آنها حرف بزنید، چیزی بخورید و دوباره به 

راهتان ادامه دهید. 

4 »ایمنی« شرط اول صعود!  
ایمنی در مسیر، اولین درسی است که باید به کودک خود 
بیاموزید. یک کیف کمک های اولیه با خود داشته باشید 
تا در صورت بروز حادثه، سراغ آن بروید.  حواستان 
به تپه ها و مسیرهای شیب دار باشد. کوهنوردی فعالیتی 
هیجان انگیز است اما تنها با چند قدم اشتباه، می توانید 
لذت آن را از بین ببرید.  قانون های ایمنی در مسیر 
را برای آنها بازگو کنید و نسبت به انجام آنها، قاطع 
باشید.  سعی کنید هر جایی خطری در مسیر دیدید، 

به کودک نشان دهید. 
 

5 قانون »اثری بر جا نگذاشتن« را به 
کودک یاد دهید

قانون »اثری بر جا نگذاشتن« مجموعه ای از باورهای 
کنید در  دنیاست. سعی  قلبی کوهنوردان در سراسر 
به  تا  کنید  قوانین آشنا  این  با  را  فرزندانتان  کودکی، 
اهمیت حفاظت و نگهداری از طبعیت پی ببرند.  الزم 
نیست تمام قوانین حفظ و نگهداری از طبعیت را حفظ 
شوند، فقط سعی کنید به آنها اهمیت مهربان بودن با 
طبعیت را بیاموزید، مثال یادشان بدهید حشرات را زیر 

پا له نکنند یا شاخه درختان را نشکنند.
 

6 آنها را از دید خود خارج نکنید
حتی حرفه ای ترین کوهنوردان نیز با انجام چند حرکت 
اشتباه در جنگل، گم می شوند.  بگذارید کودکان در 
مکان های امن جستجو کنند و زمان بازی در مکانی 
باشند که شما بتوانید آنها را ببینید و در معرض دید 

شما باشند.
 

7 عجله نکنید!
جستجو  برای  خاصی  عالقه  و  کنجکاوی  کودکان 
دارند.  دوست دارند یکباره در مسیر، سراغ سنگ ها 
و صخره ها بروند، به همه چیز دست بزنند و حسابی 
خودشان را کثیف کنند. این یکی از بهترین قسمت ها در 
کوهنوردی با کودکان است. عجله نکنید و درست مثل 
آنها کنجکاوی به خرج دهید تا صعودی سرگرم کننده 

و هیجان انگیز داشته باشید.
 

8 سعی کنید در طول مسیر، چند بار 
توقف کنید

بدون شک کودک شما برای ادامه مسیر، نیاز به توقف هایی 
برای استراحت خواهد داشت. کوهنوردی انرژی زیادی 
الزم دارد و بدن کوچک کودک نیز برای تامین این 

انرژی، نیاز به توقف در مسیر و استراحت دارد.
 

9 بگذارید کودکتان نقش »رهبر« داشته باشد!
کودکان معموال هیچ گاه نقش رهبر را تجربه نمی کنند 
و اغلب پدر و مادر هستند که نقش رهبری را برعهده 
دارند. بگذارید هر کدام از آنها به صورت نوبتی نقش 
رهبر گروه را داشته باشند. البته دقت کنید که کجا پا 
می گذارند. با این کار به آنها حس قدرت می دهید و آنها 
نیز هدفی برای این صعود انتخاب می کنند. همچنین با 
این کار مطمئن می شوید سرعت پیاده روی شما پایین 

است و بدن آنها به این زودی ها خسته نمی شود!
 

10 در نزدیکی آب باشید
کسی  بر  حقیقت  این  و  هستند  آب  عاشق  کودکان 
پوشیده نیست. پس شاید بهتر باشد از این حقیقت 
به نفع خودتان استفاده کنید. مسیری را انتخاب کنید 
که نزدیک به رودخانه  یا دریاچه ای باشد تا کودکان 

بتوانند مقداری آب بازی کنند. فقط حواستان باشد اگر 
قصد شنا داشتند با آنها به داخل آب بروید و فقط در 
قسمت های کم عمق شنا کنید. چند لباس اضافه نیز با 
خود داشته باشید تا به محض خروج از آب، آنها را 
با لباس های خیس شده تعویض کنید. اگر کوچک ترین 
شکی به ایمنی یا عمق و پاکیزگی آب دارید، کودکتان 

را داخل آب نکنید. 
 

11 دوستانشان را نیز با خودتان بیاورید!
هرچند کوهنوردی انفرادی لذت های خودش را دارد، 
این سبک از کوهنوردی، هنوز برای کودکان شما زود 
است. زمانی که بزرگ تر شدند، می توانند کوهنوردی 

به صورت انفرادی را تجربه کنند. 
در حال حاضر، سعی کنید دوستانشان را نیز در این 
صعود شریک کنید و آنها را نیز با خود بیاورید البته قرار 
نیست تنهایی مسوولیت بچه های دیگران را هم داشته 
باشید. این کار هم خطرناک است و هم خسته کننده، 
پس سعی کنید در قالب گروه هایی با دوستان کودکتان و 
والدین آنها همراه شوید. کودکان کنار هم، کمتر اوقات 
تلخی نمی کنند و معموال کنار دوستانشان رفتار بهتری 
از خود نشان می دهند. این یک موقعیت برد-  برد 

برای شماست!
 

12 آب نوشیدن را فراموش نکنید
آبرسانی به بدن یکی از مهم ترین نکات در کوهنوردی 
است. این نکته زمانی که در هوای گرم کوهپیمایی 
می کنید، اهمیت دوچندانی پیدا می کند.  حتی خود 
ما نیز هنگامی که در زیبایی طبعیت غرق می شویم، 
گاهی آب خوردن در مسیر را فراموش می کنیم. مطمئن 
شوید به اندازه کافی با خود آب می آورید و آن را 
به صورت منظم با کودکانتان، مصرف می کنید. بدن 
به کم آبی بسیار حساس است، پس مراقب  کودکان 

باشید مرتب به آنها آب بدهید. 
 

13 چوب و باتوم کوهنوردی!
باتوم های کوهنوردی برای کودکان، وسیله ای ضروری 
نیستند اما همیشه صعودتان را سرگرم کننده تر می کنند. 
کودکان عاشق تکه های چوب در طبیعت هستند و پیدا 
کردن بهترین شاخه برای عصای کوهنوردی، می تواند 
آنها را تا پایان صعود، سرگرم کند. همچنین اگر مسیری 
طوالنی پیش رو دارید، عصاهای کوهنوردی تعادل 
بیشتری به شما می بخشد و از خستگی پاهای شما 

جلوگیری می کند. 
 

14 مسیر کوتاه را انتخاب کنید
سعی کنید مسیری کوتاه انتخاب کنید که در ارتفاع کمی 
واقع شده باشد. شما می خواهید خاطره ای دل انگیز برای 
بچه ها ایجاد کنید تا برای صعودهای بعد، خودشان 
طوالنی،  و  خسته کننده  صعود  یک  شوند.  داوطلب 
سراغ  پس  می گذارد  جا  به  آنها  برای  بدی  خاطره 
مسیری کوتاه بروید که آبشارها، دریاچه ها، رودخانه ها 
و دیگر زیبایی های طبیعت را در خود جا داده باشد. 

 
15 خوراکی های خوشمزه را فراموش نکنید

معموال در طول صعودتان، کودکان خسته می شوند 
و از ادامه کار منصرف می شوند. آنها دوست دارند 
هرچه زودتر به خانه بازگردند! مشکل اینجاست که 
این خستگی و غر زدن ها چه زمانی  شما نمی دانید 
سراغ شما می آید پس سعی کنید خوراکی خوشمزه ای 
به عنوان سورپرایز با خود داشته باشید؛ یک آبنبات 

چوبی خوشمزه می تواند تمام مشکالت آنها را حل کند. 
عالوه بر این، مقدار زیادی انرژی  به آنها منتقل می کند.

16 با آنها بازی کنید
قبل از صعودتان، فهرستی از گیاهان، حشرات، حیوانات 
و نشانه های مسیرتان تهیه کنید. به کودکان خود بگویید،  
هر کدام از آنها زودتر این اسامی را در مسیر پیدا کنند، 
جایزه ای به او خواهید داد.  این کار باعث می شود 
آنها  حوصله  و  بمانند  فعال  مسیر  طول  در  کودکان 
نیز، سر نمی رود. البته شرط اول این کار این است که 
کمی وقت و حوصله به خرج بدهید و درباره طبیعتی 
که قرار است روز خود را در آنجا بگذرانید، کمی 

اطالعات به دست بیاورید.
 

17 با آنها گفت وگو کنید
کودکان سوال های زیادی دارند و این سوال ها مختص 
کوهنوردی نیست. شاید جواب دادن به سواالتی مثل 
»چرا آسمان آبی است؟«  یا »آب خیس است؟« برای 
شما خسته کننده باشد اما به یاد داشته باشید این صعود، 
برای آنهاست پس به سواالت آنها گوش کنید و با 

دقت پاسخ دهید.  
این یک موقعیت یادگیری برای کودکان است. اگر به 
چند سوال هم جواب کامال درستی ندادید، مشکلی 
فکر  به عمق جواب های شما  اغلب  کودکان  ندارد. 

نمی کنند. بگذارید کودکانتان سرگرم بمانند.
 

18 یک جفت کفش راحتی برای کودکان 
انتخاب کنید

بوت های زیادی با طرح ها و ویژگی های مختلف با 
قیمت های باال برای کوهنوردان وجود دارد  اما هیچ 
راحتی  نیستند.  مهم  کودک شما،  برای  آنها  از  کدام 
کفش مهم است که در طول مسیر پای آنها را اذیت 
نکند و از ایجاد تاول، ساییدگی و خراش جلوگیری 
کند.  برای آنکه نگران کثیف شدن کفش ها نباشید، 

بهتر است کفش های نو پای کودکان نکنید.
 

19 سعی کنید صعودتان را صبح زود آغاز کنید
اگر صبح زود، صعودتان را آغاز کنید، انرژی بیشتری در 
مسیر دارید. سعی کنید در یک ساعت منطقی از صبح 
صعودتان را شروع کنید تا لذت بیشتری از آن ببرید.

 
20 از کوله پشتی های حمل کودک استفاده کنید

کوله پشتی های حمل کودک، یکی از بهترین وسایل، 
هنگام کوهنوردی با کودکان است. از آنها می توانید 
برای حمل کودکان ۵ یا ۶ ساله خود، باتوجه به اندازه 
آنها استفاده کنید. مسیر کوهنوردی، طوالنی است و 
احتمال دارد کودک بین راه خسته شود. داشتن این 

کوله پشتی ها راه حل آسان برای ادامه راه است.
 

21 به هرکدام وظیفه ای محول کنید
حمل کوله پشتی، از وظایف شماست. این یک مورد را 
برعهده کودکان نگذارید. به هر کدام وظیفه ای محول 
نگهبان حیوانات و  آنها می تواند  از  کنید، مثال یکی 
دیگری نگهبان پرنده ها باشد. با این کار به آنها حس 
مشارکت در صعود می دهید و مطمئنا صعودتان بیش 

از پیش جذاب می شود.
 

22 موارد ایمنی را به کودکان گوشزد کنید

به هر چیزی در طبیعت نمی توان نزدیک شد و به آن 
دست زد. به کودکان توضیح دهید از چه چیزهایی باید 
دور شوند و به آنها دست نزنند، مثال حیوانات وحشی، 
پیچک های سمی و  حشرات خطرناک. یادشان دهید 
به  خصوص در فصل بهار به محل زندگی جانوران و 

نوزاد آنها نزدیک نشوند.

محیط زیست شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت16

قاب سبز

در کوه انس به طبیعت و حفاظت از محیط زیست را به کودکانمان بیاموزیم 

با کوهنوردی کودکانمان را با طبیعت آشنا کنیم

جنگل های هیرکانی قربانی انتقال آب به سمنان. کارشناسان مستقل 
محیط زیست می گویند: »برای اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به 

سمنان ۷۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی نابود خواهند شد.«

آلودگی هوا بر حیوانات هم اثر گذاشته. فصیحی عضو هیات علمی 
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی: »سوسک قرمز که امروزه 

شهر  تهران را فرا گرفته است در گذشته وجود نداشته و به نظر می رسد 
ثمره آلودگی های شهری است.  پرنده سار مثالی دیگر در این زمینه است 

که متاسفانه چند سالی است آن را در آسمان شهر نمی بینیم.«

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی وزارت نیرو از وجود حدود ۳۲۰ 
هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور خبر داد. چاه های غیرمجاز از دالیل 
مهم فرونشست دشت های ایران  و کاهش ذخایر زیرزمینی آب هستند.

 فرسودگی اتوبوس های تهران در مرز »هشدار«.تا چهار سال دیگر، با 
فرض عدم افزایش ناوگان، تعداد اتوبوس  های فرسوده تهران به ۵۲۶۷ 

اتوبوس یعنی ۸۹ درصد، می رسد.هم اکنون در تهران حدود ۵۹۰۰ دستگاه 
اتوبوس فعال است که ۵۴ درصد از این ناوگان، فرسوده هستند. هشت سال 

است که دولت هیچ اتوبوس جدیدی را به شهرداری تهران نداده است.

مبادله پوشاک، ابتکاری برای حفظ محیط زیست. صنعت پوشاک و ُمد 
در جهان، ساالنه حدود یک میلیارد و دویست میلیون ُتن کربن تولید 

می کند که بیشتر از مجموع کربن ناشی از حرکت کشتی ها و پروازهای 
بین المللی است. بعضی از فعاالن محیط زیست امیدوارند با تشویق مبادله 
پوشاک به کاهش مصرف گرایی و آالیندگی ناشی از آن کمک کنند.

مجمع الجزایر پاالئو فروش و استفاده از کرم های ضد آفتاب مضر برای 
موجودات دریایی را منع می کند. کرم های ضد آفتاب حاوی ترکیباتی 

چون اکسی بنزون که برای مرجان ها و دیگر موجودات دریایی مضر 
است از روز اول سال نو میالدی در این کشور منع شده است.
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 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

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

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

و امکانات آن می باشد.

سي
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پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

 Jitet Kustana -Indonesia
چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

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

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

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

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

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

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

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

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

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

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

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

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

رضوی افزوده است.

ترشحات پستان  
چه زمانی خطرناک 
است؟ )18(

تاثیر آالینده ها 
بـر مــا 

)24(

اوتیسم و نقش 
معلم همراه در بهبود 
کیفیت زندگی )23(

قوز نکن،  
صاف بنشین 

)20(

چطور وریدهای واریسی را 
درمان کنیم؟

وریدها در هر بخشی از بدن ما وجود دارند 
اما بسیاری از ما متوجه وجودشان نمی شویم 
تا هنگامی که آنها را روی پاهایمان به شکل 

شبکه ای از خطوط آبی می بینیم.
وریدهای گشادشده و آزاردهنده ای که روی 
واریسی«  »وریدهای  را  می بینید  پاهایتان 
عارضه  گشادشده   وریدهای  می نامند. 
رایجی است که حدود یک سوم  پزشکی 

جمعیت را گرفتار می کند.
چرا وریدهای واریسی ایجاد می شوند؟ تا 
مربوط  وریدها  کار  به شیوه  حدی علت 
می شود که مانند نردبان عمل می کنند. وریدها 
دریچه هایی دارند که به بازگشت تدریجی 
خون به سمت قلب بدون نشت خون کمک 
می کنند. هنگامی که این دریچه ها ضعیف 
می شوند یا افتادگی پیدا می کنند، خون و 
مایعات در بخش های پایینی پا جمع می شوند 
و با فشار آوردن روی دیواره وریدها باعث 
ایجاد وریدهای واریسی بزرگ تر و ضخیم تر 
می شوند. این فرایند با افزایش سن، فشار وزن 
ناشی از ایستادن یا بی حرکتی طوالنی،  عوامل 
ژنتیکی، بیماری های رگ های خونی، تجمع 

مایعات در بدن و بارداری بدتر می شود.
گاهی این اختالل کار وریدها به ورم کردن 
پاها، احساس درد، خستگی عضالنی، تغییر 
پوستی  زخم های  حتی  یا  پوست  رنگ 

می انجامد.
اگر متوجه برجستگی آزاردهنده وریدهای 
پایتان شدید، بهتر است با پزشکی عمومی، 
متخصص پوست یا جراح عروق مشاوره 
لخته  است  ممکن  وضعیت  این  کنید.در 
خونی در وریدهای عمقی پا ایجاد شود و 
 )DVT(»عارضه »ترمبوز وریدهای عمقی
به وجود بیاید که می تواند خطرناک و حتی 
مرگبار باشد.ترمبوز وریدهای عمقی ممکن 
است به صورت رنگ پریدگی، تورم یا درد 
در بخش پایینی پا بروز کند و رشته یا توده 
سفتی در پشت ساق حس شود. این عارضه 
بیش از همه در افراد دچار اختالل انعقاد 
خون، خانم های باردار یا زنانی که برخی از 
قرص های پیشگیری از بارداری را مصرف 
می کنند، افرادی که مسافرت های طوالنی 
می کنند و برای مدت های طوالنی بی حرکت 
هستند و باالخره افرادی که به تازگی جراحی 
ارتوپدی مانند تعویض مفصل ران انجام 
داده اند، رخ می دهد. سونوگرافی می تواند 
به تشخیص سریع لخته در وریدهای عمقی 

پا کمک کند.
به افرادی که وریدهای واریسی دارند و دچار 
عارضه جدی نیستند، می توان با اقدامات 
ساده ای کمک کرد، ازجمله ورزش مرتب، 
محدود کردن مصرف نمک، باال بردن پا 
به طور منظم و پوشیدن جوراب های واریسی 
که بخش پایینی پا را به شیوه ای تدریجی 
می فشارند و به بازگشت خون به باال به 

سمت قلب کمک می کنند.
جوراب های واریسی هنگامی بسیار موثر 
هستند که روی برچسبشان »میزان فشاری« 
در حد ۲۰ تا ۳۰ میلی متر جیوه درج شده باشد.
البته برخی افراد مبتال به بعضی بیماری ها 
و عوارض عروقی نباید این جوراب ها را 
بپوشند بنابراین باید قبل از استفاده از آنها 
با پزشک مشورت کنند.درمان های جراحی 
بهبود  برای  است  ممکن  طبی  یا  زیبایی 
به  پاهای دارای وریدهای واریسی  ظاهر 
از  است  ممکن  عروق  جراح  بروند.  کار 
یا  )فلبکتومی(  وریدها«  »بریدن  جراحی 
»ابلیشن درون وریدی« با استفاده از لیزر یا 
امواج رادیویی برای کاهش اندازه وریدهای 

واریسی استفاده کند.
وریدهای کوچک تر عنکبوتی یا شبکه ای 
)تالنژکتازی( را اغلب می توان با روش های 
یا   IPL لیزر  یا   PDL لیزر  مانند  زیبایی 
تزریق مستقیم دارو داخل وریدهای کوچک 

)اسکلروتراپی( برطرف کرد.
»کمترین  با  به اصطالح  درمان های  این 
متخصص  پزشک  به وسیله  اگر  تهاجم« 
تعلیم دیده انجام شوند ممکن است  ابتدا 
تغییر  یا  کبودی  قرمزی،  گذرا  به طور 
رنگ پوست ایجاد کنند اما به طورمعمول 
باعث گسیختگی سطح پوست نمی شوند، 
جای زخم نمی گذارند و مشکل گردش 
را  درمان ها  این  نمی کنند.  ایجاد  خونی 
نباید برای خانم های باردار و شیرده یا 
خونی  لخته های  سابقه  دارای  افراد  در 
یا بیماری عروقی انجام داد.اگر وریدهای 
و  نیست  آزاردهنده  برایتان  واریسی تان 
بیماری خاصی ندارید، بهتر است اصال 
از  هیچ کدام  چراکه  ندهید  انجام  کاری 
کامال  زییایی  و  جراحی  درمان های 

نیستند. بی خطر 
WebMD :منبع

هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48   

شامره در سال( 288,000 تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کرس   

10 درصد تخفیف(، مبلغ 260 هزار 
تومان در وجه نرشیه »سالمت« به شامره 

كارت 6274-1211-4007-5714 

بانک اقتصاد نوین واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به   

همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به 

تلفن 09125725749 اعالم منایید. 

اصل فیش بانکی يا كد پيگريي را تا پایان 

دوره اشرتاک نزد خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا   

اسفند  98 است.

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با پست   

مطبوعات برقرار مي شود.

تلفن سفارش: 09125725749
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

محسن کیایی، بازیگر طنز 

در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد

طنز را  انتخاب كردم چون 

مردم را مي خنداند  
صفحه11
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کندوکاو هفته نامه »سالمت« 

درباره مسائل کودک همسری

 حجله عروسی 
یا  دروازه جهنم؟

بازی با  اسالیم برای 
كودكان مضراست
طی دهه های گذشته، انواع اسباب بازی ها از جمله 

خمیرهای بازی با هدف پرورش  توانمندی های 

کودکان روانه بازار شد. در این میان خمیر اسالیم، 

خیلی زود بین کودکان مقبولیت پیدا کرد... صفحه13

تاکید دکتر زهرا عبداللهی 

مدیر دفتر بهبود تغذیه 

جامعه وزارت بهداشت 

جایگزین های 
سالم و كم هزینه را 

انتخاب كنید

گفت وگو با لیال رجبي 

عروس بالروس ایران 

روي ویلچر مشكل 
افراد كم توان را 

فهمیدم

چند سالی است موضوع »کودک همسری« به 

خبر داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل 

شده و هرچندوقت یکبار خبرهایی از ازدواج 

دختران خردسال به گوش می رسد... صفحه2

تغذیه نامناسب یکی از عوامل خطری است که ما را 

به بیماری های غیرواگیری مثل دیابت، فشارخون 

باال و انواع سرطان ها نزدیک تر می کند... صفحه7

»تاتسیانا ایلیوشچانکا« در یکی از اردوهای تیم ملی 

با پیمان رجبی، دونده سرعتي و قهرمان پرش طول 

ایران آشنا شد و ازدواج کرد... صفحه10

پای صحبت های والدین، مسووالن مهدکودک ها 

و اعضای کمیته اضطرار درباره:

  معضل آلودگی هوا 

و تعطیلی مدارس

آلودگی هوا هرساله باعث بیماری و مرگ

  میلیون ها نفر در جهان می شود

  چطوراز خودمان 

در برابرآلودگی هوا 

محافظت كنیم؟

    الپاروسکوپی که به آن     الپاروسکوپی تشخیصی نیز گفته می  شود، 
یک روش تشخیصی جراحی است که برای معاینه اندام های 
داخلی و درمان مشکالت زنان کاربرد دارد. با دکتر شیرین 
نیرومنش، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی 
)طب مادر و جنین( و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد 
جزییات این روش جراحی گفت وگو کرده ایم...صفحه 22

    الپاروسکوپی چیست؟

شیوه ای غیرتهاجمی 
برای تشخیص  و 
درمان بیماری ها

    الپاروسکوپی چیست؟
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: خانم دکتر در مورد ترشحات 
پستانی و عالئم آن برایمان بگویید.

از  دوره    های خاصی  در  پستانی    ترشحات 
زندگی زنان ظاهر می شوند. دالیل و عالئم 
این ترشحات باتوجه به اینکه خانم در دوره 
پیش از یائسگی، دوره یائسگی یا در دوران 
بارداری  ، شیردهی یا پس از زایمان به سر 
می    برد، متفاوت خواهد بود.ترشحات ممکن 
است به صورت خودبه خود )ناگهان و بدون 
نفوذ خارجی( یا فقط با دستکاری پستان 
مثال با فشار دادن نوک پستان اتفاق بیفتد. 
گاهی کم و شفاف   است و گاهی کمی غلیظ 
و شیری  ، چرکی و سفید )همراه با عفونت(  ، 
یا بسیار غلیظ، چسبنده و پنیر مانند به طوری 
که حتی سبب انسداد مجاری شیری می شود.
رنگ ترشحات پستانی هم در تشخیص دلیل 
آن نقش دارد اما تنها پزشک می تواند دالیل 
ترشحات پستانی را تشخیص دهد و نباید 
خود بیمار به جستجو در اینترنت اکتفا کند.

: ترشحات معموال از یک پستان 
است یا هر دو را درگیر می کند؟

می تواند یکطرفه یا دوطرفه باشد. ترشحات 
داخل  پاپیلومای  دلیل  به  معموال  یکطرفه 
یا حتی  پاپیلومای خارج رحمی  مجرایی، 
دلیل  به  دوطرفه  ترشحات  است.  سرطان 
سیستماتیک  شرایط  یا  هورمونی  تغییرات 
مانند بیماری تیروئید رخ می    دهد. ترشحات 
ممکن است تنها از نوک پستان یا از مجاری 
مجاری  از  ترشح  و  شود  خارج  چندگانه 
انفرادی به دلیل تاثیر شرایط محیطی است. 

: ترشحات با عالئم دیگری هم 
همراه می شود؟

گاهی به تنهایی است ولی گاهی با عالئم 
نشانه  می تواند  که  می شود  همراه  دیگری 
از  ترشح  مثال  باشد،  دیگری  بیماری    های 
پستان همراه تب نشانه عفونت پستان است. 
ترشح همراه قطع دوره ها نشانه بارداری یا 
  هایپرپروالکتینمی )باال بودن سطح هورمون 
با  ترشح  بودن  همراه  است.  پروالکتین( 
پستان  سرطان  نشانه  پستان  در  توده  هایی 
است. ترشح گاهی با درد نیز همراه می شود.  

: در چه شرایطی باید نگران این 
ترشحات شد و به پزشک مراجعه کرد؟

نوک پستان دارای لوله  هایی برای حمل شیر به 
خارج است و ترشح از آنها غیرمعمول نیست. 
ترشح از نوک پستان 10 علت احتمالی دارد 
که به آنها اشاره می کنم. برخی نگران کننده 
نیستند و برخی برعکس خانم را وادار به 
مراجعه می کنند، مثال ترشحات پستان در 
دوران بارداری  ، هنگامی که آغوز شروع به 
جریان می کند   و قطعا پس از زایمان طبیعی 
است. آغوز  ، اولین ترشح غدد پستانی پس از 
زایمان است و معموال به رنگ زرد روشن 
و رقیق دیده می شود که به تدریج غلیظ و 
یا سینه بند  لباس  شیری خواهد شد.گاهی 
موضعی  تحریک  می تواند سبب  نامناسب 
از حد  بیش  تحریک  پستان ها شود.  نوک 
یا حتی ضربه می تواند زمینه ساز ترشحات 

پستانی باشد. 

دارند،  فیبروکیستیک  پستان   های  که  زنانی 
قبل از یائسگی - در جایی که بافت پستان 
ممکن   - است  دردناک  و  ناهموار  سالم، 
است قبل از عادت ماهانه دچار ترشحات 
است  ممکن  ترشحات  این  شوند.  پستان 
به رنگ زرد-سبز یا قهو ه ای باشد.تغییرات 
طبیعی هورمونی  ، مانند تغییرات دوران عادت 
ماهانه ممکن است باعث ترشحات پستانی 
شود. در این میان تغییرات سطح پروالکتین 
در مردان یا زنان به احتمال زیاد زمینه ساز 

ترشحات پستانی است.
)قرص    های  هورمونی  درمانی  روش   های 
ضدبارداری( و مصرف دارو   های آرامبخش 

اغلب باعث ترشحات پستانی می شوند.
ماستیت یا ورم و التهاب پستان نوعی عفونت 
پستانی است که با تب  ، درد و حساسیت 
پستانی همراه است و باعث ترشحات چرکی 
نوعی  نیز  می شود.آبسه  رنگ  زرد-سبز 
آبسه    های  به ویژه  است،  موضعی  عفونت 
نوک سینه یا هاله پستان ممکن است منجر 
ماستیت است    به ترشحاتی شود  که شبیه 
یا  مجرا  بدی     دارد.آکتازی  بوی  اغلب  اما 
انسداد مجاری شیری عارضه ای است که 

بیشتر در خانم  هایی 
که نزدیک به یائسگی 

یائسگی  از  بعد  یا  هستند 
دیده می شود. این اتفاق زمانی 

رخ می    دهد که مجاری پستان بزرگ 
شده و با ترشحات غلیظ دچار گرفتگی 

سبز  ،  رنگ  به  می تواند  می شود.ترشحات 
قهو ه ای یا حتی سیاه و بسیار غلیظ و پنیرمانند 
باشد. این ترشحات اغلب با حساسیت و 
قرمزی نوک پستان همراه است.این بیماری 
ممکن است منجر به عفونت باکتریایی ثانویه 
)ماستیت( یا بازگشت نوک پستان ها به سمت 
داخل )وارونگی نوک پستان( شود و نگرانی 
در مورد سرطان پستان ایجاد کند. آکتازی 
مجرا معموال به مرور و با استفاده از کیسه 
اما گاهی اوقات  آب گرم تسکین می     یابد 

به درمان جراحی نیاز است.
ترشحات شیری، مشابه آنچه در خانم های 
شیرده دیده می شود، ممکن است در خانم  های 
غیرشیرده، آقایان یا حتی خردساالن اتفاق 
بیفتد که اصطالحا به آن »گاالکتوره« یا »  های 
 پرپروالکتینمی« می   گویند. علت آن در بیشتر 
موارد افزایش سطح پروالکتین خون است، 

هورمونی 
غده  از  که 
ترشح  هیپوفیز 
می شود و در شیردهی 
هیپرپروالکتینمی  خانم ها  در  است.  دخیل 
اغلب با آمنوره )فقدان عادت ماهانه( همراه 
مردان  در  پستان  نوک  ترشحات  اما  است 
تک عالمت است.پاپیلومای داخل مجرایی 
به معنی رشد خوش خیم یک مجراست و 

بیشتر در زنان یائسه دیده می شود. 
اغلب باعث ترشحات روشن یا خونریزی 
می شود و ممکن است توده ای روی نوک 
پستان احساس شود اما اغلب حساس نیست.
گرچه پاپیلومای داخل مجرایی خوش  خیم 
همراه  نگرانی  با  موارد  اغلب  و  است 
نیست، ممکن است نواحی درگیر سرطان 
پاپیالری پستان، نوعی از کارسینوم داکتال 

درجا )DCIS، کارسینومای داکتال 
غیرتهاجمی در محل( باشد.

ترشحات  دلیل  درنهایت 
 7-15 در  سینه  نوک 
افراد،  از  درصد 
پستان  سرطان 
حالی  در  است. 
که سرطان پستان 
یکی از دالیل عمده 
پستانی  ترشحات 
به ویژه  می تواند  نیست، 
هنگامی که فرد باالی 40 سال 
دارد یا ترشحات با یکی از عالئم 
زیر همراه است، عالمت هشداردهنده 
اولیه سرطان پستانی باشد که هنوز در مرحله 

کارسینوم داکتال درجاست. 
در این موارد ترشحات یکطرفه است و به 
صورت خودبه خود رخ می    دهد، ترشحات 
خونی است، فقط از یک مجرای شبکه ای 
از شاخه  های  درخت مانند شکل می    گیرد که 
و ممکن  پستان همگرا می شوند  نوک  در 
مانند  پستان  سرطان  عالئم  دیگر  با  است 
یا جمع شدن(،  تغییرات پوستی )کمرنگ 
در  توده  وجود  پستان،  نوک  وارونگی 
پستان و... همراه شود. بیماری پاژه پستان 
هم نوعی سرطان شایع پستان است که فقط 
4-1 درصد موارد را شامل می شود. در این 
بیماری عالوه بر ترشحات نوک پستان که 
غالبا خونین است، شاهد عالئم دیگری مانند 
حساسیت یا سوزش نوک پستان و قرمزی آن 
و پوسته پوسته شدن هستیم. برای تشخیص 
نمونه برداری از نوک پستان نیاز است.در تمام 
بهتر است  بارداری  از  موارد ذکرشده غیر 

بیمار به پزشک مراجعه کند.

هم  مردان  در  پستان  سرطان   :
اتفاق می افتد؟

زنان و مردان هر دو می توانند به سرطان پستان 
مبتال شوند اما سرطان پستان در مردان اغلب 
کمتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات کمی 
در مورد علل ترشحات در پستان مردان انجام 
شده است. نتایج مطالعه ای در سال 2009 
میالدی نشان داد ترشحات نوک پستان در 
57 درصد موارد در مردان با سرطان پستان 

همراه است. 
مانند زنان، ترشحات نوک پستان در مردان 
نشانه هشداردهنده ابتال به سرطان است. 
توجه به این نکته حائز اهمیت است زیرا 
سرطان پستان در مردان اغلب در مراحل 
پیشرفته بیماری و نسبت به زنان در مراحلی 
تشخیص  است،  سخت تر  آن  درمان  که 

داده می شود.

: گاهی شاهد ترشحات پستانی در 
کودکان و نوزادان هستیم. دلیل آن چیست؟
مقادیر کم ترشحات پستانی شفاف و شیری 
توده  یک  وجود  یا  پستان  تورم  با  همراه 
کوچک روی سینه در نوزادان بسیار متداول 
است و مربوط به هورمون های باقی مانده از 

دوران بارداری است. 
بعدا در شیرخوارگی، ترشحات خونین ممکن 
است خارج شود که معموال به دلیل اتساع 

مجرای پستان است.

: چه درمان هایی توصیه خواهد 
شد؟

گزینه  های  درمانی برای ترشحات نوک پستان 
به علت اصلی آن بستگی دارد. عفونت ها 
می شوند،  درمان  آنتی بیوتیک ها  با   معموال 
اگر آبسه وجود داشته باشد، چرک درون 

آن باید کشیده شود.
آسپیراسیون  فیبروکیستیک،  بیماری  برای 
را  مشکل  است  ممکن  پستان  کیست 

برطرف کند.
در صورت عالئم، پاپیلومای داخل مجاری 

اغلب جراحی برداشته می شود.
اکتازی مجرای پستان معموال نیازی به درمان 
ندارد، می توان از کیسه آب گرم تا زمانی که 
بیماری خودبه خود درمان شود برای تسکین 

درد کمک گرفت.
شامل  پستان  سرطان  گزینه  های  درمانی 

جراحی، شیمی درمانی و پرتونگاری است.
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گفت وگو با دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عالئم هشداردهنده ترشحات پستانی

ترشحات پستان  چه زمانی خطرناک است؟

نوک پستان دارای 
لوله  هایی برای حمل 

شیر به خارج است و 
ترشح از آنها غیرمعمول 

نیست. ترشح از نوک 
پستان 10 علت احتمالی دارد. برخی 

نگران کننده نیستند و برخی برعکس 
خانم را وادار به مراجعه می کنند، 

مثال ترشحات پستان در دوران 
بارداری  ، هنگامی که آغوز شروع به 
جریان می کند   و قطعا پس از زایمان 

طبیعی است

شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت

است.  ندرت خطرناک  به  و  شایع  موضوعی  پستان  ترشحات 
با این حال گاهی می تواند عالمت هشدار و زنگ خطر باشد. 
زنان  این حوزه، 83 درصد  انجام شده در  تحقیقات  اساس  بر 
در تمامی سنین و در تمامی دوره    های بارداری، غیربارداری، 

یائسگی یا پیش از آن، ترشحات پستانی را تجربه می کنند. 

ابتال  انواع و دالیل گوناگونی دارد. یکی از دالیل می تواند  ترشحات پستانی 
هر  به  می    دهد،  ندرت رخ  به  موضوع  این  گرچه  باشد.  پستان  به سرطان   های 
صورت بهتر است با مشاهده این ترشحات به پزشک مراجعه کنید تا ترشحات 

از نظر رنگ و قوام بررسی شوند. 
در رابطه با این موضوع با دکتر شیرین نیرومنش گفت وگو کرده ایم.

 سمیه 
مقصودعلی

 برای تشخیص 
علت ترشحات چه 

آزمایش هایی تجویز می شود؟

سیتولوژی یا سلول شناسی که در آن نمونه ای 
از ترشحات ممکن است در آزمایشگاه زیر میکروسکوپ 

برای مشاهده سلول های موجود ارزیابی شود.
آزمایش خون که در آن سطح ترشح پروالکتین، در صورت ترشح 

شیری در خانمی که باردار نیست یا قبال باردار نشده، انجام می    گیرد. ممکن است 
همزمان آزمایش تیروئید )TSH( نیز انجام شود.

سونوگرافی هم روشی معمول برای تشخیص ناهنجاری ها  در ناحیه پشت نوک پستان و آئوال است.
 داکتوگرام که آزمایشی شامل تزریق رنگ برای ارزیابی مجاری شیر است. اگرچه انجام این آزمایش 

در برخی موارد مفید است، این ابزار و همچنین ابزار های غربالگری مانند الواژ مجرای داکتوس 
و داکتوسکوپی در همه جا در دسترس نیست.

 اگر سطح پروالکتین بدون دلیل مشخصی باال رود، تصویربرداری با رزونانس 
مغناطیسی مغز )MRI( یا اسکن توموگرافی کامپیوتری )CT( انجام 

می شود تا تومور خوش  خیم غده هیپوفیز یا میکرونونوما هیپوفیز 
تشخیص داده شود.

برای ارزیابی توده در نزدیکی نوک پستان 
مخصوصا در صورت مشکوک بودن به 

بیماری پاژه پستان نمونه برداری 
انجام می شود.

دالیل احتمالی رنگ ترشحات پستانی

مجاری شیری مسدود شده/ سرطان پستان رنگ روشن و شفاف

شیر مادر/ تغییرات هورمونی/ ریزش شیر سفید شیری

عفونت زرد

مجاری مسدود شده شیری / بیماری پستان فیبروکیستیک سبز

بیماری پستان فیبروسیستیک قهوه ای

پاپیلومای داخل مجرایی/ سرطان پستان . . . . . . . . . . قرمز

شماره تلفن های 
سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«
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داخلی  غشاهای  التهاب  به  سینوزیت 
می شود.  گفته  سینوس ها  پوشاننده 
سینوس ها حفره هایی استخوانی )4 بخش( 
سینوس  هر  هستند.  استخوان صورت  در 
ار طریق دریچه های کوچکی با حفره های 
بینی ارتباط دارد که از این طریق، ترشحات 
خارج  بینی  از  طبیعی  طور  به  سینوس ها 

می شود. 
التهاب غشای سینوس ها که »رینوسینوزیت« 
عفونت  از  ناشی  معموال  می شود،  گفته 
ویروسی یا باکتریایی است. زمانی که ویروس 
یا باکتری در سینوس ها تکثیر پیدا می کند، 
غشای مخاطی تحریک و متورم می شود و 
زمینه ساز انسداد مجرای خروجی سینوس ها 
خواهد بود. درنتیجه، ترشحات مثل همیشه 
از بینی خارج نمی شود و به راحتی زمینه 

رشد و تکثیر میکروب ها ایجاد می شود. 

مهم ترین  به صورت،  فشار  احساس  و  درد 
عارضه ای است که مبتالیان به سینوزیت از 
ترشحات  تجمع  اثر  در  و  می برند  رنج  آن 
داخل سینوس ها ظاهر می شود. سردرد ناشی 
از سینوزیت نیز شبیه گرفتگی و احتقان بینی 

بسیار شایع است.
سینوزیت بیماری رایجی است اما به سختی 
می توان شیوع آن را بررسی کرد. با این حال 
تا15درصد   10 مطالعات،  برخی  براساس 
مبتال  بیماری  این  به  بزرگساالن  و  کودکان 
هستند. البته در مناطقی که آلودگی هوا وجود 
دارد و هوای خشکی در بیشتر زمان های سال 
احساس می شود مانند تهران و سایر مناطق 

کشور شیوع باالتری دارد.

تشخیص ابتال به سینوزیت
سینوزیت حاد: ابتال به سینوزیت حاد بیش از 4 
هفته طول نمی کشد. از طرفی، بیشتر از 3 بار در 
سال ظاهر نمی شود. در بیشتر موارد، سینوزیت 
حاد در پی عفونت ویروسی مجاری تنفس 
فوقانی و غالبا سرماخوردگی اتفاق می افتد. به 
نظر می رسد 0/5 تا 2درصد افراد سرماخورده 
از  نیز خواهند شد.  به سینوزیت حاد  مبتال 
دیگر علل زمینه ساز سینوزیت حاد می توان به 
عفونت باکتریایی یا قارچی، حساسیت، آبسه 
دندانی که به سینوس ها رسیده باشد، آلودگی 
هوا، پولیپ بینی )ایجاد توده های خوش خیم 

پس از التهاب( و انحراف بینی اشاره کرد. 
مزمن  زمانی  سینوزیت  مزمن:  سینوزیت 
می شود که بیش از 12 هفته طول بکشد. اگر 
روش های  یا  نشود   درمان  حاد  سینوزیت 
معمول موثر نباشد، احتمال پیشرفت بیماری 
به سمت سینوزیت مزمن وجود خواهد داشت. 
به طور کلی، مزمن شدن سینوزیت پس از 
اما  می افتد  اتفاق  حاد  سینوزیت  دوره  چند 
ممکن است سینوزیت حاد خیلی سریع به 
سینوزیت مزمن تبدیل شود. در بیشتر موارد، 
سینوزیت مزمن ناشی از انواع حساسیت ها 
مانند حساسیت به حیوانات داخلی، گردوغبار، 
قارچ ها و دیگر عوامل زمینه ساز التهاب دیواره 
بینی و سینوس هاست. همچنین 50 تا 80درصد 
افراد مبتال به سینوزیت مزمن سابقه حساسیت 

یا رینیت آلرژیک را دارند.

عالئم سینوزیت
 درد ناحیه صورت )باالی ابروها، بینیف 

گونه ها، اطراف و زیر چشم(
 احساس دردناک فشار در ناحیه سینوس ها 

یا یک قسمت از صورت

 احتقان بینی
 ترشحات چرکی بینی در موارد عفونت 
باکتریایی. اگر ترشحات چرکی نباشد معموال 
ناشی از عفونت ویروسی است و نیازی به 

مصرف آنتی بیوتیک نخواهد بود.
 تب خفیف و احساس بی حالی عمومی

 کاهش قدرت بویایی
البته در بعضی موارد ممکن است سینوزیت با 
بوی بد دهان، سردرد، درد دندان یا فک باال و 

سرفه های خلط دار نیز همراه باشد. 
شایان ذکر است دردهای ناشی از سینوزیت 
تشدید  پایین  سمت  به  سر  کردن  خم  با 
مزمن  سینوزیت  عالئم  همچنین  می شود. 
مشابه سینوزیت حاد است اما در سینوزیت 

مزمن طوالنی تر و بدون تب خواهد بود.

عوارض احتمالی ابتال به سینوزیت
سینوس های  عفونت  نادر،  مواردی  در 
درمان نشده می تواند به سمت چشم ها و مغز 
مثل  مشکالتی  زمینه ساز  درنتیجه  برود،  نیز 
انسداد  دورال،  اپی  یا  مغزی  آبسه  مننژیت، 
عروق چشم و عفونت استخوان پیشانی شود. 
عالوه بر این، سینوزیت درمان نشده یا مزمن 
خطر تشدید اختالالت تنفسی مانند آسم را نیز 
در مبتالیان و به خصوص کودکان در پی دارد. 

افراد مستعد ابتال به سینوزیت
کودکان به طور متوسط 6 تا 8 بار در سال 
ابتال  زمینه  و  می شوند  دچار سرماخوردگی 
به سینوزیت 0/5 تا 5درصد افزایش می یابد. 
 افرادی که سابقه ابتال به سینوزیت داشته اند، 
بیماری های  دیگر  یا  سرماخوردگی  از  پس 

تنفسی بیشتر در معرض ابتال خواهند بود.
 مبتالیان به حساسیت های تنفسی

 بیماران مبتال به آسم
دچار  مادرزادی  طور  به  که  افرادی   
یا  بینی  انسداد  زمینه ساز  ناهنجاری های 

سینوس ها هستند.
 مبتالیان به پولیپ بینی و آبسه دندان

 افرادی که به دلیل بیماری های دیگر دچار 
ضعف سیستم ایمنی هستند.

 مبتالیان به بیماری فیبروز کیستیک )سی اف(

البته ابتال به عفونت های مجاری تنفسی فوقانی، 
و  آلوده  یا  مرطوب  محیط های  در  زندگی 
و  سیگار  دود  با  مواجهه  یا  کشیدن  سیگار 
دیگر آالینده های شیمیایی نیز از جمله علل 

مهم زمیه ساز سینوزیت محسوب می شود.

پیشگیری از بروز و تشدید سینوزیت     
از  طوالنی تری  دوره  عموما  که  سینوزیت 
و  شدید  دردهای  با  دارد،  سرماخوردگی 
اما  است  بیش جدی همراه  و  کم  عوارض 
توجه به برخی اصول به خصوص در مورد افراد 
با زمینه باالتر خطر می تواند تا حد چشمگیری 
از بروز سینوزیت و کاهش عالئم موثر باشد:
که  آنجا  از  سرماخوردگی:  از  پیشگیری 
به  ابتال  عامل  مهم ترین  سرماخوردگی 
بیماری  این  از  پیشگیری  است،  سینوزیت 
شایع فصل سرما بهترین روش برای کاهش 
زمینه بروز سینوزیت خواهد بود. در رابطه 

با سرماخوردگی، باید توجه داشت رعایت 
بهداشت فردی و شستشوی مرتب دست ها، 
تقویت قوای بدن به کمک تمرینات ورزشی و 
تغذیه درست، اجتناب از تماس با وسایل فرد 
بیمار، خواب کافی و عدم استعمال دخانیات 

مهم ترین راهکارهای پیشگیرانه خواهد بود.
برخی  در  بینی:  مجاری  روزانه  شستشوی 
از  پیشگیری  اصول  رعایت  به رغم  موارد 
سرماخوردگی، بیماری ظاهر می شود. در این 
صورت برای پیشگیری از وخامت سینوزیت، 
باید روزانه مجاری بینی را به کمک سرم های 

بهداشتی یا اسپری های مخصوص بینی تمیز 
و  روز صبح  هر  توصیه  این  اگر  البته  کرد. 
شب طی فصول سرد انجام شود، بسیار موثر 
خواهد بود. در صورتی که سرم در دسترس 
نباشد، می توان 2 قاشق چای خوری نمک را 
در 240 میلی لیتر آب جوش حل کرده و پس 

از سرد شدن، استفاده کرد. 
از طرفی، مصرف داروهایی برای جلوگیری 
بینی توصیه  بینی و رفع احتقان  از آبریزش 

نمی شود زیرا مانع خروج ترشحات سینوس ها 
که   می شود  مخاط ها  به  میکروب ها  نفوذ  و 

زمینه ساز عفونت خواهد بود. 
مایعات:  نوشیدن  و  محیط  رطوبت  حفظ 
روز  در  لیوان   8 حدود  کافی  آب  نوشیدن 
از  خروج  و  بینی  ترشحات  شدن  روان  به 
برای  همچنین  می کند.  کمک  بینی  مجاری 
کاهش عوارض هوای سرد و خشک توصیه 
 40 حد  در  زندگی  محل  رطوبت  می شود 
خواب  اتاق  برای  به خصوص  50درصد  تا 
گذاشتن  حداقل  یا  بخور  دستگاه  کمک  به 
یک ظرف آب روی شوفاژ یا بخاری حفظ 
حد  این  از  نباید  رطوبت  میزان  البته  شود. 
بیشتر باشد زیرا زمینه رشد و تکثیر عوامل 
حساسیت زا تشدید می شود. به خاطر داشته 
باشید از فروبردن سر زیر آب هنگام شنا باید 

خودداری کرد. 

درمان سینوزیت
درمواردی که سینوزیت حاد بهبود نمی یابد، 
استفاده از آنتی بیوتیک تحت نظر پزشک به 
مدت 10 تا 14 روز الزم است. همراه با آن 
شستشوی بینی با ضدالتهاب های داخل بینی 

توصیه می شود.
درمان  باشد  مزمن  سینوزیت  مشکل  اگر 
حداقل 3 تا 6 هفته ای آنتی بیوتیک و اسپری 
ضروری  بینی  داخل  کورتیکواستروئید 
برای بررسی  انتهای درمان  خواهد شد. در 
پاسخ سی تی اسکن انجام می شود. میزان پاسخ 
حدود 60 درصد است. برای افرادی که پاسخ 
روش  نمی دهند،  دارویی  درمان  به  مناسب 
سینوس  اندوسکوپی  جراحی  نوین  درمان 
برش  هیچ گونه  بدون  روش  این  در  است. 
روی صورت دهانه سینوس ها باز می شود و 
ترشحات عفونی تخلیه می شود. میزان موفقیت 

این درمان ۹0درصد است.
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 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی، 

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت، 
استاد تمام دانشگاه تهران

درباره عفونت سینوس ها و عوارض آن

سینوزیت و همه دردسرهایش!
سینوزیت که عموما دوره 
طوالنی تری از سرماخوردگی دارد، 
با دردهای شدید و عوارض کم و 
بیش جدی همراه است اما توجه 
به برخی اصول به خصوص در مورد 
افراد با زمینه باالتر خطر می تواند 
تا حد چشمگیری از بروز سینوزیت 
و کاهش عالئم موثر باشد

طب سوزنی در بهبود سینوزیت

سینوزیت به التهاب حفره های سینوسی 
گفته می شود که ممکن است در اثر حساسیت، 

تحریک کننده شیمیایی، افراط در استفاده از اسپری های بینی، سرماخوردگی و عفونت های 
ویروسی یا باکتریایی ایجاد شود. عالئم سینوزیت در افراد مختلف متفاوت است و با 
شدت کم و بیش جدی بروز می کند. احتقان بینی، سردرد، مشکل در تنفس از طریق 
بینی، تب و عفونت ترشحات بینی از عالئم سینوزیت است. حتی ابتال به سینوزیت می تواند با عالئم ثانویه ای مثل کاهش سطح انرژی 
و اختالل خواب همراه باشد. عالوه بر روش های مرسوم درمان سینوزیت مثل استفاده از داروهای استنشاقی بینی و آنتی بیوتیک ها، 
»طب سوزنی« به عنوان یکی از روش های موثر در بهبود عالئم سینوزیت مزمن و حاد مطرح است. در واقع، طب سوزنی اثر ضددرد 
و ضدالتهاب بر بدن دارد و به کاهش التهاب در حفره های سینوس و کاهش سطح درد کمک می کند. طب سوزنی همچنین در حرکت 

مایعات در بدن تاثیر دارد و به همین دلیل در بهبود احتقان بینی و دفع ترشحات موثر خواهد بود.

با سینوزیت چه کنیم؟

 3 روزی  حداقل  بینی  شستشوی 

شدن  بیدار  زمان  به خصوص  بار 

به  فرد  که  هنگامی  خوابیدن،  و 

خانه می رسد یا بعد فعالیت بسیار 
کمک کننده است.

استفاده از بخور بابونه نیز توصیه می شود که هر بار دوره 2هفته ای، بخور را کامال 

درون حفره های بینی بکشد.

پرهیز از در معرض قرار گرفتن هوای سرد به خصوص وقتی سر خیس است، 

ضروری خواهد بود. در کل بیرون رفتن از خانه بعد حمام از خانه توصیه نمی شود.

هر روز یک لیوان آب لیمو شیرین میل شود.

استفاده از دود عنبرنسا بین مردم رایج است اما عنبرنسا خصوصیات خاص خود را 

دارد و در عموم افراد و در همه شرایط توصیه نمی شود. اگر هم توصیه شود، 2 تا 

3 بار است و نه بیشتر؛ باید به عوارض این ماده دقت داشت.

 دکتر هدا عزیزی
دکترای تخصصی بالینی طب 

سوزنی از چین، استادیار دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد

 دکتر الهام اختری
متخصص طب سنتی  ایران و 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران 

www.salamat.ir

s a l a m a t



همه آنچه در مورد »گوژپشتی« باید بدانید

قوز نکن،  صاف بنشین
برای اینکه بدن انسان در حالت ایستاده موقعیت راحت 
و ثابتی داشته باشد، ستون فقرات دارای سه انحنا در 
قسمت کمر، پشت و گردن است. این انحنا در قسمت 
وسط پشت به شکل خمیدگی جزیی و در نواحی گردن 

و کمر به حالت گودی مختصر است. 
»کیفوز« که با »گوژپشتی« یا »قوز پشت« نیز شناخته می شود، گونه ای از نقص 
در ستون فقرات است که به علل مختلف ژنتیکی یا اکتسابی باعث قوس 
غیرعادی در ناحیه پشت می شود و پشت حالت خمیدگی پیدا می کند. در 
این شرایط، گودی های گردن و کمر نیز برای ایجاد تعادل، تشدید می شود.

»گوژپشتی« کودکان و نوجوانان
گوزپشتی کودکان و نوجوانان عموما بین سنین 7 تا 14 سال ظاهر می شود 
که در غالب موارد ناشی از وضعیت نامناسب پشت هنگام نشستن و حمل 
کوله پشتی سنگین و غیراستاندارد است. عضالت پشت به تدریج ضعیف 
می شوند و مهره ها حالت طبیعی خود را از دست می دهند که زمینه ساز 

دردهای پشت و احساس ناراحتی خواهد شد. 
البته در برخی موارد نیز این مشکل ناشی از بیماری ژنتیک موسوم به 
»گوژپشتی شوئرمان« است که به دلیل رشد خیلی سریع کودک ایجاد 
می شود. در این شرایط، غضروف های بین مهره ای که هنوز تکامل پیدا 
نکرده اند، آسیب می بینند و عملکرد طبیعی خود را از دست می دهند. 
تغییر شکل ستون مهره ها اغلب بارز است و وضعیت بیماری از طریق 

بررسی های رادیوگرافی قابل تشخیص خواهد بود.
کودک و نوجوان مبتال به این بیماری، در زمان نشستن طوالنی یا انجام 
تمرینات ورزشی از تشدید درد پشت رنج می برد و گرچه روند پیشرفت 
بیماری پس از دوران رشد متوقف می شود،  درد و ناراحتی وجود دارد. 

»گوژپشتی« بزرگساالن
 گوژپشتی در جوانان غالبا ناشی از روماتیسم ستون فقرات است که بیماری 
مفصلی پیشرونده، مزمن و خودایمنی است و در بیشتر موارد ستون فقرات 
و استخوان های لگن را درگیر می کند. به دلیل التهاب و سفتی ستون فقرات، 
بیمار ممکن است حالت خم شدگی به جلو پیدا کند و از دردهای مفصلی، 
به خصوص در شب، حالت خشکی و سفتی مهره های پشت، تب، خستگی 
و ناراحتی های روده ای رنج می برد. این بیماری مزمن بیشتر در مردان دیده 
می شود و شروع آن معموال اواخر دهه دوم یا اوایل دهه سوم زندگی است. 
پوکی استخوان مهم ترین عامل بروز تغییر ساختار ستون مهره ها در سنین 
میانسالی و سالمندی است. البته تحلیل دیسک های بین مهره ای نیز در این 

زمینه تاثیر دارد. 
عالوه بر این موارد، گوژپشتی در موارد نادرتر می تواند ناشی از ضربه به ستون 
مهره ها، بیماری های عصبی- عضالنی و ناهنجاری های ژنتیکی نیز باشد. 

عالئم و عوارض »گوژپشتی«
گوژپشتی با درد در ناحیه گردن، پشت و کمر همراه است و فرد نمی تواند 
به حالت طبیعی، راست بایستد. شانه ها به سمت جلو خم می شود، نیم تنه 
جلو حالت حفره پیدا می کند و پشت فرد خمیده می شود. با پیشرفت 
بیماری نیز می توان کوچک شدن قفسه سینه را مشاهده کرد که زمینه ساز 
اختالل در عملکردهای تنفسی، عصبی، عضالنی و گوارشی بیمار است. 
عالوه بر این، گوژپشتی می تواند زمینه ساز آرتروز زودرس و ضعف 

عضالت پشت  شود که درد و ناراحتی را تشدید می کند. 

پیشگیری از دوران کودکی
در مواردی که گوژپشتی ناشی از علل اکتسابی است، توجه به وضعیت 
درست نشستن و ایستادن از دوران کودکی اهمیت دارد. همچنین فشارهای 

زیاد به پشت و کمر خصوصا در 
به  باید  نیز  نامتقارن  حالت 
عنوان عوامل خطر در نظر 

گرفته شود. 
و  کششی  حرکات  انجام 
ایستادن  و  نشستن  اصالح 
را باید از دوران کودکی در 

قالب بازی به بچه ها آموخت. 
توصیه می شود تمرینات کوتاه 
و به صورت روزانه انجام شود. 

برای  تمرینات  بهترین  از  یکی 
کشش  پشت،  درست  وضعیت 
دست هاست. برای این کار، از کودک 

بخواهید بایستد و پاها را به اندازه عرض 
شانه ها باز کند. سپس دست ها را از 

پشت، یکی از باال و یکی از پایین، به 
هم برساند. یک دقیقه در این حالت بماند 
و چند بار در روز این کار را تکرار کند. 

تمرین موثر دیگر اینکه از کودک بخواهید 
روی زمین به شکم دراز بکشد و دست ها 

را در امتداد بدن قرار دهد. سپس باالتنه را تا 
استخوان شرمگاهی باال بکشد. 10 ثانیه در این 

وضعیت بماند و سپس بدن را رها کند. تمرین 
را 4 مرتبه پشت سر هم تکرار کند. 

درمان؛ از ورزش های ساده تا جراحی
در مواردی که فرد به دلیل درد یا تغییرات ساختاری به 

گوژپشتی مشکوک است، باید به پزشک متخصص ارتوپد مراجعه کند تا 
با انجام رادیوگرافی و بررسی های بالینی از این وضعیت اطمینان حاصل 
شود. معموال استفاده از کمربندهای طبی به مدت حداقل 4 هفته، فیزیوتراپی 
و ورزش های اصالحی توصیه می شود. گاهی مصرف داروهای کلسیم و 

ویتامین D نیز ممکن است الزم باشد. 
البته در مواردی که به رغم چنین اقداماتی بهبود حاصل نشود و پزشک 
احتمال آسیب به نخاع و بروز اختالالت نورولوژیکی دهد، عمل جراحی 
ضروری خواهد بود. همچنین در مورد کودکان دچار گوژپشتی که 
تحت درمان هستند باید توجه داشت هنگام تمرینات فشار بیش از 
حد به پشت وارد نشود، از تشک استفاده 
شود و وزن کمربند بیش از یک سوم وزن 

کودک نباشد.
www.cchst.ca :منابع
www.doctissimo.fr

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

یکی از بهترین تمرینات 
برای وضعیت درست پشت، 
کشش دست هاست. برای 

این کار، از کودک بخواهید 
بایستد و پاها را به اندازه 

عرض شانه ها باز کند. 
سپس دست ها را از پشت، 
یکی از باال و یکی از پایین، 
به هم برساند. یک دقیقه 

در این حالت بماند و چند بار 
در روز این کار را تکرار کند 

ارتوپدی شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت20

بهترین موقعیت نشستن برای پیشگیری از 
آسیب به مهره ها و خمیدگی پشت

در دنیای مدرن امروز، بسیاری از افراد مشغول کارها و خدماتی هستند 
که نیاز به ساعت های متوالی نشستن روی صندلی دارد. برخالف تصور، 
این مساله آسیب زا نیست، بلکه رعایت نکردن موقعیت مناسب نشستن 
و بی تحرکی به تدریج زمینه ساز مشکالت مختلفی مثل ناهنجاری های 
ستون مهره ها و خمیدگی پشت می شود.  هنگام نشستن، توجه به 
وضعیت قرارگیری اندام های بدن اهمیت دارد. ران ها،  زانوها، آرنج ها 

و مچ دست و پا باید در راحت ترین حالت قرار بگیرند و 
سپس فرد بنشیند. مهم ترین توصیه ها در این زمینه را 

می توان چنین برشمرد:
 مفاصل ران ها،  زانوها و مچ پاها باید در 

زاویه ای کمی بیشتر از 90 درجه قرار گیرند. 
 زانوها در راستای ران ها یا کمی پایین تر 

باشد.
 مچ پاها جلوتر از  زانوها باشد.

 بین لبه صندلی و پشت  زانوها فاصله ای 
معادل 3 انگشت در نظر گرفته شود.

 پاها روی زمین یا زیرپایی قرار گیرند.
 صندلی باید طوری با انحنای پشت و کمر 

متناسب باشد که پشت در حال طبیعی قرار گیرد.

 سر باید در امتداد ستون فقرات باشد.
 هنگام کار با صفحه کلید رایانه، بازوها زاویه عمودی بین 0 تا 
20 درجه با بدن داشته باشند و ساعد طوری روی میز قرار گیرد که 
زاویه ای بین 90 تا 120 درجه با بازو ایجاد کند. همچنین زاویه افقی 

ساعد روی میز باید 0 تا 20 درجه باشد. 
 زیر ساعد وسیله ای قرار گیرد تا به عنوان تکیه گاه عمل کند.

 رایانه یا هر وسیله دیگری که با آن کار انجام می شود باید در زاویه ای 
بین 10 تا 30 درجه زیر خط دید باشد.

 شانه ها کامال راحت و بدون کشیدگی یا افتادگی به سمت جلو 
قرار گیرد. 

 هنگام نوشتن یا کارهای مشابه، نباید سر و گردن 
به سمت پایین خم شود.

 از خم شدن به یک سمت یا جلو اجتناب شود.
 بیش از 50 دقیقه نباید در یک حالت نشست 
زیرا به پشت و کمر فشار وارد می شود. البته 
بهترین توصیه این است که فرد پس از هر 
20 تا 30 دقیقه از جا برخیزد، چند قدم راه 
برود و دوباره در موقعیت درست بنشیند. 
ورزش های  و  کششی  تمرینات   
به  باید  اعصاب  و  تحریک کننده عضالت 
بهداشت شیوه زندگی  از اصول  عنوان یکی 

رعایت شود.

نشستن درست 
در محل کار

پیامدهای کوله پشتی سنگین در سالمت کودک

صندلی
ران ها کمی باالتر از  زانوها 
قرار گیرد.

به صندلی تکیه دهید و 
ارتفاع را با توجه به قد 
تنظیم کنید.

پشتی صندلی باید متناسب 
با انحنای پشت باشد و 
سر در امتداد ستون مهره ها 
قرار گیرد.

بازو و ساعد زاویه 90 
درجه داشته باشند.

میز
بلندی میز باید به اندازه 
دسته های صندلی باشد.

رایانه
فاصله بین چشم ها و 
صفحه نمایشگر باید 
به اندازه طول دست 
باشد و قسمت باالیی 
نمایشگر در امتداد 
چشم ها قرار گیرد.

صفحه کلید حدود 
10 سانتی متر با لبه میز 
فاصله داشته باشد و 
موس نیز درست کنار 
صفحه کلید باشد.

هر سال هزاران کودک در جوامع مختلف به دلیل آسیب های ناشی از حمل کوله پشتی های سنگین تحت درمان قرار می گیرند. 
استفاده از کوله پشتی های غیراستاندارد و بسیار سنگین زمینه ساز دردهای گردن، پشت و شانه ها می شود. برای حفظ سالمت 

کودکان الزم است منشاء این مشکالت و روش های پیشگیری رعایت شود.

گردن و قسمت باالی پشت
کوله پشتی سنگین باعث خم شدگی به سمت جلو 
می شود، درنتیجه پشت حالت خمیدگی پیدا می کند. 
خم شدن سر و کشیدگی گردن زمینه ساز دردهای 
گردن و شانه ها می شود. عضالت و لیگمان ها به 
سختی می توانند بدن را در وضعیت صاف قرار دهند. 

شانه ها
شانه ها توانایی حمل وسایل 
سنگین را ندارند و زمانی که 

کوله پشتی سنگین استفاده می شود، 
مفاصل و عضالت این اندام ها 

کشیده می شوند و عامل درد 
خواهند بود. 

ران ها
زمانی که کودک سعی 

می کند وزن سنگین 
کیف را تحمل کند، 

فشار بسیاری بر ران ها 
وارد می شود.

پایین پشت
خم شدگی بدن به سمت جلو 
باعث احساس درد در عضالت و 
مهره های پایین کمر می شود.

اندازه کیف
جنس: کوله پشتی بچه ها باید از 
جنسی بسیار سبک تر از کیف های 
بزرگساالن انتخاب شود. 
وضعیت نسبت به بدن: 
کوله پشتی باید نزدیک بدن و 
فاصله بین پشت و کیف در 
کمترین حد باشد. 
اندازه: قد کوله پشتی باید تقریبا 
به اندازه باالتنه و 5 سانتی متر 
کوتاه تر از باالی باسن باشد. 

بندهای کوله پشتی
کوله پشتی باید همیشه با دو بند روی 
شانه ها قرار گیرد تا فشار زیادی به 
ستون مهره ها وارد نشود. بهتر است 
کوله پشتی کمربند داشته باشد تا به 
کمر بسته شود و وزن کوله به طور 
متعادل روی اندام ها قرار گیرد.

وزن: انتخاب کوله پشتی با چند 
جیب به تقسیم وزن کمک می کند. 
در این حالت وسایل سنگین تر باید 
در قسمت نزدیک تر به بدن گذاشته 
شود. کوله پشتی باید وزن معادل 10 تا 
15درصد وزن کودک داشته باشد.

زانوها
تغییر در وضعیت 

بدن و طرز راه 
رفتن به دلیل حمل 
کوله پشتی سنگین 

می تواند عامل بروز 
دردهای  زانو شود.

گردن و قسمت 
باالی پشت
کوله پشتی سنگین باعث 
خم شدگی به سمت 
جلو می شود، درنتیجه 
پشت حالت خمیدگی 
پیدا می کند. خم شدن 
سر و کشیدگی گردن 
زمینه ساز دردهای گردن 
و شانه ها می شود. 
عضالت و لیگمان ها به 
سختی می توانند بدن 
را در وضعیت صاف 
قراردهند. 



فصل  در  ایرانی  سنتی  طب  سالمت  تدابیر 
و  توصیه ها  همه  مانند  تقریبا  زمستان، 
درمان های طب ایرانی، به مزاج افراد بستگی 
دارد. ممکن است افراد آگاهی نسبی در مورد 
مزاج داشته باشند اما شناخت علمی مزاج، 
یکی از پیچیده ترین موارد در طب سنتی ایرانی 
محسوب می شود، به طوری که حتی مزاج 
برخی از اعضای بدن یک بیمار ممکن است 
با مزاج کلی فرد متفاوت باشد و این تشخیص 
مهم با سواالت متعدد از بیمار توسط پزشک 
طب ایرانی و بررسی وی با توجه به دانش 

و تجربه محقق خواهد شد. 

چه کارهایی را نباید در فصل 
زمستان انجام دهیم؟
مصرفبرخیخوراکیها

اگر مزاج فرد سرد یا رو به سردی است، باید در 
مصرف خوردنی ها و نوشیدنی های سردمزاج 
احتیاط کند، به عنوان مثال، ترشی جات و سرکه. 
که  شود  مطرح  برایتان  سوال  این  شاید 
نوشیدنی ها و خوردنی های سردمزاج را چطور 
بشناسیم؟ در پاسخ باید گفت با جستجو و 
مطالعه می توان مزاج همه خوراکی ها را شناخت 
اما براساس یک راهنمایی کاربردی تقریبا هر 
خوراکی ای که ترش مزه است، زیرمجموعه 
خوراکی های سردمزاج خواهد بود. البته این 
راهکار کلی است و برای تشخیص دقیق تر، 
سنتی  متخصص طب  با  مشورت  و  مطالعه 

ضروری است.
خوراکی های  باشد،  خشک  فرد  مزاج  اگر 
خشک مزاج مثل ادویه جات تند و تیز و قهوه 
را باید کمتر مصرف کند که البته میزان این 
احتیاط تا حد زیادی به شدت مزاج بستگی دارد.

است،  تر  و  گرم  فرد  مزاج  که  در صورتی 
کمتر  سرد  فصول  در  باال  محدودیت های 

خواهد بود.

پوشیدنبعضیلباسها
یکی از مسائل مهم در سرما اجتناب از هوای 
سرد است. این توصیه برای افرادی که مزاج 

سرد یا مزاج خشکی دارند، جدی تر خواهد 
بستگی  زیادی  تا حد  پوست  طراوت  بود. 
قرار  آن  فرد در معرض  دارد که  به هوایی 
می گیرد. البته رطوبت پوست به خوراکی ها 
وابسته  بسیار  هم  مناسب  نوشیدنی های  و 
است. به هر حال بهتر است در هوای سرد، 
الیاف طبیعی مثل پشم و  با  لباس های گرم 

نایلون  از  لباس  پوشیده شود و جنس  پنبه 
و... نباشد. 

پیادهرویدرهوایآلوده!
جالب است بدانید پزشکانی مثل ابوعلی سینا 
و زکریای رازی اهمیت هوا را حتی قبل از 
اهمیت آب و غذا برمی شمردند ولی متاسفانه 

در زندگی شهرنشینی امروز هوای آلوده معضلی 
است که در فصول سرد با پدیده »وارونگی« 

تشدید می شود. 
پیش از پیاده روی یا ورزش در فضای باز، حتما به 
میزان شدت آلودگی هوا توجه داشته باشید. این 
موضوع برای خانم های باردار اهمیت بیشتری 

دارد. فعالیت در هوای آلوده ممنوع است. 

توصیه های ضروری فصل سرما
1. افزایش فعالیت بدنی در این فصل به منظور 

افزایش سوخت وساز بدن  
سرد  طبیعت  با  غذاهای  مصرف  کاهش   .2
مثل خیار، گوجه فرنگی، هندوانه، لیموترش، 

ترشی جات و سرکه، ماست و دوغ ترش
3. افزایش مصرف غذاها و نوشیدنی های با 
طبیعت گرم مثل آش ها و سوپ هایی که از آب 
گوشت، غالت و سبزیجات گرم مثل گندم، 
تره، شلغم،  کرفس، هویج، جعفری،  نخود، 
اندکی زیره یا آویشن به عنوان چاشنی تهیه 
میوه های  مصرف  افزایش  همچنین  شده اند. 
انگور، سیب، گالبی، به  گرم و معتدل مثل 

و لیموشیرین
4. روغن مالی مفاصل و اندام ها با روغن های 
سیاهدانه  و  بابونه  زیتون،  روغن  مانند  گرم 
به خصوص در افراد با مزاج سرد و مرطوب

5. اجتناب از حجامت و فصد )فصد نوعی 
تجویز  مواقع  در  مگر  است(،  گرفتن  خون 

پزشک متخصص
6. پرهیز از حمام سرد

7. دوری از رژیم های غذایی سنگین و ناگهانی 
بدون تجویز پزشک متخصص

8. اجتناب از دیر خوابیدن و خوابیدن بعد 
از نیمه شب.

21طب ایرانی

تدابیر سالمت طب سنتی ایرانی در فصل 
زمستان، تقریبا مانند همه توصیه ها و 

درمان های طب ایرانی، به مزاج افراد بستگی 
دارد. ممکن است افراد آگاهی نسبی در مورد 

مزاج داشته باشند اما شناخت علمی مزاج، 
یکی از پیچیده ترین موارد در طب سنتی 

ایرانی محسوب می شود، به طوری که حتی 
مزاج برخی از اعضای بدن یک بیمار ممکن 
است با مزاج کلی فرد متفاوت باشد و این 

تشخیص مهم با سواالت متعدد از بیمار توسط 
پزشک طب ایرانی و بررسی وی با توجه به 

دانش و تجربه محقق خواهد شد. 

تدابیر سالمت در زمستان از منظر طب ایرانی

فهرست خوراکی وپوشیدنی و رفتار  مناسب 

»کرسی«؛ بایدها و نبایدها!
کرسی از رسوم قدیمی ایرانیان است و عالوه بر فواید طبی، جنبه مثبت فرهنگی 

نیز دارد که همان جمع کردن اعضای خانواده دور هم است.

چه کسانی از کرسی سود بیشتری می برند؟
 افراد مبتال به بیماری های رطوبتی مانند مبتالیان به روماتیسم

 افراد دچار گرفتگی و درد اندام ها در اثر سرما،؛یعنی مبتالیان به سوءمزاج سرد
 افراد دچار حساسیت و کسانی که زود سرما می خورند. این افراد باید در 

فصول سرد حتما پای خود را گرم نگه دارند.
موثر  آنها  برای کاهش درد  درمانی  زانو که گرمای  آرتروز  افراد دچار   
است. همچنین کرسی برای گرم نگه داشتن پهلو و شکم و جلوگیری از سوءمزاج سرد این 

نواحی مفید است.

نکات مهم هنگام استفاده از کرسی
با گذاشتن کرسی می توانند بخاری را  باشد. برخی فکر می کنند  باید گرم  اتاق   هوای 
خاموش کنند. در این حالت، سر در معرض سرما قرار می گیرد، درحالی که پاها گرم شده اند 

و این موضوع باعث سردرگمی قوه تدبیرگر بدن می شود.
 سر را نباید زیر لحاف برد زیرا هوا محبوس است و اکسیژن کافی وجود ندارد، به خصوص 
زمان استفاده از کرسی های زغالی، این کار بسیار خطرناک است و می تواند منجر به خفگی 
ناشی از گازگرفتگی شود. سالمندان، کودکان، افراد چاق و مبتالیان به بیماری های قلبی و 

ریوی بیشتر در معرض این خطر هستند.
 در بیماران مبتال به دیابت و سالمندان حس ضعیف می شود. چنانچه پای این افراد به 
منقل برخورد کند، امکان دارد اصال متوجه نشوند و ممکن است دچار سوختگی پا شوند 
که مخصوصا در بیماران دیابتی عوارض ناخوشایندی دارد. کنترل کردن پاها در این افراد 

بسیار مهم است.
 برخی بیماران قلبی، افراد دچار تپش قلب و آریتمی قلبی و مبتالیان به پرکاری شدید 
تیروئید، ممکن است از حرارت کرسی آزرده شوند. چنانچه کاستن از دمای منقل ممکن باشد، 

باید با دمای کم از کرسی استفاده کنند، در غیراین صورت کرسی برای آنها مناسب نیست.

 دکتر 
مرضیه بیگم 

سیاهپوش
متخصص طب 

سنتی ایرانی

رّمانیه؛ یک آش خوشمزه و دارویی عالی

رّمانیه یک آش ساده است که برای طیفی 
از اختالالت ناشی از سوء مزاج گرم استفاده 
می شود. این آش به راحتی تهیه می شود و 

بسیار خوش طعم است. 
روش تهیه 

 ابتدا گوشت بره یا مرغ را به صورت قیمه یا چرخ کرده با عدس و کمی برنج بپزید.
 پیازداغ و ادویه )برحسب ذائقه تان( نیز اضافه کنید. یک لیوان آب انار ترش و دو 

قاشق غذاخوری بادام آسیاب شده و چند عدد کشمش به آن بیفزایید. 
 درنهایت نعناع داغ اضافه کنید و بگذارید آش جا بیفتد. 

 به جای کشمش می توانید از کمی نبات برحسب ذائقه خود استفاده کنید تا سردی زیاد 

آش به بدنتان آسیب نرساند. 
تناول این آش برای حفظ صحت گرم مزاجان توصیه 

می شود. همچنین برای درمان اسهال، خونریزی ناشی 
از بواسیر، کبد چرب، شب ادراری و بی اختیاری 

زیاد،  تشنگی  و  غلظت خون، عطش  ادرار، 
بی اشتهایی به خصوص در اطفال، خونریزی 
زیاد زنان، بوی بد دهان ناشی از گرمی معده، 
ضعف گوارش به خصوص معده، درد معده، 
زردی، دیابت به خصوص اگر همراه با پرنوشی 
یا عطش باشد و زخم های دیابتی موثر است. 

رّمانیه در استحکام دندان و تناسب وزن و تقویت 
گوارش بسیار نقش دارد. در فصل انار بهتر است 

در رژیم غذایی خانواده گنجانده شود.

صبحانه گرم؛ چه از نظر طبیعت، چه از نظر دما، 
در فصل سرد سال انتخاب مناسبی است. از جمله 
می توان به عدسی با گلپر و یک  قاشق سرکه، 
فرنی،  شیربرنج داغ یا آش سبزی، تخم  مرغ 
عسلی، نان و کره و عسل و حلوا ارده اشاره کرد. در روزهای سرد سال از خوردن نان 
و پنیر همراه خیار و گوجه فرنگی خودداری کنید. گاهی نیز صبح را با میوه شروع کنید؛ 
خوردن یک لیوان آب لیمو شیرین، چند برش سیب و یک موز شروع خوبی است. صبحانه 
را به دو ساعت بعد از خوردن میوه موکول کنید. تنوع در خوردن مواد غذایی سالم در 
حفظ سالمت شما موثر است. وقتی شب به موقع  بخوابید، صبح  را با حوصله و لذت 

بیشتری شروع می کنید و برای صبحانه  برنامه ریزی خواهید داشت.

خوراکی ها در مطبخ ایرانی

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

علوم پزشکی ایران

 دکتر محبوبه 
ابریشم کار

متخصص طب سنتی 
ایران

 تفاوت صبحانه زمستان و تابستان

کودکان و زمستان
بر  مشخصی  آثار  سال،  مختلف  فصول 
دارند.  کودکان  جمله  از  افراد،  سالمت 
توصیه می کنم در فصل زمستان بیشتر از 
غذاها و نوشیدنی های با مزاج گرم استفاده 
کنید، به ویژه برای کودکانی که مزاج سرد 

و تر دارند. 
کرفس، خورش  مانند خورش  غذاهایی 
خورش  بادام،  خالل  خورش  فسنجان، 
هویج، انواع آش ها و سوپ هایی که محتوی 
این  مناسب  آبگوشت  و  کباب  هستند،  گرم  سبزیجات 

فصل سرد هستند.
ادویه جات گرم مثل دارچین را بیشتر در غذاها بگنجانید. 
عالوه بر گرم بودن مزاج غذا، دمای غذا به ویژه در وعده 

شام نیز مهم است. 
پس در این فصل از خوراک های سرد مثل 
ساالد الویه، انواع ساندویچ های سرد، نان 

و پنیر و خیار و گوجه اجتناب کنید.
مصرف مغزها و خشکبار گرم مثل 
فندق، پسته، بادام، گردو، مویز، توت 
مصرف  و  نکنید  فراموش  را  و... 
به  را  تر  و  سرد  طبع  با  غذاهای 

حداقل برسانید.
کودکان را وادار به فعالیت بدنی بیشتر 
و ورزش کنید، به ویژه کودکان چاق و 
آنهایی که مکرر دچار سرماخوردگی و 
سینوزیت می شوند. پوشاندن سر کودکان 

را همواره مدنظر داشته باشید.

 دکتر 
مریم سادات 

پاك نژاد
متخصص طب 

سنتی ایرانی

شلغم فراموش نشود!
روزهای سرد پاییز و زمستان اوج درگیری افراد با بیماری های تنفسی میکروبی 
که  به همراه می آورند  با خود خوراکی هایی  است ولی همین روزهای سرد 
اگر آنها را دریابیم می توانیم با عوارض کمتری از این فصول سرد عبور کنیم. 
یکی از خوراکی های مفید فصول سرد سال، »شلغم« است که به دلیل خواص 
مختلفش از جمله خاصیت ضدمیکروبی به خوبی بدن را در مقابل بیماری های 

تنفسی مقاوم می کند. 
»شلغم« همچنین در درمان بیماری های تنفسی موثر است. شلغم دارای فسفر، 
کلسیم، آهن، ید، گوگرد و ویتامین های »A«، »B« و »C« است و به همین علت 

برای تقویت عمومی بدن مفید است. 
ساده ترین و معمول ترین راه برای استفاده از شلغم، آبپز کردن آن با آب کم و خوردن آن با 
نمک یا آویشن یا هر دو )باتوجه به ذائقه و نیز بیماری هایی مثل فشارخون( است. البته بعضی 
افراد شلغم را داخل غذاهای آبکی و خورش ها نیز می اندازند و بعد از پخته شدن آن را خارج 

دارد همراه  مفیدی  که خواص  نیز  این روش آب شلغم  در  می کنند.  و  مصرف  کرده 
خورش مصرف می شود. 

اگر شلغم را خوب بشویید و خرد کنید و 100 گرم آن را در آب بجوشانید، 
نوشیدنی ای به دست می آید که عالوه بر اینکه برای بیماری های تنفسی 

و  می کند  دفع  سینه  از  سهولت  به  را  خلط  است،  مفید  فوق العاده 
نیز  سرماخوردگی  معالجه  برای  شلغم  می دهد.  تسکین  را  سرفه 

بسیار مفید است. 
همچنین می توانید شلغم را رنده کنید، آب آن را بگیرید و صاف 
کنید و هم وزن آن شکر بیفزایید و روی حرارت مالیم قرار دهید 
تا قوام بیاید. به این ترتیب شربت شلغم به دست می آید. هنگام 
سرماخوردگی، زکام و گلودرد، ورم لوزه ها و درد سینه، روزی چند 

قاشق سوپ خوری از آن را برای معالجه میل کنید.
آویشن  با  را  شلغم  می توانید  می برید  رنج  سوء هضم  و  نفخ  از  اگر 

مصرف کنید تا عالوه بر رفع نفخ ناشی از شلغم، از اثر ضدمیکروبی 
آویشن نیز سود ببرید.

 دکتر 
محمدعلی 

زارعیان
دکترای تخصی 

طب سنتی 
ایرانی

شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت

 دکتر معصومه سادات 
کابلی فرشچی

متخصص طب سنتی ایرانی



    الپاروسکوپی چیست؟

شیوهایغیرتهاجمیبرایتشخیصودرمانبیماریها
آن  به  که      الپاروسکوپی 
تشخیصی      الپاروسکوپی 
یک  می  شود،  گفته  نیز 
جراحی  تشخیصی  روش 
و  داخلی  اندام های  معاینه  برای  که  است 
درمان مشکالت زنان کاربرد دارد. با دکتر 
شیرین نیرومنش، متخصص زنان و زایمان، 
مادر  )طب  پریناتولوژی  فوق تخصص 
پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  و  جنین(  و 
تهران درمورد جزییات این روش جراحی 

گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر! الپاروسکوپی چیست؟
الپاروسکوپی روشی کم خطر و کم تهاجمی 
است که فقط نیاز به برش های کوچک دارد و 
در رشته زنان برای جراحي کیست تخمدان و 
برداشتن رحم يا فیبروم و باز کردن چسبندگي ها 
استفاده می  شود. در اين روش از ابزاری به نام 
»الپاروسکوپ« برای بررسی اندام های شکمی 
استفاده می  شود. الپاروسکوپ لوله  ای بلند و 
باريک با نور زياد و دوربین با وضوح باال در 
قسمت جلويی است. ابزار از طريق برشی در 
ديواره شکم وارد می شود و در طول حرکت، 
می  فرستد.  ويدئويی  نمايشگر  به  را  تصاوير 
الپاروسکوپی به پزشک اجازه می  دهد در زمان 
واقعی و بدون جراحی باز، داخل بدن بیمار 
را ببیند و در صورت لزوم نمونه برداری کند. 

: از الپاروسکوپی در چه زمینه هایی 
استفاده می کنید؟

     اغلب برای شناسايی و تشخیص منبع درد لگنی 
يا شکمی زمانی که روش های غیرتهاجمی قادر 
به تشخیص علت نباشند، به کار گرفته می شود. 
در بسیاری از موارد، مشکالت شکمی را می توان 
با تکنیک های تصويربرداری ديگری از جمله 
سونوگرافی که از امواج صوتی با فرکانس باال 
استفاده می کند،  بدن  از  ايجاد تصاوير  برای 
سی تی اسکن، که مجموعه  ای از پرتوهای ويژه 
ايکس است و تصاوير مقطعی از بدن می  گیرد و 
ام آرآی که از آهنربا و امواج راديويی برای تولید 
تصاوير از بدن استفاده می کند هم تشخیص داد.
اين  که  می  شود  انجام  وقتی      الپاروسکوپی 
برای  مناسب  و  کافی  اطالعات  آزمايش       ها 
تشخیص در اختیار پزشک قرار ندهند. اين 
روش همچنین ممکن است برای گرفتن نمونه 
بافت از اندام خاصی در شکم استفاده شود.

پزشک از     الپاروسکوپی برای معاينه آپانديس، 
کیسه صفرا، کبد، لوزالمعده، روده کوچک و بزرگ، 
طحال، معده، اندام های لگنی يا تولیدمثلی استفاده 
می کند. به واسطه الپاروسکوپی اين مناطق، پزشک 
می تواند توده يا تومور شکمی، وجود مايع در 
حفره شکم، بیماری کبدی، اثربخشی برخی از 
درمان ها و درجه پیشرفت سرطان را تشخیص 

دهد و بالفاصله برای معالجه مداخله کند.

عوارضی  چه  با  الپاروسکوپی   :
همراه است؟

شايع ترين خطرات مرتبط با     الپاروسکوپی که 
البته نادرند، شامل خونريزی، عفونت و آسیب 

به اندام های شکمی است. 
به همین دلیل پس از عمل، بايد مراقب عالئم 

با  که  درد شکمی  لرز،  يا  تب  بود.  عفونت 
گذشت زمان شديدتر می  شود، قرمزی، تورم، 
خونريزی يا زردی لبه در محل برش، حالت 
استفراغ مداوم، سرفه مداوم، تنگی  يا  تهوع 
نفس، ناتوانی در ادرار کردن و غش از عالئم 

عفونت است.
از ديگر عوارض نادر آسیب به اندام های داخلی 
است. در صورت سوراخ شدن اندامی ممکن 
است خون و مايعات داخل بدن نشت کند. در 
اين حالت، برای ترمیم آسیب به عمل جراحی 

ديگری نیاز است.
از ديگر عوارضی که به ندرت رخ می دهد 
می توان به عوارض ناشی از بیهوشی عمومی، 
التهاب ديواره شکم و بروز لخته خون در لگن، 
پا    ها يا ريه       ها اشاره کرد. در برخی شرايط، جراح 
ممکن است معتقد باشد عوارض     الپاروسکوپی 
تشخیصی در مقايسه با مزايای استفاده از آن بیش 
از حد باالست. اين وضعیت اغلب برای افرادی 
احتمال  و  داشته اند  جراحی های شکمی  که 
چسبندگی اندام های شکمی شان وجود دارد، 
رخ می دهد. انجام     الپاروسکوپی در صورت 
وجود چسبندگی بسیار طوالنی تر خواهد بود 

و خطر آسیب ديدگی اعضای بدن باالست.

چه  الپاروسکوپی  انجام  برای   :
آمادگی هایی الزم است؟

با پزشک خود در مورد هر نوع نسخه يا داروی 
بدون نسخه  ای که مصرف می کنید، صحبت 
کنید و در مورد دستور مصرفش قبل و بعد 

از عمل بپرسید. 
پزشک ممکن است دوز داروهايی را که می  تواند 
تغییر  بگذارد،  تاثیر  نتیجه     الپاروسکوپی  بر 
دهد. اين دارو    ها شامل داروهای ضدانعقادی 
ضدالتهابی  داروهای  خون،  رقیق کننده  و 
غیراستروئیدی از جمله آسپیرين و ايبوپروفن 
و ساير داروهايی است که بر لخته شدن خون 
تاثیر می  گذارند. در مورد مصرف مکمل های 
با  بايد  نیز   K ويتامین  و  رژيمی  يا  گیاهی 

پزشکتان صحبت کنید. 
اگر باردار هستید يا احتمال باردار بودن خود 
با پزشکتان  اين موضوع را  بايد  را می دهید 
در میان بگذاريد. اين کار خطر آسیب ديدن 
طی     الپاروسکوپی  را  رشد  حال  در  جنین 
پزشک  انجام عمل،  از  قبل  می  دهد.  کاهش 
ممکن است آزمايش خون، ادرار، نوار قلب 

يا عکسبرداری از قفسه سینه را سفارش دهد. 
گاهی نیز انجام سونوگرافی، سی تی اسکن يا 
ام آرآی توصیه می شود. اين آزمايش ها به پزشک 
کمک می کند بهتر متوجه ناهنجاری       ها در طول 

    الپاروسکوپی شود. 
 بیمار بايد حداقل 8ساعت قبل از الپاروسکوپی 
از خوردن و آشامیدن خودداری کند. همچنین 
بايد يکی از اعضای خانواده يا دوستان بیمار 
همراه او باشند و پس از انجام عمل او را به 
خانه برسانند.     الپاروسکوپی اغلب با استفاده 
از بیهوشی عمومی انجام می  شود که می  تواند 
چند ساعت پس از عمل باعث خواب آلودگی 

و ناتوانی رانندگی در فرد شود.
: بهبود بعد از الپاروسکوپی چقدر 

زمان می برد؟
پس از پايان عمل جراحی، چند ساعت قبل از 

مرخصی از بیمارستان 
عالئم حیاتی از جمله 
تنفس و ضربان قلب 
قرار  بررسی  مورد 
عوارض  می  گیرد. 
جانبی  بیهوشی 
جراحی  عمل  يا 
خونريزی  میزان  و 

بررسی می  شود. مدتی 
که فرد به استراحت نیاز 

دارد، به وضعیت بدنی، 
نوع بیهوشی استفاده شده و 

واکنش بدن بیمار به جراحی 
بستگی دارد. در بعضی موارد، الزم 

بیمارستان  در  بیمار يک شب  است 
بستری شود.

اگر الپاروسکوپی به روش بیهوشی عمومی انجام 
شده باشد بايد يکی از اعضای خانواده يا دوست 
بیمار کنارش باشد و او را تا منزل همراهی کند. 
آثار بیهوشی عمومی معموال پس از چند ساعت 
رفع می شود اما طی اين مدت فرد دچار احساس 
خستگی است و نمی تواند به تنهايی رانندگی کند.
در روزهای بعد از الپاروسکوپی، در مناطقی 
که برش ايجاد شده، احساس درد متوسط و 
لرز طبیعی است. هرگونه درد يا ناراحتی طی 
مدت  اين  و ظرف  می  يابد  بهبود  روز  چند 
پزشک ممکن است برای تسکین درد، دارو 

تجويز کند.
گاهی بعد از عمل درد در شانه       ها حس می شود 
که نتیجه گاز دی اکسیدکربنی است که برای 
کاری  فضای  ايجاد  جهت  شکم  کردن  باد 
برای ابزارهای جراحی استفاده می  شود. گاز 
با تحريک ديافراگم اعصاب شانه را درگیر 
می کند. همچنین اين گاز سبب نفخ می شود 

که طی دو روز از بین خواهد رفت.
بیمار معموال طی يک هفته تمام فعالیت های 

عادی خود را از سر می گیرد. 
دو هفته پس از الپاروسکوپی نیز مراجعه به 

پزشک الزم است.
بعد از الپاروسکوپی به منظور کاهش خطر لخته 
شدن خون بهتر است فعالیت های سبک را مجدد 
شروع کنید. لباس های گشاد بپوشید. کمی بیش 
از معمول بخوابید و برای تسکین گلودرد شربت 

سرفه میل کنید.

چگونه  نتایج     الپاروسکوپی   :
مشخص می شود؟

بعد از نمونه برداری، بافت نمونه توسط يک 
آسیب شناس که پزشک متخصص تجزيه و 
تحلیل بافت است، بررسی می شود و گزارشی 
در مورد نتايج به پزشک ارسال خواهد شود. 
نتايج عادی الپاروسکوپی معموال نشانگر نبود 
خونريزی شکمی، فتق يا انسداد روده است. 
از     الپاروسکوپی  ناشی  غیرطبیعی  نتايج 
جمله  از  خاصی  شرايط  نشان دهنده 
جراحی،  زخم های  يا  چسبندگی 
فتق، آپانديسیت يا التهاب روده، 
فیبروم يا رشد غیرطبیعی در 
تومور،  يا  کیست  رحم، 
سرطانی،  توده های 
سیستیت،  کوله 
التهاب مثانه يا کیسه 
صفرا، آندومتريوز 
است  )اختاللی 
بافت  آن  در  که 

تشکیل دهنده 
پوشش رحم در 
رحم  از  خارج 
می کند(،  رشد 
آسیب به اندام های 
بیماری  خاص، 
التهابی لگن و عفونت 

اندام تولیدمثل است.
نتايج  مورد  در  پزشک 
الپاروسکوپی، قرار مالقاتی با 
بیمار ترتیب می دهد و در مورد نتايج 

آن و گزينه های درمانی صحبت می کند.

الپاروسکوپیاغلب
برایشناساییو
تشخیصمنبعدرد
لگنییاشکمیزمانی

کهروشهایغیرتهاجمیقادربه
تشخیصعلتنباشند،بهکارگرفته
میشود.همچنینممکناستبرای
گرفتننمونهبافتازاندامخاصی
درشکماستفادهشود.پزشکاز
الپاروسکوپیبرایمعاینهآپاندیس،
کیسهصفرا،کبد،لوزالمعده،روده
کوچکوبزرگ،طحال،معده،اندامهای
لگنییاتولیدمثلیاستفادهمیکند
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الپاروسکوپیچگونهانجاممیشود؟

عمل سرپايی است و بیمار قادر است همان روز بعد از عمل به 
خانه برود. الپاروسکوپی با بیهوشی عمومی در بیمارستان يا مرکز جراحی 

سرپايی انجام می شود و در طول عمل بیمار هیچ دردی حس نخواهد کرد. در 
بعضی موارد به جای     بیهوشی از     بی حسی موضعی استفاده می  شود. در اين روش 

نیز بیمار دردی حس نخواهد کرد. طی الپاروسکوپی، جراح برشی زير ناف می  دهد و 
سپس لوله کوچکی به نام »کانول« که برای باد کردن شکم با گاز دی اکسیدکربن استفاده 
می  شود را وارد می کند. اين گاز به پزشک اجازه می دهد  با وضوح بیشتری به اندام های 
شکمی دسترسی داشته باشد. پس از بادکردن شکم، جراح، الپاروسکوپ را از طريق 
برش وارد می کند. دوربین متصل به الپاروسکوپ، تصاوير را روي يک صفحه نمايش 
مي دهد. تعداد و اندازه بريدگی       ها به بیماری فرد بستگی دارد. معموال از 1 تا 4 برش 

که طول هر کدام بین 1 تا 2 سانتی متر است، داده می شود. اين برش       ها اجازه 
می  دهند جراح همزمان از ابزارهای ديگری برای نمونه برداری استفاده کند. 

يک نمونه کوچک از بافت از اندام گرفته می  شود تا مورد آزمايش و 
ارزيابی قرار گیرد. پس از انجام عمل، ابزار    ها برداشته می  شوند 

و برش با بخیه يا نوار جراحی بسته خواهد  شد.

 سمیه 
مقصودعلی
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معلم سایه یا معلم همراه فردی است که همراه 
کودک مبتال به اوتیسم و البته دیگر اختالالت 
ذهنی مانند نشانگان داون، بیش فعالی و... در 
مدرسه عادی حضور پیدا می کند. نقش معلم 
سایه، حمایت از دانش آموز برای یادگیری 
مطلوب است. این معلم باید کمک کند تا 
شکاف های یادگیری که در فرایند آموزش 
کودک مبتال به اوتیسم یا ناتوانی های ذهنی 
وجود دارد، از بین برود. به عنوان مثال، کودکی 
که درک درستی از مفهوم کمیت و شناخت 
اعداد ندارد، قادر به انجام تمرینات ریاضی 
معلم سایه می تواند  نیست.  تفریق  جمع و 
نخست مفهوم کمیت و سپس تمرینات دیگر 

این آموزش ها را به کودک بیاموزد. 
فارسی  معادل  که   mainstreaming در 
شرایط  با  کودکان  نکردم،  پیدا  آن  برای 
کنار  آموزشی  در سیستم  خاص، می توانند 
سایر دانش آموزان قرار بگیرند و به تحصیل 
ادامه دهند. در این وضعیت باید عالیق هر یک 
از این دانش آموزان به صورت فردی شناخته 
شود تا زمینه ایجاد فرصت برای موفقیت آنها 
فراهم شود. بررسی ها نشان داده این کودکان 
پیامد   mainstream آموزشی  سیستم  با 
و سیر بهتری خواهند داشت. با حمایت و 
انطباق مناسب این کودکان در مدارس، سایر 
کودکان نیز از این روش بهره مند می شوند.

جریان  که  است  ذکر  به  الزم 
در  سال هاست   mainstreaming
یعنی  می شود.  اجرا  پیشرفته  کشورهای 
یا  با معلم رابط  نیازهای خاص  با  کودکان 
سایه یا تلفیقی در مدارس عادی قرار می گیرند 
و در این راستا هر دو کودک از این پیوند 

سود می برند.

برقراری ارتباط مطلوب با دیگران 
و تقویت اعتمادبه نفس

از نظر روان شناختی کودکان مبتال به اوتیسم 
همراه با معلم سایه وضعیت بهتری پیدا می کنند 
زیرا به دلیل نقش تسهیل گر ارتباط، توسط 
معلم سایه، احساس برقرار نشدن ارتباط با 
دیگران کمتر می شود. البته معلم سایه خود 
نیز برای عملکرد مطلوب، نیاز به آموزش هایی 
دارد، در غیر این صورت ممکن است دائم 
مراقب کودک باشد، اجازه برقراری ارتباط 
این  در  و...  ندهد  را  همساالن  دیگر  با  او 
و  می شود  شدیدتر  کودک  مشکل  صورت 
افرادی که  منزوی تر خواهد شد.  از طرفی 
درمانگر اوتیسم هستند غالبا می توانند چنین 
آموزش هایی را  به معلم سایه هم ارائه دهند. 
از دیگر فواید حضور معلم سایه، قرارگیری 
کودک در روند کالس درس است، با این 
کار کودک از بچه های طبیعی جدا نمی شود 
و رفتارهای نادرست کودکان مشابه خود را 
یاد نمی گیرد. زمانی که چند کودک اوتیسم 
در یک کالس باشند، مشکالت رفتاری را 
تقلید می کنند. همچنین کودک  یکدیگر  از 
دیگران  از  دارد  نیازی  وقتی  که  می آموزد 
درخواست کمک کند، عالیق و عقاید خود 
را به دیگران نشان دهد، نگران برخوردهای 
تکلم  قدرت  صورت  در  و  نباشد  دیگران 

بتواند در گفت وگوها شرکت کند.
معلم سایه کمک می کند کودک در فعالیت های 
کالس نیز مشارکت داشته باشد، به این ترتیب 

تمرکز روی مطالب درسی در کودک افزایش 
می یابد و عوامل زمینه ساز حواس پرتی او کمتر 
می شود زیرا او را در مسیر فعالیت های کالس 
هدایت می کند. به این ترتیب کودک رفتارهای 
جدید و خودکنترلی را می آموزد، به تدریج 
و  می یابد  افزایش  وی  کالمی  مهارت های 
در برقراری تماس چشمی تقویت می شود. 
از طرفی فقط قرار نیست بر ناتوانی این کودک 
تاکید شود. معلم سایه به بچه های دیگر نشان 
توانمندی هایی  نیز  کودک  این  که  می دهد 
دارد. همچنین می تواند از مشکالت رفتاری 
او برای دیگران تعریف جدیدی ارائه دهد، 
مثال به همکالسی های کودک مبتال به اوتیسم 
می گوید که هدف او از نیشگون گرفتن، بیان 
خواسته است چون نمی تواند با کالم عنوان 
کند و الزاما قصدش آزار و اذیت آنها نیست. 
البته تحقق همه این انتظارات نیازمند آموزش 

اصولی خواهد بود.

بهبود فضای آموزش برای همه 
دانش آموزان

معلم سایه با سازماندهی کارهای کودک مانند 
جمع آوری وسایل و... به کودک برای حضور 
در کالس کمک می کند. همچنین ممکن است 
این کودکان درک محدودی از کلمات داشته 
باشند و جمالت پی درپی معلم را متوجه نشوند 
اما معلم سایه می داند با تعداد کلمات کوتاه تر 
و تشویق کودک می توان انتظار نتیجه بهتری 
داشت، پس عملکرد کودک تسریع می شود. 
حضور معلم سایه عالوه بر کمک به کودک مبتال 
به اوتیسم، تاثیر مثبتی در جو کل کالس دارد 
و معلم اصلی بهتر می تواند کالس را مدیریت 
کند. همچنین از این طریق دانش آموزان دیگر 
دانش آموز  این  به  می توانند  که  می آموزند 
روش  بیاموزند،  را  همدلی  شوند،  نزدیک 
برخورد مناسب در زمان مشکالت رفتاری 

را بدانند، مقابله به مثل نکنند و... 

البته این آموزش ها به شکل تئوری قابل انتقال 
به بچه های کالس نیست و کودکان از طریق 
مهارت های عینی می توانند این آموزش ها را 
بهتر فرا بگیرند. به این ترتیب همه بچه ها 
در  متفاوت  افراد  با  درست  تعامل  شیوه 
جامعه را می آموزند و مهارت های ارتباطی 
بین فردی تقویت می شود. این کودکان به جای 
حس ترحم نیاز به درک درست و شناخت 
محدودیت ها دارند، درست مانند رفتاری که 
هنگام مواجهه با فردی نابینا داریم و او را به 

خاطر برخورد به مانع، سرزنش نمی کنیم.
یادگیری چنین مهارت هایی باعث می شود 

قالب  از  نیز  عادی  بچه های 
با  باید  که  کلیشه ای  تفکرات 
برخورد  نوع  یک  افراد  همه 
در  بیایند.  بیرون  داشت،  را 
این صورت متوجه می شوند 
که ممکن است انسان هایی با 

نیز حضور داشته  درک متفاوت در جامعه 
باشند که نیاز به برخورد متفاوت و درست 

خواهند داشت.

آسیب کمتر خانواده ها در پی 
همسو شدن کودک با همه بچه ها

با mainstreaming خانواده های کودکان 
مبتال به اوتیسم آسیب کمتری می بینند زیرا 
می توانند با سایرین ارتباط داشته باشند. با 
حضور کودک در مدارس استثنایی، خانواده 
مشکالت  درگیر  که  خانواده هایی  با  دائم 
رفتاری فرزندان و استرس های مداوم هستند، 

برخورد دارند که قطعا موجب آسیب بیشتر 
روانی آنها خواهد شد. 

باید توجه داشت خانواده هایی که فرزند مبتال 
به اوتیسم دارند، معموال به علت جلوگیری از 
بروز مشکل و نگاه های منفی افراد، در جمع 
دیگران حضور پیدا نمی کنند تا غم متفاوت 

بودن را کمتر احساس کنند. 
وجود معلم سایه می تواند به تدریج موجب 
حضور راحت تر این خانواده ها در جامعه شود 
و آگاهی عمومی را در رابطه با کودکان شان 

باالتر ببرد.
و  کودکان  این  باشیم  داشته  توجه 
بلکه  ندارند،  ترحم  به  نیاز  خانواده هایشان 
نیاز به همدلی دارند؛ بدین معنی که مشکل 
اگر در دادن راه حل  کنیم و  آنها را درک 
وضعیت  حداقل  نداریم،  مشارکت  آنها  به 
است  نکنیم. خوب  پیچیده تر  آنها  برای  را 
بدانیم وجود کودکی با شرایط متفاوت کنار 
فرزند ما می تواند موجب رشد حس همدلی 
و افزایش مهارت های بین فردی در وی شود. 
به کودکمان یادآوری کنیم که دوستش با اینکه 
محدودیت های زیادی دارد، بدون شک نقاط 
قوتی هم دارد که او باید آنها را پیدا کند. 
این روند موجب رشد و بالندگی فرزند ما 
نیز می شود، او یاد می گیرد که نقاط ضعف 
خود را بهتر بپذیرد و تالش بیشتری کند. 
سیستم آموزشی ما نیز از وجود این کودکان 
می تواند دچار تغییر شود و از روش آموزش 
داشتن  تکلیف یکسان و  دادن  کلیشه ای و 
انتظارات یکسان از همه بچه ها خارج 
شود و به سوی توجه به ویژگی های 

فردی کودکان قدم بردارد.

معلم سایه گزارش دهنده 
اتفاقات کالس نیست

ضرورت آموزش های تخصصی برای 
ضروری  نیز  نظر  این  از  سایه  معلم 
نیست  قرار  که  شود  متوجه  تا  است 
اتفاقات کالس را به اولیای بچه های 
باید  اینکه  ضمن  دهد.  اطالع  دیگر 
شیوه همکاری درست با معلم اصلی 
کالس را نیز بداند تا اختاللی در روند 
متاسفانه  نشود.  ایجاد  کالس  آموزش های 
با حضور  نکردن  موافقت  در حال حاضر 
برای حضور  مانعی  در کالس  سایه  معلم 
مدارس  از  بسیاری  در  معلمان  گونه  این 
است. معلم سایه یکی از حلقه های مفقوده 
موجب  می تواند  و  است  آموزشی  سیستم 
ارتقای سالمت روان در جامعه این کودکان 
و خانواده هایشان شود که قطعا به تدریج بر 
سالمت روان کل جامعه تاثیر می گذارد. ذکر 
این نکته حائز اهمیت است که این رویکرد 
وضعیت  بهبود  در  بسزایی  و  جدی  تاثیر 
کودکان مبتال به اختالالت ذهنی و رفتاری 
مانند اوتیسم، همچنین خانواده های آنها و 

به خصوص خواهر و برادرهای آنها دارد.

آنچه باید در مورد اوتیسم و آموزش مبتالیان بدانید...

اوتیسم و نقش معلم همراه در بهبود کیفیت زندگی

اوتیسم را بهتر بشناسیم
بسیار  موجوداتی  خردسال،  کودکان  و  نوزادان  بیشتر 
و  نیاز  رشد،  و  شکوفاشدن  برای  که  هستند  اجتماعی 
تمایل به تماس با دیگران دارند. آنها لبخند می زنند، در 
آغوش دیگران می آیند، می خندند و به بازی هایی مانند 
دالی بازی و قایم باشک مشتاقانه پاسخ می دهند اما گاهی 
کودک به این شکل، تعامل برقرار نمی کند. در عوض، 
به نظر می رسد در دنیای خودش است؛ وضعیتی که با 
مناسک تکراری، رفتارهای عجیب و غریب، وجود مشکل 
در برقراری ارتباط و فقدان کامل آگاهی اجتماعی یا عالقه 
به دیگران مشخص می شود. این موارد خصوصیات یک 

اختالل تکاملی به نام »اوتیسم« است. 
اوتیسم در سنین خردسالی قابل تشخیص است. این بیماری 
اغلب زمانی کشف می شود که والدین نگران ناشنوایی 
کودک می شوند؛ کودک هنوز صحبت نمی کند، به آغوش 
والدین یا دیگران نمی رود و از واکنش عاطفی به سایرین 

امتناع می کند.

کودک مبتال به اوتیسم کالسیک، در سنین پیش دبستانی 
معموال منزوی و گوشه گیر و در پاسخ دادن به افراد دیگر 
ناتوان است. برخی از این کودکان حتی ارتباط چشمی 
ندارند. همچنین ممکن است رفتارهای عجیب و مناسبی 
مثل تکان دادن خود، حرکات دست یا نیاز وسواس گونه 
به حفظ نظم و ترتیب نشان دهند. برخی از کودکان مبتال 
به اوتیسم اصال صحبت نمی کنند. کودکانی که صحبت 
می کنند نیز ممکن است شعرگونه حرف بزنند، پژواک کالم 
داشته باشند )تکرار کالم خود مثل پژواک( و به خودشان 
به صورت »او« اشاره کنند یا از زبان عجیبی استفاده کنند. 
شدت اوتیسم از خفیف تا شدید متفاوت است. بعضی 
کودکان اوتیسم بسیار باهوش هستند و هرچند مشکالتی 
در  از خود  عملکرد خوبی  دارند،  مدرسه  با  تطابق  در 
بزرگسالی  در  است  ممکن  آنها  می دهند.  نشان  مدرسه 
اوتیستیک  کودکان  سایر  باشند.  مستقل  زندگی  به  قادر 
یا  موسیقی  هنر،  در  فوق العاده ای  استعداد  است  ممکن 

موارد دیگر نشان دهند. 

گرچه  است؛  ناشناخته  اوتیسم  علت 
تئوری های جدید، وجود مشکلی در عملکرد یا ساختمان 
سیستم عصبی مرکزی را علت آن می دانند. کودکان مبتال 
به اوتیسم نیازمند ارزیابی جامع و برنامه های رفتاری و 
آموزشی ویژه هستند. بعضی از کودکان اوتیستیک ممکن 
است از درمان دارویی نیز بهره ببرند. روان پزشکان کودک 
و نوجوان برای تشخیص اوتیسم و کمک به خانواده ها در 
طراحی و اجرای برنامه درمانی مناسب آموزش می بینند. 
آنها می توانند به خانواده ها در انطباق با استرس ناشی از 
وجود کودک اوتیستیک کمک کنند. اگرچه اوتیسم درمان 
قطعی ندارد، درمان مناسب می تواند اثری مثبت بر تکامل 
کودک بگذارد و موجب کاهش کلی رفتارهای ایذایی و 

عالئم بیماری شود. 

خانواده هایی که فرزند مبتال به 
اوتیسم دارند، معموال به دلیل 

جلوگیری از بروز مشکل و نگاه های 
منفی افراد، در جمع دیگران حضور 

پیدا نمی کنند تا غم متفاوت بودن 
را کمتر احساس کنند. وجود معلم 

سایه می تواند به تدریج موجب حضور 
راحت تر این خانواده ها در جامعه 

شود و آگاهی عمومی را در رابطه با 
کودکان شان باالتر ببرد

 دکتر میترا 
حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی کودک 
و نوجوان و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

345 جلد تاکنون منترش شده است بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران
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آلودگی هوا که امروزه به عنوان یکی از معضل های جدی سالمت جهانی مطرح است، مشکالت متعددی 
به دنبال دارد. گرچه عوارضی مانند تنگی نفس، تقریبا بالفاصله بروز می کند، برخی بیماری ها مانند سرطان 

ریه، بیماری های قلبی-عروقی و مرگ زودهنگام جزو عوارض طوالنی مدت آن محسوب می شوند. البته 
مواجهه مستمر با آالینده های جوی بر تمام اندام های بدن تاثیر می گذارد و سالمت عمومی را تهدید می کند. 

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، اگر آلودگی هوا در جوامع مختلف به همین روال ادامه داشته باشد، تا سال 2060 میالدی، 
شمار افرادی که به این علت جان خود را از دست می دهند به 3 برابر افزایش پیدا می کند. این در حالی است که کودکان، سالمندان، 

خانم های باردار و مبتالیان به بیماری های قلبی-عروقی و مزمن بیشتر در معرض آسیب خواهند بود. ما نیز این هفته در صفحه »پوستر سالمت« 
به تاثیرات منفی آلودگی هوای مستمر بر ارگان های مختلف بدن پرداخته و اقدام های موثر برخی کشورها را برای کنترل آالینده ها برشمرده ایم. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

مغز؛کاهشتواناییها
هوای پاک نیز برای مقابله با این آسیب ها کمک کننده است.سالمت مغز از تمرینات محرک مغز نیز کمک گرفت. برنامه غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها و امگا 3، کنار فعالیت جسمانی در افت قدرت حافظه، بیش فعالی و اوتیسم می شود بنابراین، باید کنار اجتناب از حضور در محیط های آلوده، برای حفظ عملکرد و دوران جنینی و کودکی آسیب جدی بر مغز دارد و زمینه ساز اختالل رشد مغز، کاهش ضریب هوشی، مغز و سکته مغزی از جمله جدی ترین آسیب ها خواهد بود. مواجهه با آالینده های جوی در افزایش زمینه ابتال به آلزایمر، پارکینسون، اختالالت حافظه، پیری مغز در پی تحلیل بافت سفید آالینده ها در ساختار و عملکرد مهم ترین عضو بدن تاثیر دارد. کاهش توانایی های شناختی، گرچه توجه کمتری به آسیب های ناشی از آلودگی هوا به مغز می شود، مواجهه مستمر با این 

سیستمقلبی-عروقی
قلب و برخی عروق خونی، مهم ترین اجزای سیستم قلبی-عروقی هستند که مواجهه مستمر با ترکیبات 

شیمیایی و آالینده های جوی تاثیر مستقیمی بر سالمت این اعضا دارد و زمینه ساز تغییرات ساختاری و 

واکنش های التهابی می شود. نانوذراتی که از مخاط های مجاری تنفسی و ریه ها عبور می کنند و در عمقی ترین 

قسمت ریه باقی می مانند، وارد خون می شوند. تجمع این ذرات در عروق به جریان خون آسیب می رساند و 

زمینه ساز بیماری های جدی مثل آنفارکتوس، بیماری های عروق کرونر، آریتمی قلب و سکته قلبی خواهد شد 

بنابراین، عالوه بر پرهیز از حضور در سطح شهر طی ساعات اوج آالینده ها و داشتن ماسک، باید از تهویه 

مناسب درون منزل استفاده کرد. در صورت بروز عالئمی مثل نفس نفس زدن، درد قفسه سینه یا پشت و تپش 

قلب حتما نیاز به مشورت با پزشک خواهد بود. توجه به این توصیه ها به خصوص در مورد سالمندان، کودکان، 

خانم های باردار، مبتالیان به بیماری های قلبی و افراد سیگاری جدی تر خواهد بود.

موها به طور مستقیم در معرض گردوغبار، دود اتومبیل ها و دیگر آالینده های جوی هستند. این ذرات معلق بین تارهای مو و روی پوست مو؛خشکیوشکنندگی
سر قرار می گیرند و به بافت عمقی تر پوست و فولیکول ها می رسند و در طوالنی مدت عوارضی مانند کدر شدن، شکنندگی، خشکی یا 

چربی و همچنین ریزش موها را در پی خواهد داشت. شستشوی مکرر موها بهترین راهکار پیشگیری نیست زیرا سد دفاعی پوست آسیب 
می بیند. در این شرایط، هر شب موها را به خوبی شانه بزنید تا ذرات معلق از موها جدا شوند. یادتان باشد شامپو باید متناسب با عوارض 

ضدعفونی موها کاربرد دارد. همچنین پوشاندن سر با روسری یا کاله راهکاری ساده اما موثر خواهد بود.آلودگی از انواع رطوبت رسان، تقویت کننده یا درخشان کننده باشد. محلول سرکه سیب طبیعی و جوش شیرین در آب تصفیه شده نیز برای 

پوست؛پیریزودرس
سبزیجات تازه هم به عنوان منابع سرشار از ویتامین های A،E و سایر آنتی اکسیدان ها توصیه می شود. لوسیون های مالیم شست و از کرم های مغذی برای تقویت اپیدرم و بهبود خونرسانی استفاده کرد. مصرف میوه ها و مواجهه مستمر با آالینده های جوی را نیز نباید فراموش کرد. برای کاهش این آسیب ها باید پوست را روزانه با است و فرد ظاهری خسته پیدا می کند. خشکی پوست و بروز جوش های پوستی در پی مونوکسیدکربن نیز که به سرعت با اکسیژن خون ترکیب می شود، عامل کدری پوست نیز کاهش پیدا می کنند و در نتیجه، روند پیری سلول های پوست تشدید می شود. از سلول های دفاعی خود را از دست می دهد. آنتی اکسیدان ها و چربی های محافظ پوست در مواجهه با مونوکسیدکربن، دی اکسیدکربن و دیگر ذرات معلق، برخی 

سیستمتولیدمثل
برخی مطالعات حاکی از آن است که آلودگی مزمن هوا می تواند در آقایان با تغییر در DNA سلول های جنسی 

مردانه عامل ناباروری باشد. در مورد خانم ها، ارتباط مستقیمی بین دوران باروری و نانوذرات و آالینده هایی مثل 

دی اکسیدازت وجود  دارد. به عبارتی، مواجهه مستمر با آالینده های جوی، زمینه ساز یائسگی زودهنگام در خانم ها 

می شود که در نتیجه باعث کاهش هورمون انتی مولِرین )هورمون کنترل رشد فولیکول های تخمدان( خواهد شد. 

البته این مساله تا حد زیادی به سن و استعمال دخانیات بستگی دارد اما از تاثیر حضور مداوم در معرض آالینده ها 

نیز نمی توان غافل شد. آلودگی هوا همچنین می تواند زمینه ساز اختالالت عادت ماهانه خانم ها شود. 

ذرات کمک کند. از ورزش و تمرینات جسمانی در پارک های سطح شهر نیز باید صرف نظر کرد.ساعات اوج آالینده ها خودداری شود. همچنین، استفاده از ماسک های مخصوص می تواند به کاهش نفوذ فراموش کرد. برای کمک به سالمت ریه ها در این شرایط، بهتر است حتی االمکان از ترددهای غیرضروری به خصوص در تشدید کند. عالوه بر این، خطر ابتال به سرطان ریه را در افرادی که به طور مداوم در معرض آالینده های محیطی هستند نباید مزمن ریوی خواهد بود. همچنین، آلودگی هوا می تواند عالئم حساسیتی مانند حمله های آسم و تحریک پذیری بینی و گلو را بارزترین تاثیر آلودگی هوا مربوط به مجاری تنفسی و ریه هاست که زمینه ساز بیماری های تنفسی مانند پنومونی، آسم و انسداد مجاریتنفسیوریهها

مربوط به سالمت سیستم قلبی- عروقی باید لحاظ شود زیرا این ذرات از طریق جریان خون به کلیه ها می رسند.خون و بیماری های قلبی بیشتر خواهد بود. در رابطه با حفظ سالمت کلیه ها و کاهش آسیب های ناشی از آلودگی هوا، تدابیر سنگین مثل سرب، جیوه و کادمیوم نیز آسیب جدی به کلیه ها می زنند. این خطرات در مورد مبتالیان به چاقی، دیابت، پرفشاری کلیوی خواهند بود. عالوه بر این نانوذراتی که مدت طوالنی در هوا باقی می مانند و به تمام اندام ها نفوذ می کنند، ذرات فلزات آالینده های جوی به خصوص نانوذرات موجود در هوا سالمت کلیه ها را تحت تاثیر قرار می دهند و زمینه ساز نارسایی مزمن کلیهها

کبد
مواجهه مستمر با آالینده های جوی بر سالمت کبد تاثیر دارد. این ذرات که از طریق 

جریان خون به کبد می رسد، زمینه ساز سیروز کبدی است و این بیماری خطرناک در 

صورت پیشرفت به سرطان کبد می رسد. از طرفی، دود حاصل از موتورهای دیزلی که در 

وسایل نقلیه بزرگ مانند کامیون، اتوبوس و... کاربرد دارد، عملکرد سم زدایی کبد را به دلیل 

بلوکه شدن فعالیت ناقل های دفع مواد زائد، ضعیف می کند. رانندگان و افرادی که به طور مداوم 

در معرض این آلودگی ها هستند، بیش از همه در معرض خطر هستند و الزم است توجه جدی تری 
نسبت به سالمت کبد و معاینات منظم داشته باشند.

سوئد؛ استکهلم از سال 1996 میالدی در زمینه مقابله با آالینده های جوی پیشگام بود و به تدریج برنامه های 

هوای پاک را ارتقا دارد. ابتدای اجرای طرح مبارزه با آلودگی هوا، فقط ممنوعیت تردد برای اتوبوس ها و 

کامیون های دیزلی با بار بیش از 3/5 تن وجود داشت اما هم اکنون، این طرح برای تمام وسایل نقلیه سنگین و 

اتوبوس هایی که 6سال از تاریخ تولید آنها می گذرد، اجرا می شود.

ایتالیا؛ ضرورت کاهش 20 کیلومتر بر ساعت سرعت اتومبیل ها و تعویض اتوبوس های فرسوده نخستین اقداماتی 

بود که از سال 2016 میالدی توسط دولت ایتالیا برای مقابله با آلودگی شدید هوا اجرا شد. البته اختصاص وام 

تعویض اتومبیل های فرسوده، بهبود شبکه حمل ونقل عمومی و محدودیت سوخت چوب از دیگر برنامه های 
دستیابی به هوای پاک مطرح شد. 

نروژ؛ ابتکار دولت برای کنترل ذرات آالینده در پایتخت این کشور کامال عملیاتی بود. از سال 2018 میالدی 

که سطح آالینده ها باال اعالم شد، تردد تمامی خودروهای شخصی در مرکز شهر به مدت یک سال ممنوع 

شد. موفقیت این طرح به دلیل سرمایه گذاری گسترده در زمینه حمل ونقل عمومی و افزایش مسیرهای دوچرخه 

است. البته باید دید پس از این نیز دولت نروژ برای مقابله با آلودگی هوا این طرح را ادامه می دهد یا نه؟!

آلمان؛ طبقه بندی وسایل نقلیه با توجه به میزان انتشار آالینده ها مهم ترین اقدام دولت آلمان برای مقابله با 

آلودگی هوا اعالم شد. این طبقه بندی در سراسر کشور معتبر است و مسووالن هر شهر اختیار دارند که چه 

سطحی از آالیندگی خودروها را برای ورود به شهر تعیین کنند یا معافیت هایی در این زمینه درنظر بگیرند. 

ژاپن؛ ژاپن از دهه 1990 برنامه های مقابله با آلودگی هوا را اجرا کرد و پویشی علیه موتورهای دیزلی از سال 

1999 میالدی در توکیو عملیاتی شد. در این کشور همچنین قوانین زیست محیطی جدی و کامال سختگیرانه 

وجود دارد، به طوری که امروزه ناوگان دیزلی بسیار محدود است و کمتر از یک میلیون دستگاه از حدود 60 

میلیون وسیله نقلیه مورد استفاده در این کشور را شامل می شود. 

مکزیک؛ از ماه آوریل 2016، ورود برخی وسایل نقلیه )2روز در هفته به عالوه 2 روز پایان هفته در ماه( 

در مرکز شهر مکزیکوسیتی ممنوع اعالم شد. به نظر می رسد این اقدام سبب کاهش تردد 2 میلیون خودرو در 
این محدوده  شده است. 

چین؛ پس از اعالم وضعیت هشدار آلودگی هوا در چین، دوچرخه جایگزین 

نیز  برای حمل ونقل درون شهری شد. در گذشته  خودروهای شخصی 

دوچرخه سواری کامال در پکن و دیگر شهرهای این کشور مرسوم بود اما 

طی 4 دهه گذشته و با رونق اقتصادی و توسعه شهرنشینی، استفاده از اتومبیل 

به عنوان مهم ترین وسیله نقلیه رواج یافت که تاثیر بسزایی در آلودگی هوا 

دارد. همچنین در این راستا، برنامه های متوقف کردن بیابان زایی و برعکس 

کاشت میلیون ها درخت نیز جزو برنامه های جدی در این کشور است. 

اقدام های موثرکشورها برای مقابله با آلودگی هوا

چشم؛التهابوحساسیت

بسیاری از آالینده های جوی به طور مستقیم بر چشم تاثیر می گذارند که ممکن است برخی از آنها واقعا سمی باشند. این آالینده ها 

ممکن است زمینه ساز آسیب غدد اشکی چشم، ملتحمه و قرنیه شوند که با عالئمی مانند سوزش، احساس جسم خارجی در چشم، 

تحریک پذیری نسبت به نور، التهاب ملتحمه، خشکی چشم، التهاب قرنیه، تشدید عالئم حساسیت یا بیماری زمینه ای چشم، عدم 

تحمل لنز و... همراه خواهند بود. برای کاهش این آسیب ها بهتر است از قطره های اشک مصنوعی و عینک استفاده کرد و مرتب پلک 

زد. همچنین از دست کشیدن به چشم، استفاده از لوازم آرایشی )در موارد تحریک پذیری چشم( و لنز صرف نظر کنید. در صورت بروز 

عفونت یا قرمزی شدید الزم است با متخصص چشم مشورت کرد و درمان های الزم از جمله شستشو با سرم انجام داد.

نگاهی به عوارض کوتاه مدت و بلندمدت آلودگی هوا بر اندام های مختلف بدن

الینده ها بر ما ثیر آ تا
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سفــره سـالـــم

دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پـــــو ســـت  

میـزگـرد زیبایی

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 737  شنبه 21 دی 1398

زيبايی       وتغذيه
 دکتر سیدعلی 

کشاورز
 متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوپ بوقلمون 
و کدو حلوايی
)27( 

مواد آرايشی بی کیفیت 
و افزايش جذب 
آالينده ها در پوست )31(

چرا پوستمان 
کبود می شود؟
)30( 

پیری زودرس 
مهم ترين اثر آلودگی 
هوا بر پوست )29(

بدترين مواد غذايی 
برای سیستم تنفسی 

به  هوا  آلودگی  شرایط  در  ما  که  زمانی 
سر می بریم یا به دلیل بیماری های مسری 
فصلی مانند سرماخوردگی دچار درجاتی 
دور  باید  می شویم  تنفسی  مشکالت  از 
برخی خوراکی ها خط بکشیم یا مصرف 
گروهی از مواد غذایی را در رژیم غذایی مان 
محدود کنیم. مصرف غذاهایی که  می توانند 
باعث تشدید مشکالت تنفسی شوند باید 

محدود شود. 
خوراکی هایی  یا  غذایی  مواد  مهم ترین   
تنفسی،  سیستم  برای  مصرف شان  که 
مخصوصا در افرادی با مشکالت تنفسی 
افزایش  باعث  و  نیست  مناسب  چندان 
انواع  شامل  می شوند  بدن  در  التهاب 
غذاهای چرب، سرخ کرده، آماده، کنسروی 
سطح  که  زمانی  هستند.  فراوری شده  و 
التهاب و استرس اکسیداتیو در بدن افزایش 
پیدا می کند، تمام اندام های بدن از جمله 
آنها درگیر می شوند و  با  تنفسی  سیستم 
اختاللی در عملکرد آنها به وجود می آید. 
شیرین  اندازه  از  بیش  و  شور  غذاهای 
هم جزو غذاهایی هستند که مصرف شان 
تنفسی چندان  با مشکالت  افرادی  برای 

مناسب نخواهد بود. 
از طرف دیگر، اگر به دلیل قرار گرفتن 
بیماری هایی  یا  هوا  آلودگی  معرض  در 
می کنند،  تحریک  را  تنفسی  سیستم  که 
بهتر  هستید،  تنفسی  اختالالت  دچار 
اسیدی،  غذاهای  مدتی مصرف  تا  است 
نوشیدنی های گازدار و مواد غذایی نفاخ 
را هم در رژیم غذایی روزانه تان محدود 
می توانند  خوراکی ها  از  گروه  این  کنید. 
در برخی افراد با تشدید بعضی مشکالت 
گوارشی مانند ریفالکس، باعث برگشت 
اسید معده به مری شوند و سیستم تنفسی 

را بیش از پیش با مشکل مواجه کنند.

 مهم ترین اصول تغذیه ای برای حفظ سالمت سیستم تنفسی بدن

رژيم درمانی ريه ها
تقویت سیستم تنفسی جزو یکی از مهم ترین کارهایی است که باید در روزهای سرد سال در نظر گرفته شود. 
معموال میزان آلودگی هوا در روزهای سرد سال باالتر می رود و به دلیل شیوع بیماری های مسری فصلی در 
این روزها، احتمال آسیب رسیدن به سیستم تنفسی بدن افزایش پیدا می کند. از این رو، الزم است همه افراد 

جامعه، تغییراتی در شیوه زندگی و الگوی غذایی شان برای روزهای سرد سال ایجاد کنند تا این تغییرات 
بتوانند با افزایش سالمت سیستم تنفسی به بهبود سالمت عمومی بدن کمک کنند...صفحه 26
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 مهم ترین اصول تغذیه ای برای حفظ سالمت سیستم تنفسی بدن

رژیمدرمانیریهها
تنفسی  تقویت سیستم 
جزو یکی از مهم ترین 
کارهایی است که باید 
در روزهای سرد سال در 
نظر گرفته شود. معموال 
میزان آلودگی هوا در روزهای سرد سال باالتر 
می رود و به دلیل شیوع بیماری های مسری 
فصلی در این روزها، احتمال آسیب رسیدن 
به سیستم تنفسی بدن افزایش پیدا می کند. از 
این رو، الزم است همه افراد جامعه، تغییراتی 
در شیوه زندگی و الگوی غذایی شان برای 
روزهای سرد سال ایجاد کنند تا این تغییرات 
بتوانند با افزایش سالمت سیستم تنفسی به 
بهبود سالمت عمومی بدن کمک کنند. در 
ادامه این مطلب، در صفحه »سفره سالم« با 
اصول تغذیه ای مهمی که رعایت شان برای 
تقویت سیستم تنفسی و حفظ سالمت آن 

ضروری است، آشنا می شوید. 

1 بیشتر آب بنوشید. یکی از کارهایی که 
می تواند باعث بهبود عملکرد سیستم تنفسی 
شود، نوشیدن مقادیر زیادی از آب و مایعات 
دیگر است. نوشیدن آب کافی در طول روز 
بدن  در  را  مطلوب  خون  گردش  می تواند 
)خصوصا در ریه ها( حفظ کند، باعث حفظ 
رطوبت ریه ها شود و جلوی خشکی مخاط 
را بگیرد. تمام این موارد کنار همدیگر به حفظ 
سالمت سیستم تنفسی کمک می کنند و باعث 
پیشگیری از تجمع سموم استنشاقی ناشی از 
آالینده های موجود در هوا و میکروب ها در 

ریه ها می شوند. 

2 مصرف سیر و پیاز را جدی بگیرید. 
سیر و پیاز ترکیبات آنتی اکسیدانی بسیار فراوانی 
دارند و به عنوان دو سبزی ریشه ای بسیار موثر 
از نظر خواص ضدالتهابی شناخته می شوند. 
از آنجایی که ریه ها و سیستم تنفسی در روزهای 
سرد و آلوده سال در معرض التهاب شدید 
قرار دارند، مصرف روزانه سیر و پیاز می تواند 
به کاهش التهاب در این ارگان حیاتی بدن 
کمک کند. از طرف دیگر،  سیر و پیاز دارای 
ترکیبات قدرتمند ضدعفونی کننده هستند و 
خوردن شان در شرایط آلودگی هوا یا آنفلوانزا 
می تواند به کاهش عفونت سیستم تنفسی کمک 

کند. 

3 زنجبیل بخورید. زنجبیل در گروه 
ادویه ها و چاشنی های ضدالتهاب قرار می گیرد. 
خواص ضدالتهابی زنجبیل به قدری زیاد است 
که محققان مصرف روزانه آن را برای مبارزه 
با آالینده های هوا در روزهای آلوده سال به منظور 
حفظ سالمت ریه ها بسیار مفید می دانند. بهتر 
است برای حفظ سالمت سیستم تنفسی و 
ریه ها در روزهای سرد و آلوده سال، حتما 
زنجبیل را در انواع غذاها یا دمنوش ها به صورت 

روزانه مصرف کنید. 

4 از فلفل تند غافل نشوید. انواع فلفل 
تند حاوی ترکیبی به نام »کپسایسین« هستند 

که هم می تواند باعث افزایش سرعت گردش 
خون در بدن شود و هم به افزایش ترشح مخاط 
بدن کمک کند. افزایش سرعت گردش خون 
و افزایش میزان مخاط در ریه ها به حفظ سالمت 
آنها و تقویت سیستم تنفسی کمک می کند. از 
طرف دیگر، کپسایسین موجود در فلفل ها نوعی 
ترکیب ضدعفونی کننده طبیعی است. از این رو، 
خوردن فلفل های تند، نقش موثری در بهبود 

شرایط تنفسی بدن ایفا می کند. 

5 انار را از قلم نیندازید. انار به عنوان 
مقادیر  میوه ها،  انواع  رنگین ترین  از  یکی 
قابل توجهی از آنتی اکسیدان های ارزشمندی 
مانند اسید االژیک را در خود جا داده است. 
این آنتی اکسیدان قوی، نقش موثری در حفظ 
سالمت سیستم تنفسی بدن بازی می کند و حتی 
می تواند جلوی رشد تومورهای ریوی را بگیرد. 
مصرف آب انار در روزهای سرد و آلوده سال، 
کمک بزرگی به سیستم تنفسی و ریوی می کند. 

6 مصرف روزانه هویج را فراموش 
نکنید. هویج از جمله سبزی های ریشه ای 
بسیار خوشمزه است که می تواند به صورت 
روزانه در انواع ساالدها، سوپ ها و غذاها مورد 
استفاده قرار بگیرد. از آنجایی که هویج سرشار 
از ویتامین A، ویتامین C و لیکوپن است، 
مصرف روزانه آن به صورت خام یا پخته می تواند 
باعث کاهش احتمال ابتال به بیماری های ریوی 

و تنفسی در روزهای سرد سال شود. 

غذاهایتان  همه  در  را  زردچوبه   7
بریزید. زردچوبه هم مانند زنجبیل در گروه 
ادویه های ضدالتهاب قرار می گیرد. زردچوبه 

ترکیبی منحصربه فرد به  نام »کورکومین« دارد 
که به دلیل خواص ضدسرطانی و ضدالتهابی اش 
می تواند گزینه بسیار مطلوبی برای حفظ سالمت 
ریه ها و سیستم تنفسی در روزهای سرد و 
آلوده سال باشد. از این رو، محققان توصیه می کنند 
اگر می خواهید میزان التهاب را در بدنتان کاهش 
دهید و سیستم تنفسی و قلبی- عروقی سالم تری 
داشته باشید، حتما مصرف روزانه زردچوبه را 

در برنامه غذایی تان جدی بگیرید. 

نگیرید.  نادیده  را  گریپ فروت   8
گریپ فروت دارای یک نوع فالونوئید ویژه 
به  نام »نارینجین« است. دریافت این فالونوئید 
از طریق گریپ فروت می تواند به پاک سازی 
ریه ها، مخصوصا در افراد سیگاری و در شرایط 
آلودگی هوا کمک کند. بهتر است میان انواع 
گریپ فروت، آنهایی را انتخاب کنید که صورتی 
مایل به قرمز هستند چون این گریپ فروت ها 
عالوه بر نارینجین دارای آنتی اکسیدان قوی ای 
به  نام »لیکوپن« نیز هستند و مصرف آنها عالوه 
بر پاک سازی ریه ها به حفظ سالمت و افزایش 

قدرت سیستم تنفسی کمک می کند. 

9 روغن زیتون را به رژیم غذایی تان 
اضافه کنید. روغن زیتون دارای چربی های 
تک زنجیره ای و چندزنجیره ای غیراشباع است. 
دریافت این چربی ها نقشی اساسی در حفظ 
سالمت ریه ها بازی می کند. از طرف دیگر، 
روغن زیتون مقادیر مناسبی از اسیدهای چرب 
امگا3 را هم در خود جا داده است. به همین 
دلیل مصرف حجم متعادلی از آن در طول روز 
می تواند به کاهش التهاب در بدن کمک کند. 
معموال زمانی که ما در معرض استنشاق آالینده ها 

قرار می گیریم، میزان التهاب در ارگان هایی 
مانند ریه، قلب و مغز افزایش می یابد. از این رو، 
مصرف خوراکی های ضدالتهاب مانند روغن 
زیتون در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار 
است بنابراین، بهتر است در روزهای سرد و 
آلوده سال و به منظور حفظ سالمت سیستم 
تنفسی، مصرف روغن زیتون همراه با ساالد 

یا غذاهای خود را فراموش نکنید. 

10 روزی یک عدد سیب بخورید. انواع 
سیب حاوی مقادیر قابل توجهی از فالونوئیدها، 
ویتامین E و ویتامین C هستند. این ترکیبات 
به بهبود عملکرد سیستم تنفسی، خصوصا در 
روزهای آلوده سال و در افراد مبتال به آنفلوانزا، 
کمک می کنند. محققان بر این باورند افرادی 
که می خواهند سیستم تنفسی سالمی در روزهای 
سرد یا آلوده سال داشته باشند باید حداقل 

روزی یک عدد سیب مصرف کنند. 

چای سبز جزو  11 چای سبز بنوشید. 
و  آنتی اکسیدان  از  سرشار  نوشیدنی های 
فالونوئید است. محققان معتقدند مصرف روزانه 
2 تا 3 فنجان چای سبز می تواند به کاهش 
شدید التهاب در بدن کمک کند و شرایط 
سیستم تنفسی را بهبود ببخشد. از طرف دیگر، 
اگر چای سبز به صورت گرم مصرف شود، 
می تواند از طریق افزایش میزان مخاط بدن، 
میزان حساسیت و التهاب ریه ها را کاهش دهد 
و درنهایت به بهبود شرایط تنفسی در روزهای 

سرد و آلوده سال منتهی شود. 

12 دانه های خام را از یاد نبرید. انواع 
دانه های خام مانند دانه کدو، آفتابگردان و 

بذر کتان، حجم قابل توجهی از منیزیم را 
یا  ریه ها  که  زمانی  داده اند.  جا  خود  در 
به طور کلی سیستم تنفسی بدن در اثر تماس 
با هوای آلوده با احتمال آسیب دیدگی مواجه 
از  می شود، خوردن خوراکی های سرشار 
منیزیم می تواند به آرام شدن عضالت راه های 
تنفسی و کاهش التهاب در سیستم تنفسی 
کمک کند. از این رو، اگر می خواهید سیستم 
سال  آلوده  روزهای  در  را  بدنتان  تنفسی 
تقویت کنید، مصرف روزانه 1 تا 2 قاشق 
غذاخوری از مغزها یا دانه های خام را به 

شما توصیه می کنیم. 

13 سبزی های رنگی بخورید. از جمله 
مهم ترین توصیه هایی که برای حفظ سالمت 
سیستم تنفسی و بهبود عملکرد ریه ها در 
روزهای سرد و آلوده سال ارائه می شود، این 
است که به صورت روزانه حجم بسیار باالیی 
از ویتامین ها، امالح یا آنتی اکسیدان ها را دریافت 
کنید. زمانی که میزان دریافت آنتی اکسیدان ها 
در بدن افزایش می یابد، بدن هم می تواند بسیار 
ساده تر با رادیکال های آزاد ناشی از استنشاق 
آالینده ها مبارزه کند و به این ترتیب باعث 
بهبود عملکرد تمامی ارگان های حیاتی بدن، 
از جمله ریه ها شود. به همین دلیل توصیه 
برای حفظ سالمت  که  است  این  بر  کلی 
سیستم تنفسی بدن، حتما به صورت روزانه 
5 تا 9 وعده میوه و سبزی با رنگ های 
مختلف  مصرف کنید. این میوه ها و سبزی ها 
می توانند به صورت جداگانه یا در ترکیب 
با انواع ساالد، غذا، سوپ یا دسر تهیه و 

مصرف شوند.
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ریویوتنفسی

درروزهای
سردسالشود

زمانی که سرما و آلودگی هوا به اوج خودش 
می رسد، ریه ها و سیستم تنفسی ما در معرض 
خطر قرار می گیرند و سالمت آنها به شدت 
تهدید می شود. به همین دلیل در طب سنتی، 
توصیه های فراوانی برای مصرف خوراکی ها و 
نوشیدنی های خاص در روزهای سرد، خشک 
و آلوده سال مطرح است تا با رعایت این 
توصیه ها بتوان سیستم تنفسی را تقویت کرد. 
از مهم ترین این توصیه ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

1 بیشتر دمنوش اسطوخودوس بنوشید تا 
راه های تنفسی تان آرام شوند. شما می توانید 
اسطوخودوس را با آب جوش دم کنید و همراه 

نبات بنوشید. 

2 مصرف دمنوش های نعناع و پونه هم در 
روزهای سرد،  خشک و آلوده سال به پیشگیری 
از تنگی نفس کمک می کند و سرفه های خشک 
را از شما دور خواهد کرد. این دمنوش ها هم 
مانند چای دم می شوند و می توان از نعناع یا پونه 
خشک نیز برای تهیه دمنوش آنها استفاده کرد. 

3 اگر در اثر آلودگی هوا یا سرماخوردگی دچار 
مشکالت تنفسی شده اید، می توانید دمنوش 
آویشن را هم به صورت روزانه مصرف کنید. 
مصرف این دمنوش عالوه بر آرام کردن عضالت 
راه های تنفسی،  باعث دفع عفونت از سیستم 
تنفسی و بدن هم می شود. بهتر است دمنوش 

آویشن همراه عسل میل شود. 

4 مصرف تمام سوپ های رقیق و گرم،  
قبل از وعده های اصلی غذایی هم می تواند 
به شدت باعث آرام شدن عضالت سیستم 
تنفسی و گوارشی شود و شرایط عمومی بدن 

را بهبود ببخشد. 

5 بهتر است برای بهبود شرایط سیستم تنفسی، 
غذاهای خشک و سرخ کرده تا حد امکان مصرف 
نشود و اگر مجبور به خوردن این غذاها بودید، 
حتما آنها را همراه با سبزی ها و صیفی های فراوان 

و آبمیوه های طبیعی مصرف کنید. 

6 انواع خوراک و خورش های کم چرب و 
کم ادویه که حاوی سبزی ها و صیفی های فراوان 
و پخته شده هستند هم می توانند به حفظ سالمت 

سیستم تنفسی کمک کنند.

دمنوشنعناعوآویشن
بنوشید
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سفره  به  هوا  شدن  سرد  با  که  پرطرفداری  غذاهای  جمله  از 
غذایی بسیاری از خانواده ها اضافه می شود، انواع سوپ یا آش 
است. معموال سوپ ها و آش ها، بیشتر به عنوان نوعی پیش غذا 
در سراسر جهان شناخته می شوند. خوردن این غذاهای گرم و 
نرم می تواند  شرایط سیستم گوارشی برای صرف غذای اصلی 
جلوی  معده،  ظرفیت  از  حجمی  کردن  پر  با  و  کند  آماده  را 
مخصوصا  افراد،  از  گروهی  حال  این  با  بگیرد.  را  پرخوری 
انواع سوپ و  آنهایی که رژیم الغری دارند، ترجیح می دهند 
آش را به عنوان وعده غذای کم کالری مصرف کنند و آنها را 
جایگزینی برای وعده ناهار یا شام می دانند. در مورد اینکه آیا 
آیا  یا  باشند  غذایی  اصلی  وعده  جایگزین  می توانند  سوپ ها 
اصال با خوردن سوپ ها، کالری نهایی کمتری دریافت می شود 

یا نه، بحث  های مختلفی مطرح است.
اولین بحث این است که گاهی ما انواع سوپ یا حتی آش های 
سنتی را به جای آب با آب قلم، آب گوشت یا آب مرغ می پزیم. 
در این صورت، شاید آش یا سوپ رقیق ما کم کالری به نظر برسد 
اما به دلیل چربی پنهان موجود در آب گوشت ها، کالری نهایی 
دریافتی از چنین سوپی، کم نخواهد بود. حاال فکرش را بکنید 
که سوپ شما عالوه بر آب گوشت یا مرغ، مقداری هم گوشت، 
سیب زمینی، حبوبات، پیاز داغ و... داشته باشد. در این صورت، 
به طور حتم کالری دریافتی از چنین سوپی ممکن است با کالری 

یک وعده غذای خورشی برابری کند و تاثیری در کاهش دریافت 
کالری کل روزانه نداشته باشد. 

از طرف دیگر،  معموال انواع سوپ یا آش، جزو غذاهایی هستند 
که نیاز به جویدن زیاد ندارند. زمانی که ما غذا را نمی جویم، 

مساله  و همین  مغزمان می رسد  به  دیرتر  پیام سیری 
باعث پرخوری می شود. ضمن اینکه نجویدن 

ساعت های  در  ما  می شود  باعث  غذا 
نزدیک تری به وعده غذایی، دوباره 

احساس گرسنگی کنیم و سراغ 
خوراکی های شیرین یا چرب 

شاید  دلیل  همین  به  برویم. 
آش ها  یا  سوپ ها  نتوان 
برای  خوبی  جایگزین  را 
غذایی  اصلی  وعده های 

دانست.
به  اصرار  فردی  اگر  حاال 
مصرف آش و سوپ به جای 

غذای اصلی داشته باشد، باید 
دو نکته مهم را در نظر بگیرد؛ 

اول اینکه اگر هدف او از خوردن 
آش یا سوپ، کاهش دریافت کالری 

است، توصیه می کنیم این غذاها را به جای آب گوشت، آب مرغ 
یا آب قلم، با آب سبزیجات بپزد. ضمن اینکه چنین افرادی باید 
ماده  عنوان  به  مرغ،  سینه  مانند  کم چرب  بسیار  از گوشت های 
پروتئینی موجود در سوپ کمک بگیرند تا کالری نهایی غذا را 
استفاده  داغ در سوپ  پیاز  باشد  قرار  اگر  نبرند.  باال 
شود، باید روغن اضافی پیاز قبل از افزودن 
به سوپ گرفته شود و حتما حجم باالیی 
از سبزی ها و صیفی ها در سوپ جا 
بگیرند. در این صورت،  میزان فیبر 
نهایی غذا باالتر می رود و میزان 
چربی آن تاحد قابل توجهی 

کاهش پیدا می کند. 
اگر  اینکه  دوم  نکته 
و  سوپ ها  می خواهید 
آش ها را جایگزین وعده 
اصلی غذایی بکنید و کمی 
بعد از خوردن آنها احساس 
نیاید،  سراغتان  گرسنگی 
حتما مقداری نان با سوپ یا 
آش خود مصرف کنید. جویدن 
نان، باعث انتقال بهتر پیام سیری 

به مغز می شود و احتمال پرخوری یا گرسنه شدن سریع بعد از 
خوردن غذاهای آبکی را کمتر می کند. حواستان باشد نان را داخل 
سوپ یا آش نریزید و آنها را نرم نکنید. نان های همراه سوپ یا 
آش، حتما باید جویده شوند تا فرایند احساس سیری به خوبی 

در مغز و سیستم گوارشی اتفاق بیفتد. 
درنهایت، یک توصیه عمومی برای تمامی طرفداران آش و سوپ 
مطرح است؛ اگر شما هم جزو آن گروه از افرادی هستید که این 
غذاها را به طور منظم در برنامه غذایی خود دارید و می خواهید 
آنها را به عنوان یک وعده غذای اصلی مصرف کنید، باید تمامی 
گروه های هرم غذایی را در  ظرف سوپ یا آش خود بگنجانید. 
یک سوپ یا آش کامل، باید حاوی یک نوع پروتئین )گوشت 
سفید، قرمز یا تخم مرغ(، چند نوع سبزی یا صیفی، مقداری غالت 
یا حبوبات و مقداری چربی )مانند روغن زیتون( باشد. بهتر است 
طرفداران سوپ ها و آش ها،  حتما به صورت دوره ای از سوپ ها 
یا آش های حاوی محصوالت لبنی مانند شیر، دوغ یا کشک هم 
استفاده کنند. مصرف مقداری نان سبوس دار کنار چنین غذاهایی 
هم می تواند آنها را به یک وعده شام یا ناهار کامل تبدیل کند. افراد 
الغر می توانند حجم حبوبات و صیفی هایی مانند سیب زمینی را 
در سوپ خود بیشتر کنند و افراد مبتال به اضافه وزن هم می توانند 
حجم باالتری از انواع سبزی ها را در سوپ ها و آش های خود 

بگنجانند تا فیبر بیشتری از غذای خود دریافت کنند.

آیا سوپ می تواند یک وعده غذایی باشد؟!
نگاه متخصص تغذیه

   دکتر محمدرضا وفا/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

1. در تمام سوپ هایی که از کدو حلوایی استفاده می شود، 
 شما می توانید بخشی از کدو حلوایی را بپزید، به صورت پوره 
دربیاورید و سپس به سوپ اضافه کنید. در این صورت، 

سوپ زیباتر و خوش رنگ تری خواهید داشت.

2. بهتر است برای حفظ زیبایی ظاهری سوپ های حاوی 
انواع گوشت، حتما گوشت ها را قبل از پخت به شکل نگینی 
یا مکعبی برش بزنید. ریش ریش کردن گوشت در سوپ ها 
که ماهیت آبکی دارند،  خوردن سوپ را سخت می کند و 

ظاهر بدی هم به سوپ می دهد.  

حتما سوپ های حاوی  حلوایی،  کدو  شیرینی  دلیل  به   .3
آن را با آبلیموی تازه سرو کنید. 

4. افزودن مقداری تخمه کدو حلوایی به انواع سوپ های 
به  بی نظیری  و  و شکل خاص  طعم  حلوایی،  کدو  حاوی 

سوپ می دهد. 

حلوایی  کدو  با  رنگی  تضاد  که  سبزی هایی  از  حتما   .5
دارند، در سوپ کدو حلوایی استفاده کنید. گشنیز و جعفری، 

گزینه های خوبی هستند.

سرو  از  قبل  می توانند  حلوایی  کدو  حاوی  6.انواع سوپ 
با کمی خامه رقیق شده،  تزئین شوند.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای پخت سوپ 
کدو حلوایی 

غذایی مناسب برای شب های سرد زمستانی

سوپ بوقلمون و کدو حلوایی

طرز تهیه 
1. روغن کانوالی مخصوص سرخ کردن را درون قابلمه بریزید و چند ثانیه اجازه 

دهید تا روغن کامال داغ شود. 
2. قسمت سفید تره فرنگی ها را به صورت حلقه ای بسیار نازک خرد کنید و داخل 
روغن بریزید. حرارت را کم کنید تا بخش های سفید تره فرنگی کمی سرخ شوند. 
3.  فلفل دلمه ای قرمز را به صورت نگینی ریز خرد کنید و آن را هم به تره فرنگی هابیفزایید. 
سعی کنید اندازه فلفل دلمه ای کوچک باشد تا طعم سوپ را تحت تاثیر قرار ندهد. 
4. پس از حدود 4 دقیقه که فلفل دلمه ای و تره فرنگی به خوبی با همدیگر تفت 
خوردند، حبه های سیر را رنده کنید و به قابلمه بیفزایید. حدود یک دقیقه دیگر به 

تفت دادن همه مواد ادامه دهید. 
5. پس از یک دقیقه آب مرغ را داخل قابلمه بریزید و حرارت را کمی باالتر ببرید 

تا آب مرغ  جوش بیاید. 
6. زمانی که آب مرغ می خواهد به نقطه جوش برسد، شما می توانید کدوی حلوایی 

را پوست بگیرید و به قطعات نگینی کوچک خرد کنید. 
7. پس از جوش آمدن محتویات داخل قابلمه می توانید کدو حلوایی های خردشده 

را همراه با پودر آویشن یا زیره به بقیه مواد اضافه کنید. 
8. حرارت را کمی پایین بیاورید و 20 دقیقه اجازه دهید تا تمام سبزیجات به خوبی 

با همدیگر بجوشند و طعم یکنواختی بگیرند. 
9. در این 20 دقیقه می توانید سینه بوقلمونی که در اختیار دارید را هم به صورت 

نگینی ریز خرد و آماده کنید. 
10. پس از 20 دقیقه جوشیدن سبزیجات باید سینه بوقلمون خردشده، نمک و 

ذرت پخته شده را هم به سوپ اضافه کنید. 
11. حرارت را پایین بیاورید و حدود 1/5 تا 2 ساعت به سوپ اجازه دهید تا بپزد 

و کامال جا بیفتد. 
12. پس از اینکه سوپ کامال جا افتاد، آب لیموترش تازه و پودر فلفل قرمز را هم 
به سوپ بیفزایید و تنها 30 ثانیه اجازه دهید که آبلیمو و فلفل قرمز داخل سوپ 

بجوشند. بعد از آن می توانید سوپ را سرو کنید. 
13. پس از اینکه سوپ را سرو کردید، مقداری فلفل سیاه تازه  ساییده شده روی 

سوپ بپاشید و آن را سر میز شام ببرید.

پیشنهاد این غذا

اگر می خواهید این سوپ کامال لعاب دار باشد، می توانید بعد 
از اینکه تره فرنگی و فلفل دلمه ای را تفت دادید، حدود 1 
تا 1/5 قاشق چای خوری از آرد ذرت یا نشاسته سیب زمینی 
را هم با سبزیجات تفت بدهید تا سوپ هنگام غلیظ شدن 
کامال لعاب پس بدهد. اگر می خواهید کالری این غذا را کمی 
باال ببرید و همراهش نان مصرف نکنید، می توانید به میزان 
همین مواد اولیه 2 عدد سیب زمینی متوسط را هم پوست 
بگیرید، به صورت نگینی خرد کنید و همراه با کدوحلوایی ها 
از  به کم خونی می توانند  مبتال  افراد  کنید.  اضافه  به سوپ 
تهیه  برای  یا گوشت شترمرغ  بوقلمون  ران  قرمز،  گوشت 
این سوپ استفاده کنند. اگر سینه بوقلمون در دسترس تان 
نبود، می توانید از سینه مرغ هم برای تهیه این سوپ کمک 
بگیرید. افراد الغر می توانند برای یک ظرف از این سوپ 
حدود 2 قاشق غذاخوری از پودر تخمه کدوی خام را هم 
در نظر بگیرند. بهتر است برای افراد مبتال به دیابت کمی 
شوید خردشده تازه هم روی سوپ بریزید. اگر این سوپ 
را در روزهای سرد سال همراه پیاز خام مصرف کنید، سیستم 

دفاعی بدنتان را بیش از پیش تقویت کرده اید.

پیشنهاد سرآشپز

/45 آماده می شود

/120 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 6 نفر(

28 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

انواع سوپ جزو بهترین 
گزینه های غذایی برای 
شب های سرد زمستانی 
محسوب می شوند. اگر 
مواد مغذی زیادی را در سوپ های زمستانی 
جا بدهید، می توانید ارزش تغذیه ای سوپ 
را باالتر ببرید و با خوردن آن باعث تقویت 
سیستم ایمنی بدنتان شوید. سوپ بوقلمون 
و کدو حلوایی جزو یکی از مغذی ترین 
انواع سوپ های زمستانی است که به دلیل 
داشتن کالری نسبتا پایین می تواند غذای 
مناسبی برای وعده شام باشد. فیبر غذایی 
بسیار باال و چربی های پایین موجود در 
این سوپ باعث شده این غذا به عنوان 
غذای مناسب برای افراد سالمند، مبتالیان 
به دیابت، کلسترول خون باال و افراد مبتال 
به بیماری های قلبی شناخته شود. ویتامین ها 
و امالح فراوانی هم که در این سوپ 
مناسب  غذایی  به  را  آن  گرفته اند،  جا 
برای تقویت سیستم دفاعی بدن تبدیل 
می تواند  سوپ  این  مصرف  کرده اند. 
احتمال مبتال شدن به بیماری های مسری 
فصلی مانند سرماخوردگی یا آنفلوانزا را 
کاهش دهد و ضمنا منبع خوبی برای تامین 
آب بدن در روزهای سرد زمستانی باشد. 

همراهان این غذا 
شما می توانید این سوپ جذاب پاییزی 
را با یک برش نارنج تازه یا لیموترش 
همراه کنید. اگر می خواهید غذای کاملی 
با این سوپ داشته باشید، می توانید یک 
تا دو کف دست نان یا یک فنجان نان 
سوپ را با آن همراه کنید. اگر با خوردن 
انواع سوپ های سبزیجات نفخ می کنید، 
می توانید هنگام سرو این غذا از کمی 
پودر دارچین یا زیره بیشتر استفاده کنید. 
میان سبز ی های مختلف، جعفری تازه و 
خردشده می تواند طعم منحصربه فردی به 
سوپ بدهد. البته به این شرط که جعفری 
نپزید و آخر سر روی  را داخل سوپ 

سوپ بپاشید.  

مقدار کالری 
مجموع 1407  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند. در صورت تقسیم 
به هر  نفر  میان 6  یادشده  کردن غذای 
یک از آنها حدود 234 کیلوکالری انرژی 
خواهد رسید. البته در صورتی که این غذا 
نان  ازای هر برش  به  نان میل شود،  با 
باید 80 کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این غذا حاوی حدود 2/7 
اشباع(،  چربی  گرم   0/2( چربی  گرم 
میلی گرم   550 کلسترول،  میلی گرم   30
سدیم، 692 میلی گرم پتاسیم، 31/1 گرم 
کربوهیدرات، 6/1 گرم فیبر، 7 گرم قند، 
24/3 گرم پروتئین، 12هزار و 452واحد 
بین المللی ویتامین A، 52 میلی گرم ویتامین 
C، 85 میکروگرم فوالت، 84 میلی گرم 
کلسیم، 4 میلی گرم آهن و 64 میلی گرم 

منیزیم دارد.
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روغن کانوال مخصوص سرخ 
کيلوکالري45قاشق غذا خوری2کردن

کيلوکالري10 شاخه2تره فرنگی 

کيلوکالري15عدد1فلفل دلمه ای قرمز

کيلوکالري5حبه3سير 

کيلوکالري100 ليوان4آب مرغ کم نمک 

کيلوکالري162/5  گرم650کدو حلوایی 

کيلوکالري0 قاشق چای خوری2پودر آویشن

کيلوکالري0قاشق چای خوری1/5 زیره 

کيلوکالري750گرم450 سينه بوقلمون

کيلوکالري320ليوان2ذرت پخته

کيلوکالري0قاشق غذاخوری2آب ليموترش تازه 

کيلوکالري0قاشق چای خورینصفپودر فلفل قرمز

کيلوکالري0قاشق چای خوری1/4نمک 

کيلوکالري0برای تزئينفلفل سياه تازه  سایيده شده
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: آقای دکتر! کم وزنی به چه معنی است؟
کم وزنی به معنی الغری است و به توده بدنی زیر 
18/5 در سنین باالی 18 سال تا قبل از سالمندی گفته 
می شود. گاهی فردی شاخص توده بدنی طبیعی دارد اما 
تجزیه وتحلیل بدن نشان دهنده کمبود عضالت است. 
آقای رفیعی پور نیز از نظر تغذیه ای کم وزنی دارند. 

:  علل  آن چیست؟
دریافت کم  کالری، سابقه خانوادگی، سوءتغذیه، میزان 
فعالیت فیزیکی، متابولیسم پایه باال و درنهایت ابتال به 
نشانگان های سوءهضم و سوءجذب و... از علت های 

کم وزنی هستند.
تبعاتی  با چه  این سن  در  کم وزنی   :

همراه است؟
در کودکان و نوجوانان خود را به شکل کندی در رشد، 
کوچکی دور سر، کم وزنی و کوتاه قدی نشان می دهد.
:  دلیل کم وزنی آقای رفیعی پور چیست؟
 رعایت نکردن نظم غذایی و خوردن خوراکی هایی 
که ارزش تغذیه ای ندارند. رعایت نظم غذایی چه 
برای افراد چاق و چه الغر مهم است. رعایت مصرف 
3 وعده غذایی اصلی و 2 تا 3 میان وعده در طول 
روز برای تمامی افراد در هر وزنی مهم است. بهتر 
است میان وعده قبل از خواب نیز میل شود. میان  

عادت های غذایی گذشتگان ما ایرانی ها، لقمه آخر 
شب مهم بوده زیرا قندخون را در طول شب ثابت 
نگه می داشته و مانع افتادن قندخون فرد در صبح و 
ولع بیشتر برای صرف صبحانه و حتی ناهار می شده 
است. در صورتی که فردی نظم و دفعات مصرف مواد 
غذایی را رعایت نکند دچار ریزه خواری و تمایل به 
خوردن هله هوله ها می شود که در واقع همان مصرف 

مواد غذایی پرکالری و بی ارزش است. 
: توصیه می کنید افراد و به ویژه نوجوانان 
در هر وعده غذایی چه مواد غذایی را مصرف کنند؟
به طور کلی، نگاه گروهی و واحدی به تغذیه کار 
علمی تری است. از گروه های مختلف مواد غذایی باید 
در هر وعده غذایی وجود داشته باشد و به تناسب از 
آنها کالری دریافت کنیم. در طول روز هیچ وعده ای 
نباید بدون غالت و پروتئین باشد. در وعده صبحانه 
نماینده پروتئین پنیر کم چرب و تخم مرغ است. در 
ناهار و شام غالت عمدتا نان، برنج، ماکارونی و 
سیب زمینی هستند و نماینده پروتئین انواع گوشت ها 
و حبوبات است. از گروه لبنیات اگر منعی وجود 
ندارد؛ یعنی فرد مبتال به نارسایی کلیوی نیست، 
یک واحد لبنیات مثل شیر، ماست یا دوغ یا کشک 
باید گنجانده شود. گروه سبزیجات نیز باید در تمام 

وعده ها باشد. در صبحانه گوجه و خیار، در ناهار و 
شام ساالد یا سبزیجات! از میان گروه چربی نیازی 
به افزودن روغن اضافه ای نیست زیرا چربی در تمام 
گروه ها وجود دارد. پنیر، تخم مرغ، لبنیات، گوشت ها 
و... همه چربی دارند. در گروه قندها نیز کربوهیدرات 
)آن هم از نوع پیچیده( در تمام وعده ها وجود دارد 
ولی مصرف قندهای ساده چندان توصیه نمی شود. 

: چرا برای آقای رفیعی پور حجم باالیی 
از سفیده تخم مرغ را در وعده صبحانه قرار دادید؟
سفیده تخم مرغ جزو گروه پروتئین است و هر 2 
عدد سفیده یک واحد پروتئین محسوب می شود. 
برای آقای رفیع پور سفیده تجویز کردم چون کمبود 
عضله داشتند و برای عضله سازی نیاز به اسید آمینه 
داریم که منبع آن پروتئین است. ارزش پروتئینی سفیده 
تخم مرغ از گوشت بیشتر است و به همین علت برایشان 
کنار سایر منابع پروتئینی، سفیده تجویز کردیم. میزان 
سفیده تجویزشده به سن و جنسیت و میزان و شدت 
فعالیت روزانه فرد و میزان کمبود عضالتش بستگی 
دارد. برای یک فرد طبیعی بدون بیماری زمینه ای 2 

تا 4 عدد سفیده تخم مرغ مناسب است. 
: شربت اشتها هم تجویز کردید. چه نوع 
داروهایی معموال برای رفع بی اشتهایی و الغری 

پیشنهاد می شود؟
دو نوع دارو داریم؛ گیاهی و شیمیایی. داروهای 
گیاهی شامل عصاره برخی گیاهان و میوه ها هستند 
مثل انار و انجیر اما داروهای شیمیایی می توانند اثر 
جانبی داشته باشند و باید متخصص آن را در صورت 
صالحدید تجویز کند و به همین دلیل از ذکر نامشان 

پرهیز می کنم.

نگاه متخصص تغذیه

: از علت کم وزنی تان برایمان بگویید.
من معموال در خانه نیستم و درنتیجه غذای خانگی نمی خوردم. 
صبح ها بدون صبحانه به مدرسه می رفتم و از بوفه در زنگ تفریح 
شیر و کیک می خریدم. ناهار هم بعد از مدرسه با دوستانم به 
گیم نت می رفتم و سر راه فست فود می خریدم. شام هم گهگاهی 
همراه خانواده چیزی می خوردم. گاهی هم اصال میلی به غذا 

نداشتم و نمی خوردم.
: این کم خوری برایتان مشکلی ایجاد نکرده بود؟

نه، خودم دوست داشتم باشگاه بروم تا کمی اندامم روی فرم بیاید 

اما به توصیه پدرم قرار شد ابتدا به متخصص تغذیه مراجعه کنم.
: متخصص تغذیه برایتان چه توصیه هایی داشت؟ 

آزمایش خون و ادرار دادم و معلوم شد کم خونی خفیف دارم که 
البته آن هم ارثی و ژنتیکی است. مکمل زینک یا روی، آهن و 
ویتامین D دریافت کردم و قرار شد کمی رژیمم را رعایت کنم 

تا 4 کیلوگرم وزنم اضافه شود و بعد به باشگاه بروم. 
:در رژیم به شما چه توصیه هایی شده بود؟

در وهله اول نظم غذایی بود. قرار شد 3 وعده اصلی غذا و 3 
میان وعده را در برنامه روزانه داشته باشم. کمی سخت بود اما 

رعایت کردم. برای صبحانه 6 عدد سفیده تخم مرغ به عالوه 
پنیر داشتم. تقریبا در برنامه غذایی ام همه چیز آزاد است جز 
فست فودها، کیک و شیرینی. البته عصرها می توانم بیسکویت 

سبوس دار و شیر بخورم. شربت اشتها هم برایم تجویز شد. 
: این موضوع چه تاثیری روی زندگی تان گذاشته است؟
احساس می کنم بهتر از قبل شده ام. از تناسب اندامم با وجود 

همین 3 کیلوگرم افزایش وزن خیلی راضی هستم.
: ورزش هم می کنید؟

بله، یک بار در هفته شنا و فوتبال، 3 بار در هفته هم باشگاه می روم.

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.

آقایرفیعیپورکهدچارکموزنیاست،میگوید:
هله هوله خوری وزنم را باال برد، در خانه غذا نمی خوردم!

آقای رفیعی پور اشاره ای به کم خونی ارثی داشتند. در این 
میان باید به این موضوع اشاره کنم که تاالسمی نوعی 
کم خونی ارثی است که می تواند مینور یا اینترمدیا یا 
ماژور باشد؛ یعنی نوع آن از نظر سیر کلینیکی بیماری 

یا خفیف است یا متوسط یا شدید. 
نوع خفیف عالئم ظاهری ایجاد نمی کند و تنها آزمایش 
خون نشان می دهد فرد دچار کم خونی خفیف است. 
گلبول های قرمز در این افراد از نظر اندازه کوچک تر 
از حد طبیعی است و اصطالحا به آنمی  میکروستیک 
مبتال هستند. این نوع کم خونی تاثیری بر رشد و نمو 
فرد ندارد و نمی تواند باعث کم وزنی یا کوتاهی قد 
باشد. تاالسمی اختاللی ژنتیکی است. در واقع، صفتی 
ژنتیکی است و بیماری محسوب نمی شود پس نیازی 

هم به درمان ندارد. 
در موارد شدید، درمان های ژنتیکی انجام می شود 
اما در نوع خفیف، در کودکان در حال رشد مخصوصا 
اگر عالئمی مثل احساس ضعف حین ورزش یا 
مکمل های  از  باشد،  داشته  وجود  فکری  فعالیت 
 B خونساز مثل اسیدفولیک و ویتامین های گروه

استفاده می شود.

ورزش های انتخابی آقای رفیعی پور بجا و مناسب هستند. 
تمام افراد کم وزن باید کنار رژیم غذایی افزایش وزن، 

فعالیت ورزشی هوازی و قدرتی داشته باشند. 
هدف و تاکید اصلی روی ورزش های قدرتی مثل 
استفاده از وزنه و دستگاه های قدرتی است. در این 
افراد باید ورزش قدرتی با وزنه باال و تعداد حرکات 
کم باشد تا بر حجم عضالت تاثیر کند. در صورتی 
که فردی تنها رژیم افزایش وزن بگیرد و ورزش نکند، 
ذخایر چربی در ناحیه شکم و لگن افزایش پیدا می کند 

و افزایش وزن در بدن متعادل نخواهد بود.

در آقای رفیعی پور انجام ورزش هوازی مخصوصا شنا 
و فوتبال بسیار عالی است و میزان آن هم مناسب است. 
در این شرایط انجام این ورزش ها تاثیری بر افزایش 
وزن ندارد و تنها کمی چربی سوزی می کند تا تناسب 

اندام حفظ شود و فرد دچار چاقی موضعی نشود.
بسیار  وزن  افزایش  مردم،  عموم  باور  برخالف 
سخت تر از کاهش وزن است زیرا در درجه اول 
باید فرد مقدار کالری مناسب دریافت کند و افزایش 
وزنش با افزایش حجم عضالت همراه باشد، نه 
ذخایر چربی. در غیر این صورت احتمال افزایش 
فشارخون، قند خون و چربی  خون باال می رود و 
سالمت فرد به خطر می افتد و احتمال بروز اختالالت 

در متابولیسم باال خواهد بود.

تاالسمی ارتباطی به 
کم وزنی ندارد

انتخاب ورزش هایتان 
عالی است!

    دکتر نسرين حبيبيان
 عضو هيات علمي  دانشگاه آزاد اسالمي

   دکتر شاهين صالحی
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

نگاه فوق تخصص خون و انکولوژي

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیبهسوژه»میزگردتغذیه«

رعایت نکردن نظم غذایی از علت های الغری شماست!

افراد مختلف رشدهای مختلفی دارند. برخی قد کوتاه هستند و برخی بلندقد، 
بعضی چاق و بعضی الغر. بسیاری از پسر بچه ها تا 18 سالگی به قد و وزن 
مناسب با ژنتیک خود نمی رسند و بعد از این سن به اصطالح معمول استخوان 
می ترکانند. به هر حال، اگر معتقدید کم وزنی دارید، بهتر است در رابطه با آن با 
متخصص تغذیه مشورت کنید زیرا همان طور که اضافه وزن با عوارضی همراه است، کم وزنی 
هم می تواند مشکل ساز شود. به گفته متخصصان، برخی اختالالت گوارشی یا حتی احساسی از 
جمله افسردگی و اضطراب می تواند زمینه ساز بی اشتهایی و کم خوراکی در نوجوانان باشد. گاهی 
نیز تنها دلیل کم وزنی، بدخوری است. مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته ما، آقای سپهر رفیعی پور 
هستند که با 17 سال سن و قد 171 سانتی متر، وزن شان 53 کیلوگرم بوده است. ایشان در عرض 
2 هفته با رژیم متعادل توانسته اند 3/5 کیلوگرم افزایش وزن داشته باشند و تا حدی به تناسب 

اندام دلخواهشان نزدیک شوند. در ادامه صحبت های او و متخصصان »سالمت« را بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندافزایشوزنپارسارفیعیپور
باحضوردکترمحمدحسنابوالحسنیمتخصصتغذیه،

دکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشیو
دکترنسرینحبیبیانفوقتخصصخونوانکولوژی

افزایش وزن 
در2 هفته

 رعایت نظم غذایی چه 
برای افراد چاق و چه الغر 
مهم است. رعایت مصرف 
3 وعده غذایی اصلی و 
2 تا 3 میان وعده در طول 
روز برای تمامی افراد در هر وزنی مهم 
است. بهتر است میان وعده قبل از 
خواب نیز میل شود. میان عادت های 
غذایی گذشتگان ما ایرانی ها، لقمه آخر 
شب مهم بوده زیرا قندخون را در طول 
شب ثابت نگه می داشته و مانع افتادن 
قندخون فرد در صبح و ولع بیشتر برای 
صرف صبحانه و حتی ناهار می شده است

www.salamat.ir
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29پوست شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت

آلودگی هوا در 80 درصد موارد، پیری و فرسودگی سلول های پوستی را تسریع می کند 

پیری زودرس مهم ترین اثر آلودگی هوا بر پوست
این روزها آلودگی هوا همه را به ستوه آورده 
است. این معضل فقط مختص شهرهای 
بزرگ نیست، بلکه شهرهای کوچک تر و 
چه بسا روستاها نیز به نوعی با آن دست 
و پنجه نرم می کنند. آلودگی هوا بر مجموعه بدن تاثیرات 
بد و غیرقابل جبرانی می گذارد اما آثار آن روی پوست و مو 
بیشتر و مشهودتر است. رنگ پرید گی، پیری زودهنگام و 

تحریک پذیری پوست از جمله همین آثار هستند.

انواع آالینده های مضر برای پوست
متاسفانه محیط اطراف ما متشکل از آالینده های بی شماری 
است که می توان آنها را به دو گروه آالینده های اولیه و ثانویه 
تقسیم کرد. ماشین آالت مکانیکی مثل اتومبیل، هواپیما و نیز 
ابزارآالت صنعتی که با انتشار دود، هوا را آلوده می کنند از 
جمله منابع آالینده های اولیه محسوب می شوند. آالینده های 
اولیه در اثر تاثیرات گرما و نورخورشید،  به آالینده های ثانویه 
تبدیل می شوند. به همین دلیل در فصل تابستان که هوا گرم 
است، شهرهای بزرگ از این نوع آلودگی اشباع می شوند. 
مضرترین و شناخته شده ترین نوع آالینده ثانویه، گاز ازون است.

تاثیرات آلودگی هوا بر پوست
تاثیرات آلودگی بر پوست بی شمار و اغلب غیرقابل مشاهده اند. 
با این حال می توان به جرأت گفت   قسمت اعظم مشکالت 
پوستی ما از آلودگی هوا نشأت می گیرد که در ادامه به آنها 

اشاره می کنیم:
1. پیری زودرس پوست: عده ای از متخصصان پوست براین 
باورند که در 80 درصد موارد، آلودگی هوا، پیری و فرسودگی 
سلول های پوستی را تسریع می کند. پوست، تحت تاثیر گاز 
اگزوز ماشین ها که شامل مونوکسیدکربن، دی اکسیدکربن و 
دیگر آالینده هاست و نیز در تماس با آالینده های ثانویه، بخشی 
از قابلیت های طبیعی خود را از دست می دهد. در این شرایط، 
آنتی اکسیدان ها و چربی هایی که نقش الیه محافظ روپوست را 
بازی می کنند، ضعیف می شوند، درنتیجه سلول های پوستی با 
سرعت بیشتری روند پیری و فرسودگی را طی خواهند کرد. 
درحقیقت، ذرات آلوده بسیار ریز به سرعت در پوست نفوذ 
می کنند و این قابلیت را دارند که با نابودسازی پروتئین های 
کراتین که از کم آب شدن پوست جلوگیری می کنند، روند 

پیری پوست را تشدید کنند. 
2. کدرشدن رنگ پوست: آلودگی هوا و به ویژه مونوکسیدکربن 
روی رنگ پوست نیز تاثیر می گذارند. مونوکسیدکربن ذاتا تمایل 
دارد با اکسیژن خون ترکیب شود و رنگ پوست را تغییر دهد. 
این پدیده در اثر اکسیداسیون سبوم در سطح پوست اتفاق 
می افتد و علت آن نیز آلودگی و اشعه های فرابنفش است. 

3. خشکی، آزردگی و تحریک پذیری پوست: اغلب ساکنان 
شهرهای بزرگ، پوستی خشک و آزرده دارند که مشکل حاد و 
خطرناکی محسوب نمی شود اما در بلندمدت قطعا  قابل تحمل 
نخواهد بود. گازهایی که از اگزوز ماشین ها متصاعد می شوند 
و حتی دود سیگاری که ممکن است داخل منزل وجود داشته 
باشد، همگی دست به دست هم می دهند و منجر به تحریک 

پوست می شوند. 
4. حساسیت در پوست: اغلب اوقات اولین تاثیرات آلودگی 
بر پوست با تورم پوست خود را نشان می دهد. در این وضعیت 
پوست بسیار حساس و آسیب پذیر می شود. آالینده ها به الیه 
محافظ چربی موجود در سطح پوست حمله ور می شوند و با 

آسیب زدن به آن،  عمال پوست را بی دفاع می کنند. 
5. جوش های سرسیاه: در اثر آلودگی هوا، کیفیت چربی 
ترشح شده پوست تغییر می کند. سبوم که معموال نقش محافظ 
و مرطوب کننده پوست را ایفا می کند، در منافذ پوست انباشته 
می شود، در نتیجه روزنه های پوست گشاد می شوند و نقاط 

سرسیاه و لکه های پوستی آشکار خواهندشد. 

6. خشکی بیش از حد پوست: اگر تحریکات پوستی ناشی 
از آلودگی به خوبی مداوا نشوند، پوست وارد فاز خشکی بیش 
از حد می شود که در اغلب موارد غیرقابل تحمل است. در این 
وضعیت، توصیه می شود از کرم مرطوب کننده ای استفاده کنید 

که قابلیت ترمیم عوارض ناشی از آلودگی را داشته باشد.
7. لکه های قهوه ای رنگ در سطح پوست: شکل گیری 
زودهنگام لکه های قهوه ای رنگ روی پوست و بروز پدیده های 
پرپیگمانتاسیون در سطح پوست، از دیگر عوارض اکسیداسیون 
سبوم است. در این حالت رنگ پوست زیادتر از حد معمول 
می شود. البته اگر فرد عالوه بر آلودگی هوا در معرض تابش 
طوالنی مدت نور آفتاب یا اشعه های UV نیز قرار بگیرد، 

عوارض فوق چند برابر خواهد شد. 

حفاظت از پوست در مقابل آلودگی هوا
راهکارهایی که برای محافظت از پوست در برابر آلودگی 
هوا توصیه می شوند، اغلب بسیار ساده و کامال عملی هستند. 
برای این منظور، در مرحله نخست مراقب تغذیه خود باشید و 
غذاهایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند را در برنامه غذایی تان 
بگنجانید. آنتی اکسیدان ها ترکیب هایی هستند که در مواد غذایی 
مختلف مانند میوه ها، سبزیجات، مغزهای خوراکی و... یافت 
می شوند. از مایعات غافل نشوید و سعی کنید روزانه یک ونیم 

لیتر آب بنوشید تا سموم از بدنتان خارج شوند.
اگر می خواهید تاثیرات آلودگی را بر پوستتان به حداقل برسانید، 
الزم است هر روز پوست را با لوسیون های مالیم بشویید و بعد 
از کرم های مغذی ای استفاده کنید که در بازسازی و حفاظت از 
اپیدرم قابلیت باالیی داشته باشند. موادغذایی طبیعی، مثل میوه ها  
و سبزی ها منبعی غنی از ویتامین هایC،E  و آنتی اکسیدان ها 

هستند که برای پوست بسیار مقوی اند و به نوعی در احیای 
سلول های پوستی نقش مهمی ایفا می کنند. استرس اکسیداتیو 
که عدم تعادل بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها در بدن 
محسوب می شود،  نوعی اکسیداسیون سلول های بدن است 
که وقتی هوا از آالینده ها اشباع می شود، شدت می گیرد و 
قطعا اولین جایی که آسیب جدی می بیند،  پوست خواهد بود. 
بنابراین اولین قدم در راستای حفظ سالمت پوست در هوای 
آلوده این است که از تشدید استرس اکسیداتیو پیشگیری 
کنید. به همین دلیل متخصصان پوست همواره توصیه می کنند 
در زمان اوج آلودگی هوا، از کرم های آنتی رادیکال حاوی 

سیلیسیوم، روی، ویتامینC و... استفاده کنید. 

تاثیر آلودگی هوا بر موها 
براساس مطالعات بسیاری که انجام شده، این احتمال وجود 
دارد که آلودگی اثر جبران ناپذیری بر موها داشته باشد. امروزه 
آلودگی یکی از معضل های کالنشهرها محسوب می شود. این 
آلودگی به منابع دیگری مثل هوا، آب و موادغذایی نیز سرایت 
می کند. آالینده های موجود در هوا قطعا روی موها و پوست 
فرق سر نیز جا می گیرند. به مرور زمان، شهروندان شاهد 
کدرشدن رنگ موهایشان هستند. در این شرایط سلول های 
پوست فرق سر در اثر گرد و خاک و دود قادر نیستند 
به خوبی نفس بکشند و اکسیژن گیری آنها به نوعی مختل 
می شود. در چنین شرایطی، فرایند رشد موها کند می شود، 
موها خشک و شکننده می شوند، تولید سبوم افزایش می یابد 
و درنتیجه موها شروع به ریزش می کنند. همان طور که اشاره 
شد، غذای مصرفی ما نیز به طور غیرمستقیم بر سالمت موها 
تاثیر می گذارد. از آنجا که بعضی آالینده ها وارد مواد غذایی 
می شوند، می توانند برای بدن مضر باشند. از سوی دیگر، 
آهک موجود در آب تاثیرات خاص خودش را بر موها دارد، 
به طوری  که آنها را کدر، خشک، خشن و شکننده می کند. 

راهکارهایی برای مقابله با تاثیر آلودگی بر موها
مهم ترین تاثیرات آلودگی هوا روی مو، پیری زودرس مو، 
ضعیف شدن ساقه مو، بدحالتی مو، خشکی و شکنندگی 
ساقه مو و کدری و تغییر رنگ آن است. بر اساس تحقیقات 

انجام شده،  سرب موجود در هوای کالنشهر ها باعث تغییرات 
واضح و کامال مشخصی در ضخامت، خشکی و شکنندگی 
موها می شود. این تاثیرات منفی زمانی شدیدتر می شود که در 
هوای آلوده، موها با ماسک مو یا با ژل نیز آغشته شده باشند 
زیرا این مواد باعث چسبندگی و جذب بیشتر آالینده ها روی 
موی سر می شوند.  در صورتی که ذرات جامد آالینده، به 
مدت طوالنی روی کف سر بماند و به درستی شسته نشود، 
آسیب های عمیق تری روی ساقه و ریشه موها وارد می کند 
و موجب ریزش آنها می شود. بدون شک زندگی شهری 
دنیای امروز، ما را هر روز در معرض انواع آلودگی ها قرار 
می دهد. به همین دلیل شاید در عمل گریز از این آلودگی ها 
امکان پذیر نباشد. با این حال، اگر برخی عادات خوب را در 
خود تقویت کنیم، مقابله با زیان های ناشی از آالینده ها به 

حداقل خواهد رسید. به چند توصیه زیر توجه کنید: 
1. از شستن مکرر موها بپرهیزید زیرا افراط در شستشو، 
فیبر مویی و پوست فرق سر را بسیار آسیب پذیر می کند و 
به فرایند چرب شدن مو ها سرعت می بخشد. متخصصان 
پوست توصیه می کنند موها را 1 تا 3 مرتبه در هفته بشویید.
2. در مناطق بسیار آلوده حتما موها را با کاله یا هر وسیله ای 
که به نظرتان مناسب است، بپوشانید تا گرد و خاک روی 

پوست سرتان جا خوش نکند. 
3. مصرف میوه  و سبزی را در برنامه غذایی خود بگنجانید 
چون این مواد نقش مهمی در رشد و ساختار موها ایفا می کنند. 
4. برای جلوگیری از شکنندگی موها در هوای آلوده، حتما 
بعد از شامپو زدن از ماسک ترمیم کننده مو استفاده کنید. اگر 
می خواهید تاثیر ماسک چند برابر شود، ماسکی برای موهایتان 
انتخاب کنید که حاوی کراتین باشد. از مصرف روغن آرگان 
روی پوست و ساقه موها غافل نشوید چون در حفظ رطوبت 

مو بسیار موثر است.
5. اگر موها در اثر مجاورت با آلودگی هوا کدر شدند، 
از فراورده هایی استفاده کنید که درخشش موها را تقویت 
می کنند. روی موها از اسپری هایی که نیاز به شستشو ندارند 

استفاده کنید.
www.sanoflore.fr :منابع
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پوست، تحت تاثیر گاز اگزوز ماشین ها  و در تماس با 
آالینده های ثانویه، بخشی از قابلیت های طبیعی خود را 

از دست می دهد. در این شرایط، آنتی اکسیدان ها و 
چربی هایی که نقش الیه محافظ روپوست را بازی می کنند، 

ضعیف می شوند، درنتیجه سلول های پوستی با سرعت 
بیشتری روند پیری و فرسودگی را طی خواهند کرد. 

اگزما و حساسیت های پوستی از جمله مشکالت 
پوست هستند که میزان شیوع آن طی سال های اخیر 
افزایش چشمگیری داشته است. یکی از علت های 
مهم بروز این مشکل در دو دهه اخیر در دنیا و در 
کالنشهرهای ایران مساله آلودگی هواست. خانمی که 
در خانه با مواد شوینده کار می کند به راحتی ممکن 
است در اثر تماس با شوینده های مختلف دچار 
حساسیت پوستی و اگزما شود. عالئم این نوع اگزما 
شامل خارش، قرمزی و پوسته ریزی دست هاست. 
وقتی همین خانم از خانه خارج می شود در معرض 
مواد آالینده و آلوده و میکروذرات قرار می گیرد. این 
مواد می توانند اگزما و حساسیت وی را تشدید کنند. 
حتی دیده شده ذرات معلق در هوا و مواد آلوده، 
خود به تنهایی می توانند ایجادکننده اگزما و حساسیت 
پوستی باشند. به همین دلیل طی سال های اخیر شیوع 
اگزماها از جمله اگزمای دست افزایش داشته است. 
نکته دیگر اینکه بسیاری از افراد از ریزش مو شکایت 
دارند. عواملی که همیشه در ریزش مو مطرح هستند 
شامل ژنتیک و ارث، کم خونی ها، مشکالت تیروئید، 
بدغذایی، مصرف برخی داروها، سابقه جدید جراحی 
یا زایمان و... است اما مطالعات اثبات کرده اند آلودگی 
هوا می تواند با تولید مواد آنتی اکسیدان سبب شود 
ریزش مو در افرادی که ژن ریزش مو دارند، زودتر 
اتفاق بیفتد. مطالعات بزرگی که در دنیا انجام شده 
نشان می دهد، سن ریزش موی ارثی در دنیا پایین 
آمده است. به عنوان مثال یکی از مراجعان ما پسر 
15 ساله ای است که موهایش مانند یک مرد 35 ساله 
کم حجم، تنک و نازک شده و به سمت ریزش موی 
ارثی پیش می رود. مطالعات درباره علل کاهش سن 
ریزش موی ارثی نشان می دهد عوامل محیطی، امواج 
رادیویی، مصرف زیاد فست فودها، آلودگی هوا و... 

در ایجاد این مشکل دخالت دارند.
عالوه براین، بسیاری از بیماری های پوستی حتی یک 
آکنه یا جوش ساده با آلودگی هوا تشدید می شوند. 
درواقع، ذراتی که روی پوست می نشینند، منافذ پوست 
را می بندند و موجب تشدید آکنه ها می شوند. از 
این رو، شستشوی پوست به خصوص شستن موها 
و قسمت هایی که بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار 
دارند، مثل صورت، گردن و دست ها در پیشگیری از 
تشدید مشکالت پوستی اهمیت بسیاری دارد و سبب 
جذب کمتر مواد آالینده از منافذ پوستی خواهد شد. 
نوع شوینده ای که برای شستن پوست و مو استفاده 
می  شود، با توجه به جنس پوست و مو متفاوت 
است، مثال فردی که پوست خشکی دارد باید برای 
پیشگیری از خشک شدن بیشتر پوست از شوینده های 
غیرصابونی یا »پَن« استفاده کند. خوشبختانه امروزه 
انواع و اقسام پن ها در فروشگاه های مواد آرایشی- 
بهداشتی و داروخانه ها به فروش می رسند. پن ها، 
چربی پوست را به طور کامل از بین نمی برند و باعث 
خشکی پوست نمی شوند. نکته دیگر اینکه افراد 
دارای پوست خشک نباید بیش از حد پوستشان 
را بشویند چون این کار عاملی برای ایجاد اگزما 
و حساسیت خواهد بود. همچنین توصیه می شود 
افراد با پوست خشک پس از شستشو، الیه نازکی 
کرم مرطوب کننده یا کرم ضدآفتاب به پوستشان 
بزنند تا با این کار هم از خشک شدن زیاد پوست 
پیشگیری کنند و هم مانع ورود ذرات آلوده هوا به 
روزنه های پوستی شوند. پوشیدن دستکش قبل از 
خروج از منزل نیز می تواند از ورود ذرات آلوده به 

منافذ پوست دست پیشگیری کند.

بیماری های پوستی با آلودگی  
هوا تشدید می شوند

نگاه  متخصص پوست
 دکتر امیرهوشنگ احسانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

 ترجمه: 
عفت 

عباسیان

در جهان امروزی، بسیاری از ترکیبات شیمیایی زیان آور 
در قالب گازهای مختلف تبخیر می شوند، سپس حالت 
متراکم پیدا می کنند و به همین راحتی اولین رگه های 
باران را اسیدی و سمی خواهند کرد. این ترکیبات 
زیانبار که با عنوان گازهای گلخانه ای هم شناخته می شوند، در تماس با 
نور آفتاب و رطوبت به اسید سولفوریک و اسید نیتریک تغییر می یابند. 
به همین دلیل، امروزه پدیده ای نام »باران اسیدی« معنا پیدا کرده است. 
ترکیبات شیمیایی فراوانی که در باران اسیدی و سمی وجود دارند، به 
کوتیکول موها آسیب می رسانند و حالت چسبندگی، زبری و کدری 
 pH به موها می دهند. البته میزان آسیب دیدگی موها در این مواقع به
آب باران اسیدی هم بستگی دارد. pH عادی آب باران حدود 6 است 
)یعنی کمی اسیدی(، اما این مقدار در شرایط آلودگی هوا می تواند به 
زیر 4 و حتی بعضا به 2 برسد که بسیار خطرناک است. این باران های 
اسیدی می توانند باعث سوختگی پوست سر شوند و  چنان به موها آسیب 
برسانند که موها دچار شکنندگی و ریزش شوند. پس حداقل اتفاقی که 
در تماس موها با باران اسیدی خواهد افتاد، شل شدن ناگهانی موها و 

بعد هم از بین رفتن درخشندگی و زیبایی آنهاست. 

راه هایی برای مراقبت از موها در تماس با باران اسیدی 
1. اول از همه باید تمام تالش تان را برای جلوگیری از تماس باران 
اسیدی )خصوصا در دقایق اولیه باران( با موهایتان انجام دهید. با 

این حال اگر موهایتان خیس شد، پس از رسیدن به خانه سریع آنها را 
با آب ولرم بشویید و از نرم کننده استفاده کنید. اگر به سالمت موهایتان 
اهمیت می دهید، نباید بگذارید آب باران برای ساعات طوالنی روی 
موها باقی بماند، چون هرچه آب باران اسیدی بیشتر با موها تماس 
پیدا کند، کوتیکول  موها نیز شدیدتر آسیب خواهد دید. اگر هم با 
مشکل شوره سر مواجه شدید، از شامپوهای حاوی کتوکونازول و 

ZPTO استفاده کنید و سپس سریع موها را خشک کنید. 
2. همیشه چتر و کاله همراهتان داشته باشید. ضمنا شما باید موهایتان 
را با استفاده از سرم های مخصوص، هیدراته و مرطوب نگه دارید تا اگر 
موها با آب باران اسیدی تماس پیدا کرد، میزان آسیب دیدگی به حداقل 
برسد. موهای خشک و متخلخل، آب بیشتری جذب می کنند و درنتیجه 

صدمات اسیدی را بیشتر خواهند کرد. 
3. زیاده روی در شستن موها با شامپو می تواند احتمال آسیب دیدگی 
موها در تماس با باران های اسیدی و سمی را تشدید کند. پس شستن 
موها را به 2 تا 3 بار در هر هفته محدود کنید تا هم به تمیزی آنها کمک 

کرده باشید و هم به محافظت از سالمتشان. 
4. همیشه پس از شستن موها با شامپو از محصوالت نرم کننده 
 leave-in( استفاده کنید. می توانید از نرم کننده های بدون نیاز به آبکشی
conditioner( استفاده کنید که کنترل و حالت دهی موهای خشک را 

راحت تر می کنند. 
5. وقتی که برای شستن موها به حمام می روید، چند دقیقه پوست 

سرتان را ماساژ دهید تا گردش خون را در این ناحیه بهتر کنید. استفاده 
از روغن های مخصوص پوست و مو برای ماساژ موها نیز اقدام خوبی 
است که باید یک بار در هر هفته انجام شود. در صورت انجام دادن این 
کار،  روغن ماساژ را برای مدت  طوالنی روی موها باقی نگذارید و پس 

از چند ساعت حتما موها را بشویید. 
6. اگر هر روز برای فعالیت های شغلی یا دیگر فعالیت ها از خانه 
بیرون می روید، موهایتان را یک روز در میان با شامپو بشویید. امروزه 
شامپوهایی تولید می شوند که خصلت ترمیم کنندگی دارند و حاوی ترکیباتی 

مانند کراتین هستند. شما می توانید از این شامپوها برای ترمیم ساقه موها 
کمک بگیرید تا آسیب دیدگی موها را کاهش دهید. اگر  موهایتان کوتاه 
است می توانید هر روز موهایتان را بشویید، البته در این مواقع باید از 

شامپوهای بسیار مالیم یا شامپوی کودک استفاده کنید. 
7. در موسم بارندگی از اسپری ها و ژل های حالت دهنده مو استفاده 
نکنید. ترکیبات این محصوالت پس از تماس با آب باران شدیدا 
به پوست سر می چسبند و باعث شکل گیری شوره سر می شوند. 
8. از زیاده روی در استفاده از سشوار و دیگر وسیله های گرمایشی 
برای خشک کردن و حالت دادن به موها خودداری کنید. با این حال 
اگر موهایتان در ساعات شب خیس است و باید قبل از خواب شبانه 
خشک شود، از نرم کننده های بدون نیاز به آبکشی استفاده کرده و موها 

را با هوای سرد و مالیم سشوار خشک کنید. 
9. رطوبت باالتر از میزان عادی، از عوامل مخرب برای موها در 
فصل های سرد سال است. متاسفانه حتی اگر بیشتر ساعات شبانه روز را 
در خانه بمانید، باز هم نمی توانید از آثار منفی و مخرب رطوبت جلوگیری 
کنید. بهترین راه حل برای مقابله با این مشکل، استفاده از ژل های محافظ 
در برابر رطوبت، قبل از حالت دادن به موهاست. این ژل ها به شکل گیری 
نوعی پوشش محافظت کننده روی کوتیکول موها کمک می کنند و مانع 

ورود و خروج رطوبت در ناحیه موها می شوند. 
10. موسم بارندگی )خصوصا در فصل های سرد و آلودگی هوا(، 
زمان مناسبی برای رشد شپش در موهاست. پس در صورت مواجهه 
با هر نوع خارش در پوست سر، به پزشک مراجعه کنید. این مشکل 

میان بچه هایی که مدرسه می روند بیشتر ایجاد می شود. 
health :منبع

باران اسیدی و مرگ خاموش موها
 ترجمه: 

ندا احمدلو 



میزگرد »سالمت« در مورد کبودی پوست با حضور 
دکتر شاهین صالحی متخصص پزشکی ورزشی و

 دکتر سیدمسعود داوودی متخصص پوست و 
دکتر محمد فصیحی محقق طب ایرانی اسالمی و 

دکتر آزیتا حکمت دوست متخصص تغذیه 

چرا پوستمان 
کبود می شود؟

در تمرینات عضله سازی عجله نکنید

بعد از ضربه برای پیشگیری از خون مردگی از کمپرس یخ استفاده کنید

   دکتر شاهین صالحی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   دکتر سیدمسعود داوودی/ عضو هیات علمی دانشگاه بقیه ا... )عج(

نگاه متخصص طب ورزشی

نگاه متخصص پوست

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.

مشخص  آیا  عکس  این  در  دکتر!  آقای   :
است چه اتفاقی برای این ورزشکار افتاده است؟

عضله  یا  بزرگ  سینه ای  عضله  پارگی  دچار  احتماال 
دوسر شده اند.

: چطور این اتفاق پیش آمده است؟
بسیاری از افراد برای قوی شدن عضالت و افزایش 
ایده ال به  اندامی  اندام ها و رسیدن به  انعطاف پذیری 
به  رسیدن  برای  گاهی  اما  می روند  بدنسازی  باشگاه 
این هدف عجله کرده و از وزنه های سنگین استفاده 
می کنند. این روند اشتباه می تواند نتیجه انتخاب نادرست 
یک مربی یا تمرینات خودسرانه ورزشکار باشد. در 
باشگاه بدنسازی، انتخاب وزنه مناسب، سرعت وزنه 
زدن و تکنیک همگی مهم هستند و غفلت در هر یک 
و انتخاب اشتباه می تواند سبب پارگی عضالت شود. از 
شایع ترین پارگی ها در عضالت، پارگی تاندون عضله 
فوق خاری، پارگی عضله دوسر بازو و پارگی عضله 

سینه ای بزرگ است که با خون مردگی وسیع در ناحیه 
بازو و داخلی سینه همراه می شوند. صدای پارگی را 
خود ورزشکار می شنود و اگر عضله کامال پاره شود، 

شاهد به هم خوردن حالت آن است.
یا سرعت وزنه چطور  اشتباه  وزنه زدن   :

سبب پارگی عضالت می شود؟
وقتی ورزشکار وزنه ای انتخاب می کند که خارج از 
توانش و سنگین تر از حدی است که قبال بلند می کرده، 
پارگی عضالت اتفاق می افتد. گاهی نیز گرم نکردن 
مناسب و با بدن سرد وزنه بلند کردن می تواند سبب 

پارگی عضالت شود. 
در برخی شرایط هم وزنه در حد توان ورزشکار است 
و بدن هم گرم شده اما بلند کردن ناگهانی وزنه یا رها 
کردن سریع آن خود سبب پارگی عضالت می شود. 
اما  است  درست  و  بجا  مسائل  این  همه  هم  گاهی 
ورزشکار تکنیک درستی ندارد یا در وضعیت نامناسبی 

قرار گرفته که فشار زیادی به عضله وارد می کند و 
سبب پارگی می شود. 

با چه عالئم  و عوارضی  پارگی عضله   :
همراه است؟

ورزشکار درد شدیدی دارد و عملکرد عضالتش تا 
حد زیادی کاهش می یابد. برای بازگرداندن توانایی در 
مواردی که پارگی شدید است نیاز به جراحی پیش 
میآید. در موارد خفیف تر با درمان های نگهدارنده می توان 
پارگی را بهبود بخشید. نکته مهم اینکه در محل پارگی، 
بافتی که جوش می خورد بافت فیبروز است و بافت 
طبیعی عضله نیست و توان عضله و دامنه حرکتی دست 
کاهش می یابد و احتمال کوتاهی عضله وجود دارد. 
پیشگیری در این موارد بسیار مهم تر از درمان است 
زیرا با از دست دادن بافت طبیعی عضله، بازگردادن 
نکنید.  عجله  تمرینات  در  پس  است.  غیرممکن  آن 
بدن باید گرم باشد و از تکنیک درست استفاده شود. 

برایمان  هم  خفیف تر  کبودی های  مورد  در   :
توضیح دهید. 

کبودی یعنی پاره شدن عروق ریز در ناحیه و بروز خونریزی 
در بافت زیر جلد یا بافت عضالنی. کبودی علل گوناگونی 
دارد؛ علت نخست پارگی عضالت است. علت دوم پارگی 
عروق زیر جلدی به دنبال ضربات مداوم، علت سوم اختالالت 
انعقادی است که در اثر بیماری یا مصرف دارو ایجاد شده 
است. برخی داروها مثل آسپیرین و هپارین خون را رقیق 
می کنند و اگر فرد در زمان مصرف این داروها مثال شروع به 
حلقه زدن کند، کبودی زیرجلدی در اطراف کمر دیده خواهد 
شد. به طور خالصه کبودی عالمت خوشایندی نیست و اگر 
فردی حین ورزش دچار کبودی شد باید دنبال یافتن علت 
آن و رفعش باشد. اگر فرد مبتال به بیماری خاصی نیست 
باید شدت ورزش یا ابزار ورزشی خود را تغییر دهد. گاهی 
حلقه هایی که برای ورزش استفاده می شود برجستگی های 
سفتی دارد. این برجستگی ها کبودی و خونریزی ایجاد می کند 

و باید از حلقه های صاف استفاده کرد.

خون مردگی یا کبودی در واقع خونریزی در بافت های عمقی است که 2 
دلیل عمده دارد:

1. مشکالت عروقی: عروق به دالیلی پاره شده و به دنبال آن خونریزی 
زیرپوستی اتفاق می افتد.

2. اختالالت انعقادی: به دنبال ضربات جزیی به اندام ها، بافت های عمقی 
دچار خونریزی می شوند.

 برخی افراد ذاتا و به صورت ژنتیکی مخصوصا در پاها عروق شکننده ای دارند 
و به دنبال ایستادن های طوالنی مدت، خون در پاهایشان تجمع پیدا می کند 
و باعث پارگی عروق می شود. در این موارد معموال شاهد خونریزی های 
جزیی در عروق ریز اندام ها هستیم. در این افراد انعقاد خون بسیار کند و دیر 
اتفاق می افتد و در اثر ضربه های جزیی فرد دچار خون مردگی وسیع می شود. 
گاهی هم بیماری های مربوط به دیواره عروق یا واسکولیت کنار التهاب دیواره 
عروق سبب شکنندگی عروق می شود و نتیجه آن خونریزی های زیرپوستی و 
لخته های عروقی است. گاهی هم واقعا فردی مبتال به اختالالت عروقی خاصی 
نیست و به دنبال حوادث و ضربات یا جراحی ها دچار خون مردگی می شود. 
در موارد غیربیماری، کبودی نیاز به درمان خاصی ندارد. در افرادی که عروق 
شکننده دارند استفاده از جوراب واریس که از بیرون، پوست و عروق را 
حمایت کند می تواند تا حدی محافظ  و مفید باشد. در مورد بیماری هایی 

مثل هموفیلی و واسکولیت درمان های تزریقاتی مربوط می تواند جلوی 
خونریزی های زیرپوستی را بگیرد. 

بعد از ضربات یا در مواردی که قرار است در موضعی جراحی کوچکی انجام 
شود، مثال در تزریق های پوستی اطراف چشم برای پیشگیری از تیره شدن و 
کبودی پوست می توان از یخ برای سرد نگه داشتن موضع استفاده کرد تا به 
حجم خون مردگی اضافه نشود و جلوی خونریزی زیرپوستی گرفته شود. 
البته پمادهای ضدکبودی هم در داروخانه موجود است که به درمان سریع تر 
خون مردگی های ناشی از جراحی کمک می کند. این داروها حاوی ترکیبات 
منقبض کننده عروق است و جلوی روند خونریزی را می گیرد و ادعا می شود 
به جذب سریع تر خون مردگی کمک می کند اما استفاده از آن ضرورتی ندارد 
و سرعت رفع خون مردگی به دنبال استفاده از این پمادها خیلی بیشتر از روال 

و سرعت طبیعی آن نیست.
کبودی معموال بیش از چند روز بیشتر باقی نمی ماند. در مواردی خون مردگی 
به تدریج پروتئین های موجود در خون و  اما  تا چند هفته طول می کشد 
مولکول های آهن جذب می شوند. کبودی در ابتدا آبی کبود مایل به قرمز 

تیره است و به تدریج سبزتیره  و سبز کمرنگ و بعد ته رنگ زرد می شود.
نکته دیگر اینکه بیماری های خودایمنی مثل لوپوس )بیماری خودایمنی که 
با درد و تورم مفاصل همراه است( و آرتریت روماتوئید )التهاب مفاصل( 

به عنوان عوامل موثر در بروز کبودی زیر پوست مطرح هستند. همچنین 
کبودی های مکرر، اگر با خونریزی از لثه ها و ابتال به عفونت های مکرر همراه 
باشد، می تواند نشانه ای از ابتال به بیماری خطرناکی مثل سرطان خون تلقی 
شود. برخی بیماری های زمینه ای با افت پالکت های خون، خونریزی از لثه ها 

و خون مردگی های وسیع همراه است.
البته در برخی موارد، مصرف داروهایی مثل آسپیرین، داروهای ضدالتهابی 
غیراستروئیدی، آنتی بیوتیک ها، آنتی هیستامین ها و رقیق کننده های خون و گزش 
حشرات می تواند کبودی به دنبال داشته باشد. کمبود ویتامین C از علت های 
موثر در شکنندگی عروق محسوب می شود که با مصرف قرص های خوراکی 

ویتامین C قابل جبران است.
یکی دیگر از کبودی هایی که افراد را نگران می کند، کبودی ناخن است. 
مهم ترین علت کبودی ناخن ضربه و آسیب های شغلی، ورزشی یا تفریحی 
است که پس از مدت کوتاهی از بین می رود اما خون مردگی های خطی زیر 
بیماری  از  ناشی  می تواند  می شود،  ایجاد  خاصی  علت  بدون  که  ناخن 
درماتومیوزیت باشد که نوعی بیماری التهابی است و با تغییرات تخریبی در 
ماهیچه ها و پوست همراه است. پس نباید فراموش کرد کبودی مداوم و 
ناگهانی در پوست یا ناخن که علت خاصی برای آن پیدا نمی کنیم، نیاز به 

پیگیری جدی دارد.

این هفته با عکس دلخراش یکی از خوانندگان مان مواجه شدیم که برایمان 
ایمیل شده بود. ورزشکاری که به دنبال بلند کردن وزنه سنگین در باشگاه 
دچار پارگی ماهیچه ای و کبودی متعاقب آن شده است. جدا از مساله پارگی 
عضالت و بافت ها که ممکن است در باشگاه یا در پی بلند کردن وسایل سنگین 
بدون در نظر گرفتن شرایط ایجاد شود، مساله کبودی موضوعی رایج است. بسیاری از افراد از 
این موضوع شکایت دارند که در ورزش فوتبال یا طناب بازی یا حتی در خانه به دنبال حلقه 
زدن دچار خون مردگی و کبودی در ساق پا یا دور کمر می شوند. برخی نیز شب می خوابند و 
صبح با کبودی بزرگی روی بازو یا ران برمی خیزند. خون مردگی از نظر ظاهری نمای جالبی 
ندارد و محو شدنش معموال چند روز تا یک هفته زمان می برد. به همین بهانه در رابطه با دالیل 
بروز کبودی و عوامل موثر در تشدید یا تسکین آن با متخصصان »سالمت« گفت و گو کرده ایم.

 سمیه 
مقصودعلی

میزگرد زیبایی شماره هفتصدوسی  وهفت  بیست ویک دی نودوهشت30

  محمد فصیحی
متخصص بیماری های عفونی

  دکتر آزیتا حکمت دوست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه محقق طب ایرانی اسالمی

نگاه متخصص تغذیه

خون مردگی اصطالحا به لکه زرد، سیاه یا کبودی 
می گویند که زیر پوست نمایان می شود و در 
واقع تجمع خون در زیر پوست است که در 
بیشتر موارد بی خطر است و بدون درمان برطرف 
خواهد شد. خون مردگی با توجه به اینکه در کدام 
عضو بدن )انگشتان، گوش، سر ...( اتفاق بیفتد با 
عالئم خاصی همراه است. میزان کبودی به شدت 
ضربه واردشده بستگی دارد و معموال حاشیه 
آن پراکنده است و روی یک خط صاف نیست.
برای درمان خون مردگی در طب سنتی 5 راه حل 
ساده توصیه شده که از روز دوم می تواند به درمان 
سریع تر خون مردگی و رفع کبودی کمک کند. 
وسعت  کاهش  راه  تنها  نخست  روز  در 
خون مردگی استفاده از کمپرس یخ است اما از 
روز دوم می توان از روش های زیر کمک گرفت:
قطره   25 گیاهی:  روغن های  از  استفاده   .1
روغن شمعدانی، 12 قطره روغن سرو، 12 قطره 
روغن اسطوخودوس، 12 قطره سنبل هندی، 7 
قطره هلیکروسوم، 7 قطره رازیانه و رزماری 
و 7 قطره کندر را با هم مخلوط کنید و روی 
خون مردگی بزنید. این روغن ها گردش خون را 
تسریع می کنند و سبب رفع خون مردگی می شوند.
حاوی  گیاه  این  آبی:  شاهی  از  استفاده   .2
ویتامین های C و K است که کبودی را رفع می کند.
3. استفاده از سرکه و آب گرم: سرکه را با آب 
گرم مخلوط کنید و روی محل کبودی بزنید. 
این محلول سبب جدا شدن سلول های خونی 

و رفع خون مردگی می شود.
4. استفاده از پیاز: پیاز را حلقه کنید و روی کبودی 

بگذارید. پیاز باید 20 ثانیه روی محل بماند.
5. استفاده از برگ جعفری: برگ های جعفری 
را ریز کنید و روی محل کبودی بگذارید و با 
باند ببندید. این درمان خانگی به سرعت کبودی 

را رفع می کند.

کبودی علل گوناگونی دارد. یکی از علل عمده 
بروز کبودی ها ضرباتی هستند که سبب پارگی 
عروق می شوند اما گاهی کبودی ها طبیعی نیستند 
و فرد با ضربه کوچکی و حتی بدون اینکه متوجه 
شود دچار کبودی می شود. کم بودن پالکت های 
خونی یا اختالالتی در مسیر انعقاد خون می تواند 

مسبب این مشکل باشد. 
در علم تغذیه کمبود برخی پروتئین ها یا نارسایی 
کبدی و کمبود ویتامین K می تواند زمینه ساز 
این مشکالت باشد که با برخورداری از رژیم 
متعادل و متنوع غذایی می توان آن را برطرف 
کرد. ویتامینK  در روده توسط میکروفلورهای 
آنتی بیوتیک  اگر فردی  تولید می شود و  روده 
مصرف نکرده باشد و میکروفلورهای روده سالم 
باشند، ویتامین K تولید و جذب خواهد شد. از 
منابع غذایی ویتامین k هم می توان به سبزیجات 
برگ سبز مثل کلم و کاهو و اسفناج اشاره کرد. 
کمبود ویتامین C هم از آنجا که در کالژن سازی 
و ساخت دیواره مویرگ ها و بافت های پیوندی 
نقش دارد سبب خونریزی و کبودی می شود. 
از منابع ویتامینC می توان به میوه و سبزیجات 
تازه به ویژه انواع ترش مزه اشاره کرد. البته لیمو 

شیرین هم منبع خوبی از ویتامین C است. 
به طور کلی، اگر فردی رژیم سالمی داشته باشد 
و از تمام مواد غذایی به اندازه کافی مصرف 
 کند احتمال بروز کمبودهای تغذیه ای که باعث 
کبودی در بدن می شوند کاهش می یابد، مگر 
اینکه فرد به دلیل بیماری التهابی روده یا سایر 
بیماری های گوارشی و مصرف آنتی بیوتیک دچار 
جذب پایین برخی ویتامین ها و عدم تولید ویتامین 
K شود. اگر این موارد وجود نداشت، فرد باید 
دنبال دالیلی غیر از دالیل تغذیه ای برای بروز 

کبودی بگردد.

5 دستور ساده سنتی 
برای رفع کبودی

کمبود ویتامین k وc را 
جدی بگیرید

salamat.ir



بهترین فراورده های آرایشی در زمان آلودگی هوا 
به اشکال گوناگون اثر می کنند. بعضی از آنها از 
پوست در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند 
و بعضی دیگر تاثیر منفی رادیکال های آزاد روی 
پوست را به حداقل می رسانند. در هر دو مورد، 
به خود شما بستگی دارد که چه نوع فراورده ای 
را انتخاب کنید ولی به  طور کلی پیشنهاد ما به 
شما این است که سراغ محصولی بروید که با 

پوستتان سازگارتر باشد!
برای داشتن پوستی سالم و باطراوت الزم است 
مرطوب سازی  و  مراقبت  پاک سازی،  مراحل 
پوست به درستی انجام شود. در این میان نخستین 
گام در راستای ممانعت از نشستن آالینده ها روی 
پوست و نفوذ به آن، پاک سازی درست پوست 
است که باید به طور عمیق انجام گیرد. بهترین 
انتخاب شما در این مرحله استفاده از ژل پاک کننده 
حاوی جلبک دریایی است. معموال این نوع ژل ها 
به عمق پوست نفوذ می کنند و بدون اینکه باعث 
خشکی پوست شوند، آن  را به بهترین شکل 

ممکن پاک سازی خواهند کرد. 
در مرحله دوم باید محصولی تهیه کنید که به 
خوبی از پوست در مقابل آلودگی هوا مراقبت 
کند. این محصول باید قابلیت محافظت از پوست 
در برابر عوامل مخرب خارجی را نیز داشته باشد. 
برای این منظور محصولی انتخاب کنید که غنی 
از اسید هیالورونیک باشد و همزمان از قابلیت 
مرطوب کنند گی باالیی برخوردار باشد. توصیه 
می شود پایه این کرم، از گیاه جو، آفتابگردان و 
خیار باشد چون این مواد ذرات سمی موجود 

در محیط را کامال تصفیه می کنند. 
مربوط  موها  از  مراقبت  به  که  سوم  مرحله 
می شود، استفاده از شامپوی سم زداست. معموال 
این قبیل شامپوها فیبر مویی را به کمک میسل ها 
تولید محصوالت  می کنند. خوشبختانه  پاک 
پاک کننده پوست همچنان در حال توسعه است 
و تازه ترین ابتکار در این مسیر افزودن ذرات 

میسل به محتویات این محصوالت است.
میسل، مجموعه های مولکولی متشکل از مواد 
متفاوتی است که به شکل کروی، گرد هم جمع 
می شوند. در محصوالت پاک سازی پوست، سطح 
بیرونی این کره ها قابلیت حل شدن در آب را 
دارد اما بخش داخلی آنها در چربی حل می شود. 
میسل می تواند آرایش یا چربی را از طریق جذب 
آن از روی پوست پاک کند. گوی های میسلی به 
لطف قابلیت انحالل در آب، می توانند به سادگی 
از روی پوست یا مو پاک شوند. این راه بسیار 
مالیم برای پاک کردن پوست است و دیگر نیازی 

به مالش شدید پوست نیست.
است.  پوست  مرطوب سازی  چهارم،  مرحله 

بهترین راهکار برای تقویت مقاومت طبیعی 
پوست، استفاده از اسپری ضدغبار و آلودگی  
است. این نوع اسپری در هوای آلوده معجزه 
می کند چون در یک زمان پوست را مرطوب و 
سمومی که در سطح پوست تجمع کرده اند را 

پاک سازی می کند. 
معضل آلودگی هوا،  موضوعی است که این 
روزها در سرفصل اخبار رسانه ها قرار دارد. 
بدون شک آالینده ها تاثیرات مخرب و بعضا 
با  اما  می گذارند  پوست  بر  غیرقابل جبرانی 
رعایت برخی راهکارها، امکان داشتن پوستی 
شاداب و باطراوت، حتی در چنین هوایی نیز 

امکان پذیر است. 

آرایش، سدی محافظ در برابر 
آلودگی هوا

شاید به نظرتان عجیب باشد و شاید اصال این موضوع 
را نپذیرید ولی باید بدانید آرایش، اگر با دید مقابله 
با آلودگی هوا به آن نگاه  شود، مانع محکمی در 
برابر ذرات سمی موجود در محیط پیرامون است، 
به طوری که به شکل چشمگیری از نفوذ این ذرات 
در پوست جلوگیری می کند. آرایش این توان را دارد 
تا برای پوست، نقش سپر محافظ را در برابر ذرات 
آلوده موجود در هوا بازی کند چون فراورده های 
آرایشی، مثل کرم پودر، BB یا CC کرم ها و نیز 
پنکیک های آرایشی، اولین عناصری هستند که با 
هوا و آلودگی هوا در تماس مستقیم هستند. بنابراین 

آرایش در هوای آلوده برای شهروندانی که همواره 
دغدغه داشتن پوستی باطراوت و شاداب را دارند، 
حکم معجزه دارد. پودرهای آرایشی نیز با توجه 
به بافت حجیمی که دارند، نقش یک حفاظ را در 
مقابل آالینده های سمی ایفا می کنند. البته الزم به 
یادآوری ا ست که تمام کرم پودرهای موجود در بازار 
این قابلیت را ندارند و چه بسا که حتی بعضی از 
آنها جذب آالینده ها را به پوست شدت ببخشند. 

محصوالت آرایشی برای مبارزه با 
آالینده ها 

آن گروه از فراورده های آرایشی که قابلیت مقابله با 
آثار مخرب آلودگی هوا را دارند و نیز از کدرشدن 

رنگ پوست جلوگیری می کنند، ترکیب و ساختار 
ویژه ای دارند. هنگام انتخاب کرم پودر، مطمئن 
شوید که حاوی آنتی اکسیدان باشد. آنتی اکسیدان ها 
که در میوه ها و سبزی های بسیاری موجود هستند، 
فعالیت آالینده ها را روی پوست خنثی می کنند. 
در فرمول آن گروه از فراورده های آرایشی که 
توان مراقبت از پوست در برابر آلودگی هوا را 
دارند، ویتامینC و E به وفور یافت می شود. این 
دو ویتامین که مسوولیت محافظت از اپیدرم را 
برعهده دارند، اولین عناصری هستند که در مقابل 
آلودگی هوا ناگهان افت می کنند. فراورده های 
 spf آرایشی مناسب در زمان آلودگی، از شاخص
برخوردار هستند. spf مخفف فاکتور حفاظتی در 
برابر خورشید است و اشاره به مقدار زمانی دارد 
که شما می توانید بدون آفتاب سوختگی در مقابل 
نور خورشید قرار بگیرید. از آنجا که اثر مخرب 
ناشی از آلودگی با اشعه های فرابنفش شدت 
می گیرد، معموال توصیه می شود فراورده های 
آرایشی مصرفی حاوی این شاخص باشند. برای 
مقابله با اثر آلودگی هوا، الزم است فراورده های 
آرایشی حاوی آنتی توکسین نیز باشند چرا که این 
ماده برای حفظ سالمت و طراوت پوست الزم 
و ضروری است. آنتی توکسین یا همان پادزهر، 
ماده ای است که گلبول های سفید برای دفاع از 
بدن در مقابل سموم و میکروب ها ترشح می کنند.

نحوه انتخاب بهترین کرم پودر در 
هوای آلوده

معموال ایده آل ترین کرم پودر در هوای آلوده دارای 
ضدآفتاب با spf 15 است. بافت منسجم و در عین 
حال سبک دارد، به طوری که بعد از مصرف روی 
پوست، حالتی خاص و طبیعی به آن می بخشد. 
اگر شما نیز شهروند یک شهر آلوده هستید، از 

مصرف چنین کرم پودری غافل نشوید! 
https://www.elle.fr :منابع
https://www.monvanityideal.com

آیا آرایش محافظ مناسبی برای پوست در هوای آلوده است؟

مواد آرایشی بی کیفیت و افزایش جذب آالینده ها در پوست 
آلودگی هوا یکی از دشمنان مهم پوست محسوب 
می شود. از این رو، برای مقابله با آثار مخرب 
رادیکال های آزاد، محافظت از پوست و داشتن 
پوستی شاداب و باطراوت باید مناسب ترین 
محصوالت آرایشی را در هوای آلوده مصرف کنیم. متاسفانه فرار 
از آلودگی هوا در کالنشهرها و شهرهای صنعتی تقریبا غیرممکن 

است. از یک سو، پوست کدر می شود و از سوی دیگر ریزگردها 
و رادیکال های آزاد به پوست آسیب می رسانند، آن  را بیش از 
حد خشک می کنند و درنهایت منجر به پیری زودهنگام این عضو 
حیاتی و حساس می شوند. برای غلبه بر این مشکل، امروزه تقریبا 
تمام برندهای آرایشی، فراورده هایی را به بازار عرضه کرده اند 
که برای پاک سازی پوست بسیار موثرند بنابراین زمانی  که در 

شهری آلوده زندگی می کنید الزم است هر شب قبل از خواب 
به کمک شیرپاک کن یا آب میسالر، پوستتان را از آرایش پاک  
کنید. به این ترتیب اکسیژن بیشتری به پوست می رسد و پوست 

طراوت و درخشش خود را حفظ خواهد کرد.
الزم است صبح ها پوست صورتتان را کامال مرطوب کنید. از 
این مرحله غافل نشوید چون مرطوب سازی مداوم و درست 

پوست، راز داشتن پوستی زیبا و صورتی چاق و اصطالحا تو 
پر است. فراورده ای که برای مرطوب سازی پوستتان مصرف 
می کنید،  ممکن است به شکل کرم یا ژل باشد. این فراورده  
به خوبی ماساژ دهید.  بزنید و  را روی کل صورت و گردن 
پیشنهاد ما به شما این است که فراورده انتخابی شما غنی از 

آنتی اکسیدان، ویتامینE و نیز پلی فنول ها باشد. 
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پیر شدن روندی طبیعی است که حداقل 
آن  از  اجتناب  برای  راهی  امروز هیچ  تا 
شناخته نشده است. با این حال در طبیعت 
می توانید مواد غذایی مختلفی را پیدا کنید 
که خوردن شان شما را چند سال جوان تر از آنچه که واقعا 

هستید، نشان می دهد.

روغن زیتون بکر
روغن زیتون بکر تقریبا یکی از سالم ترین مواد غذایی روی 
کره زمین است. مطالعات نشان می دهد مصرف این روغن 
با  بیماری های مرتبط  از  بسیاری  از  پیشگیری  به  می تواند 
افزایش سن کمک کند. مصرف روغن زیتون عالوه بر کاهش 
فشارخون، کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی- عروقی 
و پیشگیری از نشانگان متابولیک و حتی بعضی سرطان ها، 
می تواند پوست شما را هم جوان تر کند. مطالعات انسانی و 
حیوانی نشان داده روغن زیتون  آثار ضدالتهابی قوی دارد 
و خطر آسیب های پوستی ناشی از تماس با نور خورشید 
را کاهش می دهد. تقریبا 73 درصد از روغن زیتون متشکل 
از روغن های غیراشباع است که به بهبود خاصیت کشسانی 

پوست و سفت شدن آن کمک می کند.

چای سبز
چای سبز یک آنتی اکسیدان قوی است که مانع بروز آسیب های 
ناشی از وجود رادیکال های آزاد می شود. رادیکال های آزاد، 
مولکول های ناپایداری هستند که در فرایند متابولیسم و در 
پاسخ به استرس به وجود می آیند و آنتی اکسیدان ها با تغییر 
در ساختار رادیکال های آزاد، اثر مخرب آنها را خنثی می کنند. 
چای سبز سرشار از آنتی اکسیدانی به نام پلی فنول است که از 
کالژن – پروتئین اصلی پوست – حفاظت می کند بنابراین 
مصرف چای سبز می تواند از پوست شما در برابر آثار پیری 

مراقبت کند.

ماهی های پرچرب
ماهی پرچرب یک غذای ضدپیری واقعی است. امگا3 موجود 
در ماهی های پرچرب، اثر ضدالتهابی قوی دارند و از  آثار مخرب 
اشعه آفتاب بر پوست پیشگیری می کنند. سالمون یکی از 

محبوب ترین 
پرچرب  ماهی های 

نام  به  آنتی اکسیدانی  حاوی  امگا3،  بر  عالو  که  است 
باعث  که  کارتنوئیدهاست  خانواده  از  »آستاکسانتین« 
می شود پوست جوان تر به نظر برسد. تحقیقات نشان می دهد 
آستاکسانتین یکی از قوی ترین آنتی اکسیدان ها در طبیعت 
است که به آن »پادشاه کاروتنوئیدها« لقب داده اند. توانایی 
آستاکسانتین برای مبارزه با رادیکال  های آزاد ۶ هزار برابر 
بیشتر از ویتامینC است، 55۰ برابر باالتر از ویتامینE و ۴۰ 
برابر بیشتر از بتاکاروتن. بعضی از بهترین منابع آستاکسانتین 
شبیه  )سخت پوستی  کریل  وحشی،  سالمون  ماهی  شامل 
میگو(، جلبک، ماهی قزل آال، خرچنگ و میگو هستند. البته 
اگر شما هم جزو افرادی هستید که ماهی نمی خورند، نگران 
نشوید زیرا آستاکسانتین به شکل مکمل طبیعی نیز موجود 
است. این مکمل ها از جلبک های غنی از آستاکسانتین تهیه 
می  شوند و به شکل کپسول درمی آیند تا ما به راحتی از آن 

استفاده کنیم و از مزایایشان بهره مند شویم.

شکالت تیره
پوست  برای  تیره  شکالت های  فواید  از  می خواهید  اگر 
مطمئن شوید، باید بدانید آنتی اکسیدان های موجود در این 
شکالت ها از میزان آنتی اکسیدانی که در بلوبری یا کرن بری 
وجود دارد هم باالتر است. شکالت های تیره فشارخون را 
پایین می آورند، مقاومت سلول های بدن در برابر انسولین را 
کم و به افزایش خاصیت کشسانی عروق کمک می کنند. 
آنتی اکسیدان موجود در شکالت های تیره از نوع فالونول 

است و از پوست در برابر رادیکال های آزاد 
و  آثار مخرب نور خورشید مراقبت می کند. 
در مطالعه ای مشخص شده، شکالت تیره با 
مقدار فالونول باال، مدتی را که افراد پیش 
از قرمز شدن پوست می توانند زیر آفتاب 
بمانند، دو برابر می کند. در ضمن یادتان 
باشد هرچقدر میزان کاکائو بیشتر باشد؛ 
در شکالت  موجود  آنتی اکسیدان  یعنی 
شما باالتر است. پس وقتی می خواهید 
و  درصد  انواع 7۰  بخرید،  تلخ  شکالت 

باالتر را در اولویت قرار دهید.

تخم کتان
تخم کتان حاوی لیگنان است که می تواند کلسترول 
و قند خون را پایین بیاورد و خطر ابتال به سرطان پستان 
و پروستات را کاهش دهد. عالوه بر این، تخم کتان حاوی 
اسید چرب امگا3 است که آثار سن بر پوست را کمتر می کند. 
نتایج مطالعه ای نشان می دهد زنانی که 12 هفته تخم کتان 
مصرف کرده اند، هم پوست صاف تری دارند و هم میزان 

رطوبت پوستشان افزایش یافته است.

انار
اگر چای سبز خوب است، انار از آن هم بهتر است!

نتایج مطالعات نشان داده فعالیت آنتی اکسیدانی انار حتی از 
چای سبز هم باالتر است. انار التهاب را کم می کند و جالب 
اینکه در یک مطالعه مشخص شده، بخش های مختلف انار 
افزایش تولید کالژن و ترمیم  با هم کار می کنند و باعث 

بخش های آسیب دیده پوست می شوند.

آووکادو
از  و هم سرشار  است  قلب  دوستدار  میوه  آووکادو، هم 
انواع ویتامین ها و مواد معدنی که مثل یک پرستار مهربان از 
پوست مراقبت می کنند. در آووکادو ترکیبات منحصربه فردی 
به نام الکل های چرب پلی هیدروکسیالت وجود دارد که 
با التهاب می جنگند و از سلول های پوست در برابر آثار 
مخرب نور خورشید و تخریب دی ان ای سلول محافظت 
می کنند. آووکادو همچنین سرشار از چربی های غیراشباع 
و آنتی اکسیدان های لوتئین و گزانتین است که آثار مثبت 

این میوه بر پوست را چند برابر می کند.
Healthline :منبع

به  خود  انرژی  تامین  برای  پوست 
پروتئین ها،  مانند  درشت مغذی هایی 
دارد.  نیاز  چربی ها  و  کربوهیدرات ها 
وقتی ما نان و پنیر می خوریم همین لقمه 
نان و پنیر صبحانه در دستگاه گوارش 
با هضم و جذب و شکستن مولکول های تشکیل دهنده بافت نان و پنیر به مواد اولیه 
سازنده اش از جمله پروتئین و چربی و قند تجزیه می شود و از مسیر گردش خون با 
سایر ریزمغذی های مورد نیاز برای ساخت و ترمیم پوست در دسترس اپیدرم و بافت 
پیوندی قرار می گیرد. البته بدن از نظر تامین مواد قندی و چربی ها کمبودی ندارد زیرا 

معموال این درشت مغذی ها خیلی بیشتر از حد نیاز بدن دریافت می شوند. 
نکته بسیار مهم در رابطه با طراوت پوست و شادابی و زیبایی آن در مورد درشت مغذی ها، 
شکل آنهاست که اگر از نوع قندهای آسان هضم و زودجذب باشند، مثل قندهای 
موجود در تنقالت شیرین، نوشابه ها، شربت ها یا غالت و فراورده های بدون سبوس، 
به صورت کیک، کلوچه، شیرینی های خشک و تر، بیسکویت های گوناگون و دسرهای 
رنگارنگ، همگی بیماری زا هستند و باعث پیری زودرس می شوند زیرا قندهای 
موجود در ترکیبات این مواد، پس از مصرف به سرعت هضم و جذب می شوند و 
سطح قند خون را افزایش می دهند. این مساله منجر به ترشح انسولین از لوزالمعده 
می شود. افزایش میزان انسولین و هورمون شبه رشد نیز باعث رشد همه سلول ها 
ازجمله سلول های چربی پوست می شوند که زمینه الزم را برای التهابات و بروز 
جوش های پوستی فراهم می کنند و سرعت پیری پوست و سایر بافت ها را افزایش 
می دهد.از این رو، کسانی که مشکل پوستی دارند بهتر است برای مدتی از مصرف 
قندهای تصفیه شده خودداری کنند یا مقدار استفاده از آنها را به نحو چشمگیری 
کاهش دهند. با حذف یا کاهش مصرف قندهای تصفیه شده و جایگزین کردن آردها، 
نان ها و فراورده های بدون سبوس با نوع سبوس دار، بعد از اندک زمانی آثار بهبود 
وضعیت بافت پوست آشکار خواهد شد. البته الزم است هنگام استفاده از قندهای 
مرکب نیز حد اعتدال رعایت شود تا از افزایش سطح قند خون و ترشح انسولین 

بیش ازاندازه پیشگیری شود.

چه غذاهایی دوستدار سالمت پوست هستند؟
غذاهای سنتی مصرفی در دهه های گذشته یا استفاده از منوهای مدرن و بسیار مفید رژیم 
مدیترانه ای که سرشار از گروه های غذایی باارزشی مانند روغن زیتون و میوه های محلی، 
سبزیجات متنوع و آبزیان است، بهترین منابع غذایی هستند. البته پیروی از غذاهای شرق 
دور آسیا که دربردارنده چای سبز، جلبک های دریایی، سویا و فراورده های آن هستند، 
نیز مفید است و از طریق گنجاندن این مواد در تغذیه روزمره نه تنها موجب صرفه جویی 
در میزان انرژی دریافتی می شود، بلکه به علت غنی بودن آنها با ریزمغذی های بسیار 
مفید، مانع ایجاد گرسنگی های سلولی می شود، همچنین سویا و فراورده های آن با 

استروژن های گیاهی خود به جوان ماندن پوست کمک می کنند.

 با این مواد غذایی 10 سال کوچک تر به نظر برسید

منوی جوان سازی!
ترجمه:

مستانه تابش

افرادی که جوش می زنند کمتر مواد 
قندی بخورند 

 دکتر سیدضیاءالدین 
مظهری

 متخصص تغذیه و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی ایران 
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شماره هفتصدوسی وهفت   بیست ویک دی نودوهشت

و آنچ اندر فهم ناید 
فهم کن*

فهمیدن،  فهمیده ام  است  مدتی 
سخت ترین کار دنیاست و تلخ ترین 
می ریزد.  آدمی  کام  به  را  شرنگ ها 
می کند  بیدار  را  وجدان  دانستن، 
نهیب  بیدار شد، هی  که  و وجدان 
از خواب خرگوشی  هی  و  می زند 
خودت  با  نمی گذارد  و  می پراندت 
و زندگی ات سرگرم بمانی. سرت را 
بکنی در الک خودت و وانمود کنی 

نمی بینی و نمی شنوی. 
بعضی آدم ها از این دانستن و جمعی 
حواس خوشنودند و خوشحال که 
برخی  و  نیست  خواب  وجدانشان 
دیگر دلشان قدری ندانستن می خواهد. 
خودشان را می زنند به آن راه و هزار 
و یک بهانه رنگارنگ برای دیگران و 
از آن بدتر، برای خودشان می تراشند 
تا بی تفاوتی و بی مهری شان را توجیه 
کنند. توجیه های خوشرنگ و لعاب 

که به درد خودشان هم نمی خورد. 
نتیجه  این خفه کردن صدای وجدان 
و گرم کردن سرش با اسباب بازی های 
دنیا، نتیجه این بد بودن ما که نمی خواهیم 
باورش کنیم، می شود بچه هایی که سر 
چهارراه ها، در جاده بهشت زهرا)س(، 
در گوشه گوشه میدان های شهر، در 
سرما می لرزند و به امید شکار نگاهی 
مهربان و جلب قدری دلسوزی، متاع 
ارزانقیمت شان را جلوی چشم های 
عابران می گیرند. عابرانی که دل های 
خواب  به  را  وجدانشان  سردشان، 

زمستانی برده است. 
چشمانت را باز کن؛ کودکی از سوز 
سرما در خود مچاله شده و مجبور است 
یا مجبورش کرده اند، با همان لباس 
اندک در خیابان کار کند. خانه هایی 
سردند، ساکنانش سرپناه امنی ندارند، 

کودکانی معصوم سردشان است.
از دست ما آدم ها خیلی کارها برمی آید 
اگر بخواهیم، اگر برایمان مهم باشد و 

بخواهیم که بدانیم.
* مولوی

حرف آخر

جوان  دختر  سه  مادر  خانم  فاطمه 
است و مثل همه مادرها، ازدواج و 
خوشبختی دخترانش نهایت آرزویش 
است مخصوصا که قرار است یکی از 
دخترانش ماه آینده به خانه بخت برود 
اما غصه  نداری ها نمی گذارد شادی بر 

وجودش ریشه بدواند.
به دلیل چک  وقتی شوهرش  از  او  
خیاطی  با  افتاد،  زندان  به  برگشتی 
سعی کرد تمام آرزوهای سه دخترش 
کنار  در  هم  آنها  و  کند  برآورده  را 
درس خواندن به مادر کمک می کردند 
اما چند وقتی است بیشتر کارها روی 
فاطمه  چراکه  دخترهاست  دوش 
خانم به سرطان دهانه رحم مبتال شده 
و شیمی درمانی و پرتودرمانی رمقی 

برای کار نگذاشته است. 
با وجود این، فاطمه خانم تمام نیرویش 
را به کار گرفته تا جهیزیه دخترش را 
که ماه آینده به خانه بخت می رود، 
تهیه کند اما آنها در تامین داروهای 
مادر خانواده  هم درمانده اند چه رسد 

به تهیه جهیزیه. 
من و تو می توانیم با یک تیر دو نشان 
بزنیم و به تامین هزینه های درمان و 
کنیم.  کمک  خانواده،  دختر  جهیزیه 
نقدی  می توانید کمک  کار  این  برای 
با شماره   خود را  به کارت پارسیان 
به نام   6221-0610-8001-0756
عاشورا  امدادگران  خیریه  موسسه 
واریز کنید و با شماره تلفن75983000 
همراه  شماره  یا  )داخلی2( 

09198012677 تماس بگیرید.
این مددجو با کد 2۴823 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

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

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

منتشر شود.

واقعیت این است که هر انسانی بر اساس نگرش خود 
احساس خوشایند یا ناخوشایند دارد. نمی شود منکر 
شرایط خوب یا بد شد ولی نگاه و روایت هر کسی از 
شرایط متفاوت است. زنان نقش بسیار مهمی در تحوالت 
جامعه و خانواده دارند بنابراین، برداشتشان از زندگی و 
احساس خوشایندشان تاثیر بسزایی در چگونگی حال 
خانواده و جامعه دارد. در این مطلب به چند نقش مهم 
زنان در جامعه می پردازیم و هر یک را به چالش می کشیم.

زنان کارگر، مدیر، پزشک، وکیل و...
امروزه زنان در قسمت های مختلف شاغل هستند و تاثیر 
بسزایی در جامعه دارند. کارگران به اندازه پزشکان موثرند 
زیرا صنعت بدون کارگران فلج است. جسارت و توانمندی 
زنان در مشاغل مختلف باعث شده زن به رسمیت شناخته 
شود زیرا تاثیرش انکارشدنی نیست. حضور زنان در محل 
کار، ایفای وظایفشان و حس مسوولیت پذیری شان هرچند 
با درآمدهای نسبتا ناعادالنه به آنها حس مفید بودن می دهد.
زنی که کار می کند و در معیشت خانواده سهیم است، 
خودش را به رسمیت می شناسد و اعتمادبه نفس و استقاللش 
بیشتر است. نمی خواهم در این مطلب به چالش های درآمد 
نابرابر و... بپردازم زیرا موضوع بحث ما نیست. می خواهم 
درباره نکات مثبت سخن بگویم حتی با وجود چالش ها. 
در واقع، زنان با تلطیف محیط کار نیز فرصت ها را از 
دست نمی دهند. مسوولیت پذیری زنان حس اطمینان در 
آنها ایجاد می کند. الزم نیست زنان حتما پست های مهمی 
داشته باشند تا احساس رضایت کنند. مهم این است که در 
کار خودشان مفید باشند و به این دلیل که مسوولیت پذیر 
و توانمند هستند، به خودشان افتخار کنند. زن کارگر 

توانمند حتما با زن ثروتمند و تحصیل کرده ای که برای 
جامعه مفید نیست، تفاوت دارد زیرا زن کارگر به راستی 
و در عمل زنی قوی و مطمئن به برابری زن و مرد است، 

هرچند با دانش اندک خود.

زنان به عنوان مادر
فرزندان ما آنچه می بینند، می آموزند، نه آنچه می شنوند 
بنابراین یک مادر پرانرژی، الیق و موفق الگوی مناسبی 
برای آنهاست. مادرانی که سعی می کنند فرزندانشان 
مورد مشکالت  در  و  بیاورند  بار  را مسوولیت پذیر 
در  آنها  به  و  فرزندانشان شفاف سخن می گویند  با 
حل مشکالت کمک می کنند، فرزندان واقع گرایی بار 
می آورند. البته حرف زدن با بچه ها در مورد مشکالتی 
که با همسران دارند، تاثیر خوبی ندارد. اگر هم بچه ها 
خواه ناخواه شاهد مشکالت بودند باید طوری با آنها 
سخن گفت که نسبت به پدر و مادرشان بدبین نشوند 

و موضع گیری نکنند.
مادر مثبت نگر، شایسته و آگاه لزوما مادر پولدار، دارای مقام 
اجتماعی سطح باال و... نیست. او مادری با اعتمادبه نفس 
و توانمند است که می تواند با مشکالت مواجه شود 
و با اطمینان به خودش تاب آوری الزم را داشته باشد. 
ما تصور می کنیم با ساختن تصویری ایده ال از خود، 
فرزندانمان را گول می زنیم. فرزندان ما دقیقا آنچه هستیم، 

حس می کنند حتی اگر کامال ناخودآگاه باشد. 

زن به عنوان همسر
در رابطه یک زن وشوهر هر دو نفر تاثیر بسیار مهمی 
در حال خوش خود و دیگری دارند پس یک نفر 

نمی تواند بار رابطه را به دوش بکشد ولی ما زنان 
هستیم که می توانیم با کنش هایمان واکنش همسرمان 
را تا حدی تغییر دهیم و با مدیریت مناسب خانواده، 
به تلطیف فضای عاطفی کمک کنیم و با همسرمان 

در مشکالت مالی و... همدل باشیم. 
شکایت همیشگی، توقع زیاد از همسر و تحقیر مستقیم 
و غیرمستقیم او جز ایجاد حس منفی در خودمان و 
خانواده تاثیری ندارد. هیچ مردی با این کنش ها تغییر 
مثبت نمی کند بنابراین این رفتار جز آزار خودمان و 

تاثیر منفی بر خانواده تاثیری نخواهد داشت.
مثبت  و  واقع گرایانه  آگاهانه،  نگرش  کلی  به طور 
نقش بسزایی در حس خوشایند زندگی دارد. زنان 
می توانند با ورزش کردن، فعالیت های روزمره، مطالعه، 
مشاوره گرفتن و آگاهی بخشی به یکدیگر و شنیدن 
تجربه های افراد باتجربه تر، نگرانی هایشان را برطرف 
کسانی  با  وقتی  باشند.  داشته  بهتری  و حس  کنند 
که باتجربه تر و آگاه هستند سخن می گوییم، متوجه 
چالش های مشترک و راه حل های احتمالی می شویم.
باال،  تحصیالت  ثروت،  کنم  تاکید  باید  درنهایت 
احساسات  مقطعی  شاید  و...  دنیا  دور  سفرهای 
خوشایندی در فرد ایجاد کند ولی لزوما به معنای 
کسی  نیست.  خوشایند  زندگی  و  آرامش  داشتن 
که رفاه کامل دارد و تالش نمی کند پس از مدتی 
حس رکود و غیرمفید بودن دارد حتی اگر به چیز 
که  فعالیت هایی  باشد  یادمان  کند.  وانمود  دیگری 
چالش برانگیز هستند و تالش الزم دارند و به هدف 
می رسند، بسیار خوشایندتر از یکجا نشستن و تفریح 

مداوم هستند.

 زهراسادات صفوی 

یکی از بحث های شایع در جامعه که حتی مقامات وزارت 
بهداشت و درمان هم به آن اذعان دارند، این است که میزان 
افسردگی در جامعه ما افزایش پیدا کرده است. این مساله کامال 
صحت دارد و ما در مراجعان خودمان هم می          بینیم. امروزه شرایط 
و موقعیت های مختلف مثل شرایط اجتماعی و حتی آلودگی هوا، 
روی اعصاب و روان مردم تاثیر گذاشته و مخصوصا آمار مبتالیان 
به افسردگی و اضطراب را باال برده است. برای حل این مشکل 
حتما باید اقدام هایی انجام شود. یکی از کمک های اصلی که 
می توانیم روی آن حساب کنیم، توجه به نقشی است که هر کس 
در زندگی خودش دارد و باید در این مورد صحبت کنیم که با 
چه روش هایی می توانیم به خودمان کمک کنیم تا روحیه بهتری 
داشته باشیم. اگر در مورد روان شناسی مثبت گرا که این روزها در 
جامعه ما خیلی مطرح است صحبت می کنیم، به این معنا نیست 
که می خواهیم مشکالت را نادیده بگیریم و با خوش بینی زیاد 
روی این مساله تاکید کنیم که همه چیز بسیار خوب است. مسلما 
مشکالت خیلی زیادی وجود دارد اما می توانیم برای بهبود حالمان 
قدم هایی برداریم و خودمان در داشتن روحیه ای بهتر نقش داشته 
باشیم.  داشتن روحیه بهتر کمک می کند تا بهتر بتوانیم مشکالت 
را تحمل و راه  حل های جدیدی پیدا کنیم، برای خودمان ارزش 
قائل شویم و بتوانیم قدم هایی برداریم که در زندگی ما نقش 
داشته باشد. سعی کنیم تغییری در شیوه زندگی مان بدهیم. بحث 
تغییر در شیوه زندگی و تغییر در نوع زندگی بسیار مهم است و 
در مطالب بعدی حتما به این موضوع بیشتر می پردازیم. البته این 

تغییرات از گام هایی آغاز می شود که عبارتند از:
 در گام اول، بیش از همه روی خودمان حساب باز کرده و 
سعی کنیم تغییراتی که هر چند ممکن است به نظر کوچک بیاید، 

در زندگی خودمان به وجود بیاوریم. 
 سعی کنیم نحوه تفکر و شرایطمان را تغییر دهیم و بدانیم 
تغییر نگرش یا تعدیل در بعضی از مسائل حداقل کمکی است 
که می توانیم به خودمان بکنیم تا بتوانیم زندگی راحت تر و با 

موفقیت بیشتری داشته باشیم. 
 برنامه ریزی خاصی برای خودمان داشته باشیم و با راهکارهایی 
سعی کنیم عالیقمان را پیدا کنیم و به آنها بپردازیم؛ عالیقی مانند 
پرداختن به امور هنری، موسیقی و... . مثال برای بسیاری از ما 
گوش دادن به موسیقی می تواند نقش مهمی در ایجاد آرامش 
داشته باشد. اگر شما هم با موسیقی به آرامش می رسید، می توانید 
از صبح که بیدار می شوید، یک موزیک مالیم در خانه پخش 

و به آن گوش کنید.
 تا حد امکان از محرک هایی که باعث ناراحتی مان می شود، 
اجتناب کنیم، مثال اگر صحبت کردن با دوستی باعث تحریک پذیری 
بیشتر ما می شود، سعی کنیم در میزان معاشرت با او تغییری به 
وجود بیاوریم و حداقل با کسانی در ارتباط باشیم که دید مثبت تر 
و  آرامش بیشتری دارند. سعی کنیم وقتی با دوستانمان در تماس 
هستیم، فقط به مشکالت نپردازیم و روی وقایع خوشایندی که 
برایمان پیش می آید و برای هر کسی در زندگی می تواند به نوعی 

کم یا بیشتر وجود داشته باشد، تأکید بیشتری کنیم.
 از شنیدن و دیدن اخبار و برنامه هایی که می تواند ما را حتی 
کمی اذیت کند برای مدتی بپرهیزیم و سر خودمان را بیشتر با 

موارد مثبت تر و کارها و هدف هایی که داریم، گرم کنیم.
در مطالب بعدی حتما به این شیو ه تغییر زندگی یا نگرش نسبت 

به زندگی بیشتر خواهیم پرداخت.

در برابر افسردگی جامعه از خودمان 
شروع کنیم

هر انسانی از زمان تولد، در مسیر یادگیری قرار می گیرد 
به  دارد.  ادامه  تا آخرین لحظه زندگی  این مسیر  و 
عبارت دیگر، هر لحظه از لحظه قبل کامل تر هستیم 
و چیزهای بیشتری می دانیم. بعضی از این یادگیری ها 
ناآگاهانه و طبق برنامه رشدی از پیش تعیین شده ای 
شکل می گیرد؛ برخی را با الگو برداری از دیگران و 

برخی دیگر را با آموزش مستقیم یاد می گیریم.
در گذشته آنچه افراد در خانواده و جامعه می آموختند 
برای داشتن یک زندگی آرام و رو به رشد کافی بود. 
به تدریج و با پیشرفت بشر، آموزش های بیشتری الزم 
شد و با توسعه علوم، آموزش های تحصیلی در مدرسه ، 
سپس دانشگاه و سپس شغلی نیز به یادگیری های مورد 

نیاز انسان افزوده شد. 
و  نیازها  و  شده  قبل  از  پیچیده تر  زندگی  امروزه، 
دارد.  قرار  انسان مدرن  راه  بیشتری سر  چالش های 
و  مثبت  رفتارهای  توانایی  زندگی«،  »مهارت های 
سازگارانه برای پاسخگویی موثر به این نیازهاست. 
این مهارت ها که به عنوان »قابلیت روانی-اجتماعی« 

نیز خوانده می شوند، یک جزء ضروری برای حرکت 
به سمت اهداف دیگر است. 

به عبارت دیگر، هرچقدر هم رشد فیزیکی و حتی 
آموزش تحصیلی فرد تکمیل شود، اگر مهارت های 
الزم در زمینه روابط بین فردی و کنترل درونی خود 
را کسب نکرده باشد، نمی تواند به شکل موثری از 
آموزه های خود برای پیشرفت و دستیابی به آرامش، 

رفاه و پیشرفت فردی و اجتماعی بهره ببرد. 
این  از  مشابهی  نسبتا  فهرست های  مختلف  منابع 
از  عبارتند  مهارت ها  این  کرده اند.  ذکر  مهارت ها 
تفکر  مساله،  مهارت حل  تصمیم گیری،  در  مهارت 
خالقانه، مهارت های ارتباطی و بین فردی، خودآگاهی،  
مهارت  تاب آوری،  همدردی، جرأت مندی،  مهارت 

کنترل خشم و مهارت فرزندپروری. 
 باید توجه داشته باشیم که وقتی از »مهارت« صحبت 
می کنیم، بر لزوم تمرین و تکرار عمل تاکید می کنیم. به 
این معنا که داشتن اطالعات تئوری و آموزش شفاهی 

به تنهایی برای یادگیری کافی نیست. 

الزم است این اطالعات در زندگی روزمره و اجتماعی 
مورد استفاده قرار بگیرد تا به تدریج و با تکرار عملکرد، 
به الگوهایی خودکار و ماهرانه تبدیل شود. به همین 
دلیل است که اغلب اوقات، این مهارت ها در قالب 
کارگاه های آموزشی یا جلسات روان درمانی و مشاوره 

و نه فقط سخنرانی و کتاب، آموزش داده می شود.
در  روان،  اصحاب سالمت  تالش  با  و  خوشبختانه 
سال های اخیر آگاهی درباره این توانایی ها و مهارت ها 

در جامعه بیشتر شده است. 
مستقیم  به صورت  آنچه  دریافته اند  تجربه  به  مردم 
و غیرمستقیم در خانواده و جامعه می آموزند، برای 
پیشبرد اهدافشان کافی نیست و آموزش های بیشتر و 
دقیق تری الزم دارند تا بتوانند توانایی های بالقوه شان 
را بالفعل کنند. این مهارت ها در کارگاه های آموزشی، 
بیمارستان ها، مراکز روان پزشکی و روان شناسی و حتی 
مدارس به انواع روش های عملی و مشارکتی آموزش 
داده می شود و برای تک تک افراد جامعه مفید و چه 

بسا الزم است.

زنان سرزنده نگرش متفاوت دارند یا شرایط ایده آل؟

مهارت های زندگی

زندگی مثبت

             

زندگی سالم

ستشییع پیکر شهال ریاحی
فار
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شادترین کودك محله
پدران و مادرانی که شاد نیستند، خود نمی توانند کودکانی شاد 
تربیت کنند. والدین ناسالم امروز، کودکان غمگین دیروزند و 
کودکان غمگین امروز، پدران و مادران فردا هستند. شاید اگر 
همه ما به شادی به عنوان یک رویکرد تربیتی درخصوص 
کودکانمان توجه کنیم، در آینده مانند امروز تا به این حد نیاز 
به روان پزشک، روان شناس و مشاوران تربیتی احساس نشود.
بسیار  مراحل  از  یکی  که  عین حال  در  نوپایان  از  مراقبت 
لذتبخش برای هر پدر و مادری است،  کار چندان ساده ای 
نیست. شما با موجودی باهوش، کنجکاو و گاهی کله شق و 
لجباز روبرو هستید. از طرفی، هیچ چیز مانند کودکی 1، 2  یا 
3ساله به شما کمک نمی کند که جهان را به شیوه هایی جدید 
و عجیب ببینید؛ حشرات در چمنزار، شکل مختلف ابرها، 
قصرهایی روی یک توده شن و ماسه و هزاران مورد دیگر. 

بنابراین، الزم است که بدانیم برای پروراندن کودکی شاد  باید 
تالش کنیم تا صبر و شکیبایی و حس احترام و همکاری در 
او تقویت شود. باید به او بیاموزیم که یک دوست و شنونده 
خوب باشد، اعتمادبه نفس و خودباوری را در او پدید بیاوریم 
و از جنبه احساسی هم کودک خوب و سالمی پرورش دهیم.
کتاب شادترین کودک محله، ما را با روش هایی آشنا مي کند که 
مناسب فرزندان 9 ماهه تا ۴ ساله است. استفاده از این روش ها، 
زمانی که فرزندمان هنوز خیلی کوچک است، به ما کمک می کند 
از بسیاری از مسائل قبل از وقوع 
جلوگیری کنیم. درحقیقت، اغلب 
پدرها و مادرها معتقدند حتی این 
مهارت ها رابطه آنها را با بچه های 
و  همسایه شان  بزرگ ترشان، 
حتی با پدر و مادر خودشان 

بهبود بخشیده است.
هاروی  نوشته   کتاب  این 
طاهره  ترجمه  کرپ، 
یراقچی و توسط انتشارات 
کتاب پنجره در ۴0۴ صفحه 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

کالم نو

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

 دکتر احمد احمدی پور
روان پزشک

دکتر بهروز بیرشک
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
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