
انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محسن اسدی الری 
سرکار خانم دکتر زهرا مجد

شهادت مظلومانه فرزندان عزیزتان 
محمدحسین اسدی الری و زینب اسدی 
الری را در سانحه هوایی به جنابعالی 
و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت 

عرض می نمایم و از خداوند متعال برای 
آنها رحمت واسعه و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت دارم.

امیرعباس فتاح زاده

همراهی شهید سلیمانی 
برای شکستن حلقه 

تحریم های دارو
صفحه2
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 رتبـه دار
 پیوند کبد هستیم

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 باید مناسب ترین محصوالت 

آرایشی را در هوای آلوده مصرف کنیم...  صفحه31

نسرين پاسدار بخشايش 

دختر دونده و معلم تبريزی که 

رکورد آسیا را شکسته است

به من مي گویند 
اعجـوبه

سینوزیت و همه 
دردسرهایش!

پیوند کبد یکی از افتخارات پزشکی جامعه ماست و 

تاکنون جان بسیاری از بیماران را نجات داده و باعث 

بهبود کیفیت زندگی شان شده است. پیوند کبد در 

ایران برای اولین بار در سال ۷۲ انجام شد... صفحه6

یک ماه از شکستن رکوردش در آسیا می گذرد. 

بعد از ۲5 سال تمرین سخت و طاقت فرسا طالی 

1500 متر کمی دلش را خوش کرده. نسرین پاسدار 

بخشایش، دختردونده تبریزی آرزویش رسیدن به 

مقام هاي جهانی و المپیک است... صفحه5

سینوزیت به التهاب غشاهای داخلی پوشاننده 

سینوس ها گفته می شود. سینوس ها حفره هایی 

استخوانی در استخوان صورت هستند. هر 

سینوس ار طریق دریچه های کوچکی با 

حفره های بینی ارتباط دارد... صفحه19

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال(   
288,000تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد   
تخفیف(، مبلغ 260 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« 
به شماره کارت 5714-4007-1211-6274 بانک 

اقتصاد نوین واریز نمایید.
شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی   

و کدپستی ده رقمی به تلفن 09125725749 اعالم 
نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره 

اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا اسفند 98 است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات   
برقرار مي شود.

مهدی خسروی، بوکسور 20 ساله تیم امید چندسالی 
است به دلیل مشکالت زندگی کولبری می کند

مبارزه نفس گیردر 
اورامان به قیمت زندگی
صفحه6 www.saسال پانزدهم  شماره 738  شنبه  28 دی 1398  32 صفحه  6000 تومان lamat . i r

گزارش »سالمت« از عالئم و 
روش های مقابله با افسردگی

زنگ خطر افسردگی 
در ایــران 

به صـدا درآمـد

چگونه احتمال باروری را 
افزایش دهیم؟ 

۱۰ نکته برای 
زنانی که تمایل به 

بارداری دارند
گام اول برای خانم هایی که می خواهند بچه دار شوند، 

مراقبت بهتر از بدنشان است تا بخت باروری شان را 
افزایش دهند. مهم ترین توصیه  به خانمی که می خواهد 

باردار شود، این است که بدنش، به خصوص چرخه 
عادت ماهانه اش را بشناسد...  صفحه18

بررسی انواع ریشه های 
خشونت در گفت وگو با 
احمد بخارایی دکترای 

جامعه شناسی

خشونت  خیابانی 
نوک کوه یخ 

خشونت های 
ساختاری ماست

چندی پیش وزیر بهداشت درباره شیوع 
افسردگی و اختالالت روانی در ایران هشدار داد 

و آن را »زنگ خطری بزرگ« خواند... صفحه2

سازمان پزشکی قانونی ایران از ثبت روزانه 
یک هزار و ۶00 پرونده نزاع منجر به جرح خبر داده 
و مسائل اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی را 
دالیل اصلی بروز نزاع ها برشمرده است... صفحه5

راهکارهایی برای الزاما ت اطالع رسانی 
اخبار تلخ در سنین مختلف

 دروازه بانی خبر
ازخانه تا اجتماع

صفحه 4



شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت2 سالمت در ایران

سیستان و بلوچستان بحران زده است
سالمت- با گذشت چند روز از وقوع سیل وسیع در استان سیستان و بلوچستان، ابعاد بحران تا لحظه 
تنظیم این خبر، چهارشنبه صبح، کامال جدی است. بسیاری از زیرساخت های شهری و روستایی نابود 
و بیش از 250هزار نفر بی خانمان شده اند.خبرنگار اعزامی ایسنا و نیز خبرنگار این خبرگزاری مستقر 
در این استان هر دو به اتفاق اذعان کرده اند، به دلیل وسعت زیاد ویرانی و نیز پراکنده بودن 500 روستای 
سیل زده و اصولی نبودن مدیریت بحران از سوی ارگان های کمک کننده، به غیر از کمک های مردم 

بومی به همدیگر، در برخی نقاط هنوز کمک های امدادی نرسیده و مردم آن نقاط همچنان در محاصره 
سیل هستند و از آب گل آلود تغذیه می کنند.به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، از راه های 
دسترسی مسدودشده ۸۹0 روستا تاکنون 500 راه دسترسی بازگشایی شده است. همچنین برق ۸۷۳ 
روستا قطع شده که هم اکنون برق ۴۷۳ روستا وصل شده است. شبکه آب 2۴5روستا نیز بر اثر سیل 
قطع شده که تنها شبکه آب 5۳ روستا تاکنون وصل شده است.آمارها نشان می دهد مردم سیستان و 
بلوچستان سخت نیازمند کمک های فوری و کارشناسی هستند. نیازمندی های ضروری مردم سیل زده 
شامل سبد غذایی، بسته های بهداشتی، آب معدنی، چادر، لوازم خانگی ضروری و وسایل گرم کننده 
است. از آنجا که وضعیت توپوگرافی منطقه به گونه ای است که سیالب تا مدت ها در منطقه به خصوص 

در دشتیاری و باهوکالت ماندگاری دارد، این ماندگاری تبعات بهداشتی عدیده ای برای مردم منطقه به 
دنبال خواهد داشت. هرچند وزیر بهداشت اعالم کرده تا لحظه تنظیم خبر گزارشی از بیماری های 
واگیر داده نشده، نیازهای بهداشتی از جمله اقدامات مهم و فوری است.احمد کریمی از ساکنان ایرندگان 
خاش گفت: »ده ها منزل مسکونی مردم این بخش محروم که خشت و گلی هستند، بین ۷0 تا 100 
درصد تخریب شده اما از سوی نهادهای رسمی مانند هالل احمر و ارگان های دولتی برآورد خسارت 
نشده اند. ایرندگانی ها مانند سایر مردم خاش مظلوم واقع شده اند.«اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور، از شهروندانی که قصد کمک به سیل زدگان را دارند، خواست کمک های خود را به 

شماره  حساب  نهادهای رسمی مانند هالل احمر واریز کنند.

یادداشت

 
کشور در شوک و سوگ سقوط 
هواپیما و پرواز مسافرانش به 
سوي ابدیت است اما سیل 
و  سیستان  در  هم  عظیمي 
در  به خصوص  بلوچستان 
مناطق جنوبي این استان )در 

بلوچستان( رخ داده است. 
از  که  اطالعات  برخي  ابتدا 
منابع تخصصي معتبر کسب کرده ام، ارائه مي کنم 
و بعد چند نکته که شاید به کاهش رنج مردم 
سیل زده کمک کند. سیل در برخي رودخانه هاي 
بلوچستان به حداکثر شدت جریان آب 1۳000 
مترمکعب در ثانیه نیز رسیده است. نشانه اي از 
عظمت سیل که در ۳0 سال گذشته منحصربه فرد 
بوده و ظاهرا فقط با سیل مشهور ُگنو در این 

استان قابل مقایسه است.
سازمان هواشناسي مقدار بارش ها را در این 
استان در روز شنبه 21 دي ماه بین 60 تا 120 
میلي متر پیش بیني کرده بود که ظاهرا حدود نیمي 
از بارش یک سال در این منطقه است. شیب 
اراضي در این منطقه کشور کم است و آب در 
اراضي گسترده  و با فاصله زیاد از رودخانه ها 
پخش مي شود. مردم زیادي تحت تاثیر سیل 

قرار مي گیرند.
 بافت خاک در منطقه به گونه اي است که آب 
براي مدت طوالني روی خاک باقي مي ماند و 
اگرچه مردم منطقه با این سیل ها آشنا هستند، 
زندگي شان مدت زیادي به شدت تحت تاثیر 

قرار مي گیرد.

 چند نکته
 تقریبا همه رسانه هاي کشور بخش تخصصي 
روزنامه نگاري یا خبرنگاري بحران هاي طبیعي 
ندارند که سبب مي شود بحران ها و به دنبال آن 
مردم بحران زده، مغفول واقع شوند و اخبار حوادث 
طبیعي مطابق واقعیت و حرفه اي منعکس نشود.
 پوشش رسانه ای رسمی برای اطالع رسانی 
کافی نیست. شبکه اطالع رسانی محلی و دارای 

نفوذ محلی را باید به کار گرفت.
استان هاي  از  بلوچستان  و  سیستان   
کمترتوسعه یافته کشور است و نیاز بیشتري به 
کمک هاي سازماني، دولتي، عمومي و مردمي دارد. 
مبادا هموطنان بلوچ در این شرایط تنها بمانند.
 حوادث دو هفته اخیر و به خصوص سقوط 
هواپیما، ظرفیتي براي پوشاندن اخبار سیل دارند. 
خبرنگاران و رسانه ها بهتر است بیشتر توجه کنند.
کاالهاي بهداشتي، خوراکي، وسایل گرمایشي، 
به مردم  براي کمک  چادر و سایر ملزومات 

منطقه و به خصوص روستاها ضروري است.
تجربه سیل هاي فروردین ۹۸ نشان داد اگر 
سازمان هاي مردم نهاد )سمن( مایل به کمک 
هستند، در هماهنگي کامل با مقامات رسمي 
فعالیت کنند و سازمان هاي رسمي نیز باید کمک 

سمن ها را بسیار غنیمت بشمارند.

مبادا سیستان و 
بلوچستان فراموش شود

خبـر

 محمد 
فاضلی

جامعهشناس
استاددانشگاه

مراقب بمب های متحرک باشید
بر اساس گزارش ایسنا، پس از سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت 
این فراورده نفتی، استفاده از سوخت های دیگر در اولویت برخی افراد 
قرار گرفت که همین مساله موجب افزایش فعالیت مراکز غیرمجاز در 
این حوزه و ایجاد خطر انفجار سیلندر گاز مایع در خیابان شده است.
به تازگی عده ای از افراد به دلیل ناآگاهی از خطرات احتمالی، توجه 
ناکافی به خطرات احتمالی یا ترجیح موارد اقتصادی به موارد ایمنی، 
نسبت به نصب سیلندر گاز مایع )ال پی جی( در خودروهای خود در 
مراکز غیرمجاز اقدام کرده یا سوخت ال پی جی را نیز از مراکز غیرمجاز 
دریافت می کنند. با توجه به این موضوع شاید بتوان گفت این سیلندرها 
به نوعی به بمب متحرک تبدیل شده که عالوه بر خطرات جانی و مالی 

برای خود فرد و خانواده او، پیامدهای خسارت باری برای کارکنان این 
مراکز، مراجعه کنندگان و همسایگان خواهد داشت.

نصب سیلندر گاز مایع یا سوخت گیری در کارگاه های غیرمجاز برای 
فرد و خانواده  و اطرافیان او بسیار فاجعه آفرین خواهد بود و همه روزه 
گزارش های متعددی از حوادث رخ داده در این کارگاه ها دریافت می شود 
تا جایی که ایرج کلهری، رئیس اچ اس ای شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی در این باره هشدار داده و اعالم کرده اگر فرایند استفاده غیرمجاز 
از ال پی جی به عنوان سوخت خودروها ادامه یابد، متاسفانه به دلیل 
رعایت نشدن الزامات ایمنی آمار حوادث در آینده به نحو چشمگیری 

افزایش خواهد یافت.
بر این اساس تاکید شده افراد برای جلوگیری از خطرات احتمالی و 
حفظ سرمایه های مادی و معنوی خود، از نصب سیلندرگاز مایع یا 

همان ال پی جی به صورت غیرمجاز و نیز مراجعه به مراکز غیرمجاز 
برای تبدیل خودروی خود به سوخت ال پی جی جدا خودداری کنند.
اگرچه توزیع ال پی جی برعهده شرکت های توزیع کننده بخش خصوصی 
است، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم می کند با احساس 
مسوولیت درباره احتمال باالی وقوع حوادث جبران ناپذیر در این باره، 

هشدارهای الزم به هموطنان ارائه کرده و می کند.
با توجه به لزوم بررسی های دوره ای درباره استفاده غیرمجاز از سوخت 
ال پی جی، الزم است تمامی افرادی که استفاده از سوخت ال پی جی از 
لحاظ اقتصادی برای آنها اولویت دارد و از طریق حمل ونقل امرار 
معاش می  کنند، از طریق سامانه IRNGV.IR نسبت به گازسوز کردن 
خودروی خود اقدام کنند تا طی روند قانونی و استاندارد و ایمن 

سوخت پاک و ارزان سی ان جی را دریافت کنند.

چندی پیش وزیر بهداشت 
 علی اکبر 

ابراهیمی
درباره شیوع افسردگی و 
اختالالت روانی در ایران 
هشدار داد و آن را »زنگ 

خطری بزرگ« خواند.
به گزارش »سالمت«، سعید نمکی در مراسم 
افتتاح بخش های بیمارستان روان پزشکی رازی 
تهران در روز اول دی ماه سال جاری، گفت: 
»متاسفانه یکی از عرصه هایی که به شدت در 
آن دچار مشکل هستیم و من به عنوان وزیر 
بهداشت اعالن خطر می کنم، بخش بهداشت 

روان جامعه است.«
وی از همه دست اندرکاران خواست به فکر 
بهداشت روان کشور باشند و عنوان کرد که 
این موضوع فقط در وزارت بهداشت محقق 
نمی شود. نمکی از دامن زدن به دل مردگی، یأس 
و ناامیدی در کشور انتقاد کرد و افزود: »هر 
قدمی در این مسیر خیانت ملی به کشور است.«

این نخستین بار نیست که وزیر بهداشت درباره 
هشدار  روان  بهداشت  و  سالمت  وضعیت 
می دهد و فضای اجتماعی غالب را از دالیل 
اصلی آن می داند. نمکی حدود یک سال پیش 
هم ایران را یکی از افسرده ترین جوامع جهان 
توصیف کرده و با انتقاد از رادیو و تلویزیون، 
گفته بود: »این چه شیوه ای است که سریال 
می گذاریم و در پایان آن از پزشکی قانونی، 
بهشت زهرا)س( و... تشکر می شود. این تفکر، 
تفکر ماتم زاست.« وی از صداوسیما خواسته 
است تا کمک کند بلکه شادمانی و نشاط به 

جامعه برگردد.

30 درصد افراد جامعه به درجاتی از 
اختالل روانی مبتال هستند

کارشناسان  و  مسووالن  سال هاست  البته 
حوزه بهداشت سالمت و روان درباره شیوع 
اختالل های روانی ازجمله افسردگی هشدار 
می دهند و از نبود سیستم درمانی مناسب برای 
این مشکالت انتقاد می کنند. چندی پیش ایرج 
خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی 
ایران هم در این باره گفته بود: »بنابر آمار 
وزارت بهداشت، حدود ۳0 درصد از افراد 
جامعه به درجاتی از اختالل روانی مبتال هستند. 
با استناد به این آمار باید یک سوم بیمارستان های 
کشور به بیماری های روانی اختصاص یابد.« 
خسرونیا یکی از دالیل ترس از مراجعه به 
روان پزشکان را در ایران ترس از انگ بیمار 
روانی بودن از سوی جامعه، خانواده و اطرافیان 

عنوان کرده بود.
ساره محمدی، مشاور وزیر بهداشت در امور 
زنان نیز با هشدار درباره افزایش میزان ابتال به 
افسردگی میان زنان ایرانی، گفته بود: »سن امید 
به زندگی زنان ایرانی به ۷۴ سال افزایش یافته 
اما درعین حال اختالالت روانی به خصوص 
افسردگی بین زنان نیز افزایش پیدا کرده است. 
این اختالالت مهم ترین عامل ناتوانی میان زنان 

ایرانی است.«
چندی پیش وزیر بهداشت نیز آمار افسردگی را 
باال خوانده و با اشاره به بیشتر بودن افسردگی  
میان زنان نسبت به مردان گفته بود: »باال بودن 
میزان افسردگی میان زنان به دلیل طول عمر بیشتر 
آنهاست.« محمدی پیش تر هم به خبرگزاری ایرنا 
گفته بود که سالمت روانی زنان ایرانی وضعیت 
مناسبی ندارد و باید در مورد تغییر شیوه زندگی 

آنها اقدام جدی انجام داد.

عالئم هشداردهنده وقوع افسردگی
 بهتر است مروری بر عالئم بیماری و روش های 
درمان آن داشته باشیم تا شناخت بهتری از 
وضعیت فرد در معرض ابتال به دست بیاوریم. 
علی معینی، روان پزشک و محقق بیماری های 
تشخیص  عالئم  درمورد  روان  و  اعصاب 
افسردگی و تفاوت آن با احساس غم و اندوه 
گفت: »احساس غم نوعی احساس طبیعی و 
انسانی است که هر کسی ممکن است آن را در 
طول روز، هفته و ماه تجربه کند اما زمانی که 
این احساس پایدار و طوالنی مدت باشد و از 
کنترل خارج شود می توان آن را »افسردگی« نامید. 
معموال زمانی که این شرایط بیش از 2 هفته طول 
بکشد و همراه با عالئمی مانند مشکالت فیزیکی 
از قبیل خستگی زیاد و دردهای عضالنی، عدم 
تمرکز و اختالل در خواب، بی اشتهایی، کاهش 
میل جنسی، کاهش کیفیت و توان تصمیم گیری، 
اجتناب از مالقات دیگران و گوشه گیری، پایین 
آمدن بازده کاری، برخورد نامناسب با اعضای 
خانواده و بی قراری باشد، می توان آن را عالئم 

بالینی افسردگی در نظر گرفت.«
وی به تشریح تغییرات فیزیکی در بدن انسان 
هنگام ابتال به افسردگی پرداخت:  »ازجمله 
عالئمی که خانواده و اطرافیان فرد مبتال متوجه 
آن می شوند، خستگی و اختالل در اشتهایی 
و خواب است اما اگر عالئم مزمن باشند و 
تصویربرداری های مغزی در مراکز تحقیقاتی 
انجام شود، دیده می شود که بخش هایی از مغز 
کوچک می شوند، رشته های عصبی بین نقاط 
مختلف مغز تغییر حجم می دهند، قسمتی که 
مربوط به خاطرات خوب و پاداش گیری ها 
هستند کاهش پیدا می کند و رشته های عصبی 

بخش مربوط به تنبیه افزایش می یابد.«
معینی در پاسخ به این سوال که بر اساس تحقیقات 
به طور میانگین 10 سال طول می کشد تا فرد 
مبتال به پزشک مراجعه کند و خدمات حرفه ای 
دریافت کند، چرا این مدت طوالنی است؟ 
اظهار داشت: »تفاوتی که افراد و حتی مسووالن 
بهداشت و درمان در بسیاری از نقاط دنیا بین 
بیماری های اعصاب و بیماری های جسمی 
قائل می شوند، یکی از دالیل اصلی مراجعه 
دیرهنگام است زیرا اطالع رسانی درمورد این 
بیماری ها بسیار کم است و شخص متوجه 
بیماری اعصاب و روان خود نمی شود و فکر 
می کند مسائل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی 

روی او اثر می گذارد و ازاین رو مراجعه نمی کند. 
دلیل دیگری که مانع مراجعه بهنگام می شود، 
برچسب اجتماعی منفی است که به افراد زده 
می شود. دالیل دیگری از قبیل ضعف سیستم 
بهداشت و درمان کشورها در زمینه درمان 
مشکالت اعصاب و روان نیز افراد را از این 
سیستم پس می زند.« این محقق علوم اعصاب 
بیماری افسردگی را قابل درمان  دانست و به 
روش های درمانی آن اشاره کرد: »خوشبختانه 
امروزه و با پیشرفت های علم اعصاب و روان، 
 درمان های متنوعی ازجمله درمان های دارویی و 
روان درمانی مرسوم شده است و داروهای مورد 
استفاده برای این بیماران  عوارض بسیار کمی 
دارند. البته اگر بیمار به هیچ یک از درمان های 
مورد اشاره پاسخ ندهد، با روش شوک درمانی 
و به وسیله وارد کردن جریان الکتریسیته به بدن، 
او را درمان می کنند که این نوع درمان برخالف 

تصور عامه درمان بسیار امنی است.«
معینی ادامه داد: »داروهای درمان افسردگی 
به طور خاص به هیچ وجه اعتیادآور نیستند. 
عنوان داروی اعتیادآور زمانی گفته می شود که 
فرد به میزان مورد استفاده از دارویی واکنش 
مناسب نشان ندهد و پس از مدتی نیاز به 
تغییر دوز داشته باشد و نیز دارو تغییراتی در 
گیرنده های مغزی ایجاد کند و مصرف آن 
عوارض جسمی و روانی شدیدی به همراه 
البته داروهای ضداضطراب و  باشد.  داشته 
خواب آور اعتیاد آور هستند که در بیشتر مواقع 
همراه با داروهای افسردگی تجویز می شوند.«
این روان پزشک نقش محیط اجتماعی و ژنتیک 
در احتمال ابتال به افسردگی را مؤثر  دانست و 
گفت: »بروز بیماری افسردگی مانند بسیاری 
روان  و  اعصاب  و  بیماری های جسمی  از 
ترکیبی متاثر از استعداد ژنتیکی و فشارهای 
محیطی است. اگر زمینه ابتال به این بیماری 
میان اعضای خانواده فرد وجود داشته باشد یا 
میزان ژن های موجود در فرد استعداد ابتالی 
باالیی داشته باشد، ممکن است فرد در معرض 
مبتال شدن قرار گیرد. البته موضوعی که باید 
بسیار به آن توجه کرد این است که عالئم 
این بیماری با حالت غمگین بودن معمولی 
اشتباه گرفته نشود و فرد با مراجعه بهنگام و 
دریافت خدمات بالینی می تواند بر این بیماری 
غلبه کند. ازاین رو، می توان گفت این بیماری 

درمان قطعی دارد.«

 افسردگی، اضطراب و بی حوصلگی با 
هم تفاوت دارند

نیلوفر میرحقانی، روان پزشک مقیم انگلیس 
تفاوت بین افسردگی، اضطراب و بی حوصلگی 
را این گونه تشریح کرد: »افسردگی همان حس 
است.  زندگی  به  بی عالقگی  و  غمگینی 
دلشوره  و  بی قراری  همان حس  اضطراب 
است که خود را به شکل های مختلفی مانند 
سراسیمگی شدید، اختالل وسواسی جبری 

و هراس نشان می دهد.«
وی  افزود: »بی حوصلگی و بی عالقگی به انجام 
یک کار لزوما نشان دهنده بیماری نیست، مگر 
اینکه با عالئم دیگری مثل روحیه افسرده، 
خستگی، کم اشتهایی، بی خوابی و... همراه 
باشد که در این صورت بی حوصلگی می تواند 

جزیی از بیماری افسردگی باشد.«

ارتباط میان اختالفات خانوادگی و 
افسردگی

اختالف های  میان  ارتباط  درمورد  مقیمی 
خانوادگی و افسردگی توضیح داد: »اختالف 
در همه خانواده ها وجود دارد اما آنچه متفاوت 
است، نحوه برخورد با این اختالف هاست. اگر 
اختالف نظر و رفتار در خانواده مطرح نشود 
یا طرفین نتوانند به توافق برسند، این مساله 
می تواند به  مرور زمان منجر به افسردگی شود. 
البته طرفین اختالف شاید نتوانند فکر یا رفتار 
یکدیگر را عوض کنند ولی می توانند به توافقی 
برسند که مورد پذیرش هر دو طرف باشد. به 
این ترتیب ممکن است این اختالفات باعث 

افسردگی نشود.«
این روان پزشک روش و راهکارهای کاهش 
افسردگی و راه مقابله با آن را این گونه بیان  کرد: 
»درمان افسردگی شامل دارودرمانی و مشاوره 
است. استفاده از روش جعبه نور )نوردرمانی( 
هم برای درمان افسردگی پاییزی متداول است. 
برخی تحقیقات علمی مؤثر بودن این روش 
را تایید کرده اند. استفاده از جعبه نور باعث 
می شود مغز انسان هورمونی به نام »مالتونین« 
را کمتر ترشح کند و فرد احساس خوبی داشته 
باشد. در این روش توصیه می شود بعد از 
صبحانه به مدت 60-۳0 دقیقه در معرض 
جعبه نور مخصوص قرار بگیرید. همچنین 
توصیه می شود طی روز پیاده روی کنید تا از 

نور طبیعی بهره مند شوید.«

خوب بخورید و ورزش کنید تا کمتر 
افسرده شوید

مقیمی داشتن تغذیه ای مناسب و سالم شامل 
پروتئین، نشاسته، انواع میوه و سبزیجات را 
بسیار مهم  دانست: »بعضی افراد ممکن است 
کمبود آهن یا کمبود ویتامین D داشته باشند که 
می تواند خودش را با عالئم افسردگی نشان بدهد. 
ازاین رو، پزشک عمومی می تواند با درخواست 
آزمایش خون تشخیص بدهد که آیا فرد دچار 
فقر آهن یا فقر ویتامین D است یا نه و اگر 
چنین باشد، دوز  دارویی الزم را برای شخص 

تجویز کند.«

رابطه افسردگی و خودکشی
همچنین نتیجه یک تحقیق بین المللی درباره 
خودکشی، مجموعه ای از رفتارها را شناسایی 
کرده که به گفته محققان، در بسیاری موارد از 
کسانی سر می زند که در آستانه خودکشی هستند. 
در این تحقیق 2هزار و ۸11 فرد مبتال به افسردگی 
مورد مطالعه قرار گرفته اند که 62۸ نفر از آنها 

دست کم یک بار اقدام به خودکشی کرده اند.
کالج  توسط  که  تحقیق  این  پژوهشگران 
اروپایی نوروسایکوفارموکولوژی انجام شده، 
ابتدا ویژگی ها و رفتارهای غالب افراد گروهی 
را بررسی و بازبینی کرده که اقدام به خودکشی 
کرده اند. سپس الگوی رفتاری این افراد را 
با بیماران افسرده ای مقایسه کرده که هرگز 

دست به خودکشی نزده اند.
دچار  که  فردی  اگر  پژوهشگران،  گفته  به 
افسردگی است نشانه هایی از قبیل رانندگی 
بی پروا، بی بندوباری غیرمعمول یا قدم زدن 
مدام در اتاق از خود نشان داد، 5 درصد بیشتر 
در معرض خطر خودکشی قرار دارد. بروز 
رفتارهای دفعی بدون توجه به پیامدهای آن 
از دیگر نشانه های احتمالی در رفتار افراد در 

معرض خطر خودکشی عنوان شده است.
چنین  شناسایی  با  امیدوارند  دانشمندان 
درمان  زمینه  در  پیشرفت هایی  رفتارهایی 
بالینی افراد مبتال به افسردگی و کم کردن 
دست  به  افراد  این  در  خودکشی  احتمال 
بیاورند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی 
نشان می دهد ساالنه ۸00 هزار نفر با قصد 
قبلی به زندگی خود خاتمه می دهند و 20 
برابر این تعداد اقدام به خودکشی می کنند 

اما زنده می مانند.

گزارش »سالمت« از عالئم و روش های مقابله با افسردگی و مشکالت روانی

زنگ خطر افسردگی در ایران به صدا درآمد

ساره محمدی، 
مشاور وزیر 

بهداشت در امور 
زنان: سن امید 
به زندگی زنان 

ایرانی به ۷۴ سال 
افزایش یافته ولی 
متاسفانه اختالالت 
روانی به خصوص 

افسردگی بین 
زنان نیز افزایش 

پیدا کرده است

سعید نمکی، 
وزیر بهداشت: 
متاسفانه یکی از 
عرصه هایی که 
به  شدت دچار 
مشکل هستیم و 
من به عنوان وزیر 
بهداشت اعالن 
خطر می کنم، 
بخش بهداشت 
روان جامعه است



3 سالمت در جهان

بیمارستان های دولتی در پرجمعیت ترین کشور آفریقا با قطع برق و کمبود کارکنان روبرو هستند

جراحی زیر نور شمع
جمعیت در اتاق انتظار یکی 
از بیمارستان های الگوس، 
آفریقا،  نیجریه  در  شهری 
در  بیرون  می زند.  موج 
ویزیت  منتظر  همه  و  ایستاده اند  مردم  هم 

هستند. پزشک 
مراجعان می گویند باید صبح زود شماره بگیرند 

و منتظر بمانند تا دکتر آنها را ببیند.
ایزگبو برای جراحی به نزدیک ترین بیمارستان 
دولتی در 5 کیلومتری خانه اش آمده، راه زیادی 
نیست اما جاده های پردست انداز باعث شده او 
این مسیر را یک ساعته طی کند. وسط جراحی 
برق قطع شد. او به دستگاهی که برقی باشد، 
متصل نبود اما اگر بود، چه اتفاقی برایش می افتاد؟
قطع برق، دستمزد کم و شرایط کاری پرچالش 
و نامناسب همراه با بی ثباتی اقتصادی، ناامنی 
و باندبازی در روند استخدام ها، باعث شده 
بسیاری از پزشکان کشور را ترک کنند. مواقعی 
پیش می آید که پزشکان نیجریه ای مجبورند 
زیر نور شمع جراحی انجام دهند یا بیماری 
را ویزیت کنند. در نظام سالمت این کشور 
مشکالت فراگیری وجود دارد که باعث باال 

رفتن میزان مرگ ومیر شده است.
طبق آمار انجمن پزشکی نیجریه، از حدود 
75هزار پزشک ثبت شده در کشور، 40هزار 
نفر خارج از نیجریه به کار طبابت مشغول 
هستند. تنها در بریتانیا، هر هفته 12 پزشک 
اهل نیجریه ثبت می شوند و در حال حاضر 
بیش از 5 هزار و 250 پزشک نیجریه ای در 

این کشور مشغول کارند.
سالمت  مشکالت  با  نیجریه  گفت  می توان 
کمبود  حاصل  که  می کند  نرم  دست وپنجه 
بودجه، فقدان پشتیبانی زیربنایی، سوءمدیریت 
و دولت ضعیف است. عدم تخصیص بودجه 
کافی به بخش سالمت، باعث کمبود کارکنان 
مشغول به کار و کمبود بودجه مراکز پزشکی 
شده است. در برخی مناطق تعویق پرداخت 
که  شده  اعتصاباتی  سبب  پزشکان  دستمزد 
گاهی چند ماه طول کشیده. در بیمارستان های 
آموزشی، مردم باید کف زمین بخوابند و با 
پشه ها دربیفتند. در همین حال و میان تمسخر و 

خشم بیماران نیازمند نیجریه ای، رئیس جمهور 
مرتب به بریتانیا سفر می کند تا برای بیماری ای 
که هنوز فاش نشده، مورد مراقبت و درمان 

قرار بگیرد.
کشور  پرجمعیت ترین  در  سوءمدیریت 
آفریقا مدام باعث قطع برق می شود. با وجود 
این  برق،  برای  هنگفت  سرمایه گذاری های 
مشکل  با  بارها  گذشته  سال   9 طی  کشور 
جدی قطع برق روبرو بوده، طوری که پزشکان 
مجبورند اعمال جراحی را در نور شمع یا المپ 
یا روشنایی های تلفن همراه شان انجام دهند.
حتی در بخش خصوصی که اوضاع بهتر است، 
به دلیل کمبود تجهیزات و دارو پزشکان در 
حال رفتن هستند. دستمزدها هم در بخش 
داخلی  جنگ های  است.  کم  بسیار  سالمت 

مانند بوحرام مجروحان  تندرو  با گروه های 
زیادی به جا گذاشته و می گذارد. مجروحان 
تیراندازی در نیجریه را نمی توان تا پیش از 
گزارش پلیس درمان کرد که همین موضوع 
باعث شده بسیاری از این مجروحان از بین 
بروند. الیحه رئیس جمهور در سال 2017 
میالدی با عنوان »الیحه درمان اجباری و مراقبت 
از قربانیان تیراندازی«، قرار بود به این وضعیت 
خاتمه بدهد اما برخی پزشکان می گویند این 
قانون همه جا اجرایی نشده و در صورت عدم 
ارائه گزارش، پلیس همچنان آنها را از درمان 

بیماران گلوله خورده منع می کند.
ماه قبل جوانی که از ناحیه گردن مورد اصابت 
قرار گرفته بود در بیمارستان درگذشت. نامزد او 
می گوید مجروح را از در بیمارستان برگردانده اند 

چون گزارش پلیس همراهش نبوده است. 
با وجود شواهدی دال بر اینکه هر روز تعداد 
بیشتری از پزشکان نیجریه ای برنامه مهاجرت به 
خارج دارند، وزیر کار و اشتغال کشور می گوید، 
در نیجریه تعداد کافی کارکنان درمانی وجود 
دارد و استاندارد سازمان جهانی بهداشت مبنی 
بر هر 5هزار نفر، 1پزشک، بهتر از بسیاری از 
کشورهای آفریقایی دیگر است. از نظر این 
سازمان، در کشورهایی که به ازای هر 10هزار 
نفر کمتر از 10 پزشک وجود دارد، دچار کمبود 
پزشک هستند. یکی از دالیل کمبود پزشک در 
نیجریه، کمبود دانشکده های پزشکی است. در 
نیجریه این تعداد 30 دانشکده است، درصورتی 
که در هند 300 دانشکده های پزشکی وجود دارد.
به نظر برخی کارشناسانی که روی موضوع 

توسعه و سالمت کار می کنند، یکی از راه های 
مقابله با این وضعیت، بیمه فراگیر سالمت و 
درمان است. آنها معتقدند، درصورت پوشش 
بهبود  برای  کافی  مالی  منابع  بیمه،  همگانی 
فعالیت بیمارستان های بخش دولتی و استخدام 
افراد بیشتر فراهم می شود. در حال حاضر، 
تحت  کشور  این  مردم  از  5درصد  از  کمتر 

پوشش بیمه هستند. 

نیجریه کجاست؟
نیجریه کشوری است با بیش از 200میلیون 
جمعیت در غرب آفریقا که بزرگ ترین شهر 
پرجمعیت ترین  نیجریه  است.  الگوس  آن 
کشور آفریقا و پرجمعیت ترین کشور جهان 
با اکثریت سیاهپوست است. امید به زندگی 

برای زنان 48/5 و برای مردان 47/15 سال 
مبتال  کشور  این  مردم  از  5/4درصد  است. 
دیگر  از  ماالریا  ایدز هستند. تب زرد و  به 

بیماری های شایع در این کشور است.
کمترین میزان واکسیناسیون کودکان در نیجریه 
را در نیمه شمالی کشور می بینیم. در ایالت 
سوکوتو در شمال غربی، تنها 1/4 درصد از 
کودکان 12 تا 23 ماهه واکسن های اصلی را 

دریافت کرده اند.
طبق نظرسنجی جمعیت شناسی و بهداشتی سال 
2013 میالدی، 9 ایالت شمالی کشور میزان 
واکسیناسیون کمتر از 15 درصد دارند. بعضی 
از گروه ها در شمال کشور برنامه واکسیناسیون 
را تحریم کرده و گفته اند این توطئه غرب برای 
عقیم کردن زنان مسلمان است. با این وجود، به 
تازگی پیشرفت های خوبی حاصل شده است. 
طبق اعالم نهاد »اقدام برای ریشه کنی جهانی«، 
در 6ماه منتهی به ژانویه 2015 میالدی موردی 
از فلج اطفال در نیجریه مشاهده نشده است. 
شبه نظامی  گروه  که  میالدی   2002 سال  از 
تندوری بوکوحرام جنگ با نیروهای دولتی 
را شروع کردند، عالوه بر امنیت اجتماعی و 
اقتصادی کشور، نظام سالمت آن هم صدمات 

شدیدی را تحمل کرده است.
منبع: گاردین

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

عدم تخصیص بودجه کافی به بخش 
سالمت، باعث کمبود کارکنان مشغول 
به کار و کمبود بودجه مراکز پزشکی 

شده. در برخی مناطق تعویق پرداخت 
دستمزد پزشکان سبب اعتصاباتی 

شده که گاهی چند ماه طول کشیده. در 
بیمارستان های آموزشی، مردم باید کف 

زمین بخوابند و با پشه ها دربیفتند. 
در همین حال و میان تمسخر و خشم 

بیماران نیازمند نیجریه ای، رئیس 
جمهور مرتب به بریتانیا سفر می کند تا 

برای بیماری ای که هنوز فاش نشده، 
مورد مراقبت و درمان قرار بگیرد

نیجریه
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چالش های جهانی سالمت در دهه آینده
سازمان جهانی بهداشت )WHO( بحران اقلیمی، همه گیری بیماری ها و مقاومت دارویی را از جمله چالش های فوری 
سالمت در دهه آینده برشمرد. تغییرات اقلیمی، بیماری های عفونی، مخالفان واکسیناسیون و مقاومت آنتی میکروبی 

از جمله مواردی هستند که در فهرست چالش های سالمت پیش  روی سازمان جهانی بهداشت جا گرفته اند.
فهرست جدید چالش های سالمت در دهه آینده توسط داده های کارشناسان سراسر جهان تهیه شده و نشان دهنده 
چالش های فوری و جهانی در حوزه سالمت است. تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
اختیار سیستم ها و  منابع کافی در  انعکاس دهنده نگرانی عمیقی است چراکه رهبران جهان  »این فهرست  گفت: 

اولویت های سالمت قرار نداده اند و این مساله جان انسان ها و نیز اقتصاد کشورها را با تهدید روبرو کرده است.« 
وی افزود: »باید بدانیم سالمت سرمایه ای برای آینده است. کشورها برای نجات جان مردم خود در برابر حمالت 
تروریستی سرمایه گذاری می کنند اما در برابر حمالت ویروس ها فعالیتی ندارند. این درحالی است که همه گیری 
ویروس ها می تواند کشنده و با خسارت های اقتصادی و اجتماعی چشمگیری همراه باشد.« به گزارش شبکه خبری 
CNN، سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده، تمامی این چالش ها نیازمند پاسخگویی فقط یک حوزه درمانی نیست، 

بلکه دولت ها، جوامع و سازمان های بین المللی باید  کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند. 
منبع: رویترز

۱۰کشور سالمت جهان

سازمان جهانی 
بهداشت

10 فرانسه
امید به زندگی: 81/56 سال

 رژیم غذایی فرانسوی ها به مدت طوالنی، الگوی 
به  فرانسوی ها  می شود.  گرفته  نظر  در  سالمت 
وعده های غذایی کوچکشان معروف هستند. آنها 
زیاد  اروپایی،  کشورهای  سایر  شهروندان  مانند 
پیاده روی می کنند و همین کار آنها را از خطرات 

زندگی نشسته دور نگه داشته است.

9 ایتالیا
امید به زندگی: 81/95

رژیم غذایی مدیترانه ای ایتالیایی ها مملو از روغن 
زیتون )امگا 3( و ماهی است. ایتالیایی ها مانند بیشتر 
کشورهای اروپایی از نظر فیزیکی بسیار فعال هستند 
و این موارد آنها را در رده نهم از نظر سالمت ترین 

کشورهای جهان قرار داده است.

8 استرالیا
امید به زندگی: 81/98

از آنجایی که این کشور میان اقیانوس واقع شده، 
واردات مواد خوراکی به آن پرهزینه است. به همین 
دلیل استرالیایی ها خوراکی های طبیعی که در کشور 
خودشان یافت می شود را بیشتر استفاده می کنند. 
عالوه بر این، در فرهنگ استرالیایی تاکید زیادی 

روی ورزش وجود دارد.

7 سوئیس
امید به زندگی: 82/82

چراکه  دارند  متناسبی  اندام  سوئیسی ها 
به  نیز  خود  خانه  به  رسیدن  برای  معموال 
نوعی کوهنوردی می کنند! مردم این کشور در 
زمستان به ورزش های زمستانی و در تابستان ها 

به کوهنوردی می پردازند.

6 آندورا
امید به زندگی: 82/58

این کشور که در کوهستان های میان بین فرانسه و 
اسپانیا واقع شده، بهترین های هر دو کشور را در 
خود جمع کرده است. رژیم مدیترانه ای و فعالیت های 
ورزشی کوهستانی )اسکی در زمستان و کوهنوردی 
در تابستان( نقش مهمی در زندگی سالم مردم این 

کشور دارند.

5 یونان
امید به زندگی: 82/98

یونانی ها نیز مانند ایتالیایی ها برپایه رژیم غذایی متعادل 
مدیترانه ای شامل روغن زیتون و ماهی زندگی می کنند. 
عالوه بر این، یونانی ها روی خشکی و آب، فعالیت های 
زیادی دارند. به یاد داشته باشید المپیک در یونان آغاز به 
کار کرد. این موضوع به این معناست که فعالیت کردن و 
جنب وجوش بخشی از فرهنگ باستانی یونانی هاست.

4 اسپانیا
امید به زندگی: 83/12

از  کوچک  وعده های  اسپانیا  مردم  غذای 
خوراک های متنوعی به نام »تاپاس« است. این 
وعده های کوچک غذا درواقع نوعی کنترل روی 
شیوه زندگی نیز هستند. آنها در طول روز حدود 
2 ساعت خواب نیمروزی دارند که استرس آنها 

را کم می کند.

3 سنگاپور
امید به زندگی84/70

پاکیزه  و  سالم  برای  دقیقی  سیستم  سنگاپور 
نگه داشتن محیط زیست دارد. با اجرای قوانین 
سخت در این زمینه، باالترین سطح بهداشت در 
کشور سنگاپور برقرار است. در درجه بعدی، 
ثروت  معنای  به  سالمت  سنگاپوری ها،  برای 
است. آنها به قوانین احترام می گذارند و محیط 
تمیز  دارد  امکان  که  جایی  تا  را  زندگی شان 

می دارند. نگه 

2 ژاپن
امید به زندگی: 84/91

اگر بخواهیم راز سالمت و طول عمر ژاپنی ها را به 
طور خالصه بیان کنیم باید بگوییم این مردم عادات 
غذایی بسیار خوبی دارند. آنها به جای گوشت، 
غذاهای دریایی و انواع ماهی ها را مصرف می کنند 
که سرشار از ید است. همچنین ژاپنی ها لبنیات، 
کره و شیر کمتر استفاده می کنند. در مقابل، مقادیر 
زیادی سبزیجات می خورند و چای سبز زیادی 
اینها، وعده های غذایی  می نوشند. باالتر از همه 

ژاپنی ها کوچک است.

1 موناکو
امید به زندگی: 89/63

از آنجا که بیشتر جمعیت موناکو، ثروتمند هستند، 
آنها معموال آشپزهای اختصاصی دارند تا غذاهای 
بیشترشان  طرفی،  از  شود.  طبخ  برایشان  سالم 
بازنشسته اند و استرس پایین تری تحمل می کنند. 
اضطراب یکی از دالیل باال رفتن فشارخون است 
التهاب  از  بیماری ها  انواع  به  منجر  می تواند  که 

معده گرفته تا بیماری های قلبی- عروقی شود.
منبع: یورونیوز
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345 جلد تاکنون منترش شده است بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی 

در طول تاریخ طب در ایران

راهکارهایی برای الزامات اطالع رسانی اخبار تلخ در سنین مختلف

دروازه بانی خبر از خانه تا اجتماع

با توجه به مجموعه مشکالت و حوادث 
دردناکی که طی چند روز اخیر در کشور 
به وجود آمده، به عنوان یک روان پزشک 
و یک روان درمانگر می خواهم نکاتی را با 

شما در میان بگذارم.
ما در مورد بچه هاست. بچه ها  اول  بحث 
مخصوصا در سنین زیر 9 سال، درک کامل 
و درستی از مرگ و مردن ندارند و برخالف 
بزرگساالن حتی اگر کل واقعه را هم برایشان 
تشریح کنید، استنباط ها و انتزاع های دیگری 
می کنند که لزوما با آن چیزی که شما فکر 
می کنید، یکی نیست؛ ممکن است انتظارشان 
از مرگ شیرین تر از آنچه باشد که شما فکر 
می کنید و بعضی وقت ها هم ممکن است از 
آنچه که ما فکر می کنیم، خیلی دردناک تر و 

ترساننده تر باشد.
یا  مدرسه  در  روزها  این  در  حتما  بچه ها 
به هم اطالع رسانی می کنند که  حتی مهد 
به  احتماال  و  است  افتاده  اتفاق هایی  چه 
زدند.  را  هواپیما  که  می گویند  همدیگر 
والدین زیادی به ما گزارش می دهند مثال 
به بچه مان گفته ایم: »اون هواپیما نبوده، یک 
پرنده بوده که تیری بهش خورده، بعد افتاده 
مدرسه،  رفته  که  صبح  منتها  و...  مرده  و 
همکالسی های پیش دبستانی اش به او گفتند 
که چه پرنده ای؟ پرنده کجا بود؟ تو چقدر 
ساده ای! هواپیما افتاده، 170 نفر هم توش 

مردند.«
بچه های کوچک تر با شنیدن چنین خبرهای 
و  روز  است همان  ممکن  اضطراب آوری 
همان لحظه واکنش نشان ندهند اما به تدریج 
از وجودشان  آرام آرام اضطراب بخشی  و 

می شود. الزم نیست حتما مرگی اتفاق بیفتد 
یا حتما هواپیمایی سقوط کند، بچه ها به هر 
حال تنش و اضطراب را می فهمند. حتما 
دیده یا شنیده اید وقتی یک زن و شوهر با 
هم دعوایی حتی مختصر می کنند، بچه هایشان 
دل درد می گیرند یا سرشان درد می گیرد. 
بچه ها احساس تنش را می فهمند، از رفتار 
ما اضطراب را درک می کنند و احساس غم 

و خشم و ناامیدی خواهند داشت. 
می دانم در این روزها پوشاندن غم، ناامیدی 
و خشم کار بسیار سختی است اما به هر 
حال بچه ها گناهی ندارند. آنها این مسائل را 
درک می کنند و ادراکشان از این حس ها این 
نیست که مادر یا پدر بابت حادثه اجتماعی 
غمگین هستند؛ معموال ادراکشان این است 
که: »نکنه من کار بدی کردم، نکنه مامان یا 
بابا امروز من را دوست ندارند، نکنه من بچه 
دوست داشتنی ای نیستم، نکنه از من راضی 
نیستند.« حتی ممکن است فکر کنند نکند 
می خواهد اتفاق بزرگی بیفتد و مامان و بابا 

به من نمی گویند و من خبر ندارم.

با نقاشی و بازی به کودکان کمک 
کنید

تا جایی که ممکن است، بچه ها را از قرار 
گرفتن در معرض شنیدن خبرهای ناگوار 
دور کنید. اخبار برای بچه ها مناسب نیست 
و اگر می خواهید اخبار را پیگیری کنید، هر 
برنامه خبری ای را به تنهایی گوش دهید و 
نگاه کنید. همان طور که به هیچ وجه دیدن 
فیلم های ترسناک را همراه با بچه ها توصیه 
نمی کنیم. متاسفانه برخی پدر و مادرها با خیال 
راحت و در اوج بی خیالی فیلم های به شدت 
ترسناک را با بچه ها می بینند و برای سال ها 
اضطراب را در دل فرزندانشان می نشانند.

 کمکی که می  توانید به کودکان بکنید، این 

است که وقتی از شما راجع به وقایع سوال 
می کنند یا وقتی که به هر حال ناراحتند چون 
آنها هم چیزهایی را می دانند یا احیانا اگر 
از بستگانشان کسی در این حوادث مرحوم 
شده، کنار هم با آنها نقاشی بکشید. برای 
نفوذ به دنیای ذهنی بچه های کوچک 5 و 
6 ساله راه دیگری جز نقاشی و بازی وجود 
ندارد و گفت وگو با آنها موثر نیست چون 
برای خیلی از حس هایشان کلمه ندارند ولی 
تصویر دارند. می توانید از آنها بخواهید برای 
شما نقاشی بکشند و حس هایشان را بگویند، 
مثال در مورد هواپیما کنار شما نقاشی بکشند 
و اگر خبری شنیده اند، از آنها بپرسید که 
راجع به آن چه فکری می کنند. بعد می توانید 
با بازی و نقاشی، فکرهای فانتزی بهتری را 

جانشین واقعیت کنید.
کنید  وانمود  می توانید  کردن  بازی  هنگام 
انگار در هواپیما نشسته اید و احیانا هواپیمای 
شما دچار مشکالتی شده ولی خلبان کامال 
حواسش هست و برای همه توضیح می دهد 
که جریان باد و جریان کمی نامالیم هوا باعث 
تکان هایی در هواپیما شده ولی هواپیما سالم 
به زمین می نشیند و همه سالم و سالمت از 
آن پیاده می شوند. درنهایت هم همین اتفاق 
بیفتد تا در بلندمدت باعث ایجاد  فوبیای 
پرواز یا ترس های غیرمنطقی در بچه ها نشود.

به نوجوانان دروازه بانی خبر یاد 
بدهید

در مورد نوجوانان قصه خیلی فرق می کند، 
با بازی و نقاشی نمی شود با آنها صحبت 
کرد. نوجوان همه واقعیت ها را می داند و 
می فهمد و اگر دیدید با شما راجع به این 
مسائل صحبت نمی کند، فکر نکنید به هیچ 
عنوان در جریان نیست. حتما با نوجوانتان 
راجع به مسائل روز صحبت کنید و ببینید که 

راجع به آن چه فکری می کند، نظر، حس و 
تحلیلش چیست و چه تحلیل ها و نظرهایی 

از دوستانش شنیده است. 
تحلیل های  است  ممکن  نوجوانان  طبیعتا 
پدر  اندازه  به  باشند چون  نادرستی داشته 
درباره  مادربزرگ  و  پدربزرگ  و  مادر  و 
ندارند.  اجتماعی و سیاسی تجربه  مسائل 
شاید بهترین کمکی که می توانید به نوجوانان 
بکنید، یاددادن دروازه بانی خبر است. به آنها 
یاد بدهید که خبر لزوما آن چیزی نیست 
که در خبرگزاری ها ولو معتبرترینشان، گفته 
می شود و همه آنچه در جهان می گذرد، آن 
چیزی نیست که خبرگزاری ها می گویند و 
می نویسند. به آنها یاد بدهید که خبرگزاری ها 
خبرهای معمول روز را به عنوان خبر ارائه 
نمی دهند، آنها مخاطبانی دارند که نیازمند 
خبرهای مهم هستند و معموال خبرهای مهم 
متأسفانه خبرهای بدی هستند. در همه دنیا 
میزان کمی از خبرهای مهم روزانه خبرهای 
خیلی خوب هستند و این قصه فقط خاص 
کشور ما نیست بنابراین به آنها یاد بدهید که 
مثال اگر در صفحه حوادث می خوانند که 
دیشب در تهران در 3 جای مختلف3 مرد 
زنشان را با ضربات چاقو کشتند، این یک 
خبر است اما خبر خیلی خیلی واقعی تر این 
است که شب گذشته در تهران 90درصد 
زن و شوهرها بدون اینکه با هم دعوا کنند، 
خوابیدند. این خبر هم مهم است ولی برای 

خبرگزاری ها جنبه خبری ندارد.
 به آنها یاد بدهید که دنیا را از چشم سایت های 
خبری و شبکه های مجازی نبینند و بدانند 
دروغ  این  و  دارد  زیادی  زیبایی های  دنیا 
نیست. اگر خود ما هم االن در این فکریم 
که دنیا زیبایی ندارد، دچار مشکالت فکری 
هستیم. در اینکه دنیا جای عادالنه  و لزوما 
جای خوشحال کننده ای نیست، هیچ شکی 

وجود ندارد اما این واقعیت اصال به این 
معنی نیست که دنیا پر از سیاهی و تباهی 
است و هیچ چیز خوشحال کننده ای در آن 

وجود ندارد. 
 به هر حال اگر شما امروز کنار خانواده تان 
می کنید  مطالعه  را  نشریه  این  و  نشستید 
برای  هستند،  سالم  خانواده تان  اعضای  و 
شما امروز دنیای خوبی است، هرچند در 
روزها  این  دیگری  خانواده  دیگری  جای 
تکه تکه های تن عزیزانشان را از روی زمین 
جمع می کنند یا در پزشکی قانونی در حال 
دادن تست DNA هستند برای اینکه ببینند 
کدام تکه مرتبط با بچه یا مرتبط با عزیزشان 

است.

پیگیری مستقیم خبر برای مبتالیان 
به اختالل های روانی، ممنوع!

اختالل  دچار  بزرگساالن  از  گروه  آن 
انواع  پانیک،  بیماری  وسواس،  اضطرابی، 

 PTSD فوبیاها، افسردگی و
)نشانگان اضطرابی که بعد 
از قرار گرفتن در معرض 

وقایع دردناک 

و تلخ مثل سیل، زلزله و جنگ به صورت 
مزمن در انسان رخ می دهد(، تا جایی که 
می شود از پیگیری مستقیم اخبار بپرهیزند 
و اطرافیانشان هم این روزها از آنها مراقبت 
کنند و هر لحظه هر خبری را بالفاصله به 
این افراد نگویند. به هر حال به اصطالح 
خبرها از در و دیوار یا سوراخ کلید در خانه 
وارد می شود و نمی شود جلوی ورود خبر 
را گرفت اما اینکه چگونه خبر را بشنویم، 
اختالل  به  مبتالیان  از  بعضی  است.  مهم 
اضطرابی در واقع به نوعی از گوش دادن 
به اخبار به طرز کاذبی برای کاهش اضطراب 
خودشان استفاده می کنند و فکر می کنند که 
اگر لحظه به لحظه به خبرها گوش بدهند، 
خبرهای خوبی خواهند شنید که اضطرابشان 
را کم خواهد کرد، در حالی که خب واقعا 

چنین نیست.
دروازه بانی خبر برای همه ما صدق می کند 
و برای همه ما مهم است. من توصیه می کنم 
خوب  بسیار  کتاب  روزها،  این  به ویژه 
دو  »آلن  معاصر  جامعه شناس  و  فیلسوف 
باتن« که اسمش »خبر، راهنمای کاربران« 
است و خانم شقایق نظرزاده آن را ترجمه 
کردند، بخوانید. کتاب کوچکی است که باید 
حتما بزرگساالن بخوانند و حتی به نوجوانان 
یاد بگیرند چگونه  هم بدهند بخوانند که 
در مقابل اخبار خبرگزاری ها از خودشان 

محافظت کنند.

دروازه بانی خبر برای همه ما صدق 
می کند و برای همه ما مهم است. من 
توصیه می کنم به ویژه این روزها، کتاب 
بسیار خوب فیلسوف و جامعه شناس 
معاصر »آلن دو باتن« که اسمش »خبر، 
راهنمای کاربران« است و خانم شقایق 
نظرزاده آن را ترجمه کردند، بخوانید. 
کتاب کوچکی است که باید حتما 
بزرگساالن بخوانند

و واقعی هم هستند، رخ می دهند و تمامی هم ندارند.زندگی در دنیا هستند. اینها بخش مهمی از زندگی در دنیا ذهنمان را برمبنای این نگذاریم که این اتفاق ها استثناهای را برمبنای این بگذاریم که خبرهای بدتر هم وجود دارد. باید برای شنیدن خبرهای بدتر هم آماده کنیم. باید ذهنمان آینده ای ناموجود به سمت رادیکالیزم می رود و خودمان را بیشتری در پارلمان دارند. به همین دلیل دنیا فعال حداقل تا بیشتری از احزاب دست  راستی ها تشکیل شده  و نماینده های دست راستی ها االن رأی و نفوذ بیشتری دارند و احزاب کشورهایی که حتی آنجا سوسیال دموکراسی حاکم است، نیفتد. آن هم در شرایطی که به ویژه طی 10 سال اخیر در آرمان شهری به وجود بیاید ولی شاید هم هرگز این اتفاق جستجویش هستیم، هرگز نبینیم. البته امیدوارم روزی چنین ندارد. شاید نه ما و نه نسل های بعدی آرمان شهری که در صحنه هاست و راستش را بخواهید این صحنه ها تمامی نداریم اما این را هم می دانیم که تاریخ دنیا پر از این از این باشد، آدم نیستیم، اگر غیر از این باشد اصال وجدان طبیعتا این روزها غمگینیم، ناراحتیم، دلمرده ایم و اگر غیر مثل همه برهه های تاریخی به هر حال روزهای تلخ می گذرد. دائما یکسان نباشد حال دوران...

  دکتر سامرند سلیمی
روانپزشکورواندرمانگر
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بررسی انواع ریشه های خشونت در گفت وگو با  احمد بخارایی دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه

خشونت  خیابانی نوک کوه یخ خشونت های ساختاری ماست

نزاع های  در آمارها می خوانیم که   :
در  ما  افزایش هستند. چرا  خیابانی در حال 
حال تبدیل شدن به مردمی خشن و ناآرام هستیم؟

به نظرم بهتر است نزاع های خیابانی را به صورت 
پدیده ای جدا در نظر نگیریم. نزاع های خیابانی 
یکی از نمودهای خشونت آشکار یا عریان است 
اما پیش از آن ما خشونتی پنهان داریم و مهم تر از 
آن هم خشونت دیگری  وجود دارد و آن خشونت 
نمادین است. خشونت نمادین یعنی اینکه خشونت 
»مشروع سازی« می شود. برای توضیح بهتر می توان 
گفت که برخی باورها و اعتقادات خشونت را 
مشروع و درست نشان می دهند و باوری اعمال 
آن خشونت را تایید می کند؛ یعنی خشونت قبل 
از آنکه عرف باشد، باور و ایده می شود. باورها 
و ایده ها ریشه ای تر از عرف ها و آداب و رسوم 
هستند. مثال اینکه بچه را باید تنبیه بدنی کرد، 
خشونتی است که در بسیاری از افراد این جامعه 
کامال مشروع به نظر می آید. درواقع درستی و 
حتی لزوم خشونت علیه کودکان باوری است 
که کم و بیش رواج دارد. مثال دیگر آن، خشونت 
علیه زنان است. شکل های متفاوتی از خشونت  
علیه زنان که در جامعه ما ساری و جاری است و 
آنقدر تکرار شده که بسیاری از مردم آن را عادی 
می دانند، ریشه در باورها و نگاه ما نسبت به زن 
به عنوان یک موجود درجه دو و زیردست دارد. 
ما به این باورها خشونت نمادین می گوییم. اغلب 
خشونت هایی که امروز پیدا و پنهان هستند، ریشه 

در باورهای خشونت آمیز ما دارند.
: خشونت های پنهان چیست؟

در نتیجه همین خشونت نمادین، یعنی باورهای 
خشونت آمیز، خشونت پنهان ایجاد می شود که 

شکل های بسیار زیادی دارد. نگاه تحقیرآمیز و 
شوخی های هدف دار که قومیت یا شهر و ملیت 
و حتی ظاهر و جنسیت را هدف قرار می دهند را 
می توان شکل های متنوع خشونت پنهان دانست. 
لطیفه های مربوط به شهرها یا زبان ها یا قومیت های 
مختلف که این روزها به وفور بین مردم و در فضای 
مجازی می چرخد، هرچند ظاهر خنده داری دارد،  
از مصادیق خشونت پنهان است و از آن دردناک تر 
شوخی هایی که به واسطه تفاوت ها یا ناتوانی های 

جسمی یا ذهنی افراد می شنویم.
: تخلف های رانندگی را در تعریف 

خشونت چطور می بینید؟
نوع  از  رانندگی  خشونت های  من،  نظر  به 
خشونت های عریان است؛ یعنی هرچند نام تخلف 
به آن می دهیم، درواقع خشونتی است که چه پیاده 
باشیم و چه سواره، هر روز چند بار شاهد آن 
هستیم و متاسفانه اغلب ما آن را خشونت نمی دانیم. 
در خیابان های ما اعمال خشونت در رانندگی به 
سبک غالب رانندگی ما تبدیل شده و در خیلی 
از موارد اگر از این الگوی خشونت آمیز پیروی 
نکنیم، نمی توانیم در شهرهای بزرگ رانندگی کنیم 
و آدم های بی دست و پایی محسوب می شویم و با 
سیل متلک های رانندگان دیگر روبرو خواهیم  شد.
حرکات مارپیچی ناگهانی بدون چراغ راهنما زدن یا 
ترمزهای ناگهانی، الیی کشیدن، نزدیک شدن بیش 
از حد به ماشین جلویی که خطر یک تصادف و 
درنتیجه استرس و اضطراب را بیشتر می کند، ورود 
با سرعت به خیابان های ورود ممنوع یا انحراف های 
پی در پی در خطوط رانندگی، یا وقتی راننده ای در 
جلوی ماشینی دیگر آنقدر آهسته حرکت می کند 
تا راه را بر او ببندد، عالوه بر تخلف های قانونی، 

نوعی خشونت و تجاوز به حریم فردی هستند.
وقتی به دلیلی ضمن رانندگی فریاد می زنیم یا فحاشی 
می کنیم، حتی وقتی صدا به راننده دیگر نرسد، با 
حرکات دست و سر و نگاه های غضب آلودی که 
این روزها دیگر عرف رانندگان شده، اعتراض 
خود را نشان می دهیم، فضای خشونت آمیزی ایجاد 
می کنیم که باعث افزایش تنش های فردی و اجتماعی 
می شود. این نوع خشونت فقط منحصر به ارتباط 
رانندگان خوروها با هم نمی شود. شاید بتوان گفت 
خشونتی که بر عابران پیاده اعمال می شود، از خشونت 
راننده های دو خودرو شدیدتر و خطرناک تر است. 
عمال در فرهنگ شهری ما، عابر پیاده حقی ندارد 
و در طراحی های خیابان ها و کوچه های ما آخرین 
حقی که در نظر گرفته می شود، حق عابر پیاده است. 
طراحی شهری به کنار، خود ما ساکنان شهرها 
ابزارهای اعمال فشار و خشونت بر یکدیگر هستیم. 
متاسفانه این خشونت ها آنقدر تکرار شده اند که ما 
آنها را غیرعادی و نقض حقوق فردی نمی دانیم 
اما ناظرانی که از کشورهای به نسبه آرام و پیشرفته 

می آیند، از دیدن این رفتارها کالفه می شوند.
: یک جامعه شناس این خشونت ها را 

چطور می بیند؟
فقط  خشونت ها  این  جامعه شناس،  یک  برای 
موارد کج خلقی های فردی نیستند. اینها درواقع 
در  جاری  اقتصادی  و  سیاسی  خشونت  نمود 
جامعه ماست. جامعه شناس خشونت را در 3 
سطح کالن؛ یعنی ساختارها، سطوح میانی مانند 
آموزش و پرورش و رسانه و خانواده و سطح خرد؛ 
یعنی در سطح افراد بررسی می کند. ما صحنه عریان 
جامعه را می بینیم که همان مشاهده خشونت عریان 
است که مثال آن هم رانندگی خشونت آمیزی بود 
که درباره آن گفتیم اما مساله این است که در این 

نوع خشونت عریان، آستانه پایین تحمل به سرعت 
تبدیل به خشونت رفتاری می شود. این خشونت 
عریان در روابط دیگر اجتماعی هم خود را نشان 
می دهد. در گفت وگوی بین زن و شوهر یا پدر یا 
مادر با فرزند یا معلم با شاگرد، نوعی رنگ و بوی 
خشونت آمیز می تواند وجود داشته باشد که بیش از 
آنکه ریشه های فردی داشته باشد، برآمده از ساختار 
کالن بیمار است. معلمی که شاگرد خود را به هر 
دلیل تحقیر و تمسخر می کند، درواقع خشونتی 
را بر او اعمال می کند که شاید زخم آن عمیق تر 
و ماندنی تر از خشونت آشکاری مثل توهین های 
مستقیم باشد. رنگ و روی طنزآمیز کالم نباید 
در این موارد گولمان بزند. در همه این موارد، 
نوعی همگونی و همسانی در رفتار خشونت آمیز 
را می بینیم. اگر در جاده و خیابان این رفتار دیده 
می شود، مطمئن باشیم روی دیگر آن در کالس 
بین معلم و دانش آموز یا در خانه اتفاق می افتد. 
همه اینها به این دلیل است که ساختارها طوری 
شکل گرفته که افراد مهارت های کالمی و ارتباطی 
را یاد نگرفته اند و می خواهند با خشونت حرف 

خود را به کرسی بنشانند.
: در این مواقع باید دنبال ریشه های 
خشونت در ساختارها باشیم یا فکر می کنید 
آموزش مهارت های کنترل خشم که این روزها 
به خصوص در فضای مجازی و رسانه ها زیاد 
از آن صحبت می شود یا مجازات های قضایی 

می تواند خشونت را مهار کند؟
گاهی شما ساختارهای اجتماعی دارید که در کل 
مقبولیت نسبی دارند. همه افراد جامعه را شامل 
می شوند، افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم 
نمی کنند و کم و بیش فرصت های برابری برای 
آنها پیش بینی شده و در مجموع ساختارها، منظورم 

برنامه های بلندمدت و قوانین و سایر اشکال کالن 
اداره کشور و دموکراسی به معنای کلی آن رایج است 
و ساختارهای اقتصادی تبعیض را دامن نمی زنند و 
در وضعیت متعادلی به سر می برند. در این وضعیت، 
آموزش مهار خشم با مجازات های قضایی یا اقدامات 
قضایی پیشگیرانه می تواند خالءهای موجود در 
جامعه را پر کند؛ یعنی وقتی ساختارها درست 
چیده شده باشند، اقدام های میانه که همان آموزش 
و اقدامات قضایی هستند، می توانند موثر واقع شوند 
اما وقتی ساختارها معیوب باشند؛ یعنی سرچشمه 
آلوده باشد، دیگر نمی توان آبی را که از آن جاری 
می شود، پاک کرد. در جامعه ما که ساختارها درست 
عمل نمی کنند، راه حل های میانه مانند مشاوره های 
روان شناسی یا آموزش راه حل های نهایی نیستند، 
همان طور که می بینیم با وجود مراکز مشاوره و 
برنامه های صدا و سیما درباره مهارت های ارتباطی، 
تعداد طالق و مشکالت خانوادگی و خشونت های 
عریانی مانند نزاع های خیابانی روز به روز در حال 

افزایش است.
: منظور شما از ساختارهای خشونت زا 

چیست؟
فکر می کنم بهتر است اول به خشونت ساختاری 
اقتصادی بپردازیم. منظورم این است که افراد براساس 
شایستگی های خود امکان اشتغال و درآمدزایی 
ندارند و این بیش از آنکه به قابلیت های فردی 
ارتباط داشته باشد، به نظام اقتصادی مربوط است 
که فرد در آن قرار گرفته است. فرد در مقابل کار 
مساوی به پاداش مساوی نمی رسد. آمارها گویاتر 
هستند؛ ما می شنویم که هزاران فارغ التحصیل دکترای 
ما یا 50درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه های ما 
بیکارند یا کاری غیرمرتبط با رشته دانشگاهی خود 
دارند یا ماهانه 1/5میلیون چک برگشت می خورد 

یا مثال قاچاق کاال عمال فعالیت های دیگر اقتصادی 
مانند تولید یا ورود قانونی کاال را تحت الشعاع قرار 
می دهد یا تمرکز ثروت عمدتا در دست افراد خاصی 
است که بعد از انقالب طبقه نوظهوری به وجود 
آورده اند یا به واسطه رانتی که وجود دارد، کسب 
و کارها در دست عده ای خاص جمع می شوند. 
خروجی همه آنچه که گفتم، تبعیض است که آن را 
مصداق بارز خشونت می دانیم. تبعیض همان توزین 
نابرابر فرصت هاست. حاال آن کسی که مورد این 
تبعیض واقع شده، فکر می کند سهمش را خورده اند 
و راه برون رفت آن را رفتار خشونت آمیز می داند. 
فقط نگاهی به میلیون ها پرونده مفتوح در محاکم 
قضایی می تواند سرنخی از خشونت اجتماعی 
جاری در جامعه به دست ما بدهد. وزیر دادگستری 
به خبرگزاری ها گفته: »تعداد 13 میلیون و 5۶3 هزار 
فقره پرونده در یک سال اخیر به دادگستری های 
کل کشور وارد شده که نسبت به سال قبل حدود 
0/07 درصد افزایش یافته.« اگر طبق نظر مسووالن، 
پرونده های موجود را 18میلیون بگیریم و برای هر 
پرونده 2 طرف فرض کنیم که در بسیاری از موارد 
از 2 نفر بیشتر است، در خوشبینانه ترین نگاه کمتر 
از نیمی از جمعیت کل ایران درگیر نوعی دعوای 

حقوقی هستند.
: فقط ساختارهای اقتصادی خشونت زا 

هستند؟
نه، ساختارهای فرهنگی معیوب هم می توانند 
خشونت را بازتولید کنند؛ یعنی وقتی فرهنگ 
فرهنگ های  پذیرای  نخواهد  جامعه  در  غالب 
دیگر باشد و آن را بپذیرد، اقوامی که حتی در 
یک جغرافیا زندگی می کنند، عمال با هم بیگانه 
می شوند. خشونت های نمادین درواقع ریشه در 
همان خشونت های فرهنگی کالن دارند. ما نسبت 
به خودمان خشونت می ورزیم، چقدر اقوام ایرانی 
با هم تعامل و گفت وگوی سازنده دارند؟ حتی تا 
امروز ما ترجیح می دهیم از همشهری و هم قومی 
و اقوام خودمان همسر انتخاب کنیم تا از غریبه ها یا 
تمسخر لهجه آذری یا سادگی اقوام لر یا تساهل و 
تسامح گیالنی ها تبدیل به خشونت ورزی می شود. 
آمارها بین بعضی اقوام بیشتر است که زنجیره 
خشونت به دنبال هم می آید. این خشونت تا جایی 
پیش می رود که اقوام یکدیگر را قبول ندارند یا 
به واسطه وجود برخی تفاوت های فرهنگی یا 
قومی یکدیگر را تحقیر می کنند. راه های مهار این 
چنین خشونت ریشه دار و نهادینه ای دیگر مشاوره 
فردی نیست. خروجی این اقدامات چه بوده؟ چند 
خانواده توانسته اند با این مشاوره ها به سامان برسند؟ 
نمی خواهم روان شناسی را کم اهمیت جلوه بدهم 
اما بدون توجه به ساختارها، اقدامات میانی مانند 

مشاوره نمی توانند راه حل نهایی باشند.
: نمونه های دیگری هم می توانید نام 

ببرید؟
نمونه دیگر اوباشی گری و خشونت در فوتبال 
است که در همه جای دنیا می بینیم اما خشونتی 
که امروز در جامعه ایران دیده می شود، از جنس 
برخوردهای هیجانی و موردی نیست، بلکه نمودار 
خشم هواداران فوتبال از مدیریت ناکارآمد و 
جریان قوی رانت در آن است. امروز آرامشی 
در بازی های فوتبال نمی بینیم و سوءمدیریت در 
فوتبال که قاعدتا باید موضوعی برای تفریح و 
آرام سازی جامعه باشد به بروز خشونت بین مردم 

و هواداران منجر شده است.

سازمان پزشکی قانونی ایران از ثبت روزانه یک هزار و ۶۰۰ 
پرونده نزاع منجر به جرح خبر داده و مسائل اجتماعی، روانی، 
فرهنگی و اقتصادی را دالیل اصلی بروز نزاع ها برشمرده 
است. پزشکی قانونی در گزارش مربوط به سال گذشته این 
سازمان آورده است که در این سال بیش از ۵۹۰ هزار شهروند 
 به دلیل ضرب و جرح در نزاع راهی پزشکی قانونی شده اند.

شعبه ۷۱  رئیس  اما  ایران  در  نزاع  باالی  آمار  با وجود 
دادسرای کیفری استان تهران که به قتل اختصاص دارد، 
این آمار را واقعی نمی داند. وی معتقد است آمار نزاع 
بیش از این میزان است و از آن رو که برخی از نزاع ها به 
 ضرب و جرح ختم نمی شوند، جایی هم ثبت نمی شوند.

درگیری و نزاع در سال های گذشته آمار باالیی را میان 
گاهی  داده اند.  اختصاص  خود  به  قضایی  پرونده های 
موضوعاتی مثل جای پارک خودرو یا حتی نگاه چپ 
دلیل درگیری خشونت آمیزی بوده است. این درگیری ها 

در مواردی حتی منجر به قتل شده است. 
کارشناسان کاهش میزان تحمل شهروندان به دالیل اقتصادی 
و فرهنگی و آموزشی  و در عین حال ناامیدی از احقاق حق 
در دستگاه های قضایی  را دلیل اصلی بسیاری از نزاع ها 
می دانند و معتقدند به دلیل سیر طوالنی و فرسایشی پیگیری 
پرونده ها در دادگاه های ایران، اغلب شهروندان به این نتیجه 
 رسیده اند که باید شخصا و با اتکا به زور بازو حقشان را بگیرند.

برای بررسی موضوع خشونت های اجتماعی با دکتر احمد 
بخارایی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، گفت وگوکرده ایم.

چطور باید خشونت را مهارکرد؟
رسانه های  در  که  آماری 
خشونت،  درباره  رسمی 
منتشر شده نشان می دهد ما 
وضعیت خوبی نداریم. برای 
مثال قوه قضاییه آماری اعالم 
کرده که تعداد پرونده های قضایی ایران در سال 2 برابر پرونده های 
قضایی در هند است، در حالی که جمعیت کشور هند تقریبا ۱2 برابر 
جمعیت ایران است. این آمار به این معنی است که هر ایرانی تقریبا 2۵ 
برابر هر هندی ممکن است درگیری شدیدی با همشهری خود داشته 
باشد که به دخالت قوه قضاییه منجر شود. همچنین آمار دیگری که در 
این زمینه می توان به آن اشاره کرد سخنان نایب رئیس کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس با انتقاد از حجم بسیار پرونده های قضایی در کشور 
است؛ در کشور ما 2 برابر استاندارد جهانی پرونده در دستگاه قضایی 

است که هر قاضی ماهانه به ۱۰۰ تا ۱2۰ پرونده رسیدگی می کند. 
)خانه ملت(

این اعداد و ارقام نشان می دهد تصور ما از خودمان که ملتی فرهیخته 
هستیم و شیوه زندگی ایده آلی داریم که باید سرمشق ملت های دیگر 
قرار بگیرد، اشتباه است و در مقایسه با دیگران  وضعیت خوبی نداریم.
 باید ریشه این مساله را بررسی کنیم. معموال رفتار انسانی از 3 وجه 
بررسی می شود؛ زیستی، روانی و اجتماعی. به هر حال بخشی از رفتار 
انسان زیستی است و اساسی ترین محور رفتارهای زیستی ما هم ناقالن 

عصبی و هورمون هایی هستند که برمبنای الگوی ژن های ما ساخته می شوند 
بنابراین ممکن است فردی یا قومی از لحاظ زیستی و بیولوژیک خشن تر 
باشند اما به نظر نمی رسد مساله خشونت در ما ژنتیکی باشد، به دلیل 
اینکه آمار نشان می دهد در 30 سال گذشته جمعیت ما 2 برابر شده، در 
حالی که جمعیت زندانی های ما 10 برابر شده است! تغییرات ژنتیکی 
هیچ وقت در 30 سال رخ نمی دهند پس باید دنبال عوامل دیگری باشیم. 
به نظر می رسد سازوکار های اجتماعی و فرهنگی باعث شده خشونت 
در ما افزایش پیدا کند و باید دنبال ریشه های فرهنگی و اجتماعی باشیم 
که هم می توانند مستقیم باشد و هم به صورت غیرمستقیم رخ دهند. 
تاثیرات مستقیم مثل همانندسازی فرد با رسانه است. اگر رسانه ها مدل های 
خشونت را به مردم نشان دهند، مثال اگر قهرمان فیلم ها همیشه مسائل را 
با تفنگ یا خنجر حل کنند به تدریج  تبدیل به »سرمشق« می شود و ما هم 
زمانی که تصادف رانندگی می کنیم با قفل فرمان از ماشین پیاده می شویم. 
 گاهی اوقات این فرهنگ سازی به صورت غیرمستقیم در رسانه انجام 
می گیرد. در واقع رسانه فضایی برای ما ایجاد می کند که اقتضای آن 
جنگیدن و خشونت است. مخاطبی که رسانه ای را باور می کند که 
همیشه به نوعی در حال نواختن شیپور جنگ است  همیشه در وضعیت 
آماده باش قرار دارد! امکان اینکه واکنش این فرد در موقعیت استرس  به 
صورت خشونت باشد خیلی زیاد است. اضطراب هم یکی از دالیل 
مهم و اساسی برای قرار گرفتن در موقعیت خشونت آمیز است. بی ثباتی 
اقتصادی منجر به وضعیت ترس و وحشت در مردم می شود و در 
وضعیت وحشت احتمال خشونت بیشتر می شود چون یک مرکز واحد 

در مغز ما مسوول ترس و خشم است.
با وجود همه دالیل اجتماعی هیچ گاه نمی توان مسوولیت را از شانه فرد 
برداشت و نمی توان گفت کسی که رفتار خشونت آمیز داشته تقصیری ندارد. 

وقتی راجع به زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خشونت صحبت 
می کنم، منظورم تبرئه فرد خشن نیست، منظورم این است که زمینه سازان 
خشونت از زیر بار بستری که خلق کرده اند شانه خالی نکنند. هرچقدر 
یک آدم از حیث روان شناختی قوی تر باشد، احتمال اینکه فضای عمومی 
جامعه او را وادار به خشونت کند، کمتر می شود. پس قسمت هایی از مغز 
که می توانند ترس و خشم را کنترل کنند باید قوی شوند و یکی از اقدامات 
برای قوی تر شدن این قسمت از مغز، تمرین های ریاضی و همین طور 
تمرین های تفکر انتزاعی است؛ یعنی احتمال ارتکاب خشونت در افرادی که 
با معادالت ریاضی یا تجزیه وتحلیل ها و استدالل های فلسفی سروکار دارند 
به علت فعال شدن این قسمت از مغز  کمتر می شود. همین طور بازی های 
استراتژیک مثل شطرنج این قسمت را تقویت می کند. تمرین مهم دیگر 
هم مدیتیشن یا همان مراقبه است. موسیقی کالسیک هم همین تاثیر را در 
مغز انسان دارد و متاسفانه این موارد در فرهنگ ایرانی خیلی رایج نیستند.
 فرد عالوه بر انجام این  اقدامات می تواند عواملی که باعث تحریک 
خشم در مغزش می شود را حذف کند، مثل فیلم های اکشن، بازی های 
رایانه ای که در آن سرعت مهم است و قسمت خشونت مغز را فعال 
می کند. همچنین باید مواد غذایی که باعث خشونت می شوند را کمتر 
مصرف کند، مثال کافئین زیاد که در نوشابه های انرژی زا وجود دارد، 
همچنین داروهای استروئیدی )هورمونی( که متاسفانه هم کافئین 
دوز باال و هم استروئیدها  مورد استفاده بدنساز ها قرار گرفته اند و  
با مد شدن بدنسازی بین جوان ها مصرف این دارو هم افزایش یافته 
است. این موارد راهکار های فردی است اما مقرون به صرفه نیست 
که به همه آدم های یک جامعه که دچار خشونت عمومی شده اند، 
نسخه بدهیم و تک تک آنها را در مطب روان پزشکی درمان کنیم. 
در این شرایط بیشتر باید به راهکارهای فرهنگی و رسانه ای توجه 

کنیم. باید گفتمان رسانه ای را کمی تلطیف کنیم. متاسفانه گفتمان 
رسانه فراگیر در حال حاضر به مردم ضربه می زند و باعث می شود 

خشونت بیشتری از خود نشان دهند.
یکی از عرصه های رفتار اجتماعی در حال حاضر شبکه های اجتماعی 
است. به نظر شما دلیل اینکه در این فضا خشونت بیشتری از افراد 
می بینیم، چیست؟ در ذهن ما اتاق های جداگانه  وجود ندارند که شاید 
ربطی به هم نداشته باشند. ذهن ما یک مجموعه به هم پیوسته است. 
وقتی فضای عمومی جامعه خشونت را در ذهن ما تحریک می کند، زمانی 
که در فضای مجازی گفتمان عاشقانه هم داریم، ذهنمان همچنان یک 
ذهن جنگجو است و در هر حالتی واکنش خشونت آمیز از خود نشان 
می دهیم. درنتیجه تنها به این دلیل  ظهور خشونت در فضای مجازی 
بیشتر است که هزینه ابراز خشونت در این فضا کمتر از فضای فیزیکی 
است. برای مثال در فضای واقعی اگر به کسی آسیب فیزیکی برسانید 
بالفاصله از طرف آن فرد واکنش می بینید یا از شما شکایت می کند اما 
حمله شما در فضای مجازی معموال هزینه ای برایتان نخواهد داشت 
چرا که اغلب هویت ها کاذب هستند و کمتر هم پیش می آید که فرد از 
شما شکایت کند و به دلیل خشونت در فضای مجازی برایتان پرونده 
بسازد. درنتیجه در فضای مجازی پدیده جداگانه ای برای تحلیل وجود 
ندارد، بلکه فقط فضایی است که کاربران به واسطه هویت مجازی خود 
با هزینه کمتری ابراز خشونت می کنند. ریشه خشونت در فضای مجازی  
در دنیای واقعی قرار دارد. زمانی که در جامعه افراد برای خشونت 
تحریک می شوند، تعداد کمی از آنها خشم خود را در فضای حقیقی 
جامعه تخلیه می کنند و بیشتر آنها در فضای مجازی با هویت مجازی 
ابراز خشونت می کنند و این فضا فقط زمینه ای برای تخلیه و سرریز 

شدن خشونت های رسانه ای و عمومی جامعه است.

 محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک

 حرکات مارپیچی 
ناگهانی بدون 
زدن راهنما یا 

ترمزهای ناگهانی، 
الیی کشیدن، 
نزدیک شدن 

بیش از حد به 
ماشین جلویی که 

خطر یک تصادف و 
درنتیجه استرس 
را بیشتر می کند، 
ورود با سرعت به 

خیابان های ورود 
ممنوع یا وقتی 

راننده ای در جلوی 
ماشینی دیگر 
آنقدر آهسته 

حرکت می کند تا 
راه را بر او ببندد، 
عالوه بر تخلف های 

قانونی، نوعی 
خشونت و تجاوز 

به حریم فردی 
افراد هستند



: شاید عادی شده که بعضی ورزشکاران به دلیل 
مشکالت مالی مسافرکشی کنند اما دیدن عکس شما در 
فضای مجازی که کولبری می کنید، عجیب و دردناک بود.
دو تا از برادرهایم هم کولبری می کنند. 14 ساله بودم که از 
برادرم خواستم من را با خودش ببرد تا دستم توی جیبم 
باشد و پولی داشته باشم اما او می گفت این کار خطرناک 

است و تو نمی توانی.
: آدم های زیادی برای گذران زندگی کولبری 

می کنند. چرا سراغ این کار خطرناک رفتید؟
ما خانواده پرجمعیتی هستیم؛ 2دختر و 7پسر. پدرم بازنشسته 
است و حقوق خیلی کمی می گیرد که به هیچ جایی نمی رسد. 
یک برادر و خواهرم ازدواج کرده اند. من 20 سال دارم. 3 
برادر کوچک تر و 3برادر بزرگ تر از خودم دارم. وقتی 15 

ساله شدم، مجبور شدم از راه کولبری پول دربیاورم.
: آن زمان بوکس را شروع کرده بودید؟ 

قبل از اینکه بوکس را شروع کنم سراغ کولبری رفتم. از 
همان اول خیلی به این رشته عالقه داشتم. فیلم های بوکس 
را که می دیدم درونم عاملی بود که من را به طرف این رشته 
جذب می کرد. فیلم های بزن بزن را دوست داشتم. 16 ساله 

که شدم، بوکس را شروع کردم. 
: با وضعیت خانواده و شرایط سخت کولبری، 

چطور بوکسور شدید؟
 در 7-6 کیلومتری شهرمان مریوان، شهرکی بود که سالن 
ورزشی داشت و کالسی هم برای آموزش بوکس برگزار 
می کرد. همان جا ثبت نام کردم. 2 ماه بود بوکس کار می کردم 

که قهرمان استان شدم. هم تمرین می کردم، هم کولبری. 
: برای یک بچه 16 ساله خیلی سخت است 
که کار طاقت فرسا بکند و بعد هم به ورزش اش برسد.

برای اینکه پولی داشته باشم مجبور بودم. نمی توانستم کار 
دیگری بکنم چون دیگر به ورزشم نمی رسیدم. هفته ای 2-3 
بار شب ها کولبری می کردم. 3 ساعت در روز را می خوابیدم و 
بعد از آن سر تمرین می رفتم. مربی ام می گفت چکار می کنی 

اینقدر خسته ای؟ اما من به او چیزی نمی گفتم.
: مربی  وقتی فهمید کولبری می کنید، کاری 

هم کرد؟
آقای هوشیار خوشاب مربی بوکس من بود. وقتی فهمید 
کولبری می کنم خیلی کمکم کرد و هوایم را داشت. اولش 
ماهانه 25 هزار تومان از من می گرفت اما وقتی فهمید کولبر 

هستم دیگر پولی از من نمی گرفت. 
: شما مجبور بودید کنار کار سخت، ورزش هم 

بکنید، چطور به درس و مدرسه رسیدید؟
 برای اینکه به تمرینات برسم، غیبت می کردم. معلم ها هم 
لج می کردند. از کالس هایم می زدم که به تمرین برسم اما 
بعدا که فهمیدند بوکس کار می کنم اجازه می دادند. مجبور 
بودند کنار بیایند. وقتی هم اجازه نمی دادند، خودم می رفتم.

: با این شرایط سخت، بعد از گرفتن دیپلم 
دانشگاه هم رفته اید.

درسم خوب بود. سرکالس گوش می دادم و یاد می گرفتم. 
یک جوری هم برنامه ریزی می کردم که درسم را بخوانم. تا 
کالس سوم دبیرستان معدلم خوب بود اما پیش دانشگاهی 
و کنکور خیلی خوب نبودم. دیپلم علوم انسانی گرفتم. بعد 
هم دانشگاه پیام نور شهر مریوان رشته علوم تربیتی قبول 

شدم و االن ترم سوم هستم.
: بوکس را تازه شروع کرده بودید که قهرمان 

کردستان شدید. چه شد از ورزش دور شدید؟
 وقتی تیم جوانان بودم در مسابقات قهرمان کشوری شرکت 
کردم. در دو مسابقه حریفانم را شکست دادم اما چشم 
راستم آسیب دید. دکترها اجازه ندادند مسابقه بدهم. گفتند 
مصدومیتت بدتر می شود. 17 ساله بودم. مشکالت مالی 
داشتم. ورزش کردن هزینه داشت. یک سال از بوکس دور 
بودم. در این مدت به جز کولبری، کارگری هم می کردم. 48 

کیلوگرم بودم اما کیسه های 50 کیلویی سیمان را بلند می کردم. 
: وقتی برگشتید چه اتفاقی افتاد؟

18 ساله شده و دیگر رده بزرگساالن بودم. 5 ماه به مسابقات 
قهرمان کشوری بزرگساالن مانده بود که دوباره شروع کردم. با 
تمام توان در مریوان تمرین می کردم. یک ماه آخر هم برایمان 
اردو گذاشتند. در مسابقات قهرمان کشوری حریفان قدری 
داشتم. من تازه 19 ساله شده بود و حریفم جعفر ناصری 
که خوزستانی بود، 33 سال داشت. او قهرمان ایران بود. در 
مسابقه با او باختم. ناصری در همان مسابقات قهرمان کشور 
شد اما با مبارزه ای که کردم به اردوی تیم ملی بزرگساالن 

دعوت شدم. 
: چرا به تیم ملی بزرگساالن نرسیدید؟

برای مسابقات جهانی بوکس در انتخابی تیم ملی بوکس شرکت 
کردم اما به امید احمدی صفا باختم. در 3راند مبارزه نزدیکی 
با او داشتم ولی باختم و به تیم بزرگساالن دعوت نشدم. 

: ولی به تیم امید دعوت شدید.
بعد از آن، مسابقه انتخابی برای تیم امید گذاشتند. من در 
مسابقه یکطرفه نفر دوم ایران را که حریف ناصری بود، 

بردم. خود او وسایلش را جمع کرد و به خانه شان رفت. 
: عضو تیم امید بودید که عکستان که کولبری 

می کنید، در فضای مجازی پخش شد. 
چند وقت پیش خبرنگاری برای تهیه گزارش به اطراف 
کوهپایه های اورامان آمده بود. از وضعیت خودم، سن و 
سال، درس  خواندن و کار کولبری هم پرسید. من خودم را 
معرفی نکردم اما با هم صحبت کردیم. بعد از آن، عکس 

من در آن گزارش منتشر شد و خیلی ها دیدند. 
: خودتان هم عکسی در فضای مجازی گذاشته 
بودید. بعضی ها می گفتند کولبر نیستید و فقط عکس 

گرفته اید.
را  می رفتند عکس هایشان  تفریح  برای  جا  هر  دوستانم 
می گذاشتند. من هم یکی از عکس های کولبری ام را در 
فضای مجازی منتشر کردم و همه فهمیدند بوکسور تیم 

ملی کولبری می کند. 
: مسووالن فدراسیون بوکس بعد از این اتفاق 

چه واکنشی نشان دادند؟ 
آقای ثوری، رئیس فدراسیون بوکس خودش با من تماس 
گرفت. صحبت هایی شد. گفتند قرار است کارهایی بکنند.

: حقوقی برایتان تعیین کرده اند؟ 
فعال گفته اند با کسی در این باره صحبت نکنم. 

: فکر می کنید آنها به قولی که داده اند عمل کنند؟
مطمئنم آنها عمل می کنند.

: مسووالن ورزش استان و هیات بوکس کردستان 
کاری کرده اند؟ 

منوچهر نصری، رئیس تربیت بدنی استان و مطهری، رئیس 
هیات بوکس هر کدام 200 و 300 هزار تومان کمک کرده اند. 

این پول ها نیاز کوچک من را برطرف نمی کند.
: قبل از انتشار آن عکس نمی دانستند ورزشکار 
شهرشان کار درست و حسابی ندارد و کولبری می کند.

 آنها قبل از پخش شدن عکسم در فضای مجازی می دانستند 
که کولبر هستم و شرایط خوبی ندارم. به گوش شان رسانده 

بودند. خودم پیش کسی نگفته بودم. 
: در خروجی یکی از سایت های خبری از قول 
جوالیی، مدیرکل ورزش استان کردستان آمده بود که 
به جز حقوق ماهانه یک بسته حمایتی 5 میلیون تومانی 

به شما خواهند داد. 
مسووالن اداره ورزش کردستان قرار بود به خانه ما بیایند 

اما هنوز نیامده اند.
: همشهری هایتان برای ورزشکار شهرشان کاری 

کرده اند؟
در شهر خودمان آشنایان کمی از من حمایت کرده اند. اگر 
مسووالن تربیت بدنی و ورزش حمایت نکنند نمی توانم 

کاری بکنم و حمایت مالی داشته باشم.
: همیشه هنرمندان، ورزشکاران و افراد خیر، در 

شرایط اینچنینی کمک کرده اند.
کسی برای من کاری نکرده است. باید بگویم از ورزشکاران، 
فوتبالیست ها و هنرمندان توقعی ندارم. پولشان مال خودشان 

است. بیشتر از مسووالن توقع دارم که حمایتم کنند.
: اهالی بوکس و مربیان چطور؟

مربی ها و بوکسورها خودشان مشکل مالی دارند. این طور 
نیست که زندگی شان خیلی تامین باشد.

: کولبری کار پرمشقت و خطرناکی است. چقدر 
دستمزد می گیرید که سراغ کار دیگری نمی روید؟

 در جایی که ما زندگی می کنیم کارخانه ای نیست. برای 
کارگری هم پولی نمی دهند. در بیشتر شهرهای مرزی این 

مشکل وجود دارد و مردم مجبورند به دلیل مشکالت مالی 
کولبری بکنند و زندگی شان را بگذرانند. 

: هر بار که کولبری می کنید، چقدر دستمزد 
می گیرید؟

هر بار 200هزار تومان می گیرم. مجبورم کیلومترها )19 
کیلومتر( را که پر از گردنه و سراشیبی و  برف است، طی 
کنم. در تاریکی شب و مسیر سخت این مسافت خیلی 

بیشتر هم می شود.
: حمل کردن کاالهایی که وزن سنگینی دارند 
در سراشیبی و گردنه های پرپیچ و خم خیلی سخت است. 

تصورش هم آدم را اذیت می کند.
در مسیرهایی که خیلی طوالنی نیستند، ما مجبوریم کاالهای 
تا 60 کیلوگرم را هم بلند کنیم. در مسیرهای طوالنی هم 

کاالهای 27 تا 30 کیلوگرم را حمل می کنیم.
: 200 هزار تومان ارزش این همه خطر را دارد؟ 

حتما اتفاقات تلخی را هم در این سال ها دیده اید.
 خاطره تلخ که زیاد است. یادم می آید برف زیادی آمده 
بود و هوا خیلی سرد بود. یکی از همان کسانی که کولبری 
می کرد از شدت سرما پیش من ایست قلبی کرد و از دنیا 
رفت. خیلی ها را دیده ام که پایشان شکسته و فوت کرده اند. 
حمل کردن لوازم و اجناسی مثل کفش و لباس و وسایل 
دیگر که شاید غیرقانونی وارد شده باشد، سخت است اما 
این وسایل حرام نیستند. ما مجبوریم. کولبران برای گذران 
زندگی شان کار دیگری ندارند. خطرات دیگری هم وجود 

دارد و ممکن است جانشان را تهدید کند. 
: نمی ترسید این کار به قیمت جانتان تمام بشود، 

حتی ممکن است نتوانید دیگر ورزش کنید؟
می ترسم و می دانم اگر اتفاقی بیفتد جبران ناپذیر است. یکی 
از انگشتانم آسیب می بیند، یک ماه نمی توانم تمرین بکنم، 
چه برسد به اینکه پایم بشکند یا اتفاق دیگری بیفتد. کولبری 

کار خیلی سختی است اما مجبوریم. 
اگر بخواهی کارگری و بنایی کنی باید از ساعت 7 صبح 
تا 5 بعدازظهر بروی، آن وقت روزی، 70-60 هزار تومان 

می دهند. این پول که نیازهای ما را جواب نمی دهد.
: نگران هزینه های ورزش حرفه ای هستید؟

مثل ورزشکارهای دیگر من هم به مکمل هایی نیاز دارم و باید 
به تغدیه ام برسم. هزینه های دیگری هم هست. لباس بوکس 

100 هزار تومان است. یک دستکش خوب بوکس بخواهی 
بخری 250 تا 300 هزار تومان باید پول بدهی. کفش بوکس 

که بتوانی با آن تمرین کنی هم 500 هزار تومان می شود.
: با آموزش بوکس می شود در شهر شما درآمد 

کسب کرد؟ 
بله اما من اول باید به قهرمانی برسم. آرزو دارم در المپیک 
مدال بگیرم و برای ایران افتخار کسب کنم. به نظر من، یک 
ورزشکار برای اینکه به هدفش برسد اصال نباید کار کند. 

: رسیدن به مدال المپیک آرزوی خیلی بزرگی 
است. فکر می کنید از پس آن بربیایید؟

اگر اوضاع همین طور باشد به جایی نمی رسم. حریفانم 
قدرتمند هستند اما در توانم هست. چند بار در مسابقات 
کشوری جوانان و 2 بار هم در بزرگساالن شکست خورده ام 
اما هیچ وقت ناامید نشدم. خودم می دانم اگر شرایط فراهم 

باشد می توانم به آرزویم برسم.
: در این 5 سال که کولبری می کنید اتفاقی 

برایتان نیفتاده؟
چند بار نزدیک بوده از کوه و گردنه بیفتم ولی وقتی مجبور 
باشی چاره ای نداری. مگر می توانم کار دیگری بکنم؟ شانه درد، 
زانودرد، آرتروز و دیسک کمر از آسیب های کولبری است 

ولی من برای هدفم می جنگم. 
: به خانواده هم می توانید کمکی بکنید؟

با این همه سختی که می کشم از نظر مالی خیلی نمی توانم 
کمک شان  کنم. 

: از شرایط تمرینات بگویید. اوضاع خوب است؟
در روزهای عادی بعدازظهرها روزی یک جلسه در سالن و 
پیست تمرین می کنم. نزدیک مسابقات باید روزی دو جلسه 
تمرین کنم. وضعیت پیست دوومیدانی در شهرمان اصال 
خوب نیست. خاکی است و باران که می آید، گل می شود. 
: در خانواده کسی به جز شما ورزش می کند؟

دو تا از برادرهای کوچک تر از من ورزش را دوست دارند. 
سیامک 13 دارد و فوتبال بازی می کند و اتفاقا استعداد خوبی 
دارد. یک برادر 9 ساله هم دارم که دوومیدانی را دوست 

دارد. به من می گوید یک مربی خوب به من معرفی کن. 
: قرار نیست به زودی در مسابقه ای شرکت کنید؟

مسابقات آسیایی امیدها را داریم اما دقیقا نمی دانم چه زمانی 
برگزار می شود. اگر اعزامی باشد حتما انتخابی می گذارند. 
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مبارزه نفس گیر در اورامان به قیمت زندگی

تیم ملی والیبال ایران برای المپیک 2020 توکیو سهمیه گرفت. برای 
این صعود همه لحظه شماری کرده بودند. این سهمیه می توانست مثل 
دوره قبل که والیبالیست ها به المپیک ریو رفتند، شیرین و به یادماندنی 
شود اما نشد. این را در پست های بازیکنان تیم ملی در فضای مجازی 
دیدیم. سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال بعد از شکست دادن تیم 
چین در بازی نهایی مسابقه انتخابی المپیک در قاره آسیا، در صفحه 
شخصی اش این پست را گذاشت: »امروز در جان مستأصل و غمگین 
ما رمق و توانی برای جشن گرفتن این پیروزی و رسیدن به آرزویی 

که سال ها برایش تالش کرده بودیم، نیست.«
بقیه بازیکنان هم که مثل سعید معروف با مچ بند مشکی و با یاد 
جان باختگان سانحه هوایی، مقابل چین بازی کرده بودند، از همین پست ها 

گذاشتند، مثل خیلی از مردم؛ آنهایی که همیشه و 
درهمه جای دنیا طرفدار و مشوق ورزشکارانشان 

بوده اند. فریاد »ایران ایران« آنها را مگر می شود به 
خاطر نیاورد، حتی آن طرف دنیا هم طنین انداز بوده. 

یک هفته پراتفاق با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط 
هوایی اوکراین و قربانی شدن هموطنانمان پایانی تلخ تر داشت. 

در چنین روزهای غم انگیزی والیبالیست های ایران برای کشورشان 
افتخارآفرینی کردند. فدراسیون والیبال هم بعد از آن، این خبر را روی 
خروجی سایتش قرارداد: »سهمیه بازی های المپیک 2020 توکیو را به 
روح بزرگ جان باختگان هواپیمای اوکراینی، سردار شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی و ملت شریف ایران تقدیم می کنیم.«

 ایران با 2 سهمیه تیمی در المپیک 
توکیو بعد از ۴۴ سال

قبل از ملی پوشان والیبال، تیم ملی 
بسکتبال چند ماه پیش در جام جهانی 
اولین سهمیه المپیک توکیو را گرفته 
بود. بسکتبال ایران پیش از این در 
سال های 1948 لندن و 2008 پکن 
المپیکی شده بود. با احتساب دو سهمیه 
بسکتبال و والیبال، کاروان ورزش ایران 
برای دومین بار پس از 44 سال، با دو سهمیه 

تیمی به بازی های المپیک اعزام خواهد شد.

شکست والیبال چین و صعود ایران
روز یکشنبه 22 دی ماه در بازی نهایی رقابت های انتخابی المپیک 
2020 قاره آسیا، تیم ملی والیبال کشورمان با هدایت ایگور کوالکوویچ 

3 بر صفر تیم چین را برد تا مثل المپیک 2016 ریودوژانیرو المپیکی 
شود. اولین سهمیه را تیم ملی والیبال بعد از 50 سال تیم ملی والیبال با 
رائول لوزانو گرفته بود. تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات انتخابی 
قاره آسیا در مرحله گروهی قزاقستان، چین تایپه و چین را شکست 
داد. در نیمه نهایی هم تیم کره جنوبی را برد و به بازی نهایی رسید. 
برزیل، آمریکا، ایتالیا، لهستان، روسیه و آرژانتین قبل از این جواز حضور 
در المپیک را گرفته اند. ژاپن هم به عنوان میزبان در این رقابت ها حاضر 
خواهد بود. تکلیف 4 تیم دیگر هم برای المپیک 2020 روشن خواهد 

شد تا جمع 12 تیم کامل شود.
طبق تصمیم ایگور کوالکوویچ به عنوان سرمربی، تیم ملی ایران با 
ترکیب سعید معروف )کاپیتان(، سیدمحمد موسوی، میالد عبادی پور، 
شهرام محمودی، پوریا فیاضی، علی شفیعی و محمدرضا حضرت پور 
)لیبرو( بازی را آغاز کرد. تیم ملی چین نیز با ترکیب کینگ یائو دای، 
چوآن جیانگ، یائوچن یو، ژیجیا ژانگ، لنگ هایی چن، لیبین لیو و 

جیانگ تنگ )لیبرو( مقابل حریف خود قرار گرفت.

مهدی خسروی را شاید خیلی ها نشناسند. بوکسور 20 ساله ای که زودتر از همبازیانش با سختی های 
زندگی روبرو شد. پسر 15 ساله اورامان یاد گرفت روی پاهایش محکم بایستد. دستش توی جیب 
خودش باشد و عصای دست خانواده بشود. سنگینی کوله ها در سراشیبی و گردنه های پر برف 
اورامان او را تسلیم نکرده. در عوض عزمش جزم شده. همین غیرت باعث شده چشم روی همه 
خطرات ببندد و »مرد تر« بار بیاید. مثل همه کولبرهایی که سختی ها را به جان خریده اند تا لقمه نان حاللی بر سر سفره 

خانواده شان بیاورند. پسر مریوانی با همه این مشکالت کنار درس، ورزش هم کرده. با همه سختی های تمرین و بدون 
امکانات قدم در مسیر قهرمانی گذاشته. قرار نیست یک قدم هم پا پس بکشد. فکر و ذکرش افتخارآفرینی برای ایران 

است. فقط می خواهد حمایت شود. 
بدون شک او اولین و آخرین ورزشکار و کولبر و زحمتکش ایرانی نیست. او امیدوار است آنهایی که قول کمک 

داده اند یادشان نرود که در مریوان بوکسور تیم امید چشم به راه می ماند.

 مريم 
عالي زاده 

قبل از اینکه 
بوکس را شروع 

کنم سراغ 
کولبری رفتم. از 
همان اول خیلی 

به این رشته 
عالقه داشتم. 

فیلم های بوکس 
را که می دیدم 

درونم عاملی 
بود که من را به 
طرف این رشته 

جذب می کرد. 
فیلم های 

بزن بزن را 
دوست داشتم. 

16 ساله که 
شدم، بوکس را 

شروع کردم
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باید متذکر شوم 
این تفاهمنامه در 
این زمینه است 
که اگر ما الزام 

دانستیم، از 
آرایشگاه، باشگاه 

و مرکزی بازدید 
کنیم. انجمن 

تغذیه ایران با 
همکاری اداره کل 

حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان و 
واحد گشت هاي 
بازرسي مشترك 
سازمان تعزیرات 

حکومتی، این 
مهم را در 

اولویت قرار 
دهد

: آقای دکتر! لطفا ابتدا در مورد هدف 
انجمن تغذيه ايران برای امضای تفاهمنامه با 
سازمان تعزيرات حکومتی، توضیح دهید. 
انجمن تغذيه ايران )اتا( با نزديك به 40 سال 
سابقه، اصلي ترين ملجاء تغذيه دانان در همه 
مقاطع تحصیلی است و در سال های اخیر با 
توجه به مداخله افراد مختلف در اين علم و 
انجمن های متعدد در حوزه تغذيه،  تاسیس 
انجمن  کشور،  تغذيه دانان  خانه  اصلی ترين 

تغذيه ايران )اتا( است. 
با توجه به رسالت انجمن، مشاهده شد، افرادی 
در  کافی  آگاهی  و  دانش  بدون  که  هستند 
سازمان ها  البته  می کنند.  دخالت  تغذيه  امر 
بهداشت  مثل وزارت  ارگان های مختلفی  و 
زمینه  اين  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و 
باشند ولی واقعیت  می توانند دخالت داشته 
هم  که  سازمانی  خالی  جای  که  است  اين 
تعزيری و هم قضايی در اين زمینه برخورد 

کند، احساس می شد. 
طی جلساتی که با سازمان تعزيرات حکومتی 
برگزار شد، به ويژه با مديرکل حمايت از حقوق 
درنهايت  مصرف کنندگان،  و  تولید کنندگان 
منجر به اين تفاهمنامه شد. با توجه به نیاز 
جامعه افراد يا موسساتی در امر تغذيه دخالت 
دارند که دانش کافی ندارند، مثال در آرايشگاه ها 
که ارتباطی به حوزه تغذيه ندارد، دستگاه های 
کمك الغری وجود دارد و در زمینه الغری 
موضعی فعالیت می کنند يا افرادی هستند که 
در باشگاه ها بدون داشتن تحصیالت آکادمیك 
در حوزه تغذيه مکمل فروشی می کنند يا رژيم 
را  مراکزی  می دهند.  ورزشکاران  به  غذايی 
می بینیم که آموزش هايی را در حوزه تغذيه 
می دهند و اين دوره ها يك روزه يا يك هفته ای 
هستند که مدرک هم به افراد ارائه می شود. 
تغذيه  انجمن  رئیس  حمايت  با  درنهايت، 
ايران و مدير کل حمايت از تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان سازمان تعزيرات حکومتی، 

اين تفاهمنامه امضا شد.

برشمرديد،  که  مواردی  در   :
کدام  هر  و  دارد  وجود  زيادی  مشکالت 

نیازمند يک اقدام گسترده است. اين تفاهمنامه 
چگونه قرار است، اجرايی شود؟

يکی از مواردی که در اين تفاهمنامه بر آن 
تاکید شده، حضور متولیان سازمان تعزيرات 
متوجه  را  تخلفی  ما  اگر  يعنی  ماست؛  کنار 
شويم، به طور مثال آرايشگاهی که دستگاه 
الغری گذاشته يا مجموعه ورزشی ای که بدون 
رژيم درمانگر دارای مجوز، مکمل می فروشد، 
به صورت مکتوب اطالعات شان به سازمان 

تعزيرات حکومتی ارسال شود. 
در اين سازمان در قالب بازرسی و گشت های 
مشترک با انجمن و در حضور نمايندگانی از 
انجمن تغذيه و طبق قوانین کشور با متخلفان 
برخورد می شود. اين نکته را هم اضافه کنم که 
انجمن تغذيه در 22 مرکز استان و شهرهاي 
بزرگ دارای نمايندگی است و اين اقدام با 

اولويت شهرهای بزرگ انجام می گیرد. 
در گشت های مشترک از نمايندگان انجمن 
ما  که  مراکزی  در  و  استفاده می شود  تغذيه 
تغذيه  انجمن  امین  افراد  از  نداريم  شعبه 
تعزيرات  سازمان  به  کارشناساني  ايران، 
معرفی می شوند. درحقیقت، ما از قوه قهريه 
ضايع  از  جلوگیری  برای  تعزيرات  سازمان 
شدن حقوق کارشناسان و متخصصان تغذيه 

استفاده می کنیم.

: خود سازمان تعزيرات حکومتی، 
قبل از اين تفاهمنامه، گشت های دوره ای اش 
را چند وقت يکبار برگزار می کرد؟ آيا قرار 

است گشت های دوره ای بیشتر شود؟
گشت های سازمان برحسب نیازهای جامعه 
زمان،  از  برهه ای  در  شايد  می شود،  تعیین 
در  و  خوراکی  مواد  به  معطوف  گشت ها 
مورد  در  باشد.  بر سوخت  متمرکز  برهه ای 
زمان بازديد از اماکنی مثل باشگاه ها، اطالع 
دقیقي ندارم. بايد متذکر شوم اين تفاهمنامه 
الزام دانستیم  ما  اگر  اين زمینه است که  در 
از آرايشگاه يا باشگاه يا مرکزی بازديد کنیم، 
انجمن تغذيه ايران با همکاری اداره کل حمايت 
از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و 
سازمان  مشترک  بازرسي  گشت هاي  واحد 

اولويت  را در  اين مهم  تعزيرات حکومتی، 
قرار دهد.

: آيا برنامه منظمی برای بازديد از 
باشگاه  يا  آرايشگاه  مثل  حساسی  مناطق 

وجود دارد؟
 ما تعدد قانون و تعدد سلیقه در اين زمینه داريم 
و متولي واحدي براي برخورد با اين موضوع 
نداريم، مثال افراد غیرمتخصصی در باشگاه در 
حوزه تغذيه فعالیت می کنند و من خودم بارها 
به باشگاه ها سر زدم و ديدم که فردی که هیچ 
تخصصی در اين زمینه ندارد، مشاوره تغذيه 
می دهد و مکمل می فروشد و دستگاه الغری 
هم گذاشته، به دانشگاه های علوم پزشکی انتقال 
می دهیم اما می گويند اماکن ورزشي در حیطه 
نظارت ما نیست. به وزارت ورزش و جوانان 
منتقل می کنیم بحث حمايتی مطرح می شود و 
اينکه بازديدهای منظم ممکن است نداشته باشند 
يا اصال اين موضوع را مشکل ندانند بنابراين ما 
ديديم تنها جايی که می تواند در اين زمینه ورود 
کند سازمان تعزيرات حکومتی است و امید 
است با اين تفاهمنامه اين مشکل برطرف شود.

مثل  غذايی  مواد  حوزه  در   :
و  محیط  سالمت  مرکز  رستوران ها، 
و  دارد  نظارت  بهداشت  وزارت  کار 
مواد  بر  بهداشت  وزارت  کارشناسان 
بهداشت  و  نگهداری  نحوه  اولیه غذاها، 
اما  می کنند  نظارت  رستوران  کارکنان 
اصول تغذيه سالم در رستوران ها کنترل 
نمی شود و رستورانی هم که غذای سالم 
تشويق  کند،  تولید  تغذيه  اصول  نظر  از 
اين  به  تفاهمنامه  اين  در  آيا  نمی شود. 

می پردازيد؟ هم  موضوع 
مطلب مهم اين است که انجمن تغذيه ايران 
)اتا( با رياست دکتر رزاز اداره می شود و 
ايشان همزمان رئیس انستیتو تحقیقات تغذيه 
دانشکده  رئیس  و  کشور  غذايي  صنايع  و 
تغذيه هم هستند بنابراين از اين طريق چنین 

مواردی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. 
يکی از موضوعاتی که کنار اين تفاهمنامه، 
مورد توجه قرار گرفته، نظارت بر طبخ غذا؛ 
رستوران هاست.  در  چه  و  صنعت  در  چه 
امیدواريم به زودی شاهد اجرايی شدن اين 

باشیم. نظارت ها 

: آيا قرار است طبق تفاهمنامه، بر 
کارخانجات صنايع غذايی نظارت ويژه ای 

صورت گیرد؟
نظارت بر کارخانه ها، مربوط به مرحله دوم 
تفاهمنامه و در آينده نزديك است. بحث صنايع 
غذايی اهمیت زيادی در حوزه تغذيه دارد، به 
همین دلیل رئیس انستیتو تحقیقات تغذيه اي 
و صنايع غذايي کشور پیشنهاد دادند در گام 
بعدی در اين حوزه ورود شود و نظارت هايی 
در اين زمینه داشته باشیم. البته بايد بگويم کار 
در اين حوزه خیلی سخت تر است زيرا همان 
طور که می دانید ما صنايع غذايی خرد و کالن 
داريم و نیاز به نیروي انساني متخصص در هر 

دو سازمان زياد احساس می شود. 

: آقاي دکتر! با توجه به مسوولیت 
پزشکي  مرکز  سرپرست  عنوان  به  شما 
في مابین  همکاري  و  )ايفمارك(  فوتبال 
مي دانید يکی از اولويت های انجمن تغذيه 
يا حتی خود وزارت بهداشت، جمع آوری 
مکمل های ورزشی غیرمجاز است که در 
باشگاه های ورزشی به وفور يافت می شود. 

در اين تفاهمنامه هم به اين موضوع اشاره 
شده که چگونه قرار است جلوی اين گونه 

فروش مکمل ها گرفته شود؟
 فروش مکمل ها يکي از بزرگ ترين تجارت ها 
در دنیاست و کشور ما جزو کشورهايی است 
که فروش و مصرف مکمل های ورزشی در 
آن زياد و قابل توجه است. متاسفانه بخشی از 
اين مکمل ها معموال از راه های غیرقانونی وارد 
کشور شده يا بسته بندي مي شود و در برخي 
موارد استفاده از آنها باعث مثبت شدن تست 
دوپینگ در ورزشکاران حرفه اي و محرومیت 
طوالني مدت آنها خواهد شد. همچنین شاهد 
متضرر شدن کشور به دلیل سرمايه گذاري روي 
اين ورزشکاران و قهرمانان هستیم. نمی توان 
گفت در کوتاه مدت اين قضیه جمع می شود. 
همان طور که می دانید محل فروش مکمل ها در 
داروخانه است، نه در باشگاه های ورزشی بنابراين 
اگر مشکل خاصی نباشد، سعی می کنیم موضوع 

مکمل های ورزشی را هم سروسامان بدهیم.

گفتید  صحبت هايتان  در  شما   :
الغری  دستگاه های  باشگاه ها،  از  بسیاری 
می آورند يا رژيم غذايی به افراد می دهند. 
بارها گفته شده حضور يک کارشناس تغذيه 
در باشگاه ها الزم است. آيا قصد داريد اين 

موضوع مهم را هم پیگیری کنید؟
تاسیس  آيین نامه  از  ويرايش  آخرين  در   
دفاتر کار مشاوره تغذيه و رژيم درماني، اين 
موضوع که حضور مشاوران تغذيه در باشگاه ها 
اگر  ما  همکاران  و  نشده  ديده  است،  الزم 
از  اماکن ورزشي و خارج  باشگاه ها و   در 
بهداشت  وزارت  تدوين شده  استانداردهاي 
علوم  دانشگاه های  طرف  از  کنند،  فعالیت 
پزشکی مواخذه می شوند و گاهي اوقات نیز 
مشکالتي برايشان ايجاد خواهد شد. بر اساس 
سیاست هاي حمايتي انجمن تغذيه ايران )اتا( 
از دانش آموختگان رشته تغذيه، برنامه اي تهیه 
يکي  و  شود  بازبینی  آيین نامه  اين  که  شده 
از بحث ها حضور مشاوران تغذيه ای دارای  
شماره نظام پزشکی و پروانه کار در باشگاه های 

ورزشی است.

پای صحبت های دکتر ارد ایروانی مشاور عالی ریاست انجمن تغذیه ایران درباره:

ورود انجمن تغذیه در گشت های تعزیراتی 
هفته گذشته سازمان تعزيرات حکومتی 
و انجمن تغذيه ايران )اتا( تفاهمنامه ای 
امضا کردند که به موجب آن، گشت های 
حضور  با  تعزيرات  سازمان  مشترك 
کارشناسان انجمن تغذيه ايران برگزار شود. بر اساس 
اين تفاهمنامه قرار است، انجمن تغذيه ايران با همراهی 
سازمان تعزيرات حکومتی، در زمینه موسسات پزشکی 
غیرمجاز در حیطه تغذيه و رژيم درماني، اماکن ورزشی، 
باشگاه هاي ورزشي و فروشگاه ها و همچنین کارخانجات، 
شرکت ها و شبکه های فعال در حوزه تولید، توزيع و فروش 
مواد غذايی و مکمل رژيمی حضور فعال تری داشته باشد. 
سال هاست از تخلفات زياد در زمینه فروش مکمل های 
ورزشی، رژيم های ورزشی غیرعلمی، دستگاه های الغری 
و... صحبت می کنیم اما برخورد و نظارت بر آنها فقط 
زمانی اتفاق می افتاد که تخلف برمال شود يا شکايتی 
مطرح شود. در غیر اين صورت مبارزه با آنها، به نظر 
می رسد در اولويت نبوده است، حتی رژيم های الغری 
که اين روزها در صفحات فضای مجازی پر شده و برای 
جلب مخاطب، مطالب علمی و غیرعلمی را درهم آمیخته 

و سالمت مردم را به خطر می اندازد. 
در مورد اين تفاهمنامه و جزيیات آن با دکنر اُُرد ايروانی 
متخصص تغذيه و مشاور عالی رياست انجمن تغذيه 

ايران گفت وگو کرده ايم.

  مهدیه 
آقازمانی 

1. سال هاست طبق قوانین تصويب شده وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی دخالت در امر تغذيه و رژيم درمانی به عنوان يکی 
از شاخه های پزشکي، تخلف و جرم محسوب می شود اما مشکل 
جای ديگری بود. بسیاری از تخلفات شکل گرفته در اين حوزه 
زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبودند. برای 
مثال تخلفات باشگاه های ورزشی درمورد ارائه رژيم های غیراصولی 
و تجويز و فروش مکمل های غیرمجاز. متاسفانه بیشتر اين تخلفات 
زمانی پیگیري می شد که فردی به عنوان شاکی خصوصی وجود داشت 
اما با عقد اين تفاهمنامه و با توجه به اختیارات سازمان تعزيرات 
حکومتي و گشت های مشترک با انجمن تغديه ايران و تشکیالت 
انجمن در شهرستان ها )تاش ها( در سراسر کشور در مقابل چنین 
تخلفاتی قدرت قانون به مدد مشاوران و متخصصان تغذيه خواهد آمد.

2. متاسفانه چند وقت است که شاهد هستیم در مراکز پزشکی 
و دفاتر کار افراد بدون صالحیت در امر تغذيه و رژيم درمانی 
مشغول فعالیت هستند و تحت لوای مدارک همکاران يا مدارک 
و گواهی های بدون اعتبار کار می کنند. تسريع در بررسی چنین 
تخلفاتی از بندهای اين تفاهمنامه است که به سرعت به دانشگاه های 

علوم پزشکی ابالغ خواهد شد.
3. اين روزها تخلفات تبلیغاتی در حوزه تغذيه و مواد غذايی 
از جمله دمنوش ها، قارچ ها و... زياد است. طی اين تفاهمنامه 
سازمان تعزيرات حکومتی و انجمن تغذيه ايران در راستی شناسايی 

اين موارد نیز با يکديگر همکاری خواهند داشت.
4. همکاری های انجمن تغديه ايران و سازمان تعزيرات حکومتی 
به شکل گشت های مشترک و نظارت، تسريع در ارسال گزارش 
و  فوريت  قید  با  تخلفات  به  رسیدگی   ،۱۱ ماده  کمیسیون  به 

آموزش است.

4 نکته درباره این تفاهمنامه 
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هنگامی که جنیفر گوبرکت ۱۷ ساله بود، پزشکان 
به او گفتند هرگز نمی تواند بچه دار شود.

در  پژوهشگران  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
دانشکده پزشکی دانشگاه فیالدلفیا اعالم کردند 
گوبرکت در ماه نوامبر با عمل سزارین نوزاد 
پسری به دنیا آورده که دومین نوزادی است 
که در آمریکا با استفاده از رحم پیوندشده از 

یک اهداکننده زنده متولد می شود.
گوبرکت گفت: »ما بسیار خوش اقبال بودیم.« 
او که اکنون ۳۳ ساله است، با یک عارضه 
مادرزادی به نام »نشانگان مه یر- روکیتانسکی- 
کوستر- هاوزر« متولد شد، به این معنا که دارای 
تخمدان بود اما رحم نداشت. او و همسرش 
در سال ۲۰۱۷ میالدی به دنبال امکان کاشتن 
در یک رحم جایگزین  منجمد  رویان های 
بودند که گوبرکت به عنوان نخستین بیمار در 
یک کارآزمایی در دانشکده پزشکی پنسیلوانیا 
انتخاب شد که در آن 5 زن که نمی توانستند 
خودشان بچه دار شوند، شرکت داشتند. پیوند 
رحم یک عمل نسبتا جدید در پزشکی تولیدمثلی 
است. پزشکان معتقدند پیوند رحم می تواند به 
زنانی که ناباروری شان ناشی از علل رحمی 
است؛ یعنی یا بدون رحم متولد شده اند یا 
رحمشان آسیب دیده یا با جراحی برداشته، کمک 
کند. حدود 5 درصد از زنان در سن تولیدمثل 

در سراسر جهان دچار این عارضه هستند.
دکتر کاتلین اونیل، استادیار بیماری های زنان و 
زایمان در دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه 

پنسیلوانیا که به این کارآزمایی کمک می کند، 
گفت: »پیوند رحم برای زنانی که دچار ناباروری 
با عامل رحمی هستند، بالقوه راه جدیدی برای 
بچه دار شدن- به جز پذیرفتن فرزند و استفاده 
از رحم جایگزین است- و تنها گزینه ای است 
که به این زنان امکان می دهد خودشان باردار 

شوند و نوزادانشان را به دنیا بیاورند.«
تابه حال حدود ۷۰ مورد از چنین پیوندهایی در 
سراسر دنیا انجام شده اما اغلب این برنامه های 
پیوند رحم بر پیوند از دهنده زنده متمرکز 
بوده اند. در آمریکا نیز 6مورد پیوند رحم از 

دهنده زنده انجام گرفته است.
در سال ۲۰۱۷ میالدی، نخستین زنی که پیوند 
رحم را از یک اهداکننده مرده دریافت کرده 
بود، در برزیل یک دختر ۲ کیلو و ۷۰۰ گرمی 
به دنیا آورد. تابستان گذشته هم کلینیک کلیولند 

در آمریکا اعالم کرد در نخستین مورد از این 
نوع در این کشور یک زن دریافت کننده پیوند 
رحم از اهداکننده مرده نوزاد دختری به دنیا 
آورده است. به گفته دکتر پیج پورت، استادیار 
جراحی پیوند در بیمارستان دانشگاه پنسیلوانیا 
و یکی از سرپرستان این بررسی، مزیت عمده 
استفاده از اهداکننده مرده در پیوند مرده این 
است که پزشکان می توانند مقدار بیشتری از 
رگ های خونی متصل به این اندام را بردارند.
درنتیجه جراحان رگ های خونی بزرگ تری 
حین انجام عمل پیوند برای دوختن به رگ های 

بیمار در اختیار دارند.
استفاده از اهداکنندگان مرده همچنین خطرات 
جراحی روی اهداکنندگان زنده را برطرف 
می کند. با وجود این خطرات، در این کارآزمایی 
بیش از ۸۰ زن داوطلب اهدای رحم شده اند.

پورت گفت: »هنوز داده های کافی برای تعیین 
اینکه آیا تفاوتی میان پیوند رحم از دهنده زنده 

یا مرده وجود دارد یا نه، در دست نیست.«
هزینه کلی این عمل نیز نامعلوم است. فعال 
بیمارستان هزینه 5 مورد شرکت داده شده در 
این کارآزمایی را می پردازد. تخمین زده می شود 
عمل های جراحی مشابه در بریتانیا هزینه ای 
6۰ هزار دالری برداشته باشد و هزینه عمل 
مشابه در مرکز پزشکی دانشگاه بیلور در داالس 

تگزاس به ۲۰۰ هزار دالر رسید.
گوبرکت در سال ۲۰۱۸ میالدی تحت یک 
عمل جراحی ۱۰ ساعته قرار گرفت تا رحم 
اهدایی به او منتقل شود. پزشکان حدود 6ماه 
بعد نخستین رویان ها را در رحم پیوندی او 
کاشتند که درنهایت به بارداری موفقی انجامید.
تولد  به  که  بارداری اش  درباره  گوبرکت 
»واقعا  می گوید:  انجامید،  بنجامین  پسرش، 
احساس  برای  می کردم.  شادمانی  احساس 
لگدهای کوچک بنجامین و دیدن او در همه 
سونوگرافی ها واقعا نمی توان قیمتی تعیین کرد.«
البته گوبرکت مشکالتی را تحمل کرد. او مجبور 
بود داروهای مهارکننده ایمنی مصرف کند و 
رژیم دقیقی داشته باشد تا از رد کردن رحم 

پیوندی به وسیله بدنش جلوگیری کند.
و  بودند  پیوند رحم شده  که  زنانی  سایر   
می خواستند این شیوه جدید برای کمک به 
دیگران پیشرفت کند، به گوبرکت انگیزه دادند 

و از او حمایت کردند.

با  درمان  کرد  اعالم  پزشکان  گروه  یک 
تستوسترون چشمه جوانی برای مردان سالمند 
نیست و آنچنان که تبلیغ می شود تاثیر چندانی 
در برطرف کردن عالئم »یائسگی مردان« ندارد.
به گزارش هلث دی، این نتیجه گیری نخستین 
گروهی است که  بر اساس راهنمای جدید 
انجمن پزشکان آمریکا توصیه ای درباره موضوع 
درمان مردان دچار »تستوسترون پایین« منتشر 
می کند. کاهش میزان تستوسترون مردان با 
است.  شناخته شده  موضوعی  سن  افزایش 
را  نظر  این  داروسازی  صنعت  سال هاست 
تبلیغ کرده که مردان در سنین باال دچار طیفی 
از عالئم می شوند که ناشی از عارضه ای است 
که گاهی »یائسگی مردان« توصیف می شود. 
فهرست این عالئم شامل خستگی، ضعف، 
از دست دادن توده عضالنی، نقصان حافظه 
و توانایی تفکر، افسردگی و کاهش توانایی 

جنسی و اختالل نعوظ است.
با این وجود، بازبینی پژوهش های این گروه 
پزشکان نشان می دهد شواهد محکمی وجود 
ندارد که درمان با تستوسترون به برطرف کردن 
تقریبا هیچ کدام از این مشکالت کمکی کند.

به گفته این گروه پزشکان، تنها حوزه ای که درمان 
با تستوسترون ممکن است تا حدی سودمند 
باشد، در درمان اختالل کارکرد جنسی است. 
این بررسی ها به طور میانگین »بهبود کوچکی« در 
کارکرد جنسی و نعوظی مردان را با تستوسترون 

درمانی نشان دادند.
رابرت مک لین، رئیس انجمن پزشکان آمریکا 
با  درمان  اندک  تاثیربخشی  »این  می گوید: 

تستوسترون در کارآزمایی های بالینی »کمی 
شگفت آور« است اما این میزان تستوسترون 
که با افزایش سن کاهش می یابد، به طور خودکار 
به معنای آن نیست که افت تستوسترون علت 
مشکالت سالمت مردان است. این موضوع 
به معنای آن است که جایگزینی تستوسترون 

لزوما به مردان کمک نخواهد کرد.«
 بازار مکمل های تستوسترون بسیار داغ بوده 
است. سال هاست تولیدکنندگان این داروها 
آثار  تا  کرده اند  آغاز  را  تهاجمی  بازاریابی 
کاهش های هورمون مردانه با افزایش سن را 
به مردان بقبوالنند. تعداد مردان آمریکایی که بین 
سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میالدی تستوسترون 
تزریق کرده بودند، از ۱/۳ میلیون نفر به ۲/۳ میلیون 
نفر رسید. سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرده 
اغلب موارد تجویز تستوسترون در این کشور 
بر اساس تشخیص یک مشکل پزشکی معین 
که باعث کمبود تستوسترون شده باشد، انجام 
نمی گیرد. در عوض این هورمون برای مقابله با 

فرایند پیری تجویز می شود اما در سال های اخیر 
این عالقه فروکش کرده است. نتایج یک بررسی 
نشان داد مصرف تستوسترون میان آمریکاییان 
پس از مطرح شدن پرسش هایی درباره خطرات 
تجویز تستوسترون از لحاظ بیماری قلبی یا 
سرطان پروستات در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا 
۲۰۱6 میالدی کاهش عمده ای پیدا کرده است. 
دو گروه پزشکی دیگر- انجمن متخصصان 
غدد درون ریز آمریکا و انجمن متخصصان 
برای  دستورالعمل هایی  آمریکا-  اورولوژی 
درمان کاهش تستوسترون مربوط به سن دارند.  
دستورالعمل های این دو انجمن ازلحاظ یک 
مورد مرکزی با دستورالعمل انجمن پزشکان 
آمریکا توافق دارد. درمان با تستوسترون ممکن 
است در برخی مردان دچار اختالل کارکرد 
جنسی سودمند باشد اما نباید تستوسترون را 
برای عالئم مبهمی مانند خستگی و انرژی کم 
تجویز کرد. انجمن پزشکان آمریکا تستوسترون 
تزریقی را نسبت به برچسب های پوستی یا 

سایر فراورده های پوستی تستوسترون توصیه 
می کند. کارشناسان دیگر معتقدند هر دو شکل 
تزریقی و پوستی موثر هستند اما شکل تزریقی 

بسیار ارزان تر است.
مجموعه شواهد به دست آمده از ۲۰ بررسی 
ازلحاظ ایمنی درمان با تستوسترون نشان می دهد  
درمان با تستوسترون خطر مشکالت قلبی، 
لخته های خونی یا سرطان پروستات را باال 
نمی برد. البته، این بررسی ها مردان را برای تا 
۱۰ سال دنبال کرده بودند بنابراین نمی توان 
درباره خطرات این درمان پس  از این مدت 

اظهارنظر کرد.
چگونه مردان دچار اختالل کارکرد جنسی 
می توانند دریابند که میزان تستوسترون شان پایین 
است؟ اندازه گیری میزان تستوسترون در دو روز 
جداگانه برای تایید پایین بودن این هورمون 
ضروری است. هر دوی این آزمایش ها باید 
صبح انجام شوند. میزان تستوسترون در خون در 
طول روز نوسان دارد و معموال در اول روز در 
باالترین مقدار خود است. به گفته کارشناسان، 
اگر میزان پایین تستوسترون خون ثابت شود 
و عالئم جنسی در مرد آنقدر آزاردهنده باشد 
که نیاز به درمان داشته باشد، شروع درمان با 

تستوسترون معقول به نظر می رسد.
بنا بر اعالم انجمن پزشکان آمریکا، مردان باید در 
طول یک سال پس از درمان با تستوسترون دوباره 
ارزیابی شوند و اگر مشکالتشان برطرف نشده 
بود، مصرف تستوسترون را متوقف کنند. برخی 
کارشناسان 6 ماه را زمان مناسب برای بررسی 

دوباره مردان ازلحاظ ادامه درمان می دانند.

نقشه سالمت

رشد ۱۱ 
درصدی تصادفات 

جاده ای در 
آذربایجان غربی در 

سال جاری/ 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.

ذات الریه  شیوع  معتقدند  چینی  مقامات 
اسرارآمیزی که تا به حال 5۹ نفر را در این 
کشور درگیر کرده، ناشی از یک گونه جدید 
کورونا ویروس ، خانواده ویروسی دربرگیرنده 

ویروس سارس، است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عفونت با این 
ویروس اسرارآمیز برای نخستین بار در ۳۱ دسامبر 
در شهر ووهان در مرکز چین با جمعیت باالی 
۱۱ میلیون نفر تایید شد و ابتدا این هراس را 
ایجاد کرد که ویروس بسیار واگیر »سارس« که 
عالئم شبیه آنفلوانزا ایجاد می کند، بازگشته باشد.
این شیوع جدید، مقامات هنگ کنگ را که در 
سال های۲۰۰۳ -۲۰۰۲ میالدی شیوع گسترده 
ویروس سارس را تجربه کرده بودند، مجبور کرد 
اقدامات احتیاطاتی از جمله افزایش ضدعفونی 
کردن قطارها و هواپیماها و کنترل مسافران 

را انجام دهند.

شو جیان گو، دانشمند ارشد می گوید: »یک گروه 
کارشناسی به طور مقدماتی نوع جدیدی از کورونا 
ویروس ها را به عنوان عامل این شیوع تعیین 
کرده است.« او ادامه می دهد:  »در مجموع ۱5 

نتیجه مثبت از نوع جدیدی از کورونا ویروس 
شناسایی شده است.« سازمان جهانی بهداشت 
در بیانیه ای اعالم کرد وجود یک کورونا ویروس 
جدید به عنوان علت احتمالی بیماری را نمی توان 

رد کرد. پژوهش بیشتری الزم است تا ماهیت 
این شیوع مشخص شود.

چینی ها  ویروس سارس را به عنوان عامل 
شیوع اخیر رد کردند. ویروس سارس بیش از 
یک دهه پیش باعث کشته شدن صدها نفر به 

علت ایجاد بیماری تنفسی شد.
کمیسیون بهداشت شهر ووهان اعالم کرده ۷ نفر 
از 5۹ بیمار شناسایی شده دچار بیماری وخیم 
هستند اما تا به حال کسی فوت نکرده است. ۸ 
بیمار بهبود کرده  و  از بیمارستان مرخص شده اند.
این کمیسیون گزارش داده، عفونت در فاصله 
۱۲ تا ۲۹ دسامبر بروز کرده و برخی بیماران در 
یک بازار غذاهای دریایی در شهر کار می کرده اند 

و این بازار هم از آن زمان بسته شده است.
به  تا  کرده،  اعالم  همچنین  کمیسیون  این 
حال شواهدی از انتقال انسان به انسان یافت 

نشده است.
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اعالم آمادگی سپاه 
کربالی مازندران برای 

کمک به مردم سیستان و 
بلوچستان/ ایسنا

یکترکیبدودارویی
کهدرددفعسنگکلیهرا

برطرفمیکند

انستیتوی  در  پژوهشگران 
ماساچوست  تکنولوژی 
)ام آی تی( یک ترکیب دو دارویی 
یافته اند که می تواند درد دفع سنگ 
کلیه را تسکین بخشد و در بررسی 
روی خوک ها موفق بوده است.
هر کسی که سنگ کلیه دفع کرده 
باشد، می داند چه تجربه دردناکی 
است. درد شدیدی که بیماران  
احساس  کلیه  سنگ  دفع  طی 
می کنند، عمدتا مربوط به عبور 
سنگ از کلیه از طریق حالب به 
سوی مثانه است. حالب یا میزنای 
لوله عضالنی بسیار باریکی است 
و عبور سنگ از درون آن باعث 
انقباضاتی در دیواره آن می شود 
که درد شدید دفع سنگ کلیه را 

ایجاد می کند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، 
از هر ۱۰ نفر یک نفر در زمانی 
در طول عمرش به سنگ کلیه 
سنگ های  شد.  خواهد  مبتال 
دخالت  بدون  معموال  کلیوی 
اما دفع  پزشکی دفع می شوند 
این سنگ ها ممکن است فرایندی 

آهسته و بسیار دردناک باشد.
داروهایی که در حال حاضر برای 
می شوند،  استفاده  بیماران  این 
چندان موثر نیستند اما ممکن است 
در  پژوهشگران  این  یافته های 
مجله »مهندسی زیستی پزشکی 
نیچر« این شرایط را تغییر دهد. 
این پژوهشگران دریافتند ترکیبی 
از دو دارو می تواند در آزمایش 
روی خوک ها دیواره های حالب 
)لوله باریکی که کلیه را به مثانه 
متصل می کند( را شل کند. این 
بالقوه  تاثیری  چنین  با  داروها 
شدید  درد  ایجاد  از  می توانند 
در  کلیه  سنگ  عبور  از  ناشی 

انسان ها هم جلوگیری کنند.
نام  به  دارو  دو  این  از  یکی 
»نایفیدیپین«، از گروه داروهای 
مسدودکننده کانال کلسیم است 
باال  برای درمان فشارخون  که 
به کار می رود. داروی دیگر از 
رو  »مهارکننده  داروهای  گروه 
درمان  برای  که  است  کیناز«  
)افزایش  گلوکوم  یا  آب سیاه 
کار  به  چشم(  داخلی  فشار 
 ۱۸ پژوهشگران  این  می رود. 
داروی گوناگون را در آزمایشگاه 
از طریق سیستوسکوپی درون 
خوک  جداشده  حالب های 
فرستادند تا دریابند کدام یک از 
این داروها می تواند بافت آن را 
شل کند. چند دارو اثر مطلوب 
را داشتند اما غلظت های موثر آنها 
برای دریافت  ایمن  بیش ازحد 
دانشمندان  این  بود.  عمومی 
در مرحله بعد ترکیب های دو 
و  پایین تر  دوزهای  با  دارویی 
ایمن تر را امتحان کردند تا نهایتا 
ترکیب دو دارویی مطلوب را پیدا 
کردند. آزمایش این ترکیب روی 
خوک های زنده هم تاثیربخشی 
آن در جلوگیری از انقباض های 
حالب در آنها بود. این پژوهشگران 
امیدوارند در ادامه پژوهش در 
این مسیر درنهایت این ترکیب 
دو دارویی را در کارآزمایی های 

بالینی روی انسان ها امتحان کنند.

دوربين سالمت

سیل در منطقه »عورکی« استان سیستان و بلوچستان
 علیرضا معصومی/ ایسنا

مناطق سیل زده جاسک
  مرتضی آخوندی/مهر

دیدار تیم های فوتبال بانوان وچان کردستان و شهرداری بم
 فرشید اردالن/ ایسنا

برداشت گل نرگس از مزارع آزادشهر گرگان
 علی اصغر قزل سفلو/ ایرنا

آبگرفتگی روستاهای طوال و رمچاه در جزیره قشم
  اصغر بشارتی/مهر

زرآباد پس از فروکش کردن سیالب      
 محمد هوتی پور/ مهر
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به مناسبت 24 ژانویه؛ روز جهانی »ورزش بانوان«

بی تحرک نباش؛ تو قلب خانواده ای...
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از سال 2014 میالدی، 24ژانویه به عنوان روز جهانی 
»ورزش بانوان« نامگذاری شد تا به اهمیت تمرینات 
جسمانی در تمام 24 ساعت شبانه روز برای بانوان تاکید 
شود. افزایش عالقه مندی بانوان به ورزش، حضور بانوان 
در سیستم های برنامه ریزی ورزش جامعه، جنبه اقتصادی 
ورزش بانوان و امکان پوشش رسانه ای ورزش بانوان از 
جمله اهدافی است که این مناسبت دربردارد... صفحه15

از سال 2014 میالدی، 24ژانویه به عنوان روز جهانی 
»ورزش بانوان« نامگذاری شد تا به اهمیت تمرینات 
جسمانی در تمام 24 ساعت شبانه روز برای بانوان تاکید 
شود. افزایش عالقه مندی بانوان به ورزش، حضور بانوان 
در سیستم های برنامه ریزی ورزش جامعه، جنبه اقتصادی 
ورزش بانوان و امکان پوشش رسانه ای ورزش بانوان از 
جمله اهدافی است که این مناسبت دربردارد... صفحه15

از سال 2014 میالدی، 24ژانویه به عنوان روز جهانی 
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حادثه ها و آموزه  ها
زمانه و دگرگونی های آن، کالس درسی 
آموزنده و ماندگار است. در هر حادثه ای، 
نکته ها نهفته است و تفکر در آن می تواند 
نظر  به  کند.  مهمان  تازه  دنیایی  به  را  ما 
می رسد از میان همه اتفاق های خوب و بدی 
که در این روزها ذهن ما را مشغول خود 
کرده، می توان درس های زیر را آموخت:

موفقیت را دوباره باید معنا کرد. موفقیت  1
فقط رشد فردی و رسیدن به اهداف شخصی 
نیست. موفقیت  از زندگی  منافع خود  و 
گاهی در نقطه مقابل منافع ما قرار دارد. 
ممکن است عمری از خواسته های خود 
بگذری و زندگی ات را با پروردگاری که 
آن را به تو بخشیده، معامله کنی. آن گاه 
تمام زندگی ات برای خدا می شود و بهره 
آن به بندگان خدا می رسد. در اوج گمنامی 
بر قله شهرت و مانایی می ایستی و تاریخ 

تو را فراموش نخواهد کرد.

برخالف آنچه دنیای مدرن به ما پیشنهاد  2
و  دستاوردها  از  نگفتن  گاهی  می دهد، 
اوج  دیگران،  برای  خود  پیشرفت های 
به  را  ما  جدید  دنیای  است.  توانمندی 
سلوک  ولی  می کند  دعوت  شدن  مطرح 
فرا  دیگر  نقطه ای  به  را  ما  ملی  قهرمانان 
می خواند؛ اینکه بدون هیاهوی تبلیغاتی، 
به آنچه باید بپردازی، مشغول باشی و نیاز 

به گفتن نداشته باشی.

فراهم  هم  عمیق  تنفس  با  آرامش  3
از  می توان  را  آرامش  اوج  ولی  می شود 
اتصال به خداوند به دست آورد؛ تا جایی 
که لحظه لحظه بودنت برایت لذت می شود 
و رفتنت هم با شوق دیدار پیوند می خورد. 
روزگار  اینکه  و  را  شکیبایی  گرفتیم  یاد 
گاهی با ماست و گاهی علیه ما. الزم است 
ظرفیت هر دو را در خود ایجاد کنیم تا از 
خوشی ها به طغیان نرسیم و از ناخوشی ها، 

نکنیم. عصیان 

این روزها به ما آموخت که عمل به  4
آموزه های دینی، وقتی با صداقت و بی ریایی 
همراه می شود، نتایج پرباری خواهد داشت 
از خود عبور کنی، آن  و وقتی حاضری 

گاه می توانی دنیایی را به دست آوری.

هنوز  که  آموخت  ما  به  روزها  این  5
بندگانی از خداوند روی کره زمین زندگی 
می کنند که حاضرند از جان و آبروی خود 
مایه بگذارند و نقطه عالی هدف گذاری را 

رسیدن به رضایت او تعریف کنند.

این روزها یاد گرفتیم که از صداقت،  6
یکرنگی و حق گویی فاصله نگیریم، هرچند 
چالش  به  را  اعتبارمان  و  منافع  ظاهر  به 
ما  به  را  دوچندان  اعتباری  ولی  بکشد 

خواهد بخشید.

یاد گرفتیم از پذیرش اشتباه خود فرار  7
نکنیم، حاضر به جبران باشیم و مسوولیت را 
یک امانت تعریف کنیم و در صورت وارد 
شدن خدشه به بخشی از این امانت، قد 
علم کنیم و پای همه پیامدهای آن بایستیم.

تمام  به  شناختی  جنگ  که  آموختیم  8
معنا وجود دارد و به راحتی می توان در 
تله هایی افتاد که درست و نادرست را از 

هم تشخیص نداد.

با هم بودن را تجربه کردیم، اینکه هنوز  9
ما وجود  تک تک  در  مشترک  هدف های 
دارد و همچنان می توانیم قدرتمند زندگی 

کنیم، به شرط با هم بودن.

آموختیم که بیش از هر زمان دیگری  10
نیاز به آرامشی عمیق داریم؛ آرامشی که 
فقط در پناه پروردگار قابل دسترسی است. 
خبرهای تلخ و داغ که تمام وجودمان را 
آشفته و اتفاق هایی که درون مان را آزرده 
کرده، فقط از بودن با خداوند التیام می گیرد 
و تنها پناهگاه اوست که به ما رهایی از 
رنج را ارزانی می کند. خدایا! برای هر کسی 
پناهگاهی است و پناه من تویی! »خدایا! 
هنگامی که اندوهناک شوم، تو دلخوشی 
روزهای  من.« )صحیفه سجادیه( خدایا! 
بهتر و توان عبور از مشکالت این  روزها 

را از تو می خواهیم.

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز 

مشاوره مأوا

به مناسبت 24 ژانویه؛ روز جهانی »ورزش بانوان«

بی تحرک نباش؛ تو قلب خانواده ای...
به مناسبت 24 ژانویه؛ روز جهانی »ورزش بانوان«

بی تحرک نباش؛ تو قلب خانواده ای...
به مناسبت 24 ژانویه؛ روز جهانی »ورزش بانوان«

بی تحرک نباش؛ تو قلب خانواده ای...



متاهل  و  ساله   37 مردی  اول:  پرسش 
هستم. 6-5 سال پیش به تشخیص پزشک 
واریکوسل دوطرفه ام جراحی شد. در 
حال حاضر قصد داریم بچه دار شویم 
اما آزمایش اسپرموگرام نشان می دهد هم 
تعداد اسپرم ها و هم سرعتشان کاهش 
پیدا کرده است. تعداد اسپرم هایم بین 15 
تا 20 میلیون است. در حال حاضر چه 
باید بکنیم؟ آیا باید عمل مجدد انجام 

بدهم؟ 691****0919

در  واریکوسل  آیا  دوم:  پرسش 
می شود؟  جراحی  نوجوانی  دوران 

0915****682

پاسخ
دکتر محمدرضا نوروزی
 متخصص اورولوژی، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

عامل  شایع ترین  واریکوسل  اول:  پاسخ 
و علت اختالالت اسپرم در مردان است 
که باید حتما تحت درمان قرار بگیرد، در 
غیر این صورت باعث اختالل باروری در 
آینده خواهد شد، هر چند درمان واریکوسل 
از نظر رفع اختالل ناباروری صددرصدی 
نیست و فقط 50 تا 60درصد امکان رفع 
اختالل وجود دارد. در واقع هیچ یک از 
)روش های  ناباروری  درمان  روش های 
  IUI،میکرواینجکشن ،IVF ،لقاح کمکی

و...( صددرصد نیست.
الزم به ذکر است واریکوسل تنها در صورتی 
که اختالل باروری بدهد یا موجب کوچک 
شدن بیضه شود یا اگر عود کند و فرد هنوز 
بچه دار نشده باشد، تحت عمل جراحی 

قرار می گیرد. 
تشخیص عود بعد از عمل هم آسان نیست 
دقیق و سونوگرافی  معاینه  باید حتما  و 
رنگی انجام گیرد تا تشخیص عود قطعی 
شود. تعداد اسپرم بین 15 تا 20 میلیون؛ 
یعنی تعداد اسپرم ها لب مرز است و هنوز 
خیلی پایین نیامده. توصیه می کنم حتما با 
متخصص اورولوژی مشورت کنید. دوباره 
یا چند باره آزمایش اسپرم بدهید تا پس 
از چند بار آزمایش بهتر بتوان نتیجه گیری 
کرد، سپس بر اساس یافته ها درمان آغاز و 
دستورات الزم برای بچه دار شدن صادر 
خواهد شد. در صورتی که با انجام این 
عمل  عود،  برای  نشدید،  بچه دار  کارها 
جراحی مجدد و روش های کمک باروری 

را پیگیری کنید.

پاسخ دوم: بله، اگر واریکوسل در دوران 
بهتر است  داده شود  نوجوانی تشخیص 
به همین  در همان دوران جراحی شود. 
پسر  که  پدرانی  همه  به  ما  توصیه  دلیل 
نوجوان 12 سال به باال دارند این است 
وقت  چند  هر  بگویند  فرزندشان  به  که 
یکبار بیضه اش را معاینه کند و اگر طناب 
مارپیچی برجسته ای زیر انگشتانش لمس 
کرد حتما به پدر اطالع دهد تا برای معاینه 

و بررسی بیشتر او را نزد پزشک ببرد. 
یادتان باشد بعضی بیماری ها در پسرهای 
نوجوان؛ یعنی در سنین 13 تا 18 سالگی 
شایع هستند و باید پیش از آنکه عوارض 
جدی ایجاد کنند، تشخیص داده شوند. 
واریکوسل یکی از همان بیماری هاست 
آینده  که درمان نکردن آن می تواند در 
عوارضی مثل اختالل باروری ایجاد کند. 
برخی بیماری ها و مشکالت بیضه در دوران 
نوجوانی مانند پیچش بیضه بسیار جدی 
هستند و فرد برای مراجعه به پزشک و 
بنابراین  ندارد  زیادی  فرصت  آن  درمان 
خواب  از  شب  نوجوانی  یا  کودک  اگر 
برخیزد و درد بیضه داشته باشد، ممکن 
است دچار پیچش بیضه شده باشد. در این 
شرایط فقط 4 تا 6 ساعت فرصت دارید تا 
کودک را به متخصص اورولوژی ارجاع 
دهید تا بیضه  فرزندتان را نجات دهد، در 
غیر این صورت زمان طالیی می  گذرد و 

بیضه از بین می رود.
 سرطان بیضه هم مشکل دیگری است که 
می تواند پسران نوجوان و مردان را درگیر 
کند. در این بیماری فرد احساس می کند 
بیضه هایش بدون اینکه دردی داشته باشد 
در حال بزرگ شدن است. متاسفانه بسیاری 
اوقات ممکن است افراد این عالمت را 
جدی نگیرند، در حالی که سرطان به سرعت 

در حال پیشرفت است. 
از سنین 12  بیضه  به همین دلیل معاینه 
سالگی به بعد الزامی است و همه پدران 
به  را  الزم  هشدارهای  باره  این  در  باید 
پسرانشان بدهند تا در صورت احساس 
هرگونه تغییری، اقدامات تشخیصی الزم 

به موقع انجام شود.

با خوانندگان شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت10

پرسش اول: حدود 2 ماه است که کودک 2/5 
اما شب ها در  از پوشک گرفته ام  ساله خود را 
خواب، ادرار می کند. برای همین شب ها او را 
پوشک می کنم. آیا این مساله شب ادراری محسوب 
می شود؟ باید پوشک کردن شبانه را ادامه بدهم؟ 

0911****534

پرسش دوم: کودکان از چه سنی لجبازی را شروع 
باید  آنها چه  با لجبازی  مقابله  برای  می کنند و 

کرد؟  539****0916

پرسش سوم: پسر 2/5 ساله اي دارم که روزانه 3-4 
ساعت مشغول تماشاي کارتون به زبان انگلیسي 
است، تکلمش هم خوب پیشرفت نکرده و در 
حد جمالت محدود دوکلمه اي است. چه باید 

بکنم؟ 774****0912

یک  می شود  باعث  دالیلی  چه  چهارم:  پرسش 
قلدری  فرد  یا  قلدری  کند  نوجوان  یا  کودک 

شود؟ 645****0935

پاسخ 
دکتر کتایون خوشابی

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

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: پس از گرفتن کودک از پوشک، خیس 
کردن های اتفاقی طبیعی است و تا زیر 5 سالگی 
به طور  کودکان  نمی شود.  محسوب  شب ادراری 
همزمان کنترل ادرار طی روز و شب را به دست 
نمی آورند بنابراین ممکن است طی شب خود را 

خیس کنند اما با افزایش سن، خیس کردن شبانه هم 
کم می شود. می توان تا سن 3 سالگی پوشک کردن 
در شب را ادامه داد و به تدریج حجم آب مصرفی 
شبانه را کم کرد و حدود 3 سالگی، 2 ساعت پس 
از خواب، کودک را بیدار کرد و به دستشویی برد.

پاسخ دوم: از 15 ماهگی تا 3 سالگی سن طبیعی 
لجبازی  سن  این  در  اگر  بنابراین  است  لجبازی 
بروز نکند، غیرعادی محسوب می شود. در این سن 
رفتارهایی مانند پرت کردن و زدن مشاهده می شود 
که به برخورد مناسب از سوی والدین نیاز دارد. اگر 
کودک احساس کند شما در برابر رفتارهای او بسیار 
حساس شده اید، مرتب آن کار را تکرار خواهد کرد 
بنابراین ابتدا حساسیت خود را کم کنید و برخی از 
آنها را نادیده بگیرید اما اگر میزان بروز این رفتارها 
زیاد است، می توانید ناراحتی خود را در برابر آن 
رفتار غلط با بروز حالت ناراحتی یا اخم در چهره 
یا گرفتن دست کودک نشان دهید. باید بدانید به 
طور کل این سن، یکی از سخت ترین سنین رشدی 
کودک است و صبر و حفظ آرامش یکی از بهترین 

راه حل ها خواهد بود.

پاسخ سوم: پرسش شما شامل دو مقوله مهم است. 
تماشاي تلویزیون براي کودکان زیر 2 سال توصیه 
نمي شود زیرا در 2 سال اول کودک باید بیشتر در 
آغوش گرفته شده و با او صحبت شود و ارتباط 
اینکه  به خصوص  شود،  تعمیق  والدین  با  عاطفي 
در سال اول زندگي باید حواس پنج گانه کودک با 
استفاده از بازي هاي مختلف تحریک شود تا این 
حواس رشد مناسب داشته باشند، مثل استفاده از 
مانند  براق  با رنگ هاي  اسباب بازي هاي موزیکال 
تماشای  هم  سالگي   3 تا   2 از  بعد  و...  جغجغه 

تلویزیون باید در حد روزي 30 تا 60 دقیقه باشد، 
آن هم بیشتر به زبان مادري. الزم به ذکر است شروع 
یادگیري زبان دوم از حدود 3 سالگي است؛ یعني 
وقتي زبان اول کودک کامل و همه فهم شود. توصیه 
می کنم براي تاخیر تکلمي  فرزندتان به کارشناس 

گفتار درماني مراجعه کنید.

پاسخ چهارم: رفتار قلدری در کودکان یا نوجوانان 
معموال برای پاسخ به اضطراب هایی است که  در 
دنیای خود تجربه می کنند. این اضطراب ها می تواند 
به دلیل روابط مخرب والدین در خانه، سطح پایین 
به  یا  همساالن  گروه  حمایت  نداشتن  تحصیلی، 
ظاهر خود  با  ارتباط  در  ناامنی  و  اضطراب  دلیل 
باشد. در حالی که قلدرها چهره ای با اعتمادبه نفس 
باال را از خود به نمایش می گذارند، رفتار آنها با 
دیگران از احساس عدم امنیت نسبت به درونشان 
اینکه  دلیل  موارد  از  بسیاری  در  می گیرد.  نشأت 
قلدرها انگیزه آزار دیگران را دارند این است که 
خودشان در محیط خانواده تجربه آزار را داشته اند. 
این افراد خشم خود را که حاصل از آزاری است 
که در محیط خانه تجربه کرده اند، مستقیم نسبت 

به دیگران ابراز می کنند.
رفتار قلدرانه یکباره در کودکان اتفاق نمی افتد. از 
دوران خردسالی، محیط در شکل گیری رفتارهای  
کودک بسیار موثر است. کودک تجارب بسیاری 
را از مشاهده رفتار خانواده )تنبیه بدنی یا به کار 
بردن کلمات خشونت آمیز(، رفتار سایر کودکان و 
فضای مجازی کسب می کند و این تجارب، کودک 
را برای اینکه رفتارهای قلدرمآبانه در او بیشتر یا 
کمتر باشد، آماده خواهد کرد.  این رفتار می تواند 
همچنان در سنین مختلف در محیط های مختلف 

به خصوص مدرسه ادامه داشته باشد.

پرسش اول: من دچار نشانگان روده تحریک پذیر 
آزارم می دهد. چه  بسیار  بیماری  این  و  هستم 
رژیمی می تواند به درمان بیماری ام کمک کند؟ 
هم  معده  ریفالکس  است  مدتی  نماند  ناگفته 
کنم؟  چه  است.  شده  اضافه  بیماری  این  به 

0911****221

پرسش دوم: آیا بین مواد غذایی مختلف، موادی 
هستند که مصرفشان موجب بروز لک یا برطرف 

شدن لک پوستی شود؟ 332****0912

پرسش سوم: بدنساز هستم و قصد دارم مکمل 
بدنسازی مصرف کنم اما نمی دانم مکمل ها را 
لطفا  تغذیه،  متخصص  از  یا  بگیرم  مربی ام  از 

راهنمایی کنید. 694****0912

پرسش چهارم: آیا می توان از داروهای گیاهی 
برای تنظیم رژیم غذایی و کاهش وزن استفاده 

کرد؟ 821****0903

پاسخ
دکتر احمد اسماعیل زاده

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی  
دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحریک پذیر  روده  نشانگان  یا   IBS اول:  پاسخ 
عالمت های متفاوتی دارد. به این شکل که عالمت 
غالب آن در برخی به صورت یبوست، در برخی 
اسهال و در برخی دیگر تلفیقی از اسهال و یبوست 
است که برای هر یک از این حالت ها توصیه های 
متفاوتی وجود دارد اما اصول کلی این است که 
به طور  را  مبتال هستید شیر  بیماری  این  به  اگر 

آن  جای  به  و  حذف  غذایی تان  رژیم  از  کامل 
پروبیوتیک  لبنیات  به خصوص  لبنی  مواد  سایر 
را جایگزین کنید. نکته دیگر اینکه بیماران مبتال 
ایمنی  به  باید  تحریک پذیر  روده  نشانگان  به 
آب  است  بهتر  مثال  کنند،  دقت  بسیار  غذایشان 
قرمز  بنوشند، مصرف گوشت های  جوشیده شده 
را کاهش دهند و غذاهای نفاخ مانند حبوبات، 

خانواده کلم و... زیاد مصرف کنند.
بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر معموال 
که  می کنند  مراجعه  تغذیه  متخصصان  به  زمانی 
عالمت های بیماری شان تشدید شده و متخصص 
از  بیمار  می کند  توصیه  زمان حاد  آن  در  تغذیه 
توصیه  این  اما  بپرهیزد  سبزی  و  میوه  خوردن 
بیمار  و  ندارد  کاربرد  دیگر  عالئم  رفع  از  بعد 
و  میوه ها  از  می تواند  ندارد  عالمت  که  زمانی 

کند.  استفاده  مختلف  سبزی های 
از این رو، توصیه می شود بیماران برای همیشه 
میوه و سبزی را از رژیم غذایی شان حذف نکنند 
و اگر می بینند مصرف میوه یا سبزی خام اذیتشان 
می کند، آن را بپزنند و بخورند، نه اینکه از رژیم 

کنند.  حذفش  غذایی 
باشد،  اسهال  بیماری  غالب  عالمت  اگر  حال 
توصیه می شود بیمار کمتر از میوه ها استفاده کند 
ولی اگر عالمت غالب یبوست باشد بهتر است 
بیمار غذاهای پرفیبر بخورد. به نظر می رسد وزن 
بیمار هم می تواند در کنترل شدت عالئم بیماری 
موثر باشد. مطالعات نشان می دهد اگر بیمار کمی 
وزنش را پایین بیاورد از شدت حمالت بیماری 

هم کمی کاسته خواهد شد.

پاسخ دوم: اگر فردی حساسیت غذایی داشته باشد 
ممکن است با خوردن ماده غذایی حساسیت زا 
دچار لک شود. در رژیم هایی که براساس کاهش 

کالری و کاهش وزن تنظیم می شوند نیز اگر رژیم، 
مواد غذایی کافی را به بدن نرساند، احتمال تیرگی 
پوست وجود دارد و بعد از مدتی فرد احساس 
اینکه  برای  است.  شده  تیره تر  پوستش  می کند 
این اتفاق نیفتد باید چند توصیه را رعایت کنید؛ 
اول اینکه به اندازه کافی یعنی 6 تا 8 لیوان در 
روز آب بنوشید تا پوستتان شفافیت الزم را به 
خیار  جوانه ها،  انواع  از  استفاده  بیاورد.  دست 
صدمات  بهبود  به  غذایی  برنامه  در  کشمش  و 

پوست کمک زیادی خواهد کرد.
 خوردن انار نیز به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان های 
ایجاد لک و قهوه ای شدن پوست  مانع  فراوان، 

می شود.
نتایج مطالعات نشان می دهد اگر بیماران مبتال به 
ویتامین  کافی  اندازه  به  پیس  یا لک و  ویتیلیگو 
D، امگا3 و فیبر دریافت کنند، حمالت ویتیلیگو 
در آنها کمتر اتفاق خواهد افتاد و انتشار لک ها 

به سایر قسمت های پوست کند خواهد شد.

را  مکمل  که  است  این  کار  بهترین  پاسخ سوم: 
تحت نظر متخصص تغذیه یا متخصص پزشکی 
به  را  ورزشی  برنامه  و  کنید  مصرف  ورزشی 

بسپارید. مربی تان 

پاسخ چهارم: گاهی می توان برای کاهش اشتها از 
برخی داروهای گیاهی استفاده کرد. این داروها 
یک تا 2 ماه اشتهای فرد را به خوبی کم می کنند 
اما بعد از این زمان، اثربخشی خود را از دست 
که  گیاهی ای  داروهای  باشد  یادتان  می دهند. 
پایه تسهیل دفع است می توانند  بر  عملکردشان 
خود  به  و  کرده  تنبل  را  روده ها  مدتی  از  پس 
وابسته کنند بنابراین بهتر است در طوالنی مدت 

استفاده نشود. یا مسهل  از داروهای ملین 

پرسش: افرادی که سابقه ایجاد سنگ کلیه در خود 
یا خانواده شان دارند از نظر تغذیه و رژیم غذایی 
به چه نکاتی باید توجه کنند؟ 427****0910

پاسخ
دکتر عباس بصیری

 متخصص کلیه و مجاری ادراری و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی

کلیه  سنگ  دچار  که  نفری   100 هر  از  پاسخ: 
سال   5 طی  آنها  نفر   60 تا   50 می شوند حدود 
کرد  خواهند  تجربه  را  آن  دوباره  احتماال  آینده 
کلیه  سنگ  دچار  بار  یک  که  افرادی  بنابراین 
و  دارند  قرار  سنگ سازی  معرض  در  می شوند 
این  اما  کنند  تجربه  را  آن  بارها  است  ممکن 

نیست.  قطعی  امکان 
توصیه عمومی ما به همه افرادی که سنگ کلیه 
را تجربه کرده اند یا خانواده درجه یک شان سابقه 
سنگ سازی دارند این است که مایعات زیاد مصرف 
کنند. نوشیدن زیاد مایعات و نظم در مصرف آن، 
ادرار را رقیق کرده و از ایجاد سنگ در کلیه و 
قرار  اگر  یعنی  می کند؛  جلوگیری  ادرار  مجاری 

است فردی در شبانه روز 8 لیوان آب بنوشد، بهتر 
است هر 3 ساعت یکبار حتی شب ها هنگام خواب 
این کار را انجام بدهد تا جلوی تشکیل سنگ و 

عوارض و عواقب آن گرفته شود. 
باید  مایعات  و  آب  مصرف  میزان  باشد  یادتان 
به حدی باشد که طی یک شبانه روز حدود 2/5  

لیتر ادرار تولید شود. 
ممکن است فردی طی شبانه روز 10 لیوان یا بیشتر 
هم آب بنوشد اما مقدار زیادی از این حجم آب 
از راه عرق از بدنش خارج شود. در این صورت 

قطعا حجم ادرار به 2/5 لیتر نخواهد رسید. 
آب  لیوان   10 از  بیش  حتما  باید  فردی  چنین 
هم  علت  همین  به  کند.  مصرف  شبانه روز  طی 
ما به بیمارانی که سابقه سنگ سازی دارند توصیه 
می کنیم یک ظرف مدرج ادرار داشته باشند و هر 
2 تا 3 هفته یکبار، ادرار 24 ساعته شان را در آن 
جمع کنند تا متوجه شوند حجم ادرارشان چقدر 
کمتر  شبانه روز  ادرار طی یک  اگر حجم  است. 
خطر  معرض  در  بیمار  یعنی  باشد؛  لیتر   2/5 از 
سنگ سازی قرار دارد و باید این مساله را جدی 
بگیرد و حجم مایعات مصرفی اش را افزایش دهد.
نتایج  است.  نمک  مصرف  در  تعادل  دوم  نکته 
مطالعات متعدد ثابت کرده اند نمک یکی از عوامل 

در  به خصوص  کلیه  سنگ سازی  ایجاد  در  موثر 
 75 اینکه  مهم تر  نکته  است.  کلسیمی  سنگ های 
کلیه، سنگ های  در  ایجادشده  درصد سنگ های 

هستند. کلسیمی 
این است  اشتباه در جامعه شایع شده  به  آنچه   
از  باید  کلسیمی  سنگ های  به  مبتال  بیماران  که 
حالی  در  کنند،  خودداری  لبنیات  انواع  مصرف 
که مصرف لبنیات در این افراد هیچ منعی ندارد 
بپرهیزند.  نمک  زیاد  مصرف  از  باید  بیماران  و 
بیش  ما  در کشور  نمک  سرانه مصرف  متاسفانه 
از 10 گرم است، در حالی که حد مجاز مصرف 

نمک 6 گرم در روز توصیه شده است.
نکته بعد اینکه اگر بیماری دچار سنگ سازی مکرر 
در کلیه باشد باید عالوه بر مصرف زیاد مایعات و 
محدود کردن نمک حتما تحت نظر پزشک باشد، 
سنگ کلیه اش تجزیه شود و آزمایش های خون 
و ادرار انجام دهد تا علت سنگ سازی مکرر در 

وی تشخیص داده شود. 
برخی از این بیماران اگزاالت یا سدیم ادرارشان 
باال و بعضی دیگر سیترات یا منیزیم ادرارشان پایین 
است. وقتی علت ایجاد سنگ در فرد تشخیص 
داده شود، توصیه های غذایی الزم به بیمار ارائه 

و داروهای مصرفی برای او تجویز خواهد شد.

پرسش اول: آیا می توان بیماری پسوریازیس یا 
صدف را با لیزر کنترل کرد؟ 763****0912

لیپولیز  لیزر  جلسه  یک  با  آیا  دوم:  پرسش 
می توان به رفع چاقی های موضعی کمک کرد؟ 

0937****427

پرسش سوم: خانمی 68ساله هستم. 4 ماه است 
دچار ریزش موی سکه ای شده ام. به متخصص 
پوست هم مراجعه کرده ام و 3 ماه تحت نظر بودم 
اما نتیجه ای نگرفتم. چه باید بکنم؟ آیا لیزر می تواند 

به رفع مشکلم کمک کند؟ 648****0910

پرسش چهارم: خانمی 69 ساله هستم. سال هاست 
روی گونه هایم لکه های قهوه ای دارم که حالتی 
شبیه پوست مرغ دارد. چند بار هم به پزشک 
متخصص پوست مراجعه و الیه برداری کرده ام 
اما تاثیر چندانی نداشته است. آیا این مشکل با 

لیزر درمان می شود؟ 929****0912

پرسش پنجم: کسی که جراحی قلب باز انجام داده 
و پیس میکر یا ضربان ساز دارد، می تواند از لیزر برای 
رفع موهای زائد استفاده کند؟ 393****0919

پاسخ 
دکتر سیدمهدی طبایی

 متخصص پوست و رئیس مرکز 
تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد 

دانشگاهی

پاسخ اول: پسوریازیس یا بیماری صدف، نوعی 
بیماری التهابی مزمن است که در افراد خاصی ممکن 
یا سابقه خانوادگی خاص  ژنتیک  دلیل  به  است 
اثر محرک های محیطی ایجاد شود.  خودشان در 
این بیماری به صورت پالک های قرمزرنگ دارای 
پوسته در مناطقی از بدن مانند نواحی سر، آرنج ها و 
زانوها دیده می شود. گاهی اوقات هم این بیماری در 
بدن منتشر می شود. پسوریازیس شدت های مختلفی 
دارد و عواقب درمانی متفاوتی هم برای این بیماری 
متصور هستیم. خوشبختانه امروزه درمان های مختلفی 
برای کنترل این بیماری شناخته شده و در دسترس 
است اما تا امروز درمان قطعی برای ریشه کنی این 
بیماری پیدا نشده بنابراین افراد مبتال به پسوریازیس 
باید درمان ها را جدی بگیرند و آنها را قطع نکنند 
زیرا با قطع دارودرمانی، بیماری دوباره عود خواهد 
کرد. لیزرهای خاصی هم برای کنترل این بیماری 
وجود دارند که می توانند به عنوان درمان کمکی یا 
جایگزین درمان های قبلی مورد استفاده قرار بگیرند. 
نوردرمانی هم یکی از راهکارهای درمانی است که 
می توان از آن به عنوان درمان کمکی در کنترل بیماری 

صدف مقاوم استفاده کرد.

پاسخ دوم: هیچ لیزری وجود ندارد که بتواند با 
یک جلسه، افراد را الغر و چاقی های موضعی شان 
را برطرف کند بنابراین نباید این گونه تبلیغات را که 
توسط برخی مراکز غیرمعتبر انجام می شود جدی 
 بگیرید. برای الغری موضعی در کسانی که اضافه 
وزن زیادی ندارند، استفاده از بعضی روش ها که با 
لیزر توأم است، ممکن است کمک کننده باشد. درواقع 
لیزر لیپولیز ابزاری است که اقدام اساسی در آن ساکشن 
چربی است و لیزر به عنوان روش کمکی برای تخریب 

چربی مورد استفاده قرار می گیرد. 

پاسخ سوم: مقاالتی که به تازگی منتشر شده نشان 
می دهد می توان از لیزرها برای تحریک رشد موها 
استفاده کرد زیرا لیزرها توانایی تحریک سلولی برای 
افزایش متابولیسم و رشد سلول های مختلف را دارند. 
از این رو، می توان گاهی از آنها برای افزایش رشد 
موها به خصوص در کسانی که ریزش موی ارثی-
هورمونی دارند، کمک گرفت. برخی از انواع لیزرها 
را هم می توان برای درمان ریزش موهای سکه ای 
محدود به کار گرفت اما در موارد مقاوم ریزش مو 
ممکن است اثربخشی لیزرها کمتر باشد. لیزرهایی 
مانند لیزرهای اگزایمر یا لیزرهای فراکشنال همراه با 
دارورسانی مناسب جزو روش های جدیدی است که 

می توانند در برخی موارد کمک کننده باشند.

پاسخ چهارم: نوع خاصی از لیزرها مختص از بین 
بردن برخی لک ها یا ضایعات پیگمانته یا ضایعات 
پررنگ پوست است ولی هر نوع لک پررنگ پوست را 
نمی توان لیزر کرد زیرا برخی لک ها با استفاده از لیزر، 
پررنگ تر و بدتر می شوند اما ضایعاتی مثل کک ومک 
خیلی راحت به لیزرهایی مانند لیزر کیوسوییچ جواب 
می دهند. توجه داشته باشید علت ایجاد لک های قهوه ای 
به نام  Freckleیا کک ومک، جنس پوست و تاثیر 
اشعه آفتاب است. قاعدتا لیزر نمی تواند جلوی اشعه 
آفتاب را بگیرد و جنس و ژنتیک پوست را تغییر دهد. 
ضمن اینکه ادامه درمان و تکرار انجام لیزر با توجه 
به اینکه پوست تا چه میزان به نورآفتاب حساسیت 
داشته باشد و تا چه اندازه پوست تحت تابش آفتاب 
قرار بگیرد ممکن است بین هر 6 ماه یا 1سال تا 3 

سال یکبار متغیر باشد. 

پاسخ پنجم: خوشبختانه لیزرها روی پیس میکر و 
مشکالت قلبی- عروقی هیچ اثر سوئی ندارند و 
بیماران می توانند با خیال آسوده و تحت نظر پزشک شان 

از این تکنولوژی بهره ببرند.



6 تمرین پیشنهادی برای کاهش استرس روزانه

ورزش علیه استرس 

نقش ورزش
پرسشی که پیش می آید این است که ورزش چگونه می تواند استرس و سایر فشارهای 
روانی را کاهش دهد؟ پاسخ بسیار ساده است؛ اعمال و رفتار انسان بر پایه فعل و انفعاالت 
شیمیایی است و با ورزش می توانید این فعل و انفعاالت را کنترل کنید. در کل، تغییر و 
تحوالت روانی، یک امر فیزیولوژیکی است که با تغییر میزان ترشح هورمون ها در بدن رخ 

می دهد و می تواند تحت تاثیر شیوه زندگی و محیط نیز قرار بگیرد. 
هورمون های مختلفی در بدن وجود دارند که ترشح آنها موجب شادی، استرس، خشم و... 
می شود. هورمون کورتیزول که نام دیگر آن »هورمون استرس« است به وسیله غدد آدرنال 
ترشح می شود. وظیفه این هورمون تنظیم فشارخون و سیستم ایمنی بدن در مواجهه با بحران 

است. این بحران می تواند مشکل عاطفی، وضعیت فیزیکی و... باشد اما اگر بیش از حد ترشح 
شود نیز عواقبی برای بدن خواهد داشت. در مقابل، هورمون های دیگری وجود دارند که 
موجب شادی، نشاط و آرامش می شوند که نام هایشان »دوپامین«، »سروتونین« و »اکسی توسین« 
است. این هورمون ها حس و حال شما را عوض می کنند بنابراین برای دوری از تالطم های 
عصبی بهتر است از هورمون های استرس زا دوری کنیم و به سمت هورمون های آرامش بخش 
برویم. با انجام تمرین های ورزشی می توان به این مهم دست پیدا کرد اما چه ورزشی؟ به 
گفته پژوهشگران، اگر ورزش با شدت باال انجام شود، سطح کورتیزول نیز زیاد می شود 
اما ورزش های با شدت کم و متوسط به مدت طوالنی )یعنی ورزش های هوازی( منجر به 
کاهش چشمگیر هورمون کورتیزول می شود. عالوه بر این، ورزش کردن منجر به آزاد شدن 

هورمون های شادی بخش در بدن می شود و به همین دلیل زمانی که ورزش می کنید، احساس 
خوبی دارید. هر فعالیت بدنی می تواند منجر به کاهش استرس و همچنین افزایش شادی 
و نشاط در فرد شود. به گفته پژوهشگران آلمانی، حجم ترکیبات و هورمون های تولیدشده 
در بدن حین ورزش و فعالیت های بدنی مشابه همان نقاطی از مغز است که احساسات در 
آنجا پرداخته می شود و با ورزش بیشتر تحریک می شوند. البته انجام ورزش گروهی یا حین 
ورزش موزیک گوش دادن، شدت ترشح هورمون های شادی بخش را بیشتر می کند. مدت 
پیشنهادی ورزش کردن نیز به گفته سازمان تندرستی آمریکا برای یک شخص بالغ، حداقل 
2/5 ساعت فعالیت هوازی متوسط مانند پیاده روی سریع در هفته است. البته 2 بار در هفته 

تمرین های مقاومتی نیز توصیه می شود.

تمرین اول
برای شروع، می توانید تمرین را نشسته یا ایستاده انجام دهید. 
مشابه تصویر دو دست را باال بیاورید و به سمت چپ بکشید. 
تمرین را ۱۰ ثانیه انجام دهید و برای سمت دیگر بدنتان نیز 

تکرار کنید. 

 تمرین سوم
مشابه تصویر حالت شنا به خود بگیرید، 
به طوری که دو دستتان روی زمین باشد. 
در مرحله بعد، دست راستتان را از زمین 
جدا کرده و شانه چپ تان را لمس کنید. 
دست را بر زمین بگذارید و با دست 
دیگر شانه مخالف تان را لمس کنید. توجه 
داشته باشید تمرین را بالفاصله در زمان 

تعیین شده انجام دهید. 

تمرین پنجم
در وضعیت شنا قرار بگیرید. یک زانو را به سمت شکمتان نزدیک کنید و به حالت اول برگردانید و بالفاصله زانوی 
بعدی را باال بیاورید. این تمرین باید به صورت متوالی و با سرعت نسبتا باال انجام شود. توجه داشته باشید دست ها 

و تنه تان ثابت باشند.

 تمرین دوم
این تمرین را نیز می توانید به صورت نشسته یا ایستاده انجام 
دهید. مشابه تصویر دو دستتان را به یک سمت بدن ببرید و 
باالتنه را بچرخانید. وضعیت را به مدت ۱۰ ثانیه حفظ کنید. 

تمرین را برای سمت دیگر بدنتان نیز انجام دهید.

تمرین چهارم
مشابه تصویر بایستید. دقت کنید زاویه 
بدنتان ۴5 درجه باشد. سپس بنشینید 
و توجه داشته باشید این تمرین، همان 
تمرین اسکوات است؛ با این تفاوت که 
زاویه بدن در ۴5 درجه قرار می گیرد. در 
مرحله بعدی، بلند شوید و روی پنجه 
پایتان قرار بگیرید. پاشنه پا را روی 
زمین بگذارید و دوباره تمرین را در 

زمان تعیین شده انجام دهید.

تمرین ششم
با  متوسط  سرعت  با  و  بایستید 
به سمت  راست  و  دست چپ 

مقابل تان مشت بزنید.

دراز  و  نشستن  نه  آفریده شده،  داشتن  و تحرک  برای حرکت کردن  انسان 
کشیدن. به گفته بقراط،  حرکت کردن زندگی است زیرا به انسان زندگی و 
جان می دهد. اگر دقت کنید آبی که ساکن باشد، می گندد. اگر انسان ساکن 
باشد و تحرکی نداشته باشد، روانش نیز افسرده می شود. حال آبی را در نظر 
بگیرید که در آن سنگی انداخته شده و تالطمی در آن شکل می گیرد. زمانی 
که فشار روانی به انسان وارد شود، مانند همان سنگ تالطمی در او ایجاد خواهد شد و ورزش می تواند تالطم ها را 
اندام« این شماره تمرین های ورزشی را  نیز در صفحه »تناسب  بنابراین، بهترین محافظ ورزش است. ما  کنترل کند 

آموزش داده ایم که کاهنده استرس هستند.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوسی وهشت  بیست وهشت دی نودوهشت

یادتان باشد که...

 برای ورزش کردن با هدف کنترل استرس قبل از هر کاری در صورت داشتن 

مشکل جسمانی با پزشک تان مشورت کنید.

ورزشی را که دوست دارید، انجام بدهید.

برنامه ریزی کنید. برای اینکه اثر ورزش بر بدنتان ماندگار باشد باید به صورت 

مداوم به آن بپردازید که با برنامه ریزی می توانید به آن دست پیدا کنید. برای مثال، 

روزانه به مدت 30 دقیقه از ساعت 6 تا 6:30 صبح در مکانی مشخص بدوید.

گروهی ورزش کنید. برای رهایی از استرس بهتر است با جمع به ورزش بپردازید؛ 

به این معنا که با خانواده و دوستان به پارک یا باشگاه بروید و ورزش کنید. 

برنامه تمرینی که در ادامه معرفی شده را به صورت دایره ای انجام دهید. از تمرین 

سوم به بعد هر تمرین را به مدت 15 ثانیه با شدت متوسط روبه باال انجام دهید و 

بالفاصله به تمرین بعدی بروید تا زمانی که به تمرین ششم برسید. سپس 2 دقیقه 

استراحت کنید و دوباره تمرین ها را انجام دهید. این چرخه )از تمرین سوم تا ششم( 

را5 مرتبه اجرا کنید. 



می خواهید سالم تر باشید؟ دوست دارید زندگی آرام تر و بهتری را تجربه کنید و شادی در زندگی داشته باشید؟ اگر چنین 
است و می خواهید اوضاع زندگی تان را به کلی تغییر دهید، باید بعضی عادت های غلط را برای همیشه ترک کنید و آنها را 
 کنار بگذارید. معموال همه به این بخش قضیه بیشتر توجه می کنند و با حذف کارهای غلط می خواهند به سالمت بیشتر برسند.

اقدام هایی هستند که در هیچ شرایطی نباید از برنامه زندگی ما حذف شوند.
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 مترجم: 
مهتا زمانی نیک

صبحانه بخورید

صبحانه خوردن به دالیل زیادی اهمیت دارد. یکی از 
بدن  متابولیسم  صبحانه  خوردن  با  که  است  این  آنها 
شروع می شود و مانع پرخوری های بعد از آن خواهد شد.
نتایج مطالعات نشان می دهد افراد بزرگسالی که صبحانه سالم 
می خورند، در محل کار بهتر عمل می کنند و بچه هایی که 
وعده صبحانه را فراموش نمی کنند، در امتحان نمره باالتری 
می گیرند. اگر ظرف صبحانه تان بزرگ هم نبود، آن را با 
کمی گرانولو یا یک تکه میوه پر  کنید، فقط حذفش نکنید.

برای وعده های غذایی تان برنامه ریزی کنید

این کار به شما کمک می کند در بلندمدت، زمان و هزینه تان 
را ذخیره کنید. زمانی را برای خود در نظر بگیرید، سپس 
بنشینید و اهداف و نیازهایتان را در نظر بگیرید. آیا می خواهید 
الغر شوید؟ مصرف قند، چربی و کربوهیدرات را کاهش 
دهید. پروتئین یا ویتامین را اضافه کنید. آماده کردن غذا 
شما را کنترل می کند. شما می دانید چه می خورید و چه 
موقع باید بخورید. به عنوان پاداش خیلی راحت تر می توان 

دونات ها را در اتاق کار مصرف کرد.

زیاد آب بنوشید

نوشیدن آب بسیار اهمیت دارد و در اولویت است اما 
می تواند در کاهش وزن نیز به شما کمک کند. دلیل دیگر 
نوشیدن آب این است که نوشیدنی های قندی با چاقی و 
دیابت نوع 2 مرتبط هستند. اگر آب ساده دوست ندارید، 
با برش هایی از پرتقال، لیموشیرین، لیموترش، هندوانه 

یا خیار آن را طعم دار کنید.

زمانی را به ورزش اختصاص دهید

حرکت  و  شوید  بلند  ننوشید.  را  قهوه  دیگر  فنجان   
کنید. چند نفس عمیق یا کشش انجام دهید. برای بدن 
و ذهنتان فوق العاده است. فقط 30 دقیقه پیاده روی 5بار 
در هفته می تواند به حفظ و سالمت بدن کمک کند. اگر 
نمی توانید یکباره این ورزش را انجام دهید، آن را به 

زمان های کمتر تقسیم کنید.

عضالتتان را تقویت کنید
تمرینات قدرتی به بدن شما کمک می کند تا عضله جایگزین 
توده چربی شود. این بدان معناست که حتی وقتی جلوی 
تلویزیون هستید، کالری بیشتری بسوزانید. این تمرینات 
همچنین می تواند به الغر شدن، تقویت قلب و تقویت 
استخوان های شما کمک کند. حداقل 2 بار در هفته تمرینات 
و  هوازی  ورزش های  کششی،  تمرینات  مانند  ورزشی 

وزنه برداری انجام دهید.

به فضای باز بروید
چند دقیقه زیر آفتاب باشید. نور آفتاب ویتامین D بدن را 
باال می برد و برای استخوان ها، قلب و روحیه شما نیز مفید 
است. به عالوه، بیرون رفتن به این معنی است که  به جای 
لم دادن مقابل تلویزیون یا رایانه، احتمال حرکت بدن را بیشتر 
می کنید. اگر مقدور است، طبیعت را به جای خیابان های شهر 
انتخاب کنید. طبق مطالعات، افرادی که در فضای سبز شهری 
قدم می زنند نسبت به افرادی که در مناطق ساختمانی قدم 

می زنند، آرام تر هستند.

تعادل بدنتان را حفظ کنید
اگر جوان و فعال هستید، حفظ تعادل بدن به شما کمک 
می کند تا از صدمات جلوگیری کنید.اگر مسن هستید، بیشتر 
شما را فعال نگه می دارد و احتمال افتادن و شکستن استخوان 
را کاهش می دهد. مهم نیست چند سال دارید، حفظ تعادل 
بدن به معنای عضالت قوی تر، قلب سالم تر و اعتمادبه نفس 
بیشتر است.ورزش های یوگا و تای چی بسیار مناسب هستند 
اما تقریبا هر ورزشی که شما را به حرکت وامی دارد، حتی 

پیاده روی هم می تواند کمک کننده باشد.

آفالین شوید
آیا ایمیل و شبکه های اجتماعی خود را زیاد بررسی می کنید؟ 
مطمئنا، آخرین به روزرسانی های دوستان و خانواده شما فقط 
با یک کلیک فاصله دارد اما آیا واقعا باید عکس های آخرین 
وعده غذایی عموزاده خود را ببینید؟! زمانی را برای خاموش 
کردن گوشی و کنار گذاشتن آن تنظیم کنید. هنگامی که زمان 
صفحه را کم می کنید، شما را برای انجام کارهای دیگر آزاد 
می گذارد. پیاده روی کنید، کتاب بخوانید یا به فامیل خود 

کمک کنید تا برای شام بعدی خود سبزیجات خرد کند.

حرفه جدید یاد بگیرید
مهارت های جدید به سالمت مغز شما کمک می کند. در 
کالس آموزشی یا کارگاه نوشتن خالقانه ثبت نام کنید. 
چه بهتر که زبان جدیدی یاد بگیرید. انجام کار ذهنی 
می تواند عالئم پیری را کم کند و حتی ممکن است تاثیر 

بیماری آلزایمر را به تأخیر بیندازد.

سیگار نکشید
اگر سیگار می کشید، آن را ترک کنید. این کار حرکت 
بزرگ به سمت سالمت بیشتر است. بدن شما به سرعت 
ترمیم می شود. بالفاصله بعد از 20 دقیقه از آخرین مصرف 
سیگار، ضربان قلب و فشارخون کاهش می یابد. همین 
امروز شروع کنید. پزشک از لحظه شروع کار به شما 

کمک خواهد کرد.

خوب بخوابید
خواب تقریبا مزایای زیادی برای برشمردن دارد. خواب 
شبانه خوب، روحیه شما را بهتر حفظ می کند، حافظه 
و تمرکزتان را تقویت می کند و در یادگیری  به شما 
کمک خواهد کرد. همچنین در بلندمدت، خطر ابتال به 
حال خوب  به  و  می دهد  کاهش  را  قلبی  بیماری های 
شما کمک می کند.7 تا 9 ساعت در شب بخوابید. برای 
استراحت بهتر، برنامه ریزی کنید. سر ساعت مشخصی 

بخوابید و بیدار شوید. 

هوشیار باشید 
 مراقبه و خودداری از ورود به خطر را جدی بگیرید. 

نتایج مطالعات نشان می دهد ذهن آگاهی باعث کاهش 

استرس، تسکین درد و بهبود روحیه شما می شود و 

دانشمندان می خواهند چگونگی این تاثیر را بدانند. 

نتایج یک مطالعه نشان داد 8 هفته مراقبه منظم می تواند 

بخش هایی از مغز شما را که با احساسات، یادگیری و 

حافظه مرتبط است را تغییر دهد.حتی شستن ظرف ها 

هم می تواند برای مغزتان مفید باشد، اگر این کار را با 
دقت انجام  دهید.
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احساس شیرین اولین لحظه در آغوش گرفتن 
فرزند را همه مادران و پدران به خوبی به یاد 
دارند. زمانی که فرشته ای از آسمان به عنوان 
موهبتی از عشق، کانون خانواده آنها را لبریز 
از شادی و سرور کرد. »فرزندآوری« کنار همه 
دغدغه های  البته  و  مراقبت ها  مسوولیت ها، 
همیشگی والدین، یکی از بزرگ ترین آرزوهای 
انسان است که کنار تحقق دیگر اهداف زندگی 
مشترک، جایگاه خاصی در خانواده دارد. در 
این میان، بعضی خانم ها و آقایان با واکنش 
منفی همسر نسبت به فرزنددارشدن مواجه 
شرایط  از  مختلفی  دالیل  افراد  این  هستند. 
اجتماعی و اقتصادی تا کیفیت روابط و... را 
برای تصمیم خود مطرح می کنند که می تواند 
منشاء اختالفاتی در زندگی زناشویی شود اما 
واقعا بهترین زمان برای فرزندآوری را چطور 

می توان شناخت؟

معیارهای »فرزندآوری«
فرزندآوری  زمینه  در  که  پرسشی  اولین 
مطرح می شود این است که چه معیاری برای 
بچه دارشدن وجود دارد؟ معموال سن، تعداد 
مالی،  وضعیت  مشترک،  زندگی  سال های 
مؤلفه های  و...  ثابت  کاری  و  شغلی  شرایط 
مهم فرزندآوری به نظر می رسد ولی واقعیت 
این است که هیچ کدام از این موارد دلیل کافی 

برای بچه دارشدن یا نشدن نیست!
 گرچه همه این شرایط کم وبیش در این زمینه 
الزم است، آمادگی روانی زن وشوهر مهم ترین 
عامل محسوب می شود، به طوری که به عنوان 
مثال ممکن است فردی از نظر سنی خیلی جوان 
باشد اما از لحاظ روانی، آمادگی کافی برای 
پذیرش مسوولیت فرزندآوری را داشته باشد.

بچه دار شدن به بهبود اختالفات 
کمک می کند؟

بعضی افراد تصور می کنند با به دنیا آمدن فرزند، 
کانون سرد خانواده گرم می شود، اختالفات 
زن و شوهر کاهش می یابد و مشکالت از بین 
خواهند رفت. این توصیه به خصوص در گذشته 
از سوی بزرگ ترهای خانواده معموال شنیده 
می شود اما همیشه و به ویژه در شرایط امروز 
جامعه، بدترین راهکار برای رفع اختالفات 
همسران است. تولد فرزند در خانواده ای که با 
مشکالت متعدد روبرو هستند و زن و شوهر 
از اختالف در زمینه های مختلف رنج می برند، 

بلکه  بهبود اوضاع کمک نمی کند،  به  نه تنها 
اختالفات تشدید می شود و موجود بی گناهی 
به نام »فرزند« نیز قربانی اختالفات این خانواده 

خواهد شد.

تمایل نداشتن به »فرزندآوری«؛ 
چرا؟

عوامل مختلفی در تمایل نداشتن به بچه دارشدن 
دیده می شود. برخی افراد دالیل زیست محیطی 
برای تصمیم خود ذکر می کنند و فرزندآوری 
غیراخالقی  و...  محیطی  آلودگی  دلیل  به  را 
جنبش های  تاثیر  تحت  نیز  بعضی  می دانند. 
فمینیستی، فرزندآوری را نوعی اجبار و ظلم 
نسبت به زن ها و مانع تحقق آرزوهای آنها 

می دانند. از طرفی، برخی افراد  با توجه به 
این  خانواده  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت 

تصمیم را به تعویق می اندازند.
منطق  اساس  بر  که  فردی  میان  مسلما  البته 
و عقل، شرایط جسمانی، موقعیت اجتماعی 
و... تصمیم دارد فرزندی نداشته باشد با فردی 
که تحت تاثیر چنین تفکرات و جنبش هایی 
بچه دار شدن را کاری بیهوده می داند، تفاوت 

وجود دارد. 
آمادگی برای پدرو مادر شدن مساله ای است که 
فقط خود زن و شوهر می توانند و حق دارند که 
در مورد آن به تفاهم برسند. ممکن است یکی 
از طرفین زودتر به این آمادگی برسد و اصرار به 
فرزندآوری کند اما اصرار باعث می شود طرف 
مقابل بیشتر دچار ترس و تردید شود. بچه دار 
شدن فقط اضافه شدن فرد جدید به خانواده و 
تامین نیازهای او توسط والدین نیست، بلکه 
فرزندآوری به معنای تغییری بزرگ در همه 
ابعاد خانواده است. حال آنکه تغییر همیشه 
سخت است، حتی برای همسرانی که سال ها 
در انتظار تولد فرزند بوده اند و حس می کنند 
آمادگی روانی و مالی و... را داشته اند نیز این 

سختی وجود خواهد داشت.

پذیرش مسوولیت »والدگری«؛ 
نیازمند توجه به تغییر در زندگی

بروز هر تغییری در زندگی از جمله فرزندآوری، 
4جزء دارد که اگر آن را شبیه ترازو تصور کنیم، 
دو جزء در یک کفه و دو جزء در کفه دیگر 
قرار دارد. برای تصمیم گیری بزرگی مانند پدر 
و مادرشدن، باید کفه ترازویی که متمایل به 
پذیرش این تغییر بزرگ است، سنگین تر باشد. 
باید  را  تغییر در مورد بچه دار شدن  ترازوی 
فواید  اول،  جزء  بگیریم؛  نظر  در  این گونه 
بچه دارشدن، جزء دوم مضرات بچه دارشدن، 
جزء سوم فواید بچه دارنشدن و جزء چهارم 
مضرات بچه دارنشدن. طبیعتا جزء اول و چهارم 
به نفع بچه دارشدن است و در یک کفه قرار 
می گیرند و جزء دوم و سوم در یک کفه و ضرر 

بچه دارشدن است. 

چطور این اجزاء را مقایسه کنیم؟
جزء اول؛ فواید بچه دار شدن: در این صورت 
می توان توجه کرد که با تولد بچه، حس زاینده 
بودن، مفید بودن، مراقب بودن و... شکل می گیرد 
و این احساسات در وجود انسان ارضا می شود. 
همچنین حس زیبای پدربزرگ و مادربزرگ 

شدن برای والدین زن و شوهر جوان ایجاد 
می شود که مسلما جایگزینی ندارد. از طرفی، 
حس بی نظیر پدری و مادری و شادی های عمیق 
و واقعی که در موقعیت های مختلف زندگی و 
موفقیت های فرزند شکل می گیرد و هیچ مورد 
دیگری نمی تواند تا این حد شادی بخش باشد 

و... را نباید فراموش کرد.
جزء دوم؛ مضرات بچه دار شدن: طبیعی است 
که تولد نوزاد، وقت آزاد والدین را کم می کند، 
شرایط تفریح و استراحت کمتر خواهد شد، 
بار مالی به خانواده تحمیل می شود، وابستگی 
زن وشوهر جوان به والدین خود زیاد می شود 
نوزاد  از  نگهداری  برای  به کمک  نیاز  چون 
وجود خواهد داشت، از نظر ساعات کاری، 
مسافرت و... محدودیت هایی ایجاد می شود و 
به طور کلی آزادی و عالیق فردی دستخوش 

تغییر خواهد شد. 
جزء سوم؛ فواید بچه دارنشدن: اگر زن وشوهری 
فرزند نداشته باشند قطعا مسوولیت بزرگی از 
روی دوش آنها برداشته می شود و انگشت اتهام 
به دلیل رفتارهای فرزند وجود نخواهد داشت، 
وقت کافی برای تفریحات دونفره دارند و نگرانی 
و اضطراب والدین شکل نمی گیرد. همچنین از 

اختالفاتی هم که به دلیل بچه بین همسران پیش 
می آید و اختالف نظر در مورد بچه و تربیت و 

رفتار خانواده و... نیز خبری نیست.
گاهی  بچه دارنشدن:  مضرات  چهارم؛  جزء 
تمایل به فرزندآوری آنقدر به تعویق می افتد 
که با باالرفتن سن، دیگر امکانی وجود ندارد 
و زمانی این تصمیم گرفته می شود که دیر شده 
و زن وشوهر از نظر جسمی یا روانی نمی توانند 
مسوولیت تربیت و پرورش کودک را بپذیرند. 
همچنین احتمال بروز مشکالتی مانند کاهش 
قدرت باروری و بروز اختالالتی مانند نشانگان 
داون و... را نیز باید مدنظر داشت. در سنین 
میانسالی و سالمندی، احساس تنهایی و خالء 
زندگی نسبت به همساالن وجود خواهد داشت 
و فرد از حس عاشقانه و خالصانه والد بودن 

محروم شده است.
اگر زن و شوهر با توجه به کفه های ترازوی 
تغییر، با آگاهی تصمیم گرفته باشند که فرزندی 
نداشته باشند، بعدها هم کمتر خود را سرزنش 
می کنند و تصمیم خود را اشتباه نمی دانند اما 
اگر االن به دلیل تفکرات جامعه و جنبش ها 
و... این تصمیم را گرفته اند، ممکن است بعد 
از مدتی پشیمان شوند اما راه جبرانی وجود 

نخواهد داشت.

اگر تمایلی به »بچه دارشدن« ندارید، بخوانید!

»بچه«نمیخواهم...
به روان شناس مراجعه کنید

در مواردی که همسران نسبت به فرزندآوری اختالف 
نظر دارند، این مساله باید آگاهانه، منطقی و بدون تنش 
مدیریت شود. این نکته به خصوص در شرایطی که 
مادر مخالف است، اهمیت بیشتری دارد زیرا مادر 
باید جنین را 9 ماه درون خود پرورش دهد و تمام 
احساسات و هیجانات روی جنین اثر می گذارد و 
قطعا تاثیری متفاوت از مادری که برای درآغوش 
گرفتن فرزند لحظه شماری می کند، خواهد داشت. 
در واقع زن و شوهر باید با هم حرف بزنند، تغییرات 
را بررسی کنند، سعی کنند عقایدشان را به هم 
نزدیک کنند و با منطق همدیگر را مجاب کنند که 
تصمیم را بپذیرند، در غیراین صورت پس از مدتی 
با اختالفات جدی مواجه خواهند شد. در شرایطی 
که خانم یا آقا نتواند با منطق و در عین محبت و 
رفتار مثبت، همسر را به فرزندآوری متقاعد کند، 
بهتر است از نظر روان شناس کمک بگیرند. پدری 
و مادری به اندازه کافی سخت است و اگر فردی 
به اجبار این مسوولیت را بپذیرد، قطعا آثار منفی این 

شرایط بر کودک نیز بسیار آسیب زا خواهد بود.

گاهیتمایلبهفرزندآوریآنقدربه
تعویقمیافتدکهباباالرفتنسن،
دیگرامکانیوجودنداردوزمانی
اینتصمیمگرفتهمیشودکهدیر
شدهوزنوشوهرازنظرجسمییا

روانینمیتوانندمسوولیتتربیتو
پرورشکودکرابپذیرند

 دکتر  هانیه زائررضایی
روان شناس 

زندگی  سال ها  گذشت  با  زن وشوهر ها  برخی 
مشترک، رابطه شان به اندازه سال های قبل خوب 
نیست. آنها شریک زندگی خود را به همان اندازه 
قبل دوست ندارند و روابطشان را از دست داده اند. 
برخی از آنها تعجب می کنند که آیا هنوز هم باید کنار هم باشند، 
در حالی که باید در باالترین حد از نظر رابطه باشند و خودشان 
را در جای درست پیدا کنند و بتوانند ناهنجاری ها را خنثی کنند. 
در ادامه به چند راهکار برای بهبود روابط زن وشوهرها اشاره کرده ایم.

هفته ای یکبار رابطه زناشویی داشته باشید
برخی زن وشوهر ها رابطه زناشویی کمی دارند، در صورتی که 

باید یک بار در هفته رابطه داشته باشند.
مطالعات نشان داده زن وشوهر هایی که هفته ای یکبار رابطه زناشویی 
خود را حفظ می کنند، نسبت به زن وشوهر هایی که این کار را 
تاثیر  دارند.  بیشتری  رضایت  خود  روابط  در  نمی دهند،  انجام 
این رابطه تا دو روز ادامه خواهد یافت، البته کیفیت رابطه در 

طوالنی مدت در آن موثر است.

برای یکدیگر وقت بگذارید
هیجان انگیز  و  جدید  شرایط  که  زمانی  رابطه،  یک  ابتدای  در 
باشد. هنگامی که در روابط خود  مناسبی  است می تواند زمان 
غرق می شویم، تمام استرس های موجود زندگی محو می شود. 
»راشل نیدل«، درمانگر جنسی می گوید: »ادامه رابطه و سرگرمی 
بیشتر شما  باعث شادتر شدن و رضایت  زندگی تان  با شریک 
مانند داوطلب شدن و  نو  انجام کارهای  خواهد شد. همچنین 
پیشگام شدن برای رابطه ضروری است.« وی توضیح می دهد: 
»اینکه شما آغازکننده رابطه باشید می تواند ارتباط عمیق تری ایجاد 

کند و  پیوند شما را با شریک زندگی تان تقویت خواهد کرد.«

حضور داشته باشید
بسیاری از زن وشوهر ها در مورد رابطه خود بسیار صحبت می کنند 

تا جایی که فراموش می کنند در آن حضور داشته باشند. همت 
و تالش خود را در جایی که بیشتر از همه مهم است به کار 
گیرید و از انجام کارهای نابجا خودداری کنید. این کار یعنی 
توجه بیشتر به نشانه های غیرکالمی همسر و توجه به تغییرات 
ظریف عاطفی او. توجه داشته باشید تغییرات بدن و وضعیت 
عاطفی همسر گویای رضایت او برای شروع رابطه است که باعث 
افزایش پیوند روابط و ایجاد سطح همدلی عمیق تر و درنتیجه 
ارتباط عمیق تر با شریک زندگی و دنیای اطراف شما خواهد شد.

حضور با مهربانی را تمرین کنید
زندگی خود  شریک  با  رابطه  انجام  هنگام  و  باشید  هوشیار    
باشید، مثال وقتی دیگران می خواهند شما را درگیر هر  حاضر 
کاری کنند، از برنامه های هماهنگی گرفته تا امور مالی، بچه ها، 

نیازها و خواسته هایشان، از همه این موارد به طور کلی دور 
شوید، این بدان معناست که حتی از رایانه خود دور شوید، 

تلفنتان را خاموش کنید، در لحظه انجام رابطه کامال حاضر 
باشید، خود را آماده کنید و توجهتان را به طور کامل به 

شریک زندگی تان بدهید.
اوضاع و احساسات را به گونه ای مدیریت کنید که باعث 
ایجاد ارتباط عمیق تر، صمیمیت بیشتر و حمایت شود.

با احترام بحث کنید
خواه مجرد باشید، خواه متأهل، سعی کنید به جای 
قضاوت و سرزنش، از موضع کنجکاوی به بحث 
نزدیک شوید. شرایط استرس زا را به یک کنجکاوی 

نادرست  قضاوت  جای  به  و  کنید  تبدیل  دوستانه 
سریع ترین راه را برای بهبود رابطه در نظر بگیرید. اگر 

شما و شریک زندگی تان با احترام با یکدیگر رفتار کنید، 
پایه و اساس روابط سازنده و مشارکتی بین دو نفرتان محکم 

بحث  »وقتی  می گوید:  مشاور جنسی  فاکس،  دبورا  می  شود. 
می کنید، برای ترمیم استدالل هایتان قدم بردارید. با عذرخواهی 

شروع کنید، حتی اگر فکر می کنید فقط 2 درصد از آنچه اتفاق 
افتاده، مسوولش شما هستید.« 

باعث  وضعیت  بهبود  زیرا  است  پیشگیرانه  نیز  رابطه  اصالح 
اشتعال کمتر جرقه می شود.

آینده را تصور کنید
تابلویی از تصاویر رویاهایتان و مواردی که شما و شریک زندگی تان 
را خوشحال می کند، می تواند  روش جالبی باشد. این تابلو شما 
را به طور شخصی و به عنوان یک زن وشوهر توانمند می کند. 
در مورد موضوعاتی که برای هر دو شما مهم است، گفت وگو 

کنید تا با تالش به آنها برسید.

به زیرزمین بروید
به رابطه تان مانند یک خانه فکر کنید. طبقه اصلی جایی است 
که در آنجا می خورید، می خوابید، تمیز می کنید، می پزید، بحث 
می کنید، رابطه برقرار می کنید و به طور کلی با تمام مشکالتی 

که زندگی به وجود می آورد مقابله می کنید. 
و  تکراری  بی وقفه،  پرکار،  شلوغ،  اغلب  زندگی  اصلی  طبقه 
رویارویی با دیگران است. افراد زمان زیادی را در طبقه اصلی 

زندگی می گذرانند. 
خانه همچنین یک زیرزمین دارد که همان زیرزمین عاطفی است 
در  سکونت  ساخته اید(.  هم  با  زندگی تان  شریک  و  )خودتان 
زیرزمین، آسیب ها، صدمات، احساسات بد و خاطرات دردناکی 
است که می خواهید به زیر آب بکشید و به آنها فکر نکنید. در 
مقایسه با طبقه اصلی خانه، زیرزمین تاریک و ساکت است و 
احتماال طی سال های متمادی، وسایل زیادی در آنجا قرار گرفته 
است. در طبقه اصلی، ممکن است هنگام بحث و گفت وگو با 
شریک زندگی، احساساتی مانند عصبانیت، ناامیدی، اضطراب، 
است  ممکن  زیرزمین  در  اما  باشید  داشته  و خشم  حسادت 
و  بودن  بی توجهی  مورد  شرم،  تنهایی،  صدمه،  احساس 

بی مهری واقع شدن، کنید.
یاد بگیرید که از زیرزمین ارتباط برقرار کنید، از جایی 
که احساسات اولیه و آسیب پذیر به جای دفاع و تشنج 
وجود دارد. درواقع قلب یک رابطه سالم است پس 

نهایت تالشتان را به کار بگیرید.

رابطه خود را در اولویت قرار دهید
روش های بسیاری وجود دارد که زن وشوهرها 
می توانند به وسیله آنها رابطه خود را اولویت بندی 
انجام  مالی،  امور  مثال مدیریت  به عنوان  کنند. 
کارهای خانه،  شروع رابطه زناشویی و استفاده 
از شوخ طبعی در حل مناقشات و برقراری ارتباط. 
این نوع راهکار در حفظ روابط، چارچوب روابط 

اول را ارتقا می بخشد.
از خودتان بپرسید که آیا این کار برای رابطه من مفید 
است؟ هنگام تصمیم گیری یا حل اختالف این شیوه، روشی 

عملی برای در اولویت قرار دادن روابطتان است.

قوانینجدیدبرایزنوشوهرها
 ترجمه: 

مهتا زمانی نیک
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سالمت روان 14
دربارهتقلببچهها

رفتـن به کـژراهـه
تقلب زمانی صورت می گیرد 
که فرد گمراه، فریب خورده یا 
عمدا کاری غیرصادقانه انجام 
می دهد.  بچه ها ممکن است 
در مدرسه، خانه یا هنگام ورزش تقلب کنند. اگر 
یک تیم فوتبال برای بچه های 8 ساله یا کوچک تر 
باشد، حضور و بازی یک کودک 9 ساله در تیم 
تقلب محسوب می شود، حتی اگر توپ را یکی 

بعد از دیگری وارد دروازه کند.
در مدرسه، عالوه بر تقلب در آزمون، کودک ممکن 
است با سرقت ایده شخص دیگری در یک پروژه 
علمی تقلب کند یا با کپی کردن گزارش کتاب از 
طریق اینترنت، طوری وانمود کند انگار که این 
اثر متعلق به خود اوست. کپی کردن کلمات یا اثر 
دیگران و اینکه بگویید این کار متعلق به شماست، 

نوعی کالهبرداری به نام »سرقت ادبی« است.

مردم چگونه تقلب می کنند؟ 
تقلب از راه های مختلفی انجام می شود، مانند: 

 دزدکی پاسخ دادن در آزمون
 شکستن قوانین یک بازی یا مسابقه 

 وانمود کردن به داشتن وسایلی که مال شما 
نیست. 

وقتی افرادی تقلب می کنند، برخالف کودکانی که 
برای آزمون درس خوانده اند یا برندگان واقعی بازی 
و مسابقه، برای سایرین موردپسند نیست. تقلب 
وسوسه انگیز است زیرا باعث می شود کارهای 
دشوار آسان به نظر برسند، مانند به دست آوردن 
تمام پاسخ های درست در آزمون اما این کار 
مشکل عدم اطالع از مواد آزمون را حل نمی کند 
و در آزمایش بعدی کمکی نخواهد کرد، مگر 
اینکه فرد دوباره تقلب کند. گاهی اوقات به نظر 
می رسد متقلبان همه چیز را محاسبه کرده اند. 
آنها می توانند به جای مطالعه برای آزمون امال، 
تلویزیون تماشا کنند اما سایر افراد به افراد متقلب 
احترام نمی گذارند و کمتر به آنها فکر می کنند. 
خود متقلبان ممکن است احساس بدی داشته 
باشند زیرا آگاه هستند که در واقع نمی توانند 
نمرات خوبی کسب کنند و اگر تقلب کردن 
را متوقف کنند، در مدرسه و شاید هم در خانه 

دچار مشکل خواهند شد.

چرا بچه ها تقلب می کنند؟
بعضی از بچه ها به دلیل مشغله یا تنبلی تقلب 
می کنند و می خواهند بدون وقت گذاشتن برای 
مطالعه، نمرات خوبی کسب کنند. بچه های دیگر 
ممکن است احساس کنند بدون تقلب نمی توانند 
آزمون را پشت سر بگذارند. تقلب کردن ایده خوبی 
نیست حتی وقتی به نظر می رسد دلیل خوبی برای 

تقلب وجود دارد. اگر شب گذشته بابت مساله ای 
ناراحت بودید یا احساس کسالت داشتید و توان 
درس خواندن را نداشتید، بهتر است در این باره با 
معلم صحبت کنید. اگر به دلیل تمرین شنا وقت 
کافی برای مطالعه جهت آزمون ندارید، باید با 
والدین خود در مورد چگونگی برقراری تعادل 

بین تمرین شنا و مدرسه صحبت کنید.
کودکی که فکر می کند تقلب تنها راه پشت سر 
گذاشتن آزمون است، باید با معلم و والدین خود 
صحبت کند تا آنها بتوانند با هم راه حل های مختلفی 
پیدا کنند. صحبت در مورد این مشکالت و رفع 

آنها بهتر از تقلب است.

اگر بچه ها تقلب کنند، چه اتفاقی 
می افتد؟

بسیاری از بچه ها احساس می کنند حداقل یک بار 
می توانند تقلب کنند. بیشتر بچه ها مقاومت کرده 
و به جای آن تالش می کنند. بعضی از بچه ها یک 
بار تقلب می کنند و آنقدر احساس بدی به آنها 
دست می دهد که دیگر هرگز این کار را انجام 
نمی دهند. دیگران گرفتار شده اما متوجه می شوند  
تقلب ارزش انجام آن را ندارد. متاسفانه، برخی 
بچه ها شروع به تقلب کرده و احساس می کنند  

قادر نیستند جلوی خود را بگیرند.
ممکن است کودکانی که تقلب می کنند، نگران 

گرفتار شدن باشند. خواه آنها گرفتار شوند یا 
نه،  احساس گناه می کنند یا خجالت می کشند 
یا شرمنده می شوند. حتی اگر متقلب احساس 
خوبی کند یا گرفتار نشود، به این معنا نیست که 
اشکالی ندارد. اگر دیدید کسی تقلب می کند، یا 
اگر کسی خواست از روی دستتان کپی کند، 

می توانید به معلم یا  فرد بزرگ ترتان بگویید.
به کودکانی که در زمان تقلب کردن گرفتار می شوند، 
ممکن است در امتحان نمره »صفر« داده شود، به 
دفتر مدیر مدرسه فرستاده شوند و با والدینشان 
تماس بگیرند. بدتر از همه احتمال دارد  باعث 
ایجاد حس ناامیدی در افراد دیگر مانند والدین 
و معلمان شوند. شاید والدین نگران این باشند 
که کودک شخص صادقی نیست و این امکان 
وجود دارد که برای امتحان بعدی، معلم او را 

بیشتر زیر نظر بگیرد.
متقلبان سر خودشان را هم کاله می گذارند زیرا 
تالش صادقانه ای برای یادگیری هرچه بیشتر انجام 
نمی دهند. به عنوان مثال، اگر شما در تست های 
امالیی تقلب کنید، یاد نخواهید گرفت که چگونه 
امال بنویسید. این موضوع می تواند با بزرگ تر 
شدن شما مشکل ساز شود و بزرگساالنی که 
تقلب می کنند در محل کار، ورزش یا روابطشان 
دچار مشکل جدی می شوند، بسیار جدی تر از 

نمره بد آزمون امال!

بازگرداندن
دالیل زیادی وجود دارد که یک کودک نباید تقلب 
کند اما برخی از بچه ها قبال فریب خورده اند. اگر 
شما جزو این گروه هستید، برای کنار گذاشتن تقلب 
هرگز دیر نیست. تقلب می تواند به  عادت تبدیل 
شود ولی مانند سایر عادت های بد، یک کودک 
همیشه می تواند تصمیم بگیرد که بهتر عمل کند و 
انتخاب های بهتری داشته باشد. صحبت کردن با 
والدین، معلم یا مشاور درباره این مشکل، ممکن 
است به کودک کمک کند. انتخاب جوانمردانه و با 
صداقت دوباره می تواند در ایجاد احساس آرامش 
و افتخار به کودک کمک کند. یک جمله قدیمی 
وجود دارد که متقلبان هرگز برنده نمی شوند و 
برندگان هرگز تقلب نمی کنند. این جمله ممکن 
است گیج کننده باشد زیرا گاهی اوقات به نظر 
می رسد متقلب ها پیروز می شوند،  حداقل برای 
لحظه ای اما بچه هایی که تقلب نمی کنند برنده 
واقعی هستند زیرا وقتی آنها پیروز می شوند، این 

کار را منصفانه و صادقانه انجام می دهند.

وقتی کودکتان تقلب می کند
1. سعی کنید دلیل تقلب را دریابید.

2. سطح رقابت را در زندگی فرزندتان بررسی 
کنید.

3. از فرزندتان خیلی انتظار نداشته باشید.

4. به فرزند خود پیام دهید که تقلب قابل قبول 
نیست.

5. به او برچسب متقلب نچسبانید.
6. به فرزند خود نشان دهید استرس او را درک 

کرده و با او همدردی می کنید.

راه های آسان برای جلوگیری از 
تقلب در مدرسه

 سیاست روشنی از قوانین و پیامدها داشته باشید.
 دانش آموزان خود را بشناسید.

 بدانید که چگونه ممکن است تقلب کنند.
 نحوه آزمایش خود را تغییر دهید.

 تست را مهر و موم شده نگه دارید.
 تست مخصوص خود را درست کنید.

 نسخه های متعددی از آزمون آماده کنید.
 امکان تقلب را سخت تر  کنید تا آنها نتوانند از 

شخص دیگری کپی کنند.
اگر متوجه شدید کودکتان تقلب کرده، فوری اقدام 
کنید. مهم است که کودک بی درنگ بفهمد  او را با 
هیچ چیزی عوض نخواهید کرد. در ادامه راهنمایی 
سنی برای مقابله با تقلب فرزندتان آورده شده است:
زیر 5 سال: بالفاصله واکنش نشان بدهید اما با 
روشی آرام، حتی با شوخی کردن درباره اتفاقی 
که رخ داده است. این کار به کودک نشان می دهد 
تقلب کردن کاری است که او نمی تواند بدون تنبیه 
از زیر عواقب آن شانه خالی کند، با اینکه احتماال 

در وهله اول ندانسته مرتکب خطا شده است.
سنین 5 و باالتر: با کودکان در این سن باید در 
عکس العمل خود، کمی سختگیر باشید اما از مجازات 
بیش از حد خودداری کنید. درعوض، فرزند خود 
را بنشانید و از او بپرسید چرا تقلب کرده است. 
درباره جدی بودن این موضوع توضیح بدهید و از 
او در مورد انواع استرس ها و فشارهایی که ممکن 
است وی را وادار به تقلب کرده باشد، سوال کنید.
اگر فرزند شما 8 ساله یا بزرگ تر است: اگر کودکی 
در این سن همچنان به مشکل تقلب مزمن ادامه 
می دهد یا در مدرسه برچسب »متقلب« خورده، 

ممکن است به کمک بیشتری نیاز داشته باشد. 
غالبا تقلب در این سن عالمت  درگیری عاطفی 
درونی یا فشار همساالن است. از مشاور بهداشت 
روان یا کلینیک راهنمای کودک کمک بخواهید.

جلوگیری از تقلب در آینده
در حالی که برخی کودکان هر از گاهی تقلب 
می کنند، کارهایی وجود دارد که والدین می توانند 
برای جلوگیری از تکرار رفتار فرزندشان انجام 

بدهند. در ادامه چند راهنما آورده شده است:
 یک مثال خوب بیاورید. به زندگی خود خوب 
نگاه کنید. آیا شما یا همسرتان هر از گاهی »تقلب« 
می کنید؟ اگر صندوقدار پول اضافه به شما پرداخت 
کند، آن را باز می گردانید؟ آیا دروغ سفید)دروغ 
مصلحتی( درباره مالیات بر درآمد خود گفته اید؟ 
آگاه باشید که اینها ارزش های اخالقی است که 
به فرزند خود می آموزید. نسبت به نمونه هایی 

که تعیین کرده اید، حساس باشید.
 تاکید کنید که پیروزی همه چیز نیست. از آنجا 
که جامعه ما بر پیروزی بسیار تاکید دارد، والدین 
باید در خانه این پیام را خنثی کنند. اطمینان حاصل 
کنید که فرزندتان می داند انجام صادقانه و باختن، 

افتخارآمیز تر از تقلب و پیروزی است.
 انتظارات خود را پایین بیاورید. درصد زیادی 
از کودکانی که تقلب می کنند، انگیزه ای برای 
برآورده کردن انتظارات والدین خود دارند. بگذارید 
فرزندتان بداند که شما او را دوست دارید و به 
او افتخار می کنید حتی اگر در مسابقه برنده نشود 

یا نمره بد کسب کند.
 تمایل فرزندتان را به انجام کار درست پرورش 
دهید. بچه ها دوست دارند احساس خوبی نسبت 
به خود و آنچه انجام می دهند داشته باشند. فرزندتان 
را ترغیب کنید که با صداقت، ارزش خود را 
ابراز کند، از انجام کار خود به درستی، احساس 
غرور کند و عشق به یادگیری و دانش را به 

خاطر خودش پرورش دهد.
 بگذارید فرزندتان تالش کند. بچه ها برای کار 
سخت ارزش قائل هستند زیرا می بینند والدینشان 
سخت کار می کنند. اگر کمک کردن را ترک 
نکنید، کودک شما یاد می گیرد که تالش نکند.

 به فرزند خود بیاموزید که چگونه با شکست 
روبرو شود. بگذارید فرزندتان ببیند که شما نیز 
ایده هایی دارید و گاهی اوقات آنها را به دست 
نمی آورید. با او در مورد چگونگی کنار آمدن با 
شکست صحبت کنید، بنابراین کودک می آموزد 
که چگونه با شکست کنار بیاید. این ترس از 
شکست است که بسیاری از بچه ها را به تقلب 

وادار می کند.
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تقلب زمانی صورت می گیرد که فرد 
گمراه، فریب خورده یا عمدا کاری 

غیرصادقانه انجام می دهد.  بچه ها 
ممکن است در مدرسه، خانه یا 

هنگام ورزش تقلب کنند. اگر یک 
تیم فوتبال برای بچه های 8 ساله 

یا کوچک تر باشد، حضور و بازی یک 
کودک 9 ساله در تیم تقلب محسوب 
می شود، حتی اگر توپ را یکی بعد از 

دیگری وارد دروازه کند

اختالل وسواس فکری شرایطی است که باعث می شود افراد از جمله 
کودکان افکار، احساسات و ترس های ناخواسته ای داشته باشند. این اختالل 
باعث ایجاد اضطراب می شود. وسواس برای رفع نگرانی و اضطراب، 
بچه ها را به سمت انجام رفتارهایی تحت عنوان اجبار که به آن آیین نیز 

گفته می شود، سوق می دهد.

وسواس چیست؟
وسواس ترس هایی است که بچه های مبتال به آن نمی توانند از فکر کردن 
به آنها اجتناب کنند. آنها ممکن است درک کنند افکارشان منطقی نیست 

اما همچنان نسبت به برخی موارد اضطراب دارند.
این ترس ها شامل موارد زیر هستند:

 ترس از بیماری، صدمه دیدن یا مرگ خودشان یا شخص دیگر
 دیگران حرف بدی زدند، فکر بدی در ذهن داشتند یا اشتباه کردند.
 افراد قانون شکنی کرده، کار بدی انجام داده یا مرتکب گناه شده اند.

 وسیله ای تمیز، کثیف یا میکروبی است.
 وسیله ای مستقیم، صاف یا درست در جای خود قرار داده نشده.

 موردی خوش شانس یا بدشانس، بد یا خوب، ایمن یا مضر است.

اجبار چیست؟
اجبار)آیین( رفتارهایی است که بچه های مبتال به وسواس به طور مکرر 
انجام می دهند. وسواس باعث می شود بچه ها احساس کنند باید رفتار هایی 
داشته باشند تا مطمئن شوند همه چیز تمیز، ایمن، متعادل، منظم یا کامال 
درست است. به نظر می رسد برای بچه های مبتال به وسواس، آیین ها 

قدرت جلوگیری از وقوع اتفاقات بد را دارند.
آیین ها شامل این موارد هستند:

 شستشو و تمیز کردن
 پاک کردن وسایل در بیشتر اوقات، نوشتن دوباره، یا خواندن مجدد

 تکرار یک کلمه، عبارت یا سوال بسیار بیشتر از حد ضروری
 چند بار پشت سر هم از در وارد شدن و بیرون رفتن

 کنترل کردن مکرر برای اطمینان از خاموش بودن المپ، قفل بودن 
در یا بررسی دوباره تکالیف

 لمس یا ضربه زدن به دفعات یا روش مشخص

 داشتن امور با نظم خاص
 شمارش یک عدد »خوب« خاص، جلوگیری از شمارش اعداد 

»نامطلوب« 

چرا افراد به بیماری وسواس مبتال می شوند؟
دانشمندان هنوز نمی دانند چرا افراد دچار بیماری وسواس می شوند اما 
احتمال می دهند عوامل زیستی در آن تاثیر داشته باشد. کودکان به دلیل 
وجود ژن ها یا یک عفونت به وسواس مبتال می شوند. افراد مبتال به وسواس 
ممکن است در ساختارهای مغزی و فعالیت مغزی تفاوت هایی با دیگران 

داشته باشند اما وسواس تقصیر کودک یا والدین نیست.

مشکالت بچه های مبتال به وسواس چیست؟
بچه ها همیشه در مورد ترس ها و رفتارهای وسواس گونه خود صحبت 
نمی کنند. آنها ممکن است از ترس خود احساس خجالت یا سردرگمی 
کنند و این مشکل را به صورت راز در خود نگه دارند.گاهی کودکان، 
اجبار را از دیگران مخفی کنند. این امکان وجود دارد که کودکان وسواسی 

به دلیل نگرانی از آزار دیگران، ترس و اجبارهای خود را پنهان کنند. 
کودکان مبتال به وسواس، قادر نیستند روی وسواس خود تمرکز نکنند. 
آنها احساس می کنند برای محافظت از اتفاقات بدی که نگران وقوع آنها 
هستنند، باید این آیین ها را انجام دهند. برای برخی از کودکان، انجام اجبار 

تنها راهی است که احساس می کنند »همه چیز خوب است.«

والدین باید به چه مواردی توجه کنند؟
بسیاری از کودکان قبل از اینکه والدین، معلمان یا پزشکان متوجه شوند، 
به وسواس مبتال هستند. ممکن است والدین فقط در مورد وسواسی 
که فرزندشان به آنها می گوید اطالع داشته باشند، یا اگر متوجه نگرانی 
بیش از حد کودک بشوند یا کودک رفتارهایی را انجام می دهد که اجبار 

به نظر می رسد.
والدین ممکن است متوجه مشکالت دیگری بشوند که می تواند نتیجه 

وسواس باشد. به عنوان مثال:
 مشکل تمرکز در کارهای مدرسه یا لذت بردن از فعالیت ها

 احساس ناراحتی، غمگینی، اضطراب و تحریک پذیری 

 عدم اطمینان از مطلوب بودن اوضاع و کارها
 مشکل در تصمیم گیری یا انتخاب 

 انجام کارهای روزمره در مدت خیلی طوالنی، مانند لباس پوشیدن، 
سازماندهی کوله پشتی، انجام کارهای خانه یا دوش گرفتن

 احساس ناراحتی و عصبانیت به علت ناتوانی در انجام کار به صورت 
کامل یا نبودن وسایل در جای خودش  

 اصرار بر اینکه والدین به روش درست و کامل حرف برنند یا کاری 
را انجام بدهند.

چگونه وسواس تشخیص داده می شود؟
برای تشخیص بیماری وسواس باید با روان شناس کودک یا روان پزشک 
مالقات کنید. او برای یادگیری جزییات بیشتر با شما و فرزندتان گفت وگو 
خواهد کرد. همچنین می توانید چک لیست ها و پرسشنامه ها را پر کنید. 
این اقدامات به روان شناس یا روان پزشک در تشخیص کمک می کند و 

هیچ آزمایشگاهی برای تشخیص وسواس وجود ندارد!
هنگامی که بیماری وسواس تشخیص داده می شود، می تواند برای کودکان و 
والدین تسکین دهنده باشد. وسواس با توجه و مراقبت مناسب بهتر می شود.

وسواس چگونه درمان می شود؟
وسواس با دارو و درمان بهبود می یابد. پزشکان برای کودکانی که 

به دارو نیاز دارند، داروهای سی سی آر ای )داروهای مهارکننده 
جذب مجدد سروتونین( مانند زولوفت، اووکس و پروزاک 

را تجویز می کنند.
درمانگران، اجبار را با درمان شناختی رفتاری 

درمان می کنند. طی این نوع گفت وگو و 
اقدام درمانی، بچه ها در مورد اجبار 

مواردی را یاد می گیرند و شروع 
می کنند.  آن  بهتر  درک  به 

انجام  می آموزند  آنها 
آیین باعث تقویت اجبار 

آن  ندادن  انجام  و  می شود 
به تضعیف اجبار کمک می کند. 

کنار  با ترس،  مقابله  راه های  کودکان 
آمدن با آنها و مقاومت در برابر انجام آیین 

را یاد می گیرند. یادگیری این مهارت ها به متوقف 

کردن چرخه اجبار کمک می  کند.
بخشی از درمان، مربیگری والدین برای کمک به بهبود بچه هاست. والدین 
می آموزند که چگونه به موقعیت های وسواس پاسخ دهند و از چه طریقی 

از پیشرفت فرزندشان حمایت کنند، بدون اینکه به اجبار بپردازند.

والدین چه کاری می توانند انجام بدهند؟
با فرزند خود در مورد آنچه اتفاق می افتد، صحبت کنید. حمایتگرانه 
گفت وگو کنید، گوش کنید و عشق خود را به کودک نشان بدهید. حرفی 
بزنید که برای وضعیت فرزندتان مفید باشد، مثال بگویید: »من متوجه هستم 
که نگرانی مبادا روکش تختت صاف نباشد، جوراب هایت مرتب باشند، 
و کفش هایت را جفت می کنی. من می دانم که اگر نتوانی این مسائل را 

برطرف کنی، تحت فشار قرار خواهی گرفت.«
برای فرزندتان توضیح دهید وسواس ممکن است باعث نگرانی و حاالت 
وسواس گونه شود. پزشک می تواند تشخیص بدهد آیا این حاالت همان 
وسواس است یا نه. به کودک اطمینان دهید  حالش بهتر می شود و شما 

به او کمک می کنید. 
به چند توصیه زیر توجه کنید:

 با روان پزشک کودک یا روان شناس مالقات کنید. پزشک می تواند به 
شما در یافتن درمان مناسب کمک کند.

 در درمان فرزندتان مشارکت داشته باشید. اقدامات و روش های 
چگونگی کمک والدین به فرزند خود در صورت داشتن وسواس را 
یاد بگیرید. غلبه بر وسواس یک فرایند است و قرار مالقات های 
درمانی زیادی خواهد داشت. الزم است در تمام این 
قرارها حضور داشته باشید. مواردی را که درمانگر 
توصیه می کند تمرین کرده و کودکتان را در این 

راه تشویق کنید.
 دریافت پشتیبانی و حمایت را 
فراموش نکنید. برای والدین و 
خانواده هایی که با وسواس 
و  منابع  دارند  کار  و  سر 
دارد.  وجود  زیادی  پشتیبانی 
دانستن اینکه تنها نیستید می تواند به 
شما در مقابله با مشکالت کمک کند. به 
اشتراک گذاشتن داستان های موفقیت با والدین 

دیگر می تواند به شما امید و اطمینان ببخشد.

وسواس در کودکان 

شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت
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همه ما بارها در مورد ورزش و تاثیرات آن بر 
سالمت شنیده ایم. نگاهی اجمالی به اهمیت 
تمرینات جسمانی بر سالمت نشان می دهد 
یکی از بدیهی ترین و مهم ترین تاثیرات ورزش، 
بهبود عملکرد سیستم قلبی- عروقی و جریان 
و  تقویت  در  است. همچنین ورزش  خون 
به  درنتیجه  است،  مؤثر  عضالت  قدرت 
پشت  و  زانو  ران،  دردهای  از  پیشگیری 
کمک می کند. بهبود عملکرد سیستم تنفس، 
ترشح  از  ناشی  شادابی  احساس  گوارش، 
هورمون های آندروفین، تقویت فعالیت مغز 
به دلیل افزایش اکسیژن رسانی و بهبود خواب 

از دیگر مزایای ورزش است.  
عالوه بر فواید عمومی سالمت، باید توجه 
داشت انجام تمرینات منظم ورزشی تاثیرات 
خاصی نیز برای خانم ها خواهد داشت. تحریک 
سلول ها در ساخت توده استخوانی یکی از 
این موارد است که می تواند زمینه بروز پوکی 
استخوان و دردهای مفصلی مثل آرتروز را که 
در خانم ها شیوع باالتری دارد، کاهش دهد. 
از طرفی، ورزش در پیشگیری و بهبود عالئم 
سرطان پستان نقش دارد زیرا به کمک تنظیم 
توده های چربی در بافت شکم و همچنین کنترل 
قندخون و انسولین، خطر پیشرفت سلول های 
سرطانی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. 
نکته دیگر اینکه خانم ها سطح استرس بیشتری 
را نسبت به آقایان تحمل می کنند و گنجاندن 

ورزش در برنامه روزمره می تواند به کاهش 
آن  منفی  تاثیرات  با  مقابله  و  عصبی  فشار 
کمک کند. به این ترتیب، بدن بهتر می تواند 
عالئم استرس مانند افزایش فشارخون، نبض، 
ترشحات هورمونی و... را کنترل کند و به آرامش 
برسد. در شرایط اضطراب و نگرانی نیز ورزش 
به ترشح آندروفین که هورمون نشاط شناخته 
می شود، کمک می کند و در طوالنی مدت زمینه 

بروز افسردگی را کاهش می دهد. 
به خصوص در  از خانم ها  همچنین بسیاری 
سنین 55 تا 59 سال از بی اختیاری ادرار رنج 
می برند که ناشی از علل مختلف از جمله برخی 

بیماری ها و زایمان است اما تمرینات ورزشی 
مالیم و متناسب با شرایط جسمانی از دوران 
جوانی موجب تقویت عضالت عمقی باسن، 
پرینه و ماهیچه های شکم می شود که زمینه 
بروز افتادگی اندام ها و بی اختیاری ادراری را 

کمتر می کند. 

8 ساعت می نشینید؛ 1 ساعت ورزش 
کنید!

اگر به خاطر شغلتان الزم است چند ساعت 
پشت رایانه بنشینید، ورزش روزانه برای جبران 
عوارض یکجانشینی را فراموش نکنید. نتایج 

بررسی ها حاکی از آن است که به ازای 
هر 8 ساعت بی تحرکی و کار با رایانه، 
برای مقابله با عوارض یکجانشینی، 
نیاز به یک ساعت ورزش در روز 

است. در واقع افرادی که روزانه 
8 ساعت در حالت نشسته 

با  مقایسه  در  هستند، 
فقط  که  افرادی 

کمتر  یا  ساعت   4
با  می نشینند،  روز  در 

مرگ  باالتر  خطر  27درصد 
طی 10سال مواجه هستند. 

تاثیر »ورزش« بر زندگی بانوان
بلوغ: تمرینات ورزشی در این سنین موجب 
دختران  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  رشد 
نوجوان می شود اما باید توجه داشت تمرینات 
بیش از حد سنگین و نامتناسب با ویژگی های 
و  بلوغ  در  تاخیر  زمینه ساز  می تواند  فردی 

اختالالت رشد شود. 
سنین باروری: تمرینات شدید و صرف انرژی 
بسیار و کنترل نشده می تواند عامل بروز اختالل 
در عادت ماهانه مانند آمنوره، ناباروری و... 
شود. در صورت تجویز داروهای ضدبارداری 
برای  در ورزشکاران حرفه ای،  به خصوص 
پیشگیری از تغییرات وزن، کنترل چرخه عادت 
ماهانه و عدم تاثیر بر عملکرد ورزشی باید 
به نوع تمرینات دقت داشت و این مساله را 

با پزشک درمیان گذاشت. 
ورزشی  تمرینات  ادامه  و  شروع  بارداری: 
مفید  و  ممکن  بارداری  دوران  در  متوسط 
وزن  اضافه  افزایش  مانع  ورزش  است. 
می شود، زمینه بروز دیابت را کمتر می کند 
و با کاهش خستگی، اضطراب، افسردگی و 
پذیرش تغییرات ظاهری بدن حالت روانی 
خانم  تصور،  برخالف  می بخشد.  بهبود  را 
با  متناسب  ورزشی  تمرین  انجام  با  باردار 
شرایط جسمی، در معرض خطر مضاعف 
سقط ناخواسته و رشد جنین خارج از رحم 
نخواهد بود. ورزش همچنین تاثیر منفی در 
وزن پایین نوزاد و زایمان زودرس ندارد و 
این  البته  نیست.  مانعی در دوران شیردهی 
موارد مربوط به باداری های طبیعی و بدون 
خطر است و به طور کلی باید با پزشک 
در این مورد مشورت کرد و به عالئم 

هشدار توجه داشت. 
زمینه  کاهش  یائسگی: 
عروقی،  قلبی-  بیماری های 
بهبود  عضالنی،  توده  حفظ 
هماهنگی بدن، مقابله با پوکی 
استخوان و کاهش خطر ابتال به 
فواید  مهم ترین  از  پستان  سرطان 
در  ورزشی  منظم  تمرینات  گنجاندن 
برنامه روزانه است که خانم ها باید در سنین 

میانسالی مدنظر داشته باشند.
www.docdusport.com :منابع
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 2014 سال  از 
میالدی، 24ژانویه 
روز  عنوان  به 
»ورزش  جهانی 
بانوان« نامگذاری شد تا به اهمیت 
تمرینات جسمانی در تمام 24 ساعت 

شبانه روز برای بانوان تاکید شود. 
بانوان  عالقه مندی  افزایش 
در  بانوان  حضور  ورزش،  به 
ورزش  برنامه ریزی  سیستم های 
ورزش  اقتصادی  جنبه  جامعه، 
رسانه ای  پوشش  امکان  و  بانوان 
ورزش بانوان از جمله اهدافی است 

که این مناسبت دربردارد.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

همچنین
از بسیاری

بهخصوص خانمها
از سال 59 تا 55 سنین در

بیاختیاریادراررنجمیبرندکهناشیاز
عللمختلفازجملهبرخیبیماریهاوزایماناست

اماتمریناتورزشیمالیمومتناسبباشرایطجسمانیاز
دورانجوانیموجبتقویتعضالتعمقیباسن،

پرینهوماهیچههایشکممیشودکهزمینه
بروزافتادگیاندامهاوبیاختیاری

ادراریراکمترمیکند.

هشدار سازمان بهداشت جهانی 
در مورد بی تحرکی نوجوانان

براساس مطالعه انجام گرفته در 186 کشور طی سال های 2001 
تا 2016 میالدی، سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده بی تحرکی 
یکی از مهم ترین چالش های سالمت نوجوانان است، به طوری 
که 85درصد دختران و 78درصد پسران به مقدار کافی ورزش 
روزانه ندارند و میزان تحرک بدنی آنها کمتر از یک ساعت 

در روز است. 
میان کشورهای مختلف، فیلیپین با 93درصد بی تحرکی پسران 
94درصد  و  دختران  بی تحرکی  97درصد  با  جنوبی  کره  و 
این چالش  بی تحرکی مجموع نوجوانان در جایگاه نخست 

مهم قرار دارند. 
این در حالی است که بی تحرکی تاثیر جدی بر سالمت حال و 
آینده نوجوانان دارد و باید به عنوان یکی از برنامه های فوری 
در دستور کار جوامع قرار گیرد. شیوه زندگی بانشاط و تحرک 
کافی در دوران نوجوانی از مهم ترین راهکارهای پیشگیرانه از 
بروز بیماری های قلبی- عروقی، اختالالت اسکلتی، مشکالت 

متابولیکی و اضافه وزن خواهد بود. 
برای دستیابی به این مهم، الزم است سیاست های جوامع پیشرفت 
زمینه های فعالیت های جسمانی به خصوص آموزش تمرینات 

ورزشی، بازی های پرتحرک و تفریحات سالم را فراهم کند 
و اماکن مناسب ورزش نوجوانان به خصوص دختران برای 

پیاده روی و دوچرخه سواری مدنظر قرار گیرد. 

چنین شرایطی نیاز به هماهنگی و همراستا بودن برنامه های 
شهری،  برنامه ریزی  مدیران  پرورش،  و  آموزش  خانواده ها، 

نهادهای درمانی و... خواهد داشت.

فواید »ورزش« در زمستان
می شود،  زمستان  فصل  در  ورزش  از  صحبت  که  زمانی 
در محیط  برای حضور  را  افراد  تمایل  معموال سرمای هوا 
بیرون کم می کند. مسلما در این شرایط، تماشای تلویزیون 
و مطالعه همراه با نوشیدن یک فنجان چای بسیار دلنشین تر 
بروز  زمینه  می شود  تصور  و  می رسد  نظر  به  ورزش  از 
بیماری های فصلی بیشتر خواهد بود اما باید دانست انجام 
تمرینات منظم ورزشی در روزهای سرد تاثیرات بسیار عالی 
بر سالمت جسمی و روانی خواهد داشت؛ فقط کافی است 

بپوشید. مناسب  لباس 
با  زمستان  کوتاه  روزهای  فصلی:  افسردگی  با  خداحافظی 
تابش کمتر نور خورشید باعث اختالالت خلقی و تغییر نظم 

بیولوژیک بدن می شود. این درحالی است که تمرینات ورزشی 
سالمت روان را بهبود می بخشد. در فصل زمستان بدن برای 
بیشتری  آندروفین  و  دارد  بیشتری  فعالیت  دمای خود  حفظ 
تولید می کند که به عنوان هورمون شادی شناخته می شود. به 
همین دلیل با انجام تمرینات ورزشی می توان زمینه تولید این 

هورمون و احساس نشاط را افزایش داد.
افزایش سوخت وساز کالری: حفظ دمای بدن در حالت مطلوب 
نیازمند صرف کالری بیشتری است و در صورتی که ورزش 
انجام شود، مقداری از کالری اضافی بدن صرف سوخت و ساز 
می شود، درنتیجه به کاهش وزن کمک می کند. البته کنار این 
شرایط مطلوب برای رسیدن به وزن ایده آل، باید به نوشیدن 

مایعات کافی و تغذیه سالم نیز توجه داشت. 

کاهش زمینه ابتال به سرماخوردگی: نتایج مطالعات حاکی از 
آن است که انجام فعالیت منظم ورزشی می تواند زمینه ابتال 
به سرماخوردگی را کمتر کند. حتی وخامت این بیماری در 
است.  دیگران  از  افرادی که ورزش می کنند 10درصد کمتر 
این مساله را می توان ناشی از تقویت سیستم ایمنی به دلیل 
هورمون آندروفین دانست که هنگام انجام تمرینات ورزشی 

مقدار بیشتری تولید می شود. 
تقویت عضالت قلب: زمانی که هوا سرد است، قلب برای 
فرستادن خون به عروق خونی نیاز به پمپاژ قوی تری دارد اما 
انجام فعالیت ورزشی مناسب در هوای سرد به تقویت عضالت 
قلب کمک می کند و عملکرد قلب را در مواجهه با تالش های 

اتفاقی و سریع بهبود می بخشد.

باورهای درست و اشتباه 
در مورد »ورزش«

 شیوه زندگی فعال معادل ورزش کردن است.
باغبانی،  پیاده روی،  مانند  روزمره  فعالیت های  درست- 
رسیدگی به کارهای منزل و... می توانند به عنوان ورزش 
نیز شناخته شوند. براساس مطالعه محققان آمریکایی در مورد 
6 هزار فرد بزرگسال، چند دوره فعالیت متوسط 10دقیقه ای 

می تواند فواید جلسات طوالنی ورزشی را داشته باشد. 

 ورزش در حالت ناشتا به الغری کمک می کند.
تمرینات  انجام  از آن است که  بررسی ها حاکی  اشتباه- 
باعث سوخت و ساز  تا حد کمی  معده خالی  با  ورزشی 
انرژی می شود. از طرفی، استرس ناشی از گرسنگی فرد 
را به خوردن مقدار بیشتری مواد غذایی ترغیب می کند تا 

انرژی از دست رفته جبران شود.

 ورزش پس از شام تاثیر بهتری دارد.
شام  از  پس  است  بهتر  قندخون،  کاهش  برای  درست- 

حدود 15 دقیقه پیاده روی سریع انجام شود. 

 با ورزش کردن حجم پستان ها کمتر می شود. 
اشتباه- کاهش توده های چربی در بافت پستان ها تنها از 
تمرینات  انجام  است.  میسر  غذایی  رژیم  اصالح  طریق 
ورزشی مناسب فقط می تواند به سفت شدن و باالماندن 

عضالت این ناحیه بدن کمک کند. 

 تعریق در زمان ورزش به کاهش وزن کمک می کند.
اشتباه- تعریق در زمان انجام تمرینات جسمانی تاثیری 
در کاهش وزن ندارد. در واقع این حالت ناشی از دفع 
آب بدن است و به محض نوشیدن آب، مقدار از دست 
رفته دوباره تامین می شود. تنها تاثیر مثبت تعریق در زمان 

ورزش، کمک به تنظیم دمای بدن است. 

 پس از یک ساعت ورزش، چربی های بدن مصرف 
می شوند. 

اشتباه- مطالعات بسیاری نشان می دهد 2 تا 3 جلسه ورزش 
30 یا 40 دقیقه ای تاثیر بهتری از یک جلسه تمرین 1/5 
حتی  چربی ها  این، سوخت وساز  بر  عالوه  دارد.  ساعته 

پس از تمرینات کوتاه اما شدید نیز امکان پذیر است.

15تقویم سالمت شماره هفتصدوسی وهشت  بیست وهشت دی نودوهشت



یادداشت سبز

بحران آب و هوا این روزها در هر 
گوشه و کنار دنیا دیده می شود. برای 
بسیاری از خوانندگان، گرم شدن 
کره زمین دیگر ملموس است. حتی 
شدت آن را هم می توانند تجربه کنند، از تابستان های 
گرم تر تا بهار زودهنگام یا سیل های پاییزی اما با به 
هم پیوستن این وقایع می توانیم به تصویری یکپارچه 

از زمینی برسیم که روز به روز گرم تر می شود.
افتاد؛  در چند ماه گذشته اتفاقات زیادی در جهان 
با ثبت دمای باالی 45 درجه سانتی گراد، موج گرما 
در اروپا رکورد زد. در هند خشکسالی و موج گرما 
هزاران نفر را مجبور کرد خانه های خود را ترک کنند 
و آتش سوزی های عظیم در استرالیا که حتی از فضا هم 
قابل دیدن هستند و موجودیت جنگل های این کشور 

را زیر سوال برده اند.
به این وقایع دیگر نمی توان فقط آب و هوا گفت 
چراکه هر جا بگردید، تاثیرات آن را در زندگی هم 
می توانید ببینید. بسیاری از جاده های اروپا و زیربنای 
خطوط راه آهن برای چنین دمایی مناسب نیستند. در 
شهر چیای هند و در گرین لند نزدیک قطب شمال که 
تغییرات آب و هوایی جستجوی ناامیدانه برای آب را 
دشوارتر هم کرده، زندگی سخت و مشکالت اجتماعی 

مانند اعتیاد به الکل بیشتر شده است. 
گاهی مواقع سیاستمداران و افراد آتش این تغییرات را 
بیشتر می کنند. برخی افراد عالقه مند به محیط زیست 
مسافت 2هزار کیلومتر کنار رود آمازون در آمریکای 
التین را طی کردند و شاهد خرابی های وسیع دولت 
جدید راست گرای برزیل بودند که دست جویندگان 
طال و کشاورزان سویا را به بهانه شکوفایی اقتصادی 
باز گذاشته بود تا با جنگل زدایی هر چه می خواهند به 

سر محیط زیست بی نظیر آمازون بیاورند. 

تغییرات آب و هوا و شورش های مردمی
تغییرات آب و هوا را در جاهای دیگر هم می توان 
دید؛ کشاورزی شکست خورده و افزایش قیمت مواد 
غذایی این روزها اغلب موجب هیجانات سیاسی شده و 
مردم را به خیابان ها می ریزد و باعث خشونت می شود. 
کارشناسان عقیده دارند آنچه که چند سال قبل ماشه را 
کشید و این روزها به شکل امواج عظیم مهاجرت خود 
را نشان داده، حاصل همین تغییرات آب و هوایی است. 
همزمان که دونالد ترامپ تصمیم گرفته مرزها را روی 
مهاجران آمریکای التین که برای زندگی بهتر رو به 
ایاالت متحده آمریکا می آورند، ببندد و در برخی موارد 
کودکان را از والدینشان جدا کرده، یکی از کشاورزان 
گواتماالیی بعد از یک دهه خشکسالی شدید که باعث 
نابودی کشت و کار و پایین آمدن دستمزدش شده 
بود، می گوید: »یا باید به شمال، )منظور ایاالت متحده 
است(، مهاجرت می کردم یا شاهد درد و رنج بیشتر 

بچه هایم بودم.«

تغییرات هوا و کسب و کار 
کسب و کار و اقتصاد درست در مرکز تغییرات آب 
بزرگ ترین  از جمله  دارد. شرکت ها  قرار  هوایی  و 
آلوده کننده های محیط زیست و البته کلید رسیدن به 

توافق پاریس هستند که برمبنای آن کشورهای دنیا 
تعهد دادند با کم  کردن مصرف سوخت های فسیلی، 
کاری کنند تا افزایش گرمای زمین از حدود 1/5درجه 

سانتی گراد باالتر نرود.
برای جلوگیری از گرم شدن بیشتر زمین و نجات 
سیاره، اقتصاد جهانی و آینده ای پایدار، فراهم کردن 
کاال و کار و خدمات و اشتغال، همه چیز باید به شکل 
کلی تغییر کند، از شرکت هایی که مصرف کننده مقادیر 
عظیم سوخت های فسیلی هستند تا کسب و کارهای 
مربوط به کشاورزی و غذا تا خرده فروشان، شرکت های 

هواپیمایی و خودروسازان.
حال این سوال مطرح است که با همین رویه معمول 
سرمایه داری که نگاه به رشد دائم دارد، آیا می توان به 
جنگ تغییرات آب و هوایی رفت؟  یا باید دنبال نوعی 
سرمایه داری کم سرعت تر یا رشد سبز بود که حاضر 

نیست به هر قیمتی دنبال سود باشد؟
بسیاری از شرکت های بزرگ با این تغییرات همراه 
شده  و میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را به صفر 
رسانده اند. بر اساس گزارش ها، شرکت آمازون برای 
ارسال محموله های خود از 100هزار ون برقی استفاده 
می کند اما از طرف دیگر، آمازون بسته بندی های پالستیکی 
عرضه کرده که قابل بازیافت نیست و از سوی بسیاری از 
فعاالن محیط زیست مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته 
است. تقریبا همه مدیران شرکت ها می دانند زمان تغییر 
فرا رسیده اما سرعت این تغییرها آن طور که باید و شاید 
سریع نیست. شرکت های نفتی هنوز دنبال میدان های 
نفتی جدید هستند و هنوز معادن  زغال سنگ در حال 
گسترش. شرکت ایرباس پیش بینی کرده میزان پروازهای 

هوایی که یکی از عوامل به شدت آلوده کننده برای هوای 
زمین است، در 20 سال آینده دوبرابر خواهد شد.

تغییرات آب و هوا و مد و لباس
مد نوعی رویه زندگی و سلیقه شخصی است اما تغییرات 
آب و هوایی مهم ترین موضوع حال زندگی ماست و 
می دانیم مردم واقعا به آن اهمیت می دهند بنابراین دارندگان 
برندهای مهم جهانی باید بیشتر از قبل به فکر پایداری در 
مراکز تولید پوشاک خود باشند و پایداری یعنی تولید کاال 
بدون آنکه به منابع طبیعی نسل های بعد آسیبی زده و از 
آنها کم شود. براساس گزارش بی بی سی، صنعت پوشاک 
و مد در جهان ساالنه حدود یک میلیارد و 200میلیون 
تن کربن تولید می کند که بیشتر از مجموع کربن ناشی 
از حرکت کشتی ها و پروازهای بین المللی است. باید 
به صداهایی که هر روز برای حفظ حیات زمین بلند 
می شوند، خوب گوش داد، طوری که عالقه مندان مد 
از هر سن و بودجه و جنسیت و زمینه قبلی بتوانند 

در گفتمان مربوط به پایداری کره زمین سهیم باشند.
ما همیشه از مدهای اخالق مدار حمایت کرده ایم اما 
حاال می خواهیم پا را فراتر بگذاریم چراکه ادامه حیات 
در سیاره ما دیگر عالقه فرعی نیست. هدفمان این است 
که مدی به وجود بیاوریم که در عین قابل دسترسی و 
جذاب و پسندیده و دموکراتیک )مناسب برای همه 
مردم( بودن، به عناصر پایداری به عنوان یک جنبه مهم 
و قابل اندازه گیری هم توجه داشته باشد؛ یعنی تولید 
آن باعث از میان رفتن منابع طبیعی برای نسل های 
آینده نشود. هم از مد لذت ببریم و هم باعث تخریب 

محیط  زیست نشویم.

تغییرات آب و هوایی و غذا
بین تغییرات آب و هوایی و غذا پیوندی مستقیم 
وجود دارد. به جنگل زدایی در آمازون که با هدف 
تهیه علوفه دام و ایجاد مزارع سویا انجام شده، نگاه 
کنید اما جایی که دام پرورش داده می شود، گازهای 
گرم کننده متان هم تولید می شود و این یعنی بازی 
دو سر باخت؛ هم جنگل ها از بین رفته و هم گاز 
آالینده متان منتشر شده. با افزایش جمعیت زمین 
و  باشیم  آنها  برای  غذا  کردن  فراهم  فکر  به  باید 
بدانیم چطور از زمین بهره ببریم و کدام گزینه ها 

به نفعمان است.
گوشت خوراکی و پرورش حیوانات اکنون در رأس 
امور موردتوجه مردم قرار دارند و به این ترتیب، 
دست کم  یا  گیاهخوار  افراد  تعداد  نیست  عجیب 

آنها که رژیم متنوعی دارند رو به افزایش است. 
بر  غذایی  تولید محصوالت  که  تاثیراتی  با  همراه 
محیط زیست می گذارند، باید به فکر شیوه زندگی 
هم باشیم. در آرشیو روزنامه گاردین تقریبا 10هزار 
دستور پخت غذا وجود دارد که در 19درصد از آنها 

به نوعی از گوشت استفاده شده است. 
هیات تحریریه این روزنامه تالش کرده در جهت 
اصالح شیوه زندگی مردم، این درصد را بین سال های 
2019-2018 میالدی به 15درصد برساند و استفاده از 
ماهی را جایگزین کند. البته موضوع فقط به گوشت 
محدود نمی شود. برخی محصوالت کشاورزی مانند 
بادام  و آووکادو  بسیار آب بر هستند بنابراین باید به 

فکر دورریز غذاها هم بود و آن را به حداقل رساند.
منبع: گاردین
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قاب سبز

 ترجمه: 
مرجان یشایایی

هشدار سبز

را  آن  تهران  شهرداری  که  این«  از  »پس  پویش 
راه اندازی کرده، در تالش است با اصالح فرهنگ 
مصرف عالوه بر مدیریت پسماندهای خانگی میزان 

تولید پسماند را نیز کاهش دهد.
بر اساس اعالم اداره کل محیط زیست استان تهران، 
هر تهرانی در سال بیش از ۳10 کیلوگرم پسماند 
شهری تولید می کند؛ یعنی روزانه نزدیک به 8500 
تن پسماند در شهر تهران تولید می شود که از این 
میزان حدود ۶5درصد آنها زباله های »تر« هستند.
در کشورهای پیشرفته دنیا شهروندان نقش مهمی 
در مدیریت زباله ایفا می کنند. تفکیک هر چه بیشتر 
و دقیق تر پسماند تولیدی نقش بسیاری در اجرای 
بهینه طرح کاهش پسماند)کاپ( خواهد داشت.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با اعالم اینکه 
کاپ )کاهش پسماند( تنها با مشارکت و تعامل 
شهروندان به نتیجه می رسد، اعالم کرد: »فرایند 
مدیریت پسماند با انجام اموری ساده ولی مهم 
شامل تفکیک پسماندهای خشک و تحویل آنها به 
غرفه یا وانت های ملودی، کاهش رطوبت پسماند، 
کاهش پسماند)کاپ(، تفکیک از مبدأ و کاهش 

حجم پسماند بهبود پیدا می کند.«
کارشناسان با تاکید بر نقش فرهنگ سازی مستمر 
در کاهش پسماند، عقیده دارند اطالع رسانی برای 
افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در سطح 
منطقه هنگام بارش نزوالت آسمانی )برف و باران( 
نهرها،  در  زباله  نریختن  مانند  اقداماتی  انجام  و 
برف روبی مقابل در منزل و استفاده از امکاناتی 

مدیریت  از دوش  زیادی  بار  نمک،  و  مثل شن 
شهری برمی دارد.

پسماند که  درباره کاهش و مدیریت  نکته  چند 
همه باید رعایت کنیم:

 پس از این تا حد امکان از باتری های قابل شارژ 
دوباره به جای باتری های یکبار مصرف استفاده کنید.
 المپ های کم مصرف دارای ضمانت تعویض 

جایگزین خوبی برای المپ های پرمصرف هستند.
 پس از این تا حد امکان پسماندهای الکترونیک 
خود را تعمیر کنید و به موسسات خیریه هدیه بدهید.
 پس از این داروهای سالم و دارای زمان مصرف 
موجود در منزل را شناسایی و در دفعات بعدی 
مراجعه به پزشک از دریافت و خرید دوباره آنها 

خودداری کنید.

 پس از این تا آخرین ذره و قطره باقی مانده 
را  شوینده  و  شیمیایی  مواد  بسته بندی های  در 

مصرف کنید.
 تا حد امکان از مصرف و تخلیه کامل مواد 
موجود در بسته بندی های  لوازم آرایشی و بهداشتی 

اطمینان حاصل کنید.
 پس از این میزان خریدهای غیرضروری را 
کاهش دهید و تا جایی که ممکن است کاالهای 

مختلف را با دوستانتان مبادله کنید.
 هنگام خرید از کیسه پارچه ای یا سبد استفاده کنید.
شکل  به  را  کاالها  بسته بندی،  کاهش  برای   

عمده و فله ای بخرید.
 پس از این از ظروف یکبار مصرف پالستیکی 

استفاده نکنید.
پارچه ای  از دستمال های  منزل  نظافت  برای   

قابل شستشو استفاده کنید.
 مواد غذایی را در ظروف دردار و شیشه ای 

داخل یخچال و فریزر نگهداری کنید.
 برای حمل خوراکی های روزمره مانند میوه و 
لقمه نان و پنیر و... از لقمه پیچ های پارچه ای یا 

ظروف دردار استفاده کنید.
 کاغذ زباله نیست و برای تهیه آن درختی نابود 
شده است. تالش کنید مصرف کاغذ را کاهش دهید.
 به جای بسته بندی کاغذی هدایا از پارچه برای 

بسته بندی هدایا کمک بگیرید.
 به جای لیوان و نی های پالستیکی از لیوان های 

شیشه ای استفاده کنید.

طرح کاهش پسماند )کاپ( شاید بتواند به کمکمان بیاید

برای جلوگیری از گرم شدن بیشتر زمین باید همه چیز در زندگی انسان کال تغییر کند 

تغییرات آب وهوایی چه بر سر زندگی روزمره ما آورده؟

غنیمت اژدری، فعال محیط زیست که در حوزه تنوع  زیستی در موسسه 
توسعه پایدار و محیط زیست )سنستا( فعالیت می کرد، در حادثه سقوط 

هواپیمای اوکراین جان باخت. او دانش آموخته مرتع داری بود و 
درباره حقوق عشایر کوچنده بر زمین مطالعاتی انجام داده است.  

روحش شاد و یادش گرامی باد.

8/3  میلیون قطعه پالستیک در هزار لیتر آب اقیانوس. پژوهشگران 
با استفاده از یک جاندار ریز دریایی دریافتند 8/3میلیون قطعه بسیار 

کوچک پالستیکی در هر مترمکعب از آب اقیانوس ها شناور است.

تولید سنگ بلوک ساختمانی از زباله در کالچای باعث شده عالوه 
بر اینکه در این شهرستان زباله ای دور ریخته نمی شود، بلکه زباله های 

دفن شده تا ۲۰ سال پیش را هم برای تولید سنگ بلوک از دل زمین 
استخراج کرده اند.

تختخواب های ورزشکاران المپیک ۲۰۲۰ توکیو از مقوای 
قابل بازیافت ساخته می شوند. تختخواب های ورزشکاران بازی های 

المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ از مقوای قابل بازیافت و تشک های 
تختخواب ها از پلی اتیلن خواهند بود که بعد از اتمام بازی ها بتوان از 

آنها برای ساخت محصوالت پالستیکی استفاده کرد.

زمین را نجات می دهیم اگر:
 به فکر کاهش تولید پسماندها باشیم.

 به تفکیک پسماندها در مبدأ بیشتر فکر کنیم.
 مسوولیت تولید زباله هایمان را برعهده بگیریم.

کپنهاگ، پایتخت دانمارک، ده ها سال است با حذف خطوط سواره 
و محل های پارک در یک روند حساب شده در حال بازسازی شبکه 

خیابان های خود برای ایجاد موقعیت امن تر جهت عبور دوچرخه است. 
شهر به یک نظام مناسب از مسیرهای دوچرخه سواری مجهز است که 
با جدول از پیاده رو و خطوط سواره جدا شده اند. در تقاطع های شهر، 

گذرگاهی برای دوچرخه به رنگ آبی وجود دارد که کنار چراغ های 
راهنمایی مجزایی که ۶ ثانیه زودتر از سبز شدن چراغ برای اتومبیل ها 

سبز می شود، امنیت دوچرخه سواری را ارتقا می دهد.
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کلینیک    وخانواده
کاربرد ماموگرافی 
برای شناسایی تمامی 
سرطان    های پستان )20(

مردم دنیا برای 
کاهش استرس شان 
چه می کنند؟)24(

یک مشکل شایع 
زناشویی 
)22(

پیش نیازهای 
ورزش 

)21(

هر خانه یک پایگاه سالمت؛ 
گامی به سوی مسوولیت پذیری 

و مشارکت آگاهانه

ارتقای عادالنه سالمت نیازمند توانمندسازی 
مردم و جامعه برای مشارکت در مراقبت از 
سالمت خود، خانواده و جامعه است. تمامی 
دولت ها، با توسعه سیاست های حامی سالمت، 
عدالت و توسعه پایدار کشور، امكان زندگی 
در محیط سالم و انتخاب آزاد، عادالنه و ارزان 
گزینه های سالمت را برای همه شهروندان 
در  سیاست ها  این  از  یكی  می کنند.  فراهم 
جمهوری اسالمی ایران، اجرای برنامه »هر خانه 
یک پایگاه سالمت« است که سطح جدیدی 
را قبل از خانه بهداشت و پایگاه سالمت به 
سیستم ارائه خدمات بهداشتی- درمانی اولیه 
کشور اضافه می کند که نتایج ارزشمندی را در 
حوزه سالمت کشور رقم خواهد زد. اجرای 
قزوین،  دانشگاه  در 3  برنامه  این  آزمایشی 
سمنان و کاشان آغاز شده و در هفته اول 
اسفند ماه سال جاری ارزیابی می شود و در 
صورت مقبولیت الزم، از اواسط اسفند ماه به 

صورت کشوری اجرایی خواهد شد.
بر اساس این برنامه برای هر خانواده، از درون 
همان خانواده، یک نفر که از دانش، هوش، 
مهارت و مقبولیت کافی برخوردار است، به عنوان 
سفیر سالمت خانواده، انتخاب و آموزش های 
مرتبط با سالمت خود و خانواده اش در 3حیطه 
پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان های اولیه و 
توانبخشی ارائه می شود تا هم خود شخص این 
مسائل را رعایت کند و هم خانواده او آموزش 
ببینند. چنانچه در خانواده این افراد بیماری  های 
مزمنی مانند دیابت و فشار خون وجود داشته 
باشد، آموزش های الزم برای افزایش دانش و 
مهارت سفیر سالمت داده می شود تا از آن فرد 
بیمار نیز مراقبت کنند. از سوی دیگر، اجرای 
این طرح زمینه آموزش عمومی برای بهداشت و 
خودمراقبتی را فراهم می کند. با توجه به افزایش 
میانگین سنی جمعیت و تغییر بار بیماری ها و 
تاثیر عوامل اجتماعی بر سالمت و شیوه زندگی 
مردم، الزم است مردم به عنوان منابع اصلی 
)خالقان( سالمت، برای خودمراقبتی توانمند 
شوند و کنترل بیشتری بر سالمت خود، خانواده 
و جامعه داشته باشند چراکه بخش بزرگی از 
عوامل خطر رفتاری مانند تغذیه ناسالم، نداشتن 
تحرک بدنی، مصرف سیگار و قلیان و عوامل خطر 
بیولوژیک مانند چاقی و اضافه وزن، فشارخون 
باال، چربی خون باال، قندخون باال و بیماری ها 
با  شیوه زندگی مرتبط است که با خودمراقبتی 
که یک حق و مسوولیت فردی، خانوادگی و 
اجتماعی است، قابل پیشگیری و کنترل است.

فقر مهارت های خودمراقبتی، عواقبی مثل استفاده 
کمتر از خدمات پیشگیری، انتخاب های ضعیف 
سالمت، تاخیر بیشتر در تشخیص ها، آشنایی 
کمتر با وضعیت های پزشكی، پایبندی کمتر به 
توصیه ها و دستورات پزشكی، افزایش خطر 
بستری شدن در بیمارستان، وضعیت سالمت 
جسمی و روانی ضعیف تر و افزایش خطر مرگ 
و هزینه های باالی مراقبت سالمت را در پی 
خواهد داشت. بر همین اساس، برنامه »هر خانه 
یک پایگاه سالمت«، به دنبال گسترش مشارکت 
آگاهانه مردم در عرصه تامین، حفظ و ارتقای 

سالمت در تمامی خانه های کشور است.
 اولین منفعت این برنامه، انتقال اطالعات درست 
از مجرای درست و علمی آن است. به طور 
مثال، امروزه در فضای مجازی اطالعات بسیاری 
منتشر می شود که بخش قابل توجهی از آن 
نادرست است و برخی افراد موارد نادرستی را 
توصیه می کنند و حتی مردم تحریک می شوند  
کار غلط و غیرعلمی انجام دهند. برای مثال 
حتی تبلیغات گسترده ای علیه یک امر بدیهی 
و بسیار موثر مانند واکسیناسیون که سالیانه از 
بیماری، معلولیت و مرگ میلیون ها کودک در 
جهان پیشگیری می کند، انجام می شود. این 
موارد با هیچ منطق و علمی در جهان انطباق 
ندارد و درنتیجه باید مسیری برای انتقال دانش 
سالمت درست به مردم ایجاد کنیم. اگر دانش 
مردم باال برود و احساس مسوولیت در برابر 
سالمت خود داشته باشند، شیوه زندگی خود را 
سالمت محور می کنند، از خطراتی که می تواند 
آنها را تهدید کند به موقع پیشگیری می کنند و 
درنتیجه گام بزرگی برای مشارکت آگاهانه مردم 
در تامین، حفظ و ارتقای سالمت خود، خانواده 
و جامعه برداشته می شود و حرکتی بزرگ برای 
جامعه محور کردن سالمت در کشور شكل 
می گیرد. در همین راستا، بیش از 22 میلیون 
خانوار دارای سفیر سالمت خانواده به عنوان 
اولین سطح PHC در نظر گرفته می شود که 
دانشگاه های علوم پزشكی با خالقیت و نوآوری 
در جذب و آموزش سفیران سالمت، ایجاد 
انگیزه های اجتماعی، جلب مشارکت سازمان ها 
و نهادهای ذی نفع، ارائه بازخورد به تمام افراد 
و سازمان های دخیل در برنامه، کمک بزرگی 

به پویاترشدن برنامه خواهند کرد.

 دکتر جعفر صادق تبریزییادداشت مهمان
رئیس مرکز مدیریت شبکه 

وزارت بهداشت

عوارض میانسالی چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

گذر از چالش های 
میانسالی

عوارض میانسالی چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

گذر از چالش های 
میانسالی

عوارض میانسالی چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

گذر از چالش های 
میانسالی

هر دهه و هر سن  و سالی بحران ها و مسائل خاص خود را دارد. اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه دارند و 
عوارض میانسالی و بحران های مربوط به آن نیز در راه است. به نظر می رسد همیشه سن 
 و سال ماجرایی برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی نزدیک شده اید و احساساتی 
تازه در وجودتان شکل گرفته اند، نگران نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به عوارض 
میانسالی و راهکارهای مقابله با آنها  خواهیم پرداخت... صفحه19

هر دهه و هر سن  و سالی بحران ها و مسائل خاص خود را دارد. اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه دارند و 
عوارض میانسالی و بحران های مربوط به آن نیز در راه است. به نظر می رسد همیشه سن 
 و سال ماجرایی برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی نزدیک شده اید و احساساتی 
تازه در وجودتان شکل گرفته اند، نگران نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به عوارض 
میانسالی و راهکارهای مقابله با آنها  خواهیم پرداخت... صفحه19

هر دهه و هر سن  و سالی بحران ها و مسائل خاص خود را دارد. اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه دارند و 
عوارض میانسالی و بحران های مربوط به آن نیز در راه است. به نظر می رسد همیشه سن 
 و سال ماجرایی برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی نزدیک شده اید و احساساتی 
تازه در وجودتان شکل گرفته اند، نگران نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به عوارض 
میانسالی و راهکارهای مقابله با آنها  خواهیم پرداخت... صفحه19

هر دهه و هر سن  و سالی بحران ها و مسائل خاص خود را دارد. اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه دارند و 
عوارض میانسالی و بحران های مربوط به آن نیز در راه است. به نظر می رسد همیشه سن 
 و سال ماجرایی برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی نزدیک شده اید و احساساتی 
تازه در وجودتان شکل گرفته اند، نگران نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به عوارض 
میانسالی و راهکارهای مقابله با آنها  خواهیم پرداخت... صفحه19

هر دهه و هر سن  و سالی بحران ها و مسائل خاص خود را دارد. اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه دارند و 
عوارض میانسالی و بحران های مربوط به آن نیز در راه است. به نظر می رسد همیشه سن 
 و سال ماجرایی برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی نزدیک شده اید و احساساتی 
تازه در وجودتان شکل گرفته اند، نگران نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به عوارض 
میانسالی و راهکارهای مقابله با آنها  خواهیم پرداخت... صفحه19

هر دهه و هر سن  و سالی بحران ها و مسائل خاص خود را دارد. اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه دارند و 
عوارض میانسالی و بحران های مربوط به آن نیز در راه است. به نظر می رسد همیشه سن 
 و سال ماجرایی برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی نزدیک شده اید و احساساتی 
تازه در وجودتان شکل گرفته اند، نگران نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به عوارض 
میانسالی و راهکارهای مقابله با آنها  خواهیم پرداخت... صفحه19

هر دهه و هر سن  و سالی بحران ها و مسائل خاص خود را دارد. اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه دارند و 
عوارض میانسالی و بحران های مربوط به آن نیز در راه است. به نظر می رسد همیشه سن 
 و سال ماجرایی برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی نزدیک شده اید و احساساتی 
تازه در وجودتان شکل گرفته اند، نگران نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به عوارض 
میانسالی و راهکارهای مقابله با آنها  خواهیم پرداخت... صفحه19



چگونه احتمال باروری را افزایش دهیم؟ 

۱۰ نکته برای زنانی که تمایل به بارداری دارند
گام اول برای خانم هایی که 
شوند،  بچه دار  می خواهند 
بدنشان  از  بهتر  مراقبت 
باروری شان  تا بخت  است 

را افزایش دهند.
مهم ترین توصیه  به خانمی که می خواهد باردار 
شود، این است که بدنش، به خصوص چرخه 

عادت ماهانه اش را بشناسد.
ماهانه شما چند  دوره  بدانید  که  است  مهم 
روزه است تا بتوانید زمان رابطه زناشویی تان 
را طوری ترتیب دهید که احتمال بارداری تان 

بیشتر شود.
برای اینکه احتمال باروری تان را افزایش دهید، 

به این ۱۰ نکته توجه کنید:

1. فواصل چرخه عادت ماهانه تان 
را ثبت کنید

خانمی که می خواهد بچه دار شود، باید به این 
نکته توجه کند که آیا روزهای نخست عادت 
ماهانه در ماه های متوالی فاصله زمانی یکسانی 
دارند یا نه. اگر این زمان یکسان باشد، چرخه 
عادت ماهانه زن منظم است، در غیر این صورت 
چرخه نامنظمی دارد؛ یعنی چرخه ماهانه اش 
از ماهی به ماه دیگر طول زمانی متفاوتی دارد.
خانم ها با ثبت این اطالعات در تقویم می توانند 
زمان تخمک گذاری شان، زمانی که تخمدان ها 
بهتر  در هرماه یک تخمک را آزاد می کنند، 

پیش بینی کنند.
تخمک زن پس از آزاد شدن از تخمدان فقط 
برای ۱۲ تا ۲۴ ساعت قابلیت باروری دارد 
 5 تا  زن  بدن  درون  می  تواند  مرد  اسپرم  اما 

روز زنده بماند.

2. پایش تخمک گذاری ضروری 
است

خانم های دارای چرخه های منظم ماهانه تقریبا 
ماهانه شان  خونریزی  شروع  از  پس  ۲هفته 
که  خانم هایی  در  می کنند.  تخمک گذاری 
پیش بینی  دارند،  نامنظمی  ماهانه  چرخه های 
زمان تخمک گذاری مشکل تر است اما معموال 
۱۲ تا ۱۶ روز پیش از شروع خونریزی بعدی 

رخ می دهد.
چند روش وجود دارد که به خانم ها کمک 
می کند بارورترین روزهای هر ماه را تعیین کنند.
در  که  تخمک گذاری  پیش بینی  کیت های 
دراگ استورها فروخته می شوند، می توانند به 

شما کمک کنند. 
لوتئینیزه  کننده«  »هورمون  میزان  کیت ها  این 
)LH(، هورمونی که میزان آن هرماه هنگام 
آزادی  باعث  و  می رود  باال  تخمک گذاری 
ادرار  در  را  می شود  تخمدان ها  از  تخمک 
نتیجه مثبت  از  اندازه می گیرند. 3 روز پس 
این تست، بهترین زمان برای بچه دار شدن است.
تخمک گذاری  پیش بینی  دیگر  روش  یک 
بررسی ترشحات مخاطی دهانه رحم است که در 
آن خانم به طور مرتب مقدار و ظاهر ترشحات 
مخاطی را در واژنش بررسی می کند. درست 
زن  هنگامی که  تخمک گذاری  زمان  از  پیش 
بیشترین احتمال باروری را دارد، این ترشحات 
مخاطی افزایش می یابند و رقیق تر، شفاف تر و 

لغزنده تر می شوند.
لغزنده تر  دهانه رحم  ترشحات  که  هنگامی 
شوند، به اسپرم در راه یافتن به سوی تخمک 
کمک می کنند. نتایج یک بررسی که در مجله 
نشان  شده،  منتشر  ناباروری«  و  »باروری 
دهانه  مخاطی  ترشحات  که  خانم هایی  داد 
یک  در طول  می کنند،  بررسی  را  رحمشان 
بیشتر  برابر  احتمال ۲-3  با  دوره شش ماهه 

احتمال دارد باردار شوند.

3. در طول »پنجره باروری« یک 
روز درمیان آمیزش داشته باشید

 5 از  شش روزه  فاصله ای  باروری«،  »پنجره 
روز پیش از تخمک گذاری تا یک روز پس 
از آن، بهترین زمان برای باروری خانم هاست.
جدید  تکنولوژی  وسایل  به  خانم ها  برخی 
مانند برنامه ها و وب سایت های ردیابی باروری 
رومی آورند تا بهترین زمان را برای بارور شدن 
پیدا کنند اما نتایج یک بررسی در سال ۲۰۱۶ 
میالدی نشان داد این برنامه ها ممکن است 
دقیق نباشند. پژوهش ها نشان داده  اند تفاوت 
زیادی در میزان بارداری میان همسرانی که در 
طول »پنجره باروری« هر روز رابطه زناشویی 
دارند )3۷ درصد( و کسانی که در این دوره 
یک روز درمیان رابطه زناشویی دارند )33 
درصد( وجود ندارد. آمیزش یک روز درمیان 

ممکن است برای   همسران آسان تر باشد.
وضعیت  تاثیر  درباره  نادرستی  باورهای 
قرارگیری همسران هنگام آمیزش و تاثیر آن 
بر باروری وجود دارد. در حال حاضر شاهد 

علمی در تایید این ادعاها وجود ندارد.
برخی  باشید  داشته  توجه  باید  البته 
است  ممکن  واژن  آب پایه  لغزنده سازهای 
اگر  بنابراین  دهند  کاهش  را  اسپرم  حرکت 
هدف بچه دار شدن است، برای لغزند ه سازی 

بهتر از آنها استفاده نکنید.

4. دنبال رسیدن به وزن سالم 
بدن باشید

وزن بیش ازحد سنگین احتمال باروری زن را 
کاهش می دهد. الغری بیش ازحد حتی بیشتر 

مانع بچه دار شدن می شود.
پژوهش ها نشان داده اند در زنی که اضافه وزن دارد 
نسبت به زنی که شاخص توده بدنی طبیعی دارد، 
بارور شدن ممکن است تا ۲ برابر بیشتر وقت بگیرد 
و در زنی که وزن کمتر از حد طبیعی دارد، بارور 
شدن ممکن است ۴ برابر بیشتر به درازا بکشد.

داشتن مقدار بیش ازحد چربی در بدن باعث 
تولید اضافی هورمون جنسی استروژن می شود 

که مانع تخمک گذاری خواهد شد. کم کردن 5 
تا ۱۰ درصد وزن پیش از تالش برای باردار شدن 

می تواند احتمال باروری را بیشتر کند.
نتایج یک بررسی در سال ۲۰۱۷ میالدی نشان داد 
برای همسرانی که هر دو چاق هستند، نسبت به 
زن وشوهر های غیرچاق مدتی که طول می کشد تا 
بارداری رخ دهد، ممکن است 55 تا 5۹ درصد 

بیشتر باشد.
است  ممکن  هم  الغر  خیلی  خانم های 
چرخه  های عادت ماهانه نامنظمی داشته باشند 

یا تخمک گذاری در آنها متوقف شود.

5. مصرف ویتامین را پیش از 
بارداری فراموش نکنید

کارشناسان توصیه می کنند خانم هایی 
که در تالش برای بارداری هستند، یک 

فراورده مولتی ویتامین را امتحان کنند تا دریابند 
کدام فراورده برایشان قابل تحمل تر است و در 
صورت باردار شدن بتوانند همان را ادامه دهند.
مولتی ویتامین  مصرف  دیگر  هدف  یک 
درصورتی که دست کم دارای ۴۰۰ میکروگرم 

باشد،   )  Bویتامین نوع  )یک  اسیدفولیک 
و  مغز  در  تولد  هنگام  نقایص  از  پیشگیری 

نخاع نوزاد است.
توصیه می شود خانم ها از دست کم یک ماه پیش از 
باردار شدن، هر روز ۴۰۰ میکروگرم اسیدفولیک 
مصرف کنند تا به جلوگیری از نقایص هنگام 

تولد کمک شود.
شروع زودرس مصرف مکمل اسیدفولیک کار 
خوبی است زیرا لوله عصبی رویان در 3 تا 
۴ هفته پس از لقاح به مغز و نخاع تبدیل 
می شود و در این دوران بسیاری 
از خانم ها ممکن است حتی خبر 

نداشته باشند باردار هستند.

6. فعالیت های 
جسمی توان فرسا را 

کم کنید
داشتن فعالیت جسمی در اغلب 
روزهای هفته به آماده شدن بدن 
زن برای نیازهای بارداری و زایمان 
کمک می کند اما ورزش خیلی شدید 
یا انجام تمرین های مکرر سنگین ممکن 

است تخمک گذاری را مهار کند.
پزشکان در خانم هایی که فعالیت های ورزشی 
شدید دارند، اختالالت عادت ماهانه را مشاهده 
می کنند. این گروه خانم ها اگر بخواهند باردار 

شوند، باید از میزان ورزش شان بکاهند.

7. به کاهش توانایی باروری با 
افزایش سن توجه کنید

توانایی باروری خانم ها با افزایش سن کاهش 
می یابد که به علت تغییرات مربوط به سن در 
تخمدان هاست. این تغییرات به کاهش کمیت 

و کیفیت  تخمک ها منجر می شود.

خطر  معرض  در  سن  افزایش  با  خانم های 
بیشتر دچار شدن به مشکالت پزشکی مانند 
انسداد  و  آندومتریوز  رحم،  فیبروئیدهای 
باروری  کاهش  با  که  لوله های رحم هستند 

مربوط هستند.
خانم ها از شروع دهه سوم زندگی شان کاهش 
تدریجی در باروری پیدا می کنند، کاهش اندکی 
سریع تر پس از 3۷ سالگی و کاهش بازهم 
سریع تر پس از ۴۰ سالگی رخ می دهد. این 
کاهش ها به معنای آن است که مدت بیشتری 

طول می کشد تا زن باردار شود.

8. سیگار کشیدن را کنار بگذارید
سیگار کشیدن باعث مشکالت باروری هم در 
خانم ها و هم در آقایان می شود. مواد شیمیایی 
که در دود سیگار وجود دارند، مانند نیکوتین 
رفتن  دست  از  سرعت  کربن  مونوکسید  و 

تخمک های زن را افزایش می دهند.
سیگار کشیدن باعث پیر شدن تخمدان  ها و 
کاهش زودرس ذخیره تخمک های آنها می شود.
خانم ها برای افزایش بخت باروری شان باید از 

دود سیگار محیطی هم دور بمانند.

9. بدانید در چه زمانی باید کمک 
بخواهید

درصورتی که سن زن 35 سال و باالتر باشد 
وسیله  بدون  منظم  آمیزش  ماه   ۶ از  پس  و 
پیشگیری باردار نشود، هم مرد و هم زن باید 

ازلحاظ ناباروری ارزیابی شوند.
در خانم های زیر 35 سال اگر پس از یک 
پیشگیری  وسیله  بدون  منظم  آمیزش  سال 
بارداری رخ ندهد، زن و شوهر باید مشاوره 

ناباروری بگیرند.
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 ترجمه: 
علی نیکویی

پژوهش ها نشان داده اند در زنی 
که اضافه وزن دارد نسبت به زنی 
که شاخص توده بدنی طبیعی دارد، 
بارور شدن ممکن است تا 2 برابر 
بیشتر وقت بگیرد و در زنی که 
وزن کمتر از حد طبیعی دارد، بارور 
شدن ممکن است ۴ برابر بیشتر 
به درازا بکشد

10. غذاهای سالم بخورید
گرچه رژیم غذایی خاصی که باروری را تقویت کند، وجود ندارد، 
مصرف انواعی از غذاهای سالم ممکن است با فراهم آوردن مواد 
مغذی ضروری مانند کلسیم، پروتئین و آهن بدن زن را برای بارداری 
آماده کند. برای این کار باید انواع سبزی و میوه، گوشت و مواد 
پروتئینی بی چربی، غالت کامل یا سبوس دار، لبنیات و روغن های 

سالم مصرف کنید.
  Bهمچنین به جز مکمل های حاوی اسیدفولیک، می توانید  ویتامین
را از مواد غذایی مانند سبزی ها با رنگ سبز تیره، کلم بروکلی، نان ها 
و غالت غنی شده با اسیدفولیک، حبوبات، مرکبات و آب پرتقال 

هم به دست بیاورید.

در  که  هنگامی 
بارداری  برای  تالش 

کمتری  مقدار  هستید، 
ماهی های با محتوای جیوه باال 

یا  نیزه ماهی  خال مخالی،  شاه ماهی  اره ماهی،  کوسه ماهی،  مانند 
ماهی مارلین بخورید. خوردن ماهی تون سفید الباکور را هم به 
۱۷۰ گرم در هفته محدود کنید تا از قرارگیری در معرض این فلز 

سمی در امان بمانید.
همچنین درباره مصرف کافئین  محتاط باشید. مصرف بیش از 5۰۰ 
میلی گرم کافئین در روز با کاهش باروری در خانم ها مرتبط شده 
است. مصرف یکی- دو فنجان قهوه یا کمتر از ۲5۰ میلی گرم کافئین 

در روز ظاهرا اثری بر احتمال باروری ندارد.
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عوارض میانسالی چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

گذر از چالش های میانسالی
و  هر سن   و  دهه  هر 
سالی بحران ها و مسائل 
دارد.  را  خود  خاص 
اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، 
باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه 
دارند و عوارض میانسالی و بحران های 
مربوط به آن نیز در راه است. به نظر 
می رسد همیشه سن  و سال ماجرایی 
برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی 
تازه  احساساتی  و  شده اید  نزدیک 
در وجودتان شکل گرفته اند، نگران 
نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به 
عوارض میانسالی و راهکارهای مقابله 

با آنها  خواهیم پرداخت.

میالدی  در سال 2018  که  پژوهشی 
روی 2میلیون نفر انجام شد، نشان داد 
افسردگی ناشی از میانسالی مقوله ای 
جهانی است. در کشور آمریکا، زنان 
حدود  مردان  و  ۴0سالگی  حدود 
میانسالی  عوارض  دچار  ۵0سالگی  
می شوند و این حس وحال تا حدود ۵0 
 سالگی همراه آنهاست اما این احساسات 
تازه نتیجه چیست؟ در میانسالی، افراد 
مختلف یاد می گیرند با نقاط ضعف 
برای  و  شوند  سازگار  قوت خود  و 
زندگی ارزش بیشتری قائل باشند، پس 
چه عاملی باعث می شود  احساسات 
منفی به آنها هجوم بیاورد؟ برای رفع 

آنها چه باید کرد؟

1. علت افسردگی: فشار بیش ازحد 
افسردگی  میانسالی  از عوارض  یکی 
است. در این سن  خواسته های فرزندان، 
مسائل  همچنین  و  کهنسال  والدین  
زندگی زناشویی و وظایف شغلی فرد 
میانسال را تحت فشار قرار می دهند. 
نتیجه این فشارهای پی درپی افسردگی 

است.
 به نسلی که در دوران میانسالی به سر 
می برند و مجبورند همراه مادر و پدر 
کهنسال خود به فرزندان شان رسیدگی 
کنند »نسل ساندویچ« می گویند. این 
میانساالن مانند محتویات یک ساندویچ 
میان فشاری دوسویه اسیر می شوند و 
درنهایت، فشار زیاد افسرده و ناتوان شان 
می کند. از عوارض میانسالی باید به 
افسردگی ناشی از فشارهای اطرافیان 

اشاره کرد.
این  از  رهایی  برای  مشکل:  راه حل 
مراقب  باید  میانسال  افراد  حالت، 
استراحت  ورزش،  باشند.  خودشان 
کافی، تغذیه سالم، معاشرت با دوستان و 
در صورت نیاز کمک گرفتن از مشاوران 
و روان شناسان می تواند در رفع فشارها 

و افسردگی آنها موثر باشد.

B12 2. کمبود ویتامین
اگر در سنین میانسالی هستید و احساس 
بی حالی و کسالت و افسردگی دارید، باید 
بدانید کمبود ویتامین B12 می تواند یکی 
از عوامل آن باشد. هرقدر سن افزایش 
پیدا می کند، کاهش ویتامین B12  هم 
بیشتر می شود زیرا در سنین باالتر، میزان 
اسید معده کم می شود و درنتیجه معده 
نمی تواند ویتامین B12 را به مقدار کافی 

از مواد غذایی استخراج کند.
راه حل مشکل: برای اندازه گیری میزان 
B12 بدن تان به پزشک مراجعه کنید. 
در صورت پایین بودن سطح آن، باید  
سراغ روش هایی مانند ایجاد تغییرات 
در رژیم غذایی، مصرف مکمل های 
بروید.  ویتامین  این  تزریق  یا  غذایی 
بگذارید پزشک تشخیص دهد کدام 

روش برای شما مناسب تر است.

3. کاهش میل جنسی
با افزایش سن، بدن مردان هورمون 
می کند.  تولید  کمتری  تستوسترون 
نیز  هورمون  این  کاهش  و  کمبود 
ناتوانی  و  افسردگی  عوامل  از  یکی 
جنسی و مشکالت نعوظ است. چنین 
مشکالتی باعث کاهش میل جنسی در 
میل  کم شدن  می شود.  میانسال  افراد 
عوارض  از  دیگر  یکی  نیز  جنسی 

میانسالی است.
در  است  بهتر  مشکل:  راه حل 
سطح  سنجش  برای  میانسالی  سنین 
تستوسترون به پزشک مراجعه کنید. 
اگر سطح آن کم باشد، باید به فکر 
دیگر  درمان های  یا  هورمون درمانی 

باشید.

4. اختالالت تیروئید
افسردگی می تواند یکی از نشانه های 
کم کاری تیروئید یا پرکاری آن باشد. 
احتمال  باشد،  بیشتر  سن   هرقدر 
اینکه افسردگی تنها نشانه مشکالت 
تیروئیدی باشد، بیشتر است. همچنین 
نامحسوس  نشانه ای  با  است  ممکن 
همراه باشد. پرکاری تیروئید با عالئمی 
مانند نوسانات ضربان قلب، لرزش یا 
خستگی همراه است. کم کاری تیروئید 
هم نشانه هایی مانند یبوست و خستگی 
دارد. به همین دلیل است که در بعضی 
موارد، این اختالالت در میانساالن با 
اختالالت سیستم عصبی یا روده اشتباه 

گرفته می شود.
راه حل مشکل: در صورت بروز این 
مشکالت حتما به پزشک مراجعه کنید. 
اگر یکی از خویشان  یا نزدیکان تان هم 
دچار مشکل بوده، ضرورت مراجعه 

به پزشک بیشتر می شود.

5. مشکالت پیش از یائسگی و 
پس از آن

و  گرگرفتگی  هورمونی،  نوسانات 
یائسگی  دوران  در  زندگی  تغییرات 
خلق وخو  تغییرات  در  آن  از  قبل  و 
دچار  خوابیدن  در  اگر  دارند.  نقش 
مشکل هستید، سابقه افسردگی دارید 
یا دچار نشانگان پیش از عادت ماهانه 
)PMS(هستید، در این دوران احتماال 
افسردگی و نوسانات خلق وخو بیشتر 

سراغتان می آید.

راه حل مشکل: اگر دچار افسردگی 
خفیف هستید، یوگا یا تنفس عمیق 
را امتحان کنید. سعی کنید کارهایی 
انجام دهید که به شما احساس بهتری 
دوستان  با  گردش  ورزش ،  می دهد. 
انجام دادن  یا شرکت در کالس ها و 
کارهایی که خالقیت را شکوفا می کند، 
مفید خواهد بود. اگر عوارض میانسالی 
و  آن جدی تر  از  ناشی  افسردگی  و 
طوالنی تر سراغتان آمد، دارودرمانی 
یا مشاوره روان شناسی هم مفید است.

6. آشیانه خالی؛ جدا شدن 
فرزندان از والدین

وقتی که کم کم به سنین میانسالی نزدیک 
می شوید، فرزندان تان به دلیل تحصیل 
در  می شوند.  از شما جدا  ازدواج  یا 
این دوران به پرنده ای شبیه می شوید 
خالی  جوجه هایش  از  آشیانه اش  که 
با  این جدایی  اگر  است. حال،  شده 
شود  همراه  یائسگی  و  بازنشستگی 

موقعیت دشوارتر می شود.
را  وضعیتی  چنین  مشکل:  راه حل 

فرصت بدانید. حاال می توانید به 
همسرتان، دوستان و اقوام نزدیک تر 
شوید. دیگر زمان آن رسیده  دنبال 
تفریحاتی بروید که قبال باوجود 
فرزندانتان امکان پیگیری آنها وجود 
نداشت. به خودتان زمان بدهید تا به 
موقعیت جدید عادت کنید اما اگر 
بعد از چند ماه به موقعیت تازه عادت 
نکردید، به پزشک مراجعه کنید.

7. ابتال به دیابت نوع2 
آیا در اندازه گیری قند خون خود 
قند  سطح  هستید؟  سهل انگار 
خون تان در نوسان است؟ افسردگی 

یکی از عوارض رایج و خطرناک بسیاری 
از بیماری های مزمن مانند دیابت نوع 2 
است. افسردگی می تواند مانع رسیدگی 
درست به مشکالت ناشی از دیابت شود.
راه حل مشکل: اگر بیش از 2 هفته افسرده 
بودید، حتما به پزشک مراجعه کنید. 
جلسات مشاوره، دارودرمانی و کنترل 
بهتر دیابت باعث می شود با افسردگی 
و دیابت بهتر مبارزه کنید. یادتان باشد 
افسردگی مشکلی جدی است و اگر 
پیگیری نشود، حتی می تواند زندگی تان 

را تهدید کند.

8. مصرف الکل
در کشور آمریکا  از هر ۴ نفر، 1نفر میانسال 
که الکل مصرف می کند به افسردگی 
شدید مبتالست. برخی از میانساالن در 
مواجهه با موقعیت های استرس زا مانند 
بازنشستگی و مرگ همسر، به مصرف 
الکل بیشتر رو می آورند. باوجوداین، 
بسیاری از افراد عوارض مصرف الکل 
میانسالی را به حساب مشکالتی  در 
دیگر می گذارند که به الکل ربطی ندارد.
داروها  از  ترکیبی  مشکل:  راه حل 
می تواند به افسردگی و مشکالت ناشی 
از مصرف الکل پایان دهد. مشاوره درمانی 
هم می تواند محرک های مصرف الکل را 

کاهش  دهد.

9. درد مفاصل
یکی دیگر از عوارض میانسالی که زمینه 
بروز افسردگی را فراهم می کند، وجود 
دردهایی مزمن در بدن مانند آرتروز 

و روماتیسم مفصلی است. 
افسردگی  احتمال  مزمن  دردهای 
3 برابر  تا  را  عصبی  مشکالت  یا 

درد  افسردگی  و  می دهد  افزایش 
می کند. تشدید  را 

حرکات  ورزش ،  مشکل:  راه حل 
مفاصل  درد  موسیقی  و  آرام سازی 
برطرف  را  آن  از  ناشی  افسردگی  و 
در  ساعت  یک  حدود  اگر  می کند. 
گوش  کالسیک  موسیقی  روز  طول 
همچنین  و  آرتروز  دردهای  دهید، 
افسردگی تان کاهش می یابد. اگر این 
میانسالی  عوارض  رفع  به  اقدامات 
خود  پزشک  به  باید  نکرد،  کمکی 

مراجعه کنید.

10. خواب نامناسب
بی خوابی و دیگر اختالالت خواب که در 
میانسالی شایع هستند، با افسردگی ارتباط 
دارند. بی خوابی می تواند یکی از عالئم 
افسردگی باشد. اگر بی خواب هستید اما 
احساس افسردگی ندارید، در معرض 
تغییرات خلق وخو قرار خواهید گرفت. 
مشکالتی مانند آپنه خواب، وقفه تنفسی 
و نشانگان پای بیقرار هم از عوارض 

افسردگی هستند.
راه حل مشکل: از پزشک درباره علت 
و ریشه مشکالت خواب تان سوال کنید 
باشید.  برای درمان  دنبال راهکاری  و 
عادت های درست خوابیدن مانند تنظیم 
ساعت خواب را یاد بگیرید و با ورزش ، 
پرهیز از مصرف کافئین، مصرف الکل و 
نیکوتین از مشکالت و اختالالت خواب 
جلوگیری کنید. گاهی مصرف بعضی 

داروها هم مفید خواهد بود.

11. آثار بازنشستگی
مشکالت  بازنشستگی تان  دلیل  اگر 
جسمانی باشد، احتمال دچارشدن  به 
افسردگی افزایش پیدا می کند. نبود امنیت 
مالی بعد از بازنشستگی و ازدست دادن 
ازجمله  اجتماعی  ارتباط  حلقه های 
دالیلی است که بازنشستگی را به یکی 
از عوامل افسردگی و عوارض میانسالی 

تبدیل می کند.
راه حل مشکل: کسانی که در دوران 
بازنشستگی، فعال باقی می مانند معموال 
شادتر هستند پس بهتر است در این دوران 
مهارت های تازه یاد بگیرید، به کالس های 
مختلف بروید یا ورزش کنید. منعطف 
باشید، مثال اگر به  دلیل وضعیت جسمانی 
یا مالی نمی توانید مدام سفر کنید، فیلم های 

خارجی ببینید یا از موزه  دیدن کنید.

12. مشکالت قلبی
قلبی،  بیماری های  تشخیص  از  پس 
جراحی های  یا  قلبی  حمله  گذراندن 
قلبی، ابتال به افسردگی  شایع است. 
بسیاری از افراد در مواجهه با این 
افسردگی های  دچار  مشکالت 
درعین حال،  می شوند.  بلندمدت 
خود افسردگی می تواند مشکالت 

قلبی را بیشتر کند.
راه حل مشکل: رژیم غذایی سالم و 
خواب کافی، ورزش  متعادل، استفاده 
از روش های آرام سازی یا ریلکسیشن 
و پیوستن به جمعیت های حمایتی به 
بهترشدن اوضاع  کمک خواهد کرد. 
اگر افسردگی ناشی از بیماری ها و 

مشکالت قلبی بهبود نیافت باید به پزشک 
مراجعه کنید تا از طریق مشاوره یا مصرف 
داروهای ضد افسردگی به شما کمک کند.

13. مصرف قرص های فشارخون
قرص های  مصرف  با  افسردگی  آیا 
فشارخون و قرص های دیگر هم سراغ تان 
می آید؟ بله! بعضی  قرص ها مانند داروهای 
فشارخون، انواع آنتی بیوتیک، محصوالت 
ضدآکنه، استروئید و داروهای ضدآریتمی 
هم می توانند منجر به افسردگی شوند.

راه حل مشکل: اگر قرص و داروی تازه ای 
استفاده می کنید، حتما درباره آثار آن بر 
تغییرات خلق وخو از پزشک بپرسید. اگر 
عوارضی در این زمینه دارند، باید  دنبال 

جایگزین باشید.

14. مشکالت سالمتی و جسمانی
مشکالت جسمی و بیماری هایی مانند 
ابتال به پارکینسون یا تجربه سکته مغزی 
می تواند موجب افسردگی شود. ممکن 
است سکته روی بخش هایی از مغز اثر 

بگذارد که با خلق وخو مرتبط است.
راه حل مشکل: واقع بین اما مثبت نگر 
باشید. سعی کنید یاد بگیرید با عوارض 
جسمانی بیماری های میانسالی کنار بیایید. 
اجازه ندهید آنها مانع زندگی شاد و آرام 
عالئم  مشاهده  به محض  شوند.  شما 
افسردگی سریع به پزشک مراجعه کنید 

تا در دام آن گرفتار نشوید.

15. نشانه های کهولت
احساس می کنید کمی فراموشکار شده اید 
و مشکل در حافظه دارید؟ ازدست رفتن 
حافظه قوی می تواند نشانه ای از زوال 
عقل یا افسردگی باشد. نشانه ها و عالئم 
شبیه  گاهی  عقل  زوال  و  افسردگی 
ممکن  دو  هر  بروز  البته  یکدیگرند، 
است. افرادی که دچار مشکالت زوال 
عقل مانند آلزایمر  هستند معموال افسرده 

هم می شوند.
راه حل مشکل: اگر نمی دانید عالئم آن 
به چه علت به وجود آمده، به پزشک 
مراجعه کنید تا در شناسایی و رفع مشکل 

به شما کمک کند.

16. غم و اندوه
عزاداری و غمگین  شدن بعد از فقدان 
همسر و عزیزان طبیعی است. در افراد 
میانسال، افسردگی ناشی از این غم به شکل 
مشکالت حافظه، گیجی، انزوا و دوری 
از اجتماع بروز می کند. غم و افسردگی 
از عوامل مرگ هایی هستند که بر اثر 

مشکالت قلبی به وقوع می پیوندد.
راه حل مشکل: اگر عزادار هستید، گریه 
کنید و غمگین بودن را حق طبیعی خود 
بدانید. احساسات تان را بروز دهید و از 
آنها برای دوستان خود بگویید. مشاوره 
با کارشناس یا حاضرشدن در گروه های 
اجتماعی که دغدغه های مشابه دارند 

می تواند به بهبودتان کمک کند.

  ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

یکی از عوارض میانسالی افسردگی 
است. در این سن  خواسته های 

فرزندان، والدین  کهنسال و همچنین 
مسائل زندگی زناشویی و وظایف 

شغلی فرد میانسال را تحت فشار 
قرار می دهند. نتیجه این فشارهای 

پی درپی افسردگی است

17. تنهایی و عوارض آن
حضور در اجتماع و داشتن حلقه های ارتباطات می تواند به کاهش و 
جلوگیری از افسردگی کمک کند. برخی پشتیبانی های عاطفی و اجتماعی 
نیز مفید هستند. تحقیقات نشان می دهد معاشرت با دوستان و نزدیکانی 
که دور از شما زندگی می کنند و درواقع با شما ارتباط تنگاتنگی ندارند، 
یعنی  کنارتان زندگی نمی کنند، به بهبود خلق وخو کمک بیشتری می کند. 
ظاهرا حمایت های درون خانواده ای به اندازه معاشرت با دوستان و آشنایان 

در بهبود روحیه موثر نیست.
راه حل مشکل: ارتباط  تان را با دوستان و اعضای خانواده حفظ کنید. به 
کمک تکنولوژی های جدیدی که اینترنت در اختیارتان قرار می دهد )مثال 

تماس تصویری( با دوستان و اقوامی که از شما دور هستند در ارتباط باشید.
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گفت وگو با دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و زایمان در مورد ماموگرافی و آمادگی های قبل از آن    

ماموگرافی برای شناسایی تمامی سرطان    های پستان کاربرد دارد
ماموگرافی نقش اساسی در 
تشخیص زودهنگام سرطان 
می  تواند  و  دارد  پستان 
تغییرات سرطانی پستان را 
سال ها قبل از اینکه پزشکان عالئم آن را بیابند، 

تشخیص دهد.
متخصصان انجمن رادیولوژی آمریکا و شبکه 
جامع ملی سرطان توصیه می کنند از 40 سالگی 
ماموگرافی هر ساله برای خانم ها تجویز شود. 
نتایج تحقیقات نشان داده ماموگرافی ساالنه منجر 
به شناسایی زودهنگام سرطان پستان می شود و 
شانس درمان را باالتر می برد. این موسسات 
همچنین پیشنهاد می کنند خانم هایی که مبتال به 
سرطان پستان بوده اند یا به دلیل سوابق خانوادگی 
و فامیلی احتمال ابتال به سرطان پستان در آنها 
باالست، قبل از 40 سالگی مشاوره    های پزشکی 
تخصصی در مورد غربالگری سرطان پستان 
دریافت کنند. در مورد ماموگرافی و آمادگی های 
قبل از آن  با  دکتر شیرین نیرومنش، متخصص 

زنان و زایمان گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر! ماموگرافی چیست؟
با دوز  ماموگرام عکسبرداری  یا  ماموگرافی 
درواقع،  است.  پستان  از  ایکس  اشعه  پایین 
نوعی آزمایش پزشکی غیرتهاجمی است که 
در آن قسمتی از بدن در معرض دوز اندکی 
از پرتو   های یونیزه کننده برای تولید تصاویری 
از داخل اندام قرار می گیرد. پرتو   های به کار 
گرفته شده در ماموگرافی جزو قدیمی ترین 
و متداول ترین شکل تصویربرداری پزشکی 
است. از این ابزار غربالگری برای تشخیص 
زودهنگام سرطان و سایر بیماری   های پستان 

استفاده می شود. 

: دستگاه ماموگرافی چه شکلی است 
و چطور کار می کند؟

ابزار ماموگرافی یک جعبه مستطیلی است که 
در آن تیوب اشعه ایکس قرار گرفته است. 
این دستگاه به طور انحصاری اشعه ایکس به 
پستان می تاباند. قسمتی در آن تعبیه شده که 
پستان را نگه می  دارد و آن را تحت فشار قرار 
می  دهد و زوایای مختلفی برای تصویربرداری 

از بافت پستان فراهم می  آورد.
قسمت    های مختلف بدن، اشعه ایکس را به 
استخوان  می کنند.  جذب  مختلفی  درجات 
متراکم بخش اعظم اشعه را جذب می کند، 
در حالی که بافت نرم مانند ماهیچه ها   ، چربی ها و 
اندام ها اجازه می دهد تعداد بیشتری از پرتو   های 
ایکس از آنها عبور کند، درنتیجه   ، استخوان ها 
روی تصویر اشعه ایکس سفید می شوند   ، بافت 
نظر می رسد.  به  نرم خاکستری و هوا سیاه 
ماموگرافی به طور سرپایی انجام می شود. در 
طول ماموگرافی تکنولوژیست پستان    های بیمار 
را در دستگاه ماموگرافی قرار می دهد. پستان ها 
روی سکویی مخصوص قرار می گیرند و با 
یک پدال پالستیکی شفاف فشرده می شوند. 
تکنیسین به آرامی این فشار را بیشتر می  کند. 
شدن  نازک  پستان  بافت  فشرده سازی  دلیل 
واضح تر،  تصویربرداری  برای  پستان  بافت 
گسترده شدن بافت پستان به منظور مشاهده 
الیه    های  بین  مخفی  کوچک  ناهنجاری    های 
بافت، استفاده از دوز پایین تر اشعه ایکس در 
حجم نازک تری از بافت، حرکت نکردن بافت 

پستان برای جلوگیری از تار شدن تصویر و 
کاهش پراکندگی اشعه ایکس به منظور افزایش 

وضوح تصویر است. 
در فیلم معمولی و ماموگرافی دیجیتال   ، اشعه 
ایکس تصویری از دو سمت و تصویر دیگری از 
باالی پستان فشرده ضبط می کند. در توموسنتز 
پستان   ، اشعه ایکس با قوس روی پستان حرکت 
و چند عکس از زوایای مختلف ارسال می کند.
است  ممکن  تصویربرداری  طول  در 
تکنولوژیست از بیمار بخواهد جایگاه خود 
را تغییر دهد. رایج ترین تصاویر ماموگرافی از 
زاویه باال به پایین و جانبی است. تمام مراحل 

برای پستان دوم نیز تکرار می شود. 
گاهی بررسی    های تکمیلی یا تکرار بررسی 
الزم است. پزشک در مورد دلیل این موضوع 
به شما توضیح می دهد. برخی اوقات دلیل 
آن بررسی دوباره بافت پستان برای تشخیص 
احتمالی در طول زمان معین  تغییر  نوع  هر 
است. بررسی تکمیلی معموال بهترین روش 
برای تشخیص موثر بودن یک روش درمانی 
یا تشخیص وضعیت ثابت یا متغیر و رو به 

گسترش بیماری است. 

از  متفاوت  دیجیتال  ماموگرافی   :
ماموگرافی معمولی است؟

ماموگرافی دیجیتال همه جانبه نوعی سیستم 
ماموگرافی است که در آن تصاویر اشعه ایکس 
کامپیوتری ذخیره  دیجیتال  فایل  به صورت 
می شود. این سیستم شبیه سیستم    های موجود 
در دوربین    های دیجیتال است و به کمک آن 
می توان تصاویر بهتری را با دوز تابش کمتری 
داشت. در این روش تصاویر گرفته شده از 
پستان برای بررسی توسط رادیولوژیست و 
ذخیره طوالنی مدت به رایانه منتقل می شود 
اما تجربه بیمار در طول ماموگرافی دیجیتال 

شبیه ماموگرافی معمولی است.
در ماموگرافی دیجیتال از سیستم    های تشخیصی 
که  سیستم هایی  می شود.  استفاده  رایانه ای 
تصاویر ماموگرافی دیجیتالی را برای مناطق 
غیرطبیعی متراکم، توده ها یا کلسیفیکاسیون ها 
جستجو می کنند تا در صورت وجود سرطان آن 
را تشخیص دهند. این سیستم، مناطق مشکوک 
را روی تصاویر برجسته می  کند تا رادیولوژیست 

مناطق را با دقت بیشتری بررسی کند.

: ماموگرافی سه بعدی چه تفاوتی 
دارد؟ 

ماموگرافی سه بعدی یا توموسنتزیس دیجیتال 
پستان نوعی ماموگرافی پیشرفته است که در 

آن چند تصویر از پستان از زوایای مختلف 
گرفته شده و در نهایت تصاویر سه بعدی ایجاد 
می  شود. به این ترتیب تصویر سه بعدی پستان 
شبیه تصاویر توموگرافی کامپیوتری یا همان 
سی تی اسکن از ترکیب برش    های نازک و ادغام 
آنها با هم ایجاد می  شود. اگرچه دوز تابشی 
پستان  توموسنتزی  سیستم    های  برخی  برای 
کمی باالتر از دوز استفاده شده در ماموگرافی 
استاندارد است،  سازمان غذا و داروی آمریکا 
آن را برای تابش ماموگرافی ایمن در نظر گرفته 
است. غربالگری با توموسنتزیس پستان منجر 
به بهبود نرخ تشخیص سرطان پستان و کاهش 
سنجش و بررسی    های دوباره به دلیل یافته    های 
غیرطبیعی می شود. از ماموگرافی سه بعدی برای 
تشخیص سریع  تر تومور   های سرطانی کوچک 
پستان که ممکن است در ماموگرام معمولی 
دیده نشوند، کاهش تجویز نمونه برداری    های 
یا تست    های اضافی، تشخیص  غیرضروری 

چندگانه  تومور   های 
داشتن  پستان، 

واضح تر  تصاویر 
ناهنجاری    های  از 

بافت    های متراکم پستان و 
افزایش دقت در تعیین اندازه، 

شکل و موقعیت ناهنجاری    های 
پستان هم استفاده می شود.

: در چه مواردی از ماموگرافی به 
عنوان روش غربالگری استفاده می شود؟

برای  غربالگری  ابزار  عنوان  به  ماموگرام ها 
در  پستان  سرطان  زودهنگام  تشخیص 
خانم هایی استفاده می  شوند که بدون عالمت 
تشخیص  برای  می  توانند  همچنین  هستند. 
بیماری    های پستان در خانم های مبتال به عالئمی 
از قبیل توده، درد، پوسته ریزی یا ناهنجاری    های 

نوک پستان مورد استفاده قرار گیرند.

: ماموگرافی تشخیصی چطور؟
ارزیابی  منظور  به  تشخیصی  ماموگرافی 
یافته    های بالینی غیرطبیعی بیمار )توده    های 
نوک  ناهنجاری    های  یا  پستان  در  متراکم 
دیده  پزشک  یا  بیمار  توسط  که  پستان( 
ماموگرافی  می  پذیرد.  انجام  شده اند، 
پس  است  ممکن  حال  عین  در  تشخیصی 
از انجام ماموگرافی غربالگری غیرعادی به 

منظور ارزیابی موارد نگران کننده در آزمون 
انجام شود. غربالگری 

آمادگی  ماموگرافی  انجام  برای   :
قبلی الزم است؟

ابتدا به متخصص زنان مراجعه کرده و در مورد 
هر یافته یا عالمتی با او صحبت کنید. الزم 
است پزشک در جریان سوابق قبلی جراحی ، 
هورمون تراپی و پیشینه ابتال به سرطان پستان 
در خانواده بیمار قرار گیرد. در روز سنجش از 
مصرف خوشبوکننده    های بدن، پودر و لوسیون 
زیر بغل  روی بازو و سینه    های خود بپرهیزید. 
این مواد مانند لکه    های کلسیم قابلیت ظهور 

در ماموگرام را دارند.
حتما ماموگرام    های قبلی خود را روز آزمون 
اختیار  در  را  آنها  و  باشید  داشته  همراهتان 
برای  آنها  وجود  دهید.  قرار  رادیولوژیست 
مقایسه با سنجش فعلی شما مورد نیاز است.

: روز خاصی از چرخه عادت ماهانه 
باید برای ماموگرافی مراجعه کرد؟

نه، در صورتی که پستان    های حساسی دارید، 
یک هفته قبل از آغاز دوره عادت ماهانه از 
انجام ماموگرافی خودداری کنید. بهترین زمان 
برای انجام ماموگرافی یک هفته پس از شروع 

دوره عادت ماهانه است. 

: ماموگرافی بدون عارضه است؟
همیشه احتمال ابتال به سرطان در اثر تابش پرتوها 
وجود دارد اما این احتمال بسیار پایین و در 
مقایسه با مزایای ماموگرافی قابل نادیده گرفتن 
است. متاسفانه تعداد ماموگرام    ها با نتیجه مثبت 
کاذب باالست. 5 تا 15 درصد از ماموگرام    های 
غربالگری به تست    های بیشتری مثل سونوگرافی 
برای تشخیص نهایی نیاز دارند. اغلب این تست ها 
طبیعی هستند اما در صورت وجود یافته    های 
غیرطبیعی، سنجش مجدد و نمونه برداری باید 
انجام شود. خوشبختانه بیشتر نمونه    ها تایید 
می  کنند که هیچ سرطانی وجود ندارد. در 
زنانی که در سنین 40 تا 49 سالگی 
احتمال  می  دهند،  انجام  ماموگرافی 
30درصدی نتیجه مثبت کاذب در 
همان دهه وجود دارد و در 7-8 
درصد موارد نمونه برداری تجویز 

می شود. 

: ماموگرافی در خانم هایی 
یا  دارند  بزرگی  پستان های  که 

ایمپلنت کرده اند، چگونه است؟
افزایش تراکم پستان تشخیص سرطان در 
ماموگرافی را سخت می  کند و خطر ابتال 
به سرطان پستان را افزایش می  دهد. همچنین 
ایمپلنت    های پستان می   توانند دقت و صحت 
ماموگرام ها را خدشه دار کنند زیرا ایمپلنت    های 
نیستند و  سیلیکونی و سالینی پستان شفاف 
می  توانند میدان دید بافت    های اطراف را از بین ببرند. 
اهمیت این موضوع به خصوص در ایمپلنت  هایی 
که در قسمت جلویی پستان کار گذاشته می شوند 
بیشتر از ایمپلنت هایی است که زیر عضله قرار 
می   گیرند. رادیولوژیست ها و تکنیسین    های خبره 
می  دانند چگونه باید پستان   های دارای ایمپلنت 
را با دقت و بدون آسیب رساندن به آنها مورد 

ارزیابی ماموگرافی قرار دهند.

متاسفانه تعداد 
ماموگرام    ها با نتیجه 
مثبت کاذب باالست. 
5 تا 15 درصد از 
ماموگرام    های غربالگری 

به تست    های بیشتری مثل سونوگرافی 
برای تشخیص نهایی نیاز دارند. اغلب 
این تست ها طبیعی هستند اما در صورت 
وجود یافته    های غیرطبیعی، سنجش 
مجدد و نمونه برداری باید انجام شود. 
خوشبختانه بیشتر نمونه    ها تایید می  کنند 
که هیچ سرطانی وجود ندارد
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چرا انجام ماموگرافی موردتاکید است؟

ماموگرافی غربالگری خطر مرگ ناشی از ابتال به سرطان پستان را 
کاهش می  دهد. این روش سنجشی برای شناسایی تمامی سرطان    های 

پستان از قبیل سرطان    های مهاجم مجاری و کانال    های پستان کاربرد 
دارد و به پزشک جهت تشخیص تومور   های کوچک کمک می کند. 
زمانی که سرطان ها کوچک و محدود هستند زنان شانس بیشتری برای 
درمان دارند. استفاده از ماموگرافی غربالگری احتمال تشخیص رشد 
غیرطبیعی بافت ها را در مجرا   های شیری پستان که به آنها »کارسینومای 

مجرا   های شیری« می  گویند، افزایش می  دهد. در عین حال هیچ 
اثری از اشعه ایکس بعد از اتمام ماموگرافی در بدن بیمار 

باقی نمی ماند و هیچ عارضه جانبی در محدوده 
تشخیصی برای ماموگرافی ندارد.

 سمیه  
مقصودعلی

شماره تلفن های 
سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«
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هدف از ورزش حفظ و ارتقای سالمت است، 
الزم است حد و میزان ورزش کردن را بدانیم 
و براساس آن، میزان ورزش را برای خود 

تعیین کنیم.

عواملی که در تعیین میزان ورزش دخیل هستند 
عبارتند از:

نحوه تنفس:  تا زمانی که تنفس عادی باشد، 
یعنی فرد قادر باشد تنفس عمیق داشته باشد. 
برایتان راحت  تنفس  احساس کردید  هرگاه 

نیست، نباید به ورزش ادامه دهید.
رنگ چهره: چنانچه رنگ پریده شدید، یعنی 
خون کافی به مغز نمی رسد و نباید ادامه دهید.

تعریق شدید که باعث احساس ماندگی شود. 
البته افراد چاق چربی ممکن است بیش از بقیه 

عرق کنند و خسته هم نشوند.
توان ادامه دادن: اگر احساس کردید که دیگر 
قادر به ادامه نیستید و بسیار خسته شده اید، 

ورزش را رها کنید. 
ممکن است کسی تنها با چند دقیقه ورزش 
یکی یا بیش از یکی از این عالئم را پیدا کند. 
باید ورزش را قطع کند و به مرور زمان، بر 

طول مدت و شدت ورزش بیفزاید.

چه ورزشی برای من مناسب است؟
برای پاسخ به این سوال، باید دانست که عوامل 
گوناگونی در انتخاب ورزش مناسب برای هر 

فرد اثر می گذارند.
توان  میزان  به  می توان  عوامل  این  جمله  از 
بدنی، سن، جنس، وزن، سطح سالمت اولیه، 
بیماری هایی که فرد به آنها مبتالست، مزاج، 
عادات غذایی، شغل و عادات خواب و بیداری 
اشاره کرد. به این ترتیب، انجام یک نوع ورزش 

به همه افراد  توصیه نمی شود. 
عالوه بر این، توجه به نکات زیر ضروری است:
1. ورزش باید از آرام شروع شده، کم کم بر 

شدت آن افزوده شود.
2. بر یک ورزش واحد نباید ماند. بهتر است هر 
چند ماه، ورزش را عوض کرد زیرا هر ورزشی، 

بر بخشی از بدن بیش از بقیه اثر می گذارد.
3. حتی االمکان از ورزش حرفه ای خودداری 

شود، به ویژه در کودکان.

مکان مناسب برای انجام ورزش 
 مکان ورزش باید تهویه مناسب داشته باشد. 
ورزش در هوای گرم و آلوده توصیه نمی شود 

و می تواند خطرناک باشد.

شرایط فیزیولوژیک بدن
 روده ها از مدفوع و مثانه از ادرار خالی 

شده باشد.
به  دارد،  وجود  بیماری خاصی  چنانچه   

عضو بیمار فشار وارد نشود.
 خانم ها در دوره عادت ماهانه از شدت 

ورزش کم کنند.
 برای ورزش باید خواب کافی داشت و 

نباید با خستگی ورزش را آغاز  کرد.
با گرسنگی یا موقعی که شکم پر از غذاست، 

ورزش ممنوع است.
 در تابستان باید از شدت و مدت ورزش 

کاست. 

چرا مفاصل من زمان حرکت و 
ورزش صدا می دهد؟ 

وجود گاز در مایع مفصلی )در طب سنتی 
برای  علتی  عنوان  به  عامل  این  نیز  ایرانی 
روی  است(،  شده  بیان  مفصل  صدادادن 
هم افتادگی و حرکت رباط ها، نازک شدن 
غضروف بین مفاصل در آرتروز )به ویژه در 

زانو و به  خصوص در سنین باالی 50 سال(، 
معمول  از  بیشتر  بودن  درازتر و کشسان تر 

رباط ها و وترها و حرکت بیش از اندازه مفصل 
از جمله علل این مساله محسوب می شود. 
چنانچه درد و محدودیت حرکت همراه با صدا 
دادن مفصل وجود داشته باشد، این مشکل 
از سن  اگر  داشت.  بررسی خواهد  به  نیاز 
میانسالی به بعد  تازه مفاصل شروع به صدا 
دادن کند، باید از نظر آرتروز بررسی شود.

راهکارهای طب سنتی ایرانی برای 
صدای مفاصل

 استفاده از خوراکی های کاهنده گاز، مانند 
زیره و زنیان همراه با گل گاوزبان

 ماساژ مالیم اندام با روغن زیره

 داشتن ورزش منظم
 پرهیز از خوراکی هایی مانند فست فودها 
و خوراکی های نفاخ مثل عدس، کلم و قارچ.

به خاطر داشته باشید ارتباط چندانی بین صدا 
دادن مفاصل با کمبود مصرف ویتامین ها و 
کلسیم وجود ندارد و مکمل ها در درمان این 

حالت ضروری نیستند.
مصرف مکمل ها، از جمله روغن ماهی، در 
نازک  مفاصلشان،  صدای  علت  که  کسانی 
شدن غضروف )آرتروز( است و معموال در 
افراد میانسال و سنین باالتر دیده می شود و 
همراه درد و محدودیت حرکتی است، تحت 

نظر پزشک ارتوپد، الزامی است.
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برای پاسخ به این سوال، باید دانست 
که عوامل گوناگونی در انتخاب ورزش 

مناسب برای هر فرد اثر می گذارند.
از جمله این عوامل می توان به میزان 

توان بدنی، سن، جنس، وزن، سطح 
سالمت اولیه، بیماری هایی که فرد به 

آنها مبتالست، مزاج، عادات غذایی، 
شغل و عادات خواب و بیداری اشاره 

کرد. به این ترتیب، انجام یک نوع 
ورزش به همه افراد  توصیه نمی شود

ایجاد و ارتقای سالمت با کمک »ورزش« از دیدگاه طب ایرانی

پیش نیازهای ورزش

غلط رایج: ورزش باید شدید و 
خسته کننده باشد تا اثر مثبت بگذارد! 

ریاضت یا ورزش در  طب 
ایرانی اهمیت فراوانی 

که  طوری  به  دارد 
حکیم بوعلی سینا 
در کتاب قانون در بحث تدابیر مشترک، مهم ترین تدبیر در 
تندرستی را در درجه نخست ورزش کردن و سپس تدبیر 
غذا و تدبیر خواب می داند و از این رو سخن خود را با 

تدبیر ورزش آغاز می کند.
ایرانی  ورزش شدید و خسته کننده مخصوصا در  در طب 

بلکه می تواند  نیست،  نه تنها کمک کننده  مزاج گرم و خشک 
آسیب رسان باشد.

بود.  نگیرد، مشکل ساز خواهد  انجام  مناسب  اندازه  و  به شکل  اگر ورزش 
فردی را تصور کنید که پس از سال ها بی تحرکی تصمیم به 
ورزش می گیرد. بدن این فرد به احتمال زیاد انباشته 

از مواد نامناسب است.
ورزش کردن مخصوصا اگر شدید باشد باعث  
افزایش حرارت بدن و رقیق شدن مواد 
غلیظ و چسبنده آن می شود و این رقیق 
شدن منجر به حرکت مواد و جابجایی 
آنها خواهد شد، ممکن است این مواد 
به اندام های ضعیف و حیاتی سرازیر 
شوند و مشکالت مختلف و گاهی 
به  را  عروق  گرفتگی  مثل  خطرناک 

دنبال داشته باشند.
پس با شناخت درست از بدن و  مزاج 

خود ورزش کنید.

غذا  صرف  از  قبل  ساعت  نیم  حدود  که  افرادی 
گوارشی  فضوالت  کاهش  باعث  می کنند،  ورزش 
به خودی خود، خوب  می تواند  که  می شوند  خود 
باشد. ورزش قبل از غذا می تواند تحریک حرارت 
غریزی دستگاه گوارش و جذب بهتر غذا را در بدن 
به دنبال داشته باشد. با این حساب اگر عادت به ورزش روزانه دارید، می توانید آن را 30 تا 60 
دقیقه قبل از غذا انجام دهید. ورزش کردن بعد از غذا به هیچ عنوان توصیه نمی شود. البته بهتر 
است بالفاصله پس از صرف وعده های اصلی غذایی، حدود 2 تا 3 دقیقه قدم بزنید تا غذا به 
قعر معده برود. فایده این کار این است که قدرت هضم غذا در دستگاه گوارش بیشتر می شود. 
وقتی پس از صرف غذا سکون داشته باشید، تجمع حرارت در معده بیشتر می شود و سرعت 
هضم مواد غذایی باالتر می رود. از همین رو، نه تنها انجام ورزش و فعالیت های فیزیکی، بلکه 
انجام کارهای فکری و مطالعه های شدید، سخت و سنگین نیز پس از صرف غذا توصیه نمی شود. 

این کارها می توانند باعث ابطال قوه  هاضمه شوند.

 دکتر رسول چوپانی
متخصص طب سنتی ایران 
و عضو هیات علمی دانشگاه 

 دکتر محمدعسکر علوم پزشکی شهید بهشتی
فراشاه

متخصص طب ایرانی

ورزش قبل و بعد از غذا

ورزش؛ همه وقت! همه جا!
ارتقای  اهمیت »ورزش« در حفظ و 
سینا  ابن  که  است  به حدی  سالمت 
سالمتی  حفظ  اصول  سایر  بر  را  آن 

اولویت داده است. 
حکما به دو گونه ورزش معتقد بوده اند؛ 
ورزش عام که تمام بدن را درگیر کند 
و ورزش خاص که یک یا چند عضو 

را به کار وادارد.
منتظر  کردن  برای ورزش  مردم  اکثر 
زمان و مکان خاص هستند اما با رعایت چند توصیه 
ساده می توان در زمان ها و مکان های مختلف به ورزش 

پرداخت و سالمت خود را حفظ کرد و ارتقا داد:
 عضالت شکم خود را به داخل بکشید و چند ثانیه 
نگه دارید و رها کنید. تکرار این کار باعث عمیق شدن 

تنفس و نیز افزایش خونرسانی به ناحیه شکمی و تقویت 
عضالت این ناحیه می شود. 

 شانه های خود را باال بیاورید، چند ثانیه نگه دارید 
و رها کنید. تکرار این کار نیز باعث تقویت عضالت 
سرشانه و رفع خستگی و دفع مواد زائد آنها می شود.

 ماشین خود را با فاصله از محل کار پارک کنید یا 
چند ایستگاه مانده به محل کارتان از اتوبوس یا مترو 
پیاده شوید یا به همسرتان بگویید شما را با فاصله از 
محل کار پیاده کند. البته این کافی نیست! باید باقی مانده 
مسیر را با دور تند گام بردارید به نحوی که تنفس هایتان 
مسیر  در  یابد.  افزایش  قلبتان  عمیق تر شود و ضربان 

برگشت نیز چنین کنید. 
شما هم اگر خوب فکر کنید تعداد زیادی از حرکات 
ساده و موثر خواهید یافت که می توانید بدون صرف 
در سالمت خود  آنها  منافع  از  هزینه خاص  یا  وقت 

بهره مند شوید.

 دکتر 
محمدعلی 

زارعیان
دکترای تخصی 

طب سنتی 
ایرانی

ورزش در شیرخوارگي
از  ورزش  ایرانی،  طب  نظر  از 

شروع  نوزادی  دوران  همان 
نوزاد  اندک  گریه  می  شود. 

قبل  و  گرسنگی  هنگام 
نوعی  شیرخوردن  از 
ورزش است و با حرکتی 
که در طفل ایجاد می کند 
باعث  دفع مواد زائد 
از بدن می شود. مادران 
عزیز، اجازه دهند شیرخوار قبل از شیر 

سریع  را  او  و  کند  گریه  اندکی  خوردن 
آرام نکنند. 

از دیدگاه ابن سینا حرکت طفل در گهواره، باعث 
تقویت مزاج شیرخوار می شود. حرکت گهواره برای 

نوزادان، نوعی ورزش است که به  دفع مواد زائد بدن کمک می کند. 
البته حرکت گهواره باید آهسته و مالیم و همراه با خواندن 
الالیی و آواز خوش باشد. از تکان دادن سریع گهواره 
مخصوصا بعد از شیرخوردن باید اجتناب کرد.

بازي کودکانه 
نوعی ورزش  برای کودکان  بازی کردن 
محسوب می شود که می تواند عالوه بر 
تحریک رشد و نمو صحیح و مناسب، 
باعث  رشد عقلی کودک نیز شود. بعد 
از بازی کردن، با گرم شدن بدن جذب 
موادغذایی افزایش می یابد. بهتر است بازی 
و ورزش بعد از  هضم غذای قبلی و قبل 
از خوردن وعده بعدی باشد. مزاج کودک در 
شدت ورزش و بازی باید درنظر گرفته شده و 

از ورزش های شدید اجتناب شود.

 دکتر 
منیره سادات 

مطهری فرد
متخصص طب 

ایرانی

شماره هفتصدوسی وهشت  بیست وهشت دی نودوهشت

 دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش
متخصص طب ایرانی



 انزال زودرس به زمانی گفته می شود که طی 
رابطه زناشویی مرد زودتر از حالت طبیعی 
و خیلی سریع تر از آنچه خود می خواهد یا 
همسرش دوست دارد دچار انزال می شود. انزال 
زودرس  شکایت شایع زناشویی است و از 
هر 3 مرد 1 نفر هرازگاهی دچار آن می شود. 
از آنجایی که این موضوع همیشگی نیست و 
گهگاهی رخ می دهد، جای نگرانی ندارد اما 
در صورتی که همیشه در رابطه زناشویی تان 
در کمتر از یک دقیقه به انزال می رسید، قادر 
در  رابطه  طول  در  انزال  انداختن  تاخیر  به 
تمام موقعیت  ها نیستید، احساس پریشانی و 
نا امیدی دارید و این موضوع از برقراری رابطه با 
همسرتان پیشگیری می کند، بهتر است در مورد 
آن با متخصص مشورت کنید. عوامل روانی و 
زناشویی در انزال پیش از موقع نقش دارند. 
بیشتر مردان از صحبت در مورد این موضوع 
شرم دارند اما این اختالل قابل درمان است و 
به کمک مشاوره و به کارگیری تکنیک   های 
زناشویی و مصرف برخی داروها می توان به 

بهبود رابطه زناشویی کمک کرد. 

عالئم
عالمت اصلی انزال زودرس، ناتوانی در به 
تاخیر انداختن انزال پیش از یک دقیقه بعد از 
دخول است. این مشکل ممکن است در تمام 

شرایط حتی هنگام استمناء هم ایجاد شود.
انزالزودرسبهچندگروهطبقهبندیمیشود:

 انزال زودرس مادام العمری یا اولیه
از  فرد  یعنی  مادام العمر؛  زودرس  انزال   
دچار  زناشویی  رابطه  شروع  ابتدای  همان 

انزال زودرس بوده است.
 انزال زودرس اکتسابی یا ثانویه؛ این نوع 
روابط  در  مرد  که  می دهد  رخ  زمانی  انزال 
زناشویی خود دچار انزال زودرس نبوده اما 
پس از مدتی دچار آن شده است. بسیاری 
از مردان گمان می کنند دچار انزال زودرس 
هستند اما عالئم آن را ندارند. این مردان ممکن 
است دچار انزال زودرس متغیر طبیعی باشند  ، 
که شامل دوره   های انزال سریع و دوره   های 

انزال طبیعی است.

چه زمانی باید به متخصص مراجعه 
کرد؟

اگر پیش از زمانی که دوست دارید به انزال 
می رسید حتما با متخصص مشورت کنید. انزال 
زودرس اختاللی شایع و درمان پذیر است. 
نگرانی   های  می تواند  متخصص  با  مشاوره 
مربوط به این موضوع را رفع کند. گاهی مرد 
تنها دچار انزال زودرس گهگاهی طبیعی است. 
میانگین انزال طبیعی از زمان دخول معموال 

5 دقیقه است.

علل زودانزالی
علت دقیق انزال زودرس مشخص نیست. قبال 
تصور می شد دلیل آن روان شناختی باشد اما 
امروز اثبات شده دلیل آن تعامالت پیچیده ای 
از جمله عوامل روان شناختی و بیولوژیکی 
دخیل  روان شناختی  دالیل  جمله  از  است. 
در انزال زودرس می توان به تجربیات اولیه 
بد  زناشویی، تصویر  زناشویی، سوء استفاده 
از بدن، افسردگی، نگرانی از انزال زودرس 
و احساس گناه از برقراری رابطه که سبب 
عجله در رابطه زناشویی می شود، اشاره کرد.

دالیلدیگرانزالزودرسشاملمواردزیر
است:

 اختالالت نعوظی؛ مردانی که در طول رابطه 
زناشویی نگران نعوظ یا حفظ آن هستند، برای 
پیشگیری از خراب شدن رابطه به محض نعوظ 
در برقراری رابطه زناشویی عجله می کنند که این 
موضوع می تواند با انزال زودرس همراه شود. 
انزال  دچار  مردان  از  بسیاری  اضطراب؛   
زودرس به دلیل تصویر بدنی یا ناتوانی در 
برقراری رابطه زناشویی اضطراب دارند که 
این موضوع می تواند سبب انزال زودرس در 

آنها شود. 
 تغییر در روابط؛ در صورتی که در روابط 
زناشویی سابق، مردی به دلیل رضایت از رابطه 
انزال زودرس  یا  نبوده  انزال زودرس  دچار 
گهگاهی طبیعی را تجربه کرده، با تغییر رابطه 
یا بروز برخی مسائل شخصی، ممکن است 

دچار انزال زودرس شود. 
 دالیل بیولوژیکی؛ برخی عوامل بیولوژیکی 
در بروز انزال زودرس تاثیر می گذارند. از آن 
جمله می توان به سطح غیرطبیعی هورمون ها، 
سطح غیرطبیعی برخی ترکیبات شیمیایی در 
مغز به نام انتقال دهنده   های عصبی   ، التهاب و 
عفونت پروستات یا مجرای ادراری و صفات 
ارثی اشاره کرد. فشار عصبی واسترس   های 
عاطفی یا ذهنی هم می تواند در انزال زودرس 
نقش داشته باشد و توانایی فرد را برای تمرکز و 

آرامش در روابط زناشویی محدود کند.

عوارض انزال زودرس
انزال زودرس می تواند باعث ایجاد مشکالتی 
در زندگی شخصی شود. از آن جمله می توان 
به استرس در روابط فردی و مشکالت باروری 
به دلیل انزال زودرس و عدم انزال داخل رحمی 

اشاره کرد. 

نحوه تشخیص
پزشک برای تشخیص زودانزالی اطالعاتی در 
پزشکی  تاریخچه  و  زناشویی  زندگی  رابطه 
می پرسد و در صورت لزوم فرد را معاینه خواهد 
کرد. در صورتی که فرد هم دچار زودانزالی 
باشد، پزشک برای  و هم اختالالت نعوظی 
آزمایش  مردانه  هورمون های  سطح  بررسی 
خون تجویز می کند. در برخی موارد پزشک 
فرد را به اورولوژیست یا روان شناس ماهر در 

حوزه اختالالت زناشویی ارجاع می دهد. 

درمان ها
انزال  برای  از جمله گزینه   های درمانی رایج 
زودرس می توان به تکنیک   های رفتاردرمانی، 
بی حسی موضعی، مصرف داروها و مشاوره 
با روان پزشک اشاره کرد. فراموش نکنید یافتن 
درمان مناسب یا درمان های ترکیبی نیازمند وقت 
و زمان است. در بیشتر موارد رفتاردرمانی کنار 

دارودرمانی موثرترین روش درمان است.
برای  درمانی  اقدامات  گاهی  رفتاردرمانی: 
پیشگیری از انزال زودرس ساده و شامل یک 
بار نزدیکی 1 یا 2 ساعت قبل از رابطه زناشویی 
است. پزشک گاهی توصیه می کند برای یک 
دوره زمانی رابطه نداشته باشید و به بازی   های 
زناشویی دیگر بپردازید تا فشار از برخوردهای 

زناشویی برداشته شود. 
تمریناتلگنی: ضعف عضالت کف لگنی در 
انزال زودرس دخیل است و انجام تمرینات تقویتی 
از جمله تمرینات کگل می  تواند به تقویت این 

عضالت و رفع مشکل زودانزالی کمک کند.
برای انجام این تمرینات ابتدا باید عضالت کف 

لگنی خود را شناسایی کنید. برای این منظور 
ادرار خود را در میانه خروج آن برای چند ثانیه 
قطع کرده و دقت کنید که کدام عضالت درگیر 
می شوند. همین کار را برای مانع شدن از خروج 
گاز شکمی انجام دهید. وقتی عضالت مربوط 
را شناسایی کردید، در هر شرایط و وضعیتی 
)گرچه در حالت درازکشیده راحت تر است( 
سعی کنید با منقبض کردن این عضالت آنها 
را تقویت کنید. عضالت را هر بار برای 3 ثانیه 
منقبض نگه دارید و بعد به آن 3 ثانیه استراحت 
دهید. با تقویت شدن عضالت این تمرین را در 
حال پیاده روی، نشستن یا ایستادن ادامه دهید. 
برای حصول بهترین نتیجه فقط روی عضالت 
لگنی تمرکز کنید و عضالت شکمی یا ران را 
منقبض نکنید. این تمرینات را 3 بار در روز هر 

بار 10 مرتبه تکرار کنید. 
بهکارگیریتکنیکمکث: در روش مکث، 
فعالیت زناشویی را طبق معمول شروع کنید و 
تا احساس آمادگی برای انزال ادامه دهید. سپس 
با گرفتن و فشار دادن انتهای آلت تناسلی برای 
چند لحظه اجازه دهید میل به انزال فروکش کند. 
بعد از چند جلسه تمرین این کار به عادت تبدیل 
می شود و دیگر نیازی به تکنیک مکث ندارید.
اگر اجرای تکنیک مکث باعث درد یا ناراحتی 
می شود   ، روش دیگر متوقف کردن تحریک 
زناشویی درست قبل از انزال است   ، صبر کنید 
تا سطح برانگیختگی کاهش یابد و دوباره فعالیت 
را از سر بگیرید. این روش به عنوان تکنیک 

توقف شناخته می شود.
استفادهازکاندوم: کاندوم حساسیت آلت تناسلی 
را کاهش می دهد و به تاخیر در انزال کمک 
می کند. می توان از کاندوم   های تاخیری استفاده 
کرد. این کاندوم  ها حاوی مواد بی حس کننده مانند 
بنزوکائین یا لیدوکائین هستند یا از جنس التکس 
ضخیم که برای تاخیر در انزال ساخته شده اند. 

دارودرمانی
 استفادهازکرمهایبیحسیموضعی: 
حاوی  بی حس کننده  اسپری   های  و  کرم  ها 

بنزوکائین   ، لیدوکائین یا پیلوکائین هستند که 
برای درمان انزال زودرس استفاده می  شوند. 
تا 15 دقیقه  این محصوالت 10  از  استفاده 
قبل از رابطه زناشویی روی آلت تناسلی، به 
تاخیر در انزال کمک می کند. از جمله این 
داروها می توان به کرم لیدوکائین-پرولوکائین 
برای  نیز  لیدوکائین  اسپری   های  کرد.  اشاره 
انزال زودرس بدون نسخه قابل دریافت است. 
فراموش نکنید این داروها موثرند اما بی عارضه 
نیستند. به عنوان مثال می توانند سبب از دست 
رفتن موقت حساسیت و کاهش لذت زناشویی 
شوند. از سوی دیگر، با تاثیرگذاری بر زن نیز 

لذت زناشویی را کم می کنند. 
از  بسیاری  داروهایخوراکی:  مصرف  
بیندازند.  انزال را به تاخیر  داروها می توانند 
اگرچه هیچ یک از این داروها به طور خاص 
درمان  برای  دارو  و  غذا  سازمان  توسط 
آنها  از  برخی  تایید نشده اند   ،  انزال زودرس 
از جمله داروهای ضدافسردگی   ، ضددرد و 
مهار کننده   های فسفودی استراز 5 برای این منظور 
تجویز می شوند. این داروها ممکن است به 
تنهایی یا همراه سایر درمان ها برای مصرف 

روزانه تجویز شوند.
 داروهایضدافسردگی: اثر جانبی برخی 
انداختن  تاخیر  به  ضدافسردگی  داروهای 
انزال است. به این منظور از مهارکننده   های 
انتخابی بازجذب سروتونین مانند اسکیتالوپرام، 
پاروکستین، سرترالین و فلوکستین برای کمک 

به تاخیر در انزال استفاده می  شود.
در ایاالت متحده   ، پاروکستین موثرترین دارو 
است. این داروها معموال پس از 5 تا 10 روز 
و در برخی شرایط بین 2 تا 3 هفته پس از 
شروع مصرف تاثیر خود را نشان می دهند. اگر 
مصرف این داروها زمان انزال را بهبود نبخشد   ، 
پزشک کلومیپرامین ضدافسردگی سه زنجیره 
ناخواسته  را تجویز می کند. عوارض جانبی 
تعریق   ،  تهوع   ،  شامل  داروهای ضدافسردگی 
خواب آلودگی،  کاهش میل زناشویی و... است.

 مهارکنندههایفسفودیاستراز5: برخی 
داروهای مورداستفاده در درمان اختالالت 
نعوظی، مانند سیلدنافیل )ویاگرا(   ، تاداالفیل 
یا واردنافیل ممکن است به تاخیر در انزال 
جانبی  عوارض  از  کنند.  کمک  زودرس 
گرگرفتگی  سردرد   ،  به  می توان  ناخواسته 
صورت و سوء هاضمه اشاره کرد. این داروها 
هنگام ترکیب با داروهای ضدافسردگی موثرتر 

عمل می کنند.
درمانهایاحتمالیآینده: نتایج تحقیقات نشان 
می  دهد چند داروی جدید در درمان انزال زودرس 
مفیدند اما مطالعه بیشتری در این زمینه الزم است. 

این داروها شامل موارد زیر می شود:
 داپوکستین: این داروی ضدافسردگی که 
اغلب به عنوان اولین درمان برای انزال زودرس 
مورد استفاده قرار می  گیرد هم اکنون در ایاالت 

متحده در مرحله آزمایش است.
مودافینیل: این درمان اختالل حمله خواب 
یا نارکولپسی، مناسب درمان زودانزالی است.

سیلودوسین: این دارو درمانی برای بزرگ 
شدن غده پروستات یا  هایپرپالزی خوش خیم 

پروستات است.
مشاورهباروانپزشک: صحبت با روان شناس یا 
روان پزشک در مورد روابط و تجربیات زناشویی 
می  تواند به مرد در کاهش اضطراب عملکرد و 
یافتن راه های بهتر برای مقابله با استرس کمک 
کند. انزال زودرس با احساس عصبانیت   ، شرم 
و ناراحتی و حتی از دست دادن یا دور شدن 

از شریک زندگی همراه است.
صحبت در مورد این مشکل گام مهمی است 
و مشاوره در انتخاب درمان موثر خواهد بود.

طبجایگزین: چند روش درمانی جایگزین از 
جمله یوگا   ، مراقبه و طب سوزنی نیز می تواند در 
درمان زودانزالی کمک کننده باشد. با این حال   ، 
برای ارزیابی اثربخشی این روش های درمانی   ، 

تحقیقات بیشتری الزم است.

آمادگی برای مشاوره
احساس خجالت هنگام صحبت درباره این 
موضوع طبیعی است اما به پزشک تان اعتماد 
کنید و بدانید این مشکل شایع و قابل درمان 
در  است  نیاز  پزشک  به  مراجعه  در  است. 
بعد  وقت  چند  اینکه  اختالل،  عالئم  مورد 
از آغاز رابطه دچار انزال می شوید، تجارب 
زناشویی و تجربه انزال زودرس و داروهای 

مصرفی توضیح دهید.

درباره انزال زودرس

یک مشکل شایع زناشویی
چه سواالتی باید از پزشک پرسید؟

بعد از مراجعه به پزشک می توانید سواالتی را بپرسید 

تا اطالعات تان در مورد این اختالل بیشتر شود. برخی 
سواالت شامل موارد زیر است:

 چه چیزی ممکن است باعث انزال زودرس شود؟
انجام چه تست هایی را پیشنهاد می  کنید؟

 چه روش های درمانی ای پیشنهاد می  شود؟

انتظار   چه مدت بعد از شروع درمان می  توان 
بهبود داشت؟

 چقدر پیشرفت بعد از درمان منطقی است؟

 احتمال عود بعد از درمان چقدر است؟

 آیا جایگزینی برای دارویی که تجویز می  کنید 
وجود دارد؟

افزایش  برای  می توان  وب سایت هایی  چه  از   
اطالعات استفاده کرد؟

 تا زمانی که زودانزالی درمان  شود سعی کنید 

ارتباطات تان را با همسرتان حفظ کنید. شاید زودانزالی 

سبب فشار عصبی و اضطراب شود اما قابل درمان است.

 انزال زودرس به زمانی گفته 
می شود که طی رابطه زناشویی 

مرد زودتر از حالت طبیعی و خیلی 
سریع تر از آنچه خود می خواهد یا 

همسرش دوست دارد دچار انزال 
می شود. انزال زودرس  شکایت 

شایع زناشویی است و از هر 3 مرد 1 
نفر هرازگاهی دچار آن می شود

 دکتر غالمحسین قائدی
روان پزشک کلینیک سالمت 
زناشویی و عضو هیات علمی 

دانشگاه شاهد

salamat.ir
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چند وقتی است کشور درگیر حوادث تلخ بسیاری 
شده که سایه آن مدت ها بر سر مردم سنگینی کرده 
و خواهد کرد. در این مدت تحلیل ها، گزارش ها و 
خبرهای فراوانی نوشته شده و همه سعی کرده اند 
از منظر تخصصی خود به آن بپردازند و مقصر یا 
مقصران را محکوم کنند. در این میان اما فراموش 
کرده ایم که دنیا فقط مخصوص بزرگ ترها نیست 
و تعداد بسیار زیادی از کودکان و نوجوانان کنار ما 
زندگی می کنند که شنیدن این همه اخبار استرس زا 
و مضطرب کننده که حتی بزرگساالن را افسرده 
کرده می تواند به شدت به روح و جان آنها آسیب 
بزند بنابراین لزوم توجه به کودکان و نوجوانان 
و جدی گرفتن آسیب روانی واردشده بر آنها و 
چگونگی توضیح این اخبار ناگوار برای آنها بیش 

از پیش مهم و حیاتی است. 
فراموش نکنیم هر اندازه تلخی این اتفاقات برای 
ما سخت تر بوده، وسعت آسیب روانی ایجادشده 
و ترمیم روانی بعدی آن برای کودکان و نوجوانان 
می تواند سخت تر باشد چون باعث متوقف شدن 
جریان عادی زندگی و بیشتر شدن نگرانی های 
این کودکان و اضطراب بیش از حد آنها می شود.

خطر استرس پس از حادثه در کمین 
کودکان

حوادث، کودکان را دچار ترس ، سردرگمی و 
ناامنی خواهد کرد. احتمال دارد  کودک خودش 
عمال در بحران قرار گرفته باشد یا اینکه صرفا آن را 
از طریق تلویزیون مشاهده کرده یا از صحبت های 
دیگران متوجه آن شده باشد. والدین و مربیان 
باید بدانند در صورت بروز واکنش از سوی این 
کودکان چه باید بکنند. کودکان ممکن است با 
ترس ، غم و اندوه یا مشکالت رفتاری به حادثه 
واکنش نشان بدهند و بازگشت به الگوهای رفتاری 
بچگانه   از جمله شب ادراری ، مشکالت خواب و 
اضطراب جدایی را داشته باشند. نوجوانان ممکن 
است دچار خشم ، پرخاشگری، مشکالت درسی 
یا گوشه گیری شوند. اختالل استرس پس از حادثه 
در مورد کودکان، هنگامی به کار برده می شود که 
آنها با حادثه ای شدیدا آسیب زا مواجه می شوند 
و پس از آن حادثه، زندگی شان به گونه ای تحت 
تاثیر قرار می گیرد که از نظر عملکرد تحصیلی و 
اجتماعی دچار افت شدید شوند. شاید تشخیص 
اختالل استرس پس از حادثه، زمانی که حادثه  
آسیب زا قابل شناسایی است و برای اطرافیان نیز 
به اندازه کودک بار عاطفی دارد، مشکل نباشد. 
مشکل زمانی ایجاد می شود که کودک حادثه 
 را فاجعه بار قلمداد می کند، در حالی که ممکن 
است برای کودکان دیگر یا بزرگساالن معنای 

فاجعه باری نداشته باشد.

چطور به کودکان و نوجوانان کمک 
کنیم با شرایط کنار بیایند؟

یافتن  هیجانی،  تخلیه  برای  فرصت  ایجاد 

راه حل های سازگاری با حادثه، شیوه های حل 
مساله، آگاه سازی و استفاده از ساختار های حمایتی 
به ویژه برای کودکان و نوجوانان، از جمله مهم ترین 
راهبرد های مداخله ای برای این قشر حساس به 
آسیب و اخبار بد است. از کودکان باید در برابر 
این حجم از اخبار ناگوار حمایت شود تا بتوانند 
با فاجعه ای که رخ داده روبرو شوند چون یک 
کودک می تواند به شدت تحت تاثیر اخبار ناگوار 
باشد اما احساسات و هیجاناتش را پنهان کند تا 
قوی و شجاع به نظر برسد. بزرگ ترها به مواجهه 
با اخبار ناراحت کننده عادت می کنند اما کودکان 
قادر به این کار نیستند و این وظیفه بزرگ ترهاست 
که درباره  نگرانی های برآمده از اخبار ناخوشایند 
با کودکان حرف بزنند و در مدیریت نگرانی ها به 
آنها کمک کنند تا این نگرانی در آنها باقی نماند. 
به طور کلی، بزرگ ترها باید از تماشای اخبار 
و تحلیل  آن همراه با بچه ها پرهیز کنند و در 

صورت امکان، خودشان درباره  رویداد و اتفاق  
نگران کننده ای که در اخبار تکرار می شود و جامعه 
را درگیر می کند، با نوجوان ها و کودکان باالی 7 
سال صحبت کنند. به این ترتیب به عنوان والدین 
میزان اطالعاتی که در اختیار کودکان قرار می گیرد 
را کنترل می کنند و از میزان ترس و نگرانی آنها 
می کاهند. البته در ارتباط با کودکان کوچک تر باید 
اطالعات گفته شده متناسب با سن و میزان درک 
آنها از جهان پیرامون باشد. شروع گفت وگو باید 
از طرف والدین باشد تا احساس امنیت به کودک 

و نوجوان بدهد.
مکالمه با کودک باید به این صورت باشد که چه 
چیزی درباره  این اخبار ناگوار می داند، اطالعاتش 
را از کجا به دست آورده، نظر خودش درباره  
ماجرا چیست و آن را چطور فهمیده؟ به احتمال 
زیاد درک کودکان از موضوع و تصورات شان 
ترسناک  و اغراق آمیزتر از واقعیت است. باید به 

دقت به حرف های آنها گوش داد و پرسید چه 
سوال ها یا نگرانی هایی درباره اخبار شنیده شده 
دارند. از فرض و گمانه زنی درباره  اتفاق های 
آینده بپرهیزید و به فرزندانتان یادآوری کنید 
کنارشان هستید و احساس ترس و نگرانی در 
چنین موقعیت هایی طبیعی است و نباید بابت 

این احساس  خجالت کشید.

روش برخورد با کودکان زیر 7 سال
نکته بسیار مهم در مورد بچه های زیر 7 سال 
این است که به کل آنها را از اخبار رادیو و 
تلویزیون و شبکه های خبری دور نگه دارید. اگر 
اخبار را از تلویزیون دنبال می کنید، آن را دور 
از دسترس کودکان این گروه سنی نگاه کنید. 
تماشای تصاویر خشونت آمیز، جنگ، فجایع 
کودکان  برای  سوگواری ها  و  سوانح  طبیعی، 
زیر 7 سال بسیار ترسناک تر از آن است که ما 

فکر می کنیم. اگر بچه های زیر 7 سال کنجکاوی 
می کنند بهترین راه این است که این اطالعات 
را از طریق صحبت به آنها انتقال دهید. کودکان 
زیر 7 سال نیاز بیشتری به احساس امنیت دارند 
و درباره از دست دادن پدر و مادرشان نگران 
می شوند. ترس ها و نگرانی های آنها را بی اهمیت 
جلوه ندهید. به رسمیت شناختن این ترس ها 
مهم ترین قدم برای مدیریت اضطراب شان است. 
در تفکیک واقعیت از خیال و فانتزی به آنها کمک 
کنید. فعالیت های زندگی را با نظم قبلی دنبال 
کنید چون نظم روزانه به کودکان احساس امنیت 
می دهد. با آنها فعالیت های مشترک انجام دهید 

و در عمل نشان دهید که مراقب شان هستید.

روش برخورد با کودکان ۸ تا ۱۲ سال 
در صحبت با کودکان ۸ تا ۱۲ سال باید بلوغ ذهنی، 
رشد عاطفی و ویژگی های روانی و حساسیت  
آنها و شرایط بلوغ را در نظر گرفت. بسیاری 
از کودکان این سن می توانند از لحاظ روانی از 
پس گفت وگو درباره  اتفاق های دلهره آور و اخبار 
بد بربیایند اما به طور کلی باید دیدن شبکه های 
خبری را در آنها محدود کرد و در حضورشان 
درباره  اخبار بد بحث و تحلیل نکرد چون بیشتر 
به احساس ناامنی در آنها دامن می زند و این طور 
احساس می کنند که خطری جدی و نزدیک  آنها 
را تهدید می کند. در این موقعیت های بحرانی و 
غیرعادی بچه ها مثل بانک همه  چیز را در خود 
ذخیره می کنند و هر واکنش یا اظهارنظر شما 
اضطراب یا نگرانی را در آنها به وجود خواهد آورد. 

روش برخورد با نوجوان ها
نوجوان ها را نمی توان به راحتی خردساالن از قرار 
گرفتن در معرض اخبار نگران کننده بازداشت. 
بهترین کار این است که منابع خبری را کنترل شده 

در اختیارشان قرار دهید و مطمئن باشید اخبار را 
از رسانه هایی دنبال می کنند که تصاویر دلخراش 
یا خشونت آمیز را پخش نمی کنند. همچنین اجازه 
ندهید اخبار و رسانه ها به طور مستمر در خانه شما 
پخش شود و بخش عمده وقت آنها به شنیدن 
یا در معرض اخبار بودن بگذرد چون نوجوانان 
دنبال  اجتماعی  رسانه های  طریق  از  را  اخبار 
می کنند و احتمال مواجهه با محتوای ناخوشایند 
و خشونت بار به مراتب بیش از رسانه های رسمی 
مثل شبکه های خبری است، حتما هنگام تماشای 
اخبار یا تحلیل ها فرزندانتان را همراهی کنید و 
کنجکاوی آنها برای اطالعات بیشتر یا باخبر 
شدن از گمانه زنی ها درباره  پیامد اخبار ناگوار 
را به رسمیت بشناسید و به آنها کمک کنید که 
بدانند فعال برای بهبود شرایط، کاری از دستمان 
ساخته نیست و مواجه شدن با این حجم از اخبار 
و تحلیل ها فقط باعث اضطراب مان می شود و 
باید اخبار را سنجیده تر دنبال کنیم و خود را در 

معرض بمباران اطالعاتی قرار ندهیم. 

به عنوان والدین مراقبت از خودتان 
را فراموش نکنید 

فقط بچه ها نیستند که از دیدن و شنیدن مداوم 
اخبار ناگوار آسیب می بینند. افراد بزرگسال هم 
در این شرایط نیاز به مراقبت و حمایت دارند. 
معموال والدین و معلمان در این شرایط به حدی 
نگران و آزرده  خاطر هستند که نمی توانند منبع 
باشند.  شاگردان شان  یا  فرزندان  برای  آرامش 
یک راه حل مهم این است که غرق در اخبار 
بد و بدتر از آن گفت وگو با دوستان، خانواده و 
اطرافیان درباره  موضوع نشوید. این گفت وگوهای 
مستمر و اغلب بی نتیجه برای کشف علت وقوع 
حوادث ناگوار به حل موضوع کمک نمی کند و 
نگرانی  ها را عمیق تر و شدیدتر می کند بنابراین، 
در جمع های خانوادگی به جای تحلیل و بحث 
و گفت وگو فعالیت های دیگری را جایگزین 
کنید و با خانواده و کسانی که با آنها احساس 
صمیمیت می کنید وقت بگذرانید و برنامه های 
جمعی بگذارید. وقت گذرانی با نزدیکان احساس 
امنیت و رضایت را افزایش می دهد. احساس  های 
خشم و غم خود را در مواجهه با اتفاق های ناگوار 
پیش آمده به رسمیت بشناسید و آنها را سرکوب 
نکرده و بیان کنید. راه های بیان موثر احساسات 
را بشناسید تا از گذر زمان بتوان این وقایع را 

پشت سر گذاشت.

تاثیر حوادث و اخبار مختلف بر کودکان و نوجوانان 

اخباربد،کودکانرادچارترس،سردرگمیوناامنیمیکند

شنیدن مستمر اخبار بد ساختار مغز نوجوانان را با 
مشکل مواجه می کند

خبرهای بد به دو گروه اخبار شخصی و اخبار اجتماعی تقسیم 
می شوند. اخبار بد شخصی شامل از دست دادن یکی از نزدیکان و 
اخبار بد اجتماعی شامل زلزله، نابسامانی های اجتماعی و... است. 
گاهی بمباران این اخبار به خصوص در مورد خبرهای بد اجتماعی به 
قدری زیاد است که افراد بیش از حد با این اخبار درگیری روانی پیدا 
می کنند. این مساله در مورد نوجوانان بیشتر حائز اهمیت است زیرا 
دغدغه نوجوان به جای درس، مدرسه و تحصیل، دغدغه اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی می شود. این مساله باعث جهش رشد در ساختار 

روانی نوجوان خواهد شد و به او آسیب خواهد رساند.
همچنین شنیدن اخبار بد و در معرض اخبار بد قرار گرفتن نوجوانان 

به صورت متوالی و متعدد، در رشد مغزی آنها تاثیر می گذارد و 
ساختار مغز آنها را با مشکل مواجه می کند. قسمت عمده مغز بر اثر 
شنیدن اخبار بد تحت تاثیر قرار می گیرد و بخش مربوط به حافظه یا 
مموری بر اساس فرضیات علمی عنوان شده در کودکی و نوجوانی 

در اثر اخبار متوالی بد دچار آسیب خواهد شد.
از دیگر آثار اخبار بد به صورت متوالی بر کودکان و نوجوانان آثار 
شناختی است چرا که این قشر از جامعه از نظر شناختی رشد کافی 
ندارد و این مساله آنها را دچار خطای شناختی می کند و شنیدن 
زیاد اخبار بد سبب می شود نوجوان تصور کند دنیا و اخبار جامعه 
قابل اعتماد نیستند. همین تصور سبب می شود از تعداد دوستان نوجوان 
کاسته شده و تمایل او برای استفاده از وسایل الکترونیکی و شبکه های 

اجتماعی بیشتر شود.

در مدت اخیر با حوادث و وقایع ناگواری مانند شهادت سردار سلیمانی، فوت تعدادی 
از تشییع کنندگان در کرمان، سقوط هواپیما و واژگونی اتوبوس روبرو شدیم. وقتی تعداد 
حوادث ناگوار زیاد می شود، افراد به تناسب شرایط و سنشان تاثیرات متفاوتی می پذیرند، 
به خصوص اینکه کودکان و نوجوانان از شنیدن اخبار ناگوار مستمر در بازه زمانی کوتاه 
تاثیر بیشتری می بینند. به همین دلیل یکی از کارهایی که باید انجام شود، مراقبت از کودکانی است که با سن کم نمی توانند همه بحران ها 

را تجزیه و تحلیل کنند.
یکی از محیط هایی که می تواند فضا را مدیریت کند، مدارس است. اگر مدارس بتوانند در این شرایط سازوکار الزم را برای کاستن 

از فشار روانی کودکان تدارک ببینند و به اصطالح تبدیل به »مدارس دوستدار کودک« شوند، می توانند فضای بانشاط تری 
برای کودکان فراهم کنند. کودکان باید از ترس، هراس، نگرانی و... که به دنبال تعدد اخبار مربوط به مرگ و حادثه 

ایجاد می شود، محافظت شوند، مدرسه می تواند چنین فضایی را با برنامه های مشارکتی، کارهای گروهی، تغییر 
فضای مدرسه و... فراهم کند. 

چه بخواهیم و چه نخواهیم بحران ها موجب ایجاد اضطراب در کودکان می شوند اما آیا کودکان نباید در مورد این 
حوادث اطالعات داشته باشند؟ پاسخ این است که کودکان به هرحال اطالعاتی را از راه های مختلف کسب می کنند 
اما این اطالعات باید به شکل مدیریت شده و بدون آنکه موجی از نگرانی را به آنها منتقل کند، در اختیارشان قرار 
بگیرد. در صورت بی توجهی به این موضوعات ممکن است کودکان دچار افسردگی شوند. افسردگی تنها به دنبال 
سیل و زلزله اتفاق نمی افتد، بلکه تمام اخبار ناگوار و منفی می تواند زمینه ساز این شرایط باشد. کنار مدرسه نقش 
خانواده ها نیز حائز اهمیت است. حضور بیشتر والدین کنار فرزندان و با هم بودن می تواند ترس ها و نگرانی های 
کودکان را کاهش دهد. همچنین والدین باید دقت داشته باشند تمام زمان حضور در منزل و مجاورت با فرزندان 

را صرف گفت وگو درباره اخبار نکنند. درواقع خانواده ها باید در این شرایط خودمراقبتی ها کنند.
توجه داشته باشید انتشار فیلم ها و اخبار ناگوار نیز روی این مساله تاثیر گذار است. حضور در فضاهای مجازی 

باید با نظارت والدین و کنترل شده باشد. کودکان قدرت تجزیه و تحلیل بزرگ ترها را ندارند بنابراین اگر این فضا 
را مدیریت کنیم، آنها را از آسیب دیدگی حفظ خواهیم کرد. یادتان باشد گسترش فضای غم حتی روی بزرگساالن هم 

تاثیرگذار است و باید نسبت به این موضوع دقت داشته باشیم تا امنیت روانی افراد حفظ شود.

کودکان تا قبل از ۸ سالگی، ذهن انتزاعی دارند و امکان درک اخبار بدی مثل 
ترور، جنگ و... را مانند بزرگساالن ندارند. هنگام مطالعه و رصد اخبار بد از 
طریق رسانه ها، کودکان باید تا حد ممکن از سروصدا دور باشند. در گفت وگوهای 

خانگی به کودکان استرس ندهید و احساس امنیت آنها را به خطر نیندازید.
حتی اگر بناست به دلیل اصرار کودکان، توضیحاتی به آنها بدهید، مراقب نحوه بیان و لحن کالمتان باشید. اجازه دهید کودک 
احساساتش را ابتدا بیان و منتقل کند. از ذهنیات او مطلع شوید و سپس در یک تعامل سازنده نکاتی به او بگویید. یادتان نرود، 
هر بار به بهانه  های مختلف به او اطمینان دهید که مادر و پدر کنار او هستند. نحوه توضیح اخبار بد به کودکان می تواند 
توأم با بازی، نمایش، داستان، ساخت کاردستی و... باشد. در یک مکان و زمان و موقعیت مناسب برای کودکان 
درباره حوادث و اخبار بد و ناگوار صحبت کنید. دائم تلویزیون منزل در حضور کودک روشن نباشد و او را 
مقابل سیالب اخبار بد قرار ندهید. از کودکان بخواهید هر زمان حس منفی داشتند با شما در میان بگذارند.

هرگز یک کودک را با رسانه های حاوی اخبار بد و ناگوار و منفی تنها نگذارید.
هیچ گاه با بی حوصلگی به احساسات و سخنان کودک در ارتباط با اخبار بد و... پاسخ ندهید. نحوه 
توضیح حوادث، باید روند و سناریوی مناسبی داشته باشد، آغاز و پایان مثبت و ذکر موارد احیانا 

منفی در البالی سخنان ضروری است.
هرگز تلفن همراه خود را که احیانا حاوی تصاویر یا فیلم های منفی و فجیع مرتبط با حادثه است در 
اختیار کودک قرار ندهید. چنانچه فرزندتان اصرار به داشتن گوشی شما دارد، تبلتی با محتوای امن 
در اختیارش قرار دهید. به کودکی که سواد خواندن و نوشتن دارد، اجازه ندهید بدون اطالع شما 
در فضای مجازی دنبال پاسخ سواالتش باشد. با افزایش و تقویت سواد رسانه ای خود و اطرافیانتان، 
به نکات مذکور دقت الزم داشته باشید. اگر کودکتان مهدکودک می رود یا توسط پرستار یا مادربزرگ 

و پدربزرگ و... نگهداری می شود، این حساسیت ها را به آنها نیز منتقل کنید.
نظارت بر محتوای دریافتی کودکان از رسانه ها در قالب های بصری، نوشتاری و... بیش از هر زمان در 
این ایام نیاز به مدیریت و نظارت دارد. این حساسیت در موارد رسانه های تصویری و دیداری- شنیداری 

بیش از پیش مورد تاکید است. سعی کنید والدینی مسوول و آگاه و متعهد باشید.

امنیتروانیکودکانرابهخطرنیندازیمازکودکاندربرابرهجومخبرهایبدحفاظتکنیم

بزرگترهابایدازتماشایاخبارو
تحلیلآنهمراهبابچههاپرهیزکنند
ودرصورتامکان،خودشاندرباره
رویدادواتفاقنگرانکنندهایکهدر
اخبارتکرارمیشودوجامعهرادرگیر
میکند،بانوجوانهاوکودکانباالی7
سالصحبتکنند.بهاینترتیببه
عنوانوالدینمیزاناطالعاتیکهدر
اختیارکودکانقرارمیگیردراکنترل
میکنندوازمیزانترسونگرانی
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 سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی 
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پژوهشگر ارتباطی و مدرس 
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»ژاپنیها«گریهمیکنند
گریه کردن روش خوبی برای مقابله با استرس است. این راهکار 
در مدارس و ادارات ژاپن کامال پذیرفته شده است و بیانگر رسیدن 
به حالت روانی آرام خواهد بود. گریه کردن تحت تاثیر هیجانات 
مثبت و منفی، با تحریک سیستم عصبی پاراسمپاتیک موجب کاهش 
استرس می شود. به این ترتیب بدن در حالت آرامش قرار می گیرد. 
ضربان قلب کاهش می یابد و اندام ها حالت استراحت پیدا می کنند. 

در کل، گریه روش خودایمنی در برابر فشارهای عصبی است.

»روسها«غذامیخورندوحرف
میزنند

غذاخوردن ساده ترین و در دسترس ترین روش 
برای مقابله با استرس است. روس ها این عادت 
را از کودکی دارند و به همین دلیل زنان در 
این کشور پس از طالق یا اخراج از کار دچار 
اضافه وزن می شوند. آنها همچنین برای تسکین 
فشارهای عصبی با دوستان، اعضای خانواده یا 
همکاران صحبت می کنند و از هر 10 نفر، یکی 
در شرایط استرس زا به کلیسا می رود. به همین 

دلیل است که مراکز روان شناسی در روسیه مراجعان بسیار کمی 
دارند زیرا روس ها تمایلی به صرف هزینه برای حرف زدن ندارند.

»چینیها«پایبنداصولطب
سنتیهستند

طب سنتی  چین از جمله طب سوزنی و 
طب فشاری از دیرباز برای درمان مشکالت 
متعدد از جمله رهایی از استرس کاربرد داشته 
است. آنها معتقدند استفاده از طب سوزنی، 
کمی پایین تر از فاصله میان انگشت شست 
و انگشت دوم پا همچنین دو نقطه در پشت 

سر می تواند به کاهش استرس و سردرد ناشی از آن 
کمک کند. همچنین فشردن فاصله میان انگشت اشاره و 
شست دست را نیز برای بهبود خستگی و دردهای ناشی 
از استرس موثر می دانند. البته استفاده از داروهای گیاهی 
و اسانس های طبیعی مانند اسطوخودوس و رزماری نیز 

بین مردم این کشور رواج دارد. 

»سوئدیها«باماساژبهآرامشمیرسند
ماساژ سوئدی امروزه به عنوان یکی از موثرترین روش های غلبه بر استرس در 
دنیا شناخته شده است. در این نوع ماساژ که با مالش عضالت در جهت بازگشت 
خون به قلب انجام می شود، برای افزایش سطح اکسیژن خون، کاهش سموم 
ماهیچه ها، بهبود جریان خون و انعطاف پذیری بدن مفید است. در این نوع از 
ماساژ از روغن های ماساژ، کرم و لوسیون نیز استفاده می شود و ماساژ حدود یک 

ساعت طول می کشد. حرکات اصلی ماساژ سوئدی در 5 مرحله؛ افلوراژ )مالش طوالنی با کف دو دست(، فشار 
)شل شدن عضالت و افزایش گردش خون(، ضربه )تحریک عضالت و رفع تنش به کمک دست و انگشتان(، 
لرزش )شل و آرام شدن عضالت با استفاده از دست یا دستگاه( و اصطکاک )آزادی گره های عضالنی از طریق 

فشار سریع دایره ای شکل( انجام می شود. 

»هندیان«ازیوگاکمکمیگیرند
یوگا مجموعه ای از حرکات خاص بدنی و تمرینات تنفس است 
که به نشاط جسم و ذهن کمک می کند. این تمرینات در طب 
سنتی  هند؛ آیورودا، جایگاه خاصی دارد و مکمل دیگر اصولی 
مانند مدیتیشن است. برمبنای این اصول، همه جوانب انسان، بدن 
با ذهن و ذهن با روح، برای دستیابی به 
زندگی شاد، متعادل و مفید مورد توجه 
است. البته کنار یوگا و مدیتیشن، توجه به 
تغذیه درست مانند گیاهخواری و پرهیز از 
دریافت ترکیبات شیمیایی نیز برای حفظ 
آرامش توصیه می شود. 

»ترکها«بهحماممیروند
حمام ترکی قدمت طوالنی در این کشور دارد و تاثیر 
آن در بهبود فشارهای عصبی و استرس شغلی، ثابت 
شده است. وجود بخار و گرمای مطبوع در حمام باعث 
اتساع عروق می شود که در نتیجه 
آن، جریان خون بهبود پیدا می کند 
و اثر آرامش بخشی بر بدن خواهد 
داشت. البته عالوه بر اینکه منافذ 
پوست کامال باز شده و به شکل 
تاثیر  پاک سازی می شود،  عمقی 
مثبتی بر تسکین دردهای موضعی 
و سرماخوردگی دارد. 

»اسپانیاییها«میخندند
خنده تاثیر جدی در مقابله با استرس دارد و اسپانیایی ها به این 
اصل کامال وفادارند. احوالپرسی روزانه آنها در محل کار صرفا 
به سالم و صبح بخیر خالصه نمی شود و حتما 
در این فرصت گپی راجع به مسابقه شب قبل یا 
تجربه خوشایند خود می زنند. مردم این کشور فایده 
خندیدن را در این می دانند که می توانند جنبه های 
مثبت هر اتفاق را ببینند و از ایده های نو دیگران 
لذت ببرند و با هم همکاری داشته باشند. به عالوه، 
آنها خندیدن را روشی برای تمرکز بر مشکل و 
جستجوی بهترین راهکارهای غلبه بر آن می دانند.

»دانمارکیها«یککلمهجادوییدارند
»اهمیتی ندارد« یا »نگران نباش« تقریبا 
دانمارک  در   »Pyt« کلمه  معادل 
است. مردم این کشور زمانی که 
با شرایط استرس زا و غیرقابل کنترل 
مواجه می شوند، این کلمه را با خود 
می گویند تا به جای صرف زمان برای 
فکر کردن به موقعیتی ناخوشایند، 
روش دیگری برای پیشبرد و رهایی  
پیدا کنند. در واقع، تکرار این کلمه 
باعث تمرکز بر افکار مثبت می شود. 
موفقیت کاربرد این روش به حدی است که امروزه این کلمه 
روی دکمه های بزرگ قرمزرنگی، نوشته و روی دیوار مدارس 
و منازل دانمارکی ها نصب شده تا در شرایط استرس زا توجه 

افراد را به خود جلب کند.

نگاهی به عادت های ضد استرس مردم در کشورهای مختلف

مردم دنیا برای 

کاهش استرس شان 
چه می کنند؟

کمی استرس در زندگی همه انسان ها الزم است زیرا 
می تواند انگیزه ای برای تالش و مقابله با مشکالت 
باشد. البته توانایی مدیریت شرایط استرس زا در 
زندگی به کنترل بهتر اوضاع کمک می کند و از 
طرفی مانع از تبدیل استرس به نگرانی های مداوم و اضطراب های 
آزاردهنده خواهد شد. این در حالی است که استرس مزمن نه تنها به 
آرامش ذهنی آسیب می رساند، بلکه تهدیدکننده سالمت جسم است 
و به دلیل تضعیف سیستم ایمنی زمینه ساز بیماری های مختلف مانند 
افسردگی، بیماری های قلبی، پرفشاری خون، آلزایمر و... می شود. 
در این میان، شناخت راهکارهای مدیریت استرس تاثیر بسزایی در 
پیشگیری از این عوارض دارد و می توان با توجه به ویژگی های 
فردی مورد استفاده قرار داد. موضوع صفحه »پوستر سالمت« این 

هفته نیز به این موارد اختصاص داده شده است.

1 فعالیت هنری انجام دهید: پیش از آنکه 
استرس های روزمره تمام انرژی شما را تحلیل دهد، انجام کارهای 

هنری و مورد عالقه را در برنامه روزانه خود بگنجانید. بافتنی، نقاشی، موسیقی 
و حتی باغبانی از جمله بهترین کارها برای این منظور است. حتی خاطره نویسی 

نیز تاثیر مثبتی دارد و تنش های ذهنی را کاهش می دهد.

2 باتری خود را شارژ کنید: بارها اتفاق افتاده که به دلیل مشغله های مکرر، ذهن دچار 
آشفتگی می شود و قادر به تصمیم گیری درست نیست. جالب اینکه مطالعات علمی از تاثیر اوقات کوتاه 

استراحت حین کار و فعالیت حکایت دارد بنابراین خود را به خاطر صرف چند دقیقه برای نوشیدن یک فنجان 
قهوه یا پیاده روی کوتاه در محوطه اداره سرزنش نکنید زیرا به این ترتیب، بازده ذهنی و مهارت حل مساله در شما 

تقویت می شود. چرت بعدازظهر نیز به بهبود روحیه و آرامش ذهنی شما کمک خواهد کرد.

3 اخبار نبینید: زمانی که خسته و کالفه به منزل برمی گردید، معموال گوش دادن به اخبار یا مطالعه روزنامه، استرس 
را تشدید می کند. اطالع از اتفاقات سیاسی و اجتماعی را به پس از استراحت کوتاه و نوشیدن فنجانی چای موکول کنید.

4 ورزش کنید: انجام تمرینات ورزشی موجب می شود تمرکزتان نسبت به شرایط استرس زا کاهش پیدا کند 
و ذهن توان بهتری برای امور مختلف داشته باشد. همچنین ترشح هورمون آندروفین پس از ورزش زمینه ساز 

احساس نشاط و سرزندگی در شما خواهد شد.  

5 رایانه را خاموش کنید: براساس مطالعات، استفاده مداوم از رایانه می تواند زمینه ساز 
استرس، کم خوابی و افسردگی در خانم ها شود. کارکردن تا دیروقت نیز زمینه ساز استرس 

در مردان است بنابراین حین کار روزانه با رایانه، به طور مرتب از جایتان بلند شوید 
و چند تمرین کششی داشته باشید و به چشم هایتان استراحت بدهید. 

شب ها نیز حداقل یک ساعت پیش از خواب، رایانه را 
خاموش کنید.

 5
توصیهسادهبرای
غلبهبراسترس

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی
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مديريت استرس 
در دوران کاهش وزن 

معموال افراد مبتال به اضافه وزن یا افرادی که 
در دوره رژیم الغری به سر می برند، به دلیل 
استرس تحمیل شده بر بدنشان ممکن است 
به سمت عادت های غذایی نادرست مانند 

ریزه خواری روبیاورند. 
استرس در افراد مبتال به اضافه وزن بیشتر 
به دلیل باال بودن سطح التهاب در بدنشان 
ایجاد می شود و افرادی که در دوره رژیم 
الغری به سر می برند هم بیشتر به دلیل تغییر 
میزان دریافت کالری، درجاتی از استرس 
را تجربه می کنند. به طور کلی، برخی نکات 
تغذیه ای برای این دو گروه از افراد وجود 
دارند که رعایت شان می تواند میزان استرس 

عمومی  را کاهش دهد. 
یکی از این عادت ها شروع کردن روز با 
است.  گرم  دمنوش   یا  چای  فنجان  یک 
ایجاد  باعث  می توانند  گرم  نوشیدنی های 
حس رضایت در افراد شوند. دومین توصیه، 
مصرف صبحانه کامل است. خوردن صبحانه 
کامل که شامل منابع غذایی پروتئینی، غالت،  
مغزها و صیفی ها باشد، می تواند برای مدت  
طوالنی تری حس سیری و رضایت برای 
افرادی که در رژیم الغری هستند، همراه 
داشته باشد و استرس آنها را کاهش دهد.

بد نیست که این افراد در وعده صبحانه حتما 
از یک ماده غذایی سرشار از پروتئین مانند 
تخم مرغ آبپز یا پنیر استفاده کنند. توصیه 
می شود خوراکی های جویدنی مانند هویج 
یا خیار حتما همراه با میان وعده مصرف 
شوند زیرا عمل جویدن می تواند هم حس 
سیری را به مغز منتقل کند و هم تا حدی 
باعث فروکش کردن استرس شود. مصرف 
مغزهای خام و غالت سبوس دار در وعده ها 
و میان وعده های غذایی هم می تواند فیبر، 
ویتامین و مواد معدنی کافی به بدن این 
افراد برساند و جلوی استرس بیش از حد 

آنها را بگیرد. 

پيشنهاد كتاب

نامكتاب:...................................امامرضاعلیهالسالم
پديدآوردنده:..............................................زهراعبدی
انتشارات:...........................................كتابجمکران
..........................................25صفحه تعدادصفحات:

نرم افزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن 
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در 
دسترسی عموم عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی، از سوی 

دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین کتابخانه 

عمومی« و »دریافت فراخوان جشنواره« است.
عالقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد
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ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السالم آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السالم عالقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السالم« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیه السالم 

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خالصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پُر 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

راههایدريافتمنابعجشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به باال(

 امام رضا علیه السالم
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سالم اهلل علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السالم 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السالم

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السالم برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السالم 

نویسنده: مجید مالمحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السالم
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 دّر عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السالم شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السالم

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راههایشركتدرجشنواره
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.

بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد

گاهی لیزر موهای زائد
باعث پرمويی می شود

همه ما دوست داریم پوستی سالم، زیبا، باطراوت و شاداب داشته باشیم و برای 
رسیدن به این منظور سراغ راهکارها و اقدامات درمانی متعددی می رویم. گاهی 
اوقات برخی روش های درمانی از جمله لیزرها به ما کمک می کنند به این هدف 
نائل شویم. یکی از لیزرهایی که برای زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد لیزر 
موهای زائد است. لیزری که اگر زیر نظر متخصص انجام شود نتایج خوبی به دنبال 
خواهد داشت و اگر توسط افراد کارنابلد و به خصوص در آرایشگاه ها یا مراکز 
غیرمعتبر انجام شود، عوارض و تبعات مختلفی از جمله سوختگی پوست و ایجاد 
جوشگاه و... گریبانگیر فرد متقاضی خواهد شد...صفحه 29
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6 مورد از مهم ترین توصیه های تغذیه ای در شرایط پراضطراب 

 رژیم درمانی استرس
یکی از توصیه های عمومی 
برای  تغذیه  متخصصان 
و  کودکان  بزرگسال،  افراد 
شرایط  در  که  سالمندانی 
استرس زا و پراضطراب قرار دارند، این است 
که برای کاهش استرس خودشان یک لیوان 
به  گرم  نوشیدنی های  بنوشند.  گرم  نوشیدنی 
افزایش ترشح دوپامین و سروتونین در مغز 
کمک می کنند و به این ترتیب باعث کاهش 
استرس عمومی و القای حس آرامش به بدن 
می شوند. اگر دمنوش های طبیعی مانند دمنوش 
اسطوخودوس، بابونه، گل گاوزبان و چای سبز 
در دسترس تان است، چه بهتر که یک لیوان از 
این دمنوش های گرم و معطر را همراه کمی 
عسل مصرف کنید تا شرایط مغزی شما از حالت 
استرس و اضطراب خارج شود. نوشیدنی های گرم 
می توانند تحریک پایانه های عصبی برای افزایش 
استرس را کنترل کنند و به کاهش استرس در 
بدن منتهی شوند. اگر دمنوش های گیاهی طبیعی 
در دسترس تان نیست، حتی نوشیدن یک لیوان 
چای بسیار رقیق یا آب جوش همراه عسل 
هم می تواند به کاهش استرس تان کمک کند. با 
این مقدمه در صفحه »سفره سالم« این هفته، به 
بررسی مهم ترین توصیه های تغذیه ای در شرایط 

استرس زا می پردازیم. 

1  شکالت تلخ مصرف کنید 
بسیاری از تحقیقات ثابت کرده اند مصرف شکالت 
تلخ )باالی 70 درصد( می تواند تا حد قابل توجهی 
باعث کاهش استرس در تمامی افراد و خصوصا 
کودکان شود. شکالت تلخ مقادیر قابل توجهی از 
انواع آنتی اکسیدان ها را در خود جا داده و مصرف 
حدود 15 تا 20 گرم از آن در شرایط استرس زا 
می تواند باعث کاهش شدید هورمون های استرس در 
بدن شود. محققان توصیه می کنند برای کنترل استرس 
عمومی بدن، مخصوصا در اوقات و دوره هایی که 
استرس شما زیاد است، حتما به صورت هفتگی 
حداقل 40 تا 50 گرم شکالت تلخ مصرف کنید. 
شما می توانید شکالت تلخ را روی حرارت مالیم 
با شیر  از مخلوط کردن آن  ذوب کنید و پس 
گرم بنوشید. ترکیب شیر گرم و شکالت تلخ هم 
از بهترین ترکیبات آرامش بخش و ضداسترس 

محسوب می شود. 

2 غالت سبوس دار را فراموش نکنید 
یکی از کارهایی که می تواند باعث افزایش استرس 
اکسیداتیو در بدن بعضی افراد شود و استرس روانی 
آنها را تشدید کند، روآوردن به مصرف غالت 
تصفیه شده مانند نان ها یا ماکارونی های تهیه شده 
از آرد سفید یا برنج سفید است. این در حالی 
است که اگر شما در شرایط استرس زا، غالت 
روزانه تان  غذایی  رژیم  در  را  کامل  سبوس دار 
بگنجانید، می توانید با افزایش سطح سروتونین در 
مغز باعث بهبود خلق وخو و کاهش استرس تان 
شوید. نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که در 
شرایط استرس زا غالت سبوس دار مصرف می کنند، 
آرامش ذهنی بیشتری برای تمرکز و تصمیم گیری 

خواهند داشت. 

3 مصرف ماهی های چرب را جدی بگیرید 
انواع ماهی های چرب مانند سالمون، ساردین، 

قزل آال، کیلکا یا خال مخالی، مقادیر قابل توجهی 
از اسیدهای چرب امگا3 را در خود جاداده اند. 
تحقیقات بسیار فراوانی ثابت کرده اند این اسیدهای 
چرب، نقش برجسته ای در بهبود خلق وخو، کاهش 
استرس، عصبانیت و افسردگی ایفا می کنند. به 
همین دلیل به تمام افرادی که در شرایط استرس زا 
قرار دارند، توصیه می شود حداقل هفته ای 3 مرتبه 
و هر مرتبه حداقل 100 تا 150 گرم ماهی مصرف 
کنند. اگر در شرایطی هستید که امکان مصرف 
3 مرتبه در هفته از ماهی های چرب برای شما 
فراهم نیست، می توانید با نظر پزشک مصرف 
مکمل های روغن ماهی یا امگا3 را در برنامه 
روزانه یا هفتگی تان داشته باشید. میزان مصرف 
مکمل امگا3 به نظر پزشک شما بستگی دارد 
اما نکته مهم این است که در شرایط استرس زا 
به هیچ وجه نباید مصرف ماهی یا مکمل حاوی 
روغن ماهی را فراموش کرد. بد نیست بدانید شیر 
سویا، زرده تخم مرغ، گردو، بذر کتان و دانه چیا 
هم مانند ماهی های چرب، مقادیری از اسیدهای 
چرب امگا3 را در خود جا داده اند. به همین دلیل 

می توانید در صورت دسترسی نداشتن به ماهی 
یا مکمل های حاوی امگا3، به صورت دوره ای 
از این خوراکی ها نیز برای کاهش میزان استرس 

روزانه تان استفاده کنید. 

4 شیر گرم بنوشید 
استرس،  کاهش دهنده  خوراکی های  دیگر  از 
مخصوصا برای کودکان و سالمندان، می توان به 
شیر گرم اشاره کرد. مصرف شیر گرم با راحت کردن 
عضالت بدن و کمک به افزایش ترشح سروتونین 
باعث کاهش شدید استرس، بهبود خلق وخو و 
ایجاد آرامش عمومی در فرد می شود. اگر در شرایط 
استرس زایی قرار دارید که خواب شبانه تان دچار 
اختالل شده یا فرزندتان به دلیل استرس نمی تواند 
خواب شبانه خوبی را تجربه کند، توصیه می کنیم 
مصرف یک لیوان شیر گرم حدود یک ساعت قبل 
از خواب را فراموش نکنید. از طرف دیگر، تحقیقات 
فراوانی ثابت کرده اند  کلسیم باالی موجود در شیر هم 
می تواند مستقیم بر کاهش حس اضطراب، استرس 
و افسردگی تاثیرگذار باشد. توصیه متخصصان تغذیه 
به افرادی که می خواهند با کمک مصرف شیر 
گرم تا حدی استرس شان را کاهش دهند، این 
است که حتما از شیرهای غنی شده با ویتامین 
D استفاده کنند. همراه شدن ویتامین D با کلسیم 
در شیر باعث می شود مصرف آن شیر غنی شده 
به شل شدن عضالت و بهبود خلق وخو کمک 
بیشتری کند. اگر شما یا فرزندتان جزو آن گروه 
از افرادی هستید که نمی توانید بیش از اندازه شیر 
بنوشید، توصیه می شود مصرف ماست، پنیر، بادام، 
سبزی های برگ سبز تیره و تخمه آفتابگردان را در 

رژیم روزانه تان داشته باشید. 

5 مغزها را به صورت خام بخورید 
انواع مغزهای خام حاوی اسیدهای چرب مفید، 
ویتامین های گروه B، منیزیم و پتاسیم هستند. به 
همین دلیل مصرف روزانه آنها در شرایط استرس زا 
می تواند به کاهش ترشح هورمون استرس و افزایش 
ترشح هورمون شادی یا رضایت در مغز کمک کند. 
انواع مغزهای خام شامل پسته، بادام، گردو، فندق، 
بادام  زمینی و بادام هندی می شوند و الزم نیست هر 
روز همه آنها را در حجم زیادی مصرف کنید. اگر 
بتوانید روزانه یک مشت بسته )28 گرم( از مغزهای 
خام را استفاده کنید، کمک بسیار بزرگی به کاهش 
استرس خودتان کرده اید. توصیه متخصصان تغذیه 
برای کسانی که فرد سالمند یا کودکی در منزل دارند 
که نمی توانند مغزها را بجوند، این است که مغزها 
را به صورت پودر دربیاورید و این پودرهای مغزی 
را به غذا، ساالد، سس های ساالد یا ساندویچ های 

آنها اضافه کنید. 

 C ویتامین  از  سرشار  خوراکی های   6
مصرف کنید 

تحقیق جامعی که در سال 2015 میالدی درباره 
در  استرس  سطح  کاهش  بر  ویتامین ها  تاثیر 
بدن انجام شد، ثابت کرد دریافت روزانه 500 
میلی گرم ویتامین C نقش بسیار برجسته ای در 
کاهش استرس بازی می کند. به همین دلیل به همه 
افرادی که شرایط استرس زایی را در زندگی تجربه 
می کنند، توصیه می شود روزانه مصرف پرتقال، 
گریپ فروت، توت فرنگی، فلفل دلمه ای،  کیوی، 
پیاز خام و گوجه فرنگی را در برنامه غذایی خود 

و اعضای خانواده شان داشته باشند.
Everyday Health :منبع

طب سنتی برای افرادی که در شرایط تنش زا و پراسترس زندگی می کنند 
یا قرار می گیرند، توصیه های تغذیه ای مختلفی دارد. 

در ادامه به رایج ترین موادی که می توان با محصوالت غذایی در دسترس 
آنها را آماده کرد، اشاره کرده ایم: 

 
شکالت صبحانه سنتی  1

این شکالت صبحانه سنتی می تواند گزینه بسیار خوبی برای کودکانی باشد 
که ناخواسته در معرض استرس یا اخبار استرس زا قرار می گیرند. شکالت 
صبحانه سنتی، عطر و طعم بسیار خوبی دارد و مصرف آن باعث آرامش 
روانی می شود. برای تهیه این شکالت می توانید 6 قاشق غذاخوری ارده را با 
1 قاشق غذاخوری عسل، 1 قاشق غذاخوری پودر نارگیل، 1 قاشق غذاخوری 
پودر گردو و 1 قاشق چای خوری هل ساییده شده مخلوط کنید و این مخلوط 

را تا پایان مدت مصرف در دمای محیط نگه دارید. 

2 مربای شکوفه درخت سیب 
این مربا یکی از خوراکی های بسیار مفید برای تقویت اعصاب، کاهش اضطراب 
و پایین آمدن میزان استرس در بدن است. مربای شکوفه درخت سیب می تواند 
به عنوان صبحانه یا شام برای تمام افراد خانواده ای که در معرض شرایط استرس زا 
قرار دارند، مناسب باشد. شما می توانید برای تهیه این مربا حدود 100 گرم 
از شکوفه درخت سیب را خرد کرده و آن را کامال با 100 گرم گلقند ترکیب 
کنید. سپس این ترکیب را بدون قرار دادن روی حرارت تا اندازه ای هم بزنید 
که کامال یکنواخت شود. این مربا می تواند خارج از یخچال نگهداری شود. 
برای تهیه گلقند 100 گرم برگ گل سرخ را با 100 گرم شکر به خوبی مخلوط 

کنید و این مخلوط را 40 روز در معرض نور آفتاب قرار دهید. 

3 دمنوش بهارنارنج 
دمنوش بهارنارنج جزو بهترین نوشیدنی ها برای ایجاد آرامش روانی و 
کاهش شدید استرس در بدن است. برای تهیه این دمنوش کافی است یک 
قاشق غذاخوری بهارنارنج را داخل قوری بریزید و 2 لیوان آب جوش 
غیرمستقیم  حرارت  روی  قوری  دهید  اجازه  سپس  کنید.  اضافه  آن  به 
مانند بخار سماور حدود 20 دقیقه گرما ببیند. درنهایت این دمنوش را 
با مقداری نبات زعفرانی یا عسل میل کنید و از خواص آرامبخش بسیار 

قوی آن بهره بگیرید. 

4 دمنوش مرزنجوش 
مرزنجوش از دیگر گیاهان دارای طبیعت گرم و بسیار آرامبخش است و 
مصرف آن، خصوصا در ساعات پایانی روز، می تواند شدیدا باعث کاهش 
استرس یا اضطراب روزانه شود. طرز تهیه و سرو این دمنوش درست مانند 

دمنوش بهارنارنج است. 

دمنوش بادرنجبویه و زیرفون  5
از دیگر دمنوش های سنتی و بسیار موثر در آرامش روانی و کاهش استرس 
می توان به دم کرده بادرنجبویه و زیرفون اشاره کرد. این دمنوش عالوه بر 
آرامبخش بودن، خواب آور خوبی هم محسوب می شود. از این رو، مصرف 
آن بیشتر برای ساعات پایانی روز مفید است. برای تهیه دمنوش بادرنجبویه و 
زیرفون باید یک قاشق مرباخوری بادرنجبویه را همراه یک قاشق غذاخوری 
زیرفون داخل قوری بریزید و 2 لیوان آب جوش به قوری اضافه کنید. اجازه 
دهید دمنوش حدود 20 دقیقه روی حرارت غیرمستقیم گرما ببیند و سپس 

آن را همراه نبات سرو کنید. 

6 دمنوش بابونه 
گل بابونه هم خاصیت آرامبخشی دارد و هم به دلیل عطر بسیار دلپذیرش 
می تواند برای مصرف کننده بسیار نشاط آور باشد. به همین دلیل به افرادی 
که در معرض شرایط تنش زا و ناراحت کننده قرار دارند، توصیه می شود 
مصرف دمنوش بابونه را هم در برنامه خوراکی شان داشته باشند. برای 
بابونه را همراه 2 قاشق  باید 4 قاشق غذاخوری گل  این دمنوش  تهیه 
چینی  قوری  داخل  عسل  مرباخوری  قاشق   4 و  بهارنارنج  غذاخوری 
بریزید و 2 لیوان آب جوش به قوری اضافه کنید. اجازه دهید دمنوش 
حدود 20 دقیقه روی حرارت غیرمستقیم گرما ببیند و سپس آن را به 

صورت کامال گرم سرو کنید.

از شکالت صبحانه سنتی تا دمنوش بابونه

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر سیدسعید اسماعیلی
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 مترجم: 
راضیه فیاضی

توصیه متخصصان تغذیه به افرادی 
که می خواهند با کمک مصرف شیر 

گرم تا حدی استرس شان را کاهش 
دهند، این است که حتما از شیرهای 

غنی شده با ویتامین D استفاده کنند. 
همراه شدن ویتامین D با کلسیم در 

شیر باعث می شود مصرف آن شیر 
غنی شده به شل شدن عضالت و بهبود 

خلق وخو کمک بیشتری کند



حتما بیشتر شما شنیده اید که متخصصان بر مصرف منظم انواع 
حبوبات در رژیم غذایی هفتگی تاکید دارند اما شاید پرسش های 
زیاد و مشترکی در ذهن افراد بسیاری درباره مصرف حبوبات 
وجود داشته باشد که در ادامه به بررسی مهم ترین آنها می پردازیم. 

1. چرا مصرف حبوبات برای بدن مفید است؟
عمومی ترین پرسشی که درباره حبوبات مطرح می شود، این است 
انواع  بدانید  است  بهتر  بدن چیست؟  برای  آنها  فایده  اصال  که 
حبوبات در گروه بهترین منابع غذایی برای دریافت فیبر خوراکی، 
نتایج  قرار می گیرند.  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  گیاهی،  پروتئین 
مطالعات متعددی که در مورد مصرف حبوبات انجام گرفته اند، 
نشان می دهد اگر شما به طور منظم از حبوبات مختلف مانند انواع 
لوبیا، عدس و نخود در رژیم غذایی استفاده کنید هم به تنظیم 
قندخون در بدن کمک می کنید و هم جلوی افزایش کلسترول و 
فشارخون را می گیرید. بیشتر این مزایا هم به وجود فیبر فراوان، 
کالری نسبتا پایین، پتاسیم نسبتا خوب و سدیم کم موجود در 

حبوبات مربوط می  شود. 
2. آیا مصرف حبوبات برای کاهش وزن توصیه می شود؟ 

معموال افرادی که رژیم الغری دارند، بیشتر از دیگران نگران مصرف 
خوراکی های مختلف هستند اما این افراد باید بدانند خوشبختانه 

رژیم الغری  که  برای کسانی  در گروه خوب ها  انواع حبوبات 
دارند، جامی گیرند. حبوبات به دلیل فیبر زیادی که در خود دارند، 
می توانند برای مدت  طوالنی تری احساس سیری در ما ایجاد کنند 
و جلوی  ریزه خواری بین روز را بگیرند. به همین دلیل مصرف آنها 
می تواند برای افرادی که رژیم الغری دارند، بسیار مناسب باشد. 

3. مصرف چه میزان از حبوبات در طول هفته مجاز است؟ 
همان طور که می دانید، تغذیه علم تنوع، تناسب و تعادل است 
بنابراین توصیه به هیچ گونه زیاده روی، حتی زیاده روی در مصرف 
بهترین مواد غذایی هم معنایی ندارد. به این ترتیب ما باید محدودیتی 

برای مصرف حبوبات هم در برنامه غذایی داشته باشیم. از آنجایی 
که حبوبات معموال نفاخ هستند و می توانند مشکالتی مانند گازهای 
شدید معده و روده یا سنگینی برای مصرف کننده ایجاد کنند، توصیه 
می شود مصرف آنها را به حدود 3 لیوان در طول هفته محدود 
کنید. به خاطر داشته باشید همه افراد باید برای پیشگیری از نفخ 
ناشی از مصرف حبوبات حتما آنها را یکی -دو روز قبل از پختن 
با آب گرم خیس کرده و آب حبوبات خیس شده را قبل از پختن 
چند بار عوض کنند. ضمن اینکه انواع حبوبات باید به اندازه کافی 
حرارت ببینند و به هیچ وجه بعد از پختن زیر دندان نیایند. در این 
صورت، نفخ ناشی از مصرف آنها به حداقل ممکن خواهد رسید. 

4. آیا حبوبات می توانند جایگزین گوشت ها شوند؟ 
پرسش رایج دیگری که همواره درباره حبوبات مطرح می شود، 
این است که آیا این گروه غذایی جایگزین مناسبی برای گوشت ها 
هستند یا نه؟ بهتر است بدانید حبوبات، منبع بسیار خوبی برای 
دریافت پروتئین محسوب می شوند. اگر شما حبوبات را همراه با 
یک نوع از غالت مانند نان، سیب زمینی،  برنج یا ماکارونی مصرف 
کنید، می توانید پروتئین ها و اسید آمینه های کافی و ضروری را برای 
بدن تامین کنید. این درحالی است که هیچ کدام از پروتئین های 
گیاهی مانند انواع حبوبات حاوی ویتامین B12 نیستند و میزان 
جذب آهن آنها در بدن از جذب آهن گوشت ها و منابع حیوانی 

کمتر است بنابراین اگر می خواهید رژیم غذایی کاملی داشته باشید 
و درعین حال تمایلی هم به مصرف انواع گوشت ندارید، توصیه 
می کنیم حداقل کنار مصرف حبوبات، استفاده از منابع غذایی با منشاء 
حیوانی مانند تخم مرغ و انواع لبنیات را در رژیم روزانه تان داشته 
باشید تا دچار فقر آهن ناشی از کمبود ویتامین B12 در بدن نشوید. 
ـ عروقی مفید است؟  5. چرا مصرف حبوبات برای سیستم قلبی 
حبوبات  منظم  مصرف  که  شنیده اید  هم  شما  از  بسیاری  حتما 
این  دلیل  ندانید  شاید  اما  می کند  کمک  قلب  به حفظ سالمت 
موضوع چیست. از آنجایی که حبوبات حاوی مواد معدنی فراوان 
ازجمله پتاسیم هستند، فیبر غذایی بسیار زیادی هم در خود جا 
داده اند و جزو پروتئین های بدون چربی اشباع محسوب می شوند 
بنابراین مصرف منظم شان می تواند به پیشگیری از افزایش قندخون، 
کلسترول خون و فشارخون کمک کند. زمانی که این پیشگیری ها 
کنار یکدیگر قرار می گیرند، وضعیت بدن به نفع حفظ سالمت 

قلب تمایل پیدا می کند. 
6. مصرف حبوبات برای چه افرادی مناسب نیست؟ 

بهتر است افرادی که دچار نفخ های سنگین می شوند، ریفالکس 
معده دارند یا از مشکالت تنفسی رنج می برند، در مورد میزان 
از  ناشی  نفخ  کنند زیرا  با پزشکشان مشورت  مصرف حبوبات 

مصرف حبوبات می تواند برای گروهی از این افراد مشکل ساز شود

پاسخ به 6 پرسش رایج درباره حبوبات
نگاه متخصص تغذیه

   دکتر محمدحسن انتظاری/ مدیر گروه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1.اولین نکته ای که درباره پخت ماکارونی به صورت استاندارد 
مطرح است، این است که ماکارونی یا همان پاستا را بیش 
از اندازه نجوشانید و آن را پس از له شدن بافتش آبکش 
نکنید. یک بشقاب ماکارونی یا پاستای استاندارد باید حاوی 
بسیار کمی  میزان  به  که  باشد  پاستایی  تکه های  یا  رشته ها 

دندانگیر هستند. 

2. بهتر است برای پیشگیری از افزایش نمایه گالیسمی انواع 
پاستا، از دم کردن آنها خودداری کنید. پاستاهای دم کشیده 
بیشتر از آنهایی که به صورت آبکش مصرف می شوند، می توانند 

به افزایش قندخون منجر شوند.  

جعفری،  و  رزماری  آویشن،  ریحان،  مانند  سبزی هایی   .3
ایجاد  و  پاستا  انواع  تزئین  برای  همراه  گزینه های  بهترین 

عطر و طعمی منحصربه فرد در آنها هستند. 

روی  که  است  قرار  که  حبوباتی  سس های  است  بهتر   .4
پاستا کشیده شوند، کامال غلیظ و حاوی مقداری از حبوبات 

پوره شده باشند تا بهتر به خورد پاستا بروند.  

5. اگر پاستا را آبکش کردید و سس هنوز آماده نبود، می توانید 
کمی روغن زیتون به آنها بیفزایید تا به همدیگر نچسبند.

6.حتما سس حبوبات را کمی تندتر از سس های معمولی 
آماده کنید تا تندی فلفل بتواند نفخ حبوبات را تا اندازه ای 

کاهش دهد.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته درباره 
پخت ماکارونی  

 غذایی پرفیبر و مغذی برای شام گرم خانوادگی

ماکارونی با سس لوبیا 

طرز تهیه 
1. اگر حبوبات پخته در اختیار ندارید، بهتر است ابتدا حبوبات را با زودپز بپزید تا از 
پختن آنها مطمئن شوید. سپس تمام حبوبات پخته را به مدت 5 دقیقه داخل آبکش 
بریزید تا آب اضافی شان کشیده شود. حبوبات پخته را قبل از آماده کردن سس با 

یکدیگر ترکیب کنید. 
2. حدود نصف لیوان از حبوبات پخته شده و ترکیب شده را جدا کنید و با پشت چنگال 

آنها را به صورت له شده یا پوره دربیاورید. 
3. یک قابلمه پر از آب و مقداری نمک را روی حرارت بگذارید تا جوش بیاید. 

4. تا آب ماکارونی شما جوش می آید، سس را آماده کنید. 
5. برای آماده  کردن سس ابتدا روغن را در تابه نچسبی بریزید و تابه را روی حرارت 

متوسط قرار دهید. 
6. پیاز را به صورت نگینی یا خاللی خرد کنید و همراه هویج خردشده، مغز کرفس 
خردشده و نمک به طور همزمان داخل تابه بریزید. حدود 10 دقیقه تمام این سبزیجات 

را با یکدیگر تفت دهید تا کمی نرم و سبک شوند. 
7. بعد از 10 دقیقه، 4 حبه سیر را رنده کنید و آنها را به بقیه مواد داخل تابه بیفزایید. 

حدود 15 ثانیه سیر را با بقیه مواد تفت دهید تا عطر آن بلند شود. 
8. حاال سرکه سفید را به سبزیجات داخل تابه بیفزایید و حرارت را کمی باال ببرید تا 

سرکه و سبزیجات حدود 4 دقیقه با همدیگر بجوشند. این کار باعث نرم شدن سبزیجات 
و یکنواختی طعم آنها می شود. 

9. گوجه فرنگی ها را پوست بگیرید و به صورت نگینی خیلی  ریز خرد کنید. سپس 

آنها را نیز همراه 2 قاشق غذاخوری از جعفری خردشده و نصف لیوان از حبوباتی که 
له کرده بودید، به تابه بیفزایید. 

10. حاال دوباره حرارت را کمی باال ببرید تا آب گوجه ها جوش بیاید و سس کمی 

غلیظ شود. در این مرحله الزم است سبزیجات داخل تابه حدود 6 دقیقه با شعله 
متوسط روبه باال حرارت ببینند. 

11. احتماال حاال دیگر آب داخل قابلمه جوش آمده و شما می توانید رشته های فتوچینی 

را داخل آن بریزید. 
12. تا رشته های فتوچینی در حال جوشیدن هستند، حبوبات کامل را هم به تابه اضافه 

کنید و 2 دقیقه دیگر به حرارت دادن سس ادامه دهید تا طعم و ظاهرش یکنواخت شود. 
13. بعد از اینکه فتوچینی ها حدود 9 تا 12 دقیقه در آب جوشیدند، آنها را آبکش کنید. 

14.بعد از آبکش کردن فتوچینی، آن را در 4 بشقاب جداگانه سرو کنید و سس حبوبات 

را هم به طور مساوی روی 4 بشقاب فتوچینی بریزید. 
15.الیه رویی غذا باید با باقی مانده جعفری ساطوری شده و پودر پنیر پارمسان پوشانده شود. 

16.بهتر است این غذا فقط برای یک وعده آماده و به صورت کامال گرم سرو شود.

پیشنهاد این غذا

با خوردن  به مشکالت گوارشی که  مبتال  افراد  بهتر است 
حبوبات بیش از اندازه نفخ می کنند، حتما حبوبات این غذا 
را از 48 ساعت قبل با آب گرم خیس کرده و آب حبوبات 
اینکه  کنند. ضمن  بار عوض  آنها چند  از پختن  قبل  تا  را 
به چنین افرادی توصیه می شود حتما حبوبات را همراه با 
زیره، دارچین و فلفل سیاه بپزند تا نفخ آنها در حد زیادی 
گرفته شود. افراد مبتال به کم خونی می توانند حدود 50 گرم 

گوشت به بشقاب غذایشان اضافه کنند. 
این غذا را  پنیر موجود در  افراد الغر هم می توانند حجم 
اضافه وزن  دچار  اگر  کنند.  دوبرابر  بشقاب خودشان  برای 
پنیر  میزان  غذا،  این  طعم  تغییر  از  نگرانی  بدون  هستید، 
کنار  کامال  را  آن  یا  دهید  کاهش  را  مصرفی تان  پارمسان 
بگذارید. افراد دچار اضافه وزن می توانند حجم جعفری و 
سایر سبزیجات موجود در این غذا را افزایش دهند تا فیبر 

باالتری دریافت کنند.

پیشنهاد سرآشپز

/40 آماده می شود

/40 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4 نفر(

32 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

ماکارونی به عنوان یک 
ایتالیایی همیشه  غذای 
پرطرفدارترین  جزو 
انواع غذاها میان بسیاری 
از مردم جهان بوده است. معموال انواع 
سس های گرم و سرد؛ از سس های گوشتی 
تا گیاهی، همراه پاستاهای مختلف سرو 
می شوند. سس لوبیا از جمله سس های گرم 
و پرطرفداری است که در کشور ایتالیا 
همراه رشته های فتوچینی سرو می شود. این 
سس باعث افزایش ارزش تغذیه ای بشقاب 
غذا خواهد شد و فیبر دریافتی حاصل از 
خوردن یک بشقاب پاستا یا ماکارونی را 
دوچندان خواهد کرد. ماکارونی با سس 
لوبیا تقریبا کالری پایینی دارد و مصرف 
آن به دلیل داشتن  ریزمغذی های فراوان 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 
پیش از اینکه به بررسی طرز تهیه این غذا 
بپردازیم باید بدانید تمام انواع رشته های 
و  روغن  نمک،  آب،  آرد،   از  متشکل 
تخم مرغی که آنها را با عنوان ماکارونی، 
اسپاگتی و... می شناسید، تحت یک عنوان 
کلی با نام »پاستا« طبقه بندی می شوند.  

همراهان این غذا 
اگر می خواهید بهترین چاشنی را با این 
بشقاب فتوچینی همراه کنید، از پودر 
آویشن و یک برش لیموترش تازه کمک 
بگیرید. با این کار عطر و طعم بسیار 
میان  داد.  خواهید  غذایتان  به  جذابی 
نوشیدنی های مختلف، آب پرتقال و انار 
تازه بهترین گزینه ها برای همراهی با این 

بشقاب پاستا هستند. 
اگر با خوردن حبوبات پخته نفخ می کنید، 
پودر  مقداری  می کنیم  توصیه  شما  به 
فلفل قرمز یا زیره را نیز همراه غذایتان 
سرو کنید. اگر اهل مصرف سبزیجات 
بهتر  هستید،  گیاهی  غذاهای  با  حتی 
شاهی  و  ریحان  نعناع،  بدانید،  است 
این  برای  همراهان  بهترین  جزو  تازه 

غذا محسوب می شوند.  

مقدار کالری 
مجموع 1955  در  یادشده  غذایی  مواد 
در صورت  و  دارند  انرژی  کیلوکالری 
تقسیم کردن غذای یادشده میان 4 نفر 
به هر یک از آنها 488 کیلوکالری انرژی 
خواهد رسید. البته در صورتی که این 
غذا با سبزی های تازه میل شود، به ازای 
 25 باید  حداقل  خام  سبزی  لیوان  هر 
کیلوکالری دیگر به عدد یادشده افزود.

ارزش تغذیه ای
گرم   11/1 غذا حدود  این  از  وعده  هر 
چربی )2/7 گرم چربی اشباع(، 9 میلی گرم 
 507 سدیم،  میلی گرم   776 کلسترول، 
میلی گرم پتاسیم، 68/3 گرم کربوهیدرات، 
13/2 گرم فیبر، 17/9 گرم پروتئین، 3هزار 
 16  ،A ویتامین  بین المللی  واحد  و509 
میلی گرم ویتامین C، 48 میکروگرم فوالت، 
179 میلی گرم کلسیم، 5 میلی گرم آهن و 

94 میلی گرم منیزیم دارد.
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كيلوكالري160گرم50نخود پخته

كيلوكالري320 گرم100لوبيا سفيد پخته 

لوبيا چيتی پخته
100

كيلوكالري320گرم

لوبيا چشم بلبلی پخته 
50

كيلوكالري160گرم

لوبيا قرمز پخته 
100

كيلوكالري320 گرم

روغن زیتون فرابکر 
2

كيلوكالري180  قاشق غذاخوری

پياز كوچک
1

كيلوكالري15 عدد

1/2 هویج خردشده 

نصف

كيلوكالري10ليوان

1/2 مغز كرفس خردشده

نصف

كيلوكالري10ليوان

1/2 نمک 
صف 

كيلوكالري0قاشق چای خوری

كيلوكالري0حبه4سير  

1/2 سركه سفيد

نصف

كيلوكالري0ليوان

400گوجه فرنگی تازه 
كيلوكالري100گرم

1/4جعفری تازه و ساطوری شده
كيلوكالري5برای تزئين

250پاستای فتوچينی قهوه ای
كيلوكالري320گرم

1/2 فپودر پنير پارمسان
كيلوكالري50ليوان
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: خانم دکتر! در حال حاضر سرطان های 
باالیی  شیوع  معده  جمله  از  گوارش  دستگاه 
دارد. به نظر شما به چه دالیلی ممکن است به 

سرطان معده مبتال شویم؟
یکی از مهم ترین مسائل دخیل در بروز این نوع از 
سرطان، رژیم غذایی و شیوه زندگی افراد است. 
کسانی که نظم غذایی ندارند و  ناگاه حجم باالیی 
از مواد غذایی را مصرف می کنند بیشتر در معرض 
این سرطان هستند. سلول ها و فلور معده در این 
افراد به دلیل ترشح باال و ناگهانی اسید معده در 
معرض تغییراتی قرار می گیرد که زمینه را برای 
بروز بدخیمی فراهم می کند. مصرف باالی نمک 
به شکل نمک سفره یا مصرف مواد غذایی با نمک 
باال در انواع کنسروها یا فست فودها هم می تواند 
سبب ایجاد تغییرات سلولی و خارج کردن سلول ها 
از گردونه درست تقسیم سلولی و بروز بدخیمی 
شود.مساله دیگر، مصرف فست فود و انواع مواد 
غذایی حاوی نیترات است. کسانی که در طول 
مواد غذایی  و  کالباس، همبرگر  هفته سوسیس، 
آماده صنعتی می خورند، بیشتر در معرض ابتال به 
سرطان معده قرار دارند. شاید به همین دلیل است 
که این نوع سرطان در نسل جوان شیوع باالتری 
درمان نشده  زخم معده  دیگر،  دخیل  عامل  دارد. 
است. فرد مبتال به عفونت باکتریایی هلیکوباکتر 
مستعد ابتال به زخم معده و سرطان معده است. 
از عالئم این بیماری معده درد و استفراغ خونی 
است که با اندوسکوپی و نمونه برداری تشخیص 
چاقی شکمی  مخصوصا  و  چاقی  می شود.  داده 
نیز می تواند زمینه ساز سرطان معده باشد و اگر 

چاقی با دیگر مواردی که ذکر شد، همراه شود 
درصد ابتال به سرطان بیشتر می شود.

سرطان  به  ابتال  از  پیشگیری  برای   :
معده چه توصیه ای دارید؟

کاهش وزن و  حذف نکردن هیچ یک از وعده های 
غذایی در رتبه نخست پیشگیری قرار دارد. در 
تمامی افراد و در هر برنامه ای میان وعده ها حتما 
الزم هستند و نباید حجم باالیی از مواد غذایی را  
ناگهان مصرف کرد. روغن جامد را باید حتما از 
برنامه غذایی حذف کرد. مصرف فست فود تنها 
و  ادویه  زیرا  است  مجاز  ماه  در  بار  دو  یا  یک 
نمک زیاد این نوع مواد غذایی می تواند زمینه ساز 
ابتال به سرطان باشد. افرادی که ریفالکس شدید 
دارند نیز باید به پزشک مراجعه کنند زیرا ترش 
و  فراهم می کند  برای زخم معده  را  زمینه  کردن 
به  ابتال  احتمال  افزایش  برای  عاملی  زخم معده 

سرطان معده است.
: فرد مبتال به سرطان معده چه باید بکند؟
گاهی در این بیماران بخشی از معده یا کل معده 
برداشته می شود. بیمار باید بالفاصله بعد از جراحی 
به متخصص تغذیه مراجعه کند. اغلب بیماران بعد 
از یک سال به متخصص تغذیه مراجعه می کنند. در 
این بین 20 تا 30 کیلوگرم کاهش وزن داشته اند. 
دلیل آن هم این است که بیمار عضوی را که 1/5 
لیتر غذا در خود جا می داده، از دست داده و با 
و  درد  دل  دچار  لقمه ای  کوچک ترین  خوردن 

استفراغ می شود. 
: رژیم غذایی در افرادی که جراحی 

برداشتن معده انجام می دهند، چگونه است؟

این افراد حجم بسیار کمی غذا باید دریافت کنند 
و در عوض در طول روز باید 12 تا 15 بار غذا 
بخورند. از پوره ها آغاز کنند تا فشاری به سیستم 
گوارش وارد نشود. میوه و سبزیجات باید پخته 
جرعه جرعه  باید  مایعات  آن  کنار  در  و  باشند 
مصرف شود. درنهایت، نکته مهم اینکه این افراد 

نیاز به مکمل یاری دارند.
: وقتی فردی معده ندارد روند هضم و 

جذب غذایش چطور انجام می شود؟
بعد از برداشته شدن معده در بلندمدت قسمت 
ابتدایی روده خود را با شرایط منطبق می کند اما 
را  غذایی  مواد  کردن  کار خرد  نمی تواند  هرگز 

انجام دهد. مهم ترین نقش معده  ریز کردن مواد 
غذایی است و بعد از برداشته شدن باید بیمار غذا 
را خوب بجود و  ریز کند. مواد غذایی باید پخته 
باشد و در حجم بسیار کم مصرف شود تا روده 
بتواند کار هضم و جذب را انجام دهد. مصرف 
میوه های خام یا غذای درشت نیز می تواند سبب 
نفخ و درد و ترس از غذا خوردن در بیماران شود. 
بیماران ممکن است دچار چه  این   :
چه  به  نیاز  و  شوند  تغذیه ای  کمبودهای  نوع 

مکمل هایی دارند؟
 کمبود ویتامین B12 در این بیماران شایع است 
زیرا با برداشتن معده مسیر جذب و فاکتور تولید 
ویتامین B12 از بین می رود. کمبود این ویتامین با 
گزگز دست و پا خود را نشان می دهد. همچنین 
عناصر  که  منیزیم  و  روی  آهن،  کلسیم،  کمبود 
به  است.  ممکن  می شوند،  محسوب  دوظرفیتی 
همین دلیل بیماران باید هر از گاهی آزمایش بدهند 
و از نظر کمبودها بررسی شوند و مولتی ویتامین 

مینرال مصرف کنند.
به  مبتال  بیماران  اغلب  دکتر!  خانم   :
سرطان معده کاهش وزن های شدیدی دارند. 
برای افزایش وزن در این بیماران چه توصیه هایی 

دارید؟
دریافت  گاهی  جراحی  از  بعد  بیماران  این  در 
کالری به زیر 500 کیلوکالری می رسد که می تواند 
سبب تحلیل شدید عضالنی و حتی مرگ شود 
اما برحسب شرایط، متخصص تغذیه مواد غذایی 
در حجم کم اما با کالری باال و غذاهای فرموله 

تجویز می کند.

نگاه متخصص تغذیه

:خانم کمالی زاده! از ابتدای ماجرا برایمان بگویید.
سال 97 به سرطان معده مبتال شدم. بعد از گرفتن تشخیص، شیمی درمانی 
و جراحی برداشتن کامل معده را انجام دادم و بعد به متخصص تغذیه 
مراجعه کردم و زیر نظر ایشان، رژیم افزایش وزن گرفتم تا کم وزنی 

و بی انرژی بودنم را جبران کنم. 
:با چه عالئمی به متخصص گوارش مراجعه کردید؟

سوزش معده داشتم. پزشک معتقد بود سوء هاضمه هیستریک دارم 
و با دارو خوب می شوم اما حس بدی نسبت به این درد داشتم و از 
پزشک خواستم برایم اندوسکوپی تجویز کند. بعد از اندوسکوپی 
این  این نوع سرطان در  حتی پزشکم تعجب کرده بود که چطور 

مرحله خود را بروز داده است. 
:چطور خودتان شک کردید؟

ضعف شدید بدنی داشتم. به خاطر نوع شغلم زیاد در مورد سرطان و 
عالئم آن شنیده بودم و می دانستم یکی از مهم ترین نشانه ها ضعف است 
و همراه شدن این حالت با سوزش معده برایم شک برانگیز شده بود. 

:دلیل ابتالیتان مشخص شد؟
دلیل ابتال به سرطان که مشخص نیست اما به گفته پزشکم، استرس 

شدید کاری و ژنتیک در آن دخیل بوده است.
: بعد از تشخیص، روند درمان چطور بود؟

نداشته،  که مشخص شد وجود  برای تشخیص دست اندازی  ابتدا 
الپاروسکوپی داشتم و بعد شیمی درمانی و سپس جراحی برداشتن 

معده و مجدد شیمی درمانی برایم انجام شد.
:برداشتن معده با چه عوارضی در شما همراه بود؟

اگر  برداشتن معده غذا خوردنم دشوارتر شد.  از  بعد  به هر حال 
دل  و  قلب  شدید  ضربان  دچار  بخورم،  غذا  حد  از  بیش  کمی 
درد می  شوم. بسیاری از مواد غذایی را دیگر نمی خورم. غذاهای 
سرخ شده، ترشیجات و شور و ادویه ها برایم ممنوع است. غذایم 
در حجم های کم و تعداد باالست. در هر وعده اندازه یک نعلبکی 

می توانم غذا بخورم. 
:چند وقت است زیرنظر متخصص تغذیه هستید؟

از شهریور ماه امسال
:وزنتان قبل و بعد از بیماری چه تغییراتی کرد؟

با قد 160 سانتی متر وزنم قبل از تشخیص بیماری 60 کیلوگرم بود. 
بعد از شیمی درمانی به 42 کیلوگرم رسید. از شهریور تاکنون با رژیم 

البته در این  افزایش وزن حدود 4 کیلوگرم افزایش وزن داشته ام. 
میان بارها به دلیل ضعف سیستم ایمنی تب و لرز داشتم که مصرف 

آنتی بیوتیک  سبب کم شدن وزنم شد.
:در مورد رژیم افزایش وزنتان برایمان بگویید.

منابع  صبحانه  دارم.  روزانه ام  برنامه  در  را  غذایی  گروه های  تمام 
غذایی پروتئین، کربوهیدرات و قند طبیعی مثل خرما، کشمش و 
چای کمرنگ می خورم. یک کف دست نان دارم و یک قوطی کبریت 
پنیر و یک روز در میان تخم مرغ می خورم. میان وعده ام هم مغزها و 
دو نوع میوه با فاصله زمانی است. برای ناهار هم نان یا برنج همراه 
با خورش و گوشت می خورم و به عنوان دسر می توانم از کمپوت 
خانگی میوه استفاده کنم. شام هم به همین ترتیب است؛ یعنی سوپ 

نرم با مقداری نان می خورم. 
:برنامه ورزشی هم دارید؟

کمی نرمش در خانه. قبال پیاده روی می کردم اما در حال حاضر در 
خانه راه می روم. حرکات کششی و پرشی نیز برایم منع شده است.

:مکمل خاصی مصرف می کنید؟
مکمل غذایی پپتامن می خورم.

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.

خانمکمالیزادهکهبعدازبرداشتنمعدهبهمتخصصتغذیهمراجعهکرده،میگوید:
 به دلیل سوزش معده به پزشک مراجعه کردم! 

سرطان معده، سومین سرطان شایع در دنیاست. در 
80 سال اخیر، پس از اختراع برق و یخچال و بهبود 
نگهداری مواد غذایی میزان ابتال به این نوع از سرطان 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا کم شده و در ایران 
نیز آمار ابتال به آن در حال کاهش است اما هنوز هم به 
نسبت سایر سرطان ها، سرطان معده شایع است. این 
نوع از سرطان در مردان بیش از زنان شیوع دارد و به 
نظر می رسد هورمون های زنانه نوعی نقش محافظتی 
در برابر آن بازی می کنند. سرطان معده 2 نوع است؛ 
نوعی که در سن پایین مثل خانم کمال زاده بروز می کند 
و نوع پاتولوژی منتشر است و نوع دیگر که روی 
زخم یا برجستگی ها سوار می شود. این بیماری در 
ژاپن، کره و در ایران در شمال آذربایجان و کردستان 
شایع تر از دیگر نقاط جهان است. عوامل ژنتیکی در 
 A بروز آن دخیل هستند و در افراد با گروه خونی
در مقایسه با گروه خونی O شایع تر است. دلیل آن 
هم وجود برخی ترشحات محافظتی در معده افراد با 
گروه خونی O است. بر اساس یک نظریه، تماس با 
نوعی از مواد غذایی در اوایل زندگی می تواند فرد را 
مستعد ابتال به سرطان معده در سنین بزرگسالی کند. 
مصرف غذاهای مانده و غذاهای حاوی باکتری هایی 
که نیتریت را به نیترات تبدیل می کند نیز می تواند 
سبب سرطان معده شود. ترشیجات و به خصوص 
ترشی لیته حاوی همین باکتری است. هلیکوباکتر نیز 
زمینه ساز زخم معده است و افراد آلوده به این باکتری 
6 برابر بیش از دیگر افراد در معرض سرطان معده 
هستند. از دیگر عوامل مهم در بروز سرطان معده 
نمک و غذاهای نمک سود، دودی و خشک است. 

ژنتیک نیز در این میان نقش مهمی دارد. 
برای پیشگیری از بروز این سرطان باید مواد غذایی 
سالم و تازه مصرف کنیم. سیگار و دخانیات را کنار 
بگذاریم. اگر فردی پولیپ و زخم معده یا اثنی عشر دارد 
باید تحت بررسی قرار بگیرد. برای تشخیص سرطان 
معده از اندوسکوپی کمک گرفته می شود. البته تا زمانی 
که بیماری پخش نشده باشد، بدون عالمت است و 
زمانی عالمت دار می شود که تومور پیشرفته است و 
غیرقابل جراحی خواهد بود. پس افراد باید مراقب 
باشند و اگر مشکلی دارند، اندوسکوپی انجام دهند. 
سرطان معده با درد باالی شکم، سوء هاضمه، حس 
پری، بی اشتهایی و تهوع همراه می شود. درنهایت، فرد 
دچار الغری و کاهش وزن خواهد شد. اگر سرطان در 
باالی معده باشد غذا گیر می کند و فرد دچار مشکالت 
بلع می شود. اگر در پایین باشد، بیمار احساس نفخ و 
پری می کند و دچار حالت تهوع و استفراغ خواهد 
شد. البته این زمانی است که تومور پیشرفت کرده 
و گاهی با معاینه تومور حس می شود. بیمارانی که 
با کم خونی بدون درد مراجعه می کنند نیز بهتر است 
از نظر سرطان دستگاه گوارش بررسی شوند. برای 
تشخیص گاهی تجویز سی تی اسکن و  ام آر آی الزم 
است تا اگر تومور وجود دارد با نمونه برداری مشخص 
شود که قابل برداشتن است یا نه. اگر سرطان معده به 

موقع تشخیص داده شود تا 80 درصد احتمال بهبود 
وجود دارد ولی در موارد پیشرفته و انتشار به روده، 
کبد و حفره شکمی طول عمر بیمار زیاد نخواهد بود. 
بعد از تشخیص سرطان معده، نیاز به برداشتن معده 
معده( مطرح می شود. در حالت  تمام  یا  )بخشی 
عادی مواد غذایی توسط عضالت معده نرم و  ریز 
شده و با آنزیم های ترشح شده آماده هضم بیشتر و 
جذب می شوند. در معده غذاها برای چند ساعتی 
می مانند و به شکل مایع یا نیمه جامد وارد روده 
می شوند. وقتی معده نباشد غذای بلعیده شده مستقیم 
وارد روده می شود و در نتیجه آن فرد دچار ضعف، 
تعریق و حس پری خواهد شد بنابراین، به بیمار 
توصیه می شود برای پیشگیری از این وضعیت، مواد 
غذایی را در حجم کم دریافت کند و آرام غذا را 
بجود. بیمار باید از مصرف مایعات شیرین خودداری 
کند زیرا غذاها در روده باریک آب را می کشند و 
تعریق، سقوط و  مثل  ممکن است دچار حاالتی 
ضعف شدید شود. در کل، غذاها باید کامال نرم و 
سبک باشند. مقدار کالری نیز باید توسط متخصص 
تغذیه برای بیمار محاسبه شود. نکته مهم دیگر اینکه 
آنزیم های معده میکروب هایی که از طریق غذا وارد 
معده می شوند را از بین می برند. بیمارانی که جراحی 
برداشتن معده انجام داده اند، این آنزیم ها را ندارند 
و باید مراقب ضعف سیستم ایمنی و عواقب آن 
 B12 باشند. مکمل یاری مخصوصا تزریق ویتامین

نیز برای این بیماران مهم است.

غذای مانده را نخورید!

دکترمحمدجعفرفرهوش
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص گوارش 

تاکیددکترمیترازراتی بهسوژه»میزگردتغذیه«

همیشه غذای پخته اما در حجم بسیار کم میل کنید

مدتی است مرتب خبر ابتالی اطرافیان را به انواع سرطان ها می شنوم. بیماری ای 
که انگار دیگر سن و سال نمی شناسد. در سونامی سرطانی به دام افتاده ایم 
که راه پس و پیش ندارد و مقصر کسی نیست جز خودمان! شیوه زندگی 
نادرست، رژیم غذایی غلط، بی تحرکی، آلودگی و.... این هفته نیز با خانم 
جوانی گفت وگو کرده ایم که پس از ابتال به سرطان معده با انتخاب روش درمانی درست و 
رژیم غذایی سالم شرایط بهبود برایشان فراهم شده است. در ادامه از روند درمان و افزایش 

وزن این خانم پس از جراحی و شیمی درمانی، مطلع می شوید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندافزایشوزنخانمفرشته
کمالیزادهباحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیهو

دکترمحمدجعفرفرهوشفوقتخصصگوارش

4 کیلوگرم افزایش 
وزن بعد از توتال 

گاسترکتومی

کسانی که نظم غذایی 
ندارند و ناگاه حجم باالیی 
از مواد غذایی را مصرف 
می کنند بیشتر در معرض 
این سرطان هستند. 
سلول ها و فلور معده در این افراد به 
دلیل ترشح باال و ناگهانی اسید معده در 
معرض تغییراتی قرار می گیرد که زمینه 
را برای بروز بدخیمی فراهم می کند. 
مصرف باالی نمک به شکل نمک سفره یا 
مصرف مواد غذایی با نمک باال در انواع 
کنسروها یا فست فودها هم می تواند 
سبب ایجاد تغییرات سلولی و خارج 
کردن سلول ها از گردونه درست تقسیم 
سلولی و بروز بدخیمی شود
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بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد

گاهیلیزرموهایزائد،باعثپرموییمیشود
همه ما دوست داریم پوستی سالم، زیبا، 
باطراوت و شاداب داشته باشیم و برای 
رسیدن به این منظور سراغ راهکارها 
و اقدامات درمانی متعددی می رویم. 
گاهی اوقات برخی روش های درمانی از جمله لیزرها به ما 
کمک می کنند به این هدف نائل شویم. یکی از لیزرهایی 
که برای زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد لیزر موهای زائد 
است. لیزری که اگر زیر نظر متخصص انجام شود نتایج 
خوبی به دنبال خواهد داشت و اگر توسط افراد کارنابلد 
و به خصوص در آرایشگاه ها یا مراکز غیرمعتبر انجام شود، 
عوارض و تبعات مختلفی از جمله سوختگی پوست و 
ایجاد جوشگاه و... گریبانگیر فرد متقاضی خواهد شد. 
باورها و پرسش ها درباره لیزر موهای زائد زیاد است. از 
این رو، سراغ دکتر سیدمهدی طبایی، متخصص پوست و 
رئیس مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی 

رفتیم تا در این باره بیشتر بدانیم.

:آقای دکتر! از نظر متخصصان 
پوست، چه مویی در بدن زائد است؟

از نظر علمی موهای ناخواسته یا اضافه، می توانند به صورت 
طبیعی و معمول وجود داشته باشند یا غیرمعمول باشند. 
هیرسوتیسم یا پرمویی غیرمعمول اصطالحی است که برای 
خانم ها به کار برده می شود. در هیرسوتیسم به دلیل اختالالتی 
که ممکن است زمینه هورمونی یا ژنتیکی داشته باشند، 
موهای کرکی موجود در بدن خانم ها که در حالت عادی 
اصال دیده نمی شوند مانند موهای صورت، نواحی شکم و 
اطراف پستان، ضخیم و سیاه رنگ می شوند. بخشی از درمان 
این مشکل استفاده از لیزرهای موهای زائد است بنابراین 
خانم هایی که دچار پرمویی هستند باید به پزشک مراجعه 
کنند و شرح حال کاملی از تاریخچه پرمویی در خانواده، 
داروهایی که استفاده می کنند، سابقه بیماری های قبلی و... به 
پزشک ارائه بدهند و در صورت لزوم آزمایش های خاص یا 
حتی سونوگرافی انجام دهند تا علت ایجاد موهای ناخواسته 
و زائد در آنها تشخیص داده شود. ممکن است مشکالت 
مهم تری هم در بدن وجود داشته باشد و بروز موی زائد 
عالمتی از آن مشکالت باشد. از جمله این مشکالت 
می توان به اختالالت تخمدانی، اختالل در غدد آدرنال و 
سایر غدد درون ریز اشاره کرد. افرادی که چنین مشکالتی 
دارند کنار درمان های دارویی می توانند از لیزر موی زائد 
برای کمتر و نازک تر کردن موهای زائدشان کمک بگیرند.
گروه دوم موهای زائد، موهای ناخواسته ای هستند که 
در همه افراد وجود دارند، مثل موهای ناحیه زیربغل. 
بسیاری از افراد تمایلی به داشتن موهای زیربغل ندارند 
یا وجود موهای زائد در پوست شان تحریک کننده است و 
باعث ایجاد اختالالتی مثل بروز جوش ها و عفونت های 
پوستی می شود. در این صورت هم می توان از لیزر موهای 

زائد بهره برد و آنها را کمتر و نازک تر کرد.

:چرا برخی افراد با وجود انجام لیزر برای 
رفع موهای زائد به نتیجه مطلوب نمی رسند؟

لیزر موهای زائد معموال روی موهای ضخیم و مشکی اثر 
دارد و افرادی که پوست روشن دارند بهترین داوطلب انجام 
لیزر موهای زائد هستند اما موهای کرکی به خصوص با 
رنگ های روشن مثل طالیی، سفید، خاکستری و قهوه ای، 
مناسب انجام لیزر نیستند و حتی ممکن است موهای 
کرکی پس از انجام لیزر، ضخیم و تیره رنگ شوند و فرد 
با انجام لیزر نتیجه عکس بگیرد و دچار پرمویی شود. به 
جز این مورد، وجود عوامل دیگری مانند نامناسب بودن 
دستگاه لیزر و انتخاب نکردن انرژی مناسب برای تابش 
لیزر با توجه به رنگ پوست و مو، جنس و تراکم مو و 
جنس پوست می تواند عالوه بر عوارضی که ممکن است 
برای فرد داشته باشد، به جای کم مویی، باعث پرمویی 
شود، درنتیجه فرد نه تنها به نتیجه مطلوب نمی رسد، بلکه 

دچار پیامدهای ناخواسته لیزر نیز می شود.

نمی تواند  لیزر  گفتید  آنچه  به  توجه  با   :
موهای زائد سفیدشده را از بین ببرد. درست است؟
به گونه ای است  لیزر موهای زائد  اثر  بله، مکانیسم 
که مو باید حتما دارای رنگدانه باشد تا لیزر بتواند 
آن را از بین ببرد. از این رو، لیزر بر موهای روشن و 
سفیدشده تاثیری ندارد و افراد می توانند برای از بین 
بردن موهای زائد سفیدشان از تکنولوژی دیگری به 
نام »الکترولیز« کمک بگیرند. البته این روش شرایط 
خاص خودش را دارد و به راحتی انجام لیزرها نیست.

زائد  موهای  لیزر  از  حاصل  نتایج  آیا   :
است؟ همیشگی  و  دائمی 

نه، نتیجه لیزر موهای زائد دائمی نیست و در کتاب ها 
لیزر موهای زائد  بارها اشاره شده  و مقاالت علمی 
راهی موقت برای کاهش تعداد مو و کاهش ضخامت 
موهاست، به خصوص در مناطقی از بدن که موهای 
زائد وابستگی هورمونی دارند مانند موی صورت در 
نخواهد داشت  دائمی  اثر  به هیچ وجه  لیزر  خانم ها، 
زیرا اختالل ژنتیکی یا هورمونی ممکن است همچنان 
لیزر فقط می تواند طول  باشد و  باقی  به قوت خود 
کم  را  ضخامت شان  و  موها  تعداد  مو،  رشد  زمان 
کند، بنابراین در قسمت هایی از بدن که موها وابسته 
بهتری  اثر  می تواند  لیزر  انجام  نیستند  هورمون  به 
بتوان  لیزر روشی نیست که  به هرحال  باشد.  داشته 
اثر طوالنی مدت و دائمی داشت و در  انتظار  از آن 
بسیاری از موارد نیاز انسان به انجام دوباره لیزر از 

بین نخواهد رفت. 

بین  فواصل  تعیین  برای  خاصی  :فرمول 
جلسات لیزر و تعداد آنها وجود دارد؟

نه، زیرا شرایط و جنس پوست و موی افراد، نوع دستگاه های 
لیزر و انرژی آنها با هم تفاوت دارد بنابراین نمی توان یک 
قانون کلی برای همه ارائه داد. ضمن اینکه مناسب ترین 
زمان برای مناطق مختلف بدن هم متفاوت است زیرا 
چرخه رشد موهای بدن در نواحی مختلف یکسان نیست، 
درنتیجه لیزر و زمان تکرار آن در مورد صورت یا تنه 
یکی نخواهد بود. معموال با توجه به محلی که لیزر انجام 
می شود و نوع دستگاه لیزر ۴ هفته و گاهی بیش از ۸ 
هفته بین جلسات لیزر فاصله می گذارند و لیزر کردن 
تا زمانی ادامه دارد که ۷۰ تا ۸۰درصد موها کاهش پیدا 
کرده باشند. حال یکی با ۳ تا ۴ جلسه به نتیجه مطلوب 
می رسد و دیگری ممکن است به جلسات بیشتری نیاز 
داشته باشد. بعد از پایان دوره لیزر دوباره برای مدتی 
وارد  لیزر  دوره  طول  در  که  موهایی  تا  می کنیم  صبر 
فاز رشد نشده بودند وارد این فاز شوند و رشد کنند. 
موهای برخی مناطق بدن ممکن است حتی بعد از ۴ تا 
۵ هفته هم وارد فاز رشد نشوند. در این زمان پوست 
باید دوباره تحت تابش نور لیزر قرار بگیرد تا موهای 

زائد رشدکرده از بین بروند.

چه  زائد  موی  لیزر  انجام  از  بعد  و  :قبل 
مواردی را باید رعایت کرد؟

لیزر موی زائد زمانی بیشترین اثر را دارد که مو در فاز 
رشد خودش باشد و ریشه سالمی داشته باشد؛ یعنی فرد 
نباید موها را با وسایلی مانند اپی لیدی یا سایر روش های 
رفع موی زائد مثل اپیالسیون از ریشه خارج کند بنابراین 
توصیه می شود حداقل ۴ تا 6 هفته قبل از انجام لیزر موهای 
زائد از روش هایی که موها را از ریشه خارج می کنند، 
بپرهیزید و عمل موزدایی را با استفاده از تیغ های مناسب 
انجام دهید تا موها فقط از سطح پوست بریده شوند و 
انتهای آنها در ریشه باقی بماند تا در جلسه بعدی، لیزر 
بتواند با توان بیشتری ریشه مو را از بین ببرد. بعد از 
لیزر و تا زمانی که فرد در دوره انجام لیزر قرار دارد نیز 
نباید موها را با وسایلی مانند اپی لیدی یا اپیالسیون، بند 

انداختن، وکس و... از ریشه خارج کند.

: امروزه تبلیغات زیادی در مورد دستگاه های 
لیزر انجام می شود. از کجا بدانیم کدام دستگاه برای 

انجام لیزر مناسب است؟
شناسایی دستگاه مناسب انجام لیزر برای افراد عادی ممکن 
نیست بنابراین بهترین کار برای اطمینان از اینکه دستگاه 
مناسبی برای انجام کار استفاده می شود و استانداردهای 
الزم تابش لیزر با توجه به شرایط هر فرد مورد توجه 
قرار می گیرد این است که به مراکز معتبر مراجعه کنید. 
دوم اینکه از نظر قانونی، لیزر موهای زائد فقط تحت 
نظر پشکان متخصص پوست قابل انجام است و هیچ یک 
انجام  را  کار  این   نباید  دیگر  تخصصی  رشته های  از 
بدهند بنابراین مرکزی که کار انجام لیزر موی زائد را 
انجام می دهد حتما باید متخصص پوست داشته باشد. 
فرد باید توسط متخصص معاینه شود و لیزر زیرنظر 

ایشان انجام شود. 
بر کیفیت  فنی مرکز  قطعا در چنین مراکزی مسوول 
معاینات دوره ای دستگاه ها  دارد و  نظارت  دستگاه ها 
که  می کند  کمک  شرایط  این  همه  می دهد.  انجام  را 
دچار  کمتر  و  بگیرند  بهتری  نتیجه  مراجعه کنندگان 

عوارض لیزر موهای زائد شوند.

:استفاده از دستگاه های لیزر خانگی را توصیه 
می کنید؟

به تازگی دستگاه های لیزری وارد بازار شده اند که با 
تکنولوژی های مختلف برای جوان سازی پوست یا از 
بین بردن موهای زائد تبلیغ می شوند. واقعیت این است 
که توان و قدرت این لیزرها به اندازه لیزرهای درمانی 
و لیزرهای موجود در مراکز معتبر نیست. اثربخشی این 
دستگاه ها هم مورد تایید نیست و تنها مزیت دستگاه های 
لیزر با برندهای معتبر که دارای استانداردهای الزم هستند 
این است که در کوتاه مدت عارضه خاصی ایجاد نمی کنند. 
درمان  به عنوان  خانگی  لیزر  دستگاه های  از  معموال 
نگهدارنده استفاده می شود، مثال فردی که دوره لیزر 
موهای زائد را طی کرده ممکن است بتواند بین جلسات 
لیزرش از لیزرهای خانگی استفاده کند اما انتظاری که 
لیزرهای خانگی  از  قاعدتا  داریم  لیزرهای معمول  از 

نخواهیم داشت.
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باور اول: لیزر موی زائد باعث نازایی می شود
عمق نفوذ پرتوهای لیزر در پوست که متشکل 
از پرتوهای موازی نور مرئی و در مواردی 
در طول موج نورهای نامرئی هستند، معموال 
بیشتر از ضخامت پوست و ضمائم آن نیست 
و هیچ شواهدی مبنی بر نازایی پس از استفاده 
از لیزرها وجود ندارد زیرا اشعه لیزر اصال به 
ارگان های تولیدمثل نمی رسد که بخواهد آثار 

مخربی در آنها ایجاد کند.

باور دوم: لیزر موی زائد در ناحیه زیربغل، 
باعث سرطانی  لنفاوی را تحریک و  غدد 

شدن آنها می شود
بسیاری از افراد در مورد لیزر نواحی خاصی 
از بدن از جمله زیربغل نگران هستند و بر 
این باورند که تحریک غدد لنفاوی زیربغل 
باعث تحریک غدد پستانی و سرطانی شدن 

آنها خواهد شد. 
لیزر  به هیچ وجه درست نیست و  باور  این 
باعث آسیب به غدد لنفاوی نخواهد شد. حتی 
برخی اوقات بعضی جراحی ها با استفاده از 
لیزر انجام می گیرد و از لیزر به عنوان ابزاری 

برای برش دادن استفاده می شود. 
درواقع، حتی اگر لیزر آسیبی هم به آن منطقه 
وارد کند، آن آسیب با سرطان پستان ارتباطی 

نخواهد داشت.

یا  کرده  که سوالریوم  افرادی  سوم:  باور 
تحت تابش زیاد نور خورشید بوده اند نباید 

لیزر موی زائد انجام  دهند
درست است. افرادی که به تازگی سوالریوم 
کرده یا برای برنزه کردن پوست شان آفتاب 
گرفته اند به هیچ وجه امکان انجام لیزر موی 
زائد را ندارند زیرا این کار عالوه بر عوارض 
پوست،  بر  آفتاب  نور  زیاد  تابش  از  ناشی 
عوارض بسیار زیاد و خطرناک دیگری هم 

برایشان خواهد داشت. 
از جمله آنها می توان به سوختگی های بسیار 
شدید اشاره کرد که آثار آن می تواند تا پایان 
که  افرادی  بماند.  باقی  پوست  روی  عمر 
برنزه  آفتاب  یا  سوالریوم  با  را  پوست شان 
کرده اند و قصد لیزر موی زائد دارند باید چند 
ماه به پوست شان استراحت بدهند و تحت 
تابش نور آفتاب نباشند تا پوست به حالت 

اولیه برگردد و بتوانند لیزر کنند. 
پس از انجام لیزر و به خصوص در هفته اول 
نباید پوست را در معرض  پس از لیزر هم 
تابش نور آفتاب قرار داد زیرا لیزر روی پوست 
التهاب مختصری ایجاد می کند و تابش آفتاب 
می تواند التهاب را تشدید کند و باعث بروز 

تیرگی و لک در پوست شود.

3باوررایجدربارهلیزر
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میزگرد پوست در مورد حجامت نوزادی که پوستش زرد 
شده با حضور دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست و 
دکتر طاهره ملک آرا متخصص طب سنتی ایرانی و دکتر 
حمید شیخ االسالمی فوق تخصص نوزادان و دکتر نفیسه 

حسینی یکتا نایب رییس انجمن علمی طب سنتی

آسیب های مغزی نتیجه 
درمان نکردن به موقع 

زردی نوزادان است

روند ترمیم جراحت در افراد جوان تر بهتر است

  دکتر حسین طباطبایی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

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.

: آقای دکتر! با توجه به اینکه پوست این نوزاد 
به دفعات زیاد با تیغ بریده شده، لطفا درباره روند بهبود 
ناشی از انواع جراحت و بریدگی و عوامل موثر در آن 

توضیح بدهید.
عمق، طول، جهت )بریدگی صاف یا مورب( همچنین 
هم راستا یا مخالف بودن با خطوط طبیعی پوست در روند 
بهبود و ترمیم هر نوع بریدگی در سطح پوست نقش دارد. 
منظور از خطوط طبیعی، خطوط ریز و موازی است که 
هنگام جمع شدن پوست مثل اخم کردن دیده می شوند. 
اگر جراحت های پوستی هم راستا با این خطوط باشند، 
روند ترمیم بهتر خواهد بود اما اگر مخالف  این خطوط 
باشند، ترمیم مشکل تری دارد. به همین دلیل هنگام اعمال 
جراحی سعی می شود برش اصلی در راستای این خطوط 

باشد تا روند ترمیم تسریع شود. 
همچنین هرچه بریدگی، عمق و طول بیشتری داشته باشد، 
روند بهبود به تاخیر می افتد. عالوه بر این، در جراحاتی 
که به شکل ناهموار روی پوست ایجاد می شود و خطوط 
طبیعی پوست به شکل طولی و عرضی بارها قطع شده اند، 
ترمیم طوالنی تر خواهد بود. عرض بریدگی نیز در این زمینه 
تاثیرگذار است و طبیعتا جراحت ناشی از تیغ با شکاف 
نازک بسیار زودتر از بریدگی با شیشه قطوری که پوست 

چند میلی متر باز می شود، بهبود می یابد.

: روند ترمیم جراحت در افراد مختلف چگونه 
است؟

طبیعتا روند بهبود زخم و جراحات در افراد مختلف، 
متفاوت خواهد بود. یکی از مهم ترین عوامل در این 
باره، سن است. روند ترمیم جراحت در افراد جوان تر 
بهتر است زیرا سلول های ایمنی و ترمیم کننده بدن قدرت 
بهتری دارند. همچنین هرچه فرد از نظر سیستم ایمنی 
بدن وضعیت سالم تری داشته باشد، روند ترمیم بهتر و 
سریع تر خواهد بود. ابتال به بیماری هایی مانند دیابت )تاثیر 
بر سیستم ایمنی( و کم خونی )کمبود فاکتورهای خونی( 
در به تعویق افتادن روند بهبود زخم نقش دارند. البته از 
نقش ژنتیک نیز نمی توان غافل شد، چنانکه بعضی افراد 
به طور ذاتی ترمیم سریع تر جراحات را تجربه می کنند. 

: بروز جراحت روی پوست می تواند زمینه ساز 
چه عوارضی برای فرد باشد؟

هنگام بروز هر نوع جراحتی باید به سطح بریدگی توجه 
داشت. اگر بریدگی فقط در سطح پوست ایجاد شود، با 
بخیه مناسب بهبود می یابد اما در صورتی که جراحت 
به عروق و اعصاب برسد، عوارض جدی تر مانند فلج 
ناشی از قطع عصب و... را به دنبال دارد. این مساله 
عالوه بر حوادث، حتی می تواند به دلیل مهارت کم و 

نداشتن دانش کافی هنگام اعمال جراحی نیز ایجاد شود.
همچنین در برخی موارد، عالوه بر آسیبی که منجر به 
بریدگی می شود، بافت دچار له شدگی و کوفتگی نیز 
خواهد شد. در این شرایط، پیش از بخیه زدن پوست 
و دیگر اقدامات بهبوددهنده، باید بافت مرده از طریق 
شستشو یا برداشتن، از محل آسیب جدا شود زیرا مانع 

از روند ترمیم خواهد شد. 
سرعت انتقال مصدوم به مراکز درمانی نیز در پیشگیری 
از عوارض بسیار اهمیت دارد. مراجعه پس از چند روز 
ممکن است نیاز به برداشتن بافت مرده و تازه شدن 
جراحت داشته باشد که قطعا روند ترمیم را مشکل تر 
ساعت   2-3 طی  مصدوم  اگر  همچنین  کرد.  خواهد 
اول بروز آسیب در محیط آلوده و غیربهداشتی به مرکز 
درمانی برسد، میکروب ها هنوز فرصت رشد و تکثیر 
پیدا نکرده اند و پزشک با شستشو و ضدعفونی زخم، 
همچنین تجویز آنتی بیوتیک خوراکی از بروز مشکل به 
سرعت پیشگیری خواهد کرد. در مواردی که جراحت 
در محیط خاک آلود ایجاد شده باشد، پزشک زمینه ابتال 
به کزاز را نیز در نظر می گیرد. کودکان تا 10 سالی که 
واکسیناسیون کامل را دریافت کرده اند، نیازی به تزریق 
مجدد نخواهند داشت اما برای سایر افراد معموال این 

واکسن را توصیه می کنند.

: اقدامات اورژانسی هنگام بروز جراحت در 
محل حادثه چیست؟

در وهله اول که بریدگی با خونریزی همراه است، دستمال 
کاغذی یا پارچه تمیزی روی محل آسیب بگذارید و محکم 
فشار دهید. البته اگر حین بریدگی، پوست با مواد دیگری 
مانند مواد غذایی، برگ گیاهان و... تماس داشته باشد، ابتدا 
باید پوست را با آب سرد بشویید تا مواد اضافی از سطح 
پوست جدا شود و سپس کمپرس کنید. اگر خونریزی 
سطحی باشد، طی حدود 3 دقیقه قطع می شود اما بریدگی 
عمیق یا پارگی رگ مانع از قطع خونریزی می شود و نیاز 
به بخیه خواهد داشت. در این مواقع مصدوم هرچه زودتر 
باید به مرکز درمانی منتقل شود. البته در فاصله رسیدن به 

مرکز درمانی، باید زخم همچنان تحت فشار باشد. 
پس از چند دقیقه کمپرس جراحت سطحی و قطع خونریزی، 
باید به عمق جراحت نیز توجه کنید. اگر عمق جراحت 
حدود 2 یا 3 میلی متر باشد، پس از قطع خونریزی باید 
محل را با آب و صابون یا بتادین بشویید. در صورت امکان 
2 تا 3 دقیقه بعد دوباره محل را با الکل شستشو بدهید و 
با پارچه تمیز یا باند محکم و تحت فشار ببندید اما اگر 
جراحت عمیق است یا در قسمتی مانند بین انگشتان، لب، 
پلک و... که دائم در حال حرکت است ایجاد شده، نیاز به 

بخیه خواهد داشت.

مدتی پیش عکسی از نوزاد مبتال به زردی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
در  یا  کودک  پوست  زدن  تیغ  به  اقدام  زردی  کاهش  برای  او  والدین  که  شد 
اصطالح »چهل تیغ« کرده بودند. تصویر آنقدر ناراحت کننده بود که بسیاری آن 
را در صفحات شخصی خود بازنشر کرده و این اقدام را محکوم کردند و به طب 
سنتی و راهکارهای درمانی آن تاختند، حال آنکه متخصصان طب سنتی به هیچ وجه این راهکار 
را برای کاهش زردی نوزاد تایید نکردند. عوارض تیغ زدن پوست کودک در این سن، صرف نظر 
از آزاری که به او وارد شده و نظر کارشناسان طب سنتی و متخصص نوزادان درباره راه های 

کاهش زردی نوزادان، موضوعاتی است که در میزگرد این هفته »سالمت« به آن پرداخته ایم.

 مریم سادات 
کاظمی
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زردی نوزادان را جدی بگیرید!

  دکتر حمید شیخ االسالمی

نگاه فوق تخصص نوزادان

زردی عارضه ای است که می تواند در نوزاد تازه متولدشده 2 تا 3 روزه 
ایجاد شود. در این شرایط رنگ پوست یا سفیدی چشم ها به دلیل افزایش 
سطح بیلی روبین خون نوزاد، زرد می شود. زردی به طور معمول ابتدا روی 
صورت ظاهر می شود و سپس در قفسه سینه، شکم، بازوها و پاها حرکت 
می کند. زردی در نور طبیعی بهتر قابل تشخیص است و در نوزادان با پوست 

تیره سخت تر دیده می شود. 
با توجه به اینکه بیشتر نوزادان، 1 تا 2 روز پس از تولد از بیمارستان مرخص 
می شوند به والدین توصیه می شود یکی- دو روز پس از ترخیص، نوزاد را 
برای معاینه نزد متخصص اطفال ببرند تا  کنار دیگر معاینات ضروری، زردی 
نیز کنترل شود. همچنین اگر پوست بینی یا پیشانی نوزاد به آرامی فشار داده 
شود و پس از برداشتن انگشت، پوست زرد باشد، نشانه ای از ابتال به زردی 
است که نیاز به معاینه توسط متخصص اطفال خواهد داشت اما بهترین راه 
تشخیص زردی انجام آزمایش خون است. اگر در نتیجه آزمایش، میزان 
بیلی روبین از 25 میلی گرم در دسی لیتر بیشتر باشد، زردی شدید محسوب 
می شود که در صورت درمان نکردن به موقع و مناسب، منجر به ناشنوایی، 

فلج مغزی یا دیگر آسیب های مغزی خواهدشد. 

عوامل بروز زردی نوزادان
بروز زردی در نوزادان علت های مختلفی دارد که شامل زردی فیزیولوژیک، 

زردی شیرمادر و زردی شیردهی است.
زردی فیزیولوژیک: زردی فیزیولوژیک رایج ترین و طبیعی ترین نوع زردی 
در نوزادان است که در 60درصد نوزادان طی نخستین هفته تولد، به علت باال 
رفتن سطح بیلی روبین بروز می کند. بیلی روبین ماده زردرنگی است که در اثر 
تجزیه گلبول های قرمز ایجاد می شود. در دوران بارداری، کبد بیلی روبین را از 
بدن نوزاد دفع می کند اما ممکن است پس از تولد، هنوز کبد نوزاد آنقدر رشد 
نکرده باشد که بتواند بیلی روبین را به تنهایی و به نحو مناسب دفع کند، در 
نتیجه زردی گسترش می یابد. این زردی فیزیولوژیک است و طی چند روز 
که بدن نوزاد تکامل پیدا می کند، بدون اثر پایدار روی نوزاد، از بین می رود. 

زردی شیرمادر: زردی شیرمادر حالتی است که پس از بین رفتن زردی فیزیولوژیک، 
همچنان ادامه دارد و در نوزادان سالم، کامل و شیرخوار دیده می شود. هیچ 
می رسد  نظر  به  اما  ندارد  نوع زردی وجود  این  برای  علت شناخته شده ای 
ماده ای در شیرمادر که فروپاشی بیلی روبین را مسدود می کند، در این زمینه 
نقش داشته باشد. زردی شیرمادر ارثی است اما به معنای مشکل در شیرمادر و 
توقف شیردهی نیست. زردی شیرمادر در 0/5 تا 2/4 درصد از تمام نوزادان 
دیده می شود و می تواند 3 تا 12 هفته پس از تولد ادامه یابد اما اگر کودک به 
خوبی تغذیه شده و سطح بیلی روبین توسط پزشک به طور منظم کنترل شود، 

به ندرت عوارض جدی خواهد داشت.
زردی شیردهی: زردی شیردهی زمانی ایجاد می شود که کودک شیر کافی 
نخورده باشد که ارتباطی با زردی ناشی از شیرمادر ندارد. مقدار مناسب شیرمادر 

باعث افزایش حرکات روده نوزاد و مانع ساخت بیلی روبین می شود. این نوع 
زردی هنگامی ایجاد می شود که نوزاد شروع خوبی در تغذیه با شیرمادر ندارد، 
به خوبی پستان را نمی گیرد یا جایگزین های دیگری به عنوان مکمل مصرف 
شده که در شیردهی اختالل ایجاد کرده است. زردی شیردهی اغلب به طور 
خودبه خود با افزایش شیردهی و کمک مشاور شیردهی برای اطمینان از مصرف 

کافی شیر توسط نوزاد، برطرف می شود. 

درمان زردی 
در مواردی که پزشک، سطح بیلی روبین را خطرناک نداند و نیازی به مصرف دارو یا 
استفاده از دستگاه فوتوتراپی نباشد، معموال توصیه به افزایش شیردهی در روز دارد 
تا به حذف بیلی روبین از بدن نوزاد کمک شود ولی اگر پزشک از طریق معاینات 
بالینی، زردی نوزاد را جدی و پیامد اختالل دیگری بداند، آزمایش خون یا ادرار 
توصیه می شود تا با توجه به نوع و میزان زردی، اقدام درمانی مناسب انجام گیرد.
البته امکان تشخیص بیلی روبین خون از طریق دستگاه بیلی چک نیز امکان پذیر 
است. استفاده از این دستگاه غیرتهاجمی است و بدون نیاز به خونگیری و آزمایش 
خون، سطح بیلی روبین را نشان می دهد. البته پس از انتقال خون، وجود موی زیاد 
یا کبودی مانند ماه گرفتگی یا هماتوم روی پوست، نمی توان از دستگاه استفاده 

کرد و اندازه گیری دقیق نخواهد بود. 
اگر سطح بیلی روبین به بیشتر از 15 تا 20 میلی گرم برسد، معموال پزشک استفاده 
از دستگاه فوتوتراپی را الزم می داند. گاهی این کار در منزل با دستگاه مخصوص 
انجام می شود. در برخی موارد هم نیاز به بستری در بیمارستان خواهد بود. الزم 
است والدین به نکاتی مانند شیردهی مکرر، ضرورت پوشاندن چشم نوزاد، دقت 
در مورد آسیب احتمالی پوست ناشی از نور و... که پزشک ارائه می دهد توجه 

کنند تا زردی نوزادشان برطرف شود. 
در مواردی برای کاهش شدت زردی و ضرورت انتقال خون، ممکن است 
پزشک درمان های دیگری مانند تزریق وریدی ایمونوگلوبین را الزم بداند. 
همچنین اگر زردی شدید به درمان های دیگر واکنش ندهد، نوزاد به تعویض 

خون نیاز خواهد داشت.

   دکتر نفیسه حسینی یکتا
معاون توسعه سالمت دفتر طب ایرانی وزارت 

بهداشت 

نگاه نایب رئیس
انجمن علمی طب سنتی

درمان هایی که تحت عنوان درمان زردی نوزاد 
با استفاده از ضربه های مکرر و متعدد تیغ 
به نقاط مختلف بدن نوزاد از جمله شکم، 
پشت کمر و گردن مطرح می شود، از نظر 
علم طب سنتی به هیچ عنوان پایه و اساس 
علمی ندارد و در هیچ یک از منابع معتبر 
طب سنتی مطلبی درباره درمان زردی نوزاد 
با چهل تیغ کردن نداریم. برای تخفیف زردی 
نوزاد می توان با تشخیص درست، از طب 
سنتی کنار درمان اصلی کمک گرفت. والدین 
باید بدانند این گونه روش ها به هیچ عنوان 

پایه و اساس علمی ندارند.
درمان های درست زردی  که   در صورتی 
زردی  و  نکنید  استفاده  نوزادان  برای  را 
مخرب  آثار  می تواند  بکشد،  طول  کودک 
و غیرقابل برگشتی مانند آسیب مغزی برای 
نوزاد و یک عمر پشیمانی برای والدین به 

دنبال داشته باشد.
از  درمانی  این گونه روش های  از  استفاده 
دو وجه می تواند به نوزاد آسیب بزند؛ یکي 
اینکه نوزاد از درمان درست و اصولی؛ چه 
از دیدگاه طب رایج و چه از دیدگاه طب 
ایرانی بی بهره می ماند و دوم اینکه این گونه 
اقدامات معموال در مکان های غیربهداشتی 
به دست افراد غیرمتخصص انجام می شود 
و خطراتی مثل عفونت یا آسیب های جدی 

به پوست نوزاد خواهد داشت.
به والدین توصیه می کنم کودک خود را از 
درمان زردی  اصولی  روش های درست و 
محروم نکنند و کنار درمان اصلی از طب 
سنتی بهره مند شوند. البته خدمات طب سنتی 
را حتما از متخصصان طب سنتی طلب کنند 

تا شاهد بهبود سالمت نوزادشان باشند.

چهل تیغ کردن؛ درمان 
عجیب و وحشتناک 
زردی نوزادان 

   دکتر طاهره ملک آرا

نگاه متخصص طب سنتی ایرانی

زردی نوزادان یا  هایپر بیلی روبین نوزادان یکی 
از تغییرات فیزیولوژیک بدن نوزادان تازه متولد 
شده است که به دلیل افزایش سطح بیلی روبین 
خون، پوست نوزاد درجاتی از زردی را نشان 
می دهد. اهمیت تشخیص و درمان به موقع 
زردی به این علت است که باال ماندن سطح 
بیلی روبین خون می تواند باعث آسیب هایی 

به مغز نوزاد شود. 
توصیه  نوزادان،  زردی  درمان  برای  امروزه 
تولد  روزهای  نخستین  طی  نوزاد  می شود 
حتما توسط متخصص اطفال معاینه شود تا 
در صورت نیاز، از درمان های موثر مانند قرار 
گرفتن در دستگاه فوتوتراپی و حتی ضرورت 

بستری در بیمارستان بهره مند شود. 
 طب سنتی ایران، تدابیری برای بهبود زردی 
به مادر توصیه می کند که بیشتر شامل درمان و 
پیشگیری زردی های فیزیولوژیک و شیرمادر 
است؛ در این حالت باید تغذیه مادر بهبود یابد 
و یبوست یا خشکی دفع برطرف شود. مصرف 
مایعات توسط مادر نیز بسیار کمک کننده است.
 مصرف خاکشیر و ترنجبین یا شیرخشت و 
عرقیاتی مانند کاسنی و شاه تره، مصرف سوپ 
جو همراه با آلو و کدو و کاهش مصرف ادویه ها 
و سرخ کردنی ها از توصیه های درمانی به مادران 
است. خواب به موقع و مناسب نیز در این دوره 

بسیار کمک کننده خواهد بود. 
حجامت الله گوش نیز یکی از راهکارهای 
کاهش  برای  ایرانی  سنتی  در طب  درمانی 
زردی بچه هاست که هنوز به تحقیقات بیشتری 
نیاز دارد. تحریک الله گوش در طب چینی 
هم توصیه شده اما خونگیری معموال در این 

موارد الزم نیست.
در پایان یادآور می شوم، مشاوره با متخصصان 
اطفال در مورد زردی نوزادان الزامی است 
زیرا زردی علت های مختلفی دارد و گاهی 
نوزاد باید بستری شود تا تحت مراقبت های 

ویژه قرار گیرد.

نوزادانی که زردی 
دارند باید توسط متخصص 
اطفال معاینه شوند
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بعضی ها وقتی کیف لوازم مراقبت از پوست یا لوازم 
آرایش شان را باز می کنند، انگار وارد میدان مین می شوند! 
چون انبوهی از محصوالت مختلف در کیف شان وجود 
دارد اما آنها هنوز نمی دانند دقیقا کدام محصوالت باعث 
ایجاد خارش پوستی یا شکل گیری جوش های آزاردهنده می شوند. اگر شما 
هم چنین مشکلی دارید، بهتر است با ترکیباتی که در محصوالت مراقبت 
از پوست و محصوالت آرایشی به کار می روند و می توانند واکنش های 
حساسیت زای پوستی ایجاد کنند، آشنا شوید. در ادامه با مهم ترین این ترکیبات 

حساسیت زا و جایگزین های مناسب آنها آشنا می شوید. 

1. ترکیبات آلومینیومی 
محصوالت  از  که  بار  هر  اگر 
آنتی پرسپیرانت  ضدعرق 
استفاده   )antiperspirant(
حالت  شما  بغل  زیر  می کنید، 
یا  می کند  پیدا  قرمز  و  ملتهب 
خود  به  پوسته ریزی  حالت 
می گیرد، به احتمال زیاد نسبت 
به ترکیبات آلومینیومی موجود در 
این محصوالت حساسیت  دارید. 

محصوالت ضدعرق آنتی پرسپیرانت باعث می  شود شما عرق نکنید. این 
مام حاوی موادی مانند آلومینیوم و زیرکونیم است که باعث می  شود 
عرق نکنید، درنتیجه باکتری های زیر بغل و روی پوست شما هیچ چیز 
برای تغذیه ندارند و بوی بدی هم در کار نخواهد بود اما نکته این 
است که هرچه بیشتر از محصوالت آنتی پرسپیرانت برای مقابله با عرق 
استفاده کنید، بیشتر هم با واکنش های حساسیت  زا مواجه خواهید شد. 
جایگزین: اگر دئودورانت های طبیعی در دسترس تان هستند، از این 
محصوالت استفاده کنید، در غیر این صورت، حتما دئودورانت های بدون 
ترکیبات آلومینیومی را جایگزین آنتی پرسپیرانت ها کنید. دئودورانت های 
طبیعی به خوبی بوی بد عرق را از بین می برند اما با شدت زیاد از تعریق 
جلوگیری نمی کنند. اگر همچنان با مشکل لکه های پوستی مواجه شدید، 
سراغ دئودورانت های مخصوص پوست های حساس بروید. اگر به استفاده 
از آنتی پرسپیرانت  اصرار دارید، آنتی پرسپیرانت های مخصوص پوست های 
حساس وجود دارند که سطح بسیار کمی از ترکیبات آلومینیومی دارند و 

می توانند مشکالت ناشی از این ترکیبات را به حداقل برسانند. 

2. اسیدها 
علم به ما می گوید هر محصولی که برای فعل و انفعال با سلول های 
پوستی طراحی شده باشد، ممکن است در بعضی موارد مضرات بیشتری 
نسبت به فوایدش برای پوست داشته باشد. ترکیباتی که در این گروه قرار 

می گیرند، به این ترتیب هستند؛ اسید سالیسیلیک و اسید بتاهیدروکسی 
محلول در چربی که برای درمان آکنه و مقابله با مشکالت پوست چرب 
استفاده می شود؛ رتینوئیدهای موضعی که رشد سلول های پوستی را 
عادی  و در تحریک پوست به تولید کالژن نقش کمکی ایفا می  کنند 
و اسید گلیکولیک که نوعی اسید آلفاهیدروکسی محلول در آب است 
و به عنوان ماده فعال و اثرگذار در بیشتر الیه بردارهای شیمیایی به کار 
می رود. به گفته محققان، همه این ترکیبات در صورت استفاده بیش از 

حد می توانند باعث تحریک و 
التهاب پوست، خشکی، قرمزی 

یا سوختگی پوست شوند. 
جایگزین: با متخصص پوست 
مشورت کنید و زمان استفاده از 
محصوالت موضعی حاوی اسید 
سالیسیلیک یا رتینوئیدها در خانه 
حتما دستورالعمل مصرف را با 
کنید.  پیگیری  احتیاط  و  دقت 
بعضی افراد باید با محصوالت 

رقیق تر و دفعات استفاده کمتر شروع کنند و سپس به تدریج غلظت 
افزایش دهند. اگر نسبت به  از این محصوالت را  و دفعات استفاده 
سراغ  است  بهتر  داشتید،  گلیکولیک حساسیت   حاوی  الیه بردارهای 
یا آنزیم های میوه ای بروید. گاهی اوقات هم   Cانواع دارای ویتامین

الیه برداری بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی گزینه مناسبی است. 

3. عطرها و رایحه ها 
محققان دانشگاه واشنگتن معتقدند مواد معطر مصنوعی می توانند پوست 
را تحریک کنند و باعث شکل گیری بثورات پوستی، سردرد، سرفه، 
خس خس سینه و دیگر واکنش های تنفسی شوند. این ترکیبات حتی 
به کار  دارند،  هم  را  عطر«  »بدون  اصطالح  که  محصوالتی  در  گاهی 
معطر و  ترکیبات شیمیایی  از  تولیدکنندگان  از  بعضی  می روند چون 
ویژه ای که نقش پوشش دهنده دارند، برای زدودن مواد معطر مصنوعی 

کمک می گیرند. 
جایگزین: اگر نسبت به عطرها 
و رایحه ها حساسیت  دارید، باید 
از همه محصوالتی که کلمه معطر 
یا عطردار )fragrance( روی 
دوری  شده،  درج  جعبه شان 
کنید و همیشه دنبال محصوالتی 
باشید که اصطالح »بدون رایحه« 
روی   )fragrance-free(

جعبه شان درج شده است. 

4. فلزات 
اگر نسبت به فلز نیکل حساسیت 
دارید که در زیورآالت، لباس و 
دکمه های فلزی به کار می رود، یا 
حساسیت شما نسبت به هر نوع فلز 
دیگری است، باید هنگام انتخاب 
لباس ها به این موضوع توجه کنید. 
در مورد محصوالت مراقبت از 
پوست و محصوالت آرایشی هم 
باید مراقب کبالت باشید. این ترکیب 

فلزی در آنتی پرسپیرانت ها و رنگ موی قهوه ای روشن مورد استفاده قرار 
می گیرد. فلزاتی مانند آلومینیوم، کرومیوم و سرب نیز ممکن است در تولید 

محصوالت آرایشی به کار بروند. 
جایگزین: اگر برایتان ممکن است، از دئودورانت های طبیعی استفاده کنید. 
به عالوه، همیشه محصول آرایشی جدید، خصوصا انواع دارای مواد معدنی 
یا رنگدانه های فلزی را پیش از خریدن روی قسمت کوچکی از پوست 
دست تان امتحان کنید. با این ترفند مطمئن می شوید که ماده مخرب و 

حساسیت زایی با پوست صورت تان تماس پیدا نخواهد کرد. 

5. نرم کننده ها 
که  هستند  ترکیباتی  نرم کننده ها 
برای ایجاد حس خوشایند روی 
پوست طراحی شد ه اند اما بسیاری 
از این ترکیبات می توانند باعث بروز 
جوش ها، مخصوصا در افراد مستعد 
آکنه شوند. ترکیبات نرم کننده ای که 
احتمال حساسیت زا بودن دارند، 
عبارتند از النولین، کره نارگیل، 
کره کاکائو، ایزوپروپیل پالمیتات، 

ایزواستاریل ایزوسترات و میریستیل الکتات. 
سراغ  همیشه  است،  جوش   بروز  مستعد  پوستتان  اگر  جایگزین: 
مرطوب کننده هایی بروید که بر پایه آب طراحی شده اند و در گروه محصوالت 
»غیرجوش زا« )non-comodogenic( قرار می گیرند. این محصوالت به 
پوست شما کمک می کنند تا آب مورد نیاز خودش را بدون مسدود کردن 

منافذ پوستی حفظ کند. 

6. سولفات ها 
سدیم لورت سولفات و سدیم الرل سولفات، ترکیبات زدایشگر یا پاک کننده ای 
هستند که در  انواع شامپوهای سر، شامپوهای بدن و صابون های بچه استفاده 
می شوند. پس اگر شما پس از استفاده از محصوالت شوینده سر و بدن 

با سوزش مزمن چشم یا پوست 
باید  احتماال  می شوید،  مواجه 
محصوالت حاوی این ترکیبات را 
کنار بگذارید. به گفته محققان، این 
ترکیبات در بعضی  افراد باعث بروز 
بثورات پوستی، لکه های پوستی و 
سوزش چشم می شوند. خشک 
کردن پوست و مو هم از دیگر 

عارضه های این ترکیبات برای افرادی است که نسبت به آنها حساسیت دارند. 
جایگزین: برای دور ماندن از این ترکیبات حساسیت زا همیشه فهرست 
ترکیبات سازنده محصول مورد نظرتان را بررسی کنید. خوشبختانه امروزه 
بیشتر شامپوهای ارگانیک حاوی این ترکیبات زدایشگر نیستند و اثر مالیم تری 

برای پوست و موی افراد حساس دارند. 

7. روغن های ضروری 
هنگام خرید محصوالت زیبایی، 
به یاد داشته باشید که محصوالت 
طبیعی لزوما در همه موارد گزینه 
نمی شوند.  محسوب  بهتری 
رده  در  ضروری  روغن های 
قرار می گیرند  ترکیبات طبیعی 
اما این توانایی را هم دارند که 

باعث تحریک پوست در بعضی افراد شوند و خصوصا  بثورات پوستی  ایجاد 
کنند. امروزه روغن های ضروری به بعضی از شامپوهای سر، نرم کننده های 

مو، لوسیون های بدن و کرم های صورت اضافه می شوند. 
جایگزین: اگر فکر می کنید نسبت به روغن های ضروری حساسیت  دارید، 
محصوالت مورد استفاده تان را بررسی کنید تا ببینید در کدام یک از آنها از 
روغن های ضروری استفاده شده است. امروزه تولیدکنندگان، نام روغن های 
ضروری را به صورت جداگانه در فهرست ترکیبات سازنده درج می کنند که 
به شما کمک می کند تا این ترکیبات را سریع تر شناسایی کنید. در صورتی که 
نسبت به آنها حساسیت داشتید، سراغ محصوالت بدون این ترکیبات بروید. 
Everyday Health :منبع

آشنایی با ترکیبات حساسیت زای موجود در محصوالت آرایشی و بهداشتی و جایگزین های آنها

7 عامل تحریک کننده آرایشی بهداشتی
 ترجمه: 

راضیه فیضی

علم به ما می گوید هر محصولی که برای فعل و انفعال با 
سلول های پوستی طراحی شده باشد، ممکن است در بعضی 

موارد مضرات بیشتری نسبت به فوایدش داشته باشد. 
به گفته محققان، همه این ترکیبات در صورت استفاده بیش 

از حد می توانند باعث تحریک و التهاب پوست، خشکی، 
قرمزی یا سوختگی پوست شوند
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»یک محسن عزیز« روایتی مستند از زندگی شهید محسن وزوایی است. اما متن کتاب و واژه هایی که نویسنده در آن استفاده 
می کند، کتاب را از یک زندگی نامه داستانی به یک سفرنامه عرفانی تبدیل کرده است.  نویسنده  در بخشی از مقدمه کتاب 

می نویسد:

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

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

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

شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت

زندگانی از جنس 
مردگان

می گوید: »دیشب به خانواده ام گفتم 
اگر جنگ شد، همه با هم جمع بشویم 
اتفاقا  دنیا.  دیگر  جای  یک  برویم 
راحت تر به عنوان شهروند یک کشور 
جنگ زده به ما اقامت می دهند.« طاقت 
نمی آورم و می پرم وسط حرفش که 
شما بروید و خالص؟ مهم نیست 

مردم بمانند زیر چتر بمب ها؟ 
به  حق  و  خونسرد  آنقدر  جوابش 
جانب است که حس می کنم تمام 
می کند:  منجمد  جا  در  را  وجودم 
هنر  اگر  من  برن،  هم  اونها  »خب 
کنم، گلیم خودمو و خانواده ام رو 

از آب بکشم بیرون«
پیام ها و تصاویری که این چند روز 
او دیده  از  در شبکه های اجتماعی 
پیش چشمم  از  به یک  بودم، یک 
به  وای  می کنم  فکر  و  می گذرد 
حالمان اگر تعداد آنهایی که عرض 
تسلیت و به اشتراک گذاشتن عکس 
صفحه ای سیاه و نقاشی هواپیمای در 
حال سقوط را نماد روشنفکری و 
کالس دانسته اند، کم نباشد. کیست 
که نداند هیچ رنجی، به عظمت لحظه  
بازگشتن به خانه ای که عزیزت یکباره 
با سانحه ای دلخراش برای همیشه از 

آن رفته ، نیست. 
آدمیزاد، گرسنگی، تشنگی، بی خوابی 
و درد فقر را تاب می آورد اما دل کندن 
سخت است و ناغافل دل کندن، هزار 
بار سخت تر و وای به حالمان اگر 
ندانیم سیستان و بلوچستان در آب 
غرق شده و ممکن است خیلی ها 
در آن به این مصیبت دچار شوند. 
می دهند  جان  دارند  هموطنانی  که 
در اضطراب از دست دادن ها. وای 
کاری  زنده ها  برای  که  حالمان  به 
نمی کنیم و مرثیه سرایی بعد از فاجعه 
خاموش کننده  و  راحت تر  برایمان 
وجدانمان باشد. چه حقیقت تلخی 
است اینکه خیلی از ما با به اشتراک 
گذاشتن شعر و عکسی زیبا دم از 
وطن دوستی و عشق به همنوعمان 
آن  همه  از  عمل  وقت  و  می زنیم 

کشته شدگان، مرده تریم!

حرف آخر

فاطمه هنوز 13 سالش تمام نشده 
می آورد  یاد  به  که  زمانی  از  ولی 
مادرش ویلچرنشین بوده و پدرش 
از او نگهداری کرده اما حاال پدرش 
هم به سرطان مری مبتال شده است. 
حاال او است که باید مراقب پدر و 
مادر باشد. فاطمه آرزوهای زیادی 
دارد؛ دلش می خواهد بتواند درس 
بخواند و مثل دخترهای همسن و 
سالش در زندگی بی دغدغه بر پدر و 
مادرش تکیه کند اما حاال مسوولیت 
شانه های  بر  آنها  از  نگهداری 

می کند.  سنگینی  کوچکش 
فاطمه می گوید پدرش قبال کارگری 
می رفته ولی حاال دیگر نمی تواند 
افغانستانی های  از  آنها  کند.  کار 
متاسفانه  و  هستند  ایران  مقیم 
کشور  در  آشنایی  و  دوست  هیچ 
باشد  ندارند که کمک حالشان  ما 
اما من و تو می توانیم باری از دوش 
او برداریم و کمی به او آسودگی 

کنیم. پیشکش  خاطر 
برای این کار می توانی کمک نقدی خود 
را به کارت بانک پارسیان با شماره  
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنی  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه  شماره 
کد  با  مددجو  این  بگیری.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   24825

می شود. شناخته  عاشورا 

ستون آخر

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

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

حوادث و بالیا را به 3 گروه می توان تقسیم کرد؛ گروه 
اول بالیای طبیعی مثل زلزله، سیل، همه گیری بیماری ها؛ 
گروه دوم، آسیب های ناشی از غفلت های انسانی مانند 
آتش سوزی جنگل ها بر اثر بی احتیاطی یا سقوط هواپیما 
و گروه سوم، حوادث تعمدی مانند حمله های تروریستی 
یا جنگ های نظامی. فارغ از هر گونه تقسیم بندی، همه 
این موارد می توانند اثر روانی شدیدی در ابعاد وسیع و 
جو سنگین برای افراد آسیب دیده، نزدیکان آنها و حتی 
سایرین ایجاد کنند. الزم است به این نکته توجه شود 
و  نمی شود  فیزیکی  آسیب  به  منجر  فقط  حوادث  که 
آسیب روانی از آسیب فیزیکی جدا نیست. انسان ها در 
جریان بالیا، تجربه های دردناکی از جمله مرگ عزیزان، 
از دست دادن اموال و حتی سرپناه خواهند داشت و به 
دنبال آن افسردگی، یأس، ناامیدی، درماندگی، اضطراب، 
بی خوابی و خیلی دیگر از عالئم و اختالالت روانی را 

تجربه خواهند کرد. 

 در اين شرايط چه بايد كرد؟ 
 گروه های سالمت روان الزم است در چنین مواقعی 
احساسات، رفتارها و واکنش های مربوط به حادثه را 
در افراد بشناسند و بر اساس شدت آنها برنامه  درمانی 
بریزند و درنهایت برای درمان مناسب به صورت فردی 

یا جمعی اقدام کنند. 
 قطعا واکنش افراد بعد از حادثه بسیار متفاوت خواهد 
بود و در فرهنگ های مختلف نیز این تفاوت در بروز 

نشانه ها مشهود است. انسان می تواند در مواجهه با آسیب، 
عالئم مختلفی نشان دهد که یک سر آن انکار و نادیده 
انگاشتن و سر دیگر می تواند پذیرش نهایی و تحمل 
و بردباری در شرایط سخت باشد. خدمات سالمت از 
جمله سالمت روان، در چنین مواقعی نباید به بیمارستان ها 
محدود شود و باید آن را از خود جامعه آغاز کرد. امروزه 
پرکاربردترین قسمت های  از در دسترس ترین و  یکی 
این فضا می تواند بسیار  جامعه، فضای مجازی است. 
از آن  نادرست  استفاده  البته  باشد.  کمک کننده و مؤثر 
باعث آثار منفی آسیب ها و حتی افزایش مشکالت در 

آینده می  شود. 
 رعایت اصول در انتشار اخبار یا عکس های مربوط 
به حادثه در خبرگزاری ها و حتی به وسیله خود مردم 
انتشار نادرست این اخبار می تواند بر  ضروری است. 
را  مخاطبان  یا خشم  نگرانی  و  بیفزاید  جامعه  التهاب 
ناگوار  اتفاق  همین  در  که  طور  همان  کند.  دوچندان 
چند روز گذشته و سقوط هواپیمای اوکراینی، مالحظه 
کردید چقدر انتشار عکس ها تأثیر منفی رویمان گذاشت 

و حالمان را به طور مضاعفی بدتر کرد.
نگرانی جدی ای که در رابطه با فضای مجازی و حتی 
خارج از آن وجود دارد، مواجه شدن افراد آسیب پذیر از 
جمله بیماران، سالمندان و مخصوصا کودکان و نوجوانان 
با اخبار منتشرشده در آن است. کودکان درک درستی 
از مقوله حادثه مرگ ندارند و مشاهده اخبار برای آنها 
اضطرابی  که  نحوی  به  باشد،  ترسناک  بسیار  می تواند 

پایدار در آنها به جا بگذارد. خانواده ها، مربیان و مسووالن 
همدلی،  نهایت  و  باشند  مراقب  خیلی  باید  مدرسه ها 
همراهی، اطمینان بخشی و آرام سازی را با آنها داشته باشند.
 سایر افراد آسیب پذیر نیز بهتر است کمتر سراغ اخبار 
از طریق رسانه ها بروند و سعی کنند بیشتر وقت خود را 

با فعالیت هایی که قبال داشته اند، سپری کنند.
افراد آسیب دیده باید احساس کنند آغوش ها برایشان باز 
است تا خودشان را تنها نبینند و احساس درماندگی نکنند.
 الزم است در چنین بحران هایی متخصصان اقدامات 
پیشگیرانه انجام دهند. پیشگیری 3 سطح دارد؛ سطح اولیه 
آن، آموزش عمومی و برنامه ریزی های کلی است. سطح 
دوم، غربالگری برای شناسایی افراد آسیب دیده و سطح 
سوم درمان افراد آسیب دیده و جلوگیری از بروز آثار 
منفی بیماری روی خودشان و خانواده هایشان و جامعه 
 در چنین مواقعی تعداد کمی از افراد دچار مشکالت 
و اختالالت روانی می شوند ولی باید برای همین تعداد 
کم، اهمیت قائل شد و در پیشگیری از شیوع و همه گیر 
شدن آن تالش کرد. اگر بعد از چنین شرایطی، متوجه 
بروز عالئم اضطراب، افسردگی، تحریک پذیری و خشم 
به شدت زیاد در خودتان یا نزدیکانتان شدید، حتما از 
درمان های دارویی و غیردارویی حمایتی که متخصصان 

سالمت روان عرضه می کنند، استفاده کنید. 
برای  تلخی  حادثه  و  اتفاق  هیچ  آرزومندم  درنهایت، 
جامعه  در  روان  سالمت  سطح  و  ندهد  رخ  مردممان 

روز به روز ارتقا پیدا کند.

 زهراسادات صفوی 

تاثیر حادثه سقوط بر روان ما 
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چله نشیني شاد
عقاید و باورهاي مکتوب و غیرمکتوب به ما توصیه 
یا عملي در خود  مي کنند اگر خواستار تغییر رفتار 
هستیم، به گونه اي  که براي همیشه جزیي از عادت ها 
و رفتارهایمان باشد، آن را به طور منظم و به مدت 

مشخصي انجام دهیم، مثال به مدت 40روز.
کتابی که این هفته معرفي مي شود با چنین نگرشی 
آماده شده تا با دگرگونی اندیشه و دل، پس از 40 

روز از افکار منفی و بیهوده رهایی یابیم. 
نویسنده کتاب پیشنهاد مي کند برای استفاده بهتر، یک 
بار تمام کتاب را بخوانید و بار دیگر هر عنوان را به 
یک روز اختصاص دهید، در اشعار و پیام های روز 
تأمل کنید و پرسش روزانه را به ضمیر ناخودآگاهتان 
بسپارید تا جوابش را دریافت کنید. قاطعانه تصمیم 
بگیرید با 3 عنصر اراده، توکل و پشتکار، به راهکارها 
و  تمام  روز،  هر  مشوق  و  دلگرم کننده  ایده های  و 
کمال عمل کنید. مصمم و استوار به سفری اکتشافی 
درون خود بپردازید، آنگاه احساس می کنید رفته رفته 
سرحال می شوید و پایه های سرخوشی را در خود 

پی ریزی می کنید. 
این روش باعث مي شود هر روز با روشن شدن یک 
خانه از جدول 40روزه، شاهد تجلی روحتان باشید 

و آرامش و شادمانی روزانه را تجربه کنید. 
و  ساده  راهکارهایی  طرح  با  شاد  چله نشینی  کتاب 
استفاده  و  انسان  در  دگرگونی  ایجاد  بر  گام به گام، 
ضمیر  از  درست 
ناخودآگاه و به کار 
عبارت های  بردن 
تأکیدي در بارور 
کردن عزت نفس، 
می کند.  تاکید 
کتاب  این 
حسن  نوشته 
ملکیان است که 
انتشارات سایه 
سخن در 152 
صفحه آن را به 
چاپ رسانده 

است.

معرفی کتاب

من  و  است  بد  ما  مردمان  روانی  حال  روزها  این 
امیدوارم مسووالن به این مساله توجه بیشتری داشته 
آمده،  پیش  اخیر  هفته  چند  در  که  مسائلی  باشند. 
میزان سالمت روان جامعه ما را به شدت مخدوش 

کرده است. 
مردم بسیار ناراحت هستند و فشار روانی باالیی را 

متحمل شده اند.
متاسفانه بعد از سقوط هواپیما، از دست رفتن جان 
بیش از 100 نفر انسان و اعتراف دیرهنگام مسووالن 
به اینکه خطای انسانی باعث سرنگونی این هواپیما 
مطرح  سوال  این  و  بیشتر  روانی  فشار  این  شده، 
شد که چه کسی قرار است به این خانواده هایی که 
عزیزانشان را از دست داده اند، جواب بدهد و چگونه 

می شود این ضایعه را جبران کرد؟ 
متاسفانه سالمت روان جامعه در وضعیت بدی قرار 
دارد. مسووالن قبال هم اعالم کرده بودند که سالمت 
روان جامعه ما در حد پایینی است و مطمئنا اگر امروز 
در این باره بررسی ای انجام دهیم، نتیجه این خواهد 
بود که سطح سالمت روان به حداقل رسیده است. 
حال پرسش این است که ما برای این مساله چه کنیم؟ 
بهترین راه این است که مسووالن قبول مسوولیت 
این جوابی است که  باشند.  با مردم صادق  کنند و 
مردم می خواهند. جواب این خانواده ها را چه کسی 

می تواند بدهد؟
مساله خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند، 
با یک عذرخواهی حل نمی شود. دلجویی ای که وعده 
آنها  از  بازماندگان خواهد شد، دردی  از  داده شده 

دوا نخواهد کرد. 
مردم انتظار دارند حداقل قانون در جامعه  اجرا شود، 
مسووالن به قانون احترام بگذارند و برای مردم جامعه 

نیز احترام قائل شوند.
 من فکر می کنم مشکل خیلی از عزیزانی که در حال 
به همین سادگی  این حادثه هستند،  داغدار  حاضر 
آنها ممکن است دچار  از  برطرف نمی شود. خیلی 

ضربه های پس از سانحه باشند. 
اگر مسووالن دغدغه مردم دارند باید شیوه برخوردشان 
مسووالن  کنند  احساس  باید  مردم  دهند.  تغییر  را 
را  آنها  و  هستند  قائل  اهمیت  جامعه  در  برایشان 

جزیی از خود می دانند.
من فقط می توانم به مردم تسلیت بگویم و از خداوند 
در  را  شکیبایی  و  صبر  مقداری  که  بخواهم  متعال 

بازماندگان و ما تقویت کند. 
اقدامات  امیدوارم مسووالن در این زمینه دست به 
اساسی تری بزنند که در آینده مردم بیشتر حس کنند 

مسووالن، آنها را از خودشان می دانند.

این روزها حال روانی مردمان 
ما بد است! 

دکتر بهروز بیرشک
 روان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جهانی به سر می بریم که فضایی تحمیلی برای ما به 
گونه ای خلق کرده که جامعه در حال گذارمان را در معرض 
حوادث ریز و درشت گوناگونی قرار داده است. این شرایط 
به شکلی اجتناب ناپذیر فشار روانی بر تک تک آحاد جامعه 
وارد کرده است. این فشار می تواند تبعاتی داشته باشد که 
به فشاری مضاعف تبدیل می شود و انسجام اجتماعی ما 
را تهدید می کند. در این نوشتار به اجمال به واکنش انسانی 
در برابر فشارهای شدید روانی و پیامدهای آن می پردازم و 
مروری مختصر بر تمهیداتی خواهم داشت که می توانند از 

گسترش و تداوم این پیامدها پیشگیری کنند.
صاحب نظران، فشار روانی یا استرس را به این ترتیب 
تعریف کرده اند؛ »پاسخ غیراختصاصی فرد به هرگونه نیاز«. 
در این معنی، به عنوان موجودی زنده به شکل پویا در 
معرض نیازهای گوناگونی هستیم که در جهت ارضای 
خود به ما فشار وارد می کنند. به این ترتیب گرسنگی یا 
تشنگی استرسی هستند که ما را در جهت برآورده کردن 
نیازی خاص برانگیخته می کنند. همان گونه که قابل انتظار 
است، استرس ها از نظر شدت، درجه های متفاوتی دارند. 
به طور کلی، زندگی بدون استرس قابل تصور نیست و 
سطحی قابل قبول از آن برای ایجاد انگیزه و حرکت در انسان 
ضروری است. انسانی را فرض کنید که احساس گرسنگی 
یا تشنگی نداشته باشد یا دانش آموزی که اضطرابی برای 
انجام تکالیف خود حس نکند. البته با شدت یافتن استرس 
و تداوم آن در طول زمان با شرایطی روبرو می شویم که 
در آن عملکرد انسان دچار اختالل می شود. ممکن است 
آنچنان اضطرابی بر همان دانش آموز غلبه کند که هر گونه 

تمرکزی برای یادگیری را از او بگیرد. 
استرس ها از نظر شدت به درجات مالیم، متوسط و شدید 
تقسیم می شوند و پاسخ فرد به این فشارهای روانی تا حد 
زیادی تحت تاثیر تفاوت های فردی قرار می گیرد. همه افراد 
به این استرس ها پاسخ یکسانی نمی دهند اما هر چه بر 

شدت استرس افزوده شود، پاسخ افراد کمتر تحت تاثیر 
تفاوت های فردی قرار می گیرد، به شکلی که می توان از 
گروهی از فشارهای روانی با آنچنان شدتی سخن گفت 
که می توانند واکنش های روانی در هر فردی از افراد جامعه 
ایجاد کنند. استرس هایی فاجعه بار مانند جنگ، حوادث 
طبیعی مانند سیل و زلزله، تجاوز، حوادث انسانی مانند 

آتش سوزی یا سقوط هواپیما از این گروه هستند. 
این حوادث چه در آنهایی که مستقیم با آن درگیرند، چه 
کسانی که شاهد آن هستند و حتی در افرادی که در مورد آن 
می شنوند، می تواند انواعی از عالئم اختالالت روانی ایجاد 
کند و در صورت رسیدگی نکردن و نیندیشیدن تمهیدات 
کافی، به اختالالت تمام عیار روان پزشکی تبدیل می شوند. 
در ادبیات روان پزشکی، از این اختالل به عنوان »اختالل 
استرس حاد« یاد می شود. در صورتی که عالئم بیش از 
یک ماه تداوم پیدا کند، تشخیص »اختالل استرس پس 
از آسیب« مطرح می شود. عالئم این اختالل عبارتند از: 

عالئم ناخوانده مزاحم: خاطرات مکرر و مزاحم در 
مورد رویداد، رویاها و کابوس های مکرر، یادآوری های 
واضح در طول روز؛ گویی رویداد هم اکنون در حال رخ 
دادن است و واکنش های شدید در برابر هر محرکی که 

یادآور رویداد باشد .
خلق وخوی منفی: ناتوانی در تجربه هیجان های مثبت

عالئم تجزیه ای: تغییر در درک فرد از واقعیت پیرامون 
از خود( و  )کند شدن حس زمان، داشتن حسی مبهم 

ناتوانی در یادآوری جنبه های مهم رویداد
عالئم اجتنابی: تالش برای دوری از خاطرات، افکار 
با  نشدن  رویارو  برای  ناخوشایند، تالش  احساسات  و 

یادآورهای بیرونی رویداد مانند مکان ها و افراد
عالئم برانگیختگی: اختالل در خواب، تحریک پذیری، 

گوش به زنگی، نداشتن تمرکز و واکنش های جهشی
تداوم این عالئم می تواند به »اختالل استرس پس از آسیب« 

یا سایر اختالالت روان پزشکی مثل اختالل های اضطرابی یا 
افسردگی منجر شود که عملکرد فرد را به شدت تحت تاثیر 
قرار می دهند. برای کمک به افرادی با عالئم فوق، تمهیداتی  
در نظر گرفته می شود که به طورخالصه به آنها اشاره می کنم:
کاهش بار فشار روانی از طریق حمایت هایی که می توان 

به فرد ارائه کرد.
اطمینان یافتن از اینکه بازماندگان در شرایطی امن به 

سر می برند.
کمک به فرد برای درک اینکه بداند واکنش او به رویداد 
آسیب زا، واکنشی طبیعی و انسانی نسبت به شرایط غیرطبیعی 

است، نه عالمتی دال بر ضعف یا اختالل روانی
کمک به بازماندگان برای برآوردن نیازهای اساسی مثل 

استراحت، غذا، پناهگاه و تقویت حس تعلق به جامعه
نظم بخشی دوباره به عملکرد شناختی فرد در مورد 
ناامنی جهان به شکل کلی، بی ارزشی زندگی و ناامیدی 
که در این موارد بر ذهن فرد سایه می اندازد و جهان بینی 

او را تحت تاثیر قرار می دهد.
تجویز داروهای مناسب

احتراز از رویارویی با فشار اضافی، خودداری از طرح 
مسائلی که در حال حاضر قابل حل نیستند، پرهیز از یادآوری 
سانحه در گروه، احترام به دفاع های فرد در این مرحله و 
فشار نیاوردن به او برای پذیرش »واقعیت« در شرایطی که 
آمادگی کافی ندارد. باید به یاد داشت فشار آوردن به افراد 
برای بازگویی خاطره و درددل کردن می تواند زیانبار باشد.
طرح تجربه رویداد با کسانی که مایل به سخن گفتن 

از آن هستند.
یافتن افراد در معرض خطر برای ابتال به اختالالت 

شدیدتر و کمک مناسب به آنها
به یاد داشته باشید فرایند التیام بخشی طبیعی بدن و روان 
انسان در صورت ایجاد شرایط مناسب کار خود را انجام 

خواهد داد.

واکنش انسانی در برابر فشارهای روانی 

زندگی سالم

جامعه سالم
 دکتر احمد احمدی پور
روان پزشک و روان درمانگر

مناطق سیل زده جاسک
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