
الزمه عملی کردن تصمیم به ترک 
سیگار، ایجاد تحوالتی در شیوه 

تفکر و سبک زندگی شماست

ترک سیگار؛ 
دشواراما شدنی

مهم ترین راه های مراقبت از مو

شادابی، زیبایی 
و سالمت موها 

تا  نوروز

ساعت های هوشمند در کنار 
قابلیت هایی که ارائه می دهند، 
معایب خاص خود را نیز دارند

ساعت های 
هوشمند: مزایا 

ودالیل محبوبیت

اگر می خواهید تا فرارسیدن سال جدید، 
برنامه مراقبتی ویژه ای برای موهای خود 
داشته باشید تا سالمتی، شادابی و زیبایی 

آنها را تضمین کنید، باید مهم ترین راه های 
مراقبت از مو را بشناسید. سالمت موهای 

ما تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد، 
مانند تغذیه، محصوالت مراقبت از مو، 

استرس یا حتی عوامل محیطی...صفحه13

ساعت هوشمند یکی از وسایل جانبی 
جذاب دنیای مدرن است؛ کاربر می تواند 

ویژگی های مرسوم ساعت مچی و طیفی از 
کاربردهای گوشی های هوشمند را در کنار 

هم داشته باشد...صفحه10

اهمیت معاینه منظم چشم 
برای تشخیص زودهنگام 

بیماری های مرتبط با سالمندی 

چقدر وجود 
مشکالت بینایی 

درسالمندان 
طبیعی است؟
با افزایش سن و احتمال بیشتر ابتال به 

بیماری های جسمی مانند دیابت، خطر بروز 
بیماری های چشمی و تشدید عوارض آنها 

نیز افزایش می یابد....صفحه15

چند توصیه برای 
چگونه تفریح کردن

تفریح یک نیاز 
اساسی است، 

نه امرفرعی
آخرین بار چه زمانی آنقدر تاب خوردید 
که ترسیدید یا کی بود که آنقدر خندیدید 

که اشک از چشمان تان سرازیر شد؟ اگر هر 
از چند گاهی شما اینطور تفریح کرده اید، 

بدانید که تنها نیستید...صفحه4

همه جا تاریک است؛ همه گرد آتش جمع شده اند و به روایت قصه گو، گوش 
می دهند. فرصتی مغتنم است تا  شبی لذت بخش را تجربه کنند؛ از محیط و 
فضاهای آشنا دور و با موجودات و سرزمین جدیدی آشنا شوند و با کنجکاوی و 
لبان بسته با خود بگویند؛ »بعدش چه شد؛ خب بعدش چه می شود و...«صفحه11

سفری به محبوب ترین مدرسه انسان ها؛ 
خطر در سرزمین امن رویاها

چگونه می توان بچه ها را 
به شنیدن قصه ترغیب کرد؟   مینیمالیسم یعنی ساده شدن، سخت نگرفتن و داشتن 

یک نگاه تازه به زندگی. با ساده کردن زندگی، محیط 
اطرافمان، داشته هایمان و با خلوت کردن محیط 
اطرافمان و نظم و ترتیب دادن به لوازم، آرامش را به 
خودمان هدیه می کنیم. ما می توانیم وابستگی مان را به 
اشیا کمتر کنیم و با هر آنچه که هست، بیشتر لذت ببریم و 
بدون اضطراب و نگرانی زندگی کنیم...صفحه8

افراد مینیمالیست 
چگونه افرادی هستند؟ 

مینیمالیسم چیست؟ 

بیماری های بسیار مهم دیگری در زمینه سالمت مردان 
مطرح است که لزوم آگاهی رسانی را می طلبد...صفحه6

به مناسبت هفته اول اسفند؛  
هفته ملی سالمت مردان ایرانی

سالمت مردان فقط 
به »سرطان پروستات« 
خالصه نمی شود 

اقدام برای ترک سیگار، یکی از بهترین 
تصمیماتی است که می تواند شما را در مسیر 

زندگی سالم قرار دهد. الزمه عملی کردن این 
تصمیم، ایجاد تحوالتی در شیوه تفکر، تغذیه 

و سبک زندگی شماست...صفحه3

بایدها و نبایدهای تغذیه ای 
برای حفظ سالمت مردان به مناسب
 »هفته ملی سالمت مردان ایرانی«

رژیم مردانه 
صفحه7
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سوختگی؛ بیماری قشر ضعیف و کمتر برخوردار
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی با 
تشریح مشکالت موجود در درمان بیماران 
سوخته و لزوم دسترسی این بیماران به 
درمان های استاندارد، گفت: حداقل انتظار 
این است که هر مرکز استان یک مرکز درمان 
سوختگی داشته باشد اما این نیاز حداقلی 
برای استان بزرگی نظیر سیستان و بلوچستان 
برطرف نشده است... صفحه2

سیستان و بلوچستان 
بخش سو ختگی مناسب ندارد
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رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی با تشریح 
مشکالت موجود در درمان بیماران سوخته و لزوم 
دسترسی این بیماران به درمان های استاندارد، گفت: 
استان یک  مرکز  که هر  است  این  انتظار  حداقل 
نیاز  این  اما  باشد  داشته  سوختگی  درمان  مرکز 
حداقلی برای استان بزرگی نظیر سیستان و بلوچستان 

برطرف نشده است.
در  فاطمی  محمدجواد  سپیدآنالین،  گزارش  به 
با  اینکه سوختگی  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
فقر ارتباط دارد، گفت: »معموال افرادی می سوزند که 
تمکن مالی ندارند؛ چراکه از وسایلی استفاده می کنند 
یا آموزش خوبی ندیده و  استاندارد نیست و  که 
سطح تحصیالت کمتری دارند یا در جاهایی زندگی 
می کنند که برای گرمایش از شعله مستقیم استفاده 
می کنند مانند بخاری و اجاق در چادر عشایر و... 
بنابراین؛ سوختگی یک بیماری برای قشر ضعیف 

و کمتر برخوردار جامعه است.«
وی با تاکید بر اینکه هر مرکز استان حداقل باید 
تصریح  باشد،  داشته  سوختگی  درمان  مرکز  یک 
کرد: »این مهم به طور ویژه برای استان های محروم 
واجب تر است زیرا سوختگی به دالیل پیش گفته، 
این  می دهد.  بیشتر رخ  برخوردار،  کمتر  افراد  در 
چنین استان هایی نظیر استان سیستان و بلوچستان 
در اولویت دارا بودن یک بخش یا مرکز سوختگی 
است چراکه تعداد قابل توجهی از موارد سوختگی 

مربوط به این استان است.«
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی با اشاره 
به معضل سوختگی در کشور به طور ویژه به این 
مشکل در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و 
گفت: »براساس اطالعاتی که به بنده رسیده است 
مرکز سوختگی کوثر واقع در مجتمع بیمارستانی 
علی بن ابیطالب)ع( شهر زاهدان از فروردین ماه سال 
۹۶ با پذیرش بیماران سوخته شروع به کار کرده 
است. بر اساس تصمیمات اولیه مقرر شده بود که 
این مرکز ۲۰ تخت سوختگی داشته باشد در حالی 
که ۱۰ تخت این بخش را برای بخش vip جدا 
کردند و اتاق عمل مرکز هم که در خود بخش فعال 
بود، بسته شد. این درحالی است که این مرکز از 
اما  دارد  ارجاعی  بیمار  استان  شهرستان های  تمام 

اکنون تنها ۱۰ تخت فعال دارد.«
تنها  کوثر  سوختگی  مرکز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مرکز سوختگی در این استان است، اظهار کرد: »از 
 ICU سوی دیگر درحالی که تعداد ۸ تخت برای
سوختگی تعریف شده است اما تنها تعداد ۲ تخت 
 ۶ و  دارد  وجود  سوختگی   ICU برای  مصوب 
تخت دیگر را به ICU جنرال اختصاص داده اند. 
این درحالی است که در فصول سرد سال گاها ۵ 
یا ۶ بیمار اینتوبه هم به این مرکز مراجعه می کنند 
و بیماران سوخته نیازمند ICU همان ۲ تخت را 

هم نخواهند داشت.«
وی افزود: »ر این شرایط پذیرش بیمار سوخته باالی 
۵۰ درصد و یا سالمندان دچار سوختگی دیگر جایی 
نخواهد داشت و حتی ممکن است به علت نگه 
داشتن رزرو ICU برای مراجعه احتمالی بیماران 
باال  با سوختگی  بیماران  برخی  حال،  بد  عمومی 
پذیرش نشوند و یا نهایتا اعالم شود که بیمارستان 
تخت خالی ندارد و از خانواده بیمار رضایت بگیرند 

و بگویند خودتان بیمار را به مرکز دیگری ببرید.«
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی، تاکید 
کرد: »بر اساس اطالعات اعالمی به انجمن، بخش  
به  بلوچستان  و  سیستان  کوثر  مرکز  سوختگی 
گفتاردرمانی،  اطفال،  جراحی  نظیر  بخش ها  سایر 

شنوایی سنجی و... تبدیل شده است.«
وی درباره وضعیت اتاق عمل سوختگی این مرکز 
نیز مدعی شد: »اتاق عمل سوختگی که در خود مرکز 
سوختگی مستقر است به دلیل کمبود پزشک بیهوشی 
بسته شده و یک اتاق عمل کوچک غیراستاندارد در 
اتاق عمل جنرال بیمارستان را به بخش سوختگی 
اختصاص داده اند. بیماران سوختگی که حتی باید 
ایزوله  بخش  در  و  باشند  داشته  محدود  مالقات 
نگهداری شود برای عمل های متعدد باید از بخش 
و از مرکز سوختگی خارج و از راهروهای طوالنی و 
پر ازدحام بیمارستان عبور کنند تا به اتاق عمل جنرال 

برسند  و این باعث می شود تقریبا ۹۹درصد بیماران 
سوخته دچار عفونت های بیمارستانی شده و مرگ 
و میر آنها یا مدت بستری شدن شان افزایش یابد.«
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی همچنین 
گفت: »بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده است 
پزشکان فوق خصص جراحی پالستیک این مرکز 
۳ نفر هستند که تنها یک نفر از آنها به شکل ویژه 

در خدمت بیماران هستند.«
وی با اشاره به سختی کار کادر درمان در بخش های 
 ICU سوختگی، اظهار کرد: »بیماران سوخته نیازمند
اما گاهی  هستند و کار و تالش زیادی می طلبند 
ICU بیمار را پذیرش نکرده و بیمار به بخش می رود 
در حالی که ضریب سختی کار ICU سوختگی 
به پرستاران ICU تعلق می گیرد ولی سختی کار 
برای پرستاران بخش است و همین سبب دلسردی 
پرستاران بخش سوختگی شده است تا حدی که 

هیچ تمایلی به کار در بخش سوختگی ندارند.«
فاطمی ادامه داد: »شاید بیماران با درصد پایین سوختگی 
بتوانند در همین استان خدمات درمانی را دریافت 
کنند و درمان شوند اما در صورت نبود درمان مناسب، 
بیمار با درصد سوختگی باال را باید به مراکز استانی 
دیگر نظیر مشهد، کرمان، بندرعباس، یزد و.... بفرستند 
و این یعنی بیمار گاها باید هزاران کیلومتر در مسیر 

باشد که هزینه انتقال بیمار هم وجود دارد.«
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی افزود: 
»البته نکته قابل توجه این است که در ایران آمبوالنس 
استاندارد و مخصوص اعزام بیمار سوختگی نداریم و 
همین سبب افزایش آسیب، عفونت و حتی مرگ ومیر 

این بیماران می شود.«
وی افزود: »با این تفاسیر، عده ای از خانواده ها که 
اصال پول ندارند که بیمار را به شهری دیگر انتقال 
دهند و در این شرایط اگر تخت و مرکز سوختگی هم 
در شهر خودشان وجود نداشته باشد، بیمار به خانه 

می رود و احتماال جان خود را از دست می دهد و یا 
اگر زنده بماند باید تا زمان مرگ با عوارض شدید 
سوختگی نظیر چسبندگی، دفرمی شدید، عوارض 
روانی و... دست و پنجه نرم کند. حال سوال این 
است که چرا یک بخش سوختگی در مرکز استان 
سیستان و بلوچستان تعطیل یا نیمه فعال شده است؟«

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی، اظهار 
کرد: »اکنون سیستان و بلوچستان شاید اسما مرکز 
درمان سوختگی داشته باشد اما رسما چنین بخشی 
به شکل کامل فعال نیست درحالی که تمام امتیازات 
اما آن را به  این بخش را با همین اسم می گیرند 
سایر بخش ها می دهند. سیستان و بلوچستان بخش 

سوختگی مناسب ندارد.«

انتظار ۷ ساله برای رسیدن به تعداد 
مصوب تخت سوختگی

وی افزود: »از نظر علمی ۳۰ تا ۵۰ درصد تخت های 
سوختگی باید خالی و آماده باش باشند چون هر لحظه 
ممکن است یک حادثه یا اتفاق رخ دهد. بزرگترین 
مشکل ما این است که تعداد تخت های بیمارستانی 
سوختگی نسبت به حجم این بیماران کم است و حتی 
همین تعداد کم تخت هم استاندارد نیست. در پایان سال 
۱۳۹۴ می بایست ۲۵۰۰ تخت سوختگی می داشتیم اما 

هنوز بعد از ۷ سال به این تعداد نرسیدیم.«
وی در خاتمه تاکید کرد: »بار بیماری ها یعنی هزینه ای 
که هر بیماری به کشور تحمیل می کند و در مورد 
سوختگی می دانیم که این معضل سیزدهمین بار بیماری 
است اما بودجه ای که به سوختگی اختصاص می دهند 
وزارت  و  نمی گیرد  قرار  هم  صدم  رتبه  در  حتی 
بهداشت کال صورت مساله سوختگی را برای خود 
پاک کرده و به آن اهمیتی نمی دهد که بیمار سوخته 
در چه بیمارستانی بستری است؟ چه مشکالتی دارد؟ 

این موضوع نیازمند توجه جدی است.«

رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
مشکالتی  با  شوینده  صنعت  »در  گفت:  آرایشی  و 
دستوری  قیمت گذاری  روش های  که  هستیم  مواجه 

و غیرکارشناسی نیز در آن بی تاثیر نبوده است.«  
به گزارش سپید، علم بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، در چهارمین همایش 
و نمایشگاه بین المللی فراورده های ارایشی، بهداشتی، 
شوینده و صنایع وابسته، گفت: »در شرایطی که اقتصاد 
کالن کشور دچار رکود و تورم است، شاید بتوانیم انگیزه 
خود را برای تولید تقویت کرده و این بازار مصرف ۹۰ 
میلیون نفری داخلی را با ارزش تقریبی چهار میلیارد 
دالر و بازار ۳۵۰ میلیون نفری صادراتی را با ارزش 
تقریبی ۱۲ میلیارد دالر که امروز فقط۲۲۰ میلیون دالر 
آن در اختیار ماست، با تکیه بر توانمندی های تالشگران 
و متخصصان و ۳۰۰ هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم 

این صنعت، بیش از گذشته تصاحب کنیم.«
علم بیگی ادامه داد: »اینکه امروز احتمال افول میزان 
تولید داخلی در کمین صنعت است، کلیه شرکت های 
 تولیدکننده را نگران ادامه حیات و فعالیت خود کرده 
است. ما باید در این مسیر هوشیار و بیدار باشیم و 

اشکال را بررسی کنیم.«
وی گفت: »این سوال جدی است که چگونه از صنعتی 
با قدمتی بیش از یک قرن صنعتی که بخش مهمی از 
حوزه سالمت جامعه محسوب می شود، مورد بی مهری 
مسووالن قرار گرفته و مانند سایر صنایع حوزه سالمت 

به آن توجه نشده است.«
علم بیگی گفت: »عدم ثبات نرخ ارز و افزایش لحظه ای 
قیمت ها، محدودیت در تامین کافی و به موقع ارز، افزایش 
نیاز به نقدینگی، مشکالت عدیده در سرمایه گذاری، عدم 
ثبات در قوانین، عدم نظارت کافی بر مبادی ورودی 
کشور و واردات بی رویه غیرقانونی و قاچاق، محدودیت 
در واردات مواد اولیه، چالش های متعدد در صادرات 
محصوالت و... مشکالتی است که در صنعت شوینده با 
آن مواجهیم. در این بین روش های قیمت گذاری دستوری 
و غیرکارشناسی برای محصوالت این صنعت وجود دارد.«

وی گفت: »در حال حاضر شرکت هایی هستند که به 
دلیل نداشتن سرمایه کافی و نداشتن نقدینگی و سود 
حاصل از تولید، در حال توقف تولید هستند. قطعا این 
همایش فرصتی است تا با نگاهی مثبت اندیش و رو 
به جلو در همین شرایط پرچالش و دشوار، راه آینده 
را درست تشخیص دهیم. در این مسیر سازوکارها و 

سیاست ها نیاز به اصالح دارند.«
علم بیگی تاکید کرد: »تولید محصول با کیفیت نیازمند 
سیاست گذاری منطقی و مانع زدایی بخش دولتی و خلق 

نوآوری و رفتار کارآمد علمی است.«
به گزارش ایسنا، در ادامه این همایش محمدرضا بحیرانی، 
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های 
ارایشی، بهداشتی و عطریات ایران، گفت: »در گذشته 
اتفاقی افتاد و بحث ممنوعیت در زمینه کاالهای ارایشی 
و بهداشتی وارداتی ایجاد شد که ۱۰۰ درصد صنعت 
ما را تحت الشعاع قرار داد. سال های گذشته در زمینه 
برجام وارد شده و با کشورها توافق کردیم و طبق آن 
در این حوزه جلو رفتیم، اما آمریکا زیر همه چیز زد و 
در حوزه آرایشی و بهداشتی هم ممنوعیتی ایجاد شد.«
وی افزود: »با تغییری که رخ داد و بسیاری از واردکنندگان 
ارایشی و بهداشتی به دلیل وابستگی که به صنعت 
از  کسی  اینکه  بدون  رفتند  تولید  به سمت  داشتند، 
آن ها حمایت کند.   باید توجه کرد که صنعت آرایشی 
بهداشتی جزو رکن های اصلی سالمت محور کشور 
است. تا در کشور اسم سازمان غذا و دارو می آید، 
بهداشت و درمان  و دارو به ذهن می آید، اما نظام سالم 
یعنی پیشگیری از بیمار شدن و یکی از بنیادهای آن 
آرایشی بهداشتی است که اگر درست باشد به تکمیل 

حلقه درمان هم کمک می کند.«
بازوی قوی  دارو  داد: »سازمان غذا و  ادامه  بحیرانی 
است. متد سازمان غذا و دارو مانند جهان اول است 
و کنترل هایش روی اصول پیش می رود، اما نهادهای 
دیگر در کارش دخالت می کنند. اگر چهار تا پنج سال 
قبل می گفتیم جنس تقلبی در حوزه آرایشی و بهداشتی 
آمده باور نمی کردند. به هر حال ما وارد تولید شدیم. در 
ان زمان بحران ایجاد شد مدیریت صحیح این است که 
تنگنا به فرصت بدل شود. باید از تولیدکنندگان ارایشی 

و بهداشتی حمایت شود.«
وی گفت: »یکی از مزایای صنعت ما کمک به چرخه 
هیچ  داریم،  دارو  توزیع  اگر چرخه  است.  داروخانه 
اموراتش  بیمه  پول  و  فروختن  دارو  با  داروخانه ای 
نمی گذرد، صنعت ما مکمل است و از نظر مالی کمک 
می کند که چراغ داروخانه روشن بماند. حال اگر این 
صنعت را تضعیف کرده و از آن ها بگیریم، آیا می توانند 

چک های دارو را پاس کنند؟«
بحیرانی گفت: »در صنعت ما کارآفرینی هم زیادی بوده 

است. ما وارد تولید شده ایم و ای کاش حمایت می شدیم.«

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده مطرح کرد؛

با قیمت گذاری دستوری مواجهیم

سوختگی؛ بیماری قشر ضعیف و کمتر برخوردار

سیستان و بلوچستان بخش سوختگی مناسب ندارد

رییس اداره کنترل و مقابله با سرطان 
وزارت بهداشت با اشاره به شایع ترین 
سرطان های کودکان، درباره برنامه این 
تشخیص  ادغام  زمینه  در  وزارتخانه 
زودهنگام سرطان های کودکان در نظام 
شبکه بهداشتی و درمانی ، توضیح داد. 
لیال  به گزارش روزنامه سپیدآنالین، 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  مودب شعار 
کودکان  سرطان  وضعیت   درباره 
درصد  دو  »حدود  گفت:  ایران،  در 
ایجاد  کودکی  سنین  در  سرطان ها، 
می شوند. طبق ابالغیه وزارت بهداشت، 
افراد تا ۱۸ سالگی به عنوان کودکان در 
نظر گرفته می شوند و تالش می شود 
که خدمت رسانی متناسب با نیازهای 
خاص کودکان و نوجوانان برای آنها 

فراهم شود.«
وی درباره برنامه های وزارت بهداشت 
در زمینه پیشگیری، تشخیص به موقع 
و درمان سرطان های کودکان، گفت: 
زودهنگام  تشخیص  ادغام  »برنامه 
شبکه  نظام  در  کودکان  سرطان های 
بهداشتی و درمانی  با هدف ایجاد امکان 

و توانمندی شناسایی عالئم مشکوک 
سرطان کودکان توسط پزشک خانواده 
و پزشک عمومی و در عین حال طی 
ارجاع،  فرآیند  دقیق  مناسب و  شدن 

در وزارت بهداشت آماده سازی شده 
است. باید توجه کرد که پزشکی که 
به  نسبت  باید  ارجاع است،  پذیرنده 
خدمات استانداردی که باید ارائه داده 

شوند، اطالعات و آگاهی کافی داشته 
باشد. افزایش آگاهی مردم درباره عالئم 
مشکوک سرطان کودکان نیز جزیی از 

اجزای این طرح است.«

سرطان های کودکان، درمان پذیرتر 
از سرطان های بزرگساالن

سرطان  اینکه  بیان  با  مودب شعار 
سرطان  از  درمان پذیرتر  کودکان 
بزرگساالن است و بیش از ۸۵ درصد 
قطعی  درمان  کودکان  سرطان های 
دارند، بر اهمیت تشخیص زودهنگام 
در سرطان کودکان تاکید کرد و  گفت: 
»وجود توده، بی اشتهایی طول کشیده، 
اختالل  غیرطبیعی،  خونریزی های 
عالئم  از  می توانند  و...  ادرار  دفع 
توجه  مورد  باید  و  باشند  سرطان 

گیرند.« قرار 
رییس اداره کنترل و مقابله با سرطان 
شایع ترین  درباره  بهداشت  وزارت 
سرطان های کودکان نیز گفت: »به طور 
کلی شایع ترین سرطان ها در بین کودکان 
به  آن  از  بعد  و  است  خون  سرطان 
ترتیب سرطان مغز و سلسله اعصاب 
لنفاوی،  غدد  سرطان های  مرکزی، 
سرطان های تیغه عصبی، سرطان های 
کلیه، سرطان های استخوان و سرطان 

بافت نرم قرار می گیرند.«

برنامه وزارت بهداشت برای تشخیص زودهنگام سرطان ها

عالئم »سرطان« در کودکان

خبــر

بار بیماری ها یعنی هزینه ای 
که هر بیماری به کشور 

تحمیل می کند و در مورد 
سوختگی می دانیم که این 

معضل سیزدهمین بار 
بیماری است اما بودجه ای که به سوختگی 

اختصاص می دهند حتی در رتبه صدم هم 
قرار نمی گیرد و وزارت بهداشت کال صورت 

مساله سوختگی را برای خود پاک کرده و 
به آن اهمیتی نمی دهد که بیمار سوخته در 
چه بیمارستانی بستری است؟ چه مشکالتی 
دارد؟ این موضوع نیازمند توجه جدی است
- محمدجواد فاطمی
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی
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بهترین  از  یکی  سیگار،  ترک  برای  اقدام 
در  را  شما  می تواند  که  است  تصمیماتی 
مسیر زندگی سالم قرار دهد. الزمه عملی 
کردن این تصمیم، ایجاد تحوالتی در شیوه 

تفکر، تغذیه و سبک زندگی شماست.
در  تصمیم،  این  کردن  عملی  است  ممکن 
ابتدا کمی سخت به نظر برسد، اما نتیجه ای 
که حاصل می کنید حقیقتا لذتبخش است.

بعد از ترک سیگار، بوی بد دهان، سرفه و 
تنگی نفس از بین می رود، مزه غذاها را بهتر 
درک می کنید، حس بویایی و چشایی شما 
بهبود پیدا می کند و در کل حس بهتری نسبت 

به خود و زندگی تان پیدا می کنید.
با این حال، تحمل روزهای اول ترک سیگار 
به  زیر  توصیه های  اما  است،  سخت  کمی 
بتوانید این روزها را  تا  شما کمک می کند 

راحت تر تحمل کنید.

وعدههایکوچک
استفاده  با  سرد  آب  آرام آرام  نوشیدن 
کشیدن  حس  جایگزین  می تواند  نی  از 
باعث  کار  این  عالوه  به  باشد.  سیگار 
شیمیایی  )ماده  دوپامین  هورمون  ترشح 
که تحمل احساسات  منفی را برای شما 

آسان می کند( در مغز می شود.
نیز  کوچک   غذایی  وعده های  خوردن 
بر  بتوانید  تا  کند  کمک  شما  به  می تواند 
بهتر  کنید.  غلبه  کشیدن  سیگار  وسوسه 
است غذاهای سالم و کم حجم بخورید تا 

از اضافه وزن در امان بمانید.

بهپاداشهایفوریتوجهکنید
 از تغییرات مثبتی که به دنبال ترک سیگار 
در زندگی شما ایجادشده، لیستی تهیه کنید. 
احساس کنترل بیشتر برروی زندگی، ذخیره 
کردن پول، قوی تر شدن حس بویایی، بهبود 
حس چشایی و احساس افزایش انرژی از 
برای  سیگار  ترک  که  است  مزایایی  جمله 

شما به ارمغان می آورد.
هر موقع حس کردید میل شدیدی به کشیدن 
سیگار دارید، به این لیست نگاهی بیندازید تا 
به یاد بیاورید که با ترک سیگار، چه چیزهایی 

را به دست آورده اید.

دندانهایخودرابهطورمرتب
مسواککنید

یکی از پاداش های فوری ترک سیگار این 
است که در دهانتان طعم بهتری ایجاد می شود 

و نفس شما نیز خوشبوتر خواهد شد. 
دندان ها را به طور مرتب مسواک بزنید تا با 
ایجاد این حس که دهانتان تمیز شده و نباید 
آن را با سیگار کشیدن آلوده کنید، میل به 

کشیدن سیگار در شما کاهش یابد.

هرروزورزشکنید
ورزش کردن می تواند یک عامل قوی برای 
پرت کردن حواس و کاهش اشتیاق به کشیدن 
ورزش  و  هستید  فعال  وقتی  باشد.  سیگار 
می کنید، بدن شما ترکیبات شیمیایی طبیعی 
ترشح می کند که روحیه شما را باال می برد 

و باعث کاهش استرس می شود.

هر روز خصوصا در اولین ماه پس از ترک 
فعالیت های  به  را  مشخصی  زمان  سیگار، 

فیزیکی اختصاص دهید.

مصرفکافئینرامحدودکنید
تا  می کند  کمک  افراد  از  برخی  به  کافئین 
خسته  که  زمانی  و  بوده  فعال تر  صبح ها 
سایر  اما  باشند.  هوشیار  بتوانند  هستند، 
افراد ممکن است با مصرف کافئین عصبی 
یا مضطرب شوند. ترک اعتیاد به نیکوتین 
می تواند این گونه تاثیرات را افزایش دهد. اگر 
کافئین، شما را عصبی یا مضطرب می کند، 

مصرف آن را متوقف کنید.

بهاحساساتمنفیتوجهکنید
احساسات منفی مانند استرس، عصبانیت و 
ناامیدی، عواملی هستند که باعث می شوند 
افراد، مجددا سیگار کشیدن را دنبال کنند. 
احساسات منفی ممکن است در هر کسی به 
وجود بیاید و به احتمال زیاد در هفته های 
احساسات  این  سیگار،  ترک  از  پس  اول 
بروز  عادی  افراد  از  بیشتر  حتی  شما  در 
راهی  باید  شرایط  این  در  کرد.  خواهند 
برای منحرف کردن حواس خود پیدا کنید، 
خود  دوستان  با  می توانید  مثال  عنوان  به 
همراه شوید یا کاری که از آن لذت می برید 

انجام دهید. را 

تقویمخودراپرکنید
در هفته های اول پس از ترک سیگار، برای 
انجام کارهایی که دوست دارید برنامه ریزی 
وسوسه  از  می توانید  ترتیب  این  به  کنید. 
کشیدن سیگار در امان بمانید. هر چه مشغله 
کشیدن  برای  اشتیاق تان  باشد،  بیشتر  شما 

سیگار، کمتر می شود.

ازافرادمزاحمدوریکنید
برخی از افراد ممکن است از این تصمیم شما 
احساس نگرانی کنند یا تالش  شما برای ترک 
سیگار را بی ارزش جلوه دهند. اگر احساس 
می کنید چنین افرادی در زندگی شما وجود 
دارند، از آنها دوری کنید. اگر این کار برای 
شما مقدور نیست، برای آنها توضیح دهید که 
به چه دلیل ترک سیگار برای شما اهمیت دارد 
و از آنها درخواست کنید شما را حمایت کنند.

راهتانراادامهدهید
اگر طی دو هفته موفق شدید سیگار را ترک کنید، 
با موفقیت در مسیر یک عمر زندگی بدون 
نیکوتین قرار گرفته اید. اما باید آمادگی الزم 
را  برای حالتی که در این مدت دچار لغزش 
شدید نیز کسب کنید. به یاد  داشته باشید که یک 
شکست به این معنی نیست که نمی توانید موفق  
شوید. بلکه باید به این توجه کنید که اشتباه شما 

کجا بوده و راهی برای مقابله با آن پیدا  کنید.

الزمه عملی کردن تصمیم به ترک سیگار، ایجاد تحوالتی در شیوه تفکر، تغذیه و سبک زندگی شماست

ترک سیگار؛ دشوار اما شدنی

بعد از ترک سیگار، بوی بد دهان، 
سرفه و تنگی نفس از بین می رود، 

مزه غذاها را بهتر درک می کنید، 
حس بویایی و چشایی شما بهبود پیدا 

می کند و  در کل حس بهتری نسبت 
به خود و زندگی تان پیدا می کنید  

بسیاری از مردم سال گذشته نخستین پروازهای خود 
را پس از محدودیت های همه گیری کرونا انجام دادند 
در حالی که برخی نیز برای سال ۲۰۲۳ برنامه های 

سفری خود را چیده اند.
اما اگر بیش از حد معمول از سفر با هواپیما نگران 
هستید، رزرو کردن بلیت در یکی از این خطوط 

هوایی ممکن است باعث امنیت خاطر شما شود.
 ]AirlineRatings.com[ سایت ایرالین ریتینگز
توانسته  است ۳۸۵ شرکت مسافرتی هوایی را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهد تا ۲۰ مورد از مطمئن ترین 
این شرکت ها را فهرست کند. آن ها در یک نظرسنجی 
جداگانه همچنین ۱۰ شرکت هواپیمایی ارزان قیمت 
را بررسی کرده اند. بنابراین چه پرواز فرست کالس 
یا اکونومی داشته باشید می توانید مطمئن ترین آن ها 

را انتخاب کنید.
این وبسایت برای تعیین ۲۰ شرکت برتر مجموعه ای 
از عوامل را بررسی کرد که می توان به سوابق حوادث 
جدی در دو سال گذشته، بازرسی های دولتی، سن 

با  ارتباط  در  ایمنی  پروتکل های  البته  و  ناوگان 
کووید-۱۹ اشاره کرد.

ایمنترینشرکتهواپیماییبرایپرواز
درسال۲۰۲۳کداماست؟

 )Quantas( کانتاس  شرکت  بندی ها،  رتبه  طبق 
در  اولین ها  شگفت انگیز  »رکورد  به دلیل  استرالیا 
عملیات و ایمنی« در صدر جدول است و باعث 
شده تا به عنوان با تجربه ترین شرکت  هواپیمایی در 

این صنعت پذیرفته شوند.
این شرکت هواپیمایی اغلب در صدر جدول ایمنی 

قرار می گیرد.
با این حال سال گذشته به دلیل حادثه ای در فرودگاه 
رتبه  این شرکت هواپیمایی  پرث در سال ۲۰۱۸، 
نخست را از دست داد. گزارش این حادثه تا سال 
۲۰۲۰ ثبت نشده بود به این معنی که بر رتبه بندی 
ایمنی سال ۲۰۲۱ تاثیر گذاشت و کانتاس به رتبه 

هفتم سقوط کرد.

چهخطوطهواییدیگردربین۲۰
شرکتبرترقرارگرفتند؟

داشت  را  گذشته  سال  برتر  رتبه  که  نیوزیلند  ایر 
امسال به رده پایین تر سقوط کرد.

هواپیمایی اتحاد متعلق به امارات نیز در رتبه سوم 
قرار دارد و قطر ایرویز رتبه چهارم را 

به خود اختصاص داده است.
سردبیر  توماس  جفری 

ایرالین  سایت 
مورد  در  ریتینگز 

رتبه بندی های 
وب سایت  این 
»این  گفت: 
هوایی  خطوط 
صنعت  این  در 
و  هستند  برجسته 

نوآوری  ایمنی،  در 
به کارگیری  و 

هواپیماهای جدید در خط مقدم قرار دارند.« 
بقیه این فهرست به شرح زیر است:

۵. سنگاپور ایرالینز
۶. تاپ ایر پرتغال

۷. امارات
۸. آالسکا ایرالینز
۹. اوا ایر

۱۰. ویرجین استرالیا/آتالنتیک
۱۱. کاتای پاسیفیک ایرویز

۱۲. هاوایین ایرالینز
هواپیمایی   .۱۳

اسکاندیناوی
۱۴. یونایتد ایرالینز

لوفت هانزا/  .۱۵
سوئیس گروپ

۱۶. فن ایر
۱۷. بریتیش ایرویز

۱۸. کی ال ام

۱۹. امریکن ایرالینز
۲۰. دلتا ایرالینز

ایمنترینخطوطهواییارزانقیمت
درسال۲۰۲۳کدامند؟

این وبسایت همچنین ۱۰ مورد از ایمن ترین خطوط 
هوایی ارزان قیمت را برای مسافران انتخاب کرده 
است. البته این خطوط به ترتیب خاصی رتبه بندی 
نشده اند اما این شرکت ها امن ترین خطوط هوایی 

ارزان قیمت برای پرواز در سالجاری هستند:
ایرعربیا، ایزی جت، فرونتیر، جت استار گروپ، جت بلو، 

رایان ایر، ویت جت، ووالریس، وست جت و ویز.
به  را عصبی می کند  پرواز همچنان شما  فکر  اگر 
یاد داشت باشید که سفر هوایی به عنوان امن ترین 
شکل سفرهای طوالنی مدت در نظر گرفته می شود. 
طبق گزارش یاتا، در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴.۳ میلیارد 

مسافر در بیش از ۴۶ میلیون پرواز سفر کردند.
منبع: یورونیوز

آیا از پرواز و سفر با هواپیما می ترسید؟ با امن ترین خطوط هوایی جهان در سال ۲۰۲۳ آشنا شوید

۳سالمت روان شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک

دالیلتان برای ترک سیگار را مرورکنید

از دالیلی که برای ترک سیگار داشتید لیستی تهیه 
کنید و آن را در محلی قابل مشاهده مانند آشپزخانه، 
محل کار یا کنار آیینه دستشویی نصب کنید. برخی 
از افراد که قبال سیگاری بوده اند، معتقدند گذاشتن 
عکسی از اعضای خانواده یا کسانی که دوستشان 
دارند، در کنار لیست مربوط به دالیل ترک سیگار، 

می تواند بسیار موثر باشد.



آخرین بار چه زمانی آنقدر تاب خوردید که 
که  آنقدر خندیدید  که  بود  کی  یا  ترسیدید 
اشک از چشمان تان سرازیر شد؟ اگر هر از 
چند گاهی شما اینطور تفریح کرده اید، بدانید 

که تنها نیستید.
رابطه  یا  غذا  به  نیاز  مانند  تفریح  به  نیاز 
جنسی، نیاز به عالق و عشق و نیاز به قدرت 
از نیازهای ما انسان هاست. بسیاری از ما هنوز 
از عادت های غیراجتماعی که در زمان پاندمی 
کرونا گرفتار آن شدیم، خالص نشده ایم. این 
روزها وقایع خارج از اراده و کنترل ما اثری 
جدی بر سالمت مان می گذارند. پاییز گذشته، 
76درصد از بزرگساالنی که در نظرسنجی انجمن 
روانشناسی آمریکا شرکت کرده بودند، گفته اند 
ارتباطات  که فشار ناشی از مسایل سیاسی، 
نژادی، خشونت و تورم بر سالمت آنها اثر 
گذاشته است. براساس این گزارش تاثیرات به 
صورت سردرد، فرسودگی، افسردگی، عصبی 

بودن و خستگی بروز کرده اند.
پادزهر همه آنچه سالمت ما را در خطر می 
اندازد، شاید درست دم دست ما باشد. کنار 
گذاشتن زمانی برای تفریح کردن می تواند با 
فشارهای روانی مقابله کند، اما تفریح کردن 
روش ها و اصولی دارد که باید آنها را شناخت.
مایک راکر در کتابی با عنوان »عادت تفریح 
کردن« می نویسد، به دنبال تفریح بودن حتی 
اهداف  برای  از جستجو  بیش  است  ممکن 

انتزاعی شاد بودن ارزش داشته باشد.
راکر می گوید: شادمانی نوعی وضعیت ذهنی 
است که به داشتن تحصیالت، پول یا قدرت 
تفریح کردن  برای  اصلی  نکته  ندارد.  نیازی 
آن است که اراده داشته باشید. اگر شاد بودن 
خواب و خیال باشد، تفریح امری واقعی بیخ 

گوش شماست.
پرایس، کارشناس دیگر روانشناسی که درباره 
تفریح کتابی نوشته، می گوید: »ما واقعاً سرگرمی 
را بی اهمیت می دانیم و در مورد نحوه استفاده از 
این کلمه بسیار بی دقت و بی تفاوت هستیم، اما 
تفریح برای شادی و سالمتی ما ضروری است.«
سال قبل رادیوی ملی آمریکا از شنوندگانش 
خواست تا انواع تفریحات خود را با بقیه به 
اشتراک بگذارند. 1500 نفر به این فراخوان 
پاسخ دادند و نتیجه این شد که تفریح می تواند 
چیزهای بسیاری باشد که گاهی به ذهن هر 
کسی نمی رسد، از بازی حلقه هوالهوپ در 
خانه گرفته تا دم کردن دمنوش و نگهداری 
از حیوان خانگی. بیش از 800 نفر گفته اند 
این کارها را فقط برای این انجام می دهند که 
برایشان حکم تفریح را دارد. پیکنیک رفتن 
یا ورزش کردن در پارک یا انجام بازی های 
جمعی را هم می شود به این فهرست اضافه 
کرد و از هر چیز به ظاهر بی اهمیتی دلیلی 

برای تفریح پیدا کرد. 

 بعضی توصیه ها برای تفریح کردن
نباشید.  خود  خوشحالی  میزان  نگران   .1
راکر به عنوان یکی از اعضای مؤسس انجمن 
آموزه های  مثبت گرا،  روان شناسی  بین المللی 
خود  زندگی  در  را  شادی  علوم  از  بسیاری 
قرار داد، اما پس از مرگ غیرمنتظره برادرش 
در سال 2016، راکر احساس کرد که خسته 

و تنها شده. و هر روز این حس در او بیشتر 
شد  که هر چه بیشتر به دنبال شادی می رود، 
شادی بیشتر از او می گریزد. برای خوشحال 
مدام  باشید.  داشته  ارزیابی  نوعی  باید  بودن 
در این تله می افتید که از خود بپرسید کدام 
کار درست است وکدام اشتباه. آنهایی که به 
بها می دهند، ممکن است  خوشحالی خیلی 
در آخر احساس سرخوردگی کنند و هر قدر 
بیشتر خواهان خوشحالی باشند، برعکس آنرا 

در وجود خود کاهش دهند.
تفریح کردن آسان است، اما بسیاری از بزرگساالن 
فکر می کنند تفریح زیاد مهم نیست و تعداد 
کمی به واقع تفریح کردن را تجربه کرده اند. 
وقتی راکر برادرش را از دست داد، گذراندن 
لحظاتی سبک تر که از روزمرگی دورش می کرد، 
به او کمک کردند تا از این بحران عبور کند.

او دراینباره می گوید: »حتی اگر شاد هم نباشید، 
باز هم می توانید تفریح کنید. این تفریح می تواند 
نوشیدن فنجانی چای با یک دوست باشد. من 
با وجود غمی که داشتم به اجراهای کمدی 
می رفتم. خوشحالم نمی کرد، اما از دیدنشان 

لذت می بردم.«
مدت زیادی از تحقیقات علمی درباره تفریح و 
بازی نمی گذرد،به همین دلیل تعریف دقیقی از 
آن وجود ندارد. راکر عقیده دارد تفریح کردن 
عملی است فعاالنه و از روی تصمیم )نه مثل 
تلویزیون دیدن که بدون فکر انجام می شود.(، 
با آدم هایی دیگر، چیزی است  اغلب همراه 
که شما برای خود انتخاب می کنید و می تواند 
هیجان مثبتی بیش از اتفاقات زندگی روزمره 

در شما ایجاد کند.
کارشناسانی دیگر تفریح را وضعیتی تعریف 
می کنند که در آن فرد کامال در بازی خود و در 
ارتباط پیدا کردن با دیگران غوطه ور می شود. 
زمان را گم می کند و نگران آن نیست که چطور 

به نظر می آید یا چقدر خوب خود را نشان 
داده. در روانشناسی مثبت گرا،  این حالت که 
در زبان عامیانه به عنوان غرق لذت نیز شناخته 
می شود، حالت ذهنی است که در آن فردی 
به طور کامل  انجام می دهد،  که فعالیتی را 
در احساس تمرکز پرانرژی، درگیری کامل و 
لذت بردن از فرآیند فعالیت غوطه ور می شود.
2. جاذبه های سرگرم کننده خود را پیدا کنید. 
برای شروع بهتر است از خود بپرسید، چه چیز 

بیشتر از همه می تواند مرا سرگرم کند.
گوشی خود را برای مدتی کنار بگذارید و از 
زمانی که واقعاً لذت بردید، 3 تا 4 خاطره در 

ذهن خود مرور کنید.
به دنبال موضوعات مشترک باشید، مانند اینکه 
کدام افراد موقع تفریح کنار شما  بوده اند، از 
این  یا  می برید  لذت  هایی  فعالیت  نوع  چه 
فعالیت ها کجا انجام شده اند. آیا فعالیت هایی 
وجود دارند که می توانند سرگرم تان کنند و 
بخواهید آنها را امتحان کنید؟ آیا فعالیت هایی 
وجود دارد که بتوانید از شر آنها خالص شوید 

و سرگرم کننده نباشند؟
سرگرمی می تواند چیزهای مختلفی باشد،هر 
چیزی که بتواند حس لذت شما را قلقلک دهد.
مخاطبان رادیو ملی آمریکا صدها ایده برای 
تفریح کردن را به اشتراک گذاشته اند که بعضی از 
آنها حتی عجیب به نظر می رسد. به عنوان مثال، 
یکی از مخاطبان گفته عشق او ساختن و مبارزه 
با روبات ها است. او می گوید: »این یک راه عالی 
برای یادگیری مهارت های مبتنی بر مهارت های 
حل مسئله، تفکر انتقادی، خالقیت و منطق و 
مالقات با آدم های باهوش و سرگرم کننده است.«
طیف تفریح ها بسیار گوناگون هستند. در این 
و  دوچرخه سواری  دیگر  بعضی  نظرسنجی 
طبیعت گردی را به عنوان تفریح معرفی کرده 
بودند و برایشان ماجراهای جدید و دوستان 

تازه ای که در این مسیرها توانسته اند پیدا کنند، 
سرگرم کننده بوده.

3. وقتی را برای تفریح کردن انتخاب کنید. 
وقتی که فهمیدید چطور می خواهید تفریح کنید، 
باید برای آن برنامه ریزی کنید، درست مثل اینکه 
یک رژیم غذایی را به کار می گیرید. همانطور که 
برای کار کردن برنامه ریزی می کنید، باید برای 
تفریح هم برنامه زمانی داشته باشید. آدم هایی 
هستند که تفریح را امری خودجوش و برحسب 
اتفاق می دانند و فکر می کنند رنامه ریزی برای 
آن کاری اغراق آمیز است و ما همین االن هم 
زیادی برنامه ریزی شده هستیم. واقعیت آن است 
که اگر برنامه ای نداشته باشید، درواقع به صورتی 
ناخودآگاه تفریح از زندگی تان حذف می شود.
یک دورهمی دوستانه که در روز یا شب مشخصی 
باعث جمع شدن چند دوست کنار هم شود، 
خود می تواند تفریحی به حساب بیاید. البته 
بعضی ها عقیده دارند تفریح کردن در جوانی 
بسیار آسان تر از میانسالی یا سالمندی است. 
در جوانی احتمال آنکه شما بتوانید در یک 
محیط غیرساختارمند قرار بگیرید بسیار بیشتر 
از سال های بعد است و قید و بندهای میانسالی 

یا سالمندی در جوانی معنایی ندارد.
گاهی وقت ها برای تفریح کردن مردم متتظر 
دعوت هستند. حتی می گویند: »قرار تفریح 
کردن مثل قرار عاشقانه است. باید صحنه را 
بچینی و شمع ها را روشن کنی.« شاید این کارها 
ابتدا زیادی دست و پا گیر به نظر بیایند، اما به 
احساس خوب بعد از تفریح می ارزد. افرادی 
که بعد از گذراندن تعطیالت به سر کار خود 
برمی گردند، فشار کمتری را احساس می کنند، 
احتماال خالقیت بیشتری از خود نشان می دهند 
و فایده گذران ساعات فراغت حتی می تواند 

در انجام امور جزئی زندگی هم دیده شود. 
وقتی مثال پیاده روی را در برنامه زمانی ات قرار 

می دهی و برای آن برنامه ریزی می کنی، مثل آن 
است که درهای ماجرا و شگفتی را به روی 
خودت باز کرده ای. کسی چه می داند؟! شاید 
در مسیر به چیزهای جالبی مثل یک دوست 
خوب یا گیاه زیبا برخورد کنی. باید این لحظات 
را بشناسی و از آن لذت ببری. این لحظات 
می توانند حال وهوای آدم را بهتر کنند و در 
نهایت آمارها می گویند می توانند خطر بروز 

بیماری های قلبی و دیابت را کاهش دهند.  
برنامه ریزی سرگرمی الزم نیست سخت یا 
پرهزینه باشد. هنگامی که پرایس در اوج شیوع 
همه گیری روی کتابش کار می کرد، یک گروه 
مجازی از مردم   یک تیم سرگرم کننده   را به 
خدمت گرفت تا ایده های خود را با آنها در 
میان بگذارد. این دایره دوستان که به دلیل برخی 
محدودیت ها مثال در زمان شیوع کرونا حتی 
ممکن است به صورت مجازی تشکیل شود، 
مجالی است برای گپ و گفت و سبک کردن 
بار زندگی روزمره. می توان از جمع کوچکی 
مثل یک جمع آوازخوانی یا کتاب خوانی شروع 
کرد و بعدها آنرا گسترش و سرو سامان داد.

4. از وقت صحبت با تلفن یا تماشای تلویزیون 
کم کنید. به این نکته توجه کنید که چقدر از 
تلفن  با  شما صرف صحبت  فراغت  اوقات 
یا تماشای منفعالنه تلویزیون می شود. به نظر 
کارشناسان این »تسلیم شدن به هیچ« و به طرز 
فریبنده ای راهی آسان برای فرار از احساس 
کسالت یا ناراحتی است، درصورتیکه تفریح 
یک کنش فعال است نه یک تسلیم منفعالنه.

را  روز  از  ساعت  دو  حداقل  ما  از  بسیاری 
می توانیم برای خود کنار بگذاریم و برخی از 
ما تا پنج ساعت نیز در اختیار داریم، اما یک 
آمریکایی به طور متوسط بیش از 2 ساعت در 
می کند.  استفاده  اجتماعی  شبکه های  از  روز 
برای  زمان خود  از  که  پیشنهاد می کند  راکر 

انجام »فقط یک کاری که قباًل برای شما شادی 
می آورد« استفاده کنی.

اگر قرار باشد مدام حواس مان پیش موبایل مان 
باشد که آخرین ایمیل چیست یا آخرین خبر 
کدام است، تفریح دیگر معنایی پیدا نمی کند. 
گاه تکنولوژی می تواند دشمن تفریح باشد. 
باید زمان هایی ارتباط خود را با اینترنت قطع 
کنیم، در غیر این صورت زمان حال برایمان 

معنی نخواهد داشت.
می شود به جای اینکه زمان بازی بچه ها یک 
چشممان به آنها باشد و با چشم دیگر مرتب 
نگران آنچه باشیم که در فضای مجازی می گذرد، 
تفریحات مشترکی را برنامه ریزی کنیم و از 
بودن با کودکمان لذت ببریم. تفریح واقعی 
افراد  با  تعامل  با تجربیات حسی و  همواره 

دیگر همراه است . 
ریچل مریم اسمیت، شنونده رادیو ملی آمریکا 
زمانی که در کالج تحصیل می کرد عاشق ساخت 
حباب های صابون غول پیکر شد. او به زودی 
شروع به ساخت آنها در فضاهای عمومی کرد 
و در نهایت میزبان رویدادهایی با حداکثر 300 
اینهمه آدم دور هم جمع می شوند  نفر بود. 
تا از ساختن و ترکیدن حباب لذت ببرند و 
تفریح کنند. خودش می گوید دوست دارد که 
حباب ها لبخند را بر لبان همه بیاورند. حباب ها 
فقط بازی نیستند، بلکه به یادمان می آورند که 

زندگی زیبا اما کوتاه است. 
را  آن  و  بقیه شریک شوید  با  را  5.تفریح 
وسعت دهید. راه های زیادی برای تشکیل یک 
گروه از عالقمندان ودوستان برای تفریح کردن 
وجود دارد. می شود گردش های دستجمعی در 
طبیعت یا در موزه ها ترتیب داد، به سفر رفت 
یا در گروه های کتابخوانی شرکت کرد. نواختن 
یک آلت موسیقی یا آواز خواندن نیز می تواند 
شروعی خوب برای تشکیل گروه های عالقمند 
و گذران ساعاتی خوش باشد. حتی شرکت در 
گروه های خیریه یا امدادرسانی هم گاه می تواند 
نوعی تفریح به حساب بیاید، اما مهم آن است 
که تفریح را باید شریک شد و وسعت داد. 
اینکه مشغول یادگرفتن سازی شویم خوب 
است، اما اینکه آن ساز را در گروهی یا برای 

جمعی بنوازیم، بسیار بهتر است. 
مانند هر عادت دیگری، برای تفریح کردن هم 
باید دست به عمل زد و خطا و تمرین کرد. به 
نظر می رسد وقتی قراری را در تقویم یادداشت 
می کنی، آن حس خودانگیختگی از میان می رود، 
اما یک بار که زمانی را برای تفریح کنار گذاشتی، 
فرصت های بیشتر برای خودانگیختگی خود به 
خود ایجاد می شوند.  کارشناسان می گویند: 

آهسته شروع کن و بساز.«

چند توصیه برای چگونه تفریح کردن

تفریح یک نیاز اساسی است، نه امر فرعی
تفریح کردن عملی است فعاالنه و 
از روی تصمیم )نه مثل تلویزیون 

دیدن که بدون فکر انجام می شود.(، 
اغلب همراه با آدم هایی دیگر انجام 

می شود، چیزی است که شما برای 
خود انتخاب می کنید و می تواند 

هیجان مثبتی بیش از اتفاقات زندگی 
روزمره در شما ایجاد کند

تفریح در لغت به معنای فرح و خوشی و عیش و تماشا و تفرج 
و گشت و لهو و بازی و در اصطالح به اعمالی گفته می شود که 
بازگشت  باعث  و  می گیرد  انجام   فراغت  زمان  در  افراد  توسط 
شخص به حال تعادل و طبیعی می شود. تفریح در واقع شامل آن 
دسته از فعالیت ها می شود که افراد آن ها را برای خودشان، برای 
شوخی، سرگرمی، برای بهبود خود یا برای اهدافی که خودشان 
تعیین می کرده اند انتخاب می کنند. نه به خاطر سود و منفعت ها یا 

اهدافی که جامعه برای ایشان تعیین می نماید.
شما می توانید باتوجه به لیست عالقه مندی های خود، مدت زمانی 

را به تفریح با دوستان یا خانواده اختصاص دهید.
با داشتن زمانی برای تفریح و سرگرمی، از استرس و فشار روزانه 
از  تا  استراحت می دهید  بدن خود  به ذهن و  دور خواهید شد. 

زندگی پرتنش این روزها فاصله بگیرند. 
در واقع تفریح، همان وقت آزاد نیست؛ برای مثال بعضی مردم 
وقت آزاد زیادی دارند، اما نمی دانند چگونه از آن استفاده کنند و 
آن را تفریح تلقی می کنند. اما برای تفریح، عالوه بر داشتن وقت 

آزاد، برنامه ریزی هم ضروری است.
دکتر امان اهلل قرایی مقدم، استاد جامعه شناسی، در گفت و گو با 

برنا در خصوص تاریخچه تفریح و اوقات فراغت می گوید: »بعد 
از انقالب صنعتی در قرن 18 مساله پر کردن اوقات فراغت نسل 
جوان و تفریحات در صدر امور کشورهای توسعه یافته قرار گرفت 
و این توجه به دلیل این بود که بعد از صنعتی شدن، ساعات کار 
کمتر و در نتیجه وقت اضافی مردم بیشتر شد، چون بسیاری از 
صنعتی  نتیجه  در  می داد  انجام  انسان  آن  از  قبل  تا  که  کارهایی 
شدن به وسیله ماشین ها انجام شد و حال این وقت اضافی باید 
به طریقی پر می شد. سیاستمداران غربی به این استدالل رسیدند 
که سرمایه گذاری یک دالر در راه تفریح جامعه به خصوص نسل 
جوان، سودی برابر هزاران دالر به جامعه بر می گرداند، چرا که 
تفریح باعث آرامش در جامعه می شود و در پی آن توسعه اقتصادی  
همراه است و محیط خانواده از تشنجات خالی می شود. عالوه براین، 
تفریح  افراد را از لحاظ روحی به سمت سالمت بیشتری می برد.«
این جامعه شناس اضافه می کند: »جامعه ای که در آن تفریح نیست به 
مرور زمان تمام دارایی خود را از دست می دهد، چرا که همه چیز 
از اقتصاد تا سیاست بدون وجود شادی می میرد و از بین می رود. 
افراد در جامعه ای که در آن تفریح نیست  بیشتر دچار افسردگی 

می شوند و در نتیجه آن آمار خودکشی باال می رود.«

انواع تفریح
جامعه شناسان، اوقات فراغت را به دو دسته اصلی تفریح فعاالنه 
این تقسیم بندی را می توان در مورد  و منفعالنه تقسیم می کنند. 

تفریح ها هم به کار برد. در تفریح فعال برای خوش گذراندن 
انرژی جسمی یا انرژی روانی صرف می کنیم. 

بعضی وقت ها برای تفریحمان انرژی ذهنی می گذاریم. 
مثاًل وقتی کتاب می خوانیم یا نقاشی می کشیم. به 

و  تفکر  با  همیشه  فعال  تفریح های  حال  هر 
برنامه ریزی و هیجان همراه هستند.

برخالف تفریح فعال، در تفریح منفعل 
زیادی  ذهنی  یا  جسمی  انرژی 

اغلب  و  نمی کنیم  صرف 
برنامه ریزی خاصی هم در 

بین نیست. واضح ترین 
نمونه تفریح منفعل، 
تلویزیون  تماشای 

حال  هر  به  البته  است 
تلویزیون  تماشای  موقع 

فعالیت ذهنی می کنیم، اما هر چه 
برنامه ای که تماشا می کنیم عامه پسندتر 

باشد، کمتر ذهن ما را درگیر می کند. در تفریح 
منفعالنه بیشتر از اینکه مختار باشیم، تسلیم هستیم. 

فواید تفریح
فرد  روانی  برای سالمتی جسمانی و  فعال  زندگی  تفریح و   
اهمیت دارد و انسان را در مقابل ابتال به بیماری های روانی همچون 
افسردگی و بیماری های جسمانی مانند بیماری های قلبی 

و دیابت حفظ می کند.
 رفتن به مراکز تفریحی و پارک ها باعث تقویت 
بنیاد خانواده و صمیمیت بین اعضای خانواده 

و ایجاد جوامعی سالم تر می شود.
بهبود  را  روان  سالمت  تفریح   
می بخشد و فرد را آرام تر و شادتر 
می کند. در جوامعی که افراد به 
اندازه کافی تفریح می کنند، 
هزینه های مربوط به 

مراقبت های 
پزشکی، 
خدمات 

اجتماعی و پلیس و 
دادگستری کمتر است.
گردشگاه ها  و  تفریح   
به شمار  اقتصادی  قوی  مولد 
برای بسیاری می توانند  می رود و 

منبع درآمد باشند.

چرا باید تفریح کنیم
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عکس و مکث

جامعه سالم

آدمی را آدمیت 
الزم است 

می گفت: »رفته بودم مصاحبه با یک بشر.« 
پرسیدم: »بشر؟«  گفت: »بله بشر، از نظر 
من همه موجودات دو پای روی کره زمین 
که قوه شعور و حرف زدن دارند،  بشرند 
و کلمات »آدم« و »انسان« هم نمی توان 
برای همه این نوع مخلوقات به کار برد.« 
این بشر نامیدن کسی که برای مصاحبه 
به خانه اش رفته بود، حکایت داشت. 
می گفت طرف در تمام عمرش مدیرعامل 
بوده و انبوهی تقدیرنامه و اسم و رسم به 
قول معروف دهان پر کن داشت. خانه اش 
در یکی از بهترین مناطق تهران بود و 
اطرافیانش یک آقای دکتر می گفتند و هزار 
آقای دکتر از زبانشان می ریخت اما وقتی 
از خانه اش پا بیرون گذاشتم، می دانستم 
انسانی گرانمایه و گرانقدر نیست چون 
نگاه و میزان احترامش به انسان ها بر 

حسب مال و رتبه اجتماعی  بود.
می گفت خدمتکاران خانه بدون اینکه او 
توقع و انتظاری داشته باشد، در غیرقابل 
باورترین لیوان ممکن در آن خانه، برایش 
چای آورده اند. او بهت زده اما به رسم 
ادب مقداری از آن را نوشیده اما ماجرا 
وقتی ناراحت کننده شده که مهمان دیگری 
از راه می رسد و از او با ظرف های دیگر 
و رفتار دیگری پذیرایی می کنند. می گفت 
من را آن لیوان ناراحت کرد، از نگاهی که 
پشت انتخاب آن ظرف برای پذیرایی از 

من بود، رنجیدم. 
پرسید: می دونی چیه؟ و بدون اینکه منتظر 
پاسخم باشد، گفت: به نظرم ثروتمند بودن 
و اصالت در خون آدمه و ربطی به محل 
زندگی اش نداره. آقا جانم در محله های 
حقوق  با  تهران  پایین  به  رو  متوسط 
بازنشستگی از آن مرد غنی تر بود چون 
برای کارگری که از کوچه صدا می زد تا 
دم عید فرش های  شان را بشوید، در بهترین 
ظرف های شان چای می برد و میوه های 
مهمان پسند جلویش می گذاشت. به کسی 
که برای کمک به خونه تکونی می اومد 
چنان عزتی می گذاشت که مبادا ذره ای 
حس بی حرمتی سراغش بیاید. آنقدر به 
خانم جانم سفارش می کرد مبادا فرقی 
بین آنها و مهمان های دیگر بگذارد که 

کالفه اش می کرد.
داد: چه خوب  ادامه  داد و  سر تکان 
که آن آقای دکتر پدربزرگ من نیست. 
را  »آدمی  نمی گفتند  بیخود  قدیمی ها 

آدمیت الزم است...«

در اغلب کشورها و فرهنگ ها سنت ها، اصول و مبانی 
اخالقی وجود دارد که مردم را به پیروی از آن دعوت 
می کند مانند عرفان، ذن، بودیسم، کنفسیوس گرایی و 

اصول سامورایی. 
فرهنگ ژاپنی نیز سرشار از اصول اخالقی است که 
در بین رهروان خود بسیار مورد اهمیت و پرکاربرد 
است. یکی از این اصول که مقبول بسیاری از افراد 
بزرگ در جهان قرار گرفته، »اصل بوشیدو« است. 
ممکن است با شنیدن لغت سامورایی فقط یاد جنگ 
و غارت بیافتید اما زمانی که دقیق تر به شیوه زندگی 
سامورایی ها نگاه می کنیم، تکنیک هایی فراتر از جنگ را 
می بینیم که به درد کشمکش های روزانه مان می خورد. 
بوشیدو واژه ای ژاپنی به معنی راه جنگجو است که به 
عنوان راه و رسم زندگی جنگجویان سامورایی تعریف 

می شود که بر مبنای سخت کوشی و تالش است. 
بوشیدو نوعی فلسفه زندگی است که در آن تأکید 
زیادی بر افتخار، ازخودگذشتگی و شجاعت می شود. 

البته باید بدانیم که بوشیدو سیستمی از اعتقادات مذهبی 
بوشیدو  است.  اخالقیات  از  سیستمی  بلکه  نیست 
شامل 7 فضیلت است که با پرورش آن ها در خودمان 

می توانیم کیفیت زندگی مان را باال ببریم:
1. شکیبایی و استقامت: این مهم ترین خصوصیتی 
است که هر کس به عنوان مدیر زندگی خود باید 
مدنظر داشته باشد. در فلسفه بوشیدو، برای استقامت 
بیشتر در کنار داشتن یک جسم سالم، پرورش ذهن 
اهمیت  آگاهی  ذهن  همان  یا  تمرکز  افزایش  برای 
زیادی دارد؛ اینکه چقدر می توانیم در لحظه زندگی 

کنیم و مراقب افکارمان باشیم.
2. اعتقاد و ایمان به خود: یک جنگجو در خودباوری 
معنا پیدا می کند، رسیدن به این باور که قادر به انجام 
هر کاری هستیم. در واقع، همین اصل به ژاپن جنگ زده 
کمک کرد تا خود را بازسازی کند و تبدیل به یکی 

از بزرگترین اقتصادهای جهان شود.
3. توجه و مراقبت رفتاری: سامورایی ها همیشه درباره 

در  و  هستند  دیگران حساس  با  برخوردشان  نحوه 
تعامالت شخصی احترام و ادب را به کار می بندند. 
4. عدالت و انصاف: برخالف خشونتی که در شیوه 
زندگی سامورایی ها وجود دارد اما پایبندی آن ها به 
اصل عدالت معروف است و به عنوان یکی از مهم ترین 

ویژگی های زندگی سالم شناخته می شود.
5. میانه روی و اعتدال: حفظ تعادل بین کار و زندگی 
مهم ترین نتیجه داشتن اصل میانه روی و اعتدال است.
6. سخاوتمندی و نیکوکاری:  قابل اعتماد بودن و 
مهمی  ویژگی  دو  در شرایط سخت  انعطاف پذیری 
است که در اثر پرورش فضیلت های اخالقی می تواند 

ایجاد شود.
7. امید و خوش بینی: داشتن امید و شاد بودن بخش 
مهمی از فرهنگ ژاپنی است. هنر شاد بودن در شرایط 
سخت و تاب آوری از مهم ترین خصوصیت های یک 

جنگجوی واقعی است.
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باورهای هر انسان، زندگی او را شکل می دهند، بر تصمیماتش اثر می گذارند و مسیرش 
را در زندگی مشخص می کنند. انسان بر اساس باورهای خود از بعضی مسیرها فاصله 
می گیرد و بعضی تجربه ها را رد می کند یا می پذیرد. باورها از کودکی همراه او رشد 
می کنند و درون او ریشه می دوانند و آینده اش را می سازند. اما این باورها از کجا 
آمده اند؟ آیا همه آن ها درست هستند یا نیاز به بازبینی و تغییر دارند؟ با باورهای غلط 

چه باید کرد؟ چگونه باید باورهای جدیدی در خودمان ایجاد کنیم؟ 
کتاب »زندانیان باور« در واقع راهنمای کاربردی برای تغییر باورهاست و به تمام کسانی 
که بر اثر باورهای غلط برجامانده از جامعه، خانواده و محیط هایی که در آن بوده اند 
در رنج هستند و نگاه مثبتی به خودشان و زندگی شان ندارند، کمک می کند بتوانند 
دیدگاه هایشان را بازبینی کنند و بتوانند شیوه جدیدی را در پیش بگیرند و زندگی 
بهتری داشته باشند. نویسندگان در این کتاب تالش کرده اند به مخاطب نشان دهند 

اسیر ماندن در میان باورهای غلط چه پیامدهای 
منفی ای در زندگی شان خواهد داشت و راه حل هایی 
برای خروج از این وضعیت ارائه می دهند. آنها 
درباره نام کتاب می گویند: »این کتاب زندانیان 
باور نام گذاری شده است، چرا که بیانگر واقعیتی 
انسان ها توسط  اتفاق می افتد؛  است که اغلب 
باورهای منفی و محدود کننده ای که درباره خود 
و زندگی شان دارند، زندانی می شوند. آنان خود 
را با میله های اعتقادات شان محصور می کنند.«

این کتاب نوشته ماتیو مک کی و پاتریک فانینگ، ترجمه زهرا اندوز است که توسط 
انتشارات ذهن آویز در 216 صفحه به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین

اصل بوشیدو و موفقیت در کار و زندگی

زنـدانـیـان بـاور

خیلی از مواقع رفتار افراد با گفتار آنها تفاوت دارد و 
ممکن است تعجب آور باشد و ما ندانیم که کدامیک 
را باور کنیم. مثال فردی مدام می گوید از دروغگویی 
بدش می آید ولی خودش اغلب مواقع دروغ می گوید 
یا فردی دیگران را به اخالق مداری دعوت می کند 

ولی خودش خطوط قرمز را رد می کند.
در این مواقع، رفتار فرد گویاست ولی به این معنا 
نیست که واژه ها و گفتارش بی معناست. این دوگانگی 
نشان دهنده تعارض در فرد است. تعارض یعنی هم 
چیزی را بخواهیم هم نخواهیم. این دوگانگی باعث 
می شود که گاهی خود فرد کامال به ویژگی هایش هشیار 
نباشد و تصور کند واقعا از دروغ  بدش می آید ولی 

رفتارش گویا حقیقت است.

چرا رفتار واقعی تر است؟
واژه ها و ادعاهای کالمی نشأت گرفته از تصورات 
ما و تحت تاثیر جامعه و ارزش هاست ولی رفتار ما 
تحت تاثیر الگوهای واقعی و روان ما قرار دارد؛ یعنی 
در دوران کودکی ما الگوهای رابطه ای که با والدینمان 
ناخودآگاه در شرایط مختلف آن  تجربه کرده ایم و 
ویژگی ها و روابط را که درونی کرده ایم، بروز می دهیم 
و ارزش ها می تواند به صورت مقطعی منجر به سرکوب 
احساسات شود ولی نمی تواند شخصیت ما را تغییر 
دهد. نهایتا، روان درمانی می تواند باعث بازسازی شود 
اینکه  نه  یادگیری مهارت می شود  باعث  و مشاوره 

کامال آن طور که سخن می گوییم عمل کنیم.

با فرزندپروری
فرزندان آن چیزی را درونی می کنند و می آموزند که 
می بینند نه آنچه که می شنوند بنابراین رفتار والدین 
مهم تر از گفتارشان است زیرا گفتار متفاوت با رفتار 
اتفاقا فرزندان ما را دچار تعارض و مشکل می کند. 
راه حل چیست؟ قطعا ما والدین آدم های صددرصد کامل 
و ایده آلی نیستیم بنابراین بهتر است با فرزندانمان اصیل و 
روراست باشیم و اشتباهاتمان را بپذیریم و توجیه نکنیم. 
زمانی که اشتباه های مان را می پذیریم، به فرزندانمان 
ظرفیت پذیرش اشتباهات را در عمل می آموزیم و 
تصور غیرواقعی با گفتارمان ایجاد نمی کنیم. زمانی 
که تصور غیرواقعی ایجاد شود، ممکن است حس 
شرم و عذاب وجدان در فرزندانمان ایجاد کنیم زیرا 
جلوه دادن اشتباه برای کسانی به صورت اغراق شده 

آزاردهنده است.

اهمیت الگوهای رفتاری با همسر 
است.  مهم  بسیار  رفتاری  الگوهای  زوج  رابطه  در 
خیلی از زوج ها تصور دیگری درباره رابطه دارند و 
اغلب در رابطه دچار سوء تفاهم می شوند زیرا تصور 
آنها با الگو رفتاری واقعی شان همخوانی ندارد. منظور 
از الگوی رفتاری، الگوی ارتباطی است که افراد در 
دوران رشدی روانی خود در بافت خانواده و جامعه 
آموخته اند و ناخودآگاه رابطه زوجی پدر و مادرش 
یا الگوهایش را اجرایی می کند حتی اگر خودآگاه به 
آنها آگاهی ندارد. به همین علت وقتی زوج  دچار 

مشکل می شوند، صرفا مهارت ارتباطی فایده ای ندارد 
و زوج درمانگر باید باعث بازسازی روابط بشود و 
از روی رفتار و شکایات زوج الگوهای ناکارآمد را 
بررسی کند. اغلب زوج ها وقتی به زوج درمانگر و 
خانواده درمانگر مراجعه می کنند، خود را محق می دانند 
ولی واقعیت این است که هیچ رابطه ای صرفا به  دست 
یک نفر تخریب نمی شود و هر دو نفر مسئول رابطه 
هستند. گاهی خودشان واقف نیستند زیرا کنش ها و 

رفتارشان رابطه را می سازد نه شعارشان .

جنبش های اجتماعی 
یکی از نقاط قوت و در عین حال مشکالت جامعه 
نقش رسانه و شعارهای آنهاست که افراد بدون تفکر 
و تحت تاثیر رسانه ها و دیگران واکنش نشان می دهند 
زیرا فقط به روی شعارها و واژه ها دقت می کنند و از 

زیربنا و چرایی آنها غافل هستند.
زمانی که افراد رفتار و کنش جمعی را تحلیل کنند، 
متوجه نقش تبلیغات در کنش می شوند زیرا تعارض 
بودن  معکوس  نشانه  گاه  شعارها  بین  دوگانگی  و 
رفتار است. مثال آن تحریک های جمعی به وسیله افراد 
ذی نفعی است که ذره ای برای روان و جان دیگران 
ارزش قائل نمی شوند و خشونت درونی شان را بر 
جامعه فرافکن  و دیگران را ابزار خشمشان می کنند. 
برخی با ادعای آزادی خواهی با رفتارهای متعصبانه 
اینجا  می شوند.  دیگران  به  آسیب های جدی  باعث 

مردم باید به رفتار دقت کنند نه گفتار.

 کتایون خانجانی
روان شناس و روان درمانگر رفتارهای ما گویاتر از واژه های ماست!

افراد شود؛  پایداری در  پیامدهای روان شناختی  باعث  زلزله می تواند 
باقی  افراد  عمر  طول  در  که  روانی  مزمن  و  شدید  اختالالت  مانند 
پایان نمی  یابد. همچنین در معرض زلزله قرار گرفتن  می ماند و فوراً 
می تواند باعث تغییرات فیزیولوژیک مانند تغییرات سطح هورمون ها، 
اختالالت خواب، تغییرات ضربان قلب و افزایش فشار خون شود. اما 
افرادی که در معرض زلزله قرار می گیرند چه احساسات و هیجاناتی 

را تجربه می کنند؟
زلزله می تواند باعث برانگیختن هیجانات شدید در افرادی شود که در 
معرض آن بوده اند. از شایع  ترین این هیجانات می توان اضطراب، ترس 
و حمالت وحشت را نام برد. اضطراب هیجانی است که می تواند برای 
انسان کارکرد و پیامد مثبت و منفی داشته باشد. از یک  سو، می تواند 
با کاربرد فرایندهای عصبی، فیزیولوژیک، رفتاری و شناختی به افراد 
کمک کند تا از حداکثر توانمندی شان برای سازگاری با شرایط استفاده 
کنند. از سوی دیگر با ایجاد تغییرات عصبی، فیزیولوژیک، رفتاری و 
شناختی فرد را در برابر ابتال به اختالالت روانی، از جمله افسردگی 

و اختالل استرس پس از سانحه، آسیب پذیر کند.

5 پیامد شایع 
1. گوش به زنگی؛ افرادی که در معرض زلزله قرار می گیرند، اغلب 
خطر  نشانه های  برابر  در  و  می شوند  به زنگی  گوش  احساس  دچار 
حساسیت باالیی پیدا می کنند و هر سروصدایی باعث می شود تا برای 

پنهان شدن اقدام کنند.
2. اضطراب و افسردگی؛ افرادی که در معرض زلزله قرار می گیرند به 
دلیل تهدید زندگی شان معموالً دچار نشانه های اضطراب و افسردگی 
اختالل  خستگی،  جمله  از  مشابهی  عالئم  اختالل  دو  این  می شوند. 
خواب، کاهش عالقه به فعالیت های روزمره، تحریک پذیری و ناتوانی 
در تمرکز دارد. در بسیاری از موارد این عالئم با گذشت زمان از بین 

می رود اما اگر به صورت پایدار بمانند، به درمان نیاز است.
3. اشتغال ذهنی با رویداد زلزله؛ افرادی که در معرض زلزله قرار 
گرفته اند، به طور مداوم اتفاق زلزله را در ذهنشان مرور و به آن فکر 
می کنند؛ بنابراین الزم است که درمانگران در زمان مناسب مداخله کنند 
و در صورت امکان بتوانند به آنها کمک کنند تا به عملکرد طبیعی و 

فعالیت های روزانه بازگردند.
4. هراس از زلزله؛ افرادی که در معرض زلزله قرار می گیرند، دچار 
کنترل  فرد  این حالت  در  می شوند.  زلزله  تکرار  از  و وحشت  ترس 

نداشتن بر شرایط و آسیب پذیری را تجربه می کند.
5. اختالل  استرس پس از سانحه PTSD؛ افراد مبتال به PTSD عمومًا 
تمایل دارند که رویداد آسیب زا را »دوباره و دوباره« در ذهن¬شان 
تکرار کنند،  ناگهان ارتباط با واقعیت را از دست می دهند و احساس 
ناراحتی و ترس بسیار شدیدی را تجربه می کنند. حتی ممکن است 

گاهی رویداد آسیب زا را فراموش کنند و آن را به یاد نیاورند.

پیشنهاد هایی برای بهبود
یک وقفه خبری؛ اگرچه افرادی که در معرض زلزله بوده اند، به مرور 
خبر ها و اطالعات و باال رفتن آگاهی در مورد زلزله عالقه دارند اما 
تماشای مکرر اخبار و فیلم می تواند تنش و مشکالتشان را تشدید کند.
زندگی ادامه دارد؛ برگشتن به روال زندگی قبل از زلزله و رفتن به 
سرکار یا مدرسه و غذا خوردن، بسیار کمک کننده است. مفید است 
که این روال ها و برنامه ها را حفظ کنند تا به طور مداوم در مورد زمین 

لرزه فکر نکنند.
انجام رفتارهای سالم؛ خوردن وعده های غذایی متعادل، ورزش منظم 
مانند رفتن به یک پیاده روی طوالنی و داشتن استراحت کافی و مراقبت 
از سالمت جسمانی برای سازگاری مناسب است و می تواند توانایی 

افراد در معرض زلزله را برای مقابله افزایش دهد.
افکار مثبت را در دسترس نگه دارید؛ در حالی که یک زلزله می تواند 
زلزله  در معرض  افراد  آورد،  بار  به  را  زیادی  مشکالت و ضرر های 

سعی کنند چیزی مثبت پیدا کنند و بر آن تمرکز کنند.
زیادی  سازمان های  دیگران؛  به  برای کمک  راه سازنده  کردن  پیدا 
برای عرضه انواع مختلف کمک به بازماندگان ایجاد شده اند. مشارکت 
که  است  مثبتی  عمل  سازمان هایی  چنین  فعالیت های  در  داوطلبانه 
تا  افرادی که در معرض زلزله قرار گرفته اند، کمک کند  به  می تواند 
هم کار مثبتی برای آسیب دیدگان انجام  دهند و هم خودشان احساس 

کارآمدی داشته باشند.
حفظ امید و پیگیری درمان؛ بسیاری از افرادی که فاجعه ای را تجربه 
کرده اند، به علت مشکالت ناشی از آن دچار ناتوانی هایی می شوند و به 
کمک نیاز دارند، این افراد با گذشت زمان می توانند نقاط قوت خود 
را بیابند و توان بیشتری برای ادامه زندگی داشته باشند. برای کمک، 
مداخله ای انتخاب شود که به بهترین وجه مشکل آنها را حل کند و 
به شکلی که متناسب با ویژگی ها و ترجیحات شخصی آنهاست، بتواند 

نیازهای آنها را برآورده کند.
در کل، گستره ای از مداخالت درمانی برای افرادی که در معرض زلزله 
بوده اند، به کار می رود از جمله درمان شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، 
این  از چند سبک درمان.  انسانگرا، هیپنوتیزمیا و ترکیبی  بین فردی، 
درمان ها می تواند به شکل فردی، زوج، خانواده یا گروه درمانی انجام 
روان درمانی  همراه  به  دارو درمانی  ترکیب  موارد  از  برخی  در  شود. 

بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت. 

پیـامدهای روان شناختی زلزله 
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگزو راه های بهبـود آن

آندریا فرشته ای 8 ساله است اما نه مثل 
بیشتر 8 ساله ها که ته دغدغه شان انجام 
تکالیف درسی است. او از 4 ماهگی 
تشنج می کرد و با پیداشدن لکه های سفید 
روی پوستش، پزشکان تشخیص دادند 
به بیماری لوپوس اسکورپین مبتالست 
اما غصه های آندریا فقط همین نیست؛ 
کلیه هایش کیست دارد و باید برای درمان 
آن دارویی بخورد که بسیار گرانقیمت 
است و حتی مشابه ایرانی آن هم خیلی 
سخت پیدا می شود، مخصوصا برای 
اعتیاد شدید  دلیل  به  که  آندریا  مادر 
همسرش با دخترش تنها زندگی می کند 
فرزند  درمان  و  زندگی  هزینه های  و 
بیمارش برعهده اوست. این خانم برای 
تامین هزینه ها از سالمندان نگهداری 

می کند اما درآمد او کافی نیست. 
کافی است خودمان را لحظه ا ی جای او 
بگذاریم و دل به دلش بدهیم تا بخواهیم این 
روزها دلی را خوش و نگاهی را بند آسمان 
کنیم. برای این کار  می توانید وجه نقد را 
به  کارت بانک پارسیان با شماره 0756-
موسسه  نام  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و 
با شماره تلفن75983000 )داخلی2( یا 
تماس   09198012677 همراه  شماره 
بگیرید. این بیمار با کد 22994 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

 دکتر الهام غروی آشتیانی
روان شناس، جامعه شناس و استاد دانشگاه   

کالمی نو



به مناسبت هفته اول اسفند؛  هفته ملی سالمت مردان ایرانی

سالمتمردانفقطبه»سرطانپروستات«خالصهنمیشود

تقویم سالمت شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک6

زمانی که صحبت از سالمت مردان می شود و مناسبت هایی مانند »هفته 
ملی سالمت مردان« فرا می رسد، غالبا راجع به سرطان پروستات مطالبی 
ارائه می شود و اکثر افراد تصور می کنند که این بیماری مهم ترین مشکل 
مردان است. در حالی که سرطان پروستات در سنین باال بروز پیدا می کند و 
برخالف سایر سرطان ها، روند رشد آهسته دارد و 70 تا 80درصد مردان 
مبتال به سرطان پروستات به دالیل دیگری غیر از این بیماری فوت می  کنند. 
بیماری های بسیار مهم دیگری در زمینه سالمت مردان مطرح است که 
لزوم آگاهی رسانی را می طلبد. معموال سالمت مردان این تصور را به 
ذهن می رساند که در مورد وضعیت جسمانی مردان در سنین 40 سال 
به بعد باید صحبت کرد اما سالمت مردان از زمان تولد نوزاد پسر تا 

دوره های مختلف زندگی را در برمی گیرد. 
بعضی از بیماری های مردان اگر از دوران شیرخوارگی تا نوجوانی و 
جوانی تشخیص و درمان نشوند، سالمت را تهدید می  کنند و اهمیت 

بسیار جدی تری نسبت به سرطان پروستات دارند.  

بهترین زمان درمان »عدم نزول بیضه« پیش از 
یک سالگی است

طی دو سال نخست زندگی که دوران شیرخوارگی تعریف می شود، 
مهم ترین بیماری که می تواند آینده و مردانگی نوزاد پسر را تحت تاثیر 
قرار دهد، عدم نزول یک یا هر دو بیضه است. امروزه بیش از 90درصد 
زایمان ها در بیمارستان انجام می شود و نوزاد بالفاصله پس از تولد توسط 
متخصص نوزادان معاینه می شود. اما هنوز نیز موارد زیادی هستند که 
نوزاد با عدم نزول یک یا دو بیضه متولد می شود و تشخیص در زمان 
مناسب صورت نمی گیرد. بهترین زمان تشخیص و درمان این مشکل، 
پیش از دوازده ماهگی است. اگر تا این زمان بیضه نزول نیافته درمان 
نشود، ضمن اینکه بیضه عملکرد خود و قدرت باروری را از دست 

می دهد مستعد ابتال به سرطان در آینده نیز خواهدبود. 
بیضه ها طی دوران جنینی داخل شکم قرار دارند و با افزایش سن بارداری 
و نزدیک شدن به زمان تولد، بیضه ها نزول پیدا می  کنند و در بدو تولد 
داخل کیسه بیضه قابل لمس هستند. حتی در بسیاری از موارد، والدین 
متوجه عدم نزول بیضه می شوند و به پزشک مراجعه می  کنند. بنابراین، 

معاینه کودک در نخستین سال تولد از این نظر بسیار اهمیت دارد.

زمان طالیی برای درمان »پیچش بیضه« را نباید
از دست داد

معموال عالئم بلوغ در پسران حدود سنین 13 تا 14 سالگی آغاز می شود. 

اگر در این سنین هیچ عالمتی از بلوغ ظاهر نشد، الزم است با پزشک 
مشورت گردد تا علت مشخص شده و درمان به موقع صورت گیرد. 
در صورت عدم تشخیص اختالل بلوغ پسران آینده زندگی زناشویی و 

باروری را به طور کلی تحت تاثیر قرار می دهد.
از 14 سالگی به بعد،  ممکن است با »پیچش بیضه« مواجه شویم. این 
بیماری نسبتا شایع است و سن شیوع بین حدود 14  تا 20 سالگی است 
اما در هر سن دیگری ممکن است اتفاق بیفتد. عالمت پیچش بیضه این 
است که پسربچه ناگهان دچار درد شدید کیسه بیضه یا قسمت تحتانی شکم 
می شود. حتی ممکن است به درستی نتواند محل دقیق درد را نشان دهد. 
نکته بسیار مهم در مورد پیچش بیضه این است که زمان طالیی برای 
درمان را نباید از دست داد. این زمان طالیی به چهار ساعت نخست 
بروز درد گفته می شود که با عمل جراحی ساده می توان پیچش را رفع 
کرد. زمانی که بیضه می چرخد، در نتیجه بند و عروق آن نیز می چرخد 
و اگر جریان خون به حالت اول بازنگردد، بیضه از بین می رود و سیاه 
می شود. بنابراین اگر پسربچه در این سنین دچار درد ناگهانی بیضه شود، 
خانواده حتما باید این مساله را جدی بگیرند و فورا به بیمارستان مراجعه 

نمایند تا در این زمان تحت جراحی قرار گیرد.

»سرطان بیضه« سالمت مردان جوان را تهدید می کند
از سنین نوجوانی که بگذریم، آنچه سالمت مردان را تحت تاثیر قرار 

می دهد، سرطان بیضه است. برخالف سایر سرطان ها، متاسفانه سن 
شیوع سرطان بیضه دهه دوم و سوم زندگی است. عالمت سرطان 

بیضه، وجود توده سفت داخل نسج بیضه است. 
امروزه توصیه می شود آموزش هایی برای خودارزیابی پسران نوجوان 
و جوان صورت گیرد تا بتوان بیماری را در مراحل اولیه تشخیص 
داد. از آنجا که بیضه عضو حساس است و فرد از مشورت با پزشک 
و حتی مطرح کردن مشکل با خانواده احساس شرم دارد، ممکن 

است روند تشخیص به تعویق بیفتد. 
سرطان بیضه اگر زودهنگام تشخیص داده شود، کامال قابل درمان 
است اما متاسفانه دیده می شود که بیماران در مراحل پیشرفته به 
پزشک مراجعه می کنند. زمانی که توده سرطانی کوچک است و 
داخل نسج بیضه لمس می شود بیمار مراجعه به پزشک ندارد تا 
اینکه بیضه به اندازه توده بسیار بزرگی تبدیل می شود که در این 
نمی توان  و  کرده   بدن دست اندازی  نقاط  دیگر  به  حالت سرطان 

چندان امیدی به درمان موفقیت آمیز داشت. 

»عفونت پروستات« بیماری شایع در سنین میانسالی است
از دیگر بیماری های شایع مردان در دهه سوم و چهارم زندگی 
می توان به عفونت  های پروستات اشاره کرد. عفونت های پروستات 
بیش از سرطان پروستات سالمت مردان را تحت تاثیر قرار می دهند. 

امروزه ابتال به این عفونت ها نسبت به یک دهه پیش بیشتر دیده 
آزاردهنده  عالئم  بروز  موجب  پروستات  عفونت های  می شود. 
ادراری می شوند که در بعضی موارد بسیار شدید هستند و درمان 

بسیار مشکلی دارند. 
عفونت پروستات بیماری خطرناک نیست و تبدیل به سرطان نمی شود 
اما سوزش شدید ادراری، تکرر ادرار، نیاز مکرر به سرویس بهداشتی 
طی شب یا هنگام حضور بیرون از منزل فرد را آزار می دهد. از 
همین رو، لزوم آموزش های پیشگیرانه از بروز عفونت پروستات به 

مردان در مراکز آموزشی و بهداشتی بسیار اهمیت دارد. 
مردان  باید  که  است  مهمی  بسیار  عالمت  ادرار  در  خون  وجود 
و زنان این مساله را جدی بگیرند زیرا فقط مربوط به پروستات 
نمی شود و می  تواند نشان دهنده بدخیمی در مجاری ادراری باشد. 
گاهی اوقات به طور اتفاقی طی انجام آزمایش ادرار، وجود گلبول  
قرمز دیده می شود که حتی ممکن است فرد هیچ عالمت واضحی 
نداشته باشد. در این حالت گفته می شود که خون در ادرار به شکل 
میکروسکوپی یا پنهانی وجود دارد. گاه نیز فرد کامال خون را در 
ادرار مشاهده می کند. اگر وجود خون در ادرار بدون دیگر عالئم 
ادراری مانند سوزش و تکرر ادرار باشد، خطرناک تر است و معموال 

ناشی سرطان مثانه است. 

پرهیز از روابط جنسی خارج از عرف را جدی بگیرید
به هیچ وجه رابطه جنسی خارج از خانواده نداشته باشند. در حال حاضر 
شیوع زگیل تناسلی باال است که ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی 
درمان  غیرقابل  بیماری  این  متاسفانه  می کند.  پیدا  بروز   )HPV(
است و ویروس قدرت سرایت باالیی دارد و به راحتی نیز می تواند 

به سرطان تبدیل شود. 
همچنین توصیه می شود اگر فردی در خانواده سابقه ابتال به بیماری سیستم 
مجاری ادراری مانند سنگ کلیه و... وجود دارد حتما با پزشک مشورت 
نماید و نسبت به اقدامات تشخیص زودهنگام تعلل نکند تا در صورت 

تشخیص بیماری، اقدامات درمانی در زودترین زمان صورت گیرد.

بیماریهایبسیارمهمدیگریدرزمینهسالمت
مردانمطرحاستکهلزومآگاهیرسانیرا

میطلبد.معموالسالمتمرداناینتصوررابه
ذهنمیرساندکهدرموردوضعیتجسمانیمردان

درسنین40سالبهبعدبایدصحبتکرداما
سالمتمرداناززمانتولدنوزادپسرتادورههای

مختلفزندگیرادربرمیگیرد

به طور کلی شیوع بیماری های قلبی عروقی در آقایان بیشتر از بانوان 
است. اما باید توجه داشت که بیماری های قلبی طیف وسیعی را شامل 
می شوند که بیماری  های مادرزادی قلب، روماتیسم قلبی، آریتمی های 

قلب و گرفتگی عروق کرونر را در برمی گیرند.

شیوع روماتیسم قلبی، بیماری های دریچه و 
آریتمی در آقایان و بانوان تقریبا مشابه است

روماتیسم قلبی به علت عفونت درمان نشده گلو طی دوران کودکی ایجاد 
می شود. این عفونت وارد دریچه قلب می شود و بیماری به وجود می آورد. 
به طور کلی شیوع روماتیسم قلبی در آقایان و بانوان تفاوت چندانی ندارد و 
تا حد کمی در بانوان بیشتر است. البته نوع دریچه قلب که درگیر می شود، 
در آقایان و بانوان متفاوت است به طوری که در خانم  ها بیشتر دریچه 
میترال درگیر می شود اما آقایان بیشتر درگیری دریچه آئورت پیدا می کنند. 
در مورد بیماری  های مادرزادی قلب نیز باید گفت که بعضی از این 
بیماری ها در آقایان و بعضی دیگر در بانوان شایع تر است. به عنوان 
مثال، سوراخ های قلب و بیماری های دریچه آئورت در آقایان شیوع 
بیشتری دارد. اما به طور کلی نمی توان تفاوت بارزی را در نظر گرفت. 

شیوع آریتمی های قلبی نیز در آقایان و بانوان تفاوت چندانی ندارد.

هورمون استروژن نقش محافظ در برابر گرفتگی 
عروق دارد

اما مهم ترین مشکل قلبی عروقی که با شنیدن نام بیماری قلبی به ذهن 
خطور می کند، بیماری های عروق کرونر است. این گروه از بیماری های 

قلبی عروقی در آقایان شیوع باالتری نسبت به بانوان دارد. 
علت شیوع باالتر این بیماری در مردان از آنجاست که در بدن خانم ها 
هورمونی به نام استروژن ترشح می شود که نقش محافظ قلب دارد و 
مانع از گرفتگی عروق کرونر می شود. به همین دلیل خانم  ها تا دوران 
یائسگی که سطح این هورمون در بدن باال است به ندرت دچار این نوع 
بیماری ها می شوند. اما سطح هورمون استروژن در بدن مردان بسیار کم 

است و برعکس سطح هورمون تستوسترون در آنها باال است که می تواند 
زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی باشد. 

بنابراین اگر میزان شیوع این بیماری ها را مقایسه کنیم، تا پیش از سن 
یائسگی شیوع بیماری های عروق کرونر در خانم  ها کمتر است اما پس 

از این سنین، شیوع بیماری در خانم  ها و آقایان یکسان خواهدبود. 
عالوه بر اینکه استروژن محافظ قلب است، علت های دیگری که باعث 
می شود مردان بیشتر در معرض گرفتگی عروق کرونر باشند، استرس 
است. مردان با استرس بیشتری مواجه هستند، بیشتر از خانم  ها در مشاغل 
سخت اشتغال دارند، مدت زمان حضور بیرون از منزل طوالنی تر است که 
مجموعه این شرایط استرس باالتری به همراه دارد. عادات ناسالم زندگی 
مانند مصرف سیگار و اعتیاد نیز در مردان بیشتر است که زمینه ساز افزایش 
احتمال ابتال به بیماری های قلبی عروقی می شود. فشار خون نیز در این 
زمینه تاثیر دارد. خانم ها پیش از سن یائسگی کمتر دچار فشار خون باال 
هستند اما در مردان بیشتر است و احتمال گرفتگی عروق بیشتر می شود. 

البته در سنین پس از یائسگی در مردان و زنان شیوع یکسانی دارد. 
با توجه به عواملی که ذکر شد اگر مردان در محیط بیرون از منزل و در 
معرض آلودگی هوا شاغل باشند، سیگار بکشند و استرس زیادی نیز تحمل 
کنند، در سنین جوانی ممکن است دچار بیماری های قلبی عروقی شوند. 

مردان بیشتر در معرض سکته های قلبی و مغزی هستند
بیماری های عروق قلب همچنین گرفتگی عروق مغز که منجر به سکته 
مغزی می شود در آقایان بیشتر است. گرفتگی عروق اندام ها نیز در آقایان 
بیشتر است. اگر گرفتگی عروق کرونر در مردان و زنان را مقایسه کنیم، 
در خانم ها بیشتر عروق ریز درگیر می شود. در نتیجه زمانی که خانم  ها 
با دردهای قلبی به پزشک مراجعه می کنند، کمتر احتمال سکته وسیع 
وجود دارد. اما در مردان به دلیل درگیری عروق بزرگتر قلبی احتمال سکته 
وسیع تر بیشتر است زیرا حجم وسیعی از خونرسانی مختل می شود. 

بنابراین سکته  های قلبی نیز در آقایان بیشتر از بانوان است. 

عالئم ناراحتی های قلبی در مردان شناخته شده تر 
و بارزتر است

عالوه بر این زمینه های خطر، باید دانست که آقایان از نظر سالمت 
قلب نیز ویژگی های خوبی نیز نسبت به بانوان دارند. اولین نکته مثبت 
این است که وقتی آقایان دچار عالئم بیماری های قلبی می شوند، 
عالئم بارزتر و شناخته شده تر است؛ به طوری که اگر دچار سکته 
قلبی شوند، خیلی زودتر بیماری تشخیص داده می شود اما در خانم ها 
تا 50درصد بیشتر اشتباه تشخیصی وجود دارد زیرا عالئم ممکن 
است مشابه بیماری های دیگر باشد. به عنوان مثال سکته قلبی در 
آقایان با درد قفسه سینه، تهوع، استفراغ و تعریق همراه است. در 
این شرایط بیمار و اطرافیان احساس خطر می کنند و پس از مراجعه 
را تشخیص می دهند.  کادر درمان زودتر مشکل  نیز  اورژانس  به 
با دردهای غیراختصاصی مانند تنگی نفس  اما در خانم ها عالئم 
همراه است که امکان دارد در مراجعه به مرکز درمانی تعلل کنند. 
آمارها نشان می  دهد خانم   ها تا 30درصد دیرتر به پزشک مراجعه 
می کنند. همچنین به دلیل اینکه عالئم واضح نیست، احتمال اشتباه 

تشخیصی نیز وجود دارد. 
اینکه آقایان شانس بهتری برای درمان دارند. خانم ها  نکته دیگر 
نتایج موفقیت آمیز در  اقدامات درمانی  دارند و  رگ های ریزتری 
مقایسه با مردان نشان نمی دهد. به عنوان مثال در صورت ابتال به 
قرار  مناسب داخل رگ  اِستنت سایز  گرفتگی رگ، ممکن است 
نگیرد اما برای آقایان به  علت بزرگتربودن عروق، می توان استنت 

بزرگتری در رگ قرار داد که تاثیری موفقیت آمیز دارد. 

رعایت سبک زندگی سالم تاثیر پیشگیرانه از 
بیماری های قلبی عروقی دارد

اما اگر تفاوت های جنسیتی را کنار بگذاریم و مسائلی که همیشه در 
مورد محافظت از قلب موردتاکید است رعایت گردد، از گرفتگی 
عروق کرونر در خانم ها و آقایان پیشگیری می شود یا اگر فرد ژن 
مستعد بیماری را داشته باشد، دیرتر و با شدت کمتر بروز پیدا می کند. 
پرهیز از استعمال دخانیات، ورزش منظم حتی در سطح پیاده روی سریع 
یک  روز در میان، مصرف غذاهای سالم و دوری از موادغذایی شور، 
چرب و فست فودها همچنین مدیریت و کنترل استرس های روزمره 

به طور جدی زمینه بروز بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد.

عالئمبیماریهایقلبیعروقیدرمردانبارزتراست

دکترمحمدرضاصفرینژاد
فوق  تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری 

و استاد دانشگاه

دکترآتوسامصطفوی
فوق تخصص قلب و عروق،  عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران



7سفره سالم شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک

بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای حفظ سالمت مردان به مناسب »هفته ملی سالمت مردان ایرانی«

رژیـم مـردانـه
هفته اول اسفند ماه هر سال 
در تقویم سالمت ایرانی با 
نام »هفته ملی سالمت مردان 
نام گذاری  )سما(«  ایرانی 
روز،  این  نام گذاری  از  هدف  است.  شده 
برانگیختن توجه مردان جامعه برای اهمیت 
دادن بیشتر به سالمت خودشان در کنار آموزش 
در  مردان  اهمیت سالمت  فرهنگ سازی  و 
جامعه است. متاسفانه مطالعات بسیاری نشان 
می دهند که آقایان کمتر از خانم ها به سالمت 
خود اهمیت می دهند و تعداد زیادی از مردان 
در سراسر جهان، سبک زندگی یا الگوی غذایی 
احتمال  این رو،  از  ندارند.  منظمی  و  سالم 
و  قلبی ـ عروقی  بیماری های  به  آنها  ابتالی 
گوارشی بیشتر از خانم هاست. در »هفته ملی 
سالمت مردان ایرانی« بر اصالح الگوی غذایی 
مردان در جامعه تاکید زیادی می شود زیرا 
برخورداری از یک برنامه غذایی سالمت محور 
سالمت  ارتقای  برای  بزرگی  گام  می تواند 
مردان باشد. در ادامه این مطلب در صفحه 
بایدها  مهم ترین  با  هفته  این  سالم"  "سفره 
به منظور حفظ سالمت  غذایی  نبایدهای  و 

مردان بیشتر آشنا خواهیم شد. 

مصرف گوشت قرمز و فراورده های 
گوشتی را محدود کنید 

مطالعات نشان می دهند که آقایان در مقایسه با 
خانم ها، تمایل بیشتری به مصرف گوشت های 
قرمز و فراورده های گوشتی دارند. در پژوهش 
جامعی که بین سال های 2018 تا 2021 انجام 
شد نیز مشخص گردید که تعداد زیادی از 
می روند،  رستوران  به  که  وقتی  خانم ها 
گوشت  بیشتر،  سبزیجات  حاوی  غذاهای 
با  غذاهایی  کلی،  به طور  یا  گریل شده  مرغ 
گوشت قرمز و فراورده های گوشتی کمتر را 
سفارش می دهند. اما آقایان در سفارش های 
رستورانی، غذاهای کبابی یا سرخ شده حاوی 
انواع گوشت های قرمز یا فراورده های گوشتی 
را ترجیح می دهند. همین تمایل به مصرف 
گوشت های قرمز و فراورده های گوشتی در 
مردان می تواند مستقیما خطر افزایش فشار 
و چربی خون، بیماری های قلبی، بیماری های 
انواع سرطان ها  از  گوارشی و حتی بعضی 
مانند سرطان کولورکتال را در آنها بیشتر کند.
می خواهند  که  آقایانی  تمامی  به  بنابراین، 
باشند، توصیه  الگوی غذایی سالمی داشته 
می شود که مصرف گوشت های قرمز را به 
هفته ای 1-2 وعده و هر وعده حدود 75 گرم 
کاهش دهند و بیشتر از هر 2 ماه یک بار هم 
از فراورده های گوشتی استفاده نکنند. بهتر 
است که گوشت های قرمز مصرفی توسط 
قابل  از چربی  دارای کمترین حجم  آقایان 
مشاهده باشد. اگر با دوستان خود به رستوران 
می روید و برای یک وعده هوس غذای گوشتی 
یا فست فودهای حاوی فراورده های گوشتی 
یا  کردید، حتما یک ظرف ساالد یا سوپ 
ماست هم در کنار غذای اصلی سفارش دهید. 
مصرف سوپ ها، ساالدها یا حتی ماست قبل 
از غذای اصلی می تواند جلوی اشتهای کاذب 

و پرخوری را بگیرد. 

سبزیجات برگ سبز تیره بخورید 
متاسفانه، بسیاری از تحقیقات نشان می دهند 
که آقایان به مصرف سبزی ها و مخصوصا 
به عنوان  یا  غذا  با  همراه  خام  سبزی های 
دورچین غذا تمایل چندانی ندارند. همین 
نادرست، احتمال بروز یبوست های  عادت 
مزمن در مردان را افزایش می دهد و خطر ابتالی 
آنها به مشکالت مربوط به روده ها )مخصوصا 
سرطان های روده( را باال می برد. مردانی که 

سالمت محوری  زندگی  سبک  می خواهند 
مصرف  روز  طول  در  باید  کنند،  دنبال  را 
سبزی های برگ سبز تیره مانند کاهو، اسفناج، 
بروکلی،  ریحان، جعفری، تره، نعناع، شوید یا 
گشنیز را در کنار سبزی ها و صیفی های دیگر 
مانند هویج، خیار، انواع کلم و گوجه فرنگی 

داشته باشند.
سبزی های برگ سبز تیره، عالوه بر داشتن فیبر 
فراوان و پیشگیری از ابتال به یبوست، می توانند 
مقادیر قابل توجهی از آنتی اکسیدان های مورد 
نیاز بدن مردان را هم افزایش دهند و باعث 
از  شوند.  آنها  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
آنجایی که آقایان ساعت های طوالنی تری از 
روز را خارج از خانه سپری می کنند و بیشتر 
در معرض تماس با آالینده های محیطی یا 
هستند،  منتشرشونده  ویروسی  بیماری های 
ایمنی  سیستم  که  است  ضروری  بنابراین، 
بدن آنها در قوی ترین حالت ممکن فعالیت کند. 

عادت به مصرف نوشیدنی های 
شیرین را کنار بگذارید 

یکی دیگر از عادت های تغذیه ای نادرست 
آقایان، تمایل شدید به مصرف  از  بسیاری 
انواع  است.  قند  حاوی  نوشیدنی های 
نوشیدنی های گازدار، آبمیوه های حاوی قند 
افزوده،  نوشیدنی های ورزشی یا انرژی زا در 
میان نوشیدنی های مورد عالقه آقایان جای 
شیرین،  نوشیدنی های  کنار  در  می گیرند. 
تحقیقات ثابت کرده اند که مردان تمایل زیادی 
به مصرف اسنک های شیرین هم دارند. از 
آنجایی که آقایان بیشتر از خانم ها چای و 
قهوه می نوشند، بنابراین میزان مصرف انواع 
کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها یا شیرینی ها 
نیز در میان آنان بیشتر است. همین عادت 
به دریافت شکر اضافی در طول روز باعث 
می شود که آقایان بیشتر از خانم ها در معرض 
خطر ابتال به چاقی شکمی، چاقی عمومی 
و دیابت نوع 2 ناشی از آن قرار بگیرند. با 
این حساب، اگر می خواهید خطر بروز این 
بیماری های را کاهش دهید، تنها راه چاره این 
است که میزان مصرف نوشیدنی های حاوی 
قند افزوده را محدودتر کنید و به جای آن از 
آب ساده، انواع دمنوش ها یا چای رقیق کمک 

بگیرید. به جای مصرف اسنک های صنعتی 
از  و شیرین هم می توانید مقدار محدودی 
میوه های خشک و شیرینی مانند خرما، توت، 
کشمش، مویز، انجیر، سیب و انواع برگه ها 

را در طول روز مصرف کنید. 

از مغزدانه های خام غافل نشوید 
همان طور که گفته شد، آقایان بیشتر از خانم ها 
در  شیرین  و  اسنک های چرب  به مصرف 
دالیل  از  یکی  دارند.  عادت  روز  طول 
افزایش تمایل مردان به مصرف انواع کیک، 
ایجاد  روز،  طول  در  کلوچه  یا  بیسکویت 
گرسنگی های مستمر در اثر کار کردن مداوم 
است. متخصصان تغذیه پیشنهاد می کنند که 
مردان برای داشتن زندگی همراه با سالمت، 
بهتر است به جای اسنک های چرب و شیرین 
از انواع مغزدانه های خام مانند پسته، بادام، 
گردو، فندق، کنجد، دانه چیا، تخمه آفتابگردان 
یا تخمه کدو کمک بگیرند. یک مشت بسته 
از مغزدانه های خام می تواند باعث ایجاد حس 
سیری طوالنی مدت شود و مقادیر قابل توجهی 
از نیاز بدن مردان به کلسیم،  چربی های خوب، 
ویتامین D، منیزیم و ویتامین E را تامین کند. 
در چنین شرایطی، قدرت سیستم ایمنی و 
عملکرد سیستم گوارشی هم به مرور زمان 

بهتر خواهد شد. 

به ماهی و غذاهای دریایی 
بی توجه نباشید 

همان طور که اشاره شد، معموال آقایان انواع 
گوشت های قرمز و پرچرب را به گوشت های 
سفید و مخصوصا گوشت ماهی و سایر غذاهای 
دریایی ترجیح می دهند. با این حال، ماهی های 
چرب و دیگر غذاهای دریایی حجم باالیی از 
اسیدهای چرب امگا-3 را در خود جای داده اند. 
دریافت امگا-3 کافی توسط آقایان به بهبود 
گردش خون در بدن آنها و افزایش سالمت 
سیستم قلبی ـ عروقی آنها کمک می کند. معموال 
بار  بار و هر  مردانی که حداقل هفته ای 2 
بین 150 تا 275 گرم از ماهی های چرب را 
مصرف می کنند، کمتر در معرض خطر ابتال 
به بیماری های قلبی قرار می گیرند. البته الزم 
به ذکر است که بهترین حالت طبخ ماهی برای 

برخورداری از همه فواید آن، این است که 
ماهی را به صورت فرپز یا کبابی بدون شعله 
مستقیم آماده کنید. سرخ کردن ماهی تقریبا 
جزو بدترین روش ها برای طبخ این غذا است. 

از نان های سفید دوری کنید 
تحقیقات نشان داده اند که باال بودن تمایل 
مردان به مصرف انواع نان ها یا غالت آرد 
مزمن،  یبوست های  به  ابتال  احتمال  سفید، 
گوارشی  مشکالت  و  کاذب  گرسنگی های 
را در آنان افزایش می دهد. با این حال، اگر 

مردان به مصرف غالت سبوس دار یا نان های 
سبوس دار عادت کنند، برای مدت طوالنی تری 
احساس سیری می کنند، فیبر غذایی بیشتری 
به بدن¬شان می رسانند و درنهایت هم کمتر 
با عوارضی مانند اضافه وزن، چاقی، یبوست 
اگر  می شوند.  مواجه  روده ای  مشکالت  و 
می خواهید غالت سبوس دار را به مرور زمان 
به برنامه غذایی خود اضافه کنید، می توانید 
از همین فردا نان های سبوس دار یا نان های 
حاوی آرد جو را جایگزین نان های آرد سفید 
کنید و حجم بیشتری از جو دوسر، کینوا، 

به رژیم غذایی  را  قهوه ای  پاستای  برنج و 
خود اضافه کنید. 

با زنجبیل آشتی کنید 
معموال آقایان به مصرف چاشنی هایی مانند 
دارچین، هل یا زنجبیل تمایل چندانی نشان 
براساس  که  است  درحالی  این  نمي دهند. 
بدن  در  التهاب  محققان،  علمی  یافته های 
مردان به دلیل قرار داشتن بیشتر در معرض 
آالینده های محیطی باالتر است. بنابراین، آقایان 
باید به منظور کاهش التهاب در بدنشان، از 
الگوهای غذایی سالم تری پیروی کنند. کاهش 
سطح التهاب در بدن به بهبود عملکرد سیستم 
ایمنی و سیستم قلبی ـ عروقی کمک می کند. 
مصرف هفته ای 3-4 مرتبه از زنجبیل تازه در 
انواع غذاها و دمنوش ها، راه ساده و مطمئنی 
در  التهاب  ناگهانی  و  اساسی  کاهش  برای 
بدن است، زیرا زنجبیل قوی ترین ترکیبات 

ضدالتهاب را در خود جای داده است. 

بیشتر گوجه فرنگی بخورید 
گوجه فرنگی سرشار از ترکیب ارزشمندی 
به نام لیکوپن است. مطالعات فراوانی ثابت 
کرده اند که هرچقدر میزان دریافت لیکوپن در 
بدن آقایان بیشتر باشد، احتمال ابتالی آنان به 
سرطان پروستات کمتر می شود. جالب است 
بدانید با اینکه همیشه توصیه های تغذیه ای 
به مصرف میوه ها و سبزی ها به صورت تازه 
تاکید دارند، اما گوجه فرنگی جزو معدود 
آن  تغذیه ای  ارزش  خوراکی هایی است که 
می شود.  بیشتر  پخته شدن  فرایند  طول  در 
به عبارت ساده تر، سطح لیکوپن موجود در 
گوجه فرنگی با حرارت دیدن افزایش می یابد. 
توصیه  آقایان  تمامی  به  هم  دلیل  همین  به 
می شود که حداقل روزی 1-2 وعده گوجه 
فرنگی پخته را در قالب دورچین غذا، اُملت 

یا حتی سس غذا مصرف کنند. 
WebMD و Men’s Health :منابع

 ترجمه: 
ندا احمدلو

تخم مرغ کامل و آب پز، 
مقادیر قابل توجهی از 

لوتئین، پروتئین و آهن 
مورد نیاز بدن آقایان را 

تامین می کند. با اینکه 
هر یک عدد تخم مرغ 
کامل 185 میلی گرم 
کلسترول وارد بدن 
می کند، اما مطالعات 

نشان می دهند که این 
عدد نمی تواند تاثیر 

چشمگیری بر افزایش 
کلسترول خون داشته 

باشد. مصرف روزانه 
تخم مرغ در وعده صبحانه 

توسط آقایان، عالوه بر 
تامین پروتئین مورد نیاز 
بدنشان، احساس سیری 

طوالنی مدتی را هم 
برایشان به وجود می آورد 
و هوس غذایی آنها برای 

مصرف میان وعده های 
چرب و شیرین را کاهش 

می دهد

 تخم مرغ بخورید 
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میلی گرم کلسترول وارد بدن می کند، اما مطالعات نشان می دهند که این 
عدد نمی تواند تاثیر چشمگیری بر افزایش کلسترول خون داشته باشد. 
مصرف روزانه تخم مرغ در وعده صبحانه توسط آقایان، عالوه بر تامین 

پروتئین مورد نیاز بدنشان، احساس سیری طوالنی مدتی را هم برایشان 
برای مصرف میان وعده های  آنها  به وجود می آورد و هوس غذایی 

چرب و شیرین را کاهش می دهد. 
متخصصان تغذیه توصیه می کنند که آقایان در وعده صبحانه، 
تخم مرغ را در ترکیب با سبزی ها یا صیفی هایی مانند گوجه 
فرنگی، فلفل دلمه ای، پیاز، کلم بروکلی یا قارچ در قالب 

اُملت تهیه و مصرف کنند.



مینیمالیسم یعنی ساده شدن، 
داشتن  و  نگرفتن  سخت 
یک نگاه تازه به زندگی. با 
ساده کردن زندگی، محیط 
کردن  خلوت  با  و  داشته هایمان  اطرافمان، 
به  دادن  ترتیب  و  نظم  و  اطرافمان  محیط 
لوازم، آرامش را به خودمان هدیه می کنیم. ما 
می توانیم وابستگی مان را به اشیا کمتر کنیم و 
با هر آنچه که هست، بیشتر لذت ببریم و بدون 
اضطراب و نگرانی زندگی کنیم. افرادی که 
سبک زندگی مینیمالیستی را انتخاب می کنند: 
اضطراب خود را کاهش می دهند، هیجانات 
ناخوشایند کمتری دارند، خشم کمتری را تجربه 
می کنند، افسردگی و وسواسشان هم به شکل 

چشمگیری کاهش می یابد.

مینیمالیسم در ابتدا جنبشی بود بین هنرمندان 
آمریکایی. آنها آثاری خلق می کردند که بسیار ساده 
شده بودند. مثاًل یک خط سیاه بر روی یک بوم 
سفید که می توانست یک نقاشی مینی مال باشد. این 
سبک میان سایر هنرها هم نفوذ کرد و آثار جالبی 
را در هنرهای معاصر کشورهای مختلف پدید 
آورد. اما مینی مالیست فردی ست که ساده ترین 
حالت یا حداقل میزان هر چیزی را ترجیح می دهد.
همچنین مینیمالیسم صرفاً یک سبک هنری نیست 
بلکه روشی در ایجاد تغییرات مثبت در زندگی 
است. خیلی از کسانی که این سبک زندگی را 
رد می کنند، ادعا می کنند که مینی مالیست بودن 
یعنی خانه و ماشین و تلویزیون نداشته باشید یا 
مثاًل برخی می گویند مینی مالیست بودن یعنی 

تعداد وسایل مورد نیازتان کم تر از صد باشد.
مینیمالیسم ابزاریست که ما را به حس رهایی 
می کشاند؛ رهایی از نگرانی و اضطراب هرروزه، 
فرهنگ  از  رهایی  نیز  و  افسردگی  از  رهایی 
مصرف زده ای که همه  گرفتار آن هستیم. خرید 
کردن و داشتن، صرفاً بد نیست اما به نظر می رسد 
که در زندگی  امروزه، این داشتن ها بیش از حد 
مهم شده اند. تا اندازه ای که سالمتی، روابط انسانی، 
عالیق و رشد و توسعه  فردی  خود را به راحتی فدا 
می کنیم. مینیمالیسم این نیست که به دنبال شغل، 
خرید خانه، ماشین و چیزهای دیگر نرویم. بلکه 
اینست که آگاهانه انتخاب کنیم و وقت و انرژی 
و سرمایه مان را صرف چیزهایی کنیم که واقعًا 
اهمیت دارد. در واقع هرچه  چیزهای اضافه را 
از زندگیتان حذف کنیم، بیش تر به سمت زندگی 
مینیمال پیش رفته ایم. بنابراین ممکن است متوجه 
شده  باشید که رو آوردن به سبک زندگی مینیمال 

چه فوایدی می تواند داشته باشد.
اما زندگی مینیمال:

 درواقع برای چیزهایی که مهمند )مثل خانواده 
و دوستان( جا باز می کند،

 با کم شدن دغدغه ، آزادی و آرامش بیشتری 
به ما می دهد.

 با کم کردن استرس، ریسک ضربه زدن به 
سالمتی  را کاهش می دهد.

 در انجام کارهایی که دوست داریم )مثل 
سرگرمی و هنر( وقت ایجاد می کند.

 با کاهش ترس از شکست، حس شادی و 
رهایی به ما می دهد.

 بتدریج اعتماد به نفس مارا افزایش می دهد.

چگونه زندگی مینیمال را آغاز کنیم؟
دالیل  خود را بنویسید؛ چرا می خواهید زندگی 
مینیمال داشته باشید؟ آیا از اینکه برای بودن با 
خانواده و دوستانتان وقت ندارید، ناراحت  هستید؟ 
آیا شبها از شدت اضطراب خوابتان نمی برد؟ 
همیشه فکر می کنید خانه تان کوچک است و جایی 
برای وسایل ندارید؟ همه  موارد را بنویسید. وقتی 
که کارتان سخت می شود و احساس می کنید که 
نمی توانید ادامه دهید، مرور این دالیل برای ادامه 

زندگی به شما کمک  خواهد کرد.
لوازم تکراری را حذف کنید؛ نگاهی به وسایل 
خانه بیاندازید. از چه وسایلی چندتا در خانه هست؟ 
مثاًل ممکن است دو تا قوطی برای چای خشک 
باشد یا دو جلد از یک کتاب. از خودتان بپرسید 
آیا واقعاً هر دو آنها را نیاز دارم؟ اگر اضافی است، 
یکی را بردارید و جدا کنید و در آخر، تمام لوازم 
تکراری  را از خانه خارج کنید یا به فرد دیگری 

بدهید یا اصأل دور بریزید.
یک ناحیه  منظم و تمیز را مشخص کنید؛ بخشی 
از خانه تان را بعنوان ناحیه تمیز و منظم در نظر 
بگیرید. فقط وسایلی را در این قسمت نگه دارید 
که واقعاً الزم  داشته باشید. سعی کنید وسعت این 
بخش را به مرور افزایش دهید. مثاًل اگر منطقه  اولیه 
پیشخوان آشپزخانه بوده، آن را به کل آشپزخانه 
بسط دهید. بعد از مدتی خواهید دید که چقدر 

به یک خانه  مینیمال نزدیک شده اید.
مینیمال سفر کنید؛ بطور مثال برای مسافرت الزم 
نیست دو ماه سفر کنید. فقط باید کمتر از همیشه 

وسیله بردارید. بطور مثال برای یک سفر چهار، 
پنج روزه برنامه ریزی کنید اما فقط به اندازه  یک 
سفر ۲روزه وسیله بردارید. لذت این سبک سفر 
رفتن را به تجربه کنید تا رسیدن به یک زندگی 
مینیمال در شما به یک هدف تبدیل شود. این 
درست است که همه امکان مسافرت رفتن را 
ندارند اما برای سفر قرار نیست به مقصدی دور 
و راهی دراز بروید. با توجه به بودجه  شخصی  

خودتان سفر کنید.
از  یکی  کنید؛  حذف  را  اضافه  لباس های 
سخت ترین بخش های کار ممکن است همین 
باشد. اکثر ما ممکن است در این مرحله گیر کنیم 
و هنوز بیش از حد لزوم لباس داشته باشیم. سعی 
کنید یک قانون برای خودتان مشخص کنید. مثاًل 
هر لباسی که بیش از یک سال از آخرین مرتبه  
استفاده آن می گذرد را کنار بگذارید. لباس های 

اضافه  را به دیگران بدهید یا دور بریزید. مثاًل
 کوچک کردن کلکسیون لوازم آرایش و کتاب ها 
هم مثل لباس ها سخت خواهد بود. ولی سعی 

کنید بتوانید کم کم این کار را هم انجام دهید.
غذاهای ساده غذا بخورید؛ هر روز به فکر تهیه 
یک غذای جدید نباشید. آشپزی و تهیه وعده های 
روزانه را برای خودتان ساده تر کنید. مثاًل سه نوع 
شام برای یک هفته در نظر بگیرید و فقط همان 
سه غذا را درست کنید. در پایان هفته، این تعداد 

را بسته به تجربه  اولیه تان کم یا زیاد کنید.
اگر عادت کرده اید همیشه از رستوران غذا سفارش 
دهید. بهتر است امروز یک غذای ساده درست 
کنید و آن هزینه را کنار بگذارید و برای وعده های 
غذایی بعدی برنامه ریزی کنید تا متناسب با نیازتان 

خرید کرده باشید.
پس انداز کنید؛ هرماه یک مقدار پول را برای 
خودتان مشخص کنید و با کاهش میزان خرید، 
سعی کنید همان مبلغ را پس انداز کنید. قرار نیست 

این رقم برای همه یکسان باشد. می توانید آن را 
بسته به میزان درآمد خود مشخص کنید. عالوه بر 
در نظر گرفتن روز مبادا، این رقم در یک حساب 
جداگانه، نتیجه  ملموس زندگی مینی مال ما خواهد 

بود و برای استمرار ما را ترغیب  خواهد کرد.
قدم های کوچک بردارید؛ وقتی خوب فکر 
می کنید، می بینید که چقدر عالی به یک مینیمالیست 
تبدیل شده اید. در کل مینیمالیسم به ما می گوید 
که چیزهای اضافه را حذف کنیم. طبیعتاً اگر 
قرار باشد چیزهای اضافه  را حذف کنیم، باید 
از اضافه شدن آنها در آینده هم جلوگیری کنیم 
اما اگر از چیزی لذت می بریم و برای زندگیمان 
الزم است، دیگر قرار نیست همه چیز را حذف 

کنیم و مثل راهبان بودایی به حیات ادامه  دهیم.
از حاال به بعد هنگام تصمیم گیری برای خرید، 
چه طور از روش مینیمالیستی استفاده کنیم و انتخاب 
بهتری داشته باشیم: قبل از هر خرید، سه سوال 

از خودمان بپرسیم.
۱. آیا هزینه خرید آن را دارم؟ بطور مثال دوست 
دارم یک وسیله  برقی بخرم. قبل از هر چیز باید از 
خودمان بپرسیم که آیا هزینه خرید یک دستگاه 
خوب را دارم یا خیر؟ اگر بخواهیم با مقدار پولی 
که داریم آن را بخریم، شاید مجبور شویم مدل 
قدیمی  آن را بخریم و در آینده هم باید چالش های 
آن را بپذیریم یا اینکه مجبور شویم وام بگیریم 
و بعد دوبرابر کار کنیم تا آن را برگردانیم. اگر به 
اندازه ی کافی پول نداریم، صبر بهترین راه است. 

نباید زندگی را برای خودمان سخت تر کنیم.
۲. آیا این وسیله واقعاً جدید است یا مدل 
جدیدتری هم دارد؟ حال فرض کنید می خواهید 
یک گوشی همراه بخرید. طبیعتاً این روزها هر 
کسی به آن نیاز دارد اما سوال اینست که در حال 
حاضر گوشی من سالم است یا خیر؟ اگر فعاًل 
برایم کار می کند، چرا می خواهم یک گوشی 
جدید بخرم؟ اگر پاسخ این است که مدل های 

جدید بهترند، سوال بعدی را بپرسم.
۳. آیا خرید گوشی جدید برایم اولویت دارد؟ 
شاید دلیلم این است که گوشیم مثل روز اول نیست 
و قدیمی شده یا نسبت به مدل های جدیدتر آپشن 
زیادی ندارد. پیشرفت سریع تکنولوژی موجب 
شده که خریدهای ما بعد چند ماه، دیگر آخرین 
مدل نبستند اما این پیشرفت واقعاً چقدر است 
و چقدر الزم است برای خرید آن تالش کنم.

ابتدا از خودم باید بپرسم که اشکال گوشی  چیست 
و چقدر از مدل های جدیدتر عقب تر است؟ مثاًل 
اگر صرفاً از عمر باتری رضایت ندارم، می توانم 
فعال به جای خرید گوشی جدید، باتری گوشی را 

عوض کنم اما اگر چند سال از خرید قبلی  گذشته 
و با توجه به استفاده ای که از گوشی دارم نیاز به 
تغییر آن ضروری است، خرید آخرین مدل آن 
می تواند کاری درست و منطقی باشد. شاید استفاده  
اصلی  ما از گوشی، صرفاً عکس گرفتن باشد یا 
حتی بازی کردن. در این صورت، کیفیت پایین تر 
دوربین گوشی فعلی  نسبت به استانداردهای جدید 
یا پایین بودن رم گوشی در اجرای بازی های 
جدید، می تواند دلیلی کامال منطقی برای خرید 

یک گوشی جدید باشد.
مینیمالیسم یا ساده گرایی یک سبک هنری است که 
به مرور زمان گسترش یافته و زیر شاخه های آن 
بیشتر شد. تمرکز سبک مینیمال حذف بخش  های 

اضافه هر چیزی و تمرکز دقیق تر روی مسائلی 
است که اولویت بیشتری دارند.

بعد از مطالعه این متن می توانید سبک مینیمال را 
بهتر بشناسید و از این سبک حتی در عکاسی، 
دکوراسیون و حتی در خریدهایتان استفاده کنید.

ریشه سبک مینیمالیست
ریشه اصلی سبک مینیمالیسم در سنت گرایی و 

ذن ژاپنی)Zen( است.
ذن یکی از مکاتب بودایی است که از چین شکل 
گرفت و بتدریج در فرهنگ ژاپنی گسترش یافت. 
پیروان ذن بودیسم جمله ای معروف دارند، که 
می گوید: »حقیقت مستقیم در چشمان شما قرار 
دارد. این همه نعمت است. دیگر چه می خواهید؟ 

آیا کافی نیست؟«
ذهنیت ژاپنی ها این گونه شکل گرفته که زندگی را 
باید طبق آنچه که می بینیم، بپذیریم و به دنبال اثبات 
و تحلیل آن نباشیم. سادگی در ژاپن نشانه نگرش 
مثبت و ثروت است. بر اساس فلسفه مینیمالیسم 
و سنت گرایی در ژاپن، آنها خانه هایی خالی از 
وسیله اضافه دارند و تمایل دارند که به طبیعت 
نزدیک باشند. یکی دیگر از علل تمایل ژاپنی ها به 
مینیمالیسم، به خاطر واقع شدن کشورشان در منطقه 
زلزله خیز است. این شرایط باعث شده که همیشه 
فکر رها کردن خیلی از وسایل اضافی را دارند.

هنر و نقاشی مینیمالیسم چه تفاوتی 
با بقیه سبک ها دارد؟

هنر مینیمالیستی چندین ویژگی دارد، که به راحتی 
می توان آن را شناسایی کرد.

یکی از رایج ترین موارد تکرار یا ایجاد چندین 
تصویر از یک شکل، به ویژه اشکال هندسی ساده 
مانند خطوط و مربع ها. برخی آثار به قدری ساده اند 
که با حداقل ترین خطوط و فرم های ممکن طراحی 
می شوند. هنر مینیمالیستی نیز بر عناصری مانند 

هندسه، رنگ و خط متمرکز است. همچنین تنوع 
رنگی در مینیمالیسم محدود است. کارهای اولیه 
با ترکیب رنگ های تکرنگ، محدود به یک رنگ 
و یا رنگ های مرتبط )سیاه، سفید و خاکستری( 
بود. یکی دیگر از روش های شناسایی هنرهای 
مینیمالیستی جستجوی مرزهای دقیق لبه دار بین 
مناطق رنگی تصویر است. وقتی با یک نقاش 
مینیمالیست صحبت می کنید، ایده های بزرگ، 
موضوعات پیچیده یا دستورکارهای عجیب و 
غریب نمی بینید. این نقاشی ها فقط مربوط به 
هندسه و رنگ هستند و چیزی غیر از این نیست. 
از نظر زیباشناسی هنر مینمالیسم، شکلی چکیده 
و تصفیه شده از زیبایی را ارائه می دهد. شاید 
این ویژگی به خاطر خصوصیاتی مانند حقیقت، 
نظم، سادگی و هماهنگی است؛ چون وانمود به 
چیز دیگری نمی کند و همه چیز آن بوضوح 

موجود است.

ادبیات مینیمال
ادبیات  ویژگی های  بارزترین  از  کم حرفی 
مینیمالیسم است. نویسندگان مینیمالیست در خلق 
اثرشان تا جایی دست به حذف دیالوگ های 
اضافه می زنند که فقط بدنه اصلی نوشته باقی 
می ماند. منتقدان ادبی به کوتاه نویسی و داستان های 
کوتاه نویسندگان مینی مالیست اعتراض کردند. 
آن ها عقیده داشتند که مینیمالیست ها با حذف 
عنصرهای اصلی داستان روح و بدنه نوشته را از 
بین  می برند. از جمله نویسندگان ایرانی مینیمالیسم 
می توان به محمد زهری و صادق چوبک اشاره 
کرد. در سطح بین المللی نیز ارنست همینگوی 
و ریوموند کارور از جمله نویسندگانی هستند 

که آثارهای مینیمالی دارند.

سبک مینیمالیسم در دکوراسیون داخلی
پس از رسیدن سبک مینیمالیسم به معماری کم کم 
این سبک به دکوراسیون داخلی منازل نیز راه 
یافت. مینیمالیسم در صنعت دکوراسیون داخلی 
به منظور ایجاد فضای آرامبخش و استفاده درست 
از فضای موجود شکل گرفت. در دکوراسیون 
مینیمال استفاده از وسایلی که جنبه تزئینی و 
تجمالتی دارد، جایی ندارد. روندهای طراحی 
دکوراسیون داخلی غربی در سال های اخیر به 
سمت مینیمالیسم ژاپنی تغییر کرده است.

یکی از جنبه های اصلی در طراحی 
مینیمالیستی،  داخلی  دکوراسیون 
از  طبیعت  انعکاس  و  هماهنگی 
طریق استفاده از عناصر طبیعی است، 
بطور مثال استفاده از کف پوش های 
چوبی ساده یا استفاده از گل و گیاهان 
به جای استفاده از وسایل تزیینی مصنوعی. 
استفاده از رنگ های خنثی برای دیوارها و وسایل 

خانه. رنگ هایی مانند بژ، قهوه ای، خاکستری، 
مشکی، عاجی، مشکی، سفید، همچنین استفاده 
از مبلمان های ساده و مینیمال که فضای کمتری 

اشغال می کنند.

سبک زندگی مینیمال و مینیمالیسم 
در زندگی

انتخاب سبک زندگی مینیمال برای ما فرصتی 
ایجاد می کند تا وقت بیشتری را برای شروع 
فعالیت های جدید و ارتباط با خانواده و دوستان 
داشته باشیم. با وسایل کمتری سفر کنیم و ذهنمان 
آرامش بیش تری داشته باشد. ما می توانیم مینیمال 
زندگی کنیم و هرچیزی هم داشته باشیم اما فقط 

از منابع خود استفاده بهینه می کنیم.
این روز ها با تبلیغات گسترده اکثراً درآمد خود 
را صرف خرید کاالهای مختلفی می کنند که 
برایشان ارزشی ایجاد نمی کند و فقط بابت آن 
هزینه  می کنند. همه ما کم و بیش در دام این 

مصرف گرایی گرفتار شده ایم.
این چرخه کار کردن و خرید کردن آن قدر ادامه 
پیدا می کند که جایی برای نگهداری آن همه 
وسیله نداریم و کم کم به انباری متوسل می شویم. 
در نهایت هم انبوهی از وسایل غیرقابل استفاده 

را انبار می کنیم که به هیچ دردی نمی خورند.
کمتر داشتن و ساده زندگی کردن از اصول سبک 
زندگی مینیمالیست است. در این سبک خوشبختی 
در داشتن وسایل کمتر است. مینیمالیسم کمک 
می کند تا از شر هر چیز اضافه در زندگی خالص 
شوید. تمرکز خود را بر روی جنبه های دیگر 
زندگی بگذارید. در لحظه زندگی کنید و لذت 
ببرید. بعضی از افراد به علت باورهای رایج و غلطی 
که در ذهنشان شکل گرفته است، از این سبک 
دوری می کنند اما بهتر است بدانید که مینیمالیسم 
قانون ندارد و سازمانی آن را کنترل نمی کند تا 
شما را مجبور به دور انداختن کلکسیون وسایل 
محبوبتان کند یا مجبور به انجام کاری نمی شوید.
مینیمالیسم دور انداختن وسایلی که روزانه از 
آن  استفاده می کنید و باعث آسایش شما هست، 
نیست. بلکه دور انداختن وسایلی است که کاربردی 

ندارند و خانه ما را بهم ریخته  است.

کنترل ورودی ها
نکته مهمی که همیشه در مورد سبک مینیمال 
باید رعایت کرد. خریدهای آینده است. اگر قرار 
باشد مجدد عادت خرید کردن افراطی را ادامه 
دهید، نتیجه ای حاصل نمی شود. حتماً در مورد 
خریدهایتان دقت کنید و قبل خرید کمی مکث 

کنید و از خودتان آن سه سؤال باال را بپرسید.
در مینیمالیسم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مینیمالیسم در هنر
 موسیقی مینیمال

 مینیمالیسم در زبان شناسی
 ساده زیستی

 مینیمالیسم قضایی
 مینیمالیسم هنرهای تجسمی

 مینیمالیسم در موسیقی
 شیوه تصنیف موسیقی با استفاده از ایده ای است 
که چند بار تکرار می شود. یک قطعه مینیمالیستی 
موسیقی معموالً تم کوتاهی را دربردارد که ممکن 
است نغمه ای یا ضرب آهنگی باشد. این موضوع 
سپس بارها، تکرار می شود اما به تدریج تغییر 
می کند. گاهی اوقات این شیوه با دو یا چند ساز 
اجرا می شود که با اجرای نت های شان قطع 
می شوند یا همنوازی می کنند اما همزمان که یک 
ساز به آرامی سریعتر از دیگری نواخته می شود، 
ساز دیگر به تدریج از هماهنگی خارج می شود.

مینیمالیسم در مد
به طور کلی در فشن، تمرکز بیشتر روی فرم و 
جنس لباس است تا کارآمدی و راحت بودن 
آن. در واقع سادگی، راحتی و کارآمد بودن در 
نهایت و ناخودآگاه به این سبک اضافه می شود.

مینیمالیسم در ادبیات
مینیمالیسم در ادبیات، سبک یا اصلی ادبی است 
که بر پایه فشردگی و ایجاز بیش از حد محتوای اثر 
بنا شده  است. هنرمندان مینیمالیسم در فشردگی 
و ایجاز تا آنجا پیش می روند که فقط عناصر 
ضروری اثر، آن هم در کمترین و کوتاه ترین 
شکل، باقی بماند. به همین دلیل کم حرفی از 
مشخص ترین ویژگی های این آثار است. ادبیات 
داستانی را با بیان های زیادی از جمله »کوتاه 
خوانده اید.  کوتاه«  کوتاهِ  »داستاِن  و  نویسی« 
از  بسیاری  نظر  مینیمالیست ها  کوتاه نویسی 
است،  کرده  جلب  خود  به  را  ادبی  منتقدان 
آنها نظر موافقی با اینگونه داستان ها نداشتند؛ 
زیرا به عقیده آنها مینیمالیست ها بیش از حد 
شاخ و برگ عناصر داستان را می زنند و لطف 

و روح داستان از بین می رود.

افراد مینیمالیست چگونه افرادی هستند؟ 

مینیمالیسم چیست؟
مینی مالیست 
فردی ست که 

ساده ترین حالت 
یا حداقل میزان 

هر چیزی را ترجیح 
می دهد.همچنین 

مینیمالیسم صرفًا یک 
سبک هنری نیست 

بلکه روشی در ایجاد 
تغییرات مثبت در 

زندگی است. خیلی 
از کسانی که این 

سبک زندگی را رد 
می کنند، ادعا می کنند 

که مینی مالیست بودن 
یعنی خانه و ماشین 
و تلویزیون نداشته 
باشید یا مثاًل برخی 

می گویند مینی مالیست 
بودن یعنی تعداد 

وسایل مورد نیازتان 
کم تر از صد باشد

 ترجمه:
مهتا 

زمانی نیک

 تاریخچه مینیمالیسم
مینیمالیسم نوعی هنر انتزاعی است. این سبک در دهه ۱۹۶۰ در آمریکا توسعه 
یافت و آثار هنری آن متشکل از اشکال هندسی مانند مربع و مستطیل بود. می توان 

هنر مینیمالیسم را گسترش دهنده ایده انتزاعی دانست. یعنی هنر باید واقعیت 
خاص و منحصر به فردی داشته باشد و تقلید از سبک های دیگر نباشد. 

معموالً تصور می شود که هنر نماینگر جنبه ای از دنیای واقعی است. 
مانند: یک ظرف غذا یا یک شخص. در مینیمالیسم همه چیز واضح 
است و هدف هنرمند این است تا با خلق کردن یک اثر واقعیتی را 

به تصویر بکشد که توجه ببینده را به سادگی به خودش جلب کند.
فرانک استال نقاش مینمالیست، در مورد آثار خود این جمله را بیان 

می کند: »آنچه می بینید، دقیقا همان چیزی است که شما می بینید.«

  مزایای سبک زندگی مینیمالیسم

 با کم کردن وسایل اضافی، وقت کمتری را صرف تمیزکاری می کنید.
 با حذف خرج های بیهوده، پس انداز می کنید.

 وقت کافی برای تمرکز بر روی فعالیت های مهم دارید.
 کمک به محیط زیست می شود.

 آرامش ذهنی بیشتری دارید.
 خالقیت فردی را زیاد می کند.

 سبک سفر کردنتان تغییر می کند.
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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 تايید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم بدری! ابتدا کمی درباره شرایط عمومی 
و وزنی تان به ما می گویید؟

گل مینا بدری هستم، 24 ساله، با قد 163 سانتی متر و وزنی 
بین 78 تا 80 کیلوگرم. 

: دلیل ابتالی شما به اضافه وزن چه بوده است؟ 
اگر بخواهم واقعیت را بگویم، من عالقه بسیار زیادی به 
تمامی  در  معموال  هم  دلیل  همین  به  دارم.  غذاها  تمامی 
وعده های غذایی، پُرخوری می کردم. هرچند که همیشه حدود 
یک ساعت بعد از وعده های غذایی اصلی شدیدا سنگین 
می شدم و مشکالت گوارشی مختلفی را تجربه می کردم اما 
تمایل شدیدی که به غذا خوردن داشتم، باعث شده بود که 

نتوانم جلوی پُرخوری خودم را بگیرم. 
: میزان تحرک شما در طول روز چقدر است؟ 

بسیار کم! تا وقتی که برای کنکور درس می خواندم، تحرک 
بسیار کمی داشتم. بعد از قبولی در دانشگاه و همزمان شروع 
به کار کردن هم به دلیل نوع شغلم، درس خواندن و خستگی 
زیادی در طول روز، فرصت کافی برای ورزش کردن ندارم. 
تقریبا برای تمامی مسیرهای رفت وآمد به دانشگاه و محل 
کار هم از وسایل نقلیه استفاده می کنم و کمتر پیاده می روم. 

: چه شد که تصمیم گرفتید وزن تان را کم کنید؟ 
اولین و مهم ترین دلیلم، رسیدن به تناسب اندام و انتخاب 
لباس های دلخواهم بود. دلیل بعدی هم این بود که همیشه 
بعد از وعده های غذایی اصلی به قدری احساس سنگینی 
می کردم که تمرکزم برای درس خواندن و راندمان کاری ام 
شدیدا پایین می آمد. از آنجایی که نمی توانستم برنامه ای برای 
باشگاه و ورزش تنظیم کنم، تصمیم گرفتم که یک برنامه 

کاهش وزن سنگین را شروع کنم. 
: برنامه کاهش وزن شما به چه صورت است و 

از چه زمانی آن را شروع کرده اید؟ 
تقریبا حدود 1-2 هفته می شود که برنامه کاهش وزن را 
فرارسیدن سال  تا  ایده آلم  به وزن  نزدیک شدن  به منظور 
جدید شروع کرده ام. در این رژیم کاهش وزن فقط روزی 
یک وعده غذای اصلی اما سنگین مصرف می کنم. تعداد 
دفعات مصرف قهوه در این رژیم غذایی نسبتا زیاد است 
تا روند کاهش وزن با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. ضمن 
اصلی  غذای  باید  وزن  کاهش  برنامه  این  براساس  اینکه 
مصرفی من در طول روز که بهتر است حدود ساعت 2 تا 
4 عصر مصرف شود، کامال تند و فلفلی باشد. غذای تند 

این رژیم هم به افزایش سوخت وساز بدن کمک می کند. 
نیستم  اصلی  غذای  مصرف  به  مجاز  دیگر  روز  بین  در 
را  مختلف  صیفی های  یا  سبزی ها  آب،  می توانم  فقط  و 
مصرف کنم. میوه ها هم به دلیل داشتن قند و کالری، باید 
به صورت محدود و فقط روزی 2 عدد در برنامه غذایی ام 

گنجانده شوند. 
: فکر نمی کنید که این رژیم، رژیم بسیار نادرستی 

باشد و سالمت شما را به خطر بیندازد؟
راستش را بخواهید چرا! ولی به محض اینکه حدود 10 کیلوگرم 
از وزنم را کم کنم، حتما این رژیم را کنار می گذارم و یک 
برنامه غذایی بهتر را دنبال می کنم. اما برای 10 کیلوگرم اول 

می خواهم که کاهش وزن فوری داشته باشم. 
: آیا این رژیم در همین مدت زمان کوتاه، اثری 

منفی برای شما نداشته است؟
یا ریفالکس  این مدت کمی احساس سوزش سر دل  در 
می کنم که شاید به دلیل مصرف غذاهای تند و فلفلی باشد. 
روز  طول  در  که  ساعت هایی  تعداد  بخواهید،  را  راستش 
گرسنه می شوم هم تقریبا زیاد است اما سعی می کنم این 

مشکالت را تحمل کنم تا زودتر به وزن دلخواهم برسم.

خانمبدریکهقصدکاهشوزنفوریدارد،میگوید:

فقط روزی یک وعده غذای اصلی می خورم! 

زیاده روی در مصرف قهوه و غذاهای 
تند، ریفالکس را تشدید می کند!

  دکتر ایرج خسرونیا/ رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران   

نگاه متخصص داخلی

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان خانم گل مینا بدری هستیم که می خواهند تا 
فرارسیدن سال جدید، وزنشان را به سرعت کاهش بدهند و به همین دلیل هم یک رژیم 
سخت و ظاهرا غیراصولی را دنبال می کنند. در ادامه این مطلب، بیشتر با شرایط خانم 
بدری آشنا می شویم و نظر کارشناسان سالمت را هم دربارهایشان جویا خواهیم شد. 

 ندا احمدلو 

»میزگردتغذیه«دربارهروندالغریگلمینابدری
باحضوردکترمحمدحسنانتظاریمتخصصتغذیه

ودکترایرجخسرونیامتخصصداخلی

کاهش وزن با مصرف 
یک وعده غذا درطول روز 

9ميزگرد تغذيه شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک

: آقای دکتر! صحبت های خانم بدری 
را شنیدید. نظر شما درباره تصمیم ایشان برای 

کاهش وزن چیست؟ 
اگر بخواهم واقعیت را بگوییم، بهتر است صراحتا 
به خانم بدری اعالم کنم که دنبال کردن این رژیم 
غذایی، بزرگ ترین تصمیم اشتباه زندگیشان است! 
بدن ما به عنوان یک سیستم هوشمند به هیچ وجه 
قبول نمی کند که ما فقط روزی یک وعده غذایی 
کنیم و ساعت های  را مصرف  اما حجیم  اصلی 

زیادی از روز را گرسنه بمانیم. 
بهتر است افرادی مانند خانم بدری که اقدام به 
حذف وعده های اصلی یا میان وعده ها می کنند، 
در  غذاها  مصرف  بین  فاصله  وقتی  که  بدانند 
وعده ها و میان وعده ها زیاد می شود، بدن به طور 
خودکار با احساس کمبود غذا یا قحطی مواجه 
می شود. وقتی که بدن احساس کند غذای کافی 
در اختیارش قرار نمی گیرد، بالفاصله برای مبارزه 
با این قحطی، سرعت متابولیسم را شدیدا کاهش 
می دهد. بنابراین، ممکن است افرادی مانند این 
وزن  کاهش  اول،  هفته های  و  روزها  در  خانم 
خوبی را مشاهده کنند اما در فاصله کوتاهی با 
توقف روند کاهش وزن به دلیل کاهش سرعت 

سوخت وساز در بدن مواجه شوند. 
بدن  حیاتی  ارگان های  تمامی  اینها،  بر  عالوه 
دریافت  به  شبانه روز  ساعت های  تمامی  در  ما 
منظم گروه های غذایی مختلف مانند پروتئین ها، 
چربی ها،  کربوهیدرات ها، میوه ها و سبزی ها نیاز 
این رژیم های غذایی  از  پیروی  بنابراین،  دارند. 
بسیار ناسالم حتی برای کوتاه مدت هم می تواند 
عوارض جسمانی و روانی جبران ناپذیری برای 

فرد به همراه داشته باشد. 

: در چنین شرایطی، توصیه شما به خانم 
بدری چیست؟

اوال اینکه این اضافه وزن، یک ماهه و یک ساله به دست 
نیامده که ایشان بخواهند سریعا آن را از بین ببرند. 
هرچقدر که روند کاهش وزن سریع تر و غیراصولی تر 
باشد، احتمال بازگشت دوباره وزن هم بیشتر خواهد 
کاهش  اول،  مرحله  در  باید  ایشان  بنابراین،  بود. 

وزن ناگهانی را برای همیشه کنار بگذارند و برای 
دریافت یک رژیم غذایی اصولی به متخصص تغذیه 
مراجعه کنند. در مرحله بعدی، افرادی مانند خانم 
بدری باید بدانند که بدن ما برای کاهش وزن به 
گرسنگی کشیدن نیاز ندارد. ما باید کاهش کالری 
را به گونه ای تنظیم کنیم که بدن بتواند این کمبود 
کالری دریافتی در طول روز را تحمل کند. از این رو، 

ایشان به جای اینکه فقط یک وعده  اصلی اما حجیم 
از غذاها را مصرف کنند، باید الگوی غذا خوردن 
خود را به سه وعده اصلی و سه میان وعده تغییر 
دهند، و به جای مصرف غذاهای حجیم در یک وعده 
هم حجم غذاهای مصرفی در هر وعده یا میان وعده 
را محدود کنند. با افزایش تعداد وعده ها و کاهش 
حجم غذا در هر وعده، بدن دچار گرسنگی نمی شود 

و اختاللی در سوخت وساز هم به وجود نمی آید. 
ما باید در رژیم غذایی افرادی مانند خانم بدری، 
میزان مصرف قندهای کندجذب را افزایش دهیم. 

: منظورتان از قندهای ُکندجذب چیست؟
خوراکی های حاوی قندهای کندجذب در کالری 
و قند مساوی با سایر خوراکی ها، احساس سیری 
طوالنی تری به فرد می دهند و روند کاهش وزن او 
را بهتر می کنند. عالوه بر این، زمانی که فردی میزان 
دریافت خوراکی های حاوی قندهای کندجذب را 
در رژیم غذایی افزایش می دهد، در طول روز کمتر 
ریزه خواری می کند، درحالی که همین عادت هم 
می تواند به کاهش وزن او کمک کند. بهتر است 
چربی  به  بدن  در  کندجذب  قندهای  که  بدانید 
با  را  فرد  وزن  کاهش  روند  و  نمی شوند  تبدیل 
چالش مواجه نمی کنند. مثال انواع حبوبات،  میوه ها، 
شیر و لبنیات کم چرب در مقایسه با برنج، پاستا یا 
نان های سفید حاوی قندهای کندجذب بیشتری 
هستند. از این رو وقتی فردی برنامه کاهش وزن را 
شروع می کند، باید میزان مصرف این خوراکی ها 

را در برنامه غذایی اش افزایش دهد. 
به مصرف  ایرانی ها  بیشتر  آنجایی که  از  معموال 
برنج قهوه ای عادت ندارند، توصیه ما به افرادی 
مانند خانم بدری که می خواهند کاهش وزن خوبی 
مصرفی  برنج های  که  است  این  کنند،  تجربه  را 
خود را با انواع حبوبات یا سبزی ها ترکیب کنند 
تا در حجم مساوی از برنج ساده، کالری کمتری 
به بدنشان برسانند و برای مدت طوالنی تری هم 
احساس سیری داشته باشند. میوه های تازه فصل 
در کنار شیر و لبنیات کم چرب می تواند بهترین 

میان وعده برای افرادی مانند ایشان باشد.

تأکیددکترمحمدحسنانتظاریبهخانمبدری:

شما باید تعداد وعده های غذایی تان را به جای کاهش، افزایش دهید!
خانم بدری 

به جای اینکه 
فقط یک وعده  

اصلی اما حجیم 
از غذاها را 

مصرف کنند باید الگوی غذا 
خوردن خود را به سه وعده 

اصلی و سه میان وعده تغییر 
دهند و به جای مصرف غذاهای 

حجیم در یک وعده هم حجم 
غذاهای مصرفی در هر وعده 
یا میان وعده را محدود کنند. 

با افزایش تعداد وعده ها و 
کاهش حجم غذا در هر وعده، 

بدن دچار گرسنگی نمی شود 
و اختاللی در سوخت وساز هم 

به وجود نمی آید. ما باید در 
رژیم غذایی افرادی مانند خانم 

بدری، میزان مصرف قندهای 
کندجذب را افزایش دهیم 

 

یکی از کارهای نادرستی که خانم بدری برای کاهش وزن شدید و 
سریع شروع کرده اند، افزایش ناگهانی مصرف قهوه و غذاهای تند 
در طول روز است. هرچند که نوشیدن قهوه یا خوردن غذاهای تند 
و پُرادویه می تواند به افزایش سوخت وساز بدن کمک کند و باعث 
تسریع در روند کاهش وزن شود، اما بهتر است بدانید که هم قهوه 
و هم غذاهای تند می توانند عاملی برای تحریک ریفالکس معده 
باشند. اگر شما هر سطحی از ریفالکس را از قبل داشته باشید و 
ناگهان برای افزایش مصرف قهوه و غذاهای تند اقدام کنید، حتما 
با تشدید این مشکل گوارشی مواجه خواهید شد. به طور کلی، اگر 
جزو افرادی هستید که به طور مداوم دچار ریفالکس می شوید، باید تا 
جایی که می توانید حتما میزان مصرف نوشیدنی های کافئین دار مانند 
انواع چای یا قهوه را محدود کنید یا چای و قهوه را به صورت کامال 
رقیق بنوشید. استفاده از غذاهای تند و پُرادویه تقریبا برای تمامی 
بیماران مبتال به ریفالکس ممنوع است. از طرف دیگر، بعضی از 
بیماران مبتال به این مشکل گوارشی با خوردن گروهی از غذاهای 
خاص با سوزش شدید سر دل مواجه می شوند. بنابراین، اگر فکر 
می کنید که خوراکی های خاصی مانند سس ها، گوجه فرنگی یا 
غذاهای آماده واقعا ریفالکس شما را تشدید می کنند، بهتر است 
که تا بهبودی نسبی حتما مصرف این خوراکی ها را متوقف کنید. 
توصیه دیگری که معموال به بیماران مبتال به ریفالکس می شود، 
این است که تا حداکثر امکان سراغ مصرف نوشیدنی های گازدار 
نروند و تا جایی که می توانند هم از نوشیدن آب و مایعات در 
تشدید  باعث  ترش  میوه های  معموال  کنند.  خودداری  غذا  بین 
ریفالکس می شوند اما خوردن بعضی میوه ها مانند موز یا سیب 

به تسکین عالئم این بیماری کمک می کنند. 
به خاطر داشته باشید که اگر مبتال به ریفالکس هستید، نباید موقع 
غذا خوردن روی شکم خود خم شوید یا لباس هایی با کمر تنگ 
ایجاد هر گونه فشار روی سیستم گوارشی هنگام غذا  بپوشید. 
خوردن می تواند با تشدید ریفالکس همراه باشد. درنهایت اینکه 
به تمامی افراد مبتال به ریفالکس معده که هر سطحی از این بیماری 
را تجربه می کنند، توصیه می شود که هرگز بالفاصله بعد از مصرف 
وعده های غذایی اصلی یا میان وعده های غذایی نخوابند یا دراز 
نکشند. بهتر است که این افراد بین مصرف غذا و دراز کشیدن 
حدود 45 تا 50 دقیقه فاصله بگذارند. به یاد داشته باشید که استعمال 

سیگار یا قلیان هم می تواند بر تشدید ریفالکس اثرگذار باشد.

نگاه متخصص تغذیه



جانبی  وسایل  از  یکی  هوشمند  ساعت 
کاربر می تواند  دنیای مدرن است؛  جذاب 
طیفی  و  مچی  ساعت  مرسوم  ویژگی های 
در  را  هوشمند  گوشی های  کاربردهای  از 

باشد. کنار هم داشته 
ساعت هوشمند یکی از وسایل جانبی جذاب 
می تواند  کاربر  چون  است؛  مدرن  دنیای 
طیفی  و  مچی  ساعت  مرسوم  ویژگی های 
در  را  هوشمند  گوشی های  کاربردهای  از 
یک پکیج کوچک در کنار هم داشته باشد.
تماس  برقراری  امکان  اعالن ها،  بررسی 
و  آب  وضعیت  مرور  ویدئویی،  و  تلفنی 
هوا، دریافت پیام متنی، مسیر یابی، و ثبت 
از  بخشی  فقط  سالمتی  اطالعات  مرور  و 
کاربردهای گوناگون این ساعت ها هستند.
این  نیز  هوشمند  ساعت های  فروش  بازار 
روز ها داغ است. در سرتاسر جهان، حدود 
93 میلیون نفر در سال 2017 از ساعت های 
هوشمند استفاده کرده اند و تعداد کاربران در 
سال 2022 به 216 میلیون نفر رسیده است.
پیش بینی می شود که این آمار تا چهار سال 
آینده یعنی تا سال 2026 با اندکی رشد به 

برسد. نفر  میلیون   231
بسیاری  باعث شد  گیری کووید-19  همه 
وضعیت  پیگیری  به  نسبت  دنیا  مردم  از 

سالمتی خود حساس تر شوند.
جالب است که این مسأله به افزایش استفاده 
از ساعت های هوشمند منجر شده است؛ به 
طوری که فقط در تابستان 2020 و حدود 
گیری،  همه  آغاز رسمی  از  ماه پس  شش 
بازار فروش ساعت های هوشمند یک رشد 
20 درصدی را در آمریکا تجربه کرده است.

اما دلیل بروز این اتفاق چیست؟
ساعت های  محبوبیت  باعث  آنچه  قاعدتا 
هوشمند در دنیای سالمت می شود، وجود 
ویژگی هایی فراتر از یک صفحه لمسی با 
قابلیت مدیریت اپلیکیشن ها است؛ دوربین 
گام  )یا  پدومتر  سنج،  سرعت  دیجیتال، 
شمار(، پایشگر ضربان قلب، ارتفاع سنج، 
فشار سنج، قطب نما، مرورگر جی پی اس، 
و کارت حافظه با ظرفیت باال، همه و همه 
قابلیت هایی هستند که باعث می شوند این 
برای  محبوب  پایشگر  ابزارهای  ساعت ها 
گروهی از فعالیت های ورزشی مانند دویدن 
)running(، شنا، و دوچرخه سواری باشند.
حتی اخیرا برخی از منابع، این ساعت ها را 
»ساعت های فیتنس )تناسب اندام(« می نامند.

بررسی ها نشان داده اند که پایش وضعیت 
جسمانی در حین دویدن، از اهداف اصلی 
خریداری و استفاده از ساعت های هوشمند 

است؛ عدم نیاز به امکانات خاص، و افزایش 
دویدن،  فواید  به  نسبت  عمومی  آگاهی 
برای خرید  درخواست جهانی  افزایش  به 

است. منجر شده  ساعت های هوشمند 
هشدار  پیام  خودکار  فرستادن   قابلیت 
وضعیت های  در   )alert notification(
ورزشی،  حوادث  بروز  حین  و  اضطراری 
ساعت های هوشند را به ابزار هایی کارآمد 
جهت استفاده شناگران، دوچرخه سواران، 
و کوهنوردان تبدیل می کند؛ عالوه بر این، 
قابلیت های آنالیز داده ها باعث شده است که 
استفاده از ساعت های هوشمند جهت ثبت 
رکورد و بهبود مهارت و عملکرد، در بین 
باشد. ورزشکاران رشته های فوق مرسوم 

دارا بودن مزیت های سخت افزاری ویژه، 
باعث شده باعث شده تا ساعت های هوشمند 
بتوانند طیفی از کاربردهای فناورانه سالمتی 

را ارائه دهند.
 ،)Movement tracking( حرکات  ردیابی 
دمای  پایش  افراد،  خواب  عادت  ارزیابی 
بدن )temperature monitoring(، ثبت و 
اندازه  پایش ضربان قلب )heart rate(، و 
گیری سطح آب بدن )hydration levels( از 
قابلیت های مهم ساعت های هوشمند هستند.

حسگر هایی تحت عنوان حسگرهای داخلی 
 )integrated onboard sensors( یکپارچه
که در این ساعت ها تعبیه می شوند، دریافت 
 )realtime input( اطالعات به صورت زنده

و آنالیز همزمان همه داده های جمع آوری 
را ممکن می سازند. شده 

در نهایت افراد می توانند خروجی این داده ها 
که شامل آمار و نتایج پایش سطح سالمتی 
است را از طریق اپلیکیشن هایی که روی 
یا کامپیوتر های خانگی  تلفن همراه، تبلت 

نصب کرده اند مرور و بررسی کنند.
گرد  هوشمند  ساعت های  که  هایی  داده 
آوری می کنند می تواند برای استفاده توسط 
سیستم ها و مراکز بهداشت و سالمت بسیار 
فراهم  با  قادرند  ابزار ها  این  باشد؛  مفید 
کردن زمینه برای تحت نظر داشتن  بیماران 
 ،)remote patient tracking( از راه دور

کنند. درمانی کمک  هزینه های  کاهش  به 
سبک  به  هوشمند  ساعت های  پیوستن  با   
زندگی روزمره افراد، حجم داده های تولید 
و پردازش شده، به طور چشمگیری افزایش 

یافته است.
اطالعات  از  حجم  این  گسترده  تحلیل 
شبکه های  قالب  در   )realtime( زنده 
است  شده  سبب  اطالعاتی،  تنیده  هم  در 
در  ای  سابقه  بی  بازخورد های  و  بینش ها 
زمینه پیشگیری و تشخیص در اختیار جامعه 

سالمت قرار گیرد.
با این حال این ابزارهای مفید در کنار قابلیت 
هایی که ارائه می دهند، کاستی های خاص 
خود را نیز دارند. در مقاله آتی، به معایب 
ساعت های هوشمند و مقایسه آنها با دیگر 

کاربرد هایشان در حیطه سالمت می پردازیم.
ساعت های هوشمند در کنار قابلیت هایی 
را  خود  خاص  معایب  می دهند،  ارائه  که 
نیز دارند: مهم ترین این موارد، قیمت زیاد، 
ظرفیت محدود باتری, و تولید تشعشعات 

هستند. برای سالمتی  مضر 
این  تشعشعات  مضر  اثرات  مورد  در 
دستگاه ها ابهاماتی وجود دارد؛ سیستم های 
دستگاه ها  این  کارکرد  اساس  که  بلوتوثی 
غیر  تابش های  از  اندکی  سطوح  هستند، 
یونیزان )اشعه هایی که میزان انتقال انرژی 

می کنند. تولید  را  دارند(  پایین 
نظر سازمان غذا و  در حال حاضر مطابق 
روزانه  قرارگیری   ،)FDA( آمریکا  داروی 
در معرض این امواج برای سالمتی انسان 
بی ضرر در نظر گرفته می شود؛ هر چند که 
انجام  قطعی،  نتایج علمی  به  برای رسیدن 

دارد. بیشتر ضرورت  مطالعات 
جهت  می توانند  هوشمند  ساعت های 
تشخیص طیفی از بیماری ها مورد استفاده 
که  بدن  دمای  و  قلب  گیرند. ضربان  قرار 
قابلیت  می شود،  پایش  ابزار ها  این  توسط 
این را دارد که در بررسی های گذشته نگر، 
ویروسی  عفونت های  شناسایی  منظور  به 
دستگاه تنفسی، به ویژه عفونت های بدون 

باشد. داشته  کاربرد  عالمت 
قیمت  ارزان  نسخه  کنار  در  ساعت ها  این 
پالس اکسیمتر ها )دستگاه های پایش کننده 

زمینه  در  خون(،  اکسیژن  و  قلب  ضربان 
)نوعی  الیم  بیماری  هنگام  زود  تشخیص 
بیماری عفونی که در اثر گزش کنه ایجاد 

اند. می شود( بسیار سودمند واقع شده 
ساعت های هوشمند هم چنین می توانند در 
آگاه سازی افرادی که به مراجعه پزشکی نیاز 
دارند کمک کننده باشند؛ مثال آپنه خواب )قطع 
مقطعی تنفس در حین خواب( که می تواند 
زمینه ساز بروز مشکالتی مثل افزایش فشار 
احتمال  افزایش  و  روزانه،  خستگی  خون، 
سکته مغزی باشد، با پوشیدن ساعت هوشمند 

در حین خواب شبانه قابل پایش است.
کاربرد های  گسترش  زمینه  در  بررسی ها 
تشخیصی ساعت های هوشمند ادامه دارد.
ساعت های  سالمندی،  طب  زمینه  در 
ارائه  را  نوینی  کاربرد های  هوشمند 
اضطراری  پاسخ  سیستم های  اند.  کرده 
 personal emergency response( فردی
systems( مانند زنگ های خطر قابل حمل، 
مناسبی  وسایل  عنوان  به  که  است  سال ها 
برای ارتقای همزمان ایمنی و استقالل افراد 

اند. سالمند در بازار موجود بوده 
یک  وجود  به  منوط  وسایل  این  کارکرد 
گیرنده )receiver( در منزل بود که شعاع 
استفاده از دستگاه را محدود می کرد؛ عالوه 
دستگاه  این  مشخص  بسیار  ظاهر  این،  بر 
نسبت  ناخوشایند  نگرش  ایجاد  باعث  ها، 

می شد. استفاده کنندگان  به 

هوشمند  ساعت های  مثبت  ویژگی های  از 
نامطلوب  ظاهر  تنها  نه  که  است  این 
دستگاه های هشدار را ندارند، بلکه حسی 
از مدرنیته و پویایی را به سالمندان استفاده 
کننده و اطرافیان القا می کند؛ هم چنین به 
به وجود  نیاز  اینترنت و عدم  با  کار  دلیل 
دستگاه های گیرنده، شعاع کار با ساعت های 
می تواند  و  است  نامحدود  تقریبا  هوشمند 
برای پایش وضعیت پایه سالمتی، و رصد 
موقعیت مکانی سالمندان دارای بیماری های 
شناختی )مثل افراد مبتال به آلزایمر( مورد 

گیرد. قرار  استفاده 
هر ساله قابلیت های متنوع تری به ساعت های 
هوشمند اضافه می شود. توسعه سریع صنعت 
پوشیدن  قابل  پایشگر  دستگاه های  ساخت 
ساعت های  مثل   )wearable devices(
دنیای  روی  پیش  چالش های  از  هوشمند، 

است. پزشکی 
این طریق  از  بیماران  داده هایی که  حجم 
در اختیار پزشکان قرار می دهند، عموما به 
اندازه ای زیاد است که برای برخی از پزشکان 
قابل مدیریت کردن نیست. از طرف دیگر، 
همه ساعت های هوشمند قابلیت های برابر 
ندارند و تمام اطالعات جمع آوری شده 
توسط آن ها الزاما برای پزشکان مفید نیستند.
داروی  و  غذا  سازمان  تاکنون  که  آنجا  از 
طور  به  را  دستگاه ها  این   )FDA( آمریکا 
نداده  قرار  کنترل  و  بررسی  مورد  جامع 
حاصل  اطمینان  نمی توانند  پزشکان  است، 
شده  آوری  جمع  اطالعات  تمام  که  کنند 

باشد. استناد  قابل  دستگاه ها  این  توسط 
علی رغم عدم دقت در ثبت اطالعات، این 
برای  مستقیم  تهدید  ندرت  به  دستگاه ها 

می شوند. محسوب  کاربران  سالمت 
باعث   FDA نظارت  عدم  دیگر،  سوی  از 
هوشمند  ساعت های  بازار  در  آشفتگی 
فعاالن  و  پزشکان  کاری  بار  به  و  می شود 
حوزه سالمت در شناسایی دستگاه هایی که 
واقعا اثرات مفید بهداشتی دارند می افزاید.

تا سال FDA 2022 فقط 103 اپلیکیشن و 
ابزار سالمتی را به طور رسمی مورد تایید 
قرار داده و بر سایر آنها هیچ نظارتی انجام 
باشد  بهتر  شاید  یعنی،  این  است.  نداده 
دید  با  دستگاه ها  این  کارکرد  درباره  که 

بنگریم.  متفاوت تری 

ساعت های هوشمند در کنار قابلیت هایی که ارائه می دهند، معایب خاص خود را نیز دارند

ساعت های هوشمند: مزایا و دالیل محبوبیت
 دکتر میالد حیدری

جراح دندانپزشک، کارشناس ارشد 
پژوهش در علوم بین رشته ای پزشکی( 

در سرتاسر جهان، حدود 93 میلیون 
نفر در سال 2017 از ساعت های 

هوشمند استفاده کرده اند و تعداد 
کاربران در سال 2022 به 216 

میلیون نفر رسیده است. پیش بینی 
می شود که این آمار تا چهار سال 

آینده یعنی تا سال 2026 با اندکی 
رشد به 231 میلیون نفر برسد

منتشر شده  اجتماعی  در شبکه های  ویدئوهایی 
وقوع  از  قبل  حیوانات  می دهد  نشان  که  است 
و سوریه  ترکیه  در  هفته گذشته  ویرانگر  زلزله 

نشان می دادند. از خود  رفتارهای عجیبی 
سراسیمه  پرواز  و  سگ ها  پارس  ویدئوها  این 
و بی قاعده پرندگان را پیش از وقوع فاجعه  ای 
آن  در  نفر  هزار   ۴1 از  بیش  که  می دهند  نشان 

جان خود را از دست دادند.
رفتار غیرعادی حیوانات  درباره  صحبت کردن 
علم  آیا  اما  نیست  تازه ای  چیز  زلزله  از  پیش 
هم آن را تایید می کند؟ آیا چیزی به نام »حس 

ششم« در حیوانات وجود دارد؟
ساالنه حدود ۵00 هزار زمین لرزه قابل تشخیص 
از  مورد   100 تقریبًا  که  می دهد  رخ  جهان  در 
شناسان  زلزله  می شود.  خسارت  باعث  آن ها 
زمین  مکان  و  زمان  دقیق  دانستن  برای  راهی 
حیوانات  پتانسیل  بنابراین  ندارند  بعدی  لرزه 

باشد. مهم  نظر می تواند  به  اولیه  برای سیستم های هشدار 
ایده ای که حیوانات می توانند لرزش زمین را پیش بینی کنند 
نویسنده  میالد،  از  قبل   373 سال  در  نیست.  تاره ای  چیز 
موش ها  مارها،  فرار  چگونگی  مورد  در  آلیان  نام  به  رومی 
ویران  زلزله  اثر  در  اینکه  از  قبل  هلیک  شهر  از  و حشرات 

نوشته است. شود، 

یا در سال 197۵ در شهر هایچنگ چین مارهایی 
که به خواب زمستانی رفته بودند قبل از زلزله 
را  خود  النه های  و  شدند  بیدار  ریشتری   7.3
ترک کردند و در سال 2016 هزاران پرنده قبل 
به  شهر  این  آسمان  در  اوکالهاما  زلزله ای  از 

پرواز در آمدند.

حیوانات چه مدت قبل از وقوع زلزله 
متوجه آن می شوند؟

علم نشان می دهد که حیوانات ممکن است بتوانند 
لرزش های اولیه که امواج اولیه نام دارند را چند 

ثانیه یا چند دقیقه زودتر حس کنند.
امواج اولیه، اولین امواجی است که احساس می شوند، 

کوچک هستند و تا حد زیادی توسط انسان تشخیص داده نمی شوند. 
آن ها قبل از امواج ثانویه که شدیدتر هستند و می توانند زمین را 
تکان دهند رخ می دهند. حیوانات که حواس شنوایی و بویایی 
یا چند  ثانیه  انسان دارند ممکن است چند  به  قوی تری نسبت 
دقیقه زودتر از انسان متوجه زمین لرزه شوند. برای مثال، فیل ها و 
پرندگان ممکن است امواج صوتی با فرکانس پایین و ارتعاشات 
ناشی از پیش لرزه های ضعیف را احساس کنند. در 
حالی که جوندگان می توانند صداهای با فرکانس باال 
را که از خرد شدن سنگ ها خارج می شوند، بشنوند.

بعید است حیوانات بتوانند  خیلی قبل تر از وقوع 
زمین لرزه متوجه آن شوند اما آیا حیوانات آنقدر 
زودتر زلزله را تشخیص می دهند که بتوانند به عنوان 

یک سیستم »هشدار اولیه« عمل کنند؟
آمریکا در سال 201۸  انجمن زلزله شناسی  بولتن 
به بررسی 1۸0 مطالعه قبلی در این زمینه پرداخت 
و  حیوانات  رفتار  بین  همبستگی  که  دریافت  و 
بر  مبتنی  شواهد  زیادی  حد  تا  زلزله  لرزش های 

روایات مردم است.
به   « نوشتند:  زمان  همان  مطالعه  این  نویسندگان 
کمبودهای شدیدی  یا حتی  نقاط ضعف  وضوح 
مورد  در  شده  منتشر  گزارش های  از  بسیاری  در 

رفتار غیرعادی احتمالی حیوانات وجود دارد.«
منبع: یورونیوز

فناوری شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک10

 آیا حیوانات قبل از وقوع زلزله  در ترکیه و سوریه متوجه آن شده بودند؟



همه جا تاریک است؛ همه 
گرد آتش جمع شده اند و 
به روایت قصه گو، گوش 
مغتنم  فرصتی  می دهند. 
شبی  پرمخاطره،  روزی  از  بعد  تا  است 
لذت بخش را تجربه کنند؛ از محیط و فضاهای 
آشنا دور و با موجودات و سرزمین جدیدی 
آشنا شوند و پا به پای آن، رویدادها را پشت 
سر بگذارند و با کنجکاوی و لبان بسته با 
خود بگویند؛ »بعدش چه شد؛ خب بعدش 

چه می شود و...«
آنچه همه آنها را با قصه گو همراه می کند، 
ماجراهایی است که اتفاق می افتد؛ قصه گفتن 
و شنیدن. در واقع نقش قصه، روایت و داستان 

را نمی توان در زندگی انکار کرد.
نیز  آتش  قصه گو خاموش می شود، شعله 
کاستی می گیرد، همه کم کم پراکنده می شوند 
که  می برند  همراه  به  را  خیالی  با خود  و 
فروزان تر و ماندگارتر از شعله هیزم است، 
شاید هیچ کدام شان تصوری از نسل های آینده 
و دستاوردهایی که خواهد داشت ندارند؛ 
به خصوص نمی دانند آن حلقه دور آتش، 
مدرسه  محبوب ترین  و  دیرپاترین  اولین، 
به ظاهر  قصه های  همان  و  بوده  انسان ها 
بنای تغییرات واقعی در  غیرواقعی، سنگ 
زندگی نسل های بعد و بعدتر خواهد بود، 
آنجا که با نوشته هایی که او هنوز نساخته و 
در کتاب هایی که هنوز ننوشته، جهان هایی 
جادویی جان می گیرند، از جنس همان هایی 
که او خلق کرده بود، رمز ورود هم آشناست؛ 

»یکی بود یکی نبود«.
نقش مهم قصه و داستان در زندگی همه ما 
انکارناپذیر است. اما چرا شنیدن قصه در هر 
سنی شیرین و شنیدنی است؟ در مورد نقش 
قصه، داستان و تخیل بر زندگی با دکترشکوفه 
موسوی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان 

ورنوجوانان گفتوگو کرده ایم.

: چرا داستان در یادگیری اهمیت 
زیادی دارد؟

سفر  یک  به راستی  قصه  و  روایت  داستان، 
است؛ سفری که همه را به یک اندازه به شوق 
می آورد، به راستی راز این جذابیت چیست؟ 
بی میل  نوجوانان  و  بازیگوش  کودکان  چرا 
میانساالن و کهنساالن  و رغبت و همچنین 
بی ذوق و شوق را می توان این گونه در دایره ای؛ 

مجذوب مرکزی به نام قصه کرد؟
انگار راز »یکی بود یکی نبود« وردی است که 
دروازه ای به جهانی جادویی می گشاید؛ در آن سو، 
شگفتی آغاز می شود و شنونده را گام به گام با خود 
همراه می کند، قهرمانان جان می گیرند، کوه ها سر 
بر می کشند، دره ها عمق می یابند و هزاران خطر 
و فرصت را در خود جای می دهند، شنوندگان 

با آنان همگام می شوند و با آنها بیم و امید را 
تجربه می کنند، به هیجان می آیند، قلبشان می تپد 
و نگران می شوند. به این ترتیب از شکست ها 

غمگین و از پیروزی ها شادمان می شوند.

: راز شگفتی و جذابیت قصه ها در 
چیست؟

شاید دلیل قدرت جادویی قصه ها موضوعات 
بسیار مهمی است که نقطه مشترک همه انسان ها 
در همه زمان ها و مکان ها بوده. مثل ناکامی، عشق 
و شکست، پیری، بیماری و مرگ؛ همه و همه 
در واقع احساس هایی هستند که در وجود همه 
انسان ها نهادینه شده است. احساساتی مانند 
حسادت، رقابت، مهربانی، سنگدلی، همدردی، 
بی اعتنایی یا دو راهه هایی که هر موجودی را 
وادار به انتخاب می کند. موضوعاتی مثل استقالل 
یا وابستگی، تالش یا کاهلی و تنبلی، فداکاری 
یا خودخواهی، شجاعت یا ترس، مقاومت و 

ثابت قدمی یا سستی و...
برای همین هم هست که بدون نیاز به مشخص 
جان  قهرمانان  خاصی،  مکان  یا  زمان  کردن 
می گیرند و ماجراها شروع می شود، صحنه، 
آن قدر دور است که می توان بدون ترس، نظاره 
کرد و البته گاهی نیز آن قدر نزدیک می شود که 
انگار هر کس با پای خود این مسیر را می پیماید.

: قهرمانان قصه چه ویژگی هایی دارند؟
قهرمانان قصه ها ویژگی ها و مشخصات زیادی 
ندارند و معموالً با چند کلمه می توان آنان را 
توصیف کرد. قهرمانان قصه ها از همان ابتدا به 
دل ماجراهای زیادی می زنند. اما خیلی زود، 
نیکی یا بدی خود را آشکار می کنند؛ طوری 
که تشخیص قهرمان در داستان آسان است و 
شنونده خیلی زود می تواند آن را تشخیص دهد 
و در واقع همان فردی را انتخاب کند که قرار 
است درست تصمیم بگیرد و در راه به دست 
آوردن هدفش، پایمردانه از خستگی بازنماند 

و شجاعانه با خطرات مواجه شود.
 مخاطب قصه، در فاصله ای امن می تواند انتخاب 
کند و در بطن همه ماجراها حضور داشته باشد. 
همین موضوع می تواند برای همه کسانی که 
ممکن است هیچ گاه توانمندی و پیروزی را 
تجربه نکرده باشند، الهام بخش و امیدوارکننده 
باشد؛ به خصوص که شاید تجربه پیروزی نیکی 
بر بدی را فقط در دنیای داستان و در چنین 

شرایطی تجربه کرده باشند.

: چطور می توان از طریق قصه و 
داستان کودک را به معنا نزدیک تر کرد؟

»برونو بتلهایم«   استاد رشته تعلیم و تربیت و 
روان شناسی از دانشگاه شیکاگو در کتاب »افسون 

افسانه ها«، مهم ترین وظیفه والدین و مربیان را کمک 
به کودکان در جهت درک هوشمندانه از معنای 
هستی می داند. به نظر او برای درک یک معنای 
عمیق تر، فرد باید از محدوده های تنگ هستی 
خودمحور فراتر رود. از نظر او یکی از مناسب ترین 
و بهترین تجربه هایی که می تواند کودک را قادر 
به یافتن معنا در زندگی کند، دیرینه ترین میراث 

فرهنگی بشر، یعنی قصه است.
با این دید، محتوای قصه ها بسیار متفاوت با 
ادبیات معمول برای آموختن مهارت های الزم 
روزمره زندگی هستند، هر چند این نوع ادبیات 
هم ضروری است؛ اما به پرسش ها و دغدغه های 
عمیق انسان ها پاسخ نمی دهد؛ چرا که معموالً 
موضوعات مهمی مثل مرگ، بیماری، فراز و 
فرودهای مهم زندگی، عشق و اشتیاق و ناکامی 
و کامروایی راهی به آن ندارند، موقعیت های 
به  نیاز  و  محبوب  قهرمان  رویارویی  دشوار 
تصمیم گیری های خطیر، وجود ندارد، قهرمانی 
واقعی نیست تا مخاطب، دل در گروی او ببندد 
و با او همراه شود. بنابراین برای آگاهی از مسائل 
مهم زندگی، پیش بینی آن و یافتن راهی برای 
مواجهه، باید به قصه ها روی آورد که با آن که 
به اشتباه، غیرمنطقی به نظر می رسند، مهم ترین 
موضوعات فراروی زندگی همه ما را در یک 

مجموعه دلچسب ارائه می کنند.

: در مورد چرایی اهمیت و نقش قصه 
چه می توان گفت؟

در مورد اهمیت نقش قصه، شیلر عقیده ای دارد 
که چارلز دیکنز هم آن را تأیید می کند که داستان 
در واقع خطر در سرزمین امن است. بیشتر 
انسان ها دوست دارند در سرزمین داستان ها 
سفر کنند، با ماجراهای گوناگون مواجه شوند، 
مسائل پیشرو را حل کنند، گاه نیز خطر کنند و 
تجربه بیندوزند و زندگی غنی تری از آن خود 
کنند، سفر به هر کجا، هم صحبتی با جانداران 
و گیاهان، همه دنیای پیرامون و به هر زمان، 
است  آرزویی  دست،  دور  گذشته های  حتی 
که فقط در قصه ها می توان به آن دست یافت.
 چنین توانمندی ممکن و لذتبخش است، چون 
همه دنیای اطراف زنده می شود و حتی آدم 
کودکی  خیال انگیز  دنیای  به  هم  را  بزرگ ها 
برمی گرداند؛ دنیایی که همه چیز اطرافشان جان 
داشت و می شد گفت وگوی جانانه ای را با آن 
در پی گرفت و در حوادث پیش رو در کنار 
آنان بود و البته جانب نیکی را گرفت و در 
مسیر طوالنی و پابه پای شخصیت های داستان 
رضایتی درونی تجربه کرد؛ اما بدون خطر واقعی.
در واقع می توان گفت قهرمانان به نیابت از 
مخاطب مبارزه می کردند و لذت موفقیت و 
تجربه ها را بی دریغ پیشکش می کردند، گویی 

ممکن است سلیمان وار بر اریکه ای زوال بر 
قدرتی بی مثال تکیه زنند؛ قدرتی که برایش 
نه مدعی ای حاضر است و نه جنگی الزم. 
یک  فقط  سلطانی  قلمرو  این  بر  حکمرانی 
شرط دارد که آن هم داستان است با شروع 

معروف؛ یکی بود، یکی نبود.

: آیا لذت داستان به خاطر داشتن 
گسترده بی پایان آن است؟

و  رنگین ترین  از  مملو  است  سفره ای  قصه 
لذیذترین اطعمه و اشربه ها. در واقع هر چه از 
آن بخوری و بنوشی، کاستی نمی یابد، لذت بخش 
است، اما قصه ها حتی از همین قصه هم فراتر 
می روند، جهان قصه، نه تنها کاستی نمی پذیرد 
که هر بار غنی تر و رنگین تر هم خواهد شد.

آن  بر  چیزی  خود  از  قصه گویی  هر  انگار 
آن  از  را  آن  نیز  شنونده ای  هر  و  می افزاید 
خود می کند و در نهایت این چنین می شود، 
گنجینه ای که نسل به نسل و از سرزمین های 

آشنا به دوردست ها، راه می یابد.
 حال می دانیم چرا صحنه قصه گویی شبیه گرد 
هم آمدن سر سفره غذاست؛ جایی که نسل های 
مختلف دور هم جمع می شوند و لزومی ندارد 
بزرگ تر و کوچک تر از هم جدا باشند. در 
چنین دنیایی کسی نمی خواهد دیگری را به 
توافق با گفتار خود وادارد، راز جذابیت قصه ها 
هم در همین است. قصه گفتاری صریح و 
آمرانه از سوی بزرگترهای قدرتمند نیست؛ 
بلکه دنیایی است که اتفاقاً ممکن است دست 
کوچک ترها در آن بازتر باشد. چون آنها به 
پشتوانه تخیل غنی خود می توانند قلمرویی 
گسترده تر و رنگین تر و ماجراهایی پرهیجان تر 
و نفس گیرتر پدید آورند. گویی کودک می داند 
که در این قلمرو، نسبت به اطرافیان بزرگ تر، 
دست پایین را ندارد و بر سر سفره خرد دیرین 
نسل هایی که پیشینیان ما بوده اند، همه به یک 

اندازه برخوردارند.

سفری به محبوب ترین مدرسه انسان ها؛ خطر در سرزمین امن رویاها

چگونه می توان بچه ها را به شنیدن قصه ترغیب کرد؟

صمیمی،  دلسوز،  پسری  تربیت 
مسوولیتپذیر، پسری که به دیگران 
نادیده  را  آن ها  و  می گذارد  احترام 
نمی گیرد، از خانه و خانواده شروع 
می شود. در یک کالم، القای همه این خصوصیات پسندیده 
در وی، مبارزه ای است که هر پدر و مادری باید با آن 
مواجه شود، مبارزه ای که مؤفقیت در آن، از پسر خانواده 
مردی خوب و با عزت نفسی چشمگیر خواهد ساخت! 
در مقام والدین، وظیفه اصلی شما این است که به 
پسرتان بیاموزید اعتماد به نفس خود را تقویت کند و 
در عین حال همدل باشد و باالتر از همه به اطرافیانش 
احترام بگذارد. در ادامه این مقاله، با نظر کارشناسان 

مربوطه با ما همراه باشید.

چگونه پسر خود را طوری تربیت کنیم 
که عزت نفس خوبی داشته باشد؟

تمایل قلبی همه والدین این ست که عزت نفس فرزندان 
خود را تقویت کنند، اما بسیاری از آن ها نمی دانند چگونه 
این کار را انجام دهند، به خصوص آن دسته از والدینی 
که پسر دارند. آیا الزمه این امر آن است که بیست و 
چهار ساعته و هفت روز هفته، از او تعریف کنید تا یک 
وقت ناراحت نشود؟! آیا باید به او بیاموزیم که قوی و 
تزلزل ناپذیر باشد تا احساس خوبی نسبت به خودش 
داشته باشد؟ واقعاً الگوی »مردانه« برای تربیت مؤفقیت آمیز 
یک پسر چیست؟ با به کارگیری نکات و ترفندهایی 
که در ادامه مطرح شده  است، به او گران بهاترین دارایی 
ممکن را هدیه خواهید داد و این دارایی چیزی نیست 

مگر عزت نفس و در عین حال او را از سردرگمی های 
حاکم بر دنیای امروز و نیز در برابر کلیشه های جنسیتی 
محافظت خواهید کرد. در این زمینه، ماری اشنایدر، از 
روانپزشکان معروف دانشگاه ژنو، توضیح می دهد که 
عزت نفس ناشی از احساس امنیت درونی است که 

کودک در ارتباط با مادرش تجربه و احساس می کند.

به پسرتان احترام بگذارید و از قضاوت 
او بپرهیزید

این موضوع که پسر شما 3 یا 5 ساله است به این معنی 
نیست که نباید به او احترام بگذارید. برعکس، بهترین 
راه برای این که به پسرتان بیاموزید تا نسبت به خود، 
والدین و بعدها در برخورد با بانوان، اعتماد به نفس 
داشته باشد، این است که با او با احترام رفتار کنید و در 
عین حال برخی قوانین و حدود را برای وی مشخص 
نمایید. وقتی مشکالتش را در مدرسه با شما درمیان 
می گذارد، با دقت گوش کنید تا شخصیت او را بهتر 
بشناسید. وی را مورد انتقاد یا قضاوت قرار ندهید، 
حتی اگر کاماًل با او مؤافق نباشید. به فرزندتان اجازه 
دهید با شما درد دل کند تا درنهایت شما نیز بتوانید 
بهترین روش  ممکن را برای تربیت وی به کار گیرید. 

به پسرتان بیاموزید که خودش و همه را 
دوست داشته باشد

وظیفه شما به عنوان والدین این است که مطمئن شوید 
پسرتان خودش را دوست دارد، نه فقط به خاطر ظاهر 
یا دستاوردهایش، بلکه فقط به خاطر شخصیتی که دارد. 

با این حال، به رفتار او توجه کنید، او نباید رفتارهای 
سلطه گرانه داشته باشد یا بخواهد خواهر یا همکالسی 
خود را تحقیر کند. به یاد داشته باشید که شما منبع 
اصلی عزت نفس او هستید، پس به او محبت کنید و 
او را تشویق نمایید تا نسبت به شما و دیگران چنین 
رفتاری داشته باشد. به او بفهمانید که اگر خودش را 
دوست نداشته باشد، نمی تواند دیگران را دوست بدارد.

برای پسر خود الگوی خوبی باشید و به او 
نشان دهید که چگونه در جامعه رفتار کند

پسر شما اعتماد به نفس را از خالل رفتار و اعمال شما 
خواهد آموخت و نه از طریق صحبت های شما. برای 
مثال، اگر ببیند پدرش از بدن یا مهارت های مادرش 
انتقاد می کند، به طور خودکار همان الگو را در خانه و 

در اجتماع تکرار می کند. »کارولین دایر«، جامعه شناس 
و کارشناس پیشگیری از خشونت و تبعیض در 

دانشگاه ژنو، توضیح می دهد که از سن 3 سالگی، 

کودکان درک می کنند که بزرگترها با توجه به جنسیت 
فرد مقابل، رفتارهای متفاوتی دارند.

»آنجلیک سیملیر«، روانشناس بالینی کودکان نیز به نوبه 
خود تصریح می کند که مبارزه با کلیشه های جنسیتی از 
دوران کودکی ضروری است. این کارشناس معتقد است 
که اغلب والدین متوجه نیستند که دختر و پسر خود را 

به شیوه ای متفاوت تربیت می کنند.
بنابراین شما، در مقام والدین، مهم است که از همان 
سنین کودکی فرزندتان، وقتی با موقعیتی حساس روبه رو 
می شوید، با شجاعت و اعتماد به نفس برخورد کنید تا 
الگوی خوبی برای او باشید. در حضور کودک، مراقب 
رفتارتان با دیگران باشید؛ با اطرافیان خویش محترمانه 

صحبت کنید، به آن ها دروغ نگویید، به حرف هایشان 
به خوبی گوش دهید، لحن صدای خود را باال نبرید، دیگران 
را قضاوت نکنید و ُمدام رفتارهای منتقدانه نداشته باشید!!

پسرتان را مسوولیت پذیر بار بیاورید و او 
را تشویق کنید تا مستقل تصمیم بگیرد

و  انتخاب ها  مسوولیت  این که  بیاموزید  پسرتان  به 
تصمیم هایش را بپذیرد، چیزی از او کم نمی شود، بلکه 
بالعکس به وی این اجازه و امکان را می دهد تا اعتماد 
به نفس بیشتری داشته باشد. این استراتژی همچنین او 
را برای چالش هایی که در آینده با آن روبرو خواهد 
شد، آماده می کند. برای این منظور می توانید متناسب 
با سنش، به او مسوولیت هایی واگذار کنید. چیدن یا 
جمع کردن میز، غذا دادن به گربه یا سگ، تا کردن 
لباس هایش، مرتب کردن تخت و غیره. سپس به او 
اجازه دهید تا خودش کار مورد نظر را انجام 
دهد، حتی اگر اشتباه کند و همه کارها را 
برعکس انجام دهد. درحقیقت مهم این 
است که او درک کند چنین وظایفی 
فقط مختص دختران نیست و او نیز 
به نوبه خود می تواند نقشی در امور 

منزل داشته باشد.
اگر به جای ایراد گرفتن از کودک 
و برجسته کردن نقطه ضعف های 
او، بر نقاط قوت و ویژگی های 
مثبت وی تأکید کنید، به کودک نوپای 
خود کمک خواهید کرد تا احساس 
بهتری داشته باشد، به دیگران احترام 
بگذارد و درآینده، از عزت نفس خوبی 

برخوردار باشد.

چگونه پسرانی با عزت نفس باال تربیت کنیم؟
 ترجمه: 

عفت 
عباسیان

پسر شما اعتماد به نفس را از 
خالل رفتار و اعمال شما خواهد 

آموخت و نه از طریق صحبت های 
شما. برای مثال، اگر ببیند پدرش 

از بدن یا مهارت های مادرش انتقاد 
می کند، به طور خودکار همان الگو را 

در خانه و در اجتماع تکرار می کند

مخاطب قصه، در 
فاصله ای امن 

می تواند انتخاب 
کند و در بطن همه 

ماجراها حضور داشته 
باشد. همین موضوع می تواند برای 
همه کسانی که ممکن است هیچ گاه 
توانمندی و پیروزی را تجربه نکرده 
باشند، الهام بخش و امیدوارکننده 

باشد؛ به خصوص که شاید تجربه 
پیروزی نیکی بر بدی را فقط در 

دنیای داستان و در چنین شرایطی 
تجربه کرده باشند

 یکتا 
فراهانی
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مراقبت از پوست اقدام ضروری سالمتی و زیبایی برای همه است 

  دکتر امیرهوشنگ احسانی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی.«درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »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، لطفا پیش از اینکه به اصول 
بپردازیم، توضیح اجمالی در  از پوست  مراقبت 

مورد ساختار پوست بفرمائید.
عین  در  که  است  بدن  اندام  بزرگترین  پوست 
بافت های  از  و  است  مقاوم  بسیار  انعطاف پذیری، 
درونی در برابر آسیب های بیرونی محافظت می کند. 
وسعت پوست بدن هر فرد با توجه به سن، قد و 
وزنش متغیر است اما ضخامت پوست عموما بین 
نیم تا دو میلی متر است. پوست از سه الیه اصلی 

اپیدرم، درم و هیپودرم تشکیل شده  است. 
مرده  سلول های  مداوم  به طور  پوست  سطح  روی 
پوست قرار دارند که با شست وشوی روزانه از بین 
می روند و فرد اصال متوجه ریزش سلول های مرده 
بازسازی سلول های جدید نمی شود. روی تمام  و 
سطح پوست به جز کف دست ها و پاها غدد عرق 
وجود دارند که با ترشح عرق، دمای درونی بدن را 
تنظیم می کنند. چربی نیز از غدد سباسه تولید می شود 
که باعث می شود چربی پوست همانند الیه محافظ، 
پوست را در برابر عوامل آسیب  رسان خارجی محافظت 

کند و شادابی پوست حفظ شود. 

: پوست آقایان تفاوت  های خاصی نسبت 
به پوست بانوان دارد؟

ویژگی ها،  بعضی  نظر  از  بانوان  و  آقایان  پوست 
مردان  پوست  ویژگی  مهم ترین  دارد.  تفاوت هایی 
این است که حدود 25درصد نسبت به پوست بانوان 
ضخامت و قوام بیشتری دارد و در نتیجه تاحدی 
نسبت به تغییرات محیطی و افزایش سن دیرتر عالئم 
پیری ظاهر می شود. همچنین منافذ پوستی در مردان 

اتساع بیشتری دارد. 
ترشح هورمون آندروژن در مردان بیشتر از استروژن 
است که در نتیجه منجر به ترشح مقدار بیشتری سبوم 
می شود و سطح پوست، چربی  بیشتری پیدا می کند. 

: مردانی که در مشاغل صنعتی مشغول به 
کار هستند، برای مراقبت از پوست دست هایشان 

چه نکاتی را باید رعایت کنند؟
مانند  شیمیایی  ترکیبات  با  بیشتر  معموال  آقایان 
و...  ساختمان سازی  مصالح  صنعتی،  روغن های 
سروکار دارند. همین مسئله باعث می شود پوست 
خشکی  مستعد  و  کند  پیدا  بیشتری  آسیب پذیری 
شود. از طرفی، آقایان نسبت به استفاده از کرم های 
مرطوب کننده اهمیت کمتری نسبت به خانم ها نشان 
می دهند. اما باید دانست که خشکی پوست به تدریج 
تشدید و زمینه ساز ترک خوردگی  و خارش می شود. 
همچنین این مواد ممکن است زمینه  ساز حساسیت های 
پوستی شوند که نیاز به مراقبت دارد. بهترین راهکار 
مؤثر و ساده این است که حداقل یک بار در روز و 
پس از بازگشت به منزل، دست ها با شوینده مالیم 
تمیز و سپس با کرم مرطوب کننده ماساژ داده  شود. 

: آقایانی که در محیط باز شاغل هستند 
چه مراقبت  هایی را باید برای پوست جدی بگیرند؟
چنین  در  اشتغال  هنگام  پوست  آسیب  مهم ترین 
است.  خورشید  نور  با  مستمر  مواجهه  شرایطی، 
میانی  ساعات  در  که  خورشید  فرابنفش  پرتوهای 
روز و فصل تابستان به اوج می رسند بر الیاف کالژن و 
االستین پوست تاثیر می گذارند و زمینه ساز چروک های 
پوستی می شوند. البته آفتاب سوختگی و تیرگی پوست 
نیز از عوارض مواجهه مستمر با نور خورشید است اما 
آسیب مهم تر، افزایش زمینه ابتال به سرطان پوست در 
طوالنی مدت است. به همه افرادی که در معرض نور 
خورشید قرار دارند توصیه می شود از کرم ضدآفتاب 
روی  را  کرم  نیز  ساعت  دو  هر  و  نمایند  استفاده 
پوستشان تجدید کنند. البته پوشش مناسب پوست 
با لباس آستین بلند، کاله با لبه حداقل 7 سانتی متری 

و عینک آفتابی نیز بسیار مهم است. 

: پاکسازی پوست تا چه حد اهمیت دارد؟
پاکسازی پوست به مجموعه اقداماتی اطالق می شود 
که پوست به  طور کامل از آالینده  های محیطی و چربی 
و عرق جمع شده روی پوست عاری می شود. در این 
مورد نیز آقایان معموال توجه کمتری نسبت به خانم ها 
دارند اما این کار برای حفظ سالمت پوست الزم است 
زیرا مانع از انسداد منافذ پوست و بروز جوش های 
پوستی می شود. حضور بیشتر در محیط های با آلودگی 
باال مانند کارخانه ها و... همچنین ترشح بیشتر چربی 
روی پوست باعث آلودگی بیشتر سطح پوست می شود. 
حداقل اقدام این است که هر شب پوست با شوینده 

مالیم و آب ولرم کامال تمیز شود. 

: متاسفانه بوی نامطبوع پاها یکی از شکایات 
شایع مردان است. برای مقابله با این مشکل چه 

اقدامی می توان انجام داد؟
تکثیر  و  رشد  و  تعریق  به دلیل  پاها  نامطبوع  بوی 
باکتری ها و قارچ ها ایجاد می شود. افرادی که ساعت ها 
کفش می پوشند در معرض این مشکل قرار دارند. 
شست وشوی روزانه پاها برای کاهش بوی نامطبوع 
از شست وشو،  باید پس  البته  است.  پاها ضروری 
پاها به خصوص البالی انگشتان کامال خشک شود 
زیرا رطوبت عامل مهم رشد و تکثیر قارچ هاست. 
همچنین توصیه می شود جوراب حتی االمکان نخی 
باشد و هر روز شسته شود. در صورت امکان بهتر 
است کفش ها هر شب در معرض هوای آزاد باشد 

تا خشک شود. 

: اصالح صورت چه تاثیراتی بر پوست دارد؟
یکی از مراقبت های بهداشتی آقایان، اصالح صورت 
است. اگر اصالح صورت با تیغ انجام شود، حتما باید 
مراقب بود که تیغ کامال تیز باشد زیرا تیغ کند سبب 
کشیدگی و تحریک پوست می شود. همچنین استفاده 

از محصوالت مخصوص هنگام اصالح صورت نیز 
از  به کاهش تحریک پذیری پوست کمک می کند. 
طرفی استفاده مشترک از تیغ یا ریش تراش برقی نیز 
می تواند سب انتقال عفونت های پوستی شود. نکته 
مانند  محیطی  در  نباید  را  وسایل  این  اینکه  دیگر 
حمام که مرطوب است نگهداری کرد زیرا شرایط 
مساعدی برای رشد و تکثیر قارچ ها ایجاد می کند. 
استفاده از محصوالت مخصوص پس از اصالح نیز 

برای مراقبت از پوست توصیه می شود. 

: در پایان چه توصیه ای به آقایان دارید 
تا پوستشان کمترین آسیب را ببیند؟

به  توجه  روزمره  زندگی  مشغله های  همه  کنار  در 
به  نیاز  بدون  اولیه  مراقبت های  و  پوست  سالمت 
صرف هزینه و وقت زیاد می تواند تاثیر جدی در 
پیشگیری از بسیاری مشکالت پوست داشته  باشد.

حمام روزانه یا حداقل شست وشوی دست  ها، پاها 
و صورت با آب ولرم و صابون مالیم اولین راهکار 
برای رفع آلودگی های سطح پوست است که نقش 
مهمی در کاهش زمینه بروز عفونت های پوستی دارد. 
استفاده از دستکش در شرایط کار با مواد محرک نیز 
حتما توصیه می شود که به خصوص در مورد افرادی 
که زمینه اگزما پوستی دارند، اهمیت بیشتری خواهد 
پانسمان  و  به ضدعفونی  آقایان  از  بعضی  داشت. 
جراحات حین کار توجهی ندارند که این مساله می تواند 
زمینه ساز عفونت و طوالنی شدن روند درمان شود. 
اقدامی  نباید  را  پوست  از  مراقبت  کلی  به طور 
زیبایی  با  مرتبط  را  آن  صرفا  و  شمرد  بی اهمیت 
می تواند  اصول  این  به  عدم توجه  بلکه  دانست 
زمینه  ساز مشکالت پوستی مانند اگزما، عفونت های 
پوستی و... شود که بر کیفیت زندگی تاثیر می  گذارد 
همچنین  زیاد  هزینه  و  وقت  صرف  به  نیاز  و 

مراقبت های جدی تر را می طلبد.
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  دکتر آزاده گودرزی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

ریزش مو با الگوی مردانه که تحت عنوان ریزش موی 
آندروژنیک شناخته می شود، یکی از مشکالت شایع در 
زمینه پوست و مو تلقی می شود. شیوع این نوع ریزش مو 
به حدی باالست که حتی جزو خصوصیات فیزیولوژیک 
مردان به حساب می آید. در واقع، تمام مردان درجاتی از 
ریزش موی مردانه را تجربه می کنند که البته سن شروع 

و درجات ریزش مو در افراد مختلف، متفاوت است.

افراد دارای زمینه خانوادگی مستعد ریزش 
مو در سنین پایین هستند

مردانی که زمینه خانوادگی این ریزش مو را دارند بیشتر 
مستعد ریزش مو هستند. اگر ریزش مو در سنین پایین 
آغاز شود ممکن است تا سنین حدود سی سالگی حجم 
زیادی از موها را از دست برود و حالت طاسی پیدا شود. 
این وضعیت از نظر زیبایی برای فرد ناخوشایند باشد و 

دغدغه ذهنی زیادی ایجاد می کند. 

انتخاب روش درمان ریزش مو صرفا توسط 
متخصص پوست انجام می شود

اغلب افرادی که دچار ریزش مو به خصوص در سنین 
پایین می شوند، پیگیر درمان هستند. اگر ریزش مو پیش 
از سن 18 سالگی اتفاق بیفتد غالبا اقدامات درمانی در حد 
درمان های موضعی است. اما اگر پس از این سن به تدریج 
ریزش مو آغاز شود و فرد به بلوغ کامل رسیده  باشد، 
می توان داروهای خوراکی موردتایید را تجویز کرد. البته 
پیش از تجویز دارو حتما الزم است از بیمار شرح حال گرفته 
 شود و داروها تحت نظر متخصص پوست تجویز گردد. 
توجه به این نکته ضروری است که برای همه افراد نمی توان 
یک نوع دارو را مفید دانست. سن بیمار در کنار زمینه خانوادگی 
ریزش مو، شدت ریزش مو حتی خصوصیات فردی و 
شرایط زندگی و شغلی باید مورد توجه باشد. ممکن است 
بعضی از بیماران نتوانند بعضی از داروها را به  دالیل شغلی یا 
سبک زندگی به طور منظم استفاده کنند یا اینکه به عنوان مثال 
چربی زیاد که داروهای موضعی روی پوست سر به وجود 
می آورند برای آنها ناخوشایند باشد. بنابراین خصوصیات 
فردی و خواسته بیمار نیز در انتخاب نوع درمان نقش دارد. 

درمان های خوراکی و موضعی معموال 
همزمان تجویز می شوند

پس از شرح حال و بررسی شرایط بیمار، متخصص پوست 
بهترین اقدام درمانی را انتخاب می کند که اغلب مجموعه ای از 
داروهای موضعی و خوراکی همزمان است. عالوه بر درمان های 
خوراکی و موضعی ممکن است اقدامات درمانی دیگر مانند 

مزوتراپی، پی آرپی و... به کنترل ریزش مو کمک کنند. 
بر  دارد که عالوه  البته متخصص پوست معموال توجه 
ریزش مو با الگوی مردانه نوع دیگری از ریزش مو مانند 
ریزش موی تلوژن ناشی از استرس نیز وجود دارد که 
باعث تشدید ریزش مو مردانه شود یا خیر. همچنین مسائل 
زمینه ای تاثیرگذار در ریزش مو که قابل درمان هستند نیز 
باید مدنظر قرار گیرد و در صورت امکان درمان شود. 

کاشت مو فقط باید توسط متخصص پوست 
متبحر صورت گیرد

اگر ریزش مو به خصوص تا سن 30 سالگی خیلی شدید 
باشد و تاثیر جدی در ظاهر فرد ایجاد کند، معموال از 
حدود 35 سالگی کاشت مو پیشنهاد می شود. شایان  ذکر 
باید توسط متخصص پوست  است که کاشت مو فقط 
را  این زمینه صورت گیرد. هرگز کاشت مو  متبحر در 
نباید در مراکز غیرتخصصی انجام داد زیرا ممکن است 
زمینه ساز مشکالت پوستی دیگر مانند عفونت و... شود. 
البته بار دیگر باید تاکید کرد که همه افراد شرایط یکسانی 
را در زمینه درمان ندارند و موفقیت روش درمان برای 
یکی از اعضای خانواده الزاما دلیل انتخاب درمان مشابه 

برای دیگران نیست.

همه مردان درجاتی 
از ریزش مو حتی در حد خفیف 
را تجربه می کنند

»میزگرد پوست« به مناسبت هفته اول اسفند؛ هفته ملی 
سالمت مردان ایرانی با حضور دکترامیرهوشنگ احسانی 

متخصص پوست، دکترمجتبی امیری متخصص پوست 
و دکترآزاده گودرزی متخصص پوست

آقایان! مراقبت از پوست 
را فراموش نکنید

می تواند  که  است  جوانی  و  شادابی  حفظ  اصول  از  یکی  پوست  از  مراقبت 
بروز عالئم پیری را به تعویق بیاندازد و از مشکالتی نظیر خشکی پوست نیز 
تا حدی پیشگیری کند. در این زمینه خانم ها توجه بیشتری نسبت به رعایت 
مراقبت های پوست دارند و بعضی آقایان به دالیلی نظیر مشغله های زندگی یا 
باورهای روزمره این مراقبت ها را جدی نمی گیرند. حال آنکه حتی اصولی مانند شست وشوی 
صحیح پوست در مورد مردان بسیار اهمیت دارد زیرا مواجهه با آلودگی های محیطی به تدریج 

بر سالمت پوست تاثیر می گذارد. 
با توجه به اینکه هفته اول اسفند به عنوان هفته ملی سالمت مردان ایرانی نامگذاری شده  است، 
بر آن شدیم تا در این فرصت نگاهی به مهم ترین مراقبت های پوست و موی مردان داشته  باشیم.

 مریم سادات 
کاظمی

مشکالت مختلف پوستی ممکن است صورت و ریش مردان را درگیر کند

  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

نگاه متخصص پوست

در ناحیه صورت آقایان از سن بلوغ به بعد معموال 
اتفاق  ریش  رویش  مردانه  هورمون های  تحت تاثیر 
این  در  نیز  سباسه  یا  چربی ساز  غدد  البته  می افتد. 
و  صورت  اصالح  کنار  در  که  هستند  فعال  ناحیه 
روش های شست وشو ممکن است مشکالتی در این 

ناحیه ایجاد شود. 

درماتیت سبورئیک شایع ترین مشکل پوستی 
صورت آقایان است

آقایان، درماتیت  ناحیه صورت  شایع ترین مشکل در 
و  سباسه  غدد  باالی  حجم  به دلیل  است.  سبورئیک 
ترشح چربی، افرادی که ریش با حجم پر و بلند دارند 
و سطح چربی ها به خوبی تمیز نمی شود در معرض این 
مشکل هستند. این حالت زمینه ساز رشد قارچ می شود 
که با پوسته ریزی در ناحیه ریش حتی کناره های بینی، 

ابرو و گوش همراه است.
درماتیت  به  مبتال  افراد  است  این  درمان  بهترین 
نگه  کوتاه  را  موهای صورت  سبورئیک حتی االمکان 

گاهی  کنند.  رعایت  را  روزانه  دارند و شست وشوی 
اوقات استفاده از شامپوهای ضدقارچ نیز مفید است.

عدم رویش ریش معموال زمینه ژنتیکی دارد
بعضی از مردان جوان پس از رسیدن به سن بلوغ با 

ممکن  آنها  برای  که  هستند  مواجه  ریش  عدم رویش 
است ناخوشایند باشند. 

ممکن است این مشکل ناشی از مشکالت هورمونی 
باشد که با انجام آزمایش می توان تشخیص داد. اما در 
اکثر موارد، رشد ناقص یا کم موهای ریش به زمینه 

ژنتیک مربوط می شود. 
ممکن است در این شرایط پزشک داروهایی را برای 
اما در صورتی که درمان مؤثر  کند  کوتاه مدت تجویز 

نباشد می توان کاشت ریش را پیشنهاد داد.

موهای صورت را نباید برخالف جهت 
رویش اصالح کرد

ممکن  که  است  دیگری  مشکل  کاذب  فولیکولیت 
کسانی  شود.  دیده  آقایان  صورت  ناحیه  در  است 
موها  رویش  جهت  برخالف  و  تیغ  با  را  موها  که 
در  کند  پیدا  رویش  دیرتر  موها  تا  می کنند  اصالح 
زیر  مو  حالت،  این  در  هستند.  مشکل  این  معرض 
پوست باقی می ماند و به  شکل جوش های ریز بروز 

پیدا می کند. توصیه می شود از اصالح صورت با تیغ 
پرهیز گردد که  به خصوص برخالف جهت موها  و 
با رعایت این نکته معموال بدون هیچ اقدام درمانی، 
الزم  باشند  عمیق  جوش ها  اگر  البته  می یابد.  بهبود 

آنتی بیوتیک خوراکی مصرف شود.  است 

قارچ صورت و خال های عروقی در صورت 
بعضی مردان 

قارچ صورت یکی دیگر از مشکالتی است که ممکن 
است روی صورت بعضی مردان ایجاد شود. این مشکل 
معموال در سنین قبل از بلوغ اتفاق می افتد و کسانی که 
حیوان خانگی نگهداری می کنند بیشتر در معرض ابتال 

به قارچ صورت هستند. 
روی صورت همانند دیگر قسمت های بدن ممکن است 
خال های عروقی وجود داشته  باشد که به شکل لکه های 
قرمزرنگ یا لکه های شرابی دیده می شوند. این لکه ها 
از بدو تولد وجود دارند و اگر اقدام درمانی صورت 

نگیرد، باقی می مانند.
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مهم ترین راه های مراقبت از مو

شادابی، زیبایی و سالمت موها تا نوروز 
اگر می خواهید تا فرارسیدن 
مراقبتی  برنامه  سال جدید، 
خود  موهای  برای  ویژه ای 
سالمتی،  تا  باشید  داشته 
باید  کنید،  تضمین  را  آنها  زیبایی  و  شادابی 
بشناسید.  را  از مو  مراقبت  راه های  مهم ترین 
سالمت موهای ما تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار 
می گیرد، مانند تغذیه، محصوالت مراقبت از مو، 
استرس یا حتی عوامل محیطی. بنابراین و به باور 
متخصصان پوست ومو، شما نمی توانید سالمتی 
موهای خود را فقط با استفاده از محصوالت 
باکیفیت تضمین کنید، بلکه باید برای داشتن 
موهای شاداب، سالم، براق و زیبا حتما به تمامی 
عوامل تاثیرگذار بر موها توجه داشته باشید. در 
ادامه با مهم ترین راه ها برای مراقبت از موها آشنا 
می شویم که رعایت آنها می تواند گام موثری 
برای افزایش سالمتی و زیبایی موهای شما تا 

فرارسیدن سال جدید باشد. 

مراقب خورد و خوراکتان باشید 
یک ضرب المثل قدیمی می گوید: »شما همان 
چیزی هستید که می خورید!« بهتر است بدانید 
که مواد غذایی مصرفی ما در طول روز به اندازه 
محصوالتی که به موهایمان می زنیم، می توانند 
بر سالمت موها اثرگذار باشند. اگر می خواهید 
موهایی سالم تر، ضخیم تر و قوی تر داشته باشید، 
کم چرب،  پروتئین های  از  کافی  مقادیر  باید 
اسیدهای چرب امگا-3، آهن و ویتامین های 
گروه B را در رژیم غذایی خود داشته باشید. اگر 
بتوانید روزی 1-2 عدد گردوی کامل، هفته ای 
2 وعده ماهی، هفته ای 2 وعده گوشت قرمز یا 
سفید کم چرب، هفته ای 2 وعده حبوبات پخته،  
روزی 1-2 لیوان از سبزی های سبزبرگ تیره و 
روزی 3-5 واحد هم غالت سبوس دار مصرف 
کنید، مقادیر کافی از پروتئین، آهن، امگا-3 و 
ویتامین های گروه B را برای محافظت از سالمتی 

موها دریافت خواهید کرد.
 

موها را بیش ازحد نشویید 
یکی از عادت های نادرستی که باید تا شروع 
سال جدید برای حفظ سالمتی موها کنار گذاشته 
شود، شستن بیش ازحد موها است. اگر پوست 
و موی بسیار چربی دارید، می توانید روزی یک 
بار، اگر پوست و موی خشکی دارید، هر 2 روز 
یک بار و اگر پوست  و موی خیلی خشکی دارید، 
هر 3 روز یک بار موهایتان را بشویید. بهتر است 
برای مراقبت از بافت موها، از شامپوهای مالیم 
و ترجیحا بدون سولفات استفاده کنید. شستن 
بیش ازحد موها باعث ازبین رفتن چربی پوست 
کف سر می شود و سالمتی تارهای مو را به خطر 

می اندازد. در بعضی موارد هم پوست سر برای 
جبران چربی ازدست رفته، چربی بیشتری ترشح 
می کند. این اتفاق برای افرادی با پوست و موی 
چرب بیشتر رخ می دهد، بنابراین برای حفظ 
سالمتی موها باید حد اعتدال را در شست وشوی 

آنها رعایت کنید. 

کمتر از محصوالت حرارتی استفاده کنید 
اگر ریزش مو دارید یا اگر موهای شما بیش ازحد 
خشک است، باید عادت به استفاده از انواع 
یا  اتو  سشوار،  مانند  حرارتی  محصوالت 
فرکننده های مو را کنار بگذارید. هرچقدر که 
موها از حرارت شدید دورتر بمانند، شاداب تر 
و سالم تر خواهند بود. اگر در مواردی مجبور به 
استفاده از وسایل حرارتی هستید، حتما قبل از 
چنین کاری از انواع محصوالت مراقبت از مو در 
برابر حرارت کمک بگیرید و تمام سطح موهای 
خود را به آرامی با این محصوالت ماساژ دهید. 

پوست کف سر را ماساژ بدهید 
بسیاری از ما عادت داریم که موهایمان را چندین  
بار در طول روز شانه بکشیم. اما به گفته متخصصان 
پوست ومو، اگر می خواهید موهای سالم تر و 
شاداب تری داشته باشید، نباید از ماساژ دادن 
پوست کف سر غافل شوید. زمانی که شما 
پوست کف سر را با کمک نوک انگشتان به آرامی 
ماساژ می دهید، سرعت گردش خون در کف سر 

را بیشتر می کنید و درنتیجه تغذیه بهتر تارهای 
مو را امکان پذیر می سازید. اگر موهای خشکی 
دارید، سعی کنید قبل از ماساژ دادن پوست کف 
سر، ابتدا نوک انگشتان دست را به یک روغن 
طبیعی آغشته کنید و سپس عمل ماساژ دادن را 
شروع کنید. در حین ماساژ دادن پوست کف 
سر، ذرات روغن را به آرامی از سطح پوست کف 
سر به سمت ساقه موها بکشید. این ترفند ساده 
می تواند به مرور زمان باعث افزایش سالمتی و 

شادابی موهای شما شود. 

از شامپوها و نرم کننده ها به درستی 
استفاده کنید 

بسیاری از مشکالت پوست ومو ناشی از این 
هستند که ما به درستی از شامپوها و نرم کننده های 
مو استفاده نمی کنیم. عدم استفاده صحیح از 
باعث  می تواند  مو  نرم کننده های  و  شامپوها 
ازبین رفتن رطوبت مفید موها و همچنین کدر 
و خشک شدن آنها شود. روش صحیح برای 
شامپو کردن موها، این است که ابتدا پوست کف 
سر و موها را کامال خیس کنید. سپس شامپو 
را با کمک نوک انگشتان دست روی پوست 
کف سر ماساژ دهید. پوست کف سر ذاتا زمینه 
مناسبی برای تجمع چربی ها، آلودگی ها یا بقایای 
محصوالت مراقبت از مو است. پس زمانی که 
پوست سر را به خوبی تمیز نمی کنید و شامپو 
را فقط روی موها ماساژ می دهید، آلودگی ها و 

چربی ها را روی پوست کف سر باقی می گذارید 
و با این کار باعث بسته شدن تدریجی روزنه های 
پوست کف سر می شوید. همین اتفاق می تواند 
ریزش موها را در طوالنی مدت به همراه داشته 
باشد. بعد از اینکه پوست کف سر و ساقه موها 
را به آرامی شامپو کردید، باید موهای سرتان را 
آبکشی کنید و بعد از آن هم انواع نرم کننده را 
فقط روی ساقه موها ماساژ دهید. ماساژ دادن 
ساقه موها با نرم کننده ها می تواند حالت وزشدگی 
و خشکی موها را بگیرد و موها را براق تر کند. 
سعی کنید هنگام آبکشی نرم کننده ها، موهای خود 
را بیش ازحد نشویید تا تمامی ترکیبات نرم کننده 
به طور کامل از روی ساقه های مو پاک نشوند. 

از شامپوهای خشک غافل نشوید 
اگر ورزشکار هستید یا به دلیل شغل خاصتان زیاد 
عرق می کنید و مجبور می شوید که موهایتان را 
بیشتر از روزی یک بار بشویید، به شما توصیه 
می کنیم که از شامپوهای خشک کمک بگیرید. 
شامپوهای خشک به آبکشی نیاز ندارند و فقط 
روی ریشه موها ماساژ داده می شوند. استفاد از 
این شامپوها، عالوه بر اینکه باعث افزایش خشکی 
و شکنندگی موها نمی شود، همچنین می تواند 
موهای شما را کامال تمیز و پُرپشت نشان دهد. 

مدیریت استرس داشته باشید 
آیا می دانید که داشتن استرس می تواند شدیدا 

باعث ازدست رفتن سالمت و شادابی موها شود؟ 
محققان بر این باورند که استرس های شدید در 
روزهای آخر سال می تواند تاثیری بسیار منفی 
بر سالمت موها داشته باشد و حتی باعث ریزش 
بیشتر موها شود. بنابراین اگر می خواهید با شروع 
سال جدید، موهای سالم و زیبایی داشته باشید، 
بهتر است که مدیریت استرس را یاد بگیرید. مثال 
می توانید تکنیک های تنفس عمیق برای کاهش 
استرس یا انجام یوگا و مدیتیشن در روزهای 
پایانی سال را به برنامه روزانه خود اضافه کنید.

در انتخاب محصوالت مراقبت از مو 
بیشتر دقت کنید 

اگر می خواهید سال جدید را با داشتن موهای سالم 
شروع کنید و حفظ سالمت موها را در اولویت 
برنامه های سال جدیدتان قرار دهید، باید نسبت به 
انتخاب محصوالت مراقبت از مو هوشیارتر باشید. 
بهترین محصوالت مراقبت از مو، محصوالتی 
هستند که سولفات یا پارابن ندارند. اگر فقط 
به مدت چند ماه از محصوالت بدون سولفات 
و پارابن استفاده کنید، به طرز شگفت انگیزی با 
افزایش سالمتی موهایتان مواجه خواهید شد. 

هرگز با موهای خیس نخوابید 
متاسفانه یکی از باورهای بسیار نادرست در میان 
بسیاری از افراد، این است که با موهای خیس و 
حوله پیچ می خوابند یا بالفاصله بعد از خروج 
از حمام موهایشان را با حوله های مخصوص 
می بندند تا در همان حالت خشک شوند. این 
عادت نادرست می تواند باعث شکل گیری شوره 
سر یا عفونت های قارچی در پوست کف سر 
شود. اگر فرصت کافی دارید، اجازه دهید که 
موهایتان به صورت باز و با هوای محیط خشک 
شوند. اگر فرصت کافی ندارید هم بهتر است 

که سشوار را روی حالت ولرم تنظیم کنید و 
موها را با کمک باد مالیم سشوار و با فاصله ای 
50 سانتی متری از سشوار خشک کنید. البته به 
خاطر داشته باشید که در هر دو حالت خشک 
کردن موها باید ابتدا آب اضافی آنها را بعد از 
استحمام با کمک یک حوله نخی به خوبی بگیرید.

تامین آب بدن را جدی بگیرید 
یکی از مهم ترین نکاتی که همیشه برای حفظ 
سالمتی و شادابی موها مطرح می شود، این است 
که اگر می خواهید موهای درخشان و زیبایی داشته 
باشید، باید به اندازه کافی آب بنوشید. زمانی که 
شما در طول روز آب کافی مصرف نمی کنید، 
باعث افزایش خشکی پوست کف سر می شوید. 
خشک شدن پوست کف سر با کاهش رشد موها، 
ریزش موها، خارش و شوره سر همراه است. 
تحقیقات نشان داده اند افرادی که به اندازه کافی 
آب نمی نوشند، هرچقدر هم که از محصوالت 
آبرسان برای موها استفاده کنند، همچنان موهای 

درخشان و سالمی نخواهند داشت.

از موها و پوست سرتان در برابر نور 
خورشید محافظت کنید 

اگر می خواهید موهای قوی تر و سالم تری داشته 
باشید، باید از موها در برابر پرتوهای آسیب زای 
نور خورشید محافظت کنید. زمانی که مجبور 
هستید در ساعات آفتابی روز خارج از خانه 
باشید، حتما موهای خود را با کاله بپوشانید یا 
از محصوالت مراقبت از موی حاوی ترکیبات 
ضدآفتاب کمک بگیرید. تماس نور آفتاب با 
موها می تواند باعث افزایش خشکی، شکنندگی 

و ریزش آنها شود. 

از مدل موهای آسیب زا دوری کنید 
زمانی که شما موهایتان را با انواع نگهدارنده ها 
می بندید، ممکن است آسیب هایی فیزیکی به 
تارهای مو وارد کنید و باعث افزایش شکنندگی 
تارهای مو یا حتی ریزش موها در اثر کشیده شدن 
ریشه آنها شوید. به عنوان مثال، ریزش موهای 
شقیقه در افرادی که موهایشان را به صورت 
دم اسبی محکم می بندند، بسیار شایع تر از دیگران 
است. از طرف دیگر، احتمال شکستن تارهای 
از استحمام  افرادی که بالفاصله بعد  مو در 
موهایشان را با سنجاق یا انواع کلیپس های مو 
جمع می کنند، بیشتر خواهد بود. بنابراین توصیه 
می شود که همیشه موهایتان را در ُشل ترین 
حالت ممکن و با نرم ترین وسایل نگهدارنده  

مو جمع کنید.
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بیشتر ما طی چند سال اخیر حداقل 
یک بار با تبلیغات لیزر موهای زائد 
مواجه شده ایم و بعضی از ما هم این 
کار را حداقل یک بار امتحان کرده ایم. 
یکی از مهم ترین و بهترین ویژگی های لیزر موهای 
زائد این است که می تواند برای مدت زمان طوالنی ای 
ماندگار باشد و حتی دائمی شود، البته به این شرط که 
همه چیز به درستی و به موقع انجام شده باشد. برای اینکه 
اثربخشی لیزر موهای زائد را به حداکثر برسانید، باید 
دستورالعمل های متخصصان پوست ومو را در این زمینه 
دنبال کنید و حتما جلسات منظم برای لیزر موهای زائد 
را پیگیری کنید. البته عوامل دیگری هم در این زمینه 
نقش دارند. در این مقاله با جزئیات بیشتری درباره این 

موضوع آشنا خواهیم شد. 

مدت زمان ماندگاری لیزر موهای زائد 
چقدر است؟ 

تاثیرات نهایی لیزر موهای زائد می توانند ماندگاری 
طوالنی مدتی داشته باشند، اما روش لیزر موهای زائد 
اساسا در گروه روش هایی که با یک جلسه انجام می شوند 
و به پایان می رسند، قرار نمی گیرد. بنابراین هر فرد برای 
طوالنی تر کردن ماندگاری لیزر موهای زائد یا حتی دائمی 
کردن آن باید حداقل 5 جلسه لیزردرمانی یا حتی بیشتر 
را پیگیری کند. پس از انجام دادن صحیح و به موقع 
5 تا 6 جلسه لیزردرمانی، بیشتر افراد تا چندین سال 

دیگر با موهای زائد مواجه نمی شوند. 
رشد دوباره موها بیشتر از همه در ناحیه صورت اتفاق 
می افتد، مخصوصا در قسمت های چانه و گردن. این اتفاق 
در میان خانم هایی که در سن یائسگی قرار دارند، بیشتر 
بروز می یابد، زیرا وقتی سطح استروژن در بدن کمتر 

می شود، سطح تستوسترون می تواند باال برود و همین 
روند به شکل گیری و رشد بیشتر موها منتهی می گردد. 
موهای بدن هم می توانند دوباره رشد کنند و این اتفاق 
عمدتا در قسمت های بازوها، ساق پاها، قفسه سینه و 
شکم مشاهده می شود. معموال وقتی که موها دوباره رشد 

می کنند، نازک تر از قبل هستند و تراکم کمتری نسبت 
به قبل از لیزر موهای زائد دارند. البته متخصصان 
پوست ومو می گویند که ماندگاری نتایج نهایی لیزر 
موهای زائد، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. 

چه عواملی در ماندگاری لیزر 
موهای زائد تاثیرگذار هستند؟

ممکن است که بعضی از موها به طور طبیعی و 
به مرور زمان دوباره رشد کنند و به همین دلیل هم 

پیگیری جلسات لیزردرمانی ترمیمی )1 تا 2 بار در 
سال( توصیه می شود. اما جدای از رشد طبیعی و قابل 
پیش بینی موها، عوامل دیگری هم هستند که می توانند 

سرعت رشد دوباره موها را افزایش دهند. 

پیامدهای  می توانند  هورمونی  تغییرات  هورمون ها: 
مختلفی برای رشد دوباره موها پس از لیزر موهای 
زائد داشته باشند. برای مثال، کسی که ابتدا لیزر موهای 
زائد را انجام می دهد و سپس باردار می شود، احتماال 
بعد از زایمان به یک جلسه ترمیمی نیاز دارد. یا مثال 
 )PCOS( افراد مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک
ممکن است بعد از لیزر موهای زائد با رشد ناگهانی 

موها در ناحیه صورت مواجه شوند. 
افرادی که از قرص های ضدبارداری استفاده می کنند 
هم ممکن است با تفاوت هایی مواجه شوند. درواقع 
بعضی از این افراد با مصرف قرص های ضدبارداری 

دچار نوسانات هورمونی خاصی نمی شوند، اما بعضی از 
آنها واقعا نوسانات هورمونی شدیدی را تجربه می کنند، 
درحالی که همین اتفاق به رشد دوباره موها پس از لیزر 

موهای زائد منتهی می شود. 
پوست و رنگ موها: لیزر موهای زائد مستقیما باید 
مالنین پوست را هدف بگیرد. بنابراین این لیزردرمانی 
معموال برای افراد دارای پوست روشن و موهای تیره، 
بهترین نتایج را به همراه دارد. درواقع افراد دارای پوست 
روشن و موهای تیره، بهترین گزینه برای لیزر موهای 
زائد هستند، زیرا دستگاه لیزر می تواند موهای زائد آنها 
را بدون آسیب رسانی به پوست هدف بگیرد. تیره تر 
شدن پوست، خطر سوختگی پوست را افزایش می دهد 
و داشتن موهای روشن هم می تواند اثربخشی نهایی 

لیزر موهای زائد را کاهش دهد. 

البته معنای چنین توضیحاتی، این نیست که لیزر موهای 
زائد برای رنگ های پوستی مختلف و رنگ های موی 
مختلف به نتیجه نمی رسد، زیرا پیشرفت های اخیر در 
عرصه تکنولوژی لیزر باعث شده اند که دستگاه های 
جدیدتر عملکرد بسیار بهتری در میان پوست های تیره تر 

و موهای روشن تر داشته باشند. 
وضعیت فولیکول موها: اگر فولیکول موها در فرایند 
لیزر موهای زائد تخریب شود، اثرات لیزردرمانی 
دائمی خواهند بود. اگر فولیکول موها آسیب ببیند 
اما تخریب نشود، فولیکول موها می تواند دوباره 
نیز می توانند دوباره  درنتیجه موها  ترمیم شود و 
رشد کنند. معموال اگر چنین اتفاقی رخ بدهد و 
رشدکرده  موهای  اساسا  کنند،  رشد  دوباره  موها 

روشن تر و نازک تر از قبل خواهند بود.

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

آیا لیزر موهای زائد می تواند برای همیشه ماندگار باشد؟ 

شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک

  آیا راهکارهایی برای ماندگاری بیشتر لیزر موهای زائد وجود دارد؟ 
اگر واقعا می خواهید که لیزر موهای زائد ماندگاری باالیی داشته باشد، حتما باید در این زمینه 
براساس دستورالعمل متخصصان پوست ومو عمل کنید و حتما جلسات منظم لیزر موهای زائد 
را طبق برنامه و به درستی دنبال کنید. رعایت نکات زیر هم می تواند ماندگاری بیشتر یا حتی 

دائمی شدن لیزر موهای زائد را ممکن کند: 
 قبل از هر جلسه لیزر موهای زائد اجازه دهید که موها حداقل 1 سانتی متر رشد کنند. بنابراین 
از حدود 4 تا 6 هفته قبل از جلسه لیزر موهای زائد باید از هر گونه دستکاری این موها یا 

تراشیدن آنها خودداری کنید. 
 در یک هفته منتهی به جلسه لیزر موهای زائد حتما از محصوالتی که می توانند به سد دفاعی 
پوست آسیب برسانند، دوری کنید. اسکراب ها و دیگر محصوالت حاوی ترکیبات الیه بردار 

مانند اسیدهای آلفاهیدروکسی و رتینوئیدها شامل این موارد می شوند. 
لیزر  به جلسه  منتهی  ماه  یک  در  و  کنید  استفاده  از محصوالت ضدآفتاب  هرروز   
موهای زائد حتما استفاده از ضدآفتاب را با دقت دنبال کنید و حتما چند بار در روز از 

ضدآفتاب کمک بگیرید. 
باید پوستتان را تمیز کنید و بدون استفاده از هرگونه  لیزردرمانی،   در روز جلسه 
مراجعه  پزشک  به مطب  و...  دئودورانت ها  لوسیون ها،  پوستی،  ضدآفتاب، روغن های 
کنید. استفاده از این محصوالت در چنین شرایطی می تواند مانعی اضافی میان لیزر و 

پوست بدن شما به وجود بیاورد.

تاثیرات نهایی لیزر موهای زائد می توانند 
ماندگاری طوالنی مدتی داشته باشند، اما 

روش لیزر موهای زائد اساسا در گروه 
روش هایی که با یک جلسه انجام می شوند 

و به پایان می رسند، قرار نمی گیرد. 
بنابراین هر فرد برای طوالنی تر کردن 

ماندگاری لیزر موهای زائد یا حتی دائمی 
کردن آن باید حداقل 5 جلسه لیزردرمانی 

یا حتی بیشتر را پیگیری کند



در آستانه اسفند هستیم و برف هفته قبل هرچند 
باز هم غافلگیرمان کرد. برف  پیش بینی شده بود، 
آنگاه که در خانه خود نشسته ایم و از پنجره بیرون 
را تماشا می کنیم، نعمت است و چشم نواز ، اما اگر 
مانند مردم خوی یا ترکیه و سوریه طبیعت غافلگیرمان 
کرده باشد، عذابی الیم است که به آن نفرین می کنیم. 
نفرین ما بر برف یا دعای ما برای باریدن آن باز هم 
مانند هر پدیده طبیعی به یک عامل مهم بستگی دارد: 
»مدیریت«. اگر بتوانیم در کشور خشک ایران برف 
را مدیریت کنیم، چنان که پیشینیان ما هزاران سال 
کرده اند، هم کشاورزی مان رونق می گیرد و هم مراتع 
و جنگل ها و دشت ها و رودخانه هایمان، هم دیگر 
نگران کم آبی تابستان نیستیم و هم می توانیم تفریحاتی 

دلچسب از دل برف بیرون بیاوریم. 

چرا برف مهم است؟
منبع ذخیره  برف آب جامد است و منبعی بسیار مهم 
برای تامین آب آشامیدنی، آب آبیاری کشتزارها و 
باغ ها به شمار می رود. برف رفته رفته به آب تبدیل 
می شود و به همین دلیل به عنوان منبعی برای ذخیره 
آب، اهمیت بیشتری نسبت به باران در زمین دارد. 
برفی که روی سطح زمین به شکل یخچال طبیعی 
باقی بماند، منبع طبیعی ارزنده است که می تواند 

برف آب را در اعماق زمین ذخیره می کند. 
بیش از 50 درصد آب شیرین جهان، از طریق ذوب 
شدن برف روی کوه ها و رودخانه های کوهستانی 

تامین می شود.
همچنین با ایجاد تغییرات آب و هوایی در کل جهان 
و درنتیجه گرم تر شدن هوا، بارش ها بجای برف بیشتر 
بصورت باران رخ می دهند. اگرچه مقدار بارندگی 
بشکل باران ممکن است بیشتر از برف بنظر آید، اما 
این امر می تواند موجب تکرار بیشتر مساله کمبود آب 
شود. وقتی که برف و یخ در کوهستان جمع شده 
باشد، با ذوب شدن یخ ها در فصل بهار و تابستان، 
آب به آهستگی وارد مخازن زیرزمینی می شود. هنگام 
بارش باران در زمستان، ظرفیت مخازن آب به سرعت 
پر می شود و آب اضافی بر روی سطح زمین جاری 
می شود و ذخیره کردن آن نیز ممکن نیست. باران 
نسبت به برف ذوب شده، سریع تر جاری می شود، 
و به همین دلیل کمتر به عمق خاک نفوذ می کند و 
سطوح باالتری از خاک را مرطوب می کند و احتمال 

تغذیه شدن منابع زیرزمینی کمتر وجود دارد.
حاوی مقدار زیادی هوا  برف حاوی مقدار زیادی 
هواست و در سرمای شدید نقش عایق را دارد. پوششی 
از برف می تواند از گیاهان در حال خواب مزارع را 
محافظت و از آسیب به درختان در مقابل سرمای بیش 
از حد جلوگیری کند. و در حقیقت برف بزرگ ترین 
پشتوانه زندگی بشر برای آبیاری و کشاورزی است. 
برف در زمین های زراعتی تا گرم شدن کامل هوا 
مانند پوششی به طور یکپارچه روی زمین می ماند. 
این برف نقش عایق دارد و از انتقال سرمای بیشتر از 

25ـ  از باال به پایین جلوگیری می کند.
و بسیاری از محصوالت زراعتی را از سرمازدگی نجات 
می دهد. از برکت همین بارش برف در ارتفاعات کشور 
ما یخچال های طبیعی وجود داشتند که امروز تعداد 
زیادی از آنها از بین رفته اند. این یخچال ها بهترین 
منابع مطمئن ذخیره آبی کشور را تشکیل می دادند. 
متاسفانه، عدم مدیریت جنگل و علفچراها باعث حذف 
پوشش گیاهی و در کنار گرم شدن زمین باعث ذوب 

تدریجی یخچال ها در ارتفاعات شده اند.
برفی که به سان یخچال های طبیعی درارتفاعات ذخیره 

می شود، در آخر بهار و تابستان در اثر باال رفتن درجه 
حرارت به تدریج آب شده و به صورت چشمه سارها 

و رودها جاری می شو ند.
رودخانه هایی که از این یخچال ها سرچشمه می گیرند، 
عالوه بر ایجاد و حفظ پوشش گیاهی طبیعی و پاسداری 
از بقای حیات وحش، منع مهم رونق اقتصادی و امنیت 
غذایی هستند. در مسیر رودخانه ها، کسب و کار مردمی 
که به کشاورزی و باغداری مشغول هستند وابسته به 

این منابع بزرگ طبیعی است..

برف؛ اثرات روی گیاهان و حیوانات
گیاهان و حیوانات بومی مناطق برف گیر راه هایی 
برای سازگاری با برف و سرما پیدا می کنند. از جمله 
مکانیسم های تطبیقی برای گیاهان می توان به شیمی 
سازگار با انجماد، خواب، خشکیدگی فصلی و بقای 
دانه ها اشاره کرد. و برای حیوانات خواب زمستانی، 
عایق، شیمی ضد یخ، ذخیره غذا، جذب ذخایر از 
از  درون بدن، و خوشه بندی برای گرمای متقابل 

راه های سازگاری با سرما است.
برف و گیاهان  برف به دو صورت عمده  بر پوشش 
گیاهی تاثیر دارد، پوشش گیاهی می تواند بر رسوب 
و نگهداری برف تأثیر بگذارد و برعکس، وجود برف 

می تواند بر توزیع و رشد پوشش گیاهی تأثیر بگذارد. 
شاخه های درختان، به ویژه درختان سوزنی برگ، 
زمان بارش از تجمع برف بر زمین جلوگیری می کنند. 
برف معلق در درختان به دلیل قرار گرفتن در معرض 
خورشید و حرکت هوا، سریع تر از برف روی زمین 
آب می شود. از سویی دیگر، درختان و سایر گیاهان 
می توانند باعث حفظ برف روی زمین شوند که در 
بین  از  دیگری  گیاهی جای  پوشش  نبود  صورت 
می روند یا ذوب می شوند. برف از طرق مختلف بر 
پوشش گیاهی اثر می گذارد، وجود آب ذخیره شده 
رشد گیاه را افزایش می دهد، با این حال شروع رشد 
ساالنه بسته به باال آمدن گیاهانی دارد که زیر برف 
دفن شده اند. عالوه بر این، بهمن و فرسایش ناشی 
از ذوب برف می تواند زمین های پوشش گیاهی را 
بشوید و آسیب بزند. برف و حیوانات  برف نقش 
حمایتی برای حیوانات مختلفی دارد که در سطح 
و زیر آن زندگی می کنند. بسیاری از بی مهرگان، از 
جمله عنکبوت، زنبور، سوسک، عقرب برفی و دم 
چشمه در برف رشد می کنند. چنین بندپایانی معموالً 
در دماهای پایین تر از  5 درجه سانتیگراد )23 درجه 
فارنهایت( فعال هستند. بی مهرگان از نظر دماهای 
زیر یخبندان به دو گروه تقسیم می شوند: مقاوم در 

برابر انجماد و آنهایی که از انجماد اجتناب می کنند 
زیرا به یخ زدگی حساس هستند. گروه اول ممکن 
است به دلیل توانایی تولید مواد ضد یخ در مایعات 
بدن خود به سرما مقاوم باشند که امکان بقای طوالنی 
مدت در معرض شرایط زیر انجماد را فراهم می 
کند. برخی از موجودات در فصل زمستان روزه می 
گیرند و با این کار محتویات حساس به انجماد را 
از دستگاه گوارش خود دفع می کنند. توانایی زنده 
ماندن در صورت عدم وجود اکسیژن در یخ یک 

مکانیسم بقای اضافی است.
مهره داران کوچک زیر برف فعال هستند. در میان مهره 
داران، سمندرهای آلپی در دمای پایین تا 8  درجه سانتی 
گراد )18 درجه فارنهایت( در برف فعال هستند. آنها 
در فصل بهار به سطح زمین نقب میزنند و تخم های 
خود را در حوضچه های مذاب می گذارند. در میان 
پستانداران، آنهایی که فعال باقی می مانند معموالً 
همه  هستند.  اونس(   8.8( گرم   250 از  کوچکتر 
چیزخواران بیشتر احتمال دارد وارد یک خروپف یا 
خواب زمستانی شوند، در حالی که گیاهخواران بیشتر 
احتمال دارد که ذخایر غذا را در زیر برف نگه دارند. 
Voles تا 3 کیلوگرم )6.6 پوند( غذا و پیکاها تا 20 

کیلوگرم )44 پوند( غذا ذخیره می کنند.
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برف به دو صورت عمده  
بر پوشش گیاهی تاثیر 

دارد، پوشش گیاهی 
می تواند بر رسوب و 
نگهداری برف تأثیر 

بگذارد و برعکس، وجود 
برف می تواند بر توزیع و 

رشد پوشش گیاهی تأثیر 
بگذارد. از سویی دیگر، 
درختان و سایر گیاهان 

می توانند باعث حفظ برف 
روی زمین شوند که در 

صورت نبود پوشش گیاهی 
جای دیگری از بین می روند 

یا ذوب می شوند

اهمیت برف برای بقای زندگی در کره زمین

به برف سالمی دوباره باید کرد

گزارش سبز قاب سبز

نقش سگ های آبی در احیای تاالب ها و تنوع زیستی

سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد آبگیری شده است. 
آبگیری این سد درحالی انجام می شود که کارشناسان محیط زیست 
بارها درباره خطرات آن برای محیط زیست و مناطق اطراف هشدار 

داده اند. در این منطقه چاه های نفت و گاز هم هستند که ممکن است 
در سطح زمین نشست یا آب را آلوده کنند. زیر آب رفتن محل 

سکونت عشایر و گونه های گیاهی از دیگر ضررهای آبگیری سد 
چمشیر است. باستان شناسان هم گفته اند با انجام آبگیری سد، ۱۴۰ 

اثر باستانی در این منطقه تخریب خواهند شد.

 چگونه برف و یخ را از معابر پاک کنیم؟

مایع  قطره  حدود شش  داغ،  آب  لیتر(   2 )حدود  گالن  نیم  سطل،  یک  در 
ظرفشویی و یک چهارم فنجان الکل را با هم ترکیب کنید. هنگامی که مخلوط 
ذوب یخ خانگی را روی پیاده رو یا خیابان خود بریزید، برف و یخ شروع به 
حباب شدن و ذوب شدن می کنند. فقط یک بیل در دسترس داشته باشید تا 
تکه های باقی مانده یخ را بتراشید. چرا این ترکیب ساده کار موثر است؟ الکل 
مالشی نقطه انجماد بسیار کمتری نسبت به آب دارد )128 درجه فارنهایت زیر 
صفر(، بنابراین فرآیند ذوب را سرعت می بخشد و از یخ زدگی سطح در آینده 
جلوگیری می کند. درضمن، می توانید مخلوط را در یک بطری اسپری بریزید 

و از آن برای آب کردن شیشه های ماشین خود استفاده کنید. 

چند دلیل برای اینکه نباید معابر را نمک پاشی کرد
گر چه برف روبی معابر اصلی شهر از جمله وظایف ذاتی شهرداری ها است، 
بسیاری از ما در هنگام بارش برف اولین اقدامی را که از شهرداری ها انتظار داریم، 
نمک پاشی معابر است. به همین دلیل نپاشیدن نمک بر معابر گناهی نابخشودنی به 
حساب می آید که در کمترین زمان به تیتر اصلی خبرهای شهری تبدیل می شود.

کوچکترین اخالل در نمک پاشی معابر توسط شهرداری را با تمام توان به 
رسانه ها کشانده و آن را تبدیل به سوژه خبری داغ روز می کنیم. اما کمتر 
کسی است که به آسیب هایی که نمک پاشی می تواند برساند توجه کند. آیا تا 
بحال از خود پرسیده ایم که مضرات نمک پاشی در سطح معابر برای سالمت 

و محیط زیست شهروندان چیست؟
1. نمک پاشی باعث شور شدن آب های سطحی و در نهایت خشک شدن 

درختان و گیاهان مسیر می شود.
2. نمک به آب های زیرزمینی نفوذ و سفره های آب زیرزمینی را از بین می برد.

3. نمک سطح شوری خاک و آلودگی خاک را باال می برد به طوری که 
می تواند خاک را غیرقابل کشت کند.

4. نمک باعث از بین بردن مبلمان شهری به خصوص آسفالت و جداول 
معابر می شود. 

5. نمک به رنگ خودروها آسیب می رساند.
6. پراکنده شدن گرد نمک در هوا پس از خشک شدن خیابان به بافت های 

ریه نفوذ کرده و به آنها آسیب می رساند.
7. از بین رفتن منابع مالی گسترده به دلیل دپوی سنگین شن و نمک در 

نزدیکی معابر، منابع مالی هنگفتی را به هدر می دهد.

توصیه سبز

تابستان  معموال فصل کم خطرتری برای راهیان کوه 
است، اما زمستان که دمای هوا در مناطق زمستانی به 
شدت پایین می آید و احتمال روبرو شدن با کوالک 
و طوفان های برفی و بهمن وجود دارد و برف و یخ 
گذرگاه های کوهستان را لغزنده می کند، خطر هر 
لحظه در کمین کوهنوردانی است که به خصوص 
و  هشدارها  به  بی توجه  یا  کامل  تجهیزات  بدون 

دستورالعمل های الزم راهی ارتفاعات می شوند.
3 اصل بسیار مهم درباره کوهنوردی در فصل زمستان
 اول داشتن توان بدنی مناسب. افرادی که زمستان ها 
می خواهند از هوای پاکیزه و مناظر کوهستانی لذت 
ببرند، اول باید توان بدنی خود را سنجیده باشند و 
حتی برای طی کردن مسافت های کوتاه یک روزه، در 
طول هفته ورزش کنند و بدن خود را آماده نگه دارند.
دوم، همراه داشتن لباس و تجهیزات و غذای مناسب. 
رفتن به کوهستان بدون کفش و لباس مناسب و 
غذای همراه می تواند در حکم مرگ باشد. بنابراین 
پیش از آنکه قلل برفپوش شما را به سوی خودشان 

بکشند، به فکر هوای سرد آن باال باشید.

سوم، هرگز تنها به کوهستان نروید. شکل ایده آل 
یک تیم 4 نفره است که یک نفر حتما راه و شرایط 
را بلد باشد و بقیه باید به حرف او گوش کنند. اگر 
بلد راه می گوید، نباید دیگر باال رفت یا از فالن مسیر 
نباید رفت، چون و چرایی نباید وجود داشته باشد.

ازجمله شرایط بلد گروه این است که یا با مسیر آشنا 
باشد یا بتواند از نقشه یا سایر ابزارهای مسیریاب 

استفاده کند.
یکی از خطرات مهم در زمستان سرمازدگی است.

سایت کمک های اولیه کوهستان سرمازدگی را این 
طور تعریف می کند: 

1. یخ زدن دست و پا و الیه های زیرین آن.
2. هرچه برودت هوا باالتر می رود ) زیر صفر( 

درجه صدمات بیشتر می شود.
در  زیاد  برودت  و  زیاد  خستگی  شرایط  در   .3
ارتفاعات مشکل می توان از سرمازدگی پیشگیری کرد.
4. بی توجهی و اهمال در به کار بردن روش های 
چنین  ایجاد  در  موثر  عامل  را  کوهنوری  درست 

وضعی می دانیم.

5. در دمای ده درجه زیر صفر هر عضو یا ماهیچه ای 
از بدن که بیشتر از چند دقیقه بیحس باشد ممکن 

است دچار سرمازدگی شود.
عضو  بی حسی  دچار  ساعتی  چند  افراد  این   .6
هستند، ولی عالیم بیماری در آنها دیده نمی شود 

چون غیر از بی حسی هیچ حس دیگری ندارند.
دو نوع سرمازدگی عضوی و عمومی داریم.

در سرمازدگی عمومی مویرگ های پوست منقبض 

می  شود و جریان خون را از پوست کاهش می دهد 
تا گرمای کمتری از سطح بدن خارج شود.

عالیم این نوع سرمازدگی: رنگ پریدگی، لرزه در 
بدن، انقباض ماهیچه ها، احساس سرمای زیاد است. 
پس از مدتی صحبت های مصدوم مبهم و درک وی 

مختل و غیرمنطقی می شود.
برسد،  گراد  سانتی  درجه   35 زیر  به  دما  وقتی 
می توان  که  می دهد  دست  انسان  به  سرمازدگی 
به خوبی آن را درمان کرد، اما اگر دمای بدن به 
26 تا 34 درجه سانتی گراد برسد، شانس بهبودی 

بسیار کم است.
درمان:

1.  مصدوم را به محل امن از باد و طوفان برسانید. 
نه  و  گردن  و  سر  است،  اضطراری  شرایط  اگر 

صورت را بپوشانید.
2.  اگر مصدوم بیهوش است، در وضعیت بهبود 

قرار دهید.
3. لباس های خیس را از بدن مصدوم خارج کرده 

و لباس خشک بپوشانید.
4 . اگر تنفس و ضربان ایستاد، فورا روش نجات 

زندگی را شروع کنید.
5 . اگر به هوش است نوشیدنی گرم و شیرین 

به وی بدهید.

بی توجهی به هشدارها و آموزش ها می تواند به قیمت جان افراد تمام شود

چند توصیه مهم برای اینکه گرفتار سرمای کوهستان نشوید
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تطابق عبارت است از افزایش قدرت انکساری 
عدسی )لنز(، به طوری که تصویر اشیاء نزدیک 
روی شبکیه تشکیل شود. بنابراین، تطابق جهت 
واضح دیدن اجسام نزدیک تعریف می شود. 

با گذشت عمر و افزایش سن، هر سال مقداری 

از قدرت تطابق کاهش می یابد. این کاهش 
قدرت به تدریج اتفاق می افتد و زمانی که به 
دید  ایجاد  از  مانع  که  اندازه ای شدید شود 
شفاف در فاصله نزدیک )25 تا 30 سانتی متری( 
شود، فرد عالمت دار شده که این وضعیت 

»پیرچشمی« نام دارد. 
پیرچشمی معموال وضعیت خوشایندی برای 
افراد نیست و در بیان آن برای فرد باید توضیح 
کافی داد که یک پدیده طبیعی بوده و برای 

همه اتفاق می افتد. 

شروع پیرچشمی از حدود 40، 45 سالگی 
برای افراد بدون عیب انکساری چشم است. 
در ابتدا فرد با دور نگاهداشتن شیء و افزایش 
نور محیط سعی دارد دید نزدیک خود را بهتر 
کند اما در نهایت مجبور خواهدشد برای جبران 

تطابق از عینک مطالعه استفاده نماید. 
بدیهی است افراد با عیب انکساری دوربینی 
در سنین پایین تر مبتال به پیرچشمی شوند و 
افراد نزدیک بین در سنین باالتر نیاز به عینک 

مطالعه خواهندداشت.

پزشکی  اورژانس های  جزو  مغزی«  »سکته 
محسوب می شود که ناشی از انسداد یا پارگی 
عروق مغز ناشی از فشار خون باال اتفاق می افتد. 
عالئم سکته  های مغزی به دلیل اینکه با درد همراه 
نیستند اغلب ممکن است موردتوجه نباشند. 
افت بینایی، ضعف یک  طرفه بدن بدون درد، 
اختالل تکلم، سرگیجه ناگهانی همراه دوبینی، 
اختالل بینایی یک چشم و سردرد شدید از عالئم 
پیش درآمد سکته  های مغزی محسوب می شوند. 

مراجعه سریع به بیمارستان بهترین 
تاثیر درمان را دارد

نکته مهم شناخت این عالئم است تا در کمترین 
زمان ممکن به بیمارستان مراجعه شود تا اقدامات 

درمانی هرچه سریع تر صورت گیرد. طی سه 
تا چهار ساعت اول بروز سکته مغزی زمان 
طالیی درمان محسوب می شود اما ممکن 
است پس از این زمان، تزریق دارو چندان 
مؤثر نباشد و پزشک انجام آنژیوگرافی و 

بازکردن رگ را ضروری بداند. فرد مسن که 
دچار فشار خون باال و دیابت است اگر ناگهان 

دچار ضعف یک طرفه شود و حتی اگر ضعف 
برطرف شد، به معنای حمله گذرای مغزی است 
و حتما نیاز به مشورت با پزشک دارد. بروز هر 
کدام از عالئم، زنگ  خطر سکته مغزی است که 
به خصوص در افراد مسن اهمیت بیشتری دارد. 
عالئم حمله گذرای مغزی )TIA( معموال بعد از 
15 دقیقه برطرف می شوند و کمتر از 24 ساعت 
طول می کشند که زنگ خطر سکته  های مغزی 
می تواند باشد. اما اگر عالئم باقی بمانند، سکته 
کامل مغزی است که نیاز به درمان سریع دارد. در 
صورتی که بیمار کمتر از چهار و نیم ساعت پس 
از سکته مغزی به بیمارستان مراجعه کند، می توان 
با تجویز داروهایی که باعث تخریب لخته در رگ 
می شود عالئم را بازگرداند. بنابراین عالئم مربوط 

موارد به سکته مغزی  جزو 

اورژانس مغز و اعصاب تلقی می شوند که نیاز 
به تشخیص و درمان فوری دارد.

انجام سی تی اسکن برای تشخیص 
دقیق آسیب مغزی ضروری است

مشکوک  مغزی  سکته  به  پزشک  که  زمانی 
باشد بالفاصله سی تی اسکن انجام می شود. اگر 
سی تی اسکن سالم باشد دلیل این است که رگ 
بسته شده است اما اگر سی تی اسکن نشانه های 
خونریزی مغز را نشان دهد، درمان متفاوت است 
و حتما نیاز به بررسی در بخش مراقبت  های ویژه 
)ICU( خواهدبود. البته اگر خونریزی وسیع 
باشد ممکن است نیاز به عمل جراحی مغز باشد.

فاکتورهای مختلفی در بروز سکته 
مغزی نقش دارند

سن باال، ابتال به فشار خون و دیابت، چاقی، چربی 
باالی خون، مصرف سیگار و الکل، مصرف 
داروهای ضدبارداری در مبتالیان به میگرن 
و بعضی بیماری های خون و مشکالتی که 
منجر به اختالل بیش از حد خون می شوند 
مانند لوپوس و... می توانند زمینه ساز سکته 
مغزی حتی در سنین جوانی شوند. اما 
دو عامل فشار خون باال و دیابت از دیگر 

عوامل نقش مهم تری دارند.

»پیرچشمی« پدیده ای ناخوشایند اما طبیعی است

فشار خون باال و دیابت مهم ترین علل بروز»سکته مغزی«

با افزایش سن و احتمال بیشتر ابتال به بیماری های 
بیماری های  بروز  خطر  دیابت،  مانند  جسمی 
چشمی و تشدید عوارض آنها نیز افزایش می یابد. 
از جمله این مشکالت و بیماری ها می توان به 
تخریب  )کاتاراکت(،  آب مروارید  پیرچشمی، 
ماکوال(،  )دژنراسیون  شبکیه  مرکز  پیشرونده 
آب سیاه )گلوکوم( و آسیب های شبکیه ناشی 

از دیابت و فشارخون اشاره کرد.

نیاز به عینک مطالعه با افزایش سن 
امری طبیعی است

اغلب افراد بعد از سنین 35 تا 40 سالگی، بدون 
عینک قادر به مطالعه و دیدن اجسام نزدیک نیستند 
و گاه از احساس درد و خستگی چشم هنگام 
مطالعه شکایت دارند. بنابراین، با افزایش سن 
نیاز به استفاده از عینک های مطالعه برای بهبود 
دید نزدیک ناشی از پیرچشمی افزایش می یابد 
و الزم است این عینک ها به طور دوره ای تغییر 
یابند تا مناسب با نمره چشم شوند. در ضمن 
افراد سالمند به علت دالیل متعدد کاهش حدت 
بینائی از جمله آب مروارید و پیری شبکیه، الزم 
است در محیط با نور کافی فعالیت داشته باشند تا 
دچار عواقب ناشی از کاهش دید مانند تروماهای 
ناشی از زمین خوردن و شکستگی اندام ها نشوند.

معاینه ساالنه چشم پس از 40 سالگی 
ضروری است

ساالنه  معاینات  به  توصیه  سن،  افزایش  با 
چشم پزشکی به خصوص بعد از چهل سالگی 
حدت  کنترل  شامل  معاینات  این  می شود. 
وضعیت  بررسی  و  چشم  فشار  و  بینائی 

می شود.  شبکیه  و  لنز  قرنیه، 
افراد سالمند نیاز به بررسی های دوره ای توسط 

جسمی  بیماری های  نظر  از  خانواده  پزشک 
مانند دیابت و فشارخون دارند تا در صورت 
ابتال، درمان به موقع صورت گیرد و از عوارض 
عوارض  شامل  بیماری ها  قبیل  این  گسترده 
چشمی آنها به خصوص بر روی شبکیه چشم 
بایدبه محض  افراد  جلوگیری شود. همچنین 
معاینه  نوبت  یک  دیابت،  به  ابتال  از  آگاهی 
چشم داشته باشند و بعد از آن حداقل یک بار 

در سال معاینه مجدد انجام شود.
 در صوتی که عوارض شبکیه  ناشی از دیابت در 
فرد بروز کرده باشد، با توجه به شدت گرفتاری 
شبکیه ممکن است اقدامات درمانی نظیر لیزر 
محیط شبکیه یا تزریق داخل چشمی )در موارد 
تورم مرکز شبکیه( انجام شود. این افراد الزم است 
قند خون و فشار خون را با شدت بیشتری کنترل 
کرده و معاینات دوره ای چشم در فواصل کمتر 
از یک سال )هر سه یا شش ماه یکبار، بنابر نظر 
چشم پزشک و شدت بیماری( را جدی بگیرند. 

معاینه دوره ای چشم به تشخیص 
زودهنگام »گلوکوم« کمک می کند

معاینه چشم می تواند بسیاری از بیماری های چشمی 
مثل گلوکوم را در مراحل اولیه شناسایی کرده و با اقدام 
درمانی مناسب مانع از گسترش و تشدید عوارض 
شد. توصیه می شود در صورتی که فرد سابقه ابتال به 
بیماری آب سیاه )گلوکوم( را در خویشاوندان نزدیک 
خود دارد، معاینات دوره ای چشم را در سنین پایین تر 
شروع کند تا در صورت بروز عالئم اولیه گلوکوم، 
انجام شود. معاینات چشمی  اقدام درمانی موثر 
برای بررسی بیماری گلوکوم شامل بررسی زاویه 
چشم، معاینه سر عصب بینایی، کنترل فشار چشم و 
همچنین بررسی میدان بینایی است و در صورت لزوم 
تصویربرداری از سر عصب بینایی انجام می شود.

افزایش سن شایع ترین علت 
»آب مروارید« است

از شایع ترین بیماری های چشمی ناشی از افزایش 

سن می توان به آب مروارید )کاتاراکت( اشاره 
لنز طبیعی  کرد. کاتاراکت در واقع به کدرشدن 
داخل چشم گفته می شود که شایع ترین علت آن 
افزایش سن است. با کدر شدن لنز، بینایی فرد 

تار شده و محیط را شفاف نمی بیند. 
مصرف میوه و سبزیجات تازه، عدم استفاده از سیگار و 
کنترل بیماری دیابت می تواند بروز کاتاراکت را به تاخیر 
بیندازد. در صورتی که کاتاراکت باعث کاهش دید 
قابل توجه شده باشد یا عوارض دیگر داخل چشمی 
مانند التهاب یا افزایش فشار چشم ایجاد کرده باشد 
الزم است با اقدام جراحی برداشته شده و به جای 

آن یک لنز مصنوعی داخل چشمی گذاشته شود.

معاینه شبکیه برای تشخیص بیماری 
»پیری و تخریب مرکز شبکیه« 

ضروری است
بیماری پیری و تخریب مرکز شبکیه )دژنراسیون 
ماکوال( ناشی از افزایش سن، از جمله بیماری های 

شایع ناشی از افزایش سن است که در زنان، افراد 
سیگاری و مبتالیان به پرفشاری خون شایع تر است. 
از جمله عالئم اولیه ابتال به آن می توان به احساس 
کج ومعوج دیدن خطوط صاف اشاره کرد که به 

تدریج به کاهش دید منجر می شود. 
در  را  بیماری  این  می تواند  چشم  شبکیه  معاینه 
مراحل اولیه تشخیص داده و در صورت لزوم از 
تصیربرداری های سبکیه استفاده شود. قطع سیگار، 
کنترل فشار خون و مصرف میوه و سبزیجات تازه 
به کاهش شدت بیماری کمک می کند و در مواردی 
که چشم پزشک صالح بداند اقدامات درمانی شامل 
تجویز مکمل های خوراکی یا تزریقات داخل چشمی 

) در موارد پیشرفته بیماری( انجام می شود.

»خشکی چشم« معموال با قطره اشک 
مصنوعی بهبود می یابد

احساس سوزش، جسم خارجی، خارش یا حتی 
تاری دید موقتی می تواند از عالئم خشکی چشم 
ابتال  احتمال  افزایش  سن،  افزایش  با  که  باشد 
به بیماری های مختلف جسمی و مصرف برخی 
با  داروها، تشدید می شود. در این موارد اغلب 
تجویز قطره های چشمی شامل قطره اشک مصنوعی 

عالئم کاهش می یابند.

»مگس پران« یکی از عالئم شایع 
چشم سالمندان است

محیط  در  )مگس پران(  شناور  اجسام  مشاهده 
به خصوص در نور روشن، از عالئم شایع چشمی 
با افزایش سن است. در صورتی که این عالئم تشدید 
شده و یا همراه دیدن جرقه های نورانی باشد الزم 
است به متخصص چشم مراجعه شود و معاینه 
کامل شبکیه چشم )بعد از ریختن قطره گشادکننده 
مردمک( انجام شود زیرا ممکن است شبکیه تحت 

کشش باشد یا از قسمتی دچار پارگی شده باشد.

»اشک ریزش «  مداوم گوشه داخلی 
چشم را نباید بی اهمیت دانست

در صورتیکه فرد سالمند از اشک ریزش مداوم 
بدون  یا  با  داخلی چشم خود  در سمت گوشه 
ترشحات چرکی در این محل شکایت دارد، باید 
وی از نظر انسداد مجرای اشکی معاینه و در صورت 
مسدود بودن مسیر تخلیه اشک، اقدام جراحی انجام 
شود تا از عوارض عفونی بعدی جلوگیری شود.

»کاهش دید ناگهانی« می تواند 
نشان دهنده مشکل جدی چشم باشد

کاهش دید ناگهانی می تواند نشان دهنده بیماری های 
مخاطره آمیز چشمی نظیر پارگی شبکیه، گرفتاری 
عصب بینائی یا عروق شبکیه باشد و معاینه فوری 
چشم جهت اقدامات درمانی بعدی و کنترل عوارض 

چشمی در این موارد ضروری است.

کنترل سالمت عمومی و معاینات 
ساالنه چشم برای همه سالمندان 

ضروری است
در پایان توصیه می شود که افراد سالمند ضمن 
کنترل بیماری های جسمی نظیر دیابت و پرفشاری  
خون که عوارض چشمی دارند، حداقل یکبار 
در سال معاینات کامل چشم داشته باشند تا در 
چشمی،  بیماری های  از  یک  هر  بروز  صورت 
ضمن تشخیص بیماری در مراحل اولیه؛ بتوان 

اقدام درمانی مؤثر را انجام داد.

معاینه منظم چشم برای تشخیص زودهنگام بیماری های مرتبط با سالمندی اهمیت دارد

چقدر وجود مشکالت بینایی در سالمندان طبیعی است؟
با افزایش سن نیاز به استفاده از 
عینک های مطالعه برای بهبود دید 

نزدیک ناشی از پیرچشمی افزایش 
می یابد و الزم است این عینک ها 

به طور دوره ای تغییر یابند تا مناسب 
با نمره چشم شوند. در ضمن افراد 

سالمند به علت دالیل متعدد کاهش 
حدت بینایی از جمله آب مروارید و 

پیری شبکیه، الزم است در محیط با 
نور کافی فعالیت داشته باشند تا دچار 

عواقب ناشی از کاهش دید مانند 
تروماهای ناشی از زمین خوردن و 

شکستگی اندام ها نشوند

 دکتر امین زند
متخصص و جراح چشم، استادیار 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 دکترفاطمه عبدی 
متخصص چشم و فوق تخصص 

شبکیه، استادیار دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

 دکتر سعید قزوینیان
متخصص مغز و اعصاب 

)نورولوژیست(



موفقیت یک داروی 
کنترل باروری مردان 

در پیشگیری از بارداری 
در آزمایش های حیوانی

یک داروی ضد باروری ایجاد 
پژوهشگران  به وسیله  شده 
آمریکایی ممکن است به یک 
گزینه کوتاه مدت و سریع االثر 
برای مردان برای پیشگیری از 
گزارش  شود.به  بدل  بارداری 
یاهو نیوز یک داروی ضدبارداری 
بررسی  اساس  بر  تجربی 
منتشرشده بوسیله پژوهشگران 
در  کورنل  ویل  پزشکی  کالج 
نیویورک توانستهاست به طور 
موقت اسپرم ها را در موش های 
این  به  و  بیندازد  کار  از  نر 
ترتیب دانشمندان یک قدم به 
ایجاد یک قرص پیشگیری از 
بارداری کوتا ه مدت و سریع االثر 
قرص های  )مانند  مردان  برای 
ضد بارداری فعلی برای زنان( 

نزدیک تر شده اند.

در این بررسی یک دوز واحد از 
ترکیبی به موش های نر داده شد 
که به طور موقت »آدنیل سیکالز 
محلول« )sAC( – آنزیمی را که 
برای فعال کردن توانایی اسپرم 
برای شنا کردن و بالغ شدن در 
حین حرکت در دستگاه تناسلی 
تخمک  کردن  بارور  و  زن 

ضروری است- مهار می کرد.
این بررسی نشان داد که موش های 
نری که با این ترکیب درمان شده 
بودند، »رفتار جفت گیری طبیعی« 
در  بارداری  هیچ  دادند،  نشان 
موش های ماده رخ نداد، در حالی 
که موش های نری که دارونما یا 
پالسبو دریافت کرده بودند، در 
۳۰ درصد موارد جفت  هایشان را 
باردار کردند. موش های نر تا ۵/۲ 
ساعت نابارور باقی ماندند و سه 
ساعت پس از دریافت دارو برخی 
از اسپرم هایشان دوباره توانایی 
حرکت را به دست آوردند. پس از 
۲۴ ساعت، موش های نر باروری 
کامل را به دست آوردند و هیچ 
عارضه جانبی در موش های نر 

مشاهده نشد.
این پژوهشگران می گویند این 
بررسی نشان داد که ایجاد یک 
دارو ضد بارداری برای مردان 

هدفی قابل دست یابی است.
سازمان  جمعیت  صندوق 
از  نیمی  تقریبا  می گوید  ملل 
هستند  ناخواسته  بارداری ها 
و بار پیشگیری از بارداری به 
طور نامتناسبی بر دوش زنان 
بررسی همچنین  این  می افتد. 
از یک رویکرد غیر هورمونی 
استفاده کرده بود که یک مزیت 
عمده شمرده می شود و این دارو 
به عوارض ناخواسته  قرص های 
معمول هورمونی پیشگیری از 

بارداری نمی انجامد.
می گویند  پژوهشگران  این 
این  آزمایش  حال  در  اکنون 
 sAC ترکیب مهارکننده آنزیم
در خرگوش ها هستند که دستگاه 
انسان ه  به  شبیه  تناسلی شان 
ااست و در عین حال در حال 
بهبود بخشیدن به ترکیب های 
نامزدشده برای این داروی در 

مرحله پیش بالینی هستند.

تازه ها

■ 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.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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جهانی  سازمان  ایمن سازی  بخش  مدیر 
بهداشت روز جمعه چین را به خاطر پیشرفت 
سریع در واکسیناسیون سالمندان در مقابل 
کنترل های  برداشتن  هنگام  از  کووید-1۹ 
سختگیرانه ضد ویروس در ماه پیش ستود.
به گزارش رویترز جمعیت ۴/1 میلیارد نفری 
چین از هنگام ظهور کروناویروس جدید 
عامل بیماری کووید-1۹ در شهر ووهان 
در مرکز این کشور، عمدتا از این بیماری 
مصون مانده است. از هنگام برداشته شدن 
محدودیت های ضد کرونا در ماه دسامبر 
اوج گیری  دستخوش  چین  ماه(،  )آذر 
بی سابقه موارد عفونت کرونا بوده است، 
گرچه مقامات می گویند این شیوع از نقطه 

اوج خود عبور کرده است.
کیت اوبراین، در یک جلسه رسانه ای در 
ژنو در مقر سازمان جهانی بهداشت گفت: 
»چین پیشرفت عمده ای در این زمینه کرده 
است و در تالش است هم دوزهای اولیه 
واکسن و هم دوزهای یادآور آن را به هر 
سالمندی در این کشور برساند.« البته او افزود 
که برای برخی از سالمندان درک تغییرات 
در سیاست واکسیناسیون »مشکل« است، 
چرا که قبال به آنها توصیه شده بود به دنبال 

حفاظت از ویروس نباشند.«
مقامات بهداشتی چین روز پنجشنبه اعالم 
کردند که شمار افراد نیازمند مراقبت ویژه در 
بیمارستان هیا چین از نقطه اوج خود گذشته 
است و این در حالی است که میلیون ها نفر 
در این کشور در دوران تعطیالت سال نو 
قمری در حال مسافرت برای تجدید دیدار 
با خانواده هایشان هستند و نگرانی ها درباره 

بروز شیوع های تازه افزایش یافته است. ارقام 
رسمی شیوع کرونا چین از هنگام برداشته 
شدن ناگهانی محدودیت ها در این کشور 
از  را  نفر  میلیارد   ۴/1 سال  سه  برای  که 
این بیماری دور نگهداشت، با تردیدهای 

گسترده ای روبرو شده است.
چین در شنبه پیش اعالکرد حدود ۶۰۰۰۰ 
نفر در بیمارستان های این کشور در فاصله 
کووید  علت  به  ژانویه   1۲ تا  دسامبر   8
برابری   1۰ حدود  افزایش  که   – مرده اند 
برای  قبلی  اعالم شده  آمارهای  به  نسبت 

مدت های مشابه است.
اما در این شمار مرگ ها افراد درگذشته در 
خانه به حساب نیامده اند و برخی از پزشکان 
در چین گفته اند که از گذاشتن نام بیماری 

کووید در گواهی های فوت نهی شده اند.
یک شرکت داده های بهداشتی در انگلیس 
گرفتن  اوج  با  که  است  کرده  پیش بینی 
مسافرت ها در ایام پرازدحام تعطیالت سال 
نوی قمری شمار مرگ ها روزانه از بیماری به 
۳۶۰۰۰ مورد برسد. برخی دیگر از کارشناسان 
هم پیش بینی می کنند در سال جاری میالدی 
در چین حدود یک میلیون نفر به علت کرونا 

بمیرند. اما یک مقام کمیسیون ملی بهداشت 
چین در یک گردهمایی خبری در روز پنجشنبه 
گفت چین از دوره اوج بیماران کرونا در 
و  اورژانس  بخش های  تب،  کلینیک های 

بخش های مراقبت  ویژه گذشته است.
به گفته این مقام، شمار بیماران در بخش های 
مراقبت ویژه بیمارستان ها در 17 ژآنویه )۲7 
دی( بیش از ۴۰ درصد کمتر از ۵ ژانویه بود.
اعالم  آن  از  پس  جدید  داده های  این 
رئیس جمهور  جین پنگ،  شی  که  می شود 
چین درباره مجهز نبودن مناطق روستایی 
برای رویارویی با اوج گیری شمار عفونت ها 
در دوران تعطیالت که به طور رسمی از ۲1 
ژانویه شروع می شود و ساکنان شهرها را به 
زادگاه   هایشان می  کشاند، ابراز نگرانی کرد.
پیش از ظهور کووید در شهر ووهان در مرکز 
چین در اواخر سال ۲۰1۹  فصل تعطیالت 
سال نوی قمری در چین به عنوان بزرگترین 
مهاجرت ساالنه مردم بر روی کره زمین 

شناخته می شد.
برای  پیامش  در  چهارشنبه  روز  در  شی 
تعطیالت که در تلویزیون دولتی چین پخش 
شد، گفت: »پیشگیری و کنترل کووید در 
چین هنوز در وضعیتی از تنش است، اما 
روشنایی در پیش است و استقامت به پیروزی 

منجر می شود.«
شی گفت: »من بیش از همه درباره مناطق 
روستایی و کشاورزان نگران هستم. مراکز 
پزشکی در مناطق روستایی نسبتا ضعیف 
مناطق  این  در  پیشگیری  بنابراین  هستن، 
دوش  به  سنگینی  وظیفه  و  است  مشکل 

کارکنان بهداشتی است.«

سیاست  از  چین  ناگهانی  تقریبا  خروج 
سختگیرانه،  عمومی  قرنطینه های 
آزمایش  و  مسافرتی  محدودیت های 
افزایش  باعث  همچنین  کووید  گروهی 
تقاضا برای داروهایی شده است که مردم 
برابر  در  خودشان  از  آنها  با  می خواهند 

بیماری محافظت کنند.
پنجشنبه  روز  دیلی  چاینا  دولتی  روزنامه 
گزارش کرد که شرکت های داروسازی در 
چین برای برآورده کردن این تقاضای فزاینده 
ظرفیت تولید خود برای داروهای اساسی 
ضد تب و سرفه تا سه برابر افزایش داده آند.
پاندمی بر  با  تا به حال برای مقابله  چین 
و  است  کرده  تکیه  داخلی  واکسن های 
داروهای خارجی برای کووید -1۹ هم به 

سختی در چین به دست می آیند.
ساخت  پاکسلووید  ویروسی  داروی ضد 
شرکت فایزر در چین در دسترس است، 
رسمی  مجاری  از  آوردن  دست  به  اما 
ویروسی  ضد  است.داروی  مشکل  بسیار 
داروسازی  شرکت  ساخت  مولنوپیراویر 
اما  است،  شده  تایید  چین  در  هم  مرک 

هنوز به طور گسترده در دسترس نیست.
استفان بانسل، مدیر عامل شرکت آمریکایی 
حال  در  که  گفت  چهارشنبه  روز  مدرنا 
رساندن  برای  مقامات  با  فعالی  مذاکرات 
جدیدتر  فناوری  با  کرونای  واکسن های 

mRNA این شرکت به چین است.
»سازمان ملی فراورده های پزشکی چین« در 
اجالسی در این هفته وعده داد که قیمت  
داروهای مربوط به کووید را تثبیت کند و 

جلوی فروش داروهای تقلبی را بگیرد.

سازمان جهانی بهداشت: چین در واکسیناسیون سالمندان »پیشرفت عمده ای« کرده است

خانوااده بروس ویلیس اعالم کردند بیماری 
او پیشرفت کرده است و او اکنون دچار زوال 
پیشانی-گیجگاهی  دمانس بخش  یا  عقل 

مغز تشخیص داده شده است.
خانواده  تودی  ای  یواس  از  گزارش  به 
هنگامی  گفتند: »از  بیانیه شان  در  ویلیس 
آفازی  تشخیص   ۲۰۲۲ بهار  در  ما  که 
کردیم،  مطرح  او  برای  را  )زبان پریشی( 
اکنون  و  است  کرده  پیشرفت  او  بیماری 
تشخیص اختصاصی تری برای او داده شده 

است: زوال عقل پیشانی-گیجگاهی.«
یک  فقط  ارتباطی  مشکالت  »متاسفانه 
عالمت بیماری است که بروس با آن مواجه 
است. با اینکه این وضعیت دردناک است، 
تشخیص  باالخره  که  است  تسکین  مایه 
واضحی برای بیماری او داده شده است.« 
این بیانیه جدید پس از آن منتشر می شود 
که خانواده ویلیس در مارس ۲۰۲۲ اعالم 
کردند که او به خاطر مشکالت سالمتی از 

بازیگری کناره می گیرد.

 )FTD( پیشانی-گیجگاهی  عقل  زوال 
آلزایمر  بیماری  با  اختاللی مغزی است و 
از  گروهی  شامل   FTD است.   متفاوت 
اختالالت مغزی می شود که به علت تحلیل 
رفتن بخش های پیشانی و/یا گیجگاهی مغز 
به وجود می آیند. این بخش های مغز عموما 

با شخصیت، رفتار و زبان ارتباط دارند.
این اختالل زیرنوع های گوناگونی دارد و با 
بیماری آلزایمر متفاوت است، چرا که افراد 
دچار زوال پیشانی- گیجگاهی معموال در 
سین پایین تر در اوائل دهه ۴۰ زندگی تا اوائل 

دهه ۶۰ زندگی  تشخیص داده می شوند.  
بر  بزرگتری  اثر  آلزایمر  به  نسبت   FTD
کار، خانواده و امور مالی فرد می گذارد. این 
بیماری ممکن است با آلزایمر، پارکینسون یا 
اختالل های روانپزشکی اشتباه شود و معموال 
بیش از سه سال طول می کشد تا تشخیص 
داده شود. در مورد ویلیس نیز ابتدا بیماری 
»آفازی« یا زبان پریشی تشخیص داده شد 

که بیماری متفاوتی است.
علت دقیق زوال عقل پیشانیی-گیجگاهی 
در حال حاضر معلوم نیست، اما جهش های 
ژنتیکی وجود دارند که با این بیماری مربوط 
شده اند. برخی از بیماران مبتال به FTD در 
سلول های مغزی شان ساختارهای ظریفی به 
نام اجسام Pick دارند که حاوی مقداری 
از  غیرطبیعی  نوع  یا  پروتئین  غیرطبیعی 

پروتئین است.
عامل زمینه ساز مشخصی که خطر دچار شدن 
به این بیماری را افزایش دهد، شناخته نشده 
است، اما در افرادی که در سابقه خانوادگی شان 

افراد دچار به زوال عقل وجود دارد، احتمال 
دچار شدن به این بیماری بیشتر است، اما در 
مجموع این بیماری »تک گیر« یا اسپورادیک 
شمرده می شود. یک علت احتمال دیگری 

بیماری ممکن است ضربه به سر باشد.
FTD بر رفتار و شخصیت شخص تاثیر 
در  مشکالت  باعث  می تواند  و  می گذارد 
بیماری در موارد  این  سخن گفتن شود.  
نادری می تواند مشکالت حرکتی ایجاد کند. 
هر بیمار FTD عالئم خاص خود را دارد 
که بسته به این دارد که بیماری کجای مغز 
را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه منتشر 
تدریج  به  معموال  بیماری  عالئم  می شود. 
بدتر می شوند و بیمار را زمین گیر می کنند.
این بیماری عالجی ندارد و هیچ درمانی که 
بتواند پیشرفت بیماری را ُکند یا متوقف کند، 
در دست نیست. معموال بیماران نه به علت 
عوارض  علت  به  بلکه  بیماری  این  خود 
مرگباری مانند ذات الریه، عفونت یا جراحات 

ناشی از افتدن می میرند.

بروس ویلیس دچار زوال »پیشانی-گیجگاهی« تشخیص داده شد

نقشه سالمت

هشدار نارنجی نفوذ 
 گردوغبار از عراق 
به خوزستان/ ایسنا

بستری شدن 27 بیمار مبتال 
به کرونا در فارس/ ایسنا

دوربين سالمت 

پرچم ترکیه برای یادبود قربانیان زلزله روی مجسمه مسیح منجی در ریودوژانیروی 
برزیل انداخته شده است.      گتی ایمجز

مراسم نمادین تشییع جنازه امام موسی کاظم )ع( در بغداد
      رویترز

پوشش برف و یخ در کوه لو در لوشان چین. 
      رکس

یک کواال در مرکز توانبخشی در یک پارک ملی در استرالیا 
                       رکس

شکوفایی بیابان به علت باران شدیدتر از معمول در زمستان در رفح عربستان سعودی
 گتی ایمجز

یک پاندا در یک مرکز حفاظت و پژوهش در ون چوآن چین استراحت می کند.
      رکس

یک بررسی جدید که نتایج آن ر ژورنال لنست 
منتشر شده است، نشان می دهد که عفونت های 
گذشته کروناویروس حفاظتی قوی و درازمدت 
در برابر شدیدترین پیامدهای بیماری ایجاد 
دوز  دو  از  ناشی  حفاظت  با  که  می کنند  
واکسن های پیشرفته mRNA برابری می کند.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از ان بی 
سی نیوز این بررسی نشان داد که ایمنی ناشی 
از عفونت خطر بستری شدن و مرگ ناشی 
از عفونت دوباره تا دست کم 1۰ ماه تا 88 

درصد کاهش می دهد.
دکتر کریستوفر موری، رئیس انستیتوی سنجش 
و ارزیابی بهداشتی در دانشگاه واشنگتن و 
نویسنده ارشد مقاله این بررسی گفت: »این 
یافته ها خبری خوب هستند، از این لحاظ که 
حفاظت در برابر بیماری شدید و مرگ پس 

از عفونت تا 1۰ ماه ادامه پیدا می کند.«
شیوع  از  پیامدی  است  ممکن  یافته ها  این 
اُمیکرون کرونا در زمستان  انفجاری سویه 
گذشته باشند. به گفته موری، با وجود عفونت 
شمار بسیاری از افراد در این موج، با احتمال 
زیاد بسیاری از این افراد هنوز دارای حفاظت 

در برابر بیماری شدید هستند.

می کنند  تاکید  کارشناسان  حال،  این  با 
افراد  در  خصوص  به  واکسیناسیون  که 
واکسینه نشده شیوه بهتری برای ایجاد حفاظت 

در برابر خطرات کووید است. 
به گفته موری، مشکل این گفته »من دچار 
عفونت می شوم تا ایمنی به دست آورم« این 
است که شما یکی از افرادی بشوید که کارشان 

به بیمارستان می کشد یا می میرند.
این بررسی بزرگترین متاآنالیز یا فراتحلیل تا به 
حال درباره ایمنی به دنبال  عفونت کروناویروس 
است. این پژوهش شامل ۶۵ بررسی از 1۹ 
کشور می شد و خطر دچار شدن دوباره به 
کووید-1۰ را در افرادی که از عفونت های 
قبلی بهبود پیدا کرده بودند با افرادی که در 
موج قبلی کرون دچار عفونت نشده بودند، 
مقایسه می کند. افرادی که ایمین هیبرید یا 
دورگه یعنی ایمنی ناشی از هر دوی عفونت 
و واکسیناسیون را داشتند، از این بررسی کنار 
گذاشته شدند. زیرسویه های اُمیکرون که در 
اواخر پاییز و ابتدای زمستان سال پیش ظهور 
کردند، از جمله BQ1  و زیرسویه اکنون غالب 
XBB.!.۵ در این بررسی گنجانده نشده بودند.

با اینکه عفونت قبلی باعث میزان باالیی از 

حفاظت در برابر بیماری شدید شده بود، اما 
افراد همچنان می توانند دوباره دچار عفونت- 
به خصوص با زیرسویه های جدید اُمیکرون 
باره  این  با شواهد در  یافته ای که  شوند- 
مطابقت دارد که حفاظت در برابر عالمت دار 
شدن عفونت سریع تر از حفاظت در برابر 

بستری شدن و مرگ اُفت می کند.
این پژوهشگران می گویند ایمنی ایجاد شده 
اگر  اندازه،  از عفونت »دست کم به همان 
نه باالتر« از ایمنی ناشی از دو دوز واکسن 
mRNA بود.  این پژوهشگران می گویند 
بی خطرترین  واکسیناسیون همچنان  گرچه 
روش برای حفاظت در برابر کرونا است، 
سابقه عفونت های قبلی کرونا باید دست کم 

در تصمیم های سیاستگذاری مانند ضرورت 
واکسیناسیون مورد توجه قرار گیرد.

به گفته موری، به همین دلیل است که در 
اروپا شواهد عفونت گذشته از لحاظ شرایط 
ورود به رویدادهای عمومی یا استخدام معادل 

واکسیناسیون شمرده می شود.
یک یافته دیگر این بررسی این بود که ایمنی 
به دست آمده پس از عفونت ظاهرا نسبت 
 mRNA به ایمنی ناشی از دو دوز واکسن
دوام بیشتری دارد و به سرعت کمتری کاهش 
پیدا می کند. البته به گفته موری تزریق دوز 
یادآور یا بوستر واکسن می تواند ایمنی ناشی 
از واکسن را دوباره به سطح باالیی بازگرداند.
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا در 
حال حاضر توصیه می کنند افراد پس از دچار 
شدن به عفونت سه ماه صبر کنند و بعد از آن 
دوز یادآور یا بوستر واکسن را تزریق کنند. اکنون 
با توجه به این یافته ها، کارشناسان می گویند 
در افراد که دستگاه ایمنی سالمی دارند ممکن 
است معقول باشد که این فاصله میان عفونت 
و دوز یادآور واکسن تا شش ماه افزایش یابد 
تا فرصت کافی به کامل شدن پاسخ ایمنی به 

عفونت داده شود.

عفونت های قبلی کرونا به همان اندازه واکسیناسیون از بیماری شدید و مرگ جلوگیری می کند
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