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چاپ
 دوم

چگونه از روند تحليل 
عضالت جلوگيرى كنيم؟

ورزش هاى 
(MS) ام اس

چگونه از حداقل ورزش 
حداكثر استفاده را ببريم؟

تمرين هاى
تـر دمـيل

پرسشى از  دكتر محمدرضا 
كاظمى متخصص كودكان

براى كودكان
موبل بخريم يا نه؟

در جامعه كنونى ما 60درصد كودكان 7 تا 14 سال 
تلفن همراه دارند؛ آمارى نگران كننده كه مرتب در 

حال افزايش است. برخالف آنچه شايد اكثر مادرها 
و پدرها گمان مى كنند، داشتن تلفن همراه باعث 
نمى شود كودك شما در دسترس تر باشد بلكه به 

مرور او را از شما دور مى كند... صفحه 12

توصيه هاى دكتر بابك مهشيدفر 
متخصص طب اورژانس

حفظ سالمت 
در برف و باران
در يك روز تعطيل ابرى با نسيمى ماليم و لطيف 
همراه چند نفر از دوستان تصميم گرفتيم به يكى 

از كوه هاى اطراف شهر برويم. همه چيز عادى بود 
ولى ظرف مدت زمان كمى آسمان نيلگون به رنگ 

ملحفه آب كشيده درآمد و نم نم باران شروع به 
باريدن گرفت و... صفحه 18-19

ام اس يك بيمارى خودايمنى است كه مغز و نخاع را 
تحت تاثير قرار مى دهد و باعث از دست  دادن كنترل، 

ديد، تعادل و حواس مى شود.  اين بيمارى روى 
ارگان هاى مختلف بدن اثر منفى مى گذارد كه يكى از 

آنها سيستم اسكلتى- عضالنى است. روش هاى مختلفى 
براى كنترل ام اس وجود دارد كه يكى از آنها ورزش 

است. طبق اعالم مركز ملى فعاليت بدنى و ناتوانى 
آمريكا، ورزش عالوه بر بهبود سالمت عمومى...

صفحه 26

دويدن روى تردميل، جزو ورزش هاى هوازى محسوب 
مى شود كه مى توان آن را در 2 نوبت 15 دقيقه اى يا 3 نوبت 
10 دقيقه اى در طول روز، انجام داد. اين در حالى است كه 

اگر شما اصول ابتدايى اين نوع از دويدن را ندانيد و آنها 
را رعايت نكنيد، عالوه بر خستگى هاى مفرط، با دردهاى 

موضعى مفصلى و عضالنى هم مواجه خواهيد شددر 
«تناسب اندام» اين هفته به نكته هايى درباره راه و رسم 

درست دويدن روى تردميل، اشاره اى داشته ايم و...
صفحه 27

چهار پايه شادى 
در خانواده

گفت وگو با دكتر محمدمهدى 
لبيبى جامعه شناس

در مورد خانواده شاد تعبيرهاى مختلفى وجود دارد 
ولى قطعا خنديدن و چهره اى شاد داشتن به معنى شاد 

بودن خانواده نيست. خانواده در واقع محيطى است كه 
افراد بايد در آن احساس خوب و پر از آرامشى داشته 

باشند. آرامش داشتن در خانواده باعث مى شود ما خانه 
را از محيط كارمان جدا كنيم و با بودن در خانه احساس 

خوبى به ما دست بدهد، بنابراين آرامش ... صفحه 11

پيچيدگى هاى كنترل آلودگى هوا درپايتخت
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صفحه 4

 وزن كـم كـردم؟

شهره لرستانى
و كاهش وزن 40 كيلوگرمى
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مموم د

پرونده  پزشكى پرونده  پزشكى 
محمدعلى اينانلو محمدعلى اينانلو 
كه مرد سفر بود و كه مرد سفر بود و 
عاشق ايرانعاشق ايران

سفر آخرسفر آخر
ايايررانلوانلو

صفحه هاى 6-7



شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهارسالمت در ايران2

دكتر ايرج حريرچى قائم مقام وزير بهداشت درنشست خبرى وزارت بهداشت:

قضيه خمينى شهر اصفهان خط قرمز ماستقضيه خمينى شهر اصفهان خط قرمز ماست
خبرى  نشست  دومين 
وزارت  سخنگوى 
ايرج  دكتر  بهداشت، 
از  پس  ،تنها  حريرچى 
گذشت 2 هفته از اولين نشست خبرى كه 
براى  بود،  كرده  برگزار  بهداشت  وزارت 
پاسخگويى به سواالت خبرنگاران و تشريح 
اقدامات مهم وزارت بهداشت برگزار شد. 
قائم مقام وزير بهداشت با اشاره به اينكه حوزه 
سالمت به دليل اينكه مردم به طور روزمره با 
آن در ارتباط هستند بسيار پرهزينه است، 
وضعيت دخل و خرج بهداشت و سالمت 
را در كشور با دنيا مقايسه كرد و اطالعات 
قابل توجهى در مورد مهم ترين مسائل نظام 
سالمت كشور از شيوع آنفلوانزا گرفته تا 
وضعيت سالمت دهان و دندان ايرانى ها و 
حتى سرنوشت پزشك خانواده و هزينه هاى 
درمان بيماران روانى ارائه داد كه در گزارش 

اين هفته «سالمت در ايران» مى خوانيد.

«ميزان مراجعه سرپايى هر ايرانى به بيمارستان 
در سال 10/2 درصد است و حدود يك دهم 
مردم نيز ساالنه در بيمارستان ها و مراكز درمانى 
بسترى مى شوند. همچنين كشور ما در رتبه 
سى ودوم دنيا از نظر توليد ناخالص داخلى 
نظر  از  و  دارد  قرار  معمول  دالر  محاسبه  با 
دالر بين المللى كه قابل مقايسه تر است، كشور 

هفدهم دنيا و از نظر سرانه و قدرت خريد 
كشور هفتادم دنيا هستيم.»

در  مقدمه  اين  بيان  با  حريرچى  ايرج  دكتر 
ملى  ناخالص  توليد  از  سالمت  سهم  مورد 
توضيح داد: «كشور ما از لحاظ سهم سالمت 
از توليد ناخالص ملى در رتبه 88 دنيا قرار 
دارد كه در مقايسه با ساير كشورهاى جهان، 

در وضعيت عقب تر قرار گرفته ايم.» سخنگوى 
وزارت بهداشت با اشاره به اينكه هيچ كشور 
توسعه يافته و در حال توسعه اى در دنيا در 30 
سال اخير هزينه هاى بهداشتى-درمانى خود را 
كاهش نداده، گفت: «در تمام الگوهاى موفق 
بين المللى هزينه سالمت را كنترل يا مديريت 
كرده اند. در كل دنيا پرداخت هزينه هاى درمانى 

مردم از جيب 18 درصد است، در حالى كه در 
كشور ما تا سال منتهى به 92 اين هزينه به طور 
متوسط 55 درصد بوده كه اين هزينه ها نه وارد 

چرخه تخصيص و انباشت منابع مى شود.»
طبق گفته هاى قائم مقام وزارت بهداشت، در 
باالست،  جيب  از  پرداخت  كه  كشورهايى 
وزارت بهداشت و بيمه ها ضعيف هستند و 
نمى توانند سياست گذارى كنند و سيستمى كه 
در دنيا پيشنهاد مى شود، اين است كه رابطه 
به  حتى  و  حداقل  به  پزشك  و  بيمار  مالى 
صفر برسد و سهم بيمه ها و دولت در تامين 

هزينه هاى بهداشت و درمان باال برود.

ماليات  براى كاالهاى آسيب رسان
نشست  اين  ادامه  در  حريرچى  ايرج  دكتر 
براى  بهداشت  وزارت  پيشنهادهاى  خبرى، 
بودجه سال 95 در حوزه وزارت بهداشت را 
تشريح كرد: «پيشنهاد جدى ما اين است كه 
بودجه بهداشت و درمان از بودجه جارى و 
قيمت نفت تاثير نگيرد و بخشى از اعتبارات ما 
به بيمه ها و كمك دولت به بيمه ها اختصاص 
يابد. در مورد بخش هاى ديگر نيز پيشنهادمان 
اين است كه نسبتى از ماليات بر ارزش افزوده 
كه به بخش بهداشت و درمان تعلق مى گيرد، 

افزايش يابد. همچنين پيشنهاد ديگرمان مربوط 
به بحث ماليات بر كاالهاى آسيب رسان در 
سالمت است كه يكى از مهم ترين كاالهاى 
آسيب رسان به سالمت كه بايد به آن ماليات 
گفت  مى توان  است.  سيگار  بگيرد،  تعلق 
سيگار  مصرف  كاهش  كه  ابزارى  مهم ترين 
را به دنبال دارد، افزايش قيمت و ماليات بر 
مواد دخانى است. به همين منظور طرحى را 
به دولت ارائه داديم كه طى 5 سال، ساالنه 11 
هزار ميليارد تومان از طريق ماليات بر سيگار 
درآمد ايجاد مى كند. اين طرح 2 هدف را دنبال 
مى كند؛ ابتدا بيمارى ها را كاهش مى دهد و از 
طرف ديگر مى تواند درآمدى براى بهداشت 

و درمان باشد.»

قضيه خمينى شهر اصفهان
دكتر ايرج حريرچى در مورد برنامه وزارت 
كشيدن  مانند  اتفاقاتى  اينكه  براى  بهداشت 
بخيه هاى كودك 4 ساله در خمينى شهر اصفهان 
تكرار نشود، توضيح داد: «موضوع كشيدن 
بخيه ها از آن اتفاقاتى بود كه اصال در سيستم 
بهداشت و درمان كشور شايع نيست و جزو 
اتفاقات نادر است. ممكن است كسى به 
مراكز درمانى مراجعه كند و به دليل نداشتن 
پول درمان مورد نظر را نگيرد، اما اين موردى 
كه در خمينى شهر اتفاق افتاد، خيلى نادر 
است.»وى در ادامه تاكيد كرد: «هر روز بيش 
از 1600 پرونده نزاع در پزشكى قانونى ثبت 
مى شود كه ممكن است درصد بسيار كمى 
از آن مربوط به نزاع هاى بيمارستان باشد 
ولى اين مساله انعكاس وسيعى پيدا مى كند 
كه مقدارى از آن مربوط به ضعف ما بوده 

و بخشى به دليل فرهنگ رسانه اى است.»
سخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به نقش 

رسانه  ها و فضاى مجازى در بزرگنمايى برخى 
اتفاقات افزود: «معموال فضاى مجازى به اين 
كه  اخبارى  انتشار  با  و  مى زند  دامن  مسائل 
بيش از حد و اندازه به آن پرداخته مى شود، 
حواشى ايجاد مى شود.» دكتر حريرچى در پاسخ 
به اين سوال كه آيا وزارت بهداشت در نظر 
دارد رسيدگى به بيماران اورژانسى ناشى از 
حوادث را رايگان كند، گفت: «رايگان شدن 
چنين خدماتى منوط به داشتن منابع است. در 
زمينه تصادفات از طريق بيمه شخص ثالث منبع 
را پيش بينى كرده ايم ولى در مورد حوادث و 
نزاع اين موضوع پيش بينى نشده و نمى توان 
بودجه عمومى را صرف چنين مواردى كرد 
ولى بايد بگويم قضيه خمينى شهر اصفهان جزو 
مواردى است كه خط قرمز ماست و به هيچ 
خدمات  از  پول  به دليل  شخصى  نبايد  وجه 

درمانى محروم شود.»

معاينه دندان  دانش آموزان
در ايران آمار افرادى كه دندان هاى پوسيده، 
كشيده شده يا پرشده دارند، بسيار باالست و 
مهم ترين اقدامى كه مى توان در اين زمينه در نظر 
گرفت، پيشگيرى است. دكتر حريرچى با بيان 
اين مطلب در مورد اقداماتى كه براى سالمت 
دندان دانش آموزان انجام شده، توضيح داد: 
«امسال دندان هاى تمام دانش آموزان كالس اول 
ابتدايى مورد معاينه قرار گرفته و فلورايدتراپى 
شده اند و در سال آينده تالش مى كنيم معاينه 
دندان و فلورايدتراپى دانش آموزان راهنمايى و 
دبيرستان را تحت پوشش قرار دهيم. همچنين 
كه  مردمى  براى  را  دندان پزشكى  خدمات 
ندارند،  خصوصى  نرخ  با  الزم  استطاعت 

فراهم كنيم.»
مورد  در  بهداشت  وزارت  سخنگوى 
تعرفه هاى متناقضى كه در مراكز دندان پزشكى 
از مردم گرفته مى شود، گفت: «در شهرهاى 
بزرگ 25 درصد پرداخت از جيب مردم در 
حوزه بهداشت و درمان مربوط به خدمات 
بر  نظارت  متاسفانه  است.  دندان پزشكى 
با  قانون  طبق  دندان پزشكى  مطب هاى 
به طور  كه  بوده  مواجه  اختالف نظرهايى 
كلى نظارت بر مطب ها وظيفه نظام پزشكى 
و  بيمارستان  شامل  موسسات  بر  نظارت  و 

درمانگاه برعهده وزارت بهداشت است.»

 مهديه 
آقازمانى

بايد بگويم كه قضيه بايد بگويم كه قضيه 
خمينى شهر اصفهان خمينى شهر اصفهان 
جزو مواردى است جزو مواردى است 
كه خط قرمز ماست كه خط قرمز ماست 
و به هيچ وجه نبايد و به هيچ وجه نبايد 
هيچ شخصى به  دليل پول از خدمات هيچ شخصى به  دليل پول از خدمات 
درمانى محروم شود درمانى محروم شود 

آنفلوانزا؛ اطالع رسانى، نه جنجال سازى!
آن  مورد  در  بهداشت  وزارت  قائم مقام  كه  ديگرى  موضوع 
توضيح داد، آنفلوآنزا بود و نگرانى هايى كه به واسطه آن دربين 
كشورهاى  در  مردم  درصد  سال 20  «هر  شده:  ايجاد  مردم 
مختلف به نوعى از آنفلوانزا مبتال مى شوند و هيچ كشورى 
در دنيا همه مردم را در اين زمينه واكسينه نمى كند. مساله 
مهم ديگر اينكه جنجال هايى كه در مورد آنفلوانزا در كشور 
ايجاد شد، به نقش رسانه ها برمى گردد كه مدام با بيان آمار 
و پرداختن به يك مساله بين مردم نگرانى ايجاد مى كنند. ما 
بايد  آنها  و  مى دانيم  سالمت  خانواده  از  جزئى  را  رسانه ها 
مردم  نفع  به  مى كنند،  منتشر  كه  را  مطالبى  آيا  كنند  برآورد 

است يا به ضرر آنها؟»

خدمت رسانى به بيماران اعصاب و روان
دكتر حريرچى در پاسخ به سوال «سالمت» در خصوص باالبودن 
هزينه درمان بيماران اعصاب و روان  و اقدامات وزارت بهداشت در 
اين زمينه توضيح داد: «در مورد بيماران روانى كمبود جدى داريم؛ 
به گونه اى كه هم در تعداد تخت روان پزشكى كمبود داريم، هم 
در خدمات سرپايى. اقدامات جدى در اين زمينه در حال انجام 
است به گونه اى كه در تعرفه هاى روان پزشكى هم بسترى و هم 
سرپايى كه بسيار رقم پايينى بود، تجديدنظر جدى كرديم تا براى 
بيمارستان هاى دولتى و خصوصى مقرون به صرفه شود و بتوانند 
اقداماتى را انجام دهند. از سوى، ديگر 10 درصد از تخت هاى 
جديد كه در حال احداث است را به بيماران روان پزشكى اختصاص 

داديم تا شرايط براى اين بيماران بهتر شود.»

دكتر حافظى: آقاى شهردار! جلوى كارخانه توليد آسفالت را بگيريد!
متعلق  آسفالت  توليد  كارخانه  آاليندگى  به  اشاره  با  تهران  شهر  شوراى  شهرى  خدمات  و  محيط زيست  سالمت،  كميسيون  رئيس 
به شهردارى تهران گفت: «اين كارخانه با وجود داشتن حكم توقف فعاليت، همچنان فعال است. از اين رو به شهردار تهران براى 
فعاليت آالينده اين مجموعه از شهردارى تذكر مى دهم.» رحمت ا... حافظى در تذكر پيش از دستورجلسه علنى مجلس با بيان اينكه 
فعاليت هاى  از  برخى  هستيم  شاهد  «متاسفانه  گفت:  است،  شهردارى  اختيار  در  آالينده  مشاغل  و  صنايع  با  برخورد  قانونى  ابزار 
شهردارى تهران آالينده محيط زيست است كه نمونه آن كارخانه توليد آسفالت در منطقه 18 شهردارى است.» وى ادامه داد: «سال 
گذشته تذكر شفاهى مبنى بر توقف فعاليت اين كارخانه به شهردار منطقه 18 داده شد كه او در پاسخ اعالم كرد كارخانه متعلق به 
يكى از معاونت هاى شهردارى است. پس از اين موضع گيرى، مسير قانونى براى توقف فعاليت كارخانه توسط كميسيون سالمت 
شورا طى شد كه خروجى آن صدور حكم كميته بند 20 بود.» رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهرى شوراى شهر 
تهران با اشاره به اينكه حكم كميته بند 20، توسط شهردارى منطقه به كارخانه ابالغ نشده، تاكيد كرد: «با توجه به اهميت موضوع و 
مشكل هاى زيست محيطى ناشى از فعاليت كارخانه آسفالت، به شهردار تهران براى توقف فعاليت كارخانه آسفالت سازى تذكر جدى 

داده مى شود تا حكم صادره ابالغ و اجرا شود.»

پيام وزير بهداشت به مردم سيستان و بلوچستان
سيدحسن  هاشمى، وزير بهداشت كه حدود 10 روز پيش، سفرى 
3روزه به سيستان و بلوچستان داشت، در كانال تلگرام خود خطاب 
جاذبه هاى  با  است  منطقه اى  «چابهار  نوشت:  استان  اين  مردم  به 
ويژه گردشگرى و فرصت هاى تجارى، اما متاسفانه سكونتگاه هاى 
غيررسمى كه بيش از 63 درصد چابهار را پوشانده، چهره اى متفاوت 
از اين منطقه ترسيم مى كند. اندوهبار است كه آلونك هايى بدون 
امكانات اوليه، سكونتگاه خانوارهايى شده اند كه برخى از آنها بيش از 
12 فرزند دارند. حضور در حاشيه شهر و گفت وگو با مردمانى شريف 

كه در چنين وضعيتى روزگار مى گذرانند، متاثركننده بود اما وقتى 
خانه  وارد  زاغه نشينان،  زندگى  محل  از  طرف تر  آن  صدمتر  چند 
بهداشت شدم و تالش خستگى ناپذير پزشك، پرستار و بهورز آن 
مركز را ديدم، گويى طعم واقعى طرح تحول را چشيدم؛ طرحى كه 
خدماتى مانند غربالگرى بيماران، مراقبت هاى باردارى، ارائه مكمل 
به مادران و سالمندان و خدمات دندان پزشكى به كودكان را ارائه 
مى دهد. اگرچه برخى در كمال بى انصافى و با بزرگنمايى مشكل هايى 
كه البته بايد رسيدگى شوند، كل آن را ناكارآمد قلمداد مى كنند. اين 
منطقه، روستاها و حاشيه نشين هايش، از آن جاهايى است كه طرح 

تحول چهره اش را دگرگون كرده و اميد را به ميان مردمى آورده كه 
گويا سال ها فراموش شده بودند و براى انجام كوچك ترين اقدام 
درمانى بايد چندصد كيلومتر آن طرف تر خود را به مركز استان يا 
حتى استان هاى مجاور مى رساندند. حتما همچنان با نقطه مطلوب 
فاصله داريم، اما به مردم شريف بلوچستان قول مى دهم با همت 
همكاران متعهد و فداكارم، تا آنجا كه در توان داريم، خدماتى را به 
آنها ارائه دهيم كه هيچ تفاوتى با مراكز ساير استان ها نخواهد داشت. 
اميدوارم در كوتاه ترين زمان بتوانيم زمينه خدمت رسانى بهتر را به 

مردمان نجيب و سختكوش اين منطقه فراهم كنيم.»

تذكر هفته
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افزايش آمار عفونت تنفسى كودكان در فرانسه
سال نو ميالدى در حالى آغاز شد كه كاركنان اورژانس در تولوز استراحت و تعطيلى نداشتند. تنها در 
روزهاى 25 و 27 دسامبر، 500 كودك و طى روزهاى 28 تا 29 دسامبر 130 كودك به اورژانس ارجاع 
داده شد. ميزان مراجعه كودكان به اورژانس به دليل بيمارى هاى ريوى مانند برونشيوليت افزايش يافته است. 
برونشيوليت نوعى عفونت ويروسى است كه بيشتر در نوزادان و كودكان كم سن و سال در فصل پاييز و 
زمستان بروز مى كند. از جمله عالئم اين عفونت مى توان به سرفه و خس خس سينه و نفس نفس زدن هاى 
مكرر اشاره كرد. براى پيشگيرى از اشاعه اين اپيدمى، بايد به محض بروز عاليم، كودك را نزد متخصص 

ببريد و درمان را سريع تر آغاز و در عين حال نكات بهداشتى را در مواجهه با فرد بيمار رعايت كنيد.
topsante :منبع

تالش كوكاكوال براى كم اهميت جلوه دادن نقش تغذيه در چاقى
در ماه اوت مجله نيويورك تايمز از ارتباط مالى شركت كوكاكوال و سازمان گلوبال انرژى خبر داد. اين سازمان 
كه تحقيقاتى گسترده را در مورد داليل چاقى دنبال مى كند، با كم اهميت جلوه دادن نقش تغذيه در بروز چاقى، 
توجه همگان را به كم بودن ميزان تحرك بدنى جلب كرده بود.  اخبار منتشر شده نشان داد  جيم هيل، استاد 
دانشگاه كلرادو و نماينده سازمان گلوبال انرژى از سال 2010 تاكنون از شركت كوكاكوال مبلغ 550 هزار دالر 
دريافت كرده تا در سخنرانى هاى خود در رابطه با چاقى نظر مردم را در رابطه با تاثير نوشيدنى هاى گازدار و 
شيرين بر اضافه وزن تغيير دهد و تحرك نداشتن را مقصر اصلى جلوه دهد. شواهد نشان مى دهد دكتر هيل 

از اين هداياى مالى براى سفر به كشورهاى مختلف دنيا سود برده است.
slate :منبع

فرانسه

نروژ، سوييس و دانمارك رتبه هاى اول، دوم و سوم را كسب كردند

معرفى مرفه ترين كشورهاى جهانمعرفى مرفه ترين كشورهاى جهان
سازمان ملل

شاخص رفاه لگاتوم، رتبه بندى ساالنه موسسه 
پژوهشى لگاتوم است كه درباره سطح رفاه 
در 142 كشور مختلف منتشر مى شود. لگاتوم 
از سال 2007 اين گزارش را منتشر مى كند. 
اسامى  سال  هر  لگاتوم  پژوهشى  موسسه 
اساس شاخص رفاه  را بر  كشورهاى برتر 
معرفى مى كند. انديشكده لگاتوم براى معرفى 
مرفه ترين كشورها مطالعات فراوانى را انجام 

مى دهد.  
را  رفاه  شاخص  موسسه  اين  پژوهشگران 
در  كشورها  وضعيت  از  تركيبى  اساس  بر 
8 حوزه مختلف تعريف كرده اند؛ سطح رفاه 
در 8  آنها  وضعيت  مقايسه  با  كشورها  در 
كار،  و  كسب  فرصت هاى  اقتصاد،  حوزه 
حكومت دارى، آموزش، سالمت، امنيت و 
ايمنى، آزادى هاى فردى و سرمايه اجتماعى 
سنجيده مى شود.  ميزان دارايى هاى كشور از 
جمله عوامل شاخص رفاه است، اما موسسه 
لگاتوم عامل هاى ديگرى را نيز در رتبه بندى 
خود لحاظ كرده است. گفتنى است رتبه ايران 
در سال 2014 ميالدى 107 و در سال 2015 
نيز رتبه كشورمان 106 بوده و بهداشت و 
آموزش، تنها حوزه هايى هستند كه ايران در 
آنها در نيمه بااليى جدول قرار گرفته است. 
موسسه لگاتوم به طور خاص 89 عامل در 
لگاتوم 142  مى گيرد.  كار  به  رتبه بندى اش 
كشور را بررسى كرد و نتايج زير به دست آمد: 

اروپاى  در  كشور  اين  چك:  جمهورى   .۲۶
مركزى واقع شده و در سال جارى ميالدى 3 
پله صعود كرده است. جمهورى چك از نظر 
شاخص اقتصادى به جايگاه بسيار خوب سيزدهم 
صعود كرد، اما از نظر شاخص سرمايه اجتماعى 

جايگاه خوبى به دست نياورد. 
۲۵. اسلوونى: اين كشور نيز همانند جمهورى 
چك جايگاه خوبى (58 از 142) از نظر آموزش 
به دست آورد. با اين حال، اسلوونى يك پله 

سقوط كرد. 
۲۴. اسپانيا: اسپانيا در سال هاى اخير همواره 
جايگاهى بين 20 تا 26 را داشته است. اين كشور 
به دليل آب و هواى خوب خود، مقصد شماره 1 
گردشگران بريتانيايى است. 2 شاخص آموزش 
و آزادى هاى اجتماعى، باعث شد اسپانيا به جمع 

25 كشور برتر جهان راه پيدا كند. 
مالت  در  آموزش  شاخص  گرچه  مالت:   .۲۳
رتبه اى بهتر از 42 پيدا نكرد، اما شاخص هاى 
ديگر كمك كرد تا اين كشور جايگاه سال گذشته 

خود را حفظ كند. 
۲۲. فرانسه: اين كشور نسبت به سال گذشته 
يك پله سقوط كرد. شاخص سالمت فرانسه در 
رتبه هشتم جهان قرار دارد، اما شاخص سرمايه 
اجتماعى پايين باعث شد اين كشور از فهرست 

20 كشور برتر خارج شود. 
۲۱. تايوان: اين كشور از نظر ايمنى و امنيت رتبه 

بسيار خوب ششم را به دست آورد. 

۲۰. هنگ كنگ: مردم هنگ كنگ از نظر شاخص 
ايمنى و امنيت در وضعيت بسيار خوبى به سر 
مى برند. اين كشور همچنين از نظر فرصت هاى 
پيشرفت شغلى جزو 10 كشور اول قرار دارد. 
رتبه 7  ژاپن  در  سالمت  شاخص  ژاپن:   .۱۹
را بين 142 كشور به دست آورده است. با اين 
حال، مردم ژاپن از نظر آزادى هاى فردى در 
رتبه 33 قرار دارند كه باعث شده آمار كلى آن 

كمى سقوط كند. 
۱۸. بلژيك: اين كشور در تمام شاخص ها رتبه 
زير 25 و از نظر شاخص سالمت نيز رتبه دهم 
را به دست آورد. اين كشور در رده بندى كلى 

يك پله سقوط كرد. 
۱۷. سنگاپور: امسال بلژيك جاى خود را به 
سنگاپور داد. اين كشور از نظر شاخص اقتصادى 

در رتبه اول قرار گرفت. 
۱۶. اتريش: اين كشور در 2 مقوله جزو 10 
كشور برتر قرار گرفت؛ سالمت و كارآفرينى (و 
فرصت هاى شغلى). با اين حال، جايگاه اتريش 
در سال جارى ميالدى يك پله نزول پيدا كرد. 

۱۵. بريتانيا: اين كشور 2 پله سقوط كرد. 
۱۴. آلمان: بر اساس شاخص رفاه لگاتوم، آلمان 
داراى پنجمين اقتصاد برتر در جهان است كه 
باعث شده براى چهارمين سال متوالى در جايگاه 

چهاردهم قرار گيرد. 
 ۱۳. لوكزامبورگ: شهروندان اين كشور از ميزان 
باالى آزادى هاى فردى و سالمت بهره مى برند. 
اقتصاد خوب لوكزامبورگ باعث شد اين كشور 
از جايگاه 16 در سال 2014 به رتبه 13 در سال 

جارى صعود كند. 
۱۲. ايسلند: ايسلند در اقيانوس اطلس واقع شده 
و  ايمنى  فردى،  آزادى هاى  شاخص  در 3  و 
امنيت، فرصت هاى شغلى و كارآفرينى رتبه زير 
5 را به دست آورده است. البته تمام اين مسائل 
نتوانست مانع سقوط يك پله اى اين كشور شود. 
۱۱. اياالت متحده آمريكا: اين كشور از نظر 
بهداشت رتبه اول را كسب كرد، اما شاخص ايمنى 
و امنيت اياالت متحده رتبه 33 را به دست آورد. 
۱۰. ايرلند: ايرلند در سال جارى ميالدى 2 پله 

صعود كرد. 
۹. فنالند: شاخص اقتصادى اين كشور رتبه 33 
و شاخص اعمال قوانين رتبه 5 را كسب كرد. 
۸. هلند: اين كشور در رتبه بندى سال جارى 
يك پله صعود كرد. 3 شاخص آموزش، سالمت 
و آزادى هاى فردى در هلند جايگاه بسيار خوبى 

به دست آورد. 
۷. استراليا: استراليا براى سومين سال پياپى رتبه 

هفتم را كسب كرد. 
۶. كانادا: ميزان آزادى هاى فردى در كانادا در 
باالترين سطح خود قرار دارد. گفتنى است، رتبه 
كانادا نسبت به سال گذشته ميالدى يك پله 

نزول پيدا كرد. 
 ۵. سوئد: اين كشور از باالترين ميزان فرصت هاى 
شغلى و كارآفرينى بهره مى برد كه همين موضوع 
باعث صعود يك پله اى اين كشور نسبت به سال 

گذشته ميالدى شد. 
 ۴. نيوزيلند: انسجام باالى اجتماعى و همبستگى 
مردم باعث شده نيوزيلند صاحب باالترين ميزان 
كشور  اين  باشد.  جهان  در  اجتماعى  سرمايه 
همچنين لقب مرفه ترين كشور غيراروپايى را 

نيز يدك مى كشد. 
۳. دانمارك: مردم دانمارك از باالترين ميزان 
اجراى قوانين، باالترين سطح آموزشى و ميزان 
باالى سرمايه اجتماعى بهره مى برند. اگر دانمارك 
شاخص 16 پزشكى را كسب نمى كرد، ممكن 
بود در مجموع رتبه اول را كسب كند. با اين 
حال، رتبه اين كشور يك پله صعود كرده است. 
۲. سوئيس: سوئيس براى سومين سال متوالى 
رتبه دوم را كسب كرد. اقتصاد سوئيس رتبه دوم 
و از نظر نظارت بر اعمال قوانين نيز رتبه اول را 

كسب كرده است. 
 ۱. نروژ: نروژ در شبه جزيره اسكانديناوى واقع 
شده و باالترين شاخص رفاه لگاتوم را از آن خود 
كرده است. نروژ در 7 سال گذشته همواره رتبه 
اول را كسب كرده است. گفتنى است نروژ تنها 
كشورى است كه در هر يك از شاخص ها رتبه 

زير 10 را كسب كرده است. 
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آمريكا



آلودگى هوا و راهكارهاى  دولت، شهردارى و محيط زيست ؛ تصميم هاى فورى كه فوت مى شوند
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است  آبى  آسمان  امروز 
براى  زيبا  آبى  اين  و 
مثل  شهرهايى  شهروندان 
مشهد،  اصفهان،  تهران، 
اراك، اهواز و... خيلى شهرهاى ديگر در عين 
حال كه آرامش بخش ترين رنگ است مى تواند 
دلهره آور ترين هم باشد. دلهره از دست رفتن. 
دلهره اينكه باز فردا گلوى آسمان بگيرد. خبر 
برسد كه سر چهارراه زندگى كسى نفس كشيدن 
از يادش رفت. يكى پايش به بيمارستان باز شد 
و ديگرى چرخ سالم بودنش براى هميشه از 
چرخش افتاد. امروز آسمان آبى است اما فردا 
معلوم نيست كه آبى باشد يا نه. بچه هاى امروز 
ديگر بى محابا در نقاشى هايشان براى آسمان 
رنگ كردن مداد آبى  به دست نمى گيرند و امروز 
براى تعطيلى مدارس سياهى دود جايگزين 
سپيدى برف شده. مردمان شهرها مى گريند 
و با اين تلخى طنز مى سازند وقتى يك عده 
بايد در اين هوا نفس بكشند و يك عده نه! 
امروز آسمان آبى است و فردا نه و اين سياهى 
محصول عملكرد يك شب و يك روز دولت 
و ما مردمان نيست و متاسفانه تمام كارهايى 
كه تا به حال انجام شده و دستورالعمل هايى 
كه داده شده، نشان مى دهد تصميم هاى فورى 
جاى هدف گذارى هاى بلندمدت براى پاك 
كردن آسمان را گرفته و همين مى شود كه 
نفس كم مى آوريم، آنقدر كم كه دم دست ترين 
اتفاق مرگ مى شود. در ادامه مى خواهيم به 
كارهايى كه تا به حال انجام شده و دستورالعمل ها 
بپردازيم و ببينيم واقعا نقش مردم در ايجاد اين 
آلودگى و همچنين جلوگيرى از آن چقدر بوده و 
نقش دولت ها و سياست گذارى هايشان چقدر؟

مربع سبز به معناى سهم داشتن و مربع قرمز به 
معناى سهم نداشتن است. 

راهكار دولت چيست؟
دكتر حسن روحانى، رئيس جمهور نهم دى ماه 
در جلسه هيات دولت، نگرانى عمومى از آلودگى 
هوا را بحق و رفع اين نگرانى  را ضرورى دانست. 
او گفت: «اگرچه آلودگى هوا همه ساله وجود 
داشته و نمى توان در كوتاه مدت به طور كامل آن 
را برطرف كرد، اما دولت الزم مى داند در اين 
روزهايى كه آلودگى هوا براى مردم ملموس تر 
شده، تصميمات كوتاه مدت و ميان مدتى اتخاذ 
كند به نحوى كه مردم احساس كنند، روند امور 

به سمت بهبود و حل و فصل پيش مى رود.»

كاهش زمان معاينه فنى
رئيس  جمهور از اليحه مربوط به هواى پاك كه 
دولت در سال 93 به مجلس داده هم گفت كه طى 
آن زمان معاينه فنى به 3 سال كاهش پيدا كرده.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

نظارت بر بلندمرتبه سازى
بر  نظارت  لزوم  درباره  روحانى  حسن 
گفت: «بايد  و  كرد  تاكيد  هم  بلندمرتبه سازى 
براى برج ها و ساختمان هاى بلندمرتبه، به خصوص 
آنهايى كه در كريدور جابجايى هوا قرار دارند، 
چاره انديشى و حداقل از اين به بعد از ساختن  

آنها در اين گونه مناطق جلوگيرى شود.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

نظارت بر وسايل نقليه عمومى 
دكتر روحانى همچنين نظارت بر خودروهايى 
به خصوص  دارند،  بيشترى  آلوده كنندگى  كه 
خودروهاى متعلق به دستگاه هاى دولتى و وسايل 
نقليه عمومى به ويژه اتوبوس ها را ضرورى دانست 
و گفت: «پليس بايد در اين زمينه و نيز موضوع معاينه 
فنى خودروها، تمام اهتمام خود را به كار ببرد.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

محدوديت تردد موتورسيكلت ها 
حسن روحانى همچنين از موتورسيكلت هايى 
گفت كه آلودگى زيادى ايجاد مى كنند و تردد 
آنها بايد حداقل براى روزهايى كه هوا ناسالم 
است براى يكى-دو روز محدود شده و از سوى 
ديگر براى اصالح سيستم توليد آنها اقدام شود.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

كاهش دماى وسايل گرمايشى
دكتر روحانى همچنين به طرح هاى بهينه سازى 
مصرف انرژى سامانه هاى گرمايشى منازل و 
اثر بخشى شان در كاهش آلودگى هوا اشاره كرد 
و تصميمى كه گرفته شد تا طى آن از مردم 
درخواست شود در صورت امكان، ميزان دماى 
وسايل گرمايشى در منازل خود را، چند درجه 
كاهش دهند و در اين راستا ارگان هاى دولتى 

بايد پيشگام باشند.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

كمك دولت به حمل و نقل عمومى
رئيس  جمهور به لزوم تقويت و بهسازى وسايل 
نقليه عمومى هم تاكيد كرد و از تصميم دولت 
درباره تقويت وسايل حمل و نقل عمومى از 

جمله اتوبوس و مترو خبر داد.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

راهكار شهردارى چيست؟
شهردار تهران با حضور در برنامه    زنده تلويزيونى 
«نگاه يك» درباره حل معضل آلودگى هواى 
پايتخت صحبت كرد. شهردار با تاكيد بر اينكه 
بايد بررسى كنيم آلودگى هواى شهر تهران از 
كجا نشأت مى گيرد، شناخت درست مساله را در 
حل آن بسيار مهم دانست. وى با اشاره به اينكه 
بايد بتوانيم منبع توليدكننده آالينده را بشناسيم و 
بدانيم ذرات معلق ناشى از آنها چه هستند، گفت: 
«يك بخش از آالينده ها طبيعى هستند مانند گرد و 
خاك كه خيلى آثار سوء ندارند، اما در مقابل منبع 
اصلى آلودگى هوا كه آثار سوء بسيارى نيز دارند، 
وسايل متحرك هستند كه بايد در برنامه ريزى ها 

در اولويت قرار بگيرند.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

جلوى وسايل، تجهيزات و عواملى كه 
هوا را آلوده مى كنند، گرفته شود

در  ديدگاه  حاضر 2  حال  «در  گفت:  قاليباف 
خصوص حل معضل آلودگى هوا در شهر تهران 
موجود است؛ عده اى معتقدند چون ما به منابع 
انرژى نياز داريم پس آلودگى به وجود مى آيد و 

ما پس از توليد آلودگي بايد آن را برطرف كنيم 
اما در مقابل عده اى هم معتقدند بايد از آلودگى 
در منبع توليد جلوگيرى شود. ما معتقديم بايد از 
توليد آلودگى از منبع جلوگيرى شود و به گونه اى 
عمل كنيم كه از ابتدا جلوى وسايل، تجهيزات 
و عواملى كه هوا را آلوده مى كنند، گرفته شود.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

ورود ساليانه 800 هزار تن آالينده
قاليباف با تاكيد بر اينكه ساليانه 800 هزار تن 
آالينده وارد هواى تهران مى شود، گفت: «براساس 
تجزيه و تحليلى كه از نوع آالينده ها داشته ايم، 
متوجه شديم حدود 82 درصد آنها توسط منابع 
متحرك (وسايل حمل و نقل شخصى، غيرشخصى 
و موتورسيكلت ها) و 18 درصد آنها توسط منابع 
ساكن توليد مى شود.» او اضافه كرد: «در گذشته 
عنوان مى شد وسايل گرمايشى خانگى يكى از 
عوامل آاليندگى در پايتخت هستند اما در حال 
حاضر طبق تحقيقات انجام گرفته معلوم شد اين 
وسايل كمتر از 4 درصد آلودگى را توليد مي كنند.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

50 درصد آلودگي از خودروها و 
موتورها

قاليباف درباره آلودگى ناشى از خودروها هم گفت: 
«در حال حاضر بيش از 3/5 ميليون خودرو در 
پايتخت تردد دارند. از اين تعداد، 300 هزار خودرو 
كابراتورى و فرسوده هستند كه 50 درصد آلودگي 
را توليد مى كنند. موتورسيكلت ها نيز تا 8 برابر 
يك خودرو آاليندگى توليد مى كنند كه بايد مورد 
توجه قرار بگيرند. طبق آمار هاى بيان شده، روزانه 
نيز بين 12 تا 14 ميليون ليتر بنزين، گازوئيل و 

مازوت در شهر تهران سوخته مى شود.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

ماشين باالى 20 سال حق تردد در 
تهران ندارد 

قاليباف با تاكيد بر اينكه وقتى مساله روشن شود 
حل آن بسيار راحت تر است، عنوان كرد: «معتقدم 
هم اكنون مهم ترين تصميم بايد خروج خودروهاى 
كاربراتورى از پايتخت باشد. امروز هر ماشينى 
كه از عمرش بيش از 20 سال گذشته باشد حق 
تردد در تهران را ندارد. جالب است بدانيد ما 
براى اين كار قانون هم داريم اما اراده اى براى 

اجراى آن وجود ندارد.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

فرسود گى حمل و نقل عمومى
شهردار تهران يكى از انتقادات شهردارى از دولت 
را هم عدم نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى 
دانست و گفت:  «در 6 سال گذشته هيچ اتوبوسى 
از دولت تحويل نگرفته ايم، حتى بودجه اى هم 
براى نوسازى اتوبوس هاى فرسوده در اختيار 
شهردارى قرار نگرفته و بيش از 93 درصد بودجه 
مترو را هم شهردارى پرداخت مى كند، در حالى 
كه طبق قانون، دولت بايد 50 درصد بودجه مترو 

را پرداخت كند.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

بلندمرتبه سازى عامل آلودگى هوا 
نيست

قاليباف در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا 
بلندمرتبه سازى در تهران باعث آلودگى هواى 
اين شهر شده، گفت: «همه ساله هوا در فصل 
زمستان در دشت تهران ساكن مى شود و ما هميشه 
شاهد وارونگى هوا در اين فصل هستيم. همچنين 
اگر قرار است ساخت و ساز باعث جلوگيرى از 
وزش باد در شهرها باشد پس چرا ما هم اينك در 
اراك، اصفهان، مشهد و ساير كالنشهرها با معضل 
آلودگى هوا مواجه هستيم؟ در ضمن حركت باد 
از غرب تهران به سمت شرق تنها در يك نقطه 
محدود نمى شود كه ما اعالم كنيم ساخت و سازها 
در غرب پايتخت باعث آلودگى هوا شده است.» 
او سرمنشاء اصلى آلودگى هوا را اجرا نشدن قانون 
دانست و افزود: «بايد مشخص شود در اين حوزه 
چه كسى قوانين را اجرا نمى كند. مسئوليت آلودگى 
هوا برعهده دولت (سازمان محيط زيست) است 
و ما آماده هستيم هر سياستى كه دولت در اين 

حوزه در نظر دارد، بپذيريم.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

سوخت بهتر شده اما خودروها نه!
شهردار پايتخت با تشكر از وزارت نفت براى 
توزيع سوخت استاندارد در كشور گفت: «كيفيت 
سوخت به نسبت سال هاى گذشته بسيار بهتر شده 
اما وقتى اين سوخت وارد خودروى كاربراتورى يا 
غيراستاندارد مى شود قطعا آلودگى ايجاد مى كند.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

ما آماده ايم شهر را پاك كنيم 
قاليباف تاكيد كرد: «اگر دولت به اين تشخيص 
برسد كه حل معضل آلودگى هواى تهران برعهده 
شهردارى پايتخت باشد، ما آمادگى داريم آن را 
بپذيريم و در يك دوره زمانى مشخص هواى شهر 
را به شرايط سالم برسانيم. شهروندان تهرانى نيز 

در اين مسير همراه خواهند بود و تنها خواستار 
آشنايى با وظايف خود هستند.»

راهكار سازمان محيط زيست چيست؟
معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست روز 30 آذر در 
صفحه اينستاگرام خودش درباره آلودگى ها و 
كارهايى كه انجام شده و بايد انجام شود نوشت.
توزيع بنزين يورو 4، وضعيت كيفى هوا را ارتقا داده

براى بهبود كيفيت هواى كشور طى 2 سال اخير، 
حذف يا كاهش شاخص هاى بسيار خطرناكى 
مانند بنزن و آروماتيك ها از بنزين توزيعى در 
كشور در نظر گرفته شده و توزيع بنزين يورو 4 

منجر به ارتقاى وضعيت كيفى هوا شده است.
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

چالش احتراق ناقص سوخت
ابتكار مهم ترين چالش كنونى در شاخص هاى هوا 
را ذرات كمتر از 2/5 ميكرون دانست و گفت: 
«اين ذرات ناشى از احتراق ناقص سوخت در 
خودروها، فعاليت صنايع و گرد و غبار است.»

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: 
«البته اجراى كامل و درست برنامه 15 ساله كاهش 
آلودگى هوا كه طى سال هايى متوقف شده بود، 
مى توانست نقش بسيار مهمى در پيشگيرى از 

وضعيت كنونى كيفيت هوا داشته باشد.»
مردم سهم دارند         مسووالن سهم دارند

براى  يازدهم  دولت  تالش  بر  تاكيد  با  ابتكار 
ارتقاى كيفيت هواى كشور، به برگزارى جلسات 
كارگروه هاى ملى و استانى براى پيگيرى اجراى 
دقيق مصوبه ارديبهشت 93 هيات وزيران براى 
كاهش آلودگى هوا با همكارى 16 دستگاه مسئول 
اشاره كرد و گفت: «به صورت منظم گزارش 
دستگاه ها از روند اجرايى شدن مصوبات اخذ 
شده و نشان دهنده عزمى جدى براى رفع اين 
چالش است.» ابتكار با بيان اينكه خودروسازان 
در اجراى استانداردهاى يورو 4 براى خودروها 
همكارى داشته اند، ابراز اميدوارى كرد با همكارى 
وزارت كشور، شهردارى ها و راهور ناجا سيستم 
يكپارچه سازى معاينه فنى خودروها نيز به زودى 
در سراسر كشور اجرايى شود. وى در خصوص 
تصميم گيرى براى تعطيلى مدارس گفت  «سالمت 
مردم به ويژه كودكان و نوجوانان اولويت نخست 
است. از اين رو، هر تصميمى كه به كاهش 
مخاطرات براى سالمت مردم كمك كند، گرفته 

خواهد شد.»
ادامه در صفحه 7

 سارا 
جمال آبادى

نفس كشيدن سخته...
طى هفته هاى اخير، افراد بسيارى به دليل آلودگى هوا در بيمارستان بسترى شدند و برخى از آنها با انتشار عكس هايشان و نوشتن جمله هايى در اين باره از وضعيت بد هوا گفتند

ستاره اسكندرى، بازيگر، در صفحه 
اينستاگرامش نوشت: «اينجا تهران است 
گمشده در ذره هاى خاكسترى و ما به روى 
خودمان نمى آوريم، نه دولت و نه مردم...و 
هنوز كودكان مدرسه هاى تعطيل شده را 
با ماشين به گردش مى بريم و مسئوليت 
اين هوا را نمى پذيريم، نه ما مردم و نه 
دولت... چشممان به آسمان است كه 
ببارد كه معجزه شود، بى آنكه كارى كنيم... 
اين شهر گمشده در ذره هاى خاكسترى 
فراموشى، شهر من و توست رفيق، شهر 

شماست مسئول عزيز، تدبيرى بايد!»

بهنوش بختيارى، بازيگر، در يكى از 
پست هاى اينستاگرامى اش اين عكس 
رو  ما  «آسمان  نوشته:  و  گذاشته  را 
پس بديد...اينجا درمانگاه...آى الو يو 

محيط زيست....ياعلى»

احسان خواجه اميرى، خواننده پاپ، در 
صفحه اينستاگرامش اين عكس سلفى از 
بسترى شدنش را گذاشته و نوشته: «من و 
سرم يهويى! گفتم هوا بده، بيرون نرويد، 

اما خودم عمل نكردم.»

على فروتن، يكى از عموهاى فيتيله اى هم 
كه به همين علت در بيمارستان بسترى 
شده بود، گفته: «آلودگى هوا من را به 

اين روز انداخت.»

گزارشگر  و  مجرى  رضوانى،  على 
ورزشى برنامه خارج از گود هم يكى 
از افرادى بود كه به علت آلودگى هوا 

در بيمارستان بسترى شد.

روزنامه سينمايى بانى فيلم هم يك روز 
در اعتراض به وضعيت آلودگى هواى 
درباره  مسئوالن  و  نشد  منتشر  تهران 
علت منتشر نشدنش اين طور نوشتند 
كه: «اگر همراهى و همكارى شهروندان 
در دشوارى ها و شرايط حادى كه جامعه 
شهرى با آن روبرو مى شود، شكل ملموس 
و قابل اتكا نيابد، وضعيت جامعه از مرز 
هشدار خارج و مشكل به بحرانى، تبديل 
مى شود. امروز آلودگى هواى شهرهاى 
بزرگ در چنين وضعى قرار گرفته و 
اگر هميارى همگانى شهروندان نباشد، 

«مرگ خاموش» سراغ همه مى آيد!»

2 سال قبل بود كه ژيال مهرجويى، 
خوشنام  لباس  و  صحنه  طراح 
او  درگذشت.  سينما  كاربلد  و 
بود  كرده  قلب  عمل  تازگى  به 
او  درگذشت  علت  بسيارى  و 
روزها  آن  در  هوا  آلودگى  را 
مى دانستند. داريوش مهرجويى در 
مراسم درگذشت خواهرش شديدا 
از آلودگى هوا انتقاد كرده و گفته 
بود: «يك چيزى مرا ُكفرى مى كند 
و آن اين است كه چه چيزى ژيال 
را كشت؟! اين آلودگى هوا، همه 
را دارد، مى كشد. همه دوستان من 
سرطان گرفته اند! عزت ا... انتظامى 
در بيمارستان خوابيده است. اين 
رئيس محيط زيست ما كجاست؟  
ما يك تمدن 2500 ساله داشتيم 
و بزرگ ترين امپراتورى دنيا دست 
اين گونه  كه  شده  چطور  بود،  ما 
مرگ  زمان  مهرجويى  شديم؟!» 
روزنامه  در  هم  پاشايى  مرتضى 
شرق يادداشتى منتشر كرد و در 
آن نوشت: «ديگر اشك هايم مجال 
نمى دهد تا حرف بزنم... اما وظيفه 
خود مى دانم كه در اين باره بگويم. 
مدت هاست آلودگى هواى تهران 
مانند سم كشنده اى شتابان و بى صدا 
همه ما را به  سوى نيستى سوق 
مى دهد. آخر چرا؟  سال گذشته 
هم درخواستم را با سركار خانم 
سازمان  رئيس  ابتكار،   معصومه 
مطرح  محيط زيست»،  «حفاظت 
كردم.... من در كرج زندگى مى كنم؛ 
شهرى كه البته خود آن هم منطقه 
آلوده اى است - در حقيقت از هواى 
آلوده تهران فرار كردم - وقتى براى 
انجام كارى به تهران سفر مى كنم، 
در مسير اتوبان، شهر تهران ديده 
نمى شود! تنها غبار خاكسترى از دور 
چشم ها را آزار مى دهد. برج  ميالد با 
قامت سر به فلك  كشيده اش ميان 
مه غليظ سياه رنگ دفن شده اما بايد 
بگويم براى اين معضل هم راه حل 
وجود دارد، تنها عزم جزم مى خواهد. 
همه  جاى دنيا كارخانه هاى بازيافت 
اتومبيل هاى دودزا و قراضه تاسيس 
شده و روساى آن كارخانه ها با خريد 
ماشين هاى مستعمل و آسيب رسان 
از صاحبان آنها، شهرشان را از وجود 
چنين ماشين هايى پاك و همزمان 
نو  ماشين هاى  تحويل دادن  با 
اشتغالزايى مى كنند. نفس  كشيدن 
آن  از  همه  كه  است  موهبتى 
برخوردارند؛ چه فقير و چه غنى، 
چه كودك و چه بزرگ، چه پير 
چه  و  مسئول  چه  جوان؛  چه  و 
غيرمسئول همگى فقط يك  هوا را 
تنفس مى كنيم، پس به  خاطر خودمان 
براى حل اين معضل كارى كنيم. از 
همين  جا هم از نهادهاى مختلف 
ثروتمند و خودكفا دعوت مى كنم 
در اين امر مشاركت كنند و تنها 
10 درصد از اعتبارات و پول خود 
را به آن اختصاص دهند تا همگى 
از شر اين معضل راحت شويم چون 

همين حاال هم دير است.»

يادى از اشك هاى 
داريوش مهرجويى

ل ا
در اين مسير همراه خواهند بود و تنها خواستار 

ظا ا ا آ

قانون، آلودگى هوا و قتل غيرعمد

تعطيلى در روزهاى خطرناك: بر اساس قوانين كشور 
روزى را كه رفت و آمد براى افراد جامعه مضر است 
و مى تواند خطر جانى داشته باشد بايد تعطيل اعالم كرد 
اما مصداق عينى درباره چگونگى تشخيص اين اوضاع 

خصوصا در زمان آلودگى هوا مشخص نيست. 

شهروندان حق دارند از محيط زيست و آب وهواى سالم 
استفاده كنند: محمد آخوندى، حقوقدان در گفت وگويى 
با «شرق» مى گويد: «طبق قانون شهروندان حق طبيعى 
دارند كه براى زيستن از محيط زيست و آب وهواى سالم 
استفاده كنند. به همين دليل اگر اين محيط زيست به شكلى 
آلوده شود كه مخرب براى سالمت و حيات انسان ها 
باشد، هر شهروندى مى تواند به دليل از بين  بردن اين 
حق از مسئوالن و همه افرادى كه در اين زمينه كوتاهى 
كرده اند، شكايت كند. وقتى آلودگى هوا منجر به مرگ 
شهروندان مى شود و اين موضوع را مراجع علمى هم تاييد 
مى كنند، در حكم «قتل غيرعمد» يا «قتل در حكم عمد» 
ظاهر مى شود چون نتيجه اش يعنى آسيب ديدن شهروندان 

مشخص است.

 امير گرشاسبى/ سالمت



گزارشى از ساخت و راه اندازى خيريه «اميد» توسط خيرين اروميه
كوى نوميدى مرو اّميدهاستكوى نوميدى مرو اّميدهاست*
«خيريه اميد» خانه اميد خيلى ها شده  است؛ خيلى از آنهايى كه بايد شيمى درمانى و راديوتراپى كنند، خيلى از آنهايى كه بايد 
روزها و ماه ها در شهرهاى ديگر مى ماندند تا هم هزينه هاى سرسام آور درمان را بدهند و هم به دنبال جايى براى ماندن باشند 
كه خود اين هم هزينه هايى دارد. بماند كه در كنار همه اين هزينه ها، دورى از خانواده، آن هم در دوران سخت بيمارى، 
سختى ها را دو چندان مى كند. سال1369 بود كه خيريه حمايت از بيماران مبتال به سرطان  «اميد» راه اندازى شد. آنهايى كه 
عرقى به شهرشان داشتند و دلشان از دردهاى همنوعانشان به درد آمده بود، دارايى هايشان را روى هم گذاشتند و بيمارستانى ساختند تا شايد 
بخشى از مشكالت بيمارانى را كه با سرطان مبارزه مى كنند، حل كنند. مركز پژوهشى و درمانى «اميد» حاال خيال خيلى ها را راحت كرده 

است و بيماران از شهرهاى دور و نزديك، از روستاها و حتى كشورهاى همجوار به اين مركز مراجعه مى  كنند. 

 ليلى خرسند

بسيارى از مراكز درمانى و بيمارستانى 
به تعمير و نوسازى نياز دارند. براى 
انجام اين امور بايد 90 ميليارد هزينه 
كرد اما دولت هر سال مى تواند مقدارى 
از اين مبلغ را تهيه كند. در نتيجه بايد از 
ظرفيت خيرين و دستگاه هاى مختلف 

مدد گرفت.
و  درمان  بهداشت،  وزير  مقام  قائم 
آموزش پزشكى در امور مشاركت هاى 
و  مردم نهاد  سازمان هاى  اجتماعى، 
وجود  از  كشور  سالمت  خيريه هاى 
كشور  در  نيمه تمام  بيمارستان   240
بزرگى  «بخش  گفت:  و  داد  خبر 
و  زمين  تملك  فعاليت هاى  از 
ساخت و ساز بيمارستان ها و مراكز 
درمانى بايد به تبع توسعه شهر توسط 
دستگاه هاى ذى ربط و نيز اصناف انجام 

شود.»
نشست  در  ايازى  سيدمحمدهادى 
با  سالمت  خيرين  مجمع  مشترك 
بهداشت،  وزير  سيدحسن هاشمى، 
در  كه  پزشكى  آموزش  و  درمان 
ساختمان اين وزارتخانه برگزار شد، 
با اشاره به سركشى به شهرستان هايى 
همانند خرم آباد، ازنا، بروجرد، اراك 
مطلوب  وضعيت  از  گلپايگان  و 
فعاليت خيرين حوزه سالمت در اين 
شهرستان ها ابراز خرسندى كرد و گفت: 
«مجمع خيرين بايد در استان تهران 
به ويژه در شرق آن فعال تر عمل كند.»
از  شهرستان ها  اينكه  بيان  با  وى 
براى  زيادى  بسيار  ظرفيت هاى 
فعاليت در حوزه سالمت برخوردار 
هستند، ادامه داد: «مردم عالقه مندى 
زيادى براى كمك رسانى و انجام امور 
خير در حوزه سالمت دارند اما اين 
مسئوالن هستند كه بايد به اطالع رسانى 
در مورد مشكالت و نيز تسهيل شرايط 
انجام امور خيرخواهانه توسط خيرين 

بپردازند.»
و  درمان  بهداشت،  وزير  مقام  قائم 
آموزش پزشكى در امور مشاركت هاى 
و  مردم نهاد  سازمان هاى  اجتماعى، 
بيان  با  كشور  سالمت  خيريه هاى 
ساخت  عمده  شهرستان ها  در  اينكه 
و ساز بيمارستان ها و نيز ارائه زمين 
براى ساخت اين مراكز از سوى خيرين 
است، خاطرنشان كرد: «در ادامه اين 
اقدامات خيرخواهانه زمين بيمارستان 
بهارلو با وسعت 31 هزار متر مربع 
دانشگاه  به  تهران  شهردار  سوى  از 
علوم پزشكى تهران تحويل داده شده 
در  زمين  هكتار  همچنين 15  است. 
بوستان واليت براى ساخت بيمارستان 

ارائه مى شود.»
ايازى با اشاره به آماده سازى 5 پايگاه 
انتقال خون از سوى شهردارى تهران 
ادامه داد: «همچنين 4 همراه سرا تهيه 
شده كه البته اين نوع مراكز بايد توسعه 

يابد.»
وى به دريافت مجوز ساخت مركز 
اشاره  خيرين  توسط  كن  سوختگى 
اين  در  نيست  «قرار  كرد:  عنوان  و 
موضوعات وزارت بهداشت از پولى 
كه ندارد، هزينه كند بلكه با گسترش 
شهر بايد هر دستگاهى به سهم خود 
وظيفه توسعه مراكز درمانى و سالمت 

را نيز برعهده بگيرد.»
ايازى با تاكيد بر لزوم فعال كردن ظرفيت 
خيرخواهانه  فعاليت هاى  در  اصناف 
حوزه سالمت، گفت: «اگر در ساخت 
مراكز درمانى و بيمارستانى هر يك از 
اصناف تعهد كنند كه بخش مربوط به 
خود را به صورت خيرخواهانه برعهده 
مى گيرند براى ساخت اين نوع مراكز 

مشكلى وجود ندارد.»
وى با بيان اينكه تهران نيازمند فعاليت 
بيشترى از سوى خيرين سالمت است، 
گفت: «مردم لرستان در مقايسه با تهران 
تمكن مالى بسيار پايين ترى دارند با 
اين وجود در سال گذشته بيش از 370 
هديه  خيرين  سوى  از  ريال  ميليارد 
شد. در صورتى كه به اين امور باور 
وجود داشته باشد بسيارى از مشكالت 

برطرف مى شود.»
ايازى با تاكيد بر اينكه تاثير جمهورى 
اسالمى در برطرف كردن بسيارى از 
مشكالت كشور يك واقعيت است، 
برد  ياد  از  نبايد  «اما  داشت:  اظهار 
مشكالتى پيش رو داريم كه مى توان 
ائمه  خيرين،  ظرفيت  از  استفاده  با 
جماعات و دستگاه هاى ذى ربط آنها 

را برطرف كرد.»

به  محبت  و  عشق 
به  نيست.  حرف 
وگرنه  است  عمل 
خيلى ها هستند كه 
الف عشق مى زنند. 
مالك و ميزان وادى 
هم،  خداوند  عشق 
عمل است. نمى شود 
دم از عشق و محبت خدا زد، اما عاشقانه 
پيگير اوامرش نبود. محب واقعى كسى 
است كه آرزويش امتثال امر مواليش باشد 
و در انجام كارهايى كه پروردگارش را 

خشنود مى كند سر از پا نشناسد.
حال كه قرار است، مومنان و عاشقان خدا، 
ِگرد هم آيند و كارى جانانه انجام دهند، 
بايد زرنگى كرد و بهترين ها را انتخاب 
كرد. يكى از بهترين كارها كه مى توان 
با مشاركت همديگر انجام داد، وقف 
است چراكه وقف، عمل صالحى است 
كه ماندگار و هميشگى است. انجامش 
لحظه اى است اما آثارش مى تواند تا ابد 
ادامه داشته باشد. كارى خير و نيكو است 
كه هميشه جريان دارد و هر لحظه اش 
نيكوكارى است. اصال براى لبيك به امر 
» خداوند متعال، چه  «َوتََعاَونُواْ َعَلى الْبرِّ
كارى بهتر از وقف؟ وقف، لبيكى جاودان 
و ماندگار به اراده و خواست معشوق و 
امتثال هميشگى امر خداوند است. هر 
لحظه اطاعت كردن و انجام دادن امر 
خداست. لحظه به لحظه كاركردن براى 
خدا و خدايى زندگى كردن است. وقف 
مشاركتى كه در آن، جمعى از عاشقان 
خداى مهربان جمع مى شوند و براى 
رضاى خاطر حضرت دوست، دست 
در دست هم مى نهند و ملكى را وقف 
كنند، هم نشان از نيكوكارى واقفان دارد 
و هم نشان از همدلى، همرنگى و برادرى 
مومنان كه خداوند در وصفشان فرمود: 
«إِنََّما الُْمْؤمِنُوَن إِْخَوةٌ» و هم اجابت دستور 
تعاون و همكارى خداوند متعال است.

وقف مشاركتى، راهى براى عضويت 
دائم در تعاونى خداوند متعال است. 
مسيرى هميشگى براى نيكوكارى است 
كه واقفان اين عرصه براى هميشه در 
تسهيل  براى  مى كنند.  سير  راه،  آن 
گروه هاى  مشاركتى،  وقف  انجام  در 
هم  گرد  مشترك  نقاط  با  مختلف 
مى آيند و هر آنچه از دستشان مى آيد 
را در طبق اخالص مى گذارند.  يكى از 
گروه هايى كه مى توانند گرد هم آيند و 
سنگ بناى وقفى مشاركتى را بگذارند، 
گروه جامعه پزشكى است. انسان هاى 
نيكوكار و فداكارى كه جانشان را وقف 
سالمت مردم و تندرستى اين جامعه 
كرده اند، مى توانند گرد هم آيند و مالشان 
را نيز وقف سالمت همنوعان خود كنند. 
پزشكان اين مرزوبوم كه خود بيش از 
ديگران هم دغدغه سالمت مردم را دارند 
و هم، كمبودها و كاستى ها را با جان 
و دل لمس كرده اند، مى توانند ِگرد هم 
آيند و نيازى از نيازهاى درمانى روز 
جامعه را هدف قرار دهند و همگى با 
هم براى آن كار خير، ملكى را بخرند و 
وقف كنند يا اينكه بيمارستان، درمانگاه 
و خانه بهداشتى بسازند و وقف كنند.

براى وقف مشاركتى الزم نيست همه 
پول نقد داشته باشند. براى اين كار 
كند  هديه  كسى  را  زمين  مى شود، 
و مصالح ساخت و سازش را بقيه 
افراد به اندازه توان خود تامين كنند 
بيمارستانى  و  درمانگاه  اين گونه  و 
زمره  در  را  خود  نام  و  وقف  را 
تعاونى  هميشگى  اعضاى  و  واقفان 
اين  در  كنند.   ثبت  متعال  خداوند 
عرصه، راه براى همگان باز است و 
مشاركت  فيض  از  كه  افرادى  حتى 
با  مى توانند  جامانده اند،  ساخت  در 
نياز،  مورد  وسايل  تامين  و  تجهيز 
در اين تعاونى الهى مشاركت كنند. 
خريد و وقف تجهيزات و ملزومات 
پزشكى درمانگاه و بيمارستان يكى از 
همين راه هاست. هر كدام از پزشكان 
مى توانند تامين وسيله اى را برعهده 
دست  در  دست  اين گونه  و  بگيرند 
بيمارستان  تجهيز  با  و  بگذارند  هم 
زمره  در  را  خود  نام  درمانگاه،  يا 
كنند.  ثبت  سالمت  عرصه  واقفان 
اين كار دشوار نيست. حتى بسيارى 
از پزشكان مى توانند وسايل درمانى 
مازاد خود را وقف كنند. براى اين كار 
مى توان از دستگاه فشارخون و گوشى 
پزشكى گرفته تا تخت معاينه، دستگاه 

راديولوژى، ام آرآى و...را وقف كرد.

ايران240 بيمارستان 
نيمه تمام دارد

وقف و طب
در همين حوالى در هواى آسمان

 
حجت االسالم 
حسين ژوليده
كارشناس وقف

اين بيمارستان با كمك هاى مردمى ساخته شد. 
ساخت فاز يك بيمارستان  كه سال 1375 به 
بهره بردارى رسيد،20  ميليارد تومان هزينه داشت. 
جمع شدن اين مبلغ كار بزرگى بود. با اين حال، 
قرار است به زودى فاز دو بيمارستان هم افتتاح 
شود. براى ساخت فاز 2 هم 6ميليارد تومان نياز 
بود كه باز هم از طريق كمك هاى مردمى تامين 
شد. آذربايجان شهر صنعتى نيست و پيشه بيشتر 
مردم كشاورزى است. با اين حال، خيرين استان، 
هزينه هاى بيمارستان را تامين مى كنند. بيمارستان 

«اميد» در تهران و آلمان هم دفتر دارد. 

اعتمادسازى؛ رمز موفقيت
به گفته پيمان غنى نژاد، مدير روابط عمومى اين 
خيريه،  اعتمادسازى اى كه شده، خيرينى را كه 
كيلومتر ها با اروميه فاصله دارند، مجاب كرده 
است كه كمك حال بيماران باشند. در بيمارستان 
اميد جراحى انجام نمى شود و بيماران سرطانى كه 
نياز به جراحى دارند، بايد راهى شهرهايى مثل 
تهران و تبريز شوند. اما با راه اندازى فاز 2 ديگر 
اين مسافرت هاى اجبارى هم كنسل مى شود. فاز 
2 بيمارستان به 5 اتاق جراحى مجهز است و قرار 
اين فاز صد تختخوابى باشد. ساخت پژوهشكده 

و مركز غربالگرى هم از برنامه هاى بعدى خيريه 
اميد است. بيمارستان اميد اروميه اقامتگاه هم 
دارد. 32 سوئيت براى بيمارانى كه از شهر ها 
و روستاهاى اطراف اروميه به اين بيمارستان 
مراجعه مى كنند، در نظر گرفته شده است. اين 
بيماران باتوجه به نوع درمانى كه دارند، مى توانند 
يك تا دو همراه هم داشته باشند. همه خدماتى 
هم كه در اقامتگاه به بيماران و همراهانشان 
داده مى شود، رايگان است؛ حتى غذايى كه به 
همراهان اين بيماران هم داده مى شود. بيمارستان 
اميد اروميه ساالنه 1500 تا 2000 بيمار پذيرش 
مى كند. تا به امروز 25 هزار نفر از بيماران مبتال 
به سرطان در اين مركز پرونده تشكيل داده اند و 
از خدمات درمانى و مددكارى استفاده كرده اند. 

ارائه خدمات؛ حتى به بيماران 
كشورهاى همسايه

بيماران  ايرانى ها،  بر  عالوه  بيمارستان  اين 
خارجى را هم مى پذيرد و عراق، آذربايجان، 
تركيه و ارمنستان كه همجوار ايران هستند و 
فاصله زيادى هم با اروميه ندارند، برخى از 
بيماران سرطانى شان را در طول اين مدت به 
اين بيمارستان اعزام  كرده اند. البته چند سالى 

است كه تعداد بيماران تركيه اى و ارمنستانى 
كمتر شده است اما آذربايجان و عراق همچنان 
از خدمات اين بيمارستان استفاده مى كنند. طبق 
قانون، اتباع خارجى بايد هزينه بدهند و تعرفه  
خارجى ها 3برابر ايرانى هاست. غنى نژاد مى گويد: 
«اگر خارجى ها هم مشكل داشته باشند و بررسى ها 
نشان بدهد كه آنها هم واقعا نمى توانند از پس 
هزينه  بربيايند، رايگان درمان مى شوند. مهرماه 
امسال چهار بيمار عراقى را در اقامتگاه داشتيم.» 
به غير از خدمات درمانى، براى تهيه دارو هم 
كمك هاى نقدى به بيماران مى شود. با توجه به 
نياز بيمار و تشخيصى كه مددكارى بيمارستان 
مى دهد، تا صددرصد هزينه هاى خريد دارو هم 
به بيماران پرداخت مى شود. به گفته غنى نژاد، در 
6 ماه اول سال 1394 خيريه اميد 170 ميليون 
تومان براى خريد دارو به بيماران كمك كرده بود. 

برپايى همايش هاى علمى و فرهنگى
خيريه اميد به فكر روحيه بيماران و همراهان 
هم هست. برپايى  جشن هايى به مناسبت هاى 
مختلف اميد را بيش از قبل بين اين افراد زنده 
نگه مى دارد. در اين جشن ها هم به بيماران 
هدايايى از قبيل پوشاك و تغذيه اهدا مى شود. 

اين خيريه همايش ملى هم  برگزار كرده است. 
مركز همايش هاى علمى و فرهنگى اميد كه سالن 
اجتماعاتى با ظريف 300 نفر دارد، ميزبان كنگره 
ملى پژوهش هاى كاربرى در سرطان هاى شايع 
ايران و نشست  سازمان هاى مردم نهاد فعال 
ايران در حوزه سرطان بود. نكته مهم تر اينكه 
انجمن اميد در همايش روز جهانى سرطان كه 
بهمن ماه سال 1392 در تهران برگزار شد، به 
عنوان يكى از سازمان هاى مردم نهاد برتر ايران 
در حوزه سرطان انتخاب شد و لوح افتخار 

سازمان جهانى يونسكو را گرفت.

«كوى نوميدى مرو اميدهاست  *
سوى تاريكى مرو خورشيدهاست»  

موالنا، مثنوى معنوى، دفتر اول

بيمارستان اميد اروميه ساالنه بيمارستان اميد اروميه ساالنه 15001500 
تا تا 20002000 بيمار پذيرش مى كند. تا به  بيمار پذيرش مى كند. تا به 
امروز امروز 2525 هزار نفر از بيماران مبتال به  هزار نفر از بيماران مبتال به 
سرطان در اين مركز پرونده تشكيل سرطان در اين مركز پرونده تشكيل 
داده اند و از خدمات درمانى و مددكارى داده اند و از خدمات درمانى و مددكارى 
استفاده كرده انداستفاده كرده اند

استقبال «سالمت» از معرفى خيريه هاى فعال
«سالمت» براى خلق فرصت هاى برابر براى معرفى موسسات خيريه 
كشور در حوزه سالمت، استفاده از فضاى صفحه «وقف و سالمت» 
را در اختيار همه خيرين، واقفان و نيكوكاران بخش سالمت قرار 
داده است. هدف ما ترويج فرهنگ وقف و هدايت كمك هاى 
مردمى به سمت نيازهاى بهداشتى درمانى است. معرفى خيريه هاى 
موفق درمانى در سراسر كشور، معرفى خدماتى كه براى مردم 
و محرومان انجام مى دهند و اعالم راه هاى كمك به آنها از طريق 
نشر در هفته نامه، نمادى از عزم «سالمت» بر استفاده از امكانات 
مختلف در راستاى عملى كردن ماموريت هاى ارزشمند و مقدس 
در زمينه امور خير است. براى استفاده از اين ظرفيت مى توانيد از 

راه هاى زير با ما تماس بگيريد:
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10 هزار دالر كمك مرد عراقى به «اميد»
فقط ايرانى ها نيستند كه خيريه اميد و بيماران سرطانى كه در 
بيمارستان اين خيريه بسترى هستند، كمك مى  كنند. حتى بيماران 
خارجى كه روزگارى را در اين بيمارستان سركرده اند و عزيزانشان 
درمان شده اند، براى جبران كمك هايى كه ديگران به آنها كرده اند، 
پا پيش گذاشته اند و كمك حال بقيه شده اند. يكى از اين افرادى 
كه به خيريه كمك كرده، آزاد مصطفى است كه سال ها مدير 
روابط عمومى وزارت محيط زيست عراق بوده. او كه تحت 
تاثير فعاليت هاى خيريه اميد قرار گرفته بود،  با فروش خانه اش، 
10 هزار دالر به انجمن اهدا كرده بود. او درباره اين كمك گفته 
است: «من اهل اربيل هستم. همسر و پدرم به دليل ابتال به سرطان 
در اربيل جراحى كردند و به راديوتراپى نياز داشتند. شهر ما فقط 
يك دستگاه راديوتراپى داشت و بايد يك ماه منتظر مى مانديم تا 
درمان شروع شود. گفتند به تركيه يا ايران مراجعه كنيد. ترجيح ما 
كشور ايران و شهر اروميه بود، چون نزديك تر بود. دوستان توصيه 
كردند به مركز پژوهشى و درمانى اميد بياييم. من خانه ام را براى 
درمان پدرم فروختم ولى وقتى اين مركز و كمك هايش را ديدم،  

تصميم گرفتم اين پول را به انجمن كمك كنم.» 

چگونه مى توان به انجمن كمك كرد؟
۱. آشنايان و دوستان خود را از وجود انجمن آگاه كنيد.
۲. اهدا يا وقف بخشى از اموال و امالك به انجمن به وسيله 

نيكوكاران براى گذاشتن نام نيك و باقيات صالحات.
در  را  كشور  از  خارج  مقيم  خويشان  و  دوستان   .۳
اين امر خير مشاركت دهيد تا آنها نيز دين خود را 

به هموطنان خويش ادا كنند.
بيمارستان  تجهيز  و  تكميل  براى  مى توانيد  شما   .۴
اميد يا سراى اميد مصالح ساختمانى، لوازم بيمارستانى 

و... اهدا كنيد.
۵. تقبل هزينه يك يا چند بيمار مبتال به سرطان،

۶. اهداى كارهاى دستى و آثار هنرى از سوى هنرمندان 
به بازارهاى نيكوكاران و همكارى گروه هاى هنرى 

براى برگزارى جشن هاى گلريزان،
۷. اهداى وسايل و ملزومات سالم ولى غيرضرورى 
منازل براى فروش به نفع بيماران در فروشگاه  بانوان 
انجمن و سفارش تاج گل براى مراسم مختلف جشن ها 

يا بزرگداشت ها،

۸. انجام هر گونه خدمات تخصصى مانند خدمات 
پزشكى و درمانى، مددكارى، تبليغ و اطالع رسانى و...
۹. اهداى داروهاى مورد نياز بيماران مبتال به سرطان، 
عضويت در انجمن و واريز مبلغى به صورت ماهيانه 

يا ساالنه به  عنوان حق عضويت
۱۰. اهداى نذورات و هزينه هاى مراسم خيرات به 

حساب هاى انجمن

نيكوكارانى كه اهدايى آنها بيش از 50 ميليون ريال باشد، 
به عنوان عضو افتخارى هيات امناى انجمن شناخته 
مى شوند. براى برقرارى ارتباط با انجمن مى توانيد 
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مراقبت هاى فاز حاد بعد از سكته مغزى برعهده متخصصان 
مغز و اعصاب است كه شامل مراقبت هاى دارويى و گاهى 
مراقبت در آى سى يو و... مى شود. بعد از گذراندن فاز حاد، 
مرحله توانبخشى و بازتوانى فرا مى رسد كه نقش بسيار 
مهمى در بهبود عوارض ناشى از سكته ايفا مى كند. با كمك 
توانبخشى، بيمار بهبود نسبى پيدا مى كند و توانايى هاى 

جسمى خود را تا حدودى بازمى يابد. 
اين توانبخشى به زبان ساده شامل تمرينات درمانى به خصوصى 
مى شود كه بيمار بايد با كمك متخصص توانبخشى يا كارشناس 
كاردرمانى و دستگاه هاى مختلف آنها را انجام دهد. از اين 
طريق فرد وادار مى شود اندام از كار افتاده خود را دوباره 
به كار گيرد. براساس نظريه نوروپالستيسيتى، با انجام اين 
تمرين ها قسمت هاى سالم مغز مى توانند نقش جايگزينى 
براى قسمت هاى آسيب ديده در كنترل اندام ها و فعاليت ها 
ايفا كنند. در واقع، با اين راهكار نوعى بازآموزى براى 
اندام ناتوان ايجاد مى شود. درست مانند يك كودك تازه 
به دنيا آمده كه هنوز كنترل هدفمندى روى اندام ها و دست 
و پاهاى خود ندارد و نمى تواند راه برود يا بايستد اما با 

تمرين به تدريج اين مهارت ها را به دست مى آورد. به طور 
كلى، دوره هاى بازآموزى و كاردرمانى به بيمار كمك مي كند 
بر ناتوانى ناشى از سكته مغزى غلبه كند و به فعاليت و 
نقش قبلى خود در سطح خانواده و جامعه بازگردد. اين 
موضوع نقش بسزايى در بهبود كيفيت زندگى و افزايش 

طول عمر بيمار دارد. 
پس از بروز سكته قلبى، توان فعاليت فيزيكى فرد كاهش 
مسئوليت  نمى تواند  گذشته  مانند  قلب  زيرا  مى كند  پيدا 
اكسيژن رسانى و خونرسانى به همه اندام ها و بافت ها را به 
خوبى ايفا كند. بنابراين توانبخشى بعد از سكته قلبى از اهميت 
ويژه اى برخوردار است زيرا فعاليت قلب و اكسيژن رسانى را 
بهبود مى بخشد. اين تمرين ها و ورزش ها باعث بهبود اقتصاد 
مصرف اكسيژن در اندام هاى محيطى مى شوند يعنى در اين 
شرايط، اندام ها مى توانند با همان سطح اكسيژن رسانى پايين 
فعاليت بهترى داشته باشند. توانبخشى بعد از سكته قلبى حتما 
بايد تحت نظر پزشك متخصص با مانيتور كردن عملكرد قلب 
و تنفس و در محيطى كامال آماده براى بيماران قلبى انجام 
شود. سطح مجاز فعاليت فيزيكى و همچنين نوع، مدت و 
شدت ورزش ها نيز بايد با دقت به وسيله پزشك توانبخشى 
براى هر بيمار تعيين و تجويز شود؛ درست مانند تجويز دارو 
توسط پزشك. با كمك اين تمرين ها به تدريج فعاليت قلب، 
خونرسانى، گردش خون و برداشت و مصرف اكسيژن توسط 
بافت ها بهبود پيدا مى كند و در مجموع سطح فعاليت فيزيكى 
ارتقا مى يابد؛ بدون اينكه خطرى بيمار را تهديد كند. البته 
برنامه هاى بازتوانى قلبى فقط مختص سكته هاى قلبى نيستند 
بلكه تمامى افرادى كه به نوعى از بيمارى هاى قلب و عروق 

رنج مى برند (مانند بيمارى هاى دريچه اى، نارسايى هاى قلبى، 
پرفشارى خون و...) يا به طور ثانويه بر اثر اين بيمارى ها دچار 
كاهش توانايى فعاليت فيزيكى و تحرك شده اند، مى توانند از 

برنامه هاى بازتوانى قلب بهره گيرند.

توانبخشى چه زمانى بايد آغاز شود و كى بايد 
به پايان برسد؟

صرفنظر از نوع سكته اعم از مغزى يا قلبى فرد بايد براى 
آغاز توانبخشى حتما فاز حاد بيمارى را پشت سر بگذارد 
و از لحاظ وضعيت پزشكى به ثبات برسد. به طور كلى، 
برنامه هاى توانبخشى بايد از اولين فرصت ممكن بعد از 
سكته آغاز شوند تا اثربخشى بهترى داشته باشند. گاهى در 
فاز حاد نيز همان طور كه بيمار روى تخت در آى سى يو يا 
سى سى يو بسترى است تمرين هاى ابتدايى با اجازه پزشك 
معالج (متخصص قلب يا مغز و اعصاب) برايش شروع 
مى شود. پس از مرحله پايين آمدن از تخت هم فاز بعدى 
توانبخشى آغاز خواهد شد. در نهايت نيز با مرخص شدن 
فرد از بيمارستان، تمرين ها در كلينيك توانبخشى ادامه پيدا 
مى كند. مدت زمان توانبخشى به شدت عوارض باقيمانده از 
سكته بستگى دارد. با رسيدن بيمار به مرحله رضايت بخش 
در  پزشك  توضيحات  طبق  بايد  تمرين ها  نيز  درمان  از 
منزل ادامه پيدا كنند. توجه داشته باشيد آسيب حاصل از 
ضايعه اوليه سكته با توانبخشى از بين نمى رود اما عوارض 
به جا مانده از آن با كمك اين تمرينات كاهش پيدا مى كنند. 
ميزان اثربخشى تمرينات نيز به آسيب ضايعه اوليه و زمان 

شروع توانبخشى بستگى دارد.

عوامل خطرساز سكته هاى قلبى مثل فشار خون، ديابت، 
مصرف سيگار و... از سال ها پيش وجود داشته اند اما اين 
روزها به دليل تغيير شيوه زندگى، تغذيه نامناسب و كم تحركى، 
بيش از پيش تشديد شده اند. به همين دليل آمار سكته هاى 
قلبى افزايش و سن شيوع آنها كاهش يافته است، طورى 
كه امروزه افراد حتى در دهه هاى دوم و سوم زندگى هم 
دچار سكته مى شوند. افزايش آلودگى هوا نيز خود عامل 
خطرى براى سكته هاى قلبى است زيرا اكسيژن رسانى به 
بدن را كاهش مى دهد و خونرسانى به قلب را دچار مشكل 
مى كند. در اين شرايط حتى اگر ميزان گرفتگى عروق فرد 
باال نباشد هم در خطر سكته قرار مى گيرد. از طرف ديگر، 
استرس با افزايش ترشح ماده اى به نام نورآدرنالين در بدن 
مى تواند عروق بدن را دچار تنگى كند. به اين ترتيب خطر 
سكته در افرادى كه دچار تنگى عروق هستند با قرار گرفتن 

در شرايط استرس زا بيشتر مى شود.

مهم ترين عالئم سكته قلبى را بشناسيد
مهم ترين عالمت سكته قلبى، درد شديد در ناحيه قفسه سينه 

است. گاهى حتى درد به فك و دست ها نيز كشيده مى شود 
اما معموال از حد ناف پايين تر نمى رود. همچنين ممكن 
است همزمان با درد قفسه سينه، فرد دچار تهوع، استفراغ و 
تعريق شود. در بعضى موارد، تپش قلب يا آريتمى هم ايجاد 
مى شود. گاهى افراد سوال مى كنند آيا درد دست چپ مى تواند 
عالمت اختصاصى سكته باشد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت 
اين درد عوامل مختلفى دارد و از مشكالت ارتوپدى گرفته 
تا مشكالت قلبى مى توانند در آن نقش داشته باشند. به طور 
كلى، بيماران خود به تنهايى نمى توانند براساس عالئمى  كه 
دارند سكته قلبى را تشخيص دهند و بايد حتما به پزشك 
مراجعه كنند. عالئم ذكرشده هميشه همزمان با هم ظاهر 
نمى شوند اما درد آنقدر زياد است كه از تحمل فرد خارج 
مى شود. البته افرادى كه مواد مخدر مصرف مى كنند به دليل 
باالتر بودن آستانه تحمل درد و همچنين بيماران ديابتى ممكن 
است چنين شدت دردى را تجربه نكنند. در اين شرايط فرد 
ممكن است فقط دچار تنگى نفس يا تهوع و استفراغ شود. 
به اين ترتيب از بروز سكته قلبى خود بى خبر مى ماند و ممكن 

است بعدها در نوار قلبى متوجه آن شود.

آيا بين سكته قلبى و سكته مغزى ارتباطى هست؟
گاهى اوقات فرد همزمان دچار سكته قلبى و مغزى مى شود 
يعنى ممكن است لخته اى خون در قلب تشكيل و باعث 
سكته قلبى شود. سپس همان لخته به مغز برود و باعث 
سكته مغزى  شود. عالوه بر اين، بروز يك نوع سكته مى تواند 
عامل خطرى براى سكته ديگر باشد زيرا عوامل خطر سكته 
قلبى و مغزى تقريبا يكسان هستند. به عبارت ساده تر، همان 
عواملى كه خطر گرفتگى رگ هاى قلب را باال مى برند (مثل 

فشار خون، چربى خون و قند خون باال، سيگار و كم تحركى) 
احتمال بروز سكته مغزى را هم افزايش مى دهند و برعكس. 
براى مثال اگر فرد ديابتى باشد و قندش را به خوبى كنترل 
نكند هم در خطر سكته قلبى قرار دارد و هم سكته مغزى. 

سكته هاى مجدد معموال ريشه در بى توجهى 
بيماران دارد

عوامل  اگر  مى شوند،  سكته  دچار  بار  يك  كه  افرادى 
خطرساز آن را كنترل نكنند و به همان روند قبلى زندگى 
ادامه دهند، همچنان در خطر ابتال به سكته از نوع قلبى 
يا مغزى قرار دارند. براى پيشگيرى از سكته مجدد فرد 
بايد فشار، چربى و قند خون خود را به طور مداوم كنترل 
كند، رژيم غذايى مناسب داشته باشد، مصرف سيگار را 
كنار بگذارد، استرس خود را كاهش دهد، سطح فعاليت 
فيزيكى اش را از حدى كه پزشك تعيين كرده باالتر نبرد 
و در هواى سرد و آلوده از خانه بيرون نرود. گاهى اوقات 
افراد فكر مى كنند اگر تنها ورزش را به عادت هاى روزمره 
خود اضافه كنند ديگر در خطر سكته نخواهند بود اما اين 
موضوع حقيقت ندارد. ورزش تا حدودى خطر سكته را 
كاهش مى دهد اما صددرصد از آن جلوگيرى نمى كند. 
براى مثال، اگر فرد ورزشكار باشد اما سيگار بكشد يا 
قند خون باال داشته باشد، باز هم در خطر است. يكى 
ديگر از عوامل مهم، مصرف درست و به موقع داروهاى 
تجويزشده براى بيمار است. متاسفانه بعضى افراد بعد از 
سكته مدتى داروهاى خود را مصرف مى كنند و با بهبود 
عالئمشان آنها را كنار مى گذارند. در حالى كه اين كار 

آنها را مستعد سكته هاى مجدد مى كند.
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بود  مدتى  اينانلو  محمدعلى 
مى برد  رنج  بيمارى  از  كه 
ولى هرگز نخواست جزييات 
بيمارى اش در رسانه ها انعكاس يابد. او مدتى پس 
از آغاز بيمارى اش در آخرين گفت وگويى كه با 
«سالمت» داشت نيز تنها به گفتن كلياتى درباره 
بيمارى اش بسنده كرد. اما با اين حال، يادآور شد كه 
ضايعه اش عمدتا ريشه نورولوژيك داشته است. 
در نهايت، سحرگاه دوازدهم دى ماه، محمدعلى 
اينانلو را با تنگى نفس به بخش آى سى يو بيمارستان 
آتيه انتقال دادند و حوالى ساعت 7 بامداد خبر مرگ 
او از بيمارستان به بيرون درز كرد و در رسانه ها 
منعكس شد. دكتر محمد مشايخيان، متخصص 
كه  بيمارستان  كشيك  پزشك  و  اورژانس  طب 
اينانلو  محمدعلى  عمر  ساعت هاى  آخرين  در 
كنار او بود، علت مرگ او را ايست قلبى عنوان 
كرد و به خبرنگار «سالمت» گفت: «ايشان دچار 
نمى توان   هيچ گاه  ولى  بودند  كليوى  نارسايى 
24 يا 48 ساعت بعد از مرگ بيمار علت قطعى 
مرگ او را عنوان كرد.» او كه شهريور امسال 
بيمارستان  در  روز  چند  مغزى  عارضه  به دليل 
بسترى شده بود، مدتى بعد فعاليت هاى خود را 
در تلويزيون و طبيعت از سر گرفت اما متاسفانه 
بار ديگر دچار ضايعه عروقى شد و اين بار جان 
خود را از دست داد. «پرونده سالمت» اين هفته 

به مرگ ناگهانى او اختصاص يافته است.

در  اختالل  اثر  بر  مغزى  سكته 
خونرسانى به قسمتى از مغز ايجاد 
مى شود. اين ضايعه، دومين علت 
مرگ در ايران است. در آمريكا نيز 
حدود 10 سال پيش دومين علت 
اكنون  اما  مى شد  محسوب  مرگ 
پنجمين رتبه را از آن خود كرده 
است. سكته مغزى در 40 درصد از 
موارد به دليل ورود يك لخته خون از 
قلب به مغز اتفاق مى افتد و در بيش 
از 50 درصد از موارد به دليل گرفتگى 
عروق مغز و گردن يعنى حدود 20 
تا 25 درصد موارد رگ هاى ريز مغز 
بسته و در حدود 25 تا 30 درصد 
موارد نيز رگ هاى بزرگ مغز دچار 

تنگى و انسداد مى شوند.

ايران از درمان سكته مغزى 
عقب  مانده است

سكته مغزى در كشورهاى پيشرفته 
دنيا درمان مى شود اما متاسفانه در 
خوبى  به  ايران  مثل  كشورهايى 
تحت درمان قرار نمى گيرد. درمان 
اين ضايعه فقط در 3 ساعت اول 
امكان پذير است و بعد از آن بى فايده 
خواهد بود. در واقع، عوارضى كه 
بعد از گذشت 3 تا 4 ساعت از 
زمان وقوع سكته ايجاد مى شوند 
ديگر با دارو برطرف نمى شوند و 
فقط با فيزيوتراپى و كمك متخصص 
طب فيزيكى بهبود مى يابند. از جمله 
درمان نشدن  عوارض  مهم ترين 
بدن،  نيمه  فلج  به  مى توان  سكته 
اختالل بينايى و اختالل تكلم اشاره 
كرد. تمامى كشورهاى پيشرفته از 
سرويس هايى برخوردار هستند كه 
با كمك آنها بيمار در 3 ساعت اول 
مورد مداوا قرار مى گيرد اما درمان 
سكته مغزى در كشور ما نسبت به 
بقيه كشورها و ساير بيمارى ها به 
شدت عقب مانده است. اين درمان تا 
3 ساعت اول با استفاده از تزريقات 
وريدى انجام مى شود. اگر هم اين 
روش موثر نباشد از تزريقات داخل 

شريانى استفاده مى شود.
آمار مرگ و مير بر اثر سكته مغزى 
خيلى باال نيست؛ حتى اگر بيمار در 
3 ساعت اول درمان نشود. موضوع 
اصلى ناتوانى جسمى حاصل از آن 
است كه در صورت درمان نشدن به 
موقع، باقى مى ماند. عموم كشورهاى 
پيشرفته از سال 1990 تا به حال 
توانسته اند آمار مرگ و مير بر اثر 
سكته مغزى را به شدت پايين بياورند 
و اين موفقيت نتيجه پيشگيرى و 
درمان مناسب سكته مغزى در اين 
كشورهاست. الزم به ذكر است كه 
سكته مغزى 3 عالمت بسيار مهم 
دارد؛ از جمله اختالل تكلم، ضعف 
دست و فلج صورت. هر فردى كه 
به طور ناگهانى دچار يكى از اين

 3 عالمت يا هر 3 آنها شود بايد به 
سرعت با اورژانس تماس بگيرد و به 

مراكز درمانى مراجعه كند.

آلودگى هوا و افزايش 
خطر سكته در افراد مستعد

عوامل خطرساز سكته مغزى مانند 
عوامل خطرساز سكته قلبى است 
و استعمال سيگار، فشار خون باال، 
چربى خون باال، ديابت و كمبود 
فعاليت فيزيكى را شامل مى شود. 
اگر هر يك از اين عوامل تحت 
سكته  خطر  نگيرند  قرار  كنترل 
مغزى افزايش مى يابد. آلودگى هوا 
نيز قطعا بر اين موضوع تاثيرگذار 
و  خونرسانى  كاهش  زيرا  است 
اكسيژن رسانى به مغز، خطر سكته 
مغزى را در افراد مستعد تشديد 
مى كند. استرس و اضطراب نيز بر 
هستند  تاثيرگذار  بيمارى ها  همه 
اثر  اما  مى كنند  تشديد  را  آنها  و 
خاصى روى رگ هاى مغز ندارند. 
حتى مى توان گفت مقاومت مغز 
به  نسبت  استرس  برابر  در  بشر 
ساير ارگان هاى بدن بيشتر است. 
خيلى ها تصور مى كنند افراد به دليل 
استرس دچار سكته مغزى مى شوند 

اما اين طور نيست.

نتايج تحقيقات متعدد نشان داده است كه پايبندى به 
عادت هاى رفتارى سالم در شيوه زندگى از جمله تغذيه 
مناسب مى تواند خطر بروز سكته مغزى را تا 30 درصد 
كاهش دهد. تغذيه سالم عالوه بر اينكه خطر سكته را 
پايين مى آورد، به پيشگيرى از ساير بيمارى ها نيز كمك 
مى كند. براى اين منظور 7 نكته زير را به خاطر بسپاريد:

۱. هر روز يك فنجان چاى سبز بنوشيد. اين چاى منبعى 
غنى از آنتى اكسيدان ها، پلى فنول ها و تركيبات ضرورى 

براى كاهش كلسترول خون و مقابله با پيرى مغز است. 
۲. نيازى نيست چربى ها را به طور كامل از رژيم غذايى خود 
حذف كنيد. چربى هاى سالم مانند روغن  زيتون و چربى 
ماهى به سالمت بدن كمك مى كنند. توصيه مى شود هفته اى 
1 تا 2 بار ماهى ساردين مصرف كنيد زيرا اين ماده غذايى 
منبع طبيعى از چربى هاى سالم، كلسيم و ويتامينD  است. 
۳. مصرف جو دوسر براى صبحانه باعث كاهش قند خون 
مى شود. جو دوسر به كاهش استرس نيز كمك مى كند. 
بنابراين توصيه مى شود صبح ها به جاى مصرف غالت 

صبحانه آماده، يك كاسه جو دوسر ميل كنيد. 
۴.  هويج سرشار از آنتى اكسيدان است و باعث بهبود گردش 
خون مى شود. همچنين به جلوگيرى از ايجاد لخته هاى 
خونى كمك مى كند. تحقيقات انجام شده در دانشگاه  هاروارد 
اياالت متحده آمريكا نشان مى دهند مصرف 5 هويج در هفته 

خطر وقوع سكته مغزى را به نصف مى رساند. 
۵. اگر كلسترول خونتان باالست، كلم بروكلى مصرف كنيد. 
اين ماده غذايى فوق العاده به جلوگيرى از تجمع چربى ها 
در عروق كمك مى كند. عالوه بر اين، باعث دفع سموم از 

طريق ادرار مى شود. 
۶. حتما تا به حال از فوايد اسيدهاى چرب امگا 3  شنيده ايد. 
اين مواد مى توانند از اكسيد شدن سلول هاى بدن و پيرى 
زودهنگام جلوگيرى كنند. براى بهره ورى از اين فوايد 
مى توانيد در يك رژيم غذايى كم چرب روزانه نيمى از 

يك آووكادو را مصرف كنيد.
۷. گوجه فرنگى با برخوردارى از آنتى اكسيدان هاى فراوان 
و ليكوپن به گردش خون كمك مى كند و فشار خون را 
پايين مى آورد. عالوه بر اين، حاوى نوعى اسيدآمينه  است 
كه به پيشگيرى از سكته مغزى كمك مى كند. پس مصرف 

آن را فراموش نكنيد.

خطر بروز سكته مغزى با افزايش سن بيشتر مى شود و 
مى توان گفت تقريبا دوسوم از موارد سكته هاى مغزى در 
سنين باالى 65 سال ديده مى شود. عواملى مانند ديابت، 
فشار خون، چربى خون و مصرف سيگار و الكل همگى 
مى توانند احتمال تصلب شرايين را باال ببرند و باعث 
ايجاد لخته در عروق مغز و سكته مغزى شوند. خطر 
بروز سكته در آقايان بيشتر از خانم هاست. البته اين مزيت 
براى خانم ها تنها تا سن يائسگى مطرح است و بعد از 
آن با تغيير شرايط هورمونى، شيوع سكته در هر 2 جنس 
تقريبا يكسان مى شود. همچنين بايد در نظر داشت مصرف 
داروهاى ضدباردارى در خانم هاى مبتال به بيمارى هاى 

زمينه اى، احتمال بروز سكته مغزى را باال مى برد. 
اختالل هاى عروقى مغز را مى توان به 2 دسته كلى تقسيم بندى 
كرد؛ سكته هاى مغزى و خونريزى هاى مغز. در سكته هاى 
مغزى، ايجاد لخته يا تومور باعث گرفتگى رگ و اختالل 
در خونرسانى مغز مى شود و به بافت آن آسيب مى رساند. 
خونريزى هاى مغزى نيز به دليل پارگى رگ ايجاد مى شوند. 
هر دوى اين اختالل ها براساس ناحيه اى از مغز كه به آن 
صدمه مى زنند عالئم متفاوتى خواهند داشت. از جمله 
اين عالئم مى توان به فلج صورت، اختالل تكلم، فلج نيمه 
بدن، اختالل بلع، سردرد، سرگيجه، عدم تعادل، كما و در 
نهايت مرگ اشاره كرد. اگر سكته يا خونريزى مغزى در 
نواحى مهم مغز رخ دهد حتى مى تواند در مراحل اوليه 
جان فرد را بگيرد. با اين حال بيشتر بيماران مى توانند با 
دريافت درمان هاى الزم طى 2 تا 6 ماه بهبود نسبى يا 

كامل پيدا كنند.

اين عارضه قابل پيشگيرى است
سكته مغزى ممكن است عوارضى مانند اختالل تكلم، 
فلج نيمه بدن، فراموشى و اختالل عصبى به دنبال داشته 
باشد. اين موضوع اهميت پيشگيرى از سكته و كنترل 
عوامل خطرساز آن را به خوبى نشان مى دهد. پيروى 
از يك رژيم غذايى سالم و فعاليت ورزشى منظم نيز در 
كنترل بيمارى هاى زمينه اى و پيشگيرى از بروز سكته و 
خونريزى مغزى نقش بسزايى دارند. يكى ديگر از راه هاى 
پيشگيرى از سكته، مصرف آسپيرين است و افراد باالى 65 
سال (مبتال به بيمارى هاى زمينه اى) بهتر است تحت نظر 
پزشك خود از اين دارو استفاده كنند؛ البته اگر ناراحتى 

گوارشى و سابقه خونريزى معده نداشته باشند.

سكته مغزى، آلودگى 
هوا و باقى قضايا

7 توصيه تغذيه اى براى پيشگيرى 
از سكته هاى قلبى و مغزى 

خطر بروز سكته مغزى 
در مردان بيشتر از زنان است

مراقبت هاى پس از سكته مغزى

متاسفانه سن سكته قلبى 
به دهه دوم زندگى رسيده است

نگاه  متخصص مغز و اعصاب نگاه  متخصص تغذيه

نگاه  متخصص بيمارى هاى مغز و اعصاب

نگاه  متخصص طب فيزيكى و توانبخشى

نگاه  متخصص قلب و عروق

 دكتر بابك 
زمانى

رئيس انجمن 
سكته مغزى ايران

 دكتر سيدمرتضى صفوى
دانشيار دانشكده تغذيه و علوم غذايى 

اصفهان، مديرعامل شهرك سالمت 
اصفهان

 دكتر رويا ابوالفضلى
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى تهران

 دكتر فتانه اكبرى
عضو انجمن طب فيزيكى و توانبخشى ايران

 دكتر آتوسا مصطفوى
فلوشيپ اكوكارديوگرافى، عضو هيات علمى 

دانشگاه علوم پزشكى تهران

 ستاره محمد 
 محبوبه رياستى

مكثى بر سكته هاى مغزى و قلبى 
به بهانه مرگ محمدعلى اينانلو 
ايرانگرد و فعال محيط زيست

سفر آخرسفر آخر



ادامه از صفحه 4

شكايت از آلودگى هوا به ناكجا
26 بهمن 1387 بود كه قوه قضاييه براى رسيدگى به شكايات 
آمادگى كرد  اعالم  آلودگى هوا  از  ناشى  مربوط به خسارات 
و در پى آن هم رئيس سازمان پزشكى قانونى وقت كشور از 
متوفيان  خانواده  شكايات  بررسى  براى  سازمان  اين  آمادگى 

ناشى از آلودگى هوا خبر داد.
شكايات  به  رسيدگى  نحوه  درباره  عابدى  محمدحسن  دكتر 
شهروندان از آلودگى هوا گفته بود: «شهروندانى كه به علت 
آلودگى هوا از لحاظ جسمانى با مشكل مواجه شده اند يا تصور 
شده  فوت  خانواده شان  اعضاى  از  يكى  دليل  اين  به  مى كنند 
مى توانند شكايات خود را در دادسراى ويژه جرايم پزشكى 

مطرح كنند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.»
اين واكنش ها البته خودشان در آن زمان در ادامه آمارى بود كه 
مديركل محيط زيست تهران داده و گفته بود ساالنه 2500 تهرانى 
بر اثر آلودگى هوا مى ميرند و موج خبررسانى ها در رسانه ها به پا 
شده بود و معاون قضايى دادستان كل كشور هم از بازماندگان 
افرادى كه بر اثر آلودگى هوا فوت كرده اند، خواسته بود براى 
مطالبه خسارت و ديه در مراجع قضايى طرح شكايت كنند. 
سوى  از  فرد  فوت  كه  صورتى  «در  بود:  گفته  ذبحى  حسين 
پزشكى قانونى آلودگى هوا يا مسموميت بر اثر آن ثابت شود 
بازماندگان مى توانند شكايت خود را مطرح و از دستگاه هاى 
مربوطه مطالبه خسارت كنند.» رئيس سازمان پزشكى قانونى كشور 
هم موافقت و اعالم كرده بود: «دادسراى ويژه جرايم پزشكى از 
سازمان پزشكى قانونى به عنوان يك مرجع كارشناسى نظرخواهى 
و پس از رسيدگى نظر خود را به دادگاه اعالم مى كند.» او از 
افرادى كه ادعا مى كنند به دليل آلودگى هوا از لحاظ جسمانى 
دچار زيان شده اند يا يكى از اعضاى خانواده آنها فوت شده 
مى توانند مستندات خود را به دادگاه مربوطه ارائه كنند تا در 

كميسيون هاى تخصصى مورد رسيدگى قرار گيرد.
به دنبال اين اخبار جمعى از خانواده هاى متوفيان ناشى از آلودگى 
هوا با حضور در دادستانى كل كشور خواستار بررسى فوت 
بستگان خود شدند. متوفيان اين خانواده ها بيمارانى بودند كه 
بيمارى شان در اثر آلودگى هوا تشديد و در نهايت موجب مرگ 
آنها شده بود اما مدير دفتر پيشگيرى از وقوع جرم دادستانى 
كل كشور اعالم كرده بود: «دادستانى كل كشور مرجع رسيدگى 
به چنين شكاياتى نيست و شهروندان بايد شكايات خود را در 
محاكم و دادسرا مطرح كنند.» او گفته بود: «شهروندان بايد آگاه 
باشند كه فوت ناشى از آلودگى هوا داليل خاصى دارد و بايد 
به روش كارشناسى و علمى مورد بررسى قرار گيرد بنابراين 
انتظار نداشته باشيد تمامى شكايات در محاكم مورد قبول واقع 
شود.» اين در حالى بود كه رئيس وقت سازمان پزشكى قانونى 

كشور از عدم ثبت شكايتى از سوى شهروندان خبر مى داد! 
2 سال گذشت تا رئيس سازمان پزشكى قانونى اعالم كرد از 
نظر علمى نمى توان اثبات كرد مرگ بر اثر آلودگى هوا بوده 
تشديد  يا  قلبى  سكته  عوامل  از  مى تواند  هوا  آلودگى  است. 
بيمارى هاى ريوى و تنفسى محسوب شود. اين در حالى بود 
براى  قضاييه  قوه  آمادگى  اعالم  پى  در  سازمان  اين  خود  كه 
رسيدگى به شكايات مربوط به خسارات ناشى از آلودگى هوا 
از آمادگى اش براى بررسى شكايات خانواده متوفيان ناشى از 

آلودگى هوا خبر داده بود!
2 سال ديگر هم از اين هياهو گذشت. رئيس مركز تحقيقات 
پزشكى قانونى آب پاكى را بر دست بسيارى ريخت و اعالم 
كرد: «امكانات چنين فرآيندى در سازمان وجود ندارد.» دكتر 
محمود خدادوست، رئيس مركز تحقيقات پزشكى قانونى در 
گفت وگو با روزنامه «اعتماد» اعالم كرده بود امكان تاييد مرگ 
در اثر آلودگى هوا وجود ندارد چون اين مرگ ها چند عاملى 
است و افرادى كه بيمارى زمينه اى مثل بيمارى قلبى، ريوى داشته 
باشند، اطفال و زنان باردار جزو گروهى هستند كه مرگشان جزو 
اين مورد مى شود و آلودگى هوا شرايطشان را تشديد مى كند. 
او توضيح داده بود: «اگر مرگى در اثر آلودگى هوا رخ دهد و 
با بررسى قلب فرد مورد نظر متوجه شويم به دليل تنگى عروق 
كرونر و تشديد بيمارى اش در اثر آلودگى هوا از دنيا رفته، يا 
بيمارى ريوى داشته كه هواى آلوده شهر راه را بر نفسش براى 
هميشه بسته، نمى توان به طور قطع اعالم كرد اين مرگ در اثر 
آلودگى هواست. اين گروه مرگ ها دچار رابطه عليت نيستند، 

بلكه پاى رابطه اى چند عاملى و سببيت در ميان است.»
خبر تشكيل شعبه دادگاهى براى رسيدگى به شكايات مربوط 
به متضرران هم در حد خبر باقى ماند و به فراموشى سپرده 
شد. دادگسترى بعدها اعالم كرد: «موضوع كيفرى نيست كه به 
ما واگذار شود و حتما در دادسرا شعبه اى تشكيل شده است. 
(كه نشده بود) و طرح شكايت بايد از دادسرا آغاز شود تا به 
دادگاه برسد.» جالب – و شايد تلخ اينكه –پرونده ها بايد در 
دادسراى جرايم پزشكى، تشكيل مى شد اما كسى در دادسراى 
جرايم ويژه پزشكى خبرى از اين موضوع نداشت و اين دادسرا 
هم اعالم كرد شعبه اى تاكنون در اين دادسرا تشكيل نشده، 
اگر هم تشكيل شود، نمى دانيم مردم از چه كسى بايد شكايت 
كنند. متولى مستقيم اين موضوع وزارت بهداشت و سازمان 
حفاظت از محيط زيست است. بنابراين دادسرا وزارت بهداشت 
را ملزم به پيگيرى شكايت شاكيان دانست و اعالم كرد وزارت 
بهداشت اگر با حجم باالى تعداد شاكيان مواجه شود، از دادستان 
مردم  طرف  از  و  شود  وارد  مى خواهد  مدعى العموم  به عنوان 
تهران دادخواهى كند. اين در حالى بود كه خود قانون گذاران 
هم تصميم نگرفته بودند و نمى دانستند مردم بايد دقيقا از كدام 

شخصيت حقيقى و حقوقى  شكايت كنند؟!

حسين پاكدل نويسنده و كارگردان تئاتر: 
... و محمد هم رفت... و محمد هم رفت

پرواز دوست... محمد هم رفت. محمد بعد از سال ها تالش بى وقفه 
رفت. محمد خستگى را به زانو درآورد و رفت. او خواب و استراحت 
را نمى شناخت. هميشه در راه بود. مقصد محمد همان راه بود و مسير. 
يك  تنه  يك  محمد  هستى.  ذره  ذره  از  شهود  و  كشف  اهل  مردى 
فرهنگنامه دانش و بينش بود. جهانديده بود و بى دريغ. دوست و همپا. 
بامعرفت و بامرام. محمد كه بود تو فكر مى كردى تنها نيستى حتى اگر 

از تو فرسنگ ها دور بود. هميشه بود كه با اشارتى يار و ياور باشد.
 محمد از جنس طبيعت بود. اهل كوه و كوير و سختى. شجاع و نترس و صريح. محمد يگانه بود. 
محمد با تمام يگانگى، يكى نبود؛ ده ها تن بود در پيكر يك تن. محمد اينانلو؛ نويسنده، كارگردان، 
بازيگر، محقق، مترجم، معلم، فيلمساز، مكتشف، جهانگرد، ورزشكار، شكارچى، شكاربان، گياه شناس، 
عكاس،  برنامه ساز،  و  تهيه كننده  زبان شناس،  قوم شناس،  باستان شناس،  جانورشناس،  سنگ شناس، 
تصويربردار، روزنامه نگار، مجرى و كارشناس زبده راديو و تلويزيون، مفسر ورزشى به خصوص 
واليبال، شنا، واترپلو، تيراندازى و... از همه اينها مهم تر محمد رفيقى تا هميشه بود. زمانى كه مجله 
طبيعت را درمى آورد يك صفحه به من داده بود در مورد درس هاى مدرسه طبيعت بنويسم كه تا 

مجله دستش بود، مى نوشتم. 
زمانى كه برنامه «اينجا ايران است» را به اتفاق احمد شيشه گران براى جام جم مى ساختيم، با محمد 
صحبت كردم بخش ايرانگردى آن را بسازد كه ساخت و عالى ساخت. باور دارم كه محمد با اينكه 

رفت، تا هميشه هست؛ در تمام آثارش و در خاطره يك ملت. چه زيانى كرديم ما با رفتنش.

فواد صفاريان پور تهيه كننده و مجرى تلويزيون: 
قرار بود مستند زندگى اش را بسازمقرار بود مستند زندگى اش را بسازم

اولين آشنايى من با مرحوم اينانلو زمانى بود كه برنامه با طبيعت را 
نگاه مى كردم. آن سال ها من تنها صداى ايشان را مى شنيدم. تا اينكه 
سال ها بعد و زمانى كه تهيه كننده و كارگردان تلويزيون شدم در برنامه 
مردم ايران سالم با ايشان براى اولين بار مالقات كردم و پس از آن در 
برنامه هاى ديگر از حضور ايشان بهره گرفتم؛ از برنامه تيك تاك گرفته 
تا بر تالطم امواج و طلوع. يادم است روزهاى يكشنبه به برنامه طلوع 

مى آمدند و از زمين و آسمان مى گفتند. در واقع، به گونه اى وكيل مدافع اينها بودند. درباره ساخت 
مستند زندگى ايشان هم بايد بگويم يك روز ناهيد دل آگاه، تهيه كننده با من تماس گرفتند و گفتند 
آقاى اينانلو گفته اند اگر كسى قرار است مستند زندگى من را بسازد آن فرد بايد فواد صفاريان پور 
باشد كه اين مساله براى من افتخار بزرگى بود و وقتى شروع به كار كردم با ايشان در سفرهايشان 
همراه شدم و قسمت هايى را ضبط كرديم اما افسوس كه اين مستند نيمه كاره باقى ماند. مرحوم 
اينانلو مى گفتند دوست دارم اولين مخاطب اين مستند خودم باشم. متاسفانه افرادى مثل مرحوم 
اينانلو زمانى كه مى روند، ديگر جايشان هيچ گاه پر نمى شود و مابه ازايى برايشان نيست. يادم است 
ايشان يك تكيه كالم داشتند و آن اين بود كه هرگاه حالشان را مى پرسيدم در جواب مى گفتند: «من 

خوبم مثل يك تيكه ماه.»

دكتر محسنيان راد استاد ارتباطات: 
دلش براى محيط زيست ايران شور مى زددلش براى محيط زيست ايران شور مى زد

درباره مرحوم اينانلو بايد بگويم آخرين صحبتم با ايشان به شب پخش 
مصاحبه اى برمى گشت كه در دانشگاه سن ديه گو به ارائه  گزارش فرصت 
مطالعاتى درباره  برج هاى تلگراف نورى پرداخته بودم. ايرانگرد پرتجربه 
و كوشا، آقاى اينانلو هيجان زده تماس گرفتند و ضمن ارائه شواهدى 
از برج هايى ديگر، از برجى ياد كردند كه در كوهستان هاى اردبيل واقع 
است و مردم محلى آن را «برج پيام» مى نامند. مرحوم اينانلو قرار شد 

اطالعات بيشترى به من بدهد و با يكديگر در تماس باشيم، اما وقتى خبر فوت او را شنيدم، بسيار 
متاسف شدم. خداوند ايشان را رحمت كند. آدمى بود كه به واقع به سرزمين ايران عشق مى ورزيد 

و دلشوره محيط زيست ايران را داشت. روحش شاد

منصور ضابطيان: 
سرخوشانه زندگى كردسرخوشانه زندگى كرد

هيچ وقت رفتن استاد اينانلو را باور نمى كنيم و لزومى هم ندارد كه 
باور كنيم چراكه ياد ايشان با آثارى كه از خود بر جاى گذاشت هميشه 
زنده خواهد بود. مرحوم اينانلو نه تنها يك استاد خوب بودند، بلكه يك 
دوست فرهيخته بودند؛ به ويژه اينكه هميشه به سفر عالقه داشتند و 
اين عالقه مندى مشترك بين من و ايشان باعث مى شد خيلى وقت ها با 
زنده ياد اينانلو درباره سفرهايم مشورت كنم. مرحوم اينانلو سرخوشانه 

زندگى كرد و اين مهم ترين ويژگى اش بود. او فراوان آموخت و فراوان تر به اطرافيانش آموزش داد.

هرمز شجاعى مهر تهيه كننده و مجرى تلويزيون:
به ايران عشق مى ورزيدبه ايران عشق مى ورزيد

من براى اولين بار در سال63، با ايشان در برنامه آى تو آشنا شدم. 
آن زمان مرحوم اينانلو قصد داشتند مجله اى درباره گردشگرى منتشر 
كنند و من هم در اين زمينه به ايشان كمك كردم. به هر حال مرحوم 
اينانلو مرد مهربان، دوست داشتنى و درويشى بود كه به ايران و مردمش 
عشق مى ورزيد و طبيعت را دوست داشت و زندگى اش را براى كشف 
بيشتر طبيعت صرف كرد. او نه مرد ديروز بود و نه مرد فردا. هميشه در 

حال زندگى مى كرد و سعى مى كرد به روز باشد. من فكر مى كنم دوستداران آقاى اينانلو مى توانند 
با حفظ طبيعت و احترام به آن روح مرحوم اينانلو را شاد كنند.
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رعايت  محققان،  اخير  تحقيقات  براساس 
نكته اى  مهم ترين  دست ها  بهداشت  كامل 
است كه از ابتال به عفونت هاى بيمارستانى 

پيشگيرى مى كند. 
اين نوع عفونت ها مى تواند منجر به بيمارى 
يا حتى مرگ بيماران مستعد بيمارى شود 
را  بهداشتى  سيستم  درمانى  هزينه هاى  و 
افزايش دهد. با اين وجود، در محيط هاى 
درمانى تعداد كاركنانى كه دستان خود را 

مى شويند بسيار كم است. 
محققانى از كالج سلطنتى لندن و دانشگاه 
ميامى در يك مطالعه سعى كردند با بهره 

گرفتن از علوم رفتارى ميزان شستن دست ها 
را در يك بيمارستان افزايش دهند. پروفسور 
لوى، يكى از محققان مى گويد: «گزارش هاى 
زيادى به دست ما مى رسد مبنى بر اينكه 
تنها 15 درصد از كاركنان و مراجعه كنندگان 
به بخش مراقبت هاى ويژه، دستان خود را 
مى شويند. ما سعى كرديم با استفاده از علم 
روان شناسى، با نشان دادن بعضى عالئم از 
قبيل تصوير، رايحه يا كلمات، رفتار افراد 

را به طور ناخودآگاه تغيير دهيم.»
به اين منظور، در بخش مراقبت هاى ويژه 
بيماران  اتاق  ورودى  در  كنار  جراحى 

ضدعفونى كننده  مايع  حاوى  ظروفى 
دست ها تعبيه شد. سپس محققان كاركنان 
و مالقات كنندگان را تحت نظر گرفتند كه 
آيا هنگام ورود به اتاق بيمار، دستان خود 

را تميز مى كنند يا نه. از 120 مالقات كننده 
تنها 18 نفر دستان خود را تميز كردند (15 
كم توجه تر  مردان  افراد  اين  بين  درصد). 
گذاشتن  با  محققان  سپس  بودند.  زنان  از 
عالئمى مانند تصوير يك مرد كه با عصبانيت 
خيره نگاه مى كرد و پخش رايحه مركبات 
متوجه شدند اين آمار به ميزان 50 درصد 

افزايش يافت. 
محققان مى گويند تصوير يك مرد عصبانى، 
بيننده  براى  را  تهديد  و  خشم  از  ذهنيتى 
تداعى مى كند و بوى مركبات نيز افراد را 

ناخودآگاه وادار به شستن دست ها مى كند!

نقشه سالمت

مديركل بهزيستى 
استان اردبيل: «بيشترين 

ميزان ميانگين زندگى 
مشترك با 2,61 

درصد در شمال اردبيل 
و كمترين ميزان با 

1,4 درصد در مناطق 
روستايى خلخال به ثبت 

رسيده است.» 

مديرعامل آتش نشانى 
شهر ياسوج: «طى 9 ماه اول 
سال جارى 359 آتش سوزى 
در شهر ياسوج و حومه رخ 

داده است.»

medscape  .تصويرى خارق العاده از مغز انسان در نماى نزديك

كشف جسد موميايى 200 ساله يك راهب بودايى در حالت نشسته، ذهن باستان شناسان 
و محققان را به خود مشغول كرده است. گفته مى شود جسد اين راهب با پوششى
Reuters  .از پوسته گاو موميايى شده است

دوربين سالمت

تشديد درد مفاصل 
با داروى ضدديابت

سازمان غذا و داروى آمريكا با 
انتشار بيانيه اى اعالم كرد برخى 
از داروهاى ديابت باعث تشديد 
درد مفاصل مى شوند. اين داروها 
كه مهاركننده دى پپتيل پپتيداز4 
درد  سبب  هستند،   (4-DPP)
شديد مفاصل مى شوند. هنوز 
علت دقيق اين ارتباط مشخص 
نيست. اين داروها قادر به كنترل 
قندخون با فعال كردن برخى 
هستند. بدن  در  هورمون ها 

كارشناسان به پزشكان هشدار 
داده اند كه بايد عوارض جانبى 
داروها را درنظر داشته باشند 
شديد،  عارضه  صورت  در  و 
از داروهاى جايگزين استفاده 
كنند. معموال درد مفاصل حاصل 
از مصرف اين داروها يك ماه طول 
مى كشد و پس از آن به مرور 
كمتر مى شود يا به  طور كلى 
حال  اين  با  مى رود.  بين  از 
بايد در تجويز آنها دقت شود. 
كارشناسان همچنين به بيماران 
محض  به  مى كنند  توصيه 
اين  جانبى  عوارض  مشاهده 
دارو و داروهاى ديگر به پزشك 

متخصص مراجعه كنند.

تازه ها

■ پزشكى  دانشى  هميشه  در  تغيير  است. 
 در  ارايه  مطالب  «سالمت»  تالش  زيادى  
در  جهت  كامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهاى  روز  پزشكى  دنيا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دليل 
 اينكه  در  علوم  پزشكى  وجود  تغييرات 
 همواره  متصور  است ، «سالمت»  مطالب 
خطا   عارى  از   را   كامل  و   ارايه  شده  
نمى داند. ارجح  آن است  كه  كاربران،  اين 
اطالعات  را  قبل  از  به  كارگيرى  با  رجوع 

 به  پزشكان  نيز  تاييد  نمايند. 
■ مسووليت  محتواى  آگهى ها بر عهده 

شركت هاى سفارش دهنده  است. 
■ كليه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  كتبى  اجازه  كسب  به  منوط 

است.

كرد  اعالم  آمريكا  داروى  و  غذا  سازمان 
وسيله اى  كه   (XStat)ايكس استت

با نوآورى هاى نسبتا نوظهور 
زخم هاى  مى تواند  و  است 

مورد  ببندد،  را  حيات  تهديدكننده 
تاييد اين سازمان است. 

در طول 1/5 سال گذشته، اين وسيله براى 
استفاده در جبهه جنگ تاييد شده بود، اما 
تاييديه جديد براى استفاده از اين دستگاه 
به  وسيله عموم است. كمپانى ريومدكس كه 
توليدكننده اين ابزار جديد است، آن را براى 
زخم هاى كوچك مانند برش ها يا خراش ها 
توليد نكرده، بلكه براى زخم هاى عميق تر 
مانند زخم گلوله يا چاقو روانه بازار كرده 
است.ايكس استت قادر است جريان خون 

بند آورد.را ظرف 20 ثانيه 
ايكس استت با وارد كردن 92 اسفنج ريز به 
داخل زخم باز عمل مى كند. اين اسفنج ها 
درون زخم باز مى شوند و به طور موثرى 
جريان خون را بلوك و يك فشار طبيعى براى 
بستن زخم باز ايجاد مى كنند. اين اسفنج ها 
از پالپ چوب ساخته شده اند و در بدن حل 
شده اند.  پوشيده  كيتوزان  با  و  نمى شوند 
كيتوزان ماده اى است كه در برابر عفونت هاى 

باكتريايى مقاومت كرده و تشكيل لخته 
را در خون تحريك مى كند.

هر تزريقى از اين اسفنج ها 
از  كمى  مقدار  در  مى تواند 
كه  به طورى  بخورد،  خيس  خون 
3 بار تزريق براى يك بيمار كافى است. 
ايكس استت  فقط براى استفاده تا 4ساعت 
كافى است و هر اسفنج مانند يك ماركر 
در تصاوير راديوگرافى ساده نمايش داده 
مى شود. زمانى كه بيمار براى جراحى يا 
مى شود،  آماده  پزشكى  مراقبت هاى  ديگر 
محل هر اسفنج در تصاوير مشخص و به 
جديد  بيانيه  در  مى شود.  درآورده  راحتى 
از  استفاده  آمريكا،  داروى  و  غذا  سازمان 
اين وسيله براى بيمارانى انديكاسيون دارد 

كه تورنيكه نمى تواند جريان خون آنها را 
متوقف كند، مانند خونريزى از كشاله ران 
يا زير بغل. عالوه بر اين، وسيله مذكور در 
قسمت هاى خاصى از قفسه سينه، شكم، لگن 
يا بافت هاى باالى استخوان ترقوه نيز اجازه 

استفاده ندارد.
كه  آنجا  از  مى گويد،  دارو  و  غذا  سازمان 
هر فرد تروما ديده اى نمى تواند به سرعت 
يك  داشتن  شود،  رسانده  بيمارستان  به 
ايكس استت در دست مى تواند تفاوت ميان 
مرگ و زندگى را رقم بزند. هر چند اين 
سازمان ايكس استت را براى استفاده عموم 
تاييد كرده، هنوز جدول زمانى براى اينكه 
چه زمانى اين دستگاه در دسترس كاركنان 

اورژانس قرار مى گيرد، منتشر نشده است.

معرفى روش جديدى براى كاهش عفونت هاى بيمارستانى

معرفى روش جديدى براى بندآوردن خون در20 ثانيه
براى بچه هاى شين آباد و همه بچه هاى سرزمينم سالمتى آرزو مى كنم و اميدوارم 
هيچ وقت در آتش سهل انگارى ما نسوزند. كسى روى اين هديه نمى تواند قيمت 
بگذارد. پس آن را به عنوان نمادى از مظلوميت و احساسات پاك بچه هاى شين آباد 

به موزه اى خواهم سپرد.
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يادداشت مهمان

يادداشت مهمان

صداى متفاوت او بيش از هر چيز ديگرى جلب توجه مى كند. 
هنوز هم صدايش متفاوت و خاص است. خسرو خسروشاهى، 

دوبلور پيشكسوتى است كه با صحبت به جاى آلن دلون (بازيگر) 
بين مخاطبانش شناخته شده است. او متولد سال 1320 است. 

خسروشاهى در سال 1340 با راهنمايى و معرفى مرحوم احمد 
رسول زاده (شوهر خواهرش) وارد حرفه دوبالژ مى شود... (صفحه 10)

خسرو خسروشاهى دوبلور پيشكسوت مى گويد
شادترين لحظات زندگى اش را وقتى تجربه مى كند
كه فرزندانش به ايران مى آيند و كنارش هستند

شادى يعنى پدرشادى يعنى پدر
در كنار فرزنداندر كنار فرزندان

4933 نفر از كودكان ما بهبود 
يافته اند و 13هزار كودك در 

حال درمانند

اين سوال براى خيلى ها پيش مى آيد كه واقعا 
مى شود با  مشاركت هاى مردمى يك بيمارستان 
را اداره كرد و اين تعداد كودك مبتال به سرطان 
را مورد حمايت قرار داد و آيا اين منابع، منابع 
بگويم  افتخار  با  مى خواهم  هستند؟  پايدارى 
منابع  مردمى،  مشاركت هاى  منابع  بله،  كه 
پايدارى هستند؛ مشروط بر اينكه سازمان هاى 
مردم نهاد هم عملكرد درستى را در مقابل اين 
دو  به  منابع  اين  پايدارى  باشند.  داشته  منابع 

عامل مهم وابسته است.
يكى اينكه مردم تشخيص بدهند اين منابع در 
همان موضوعى كه آنها عالقمند به  كمك بوده اند، 
هزينه مى شود. دوم اينكه كارى كه انجام مى شود، 
كودكان  درباره  وقتى  امروز  باشد.  اثربخش 
مى توانيم  مى كنيم،  صحبت  محك  بهبوديافته 
بگوييم طبق آمار 25سال گذشته (نمى گويم اين 
آمار از دقت صددرصدى بهره مند است، چرا 
كه سال هاى ابتدايى نه سيستم هاى جمع آورى 
نه  و  بوده  قوى  امروز  اندازه  به  ما  اطالعات 
سيستم هاى پيگيرى امور بيماران به اندازه امروز 
پيدا  بهبود  كودكان  از  نفر   4933 بوده)  قوى 
كرده اند. اين خبر خوبى است. در كنار اين تعداد 
13 هزار كودك هم در فاز درمانى قرار دارند.
خيلى از داروهايى كه امروز وجود دارد، بيمارى 
سرطان را كنترل و طول عمر ايجاد مى كند. در 
همين فاصله با توجه به پيشرفتى كه علم پزشكى 
مى كند، داروهايى هم توليد مى شود كه مى تواند 
به بهبود منجر شوند. تعدادى از بچه هاى ما هم 
در اين سال ها فوت كرده اند. ولى هرچه جلوتر 
مى رويم اين درصد كمتر مى شود. چون با توجه 
به حمايت هايى كه محك مى كند، سريع تر مرحله 
درمان بچه ها آغاز و بميارى شان تشخيص داده 

مى شود و درمان ها اثربخش تر است.
ادامه در صفحه 15

 مهندس آراسب احمديان
مديرعامل محك

با آرين رشد كردم با آرين رشد كردم 
و محكم شدمو محكم شدم
(1515)

چهار پايه شادى چهار پايه شادى 
در خانوادهدر خانواده
(1111)

براى كودكان براى كودكان 
تلفن همراه بخريم يا تلفن همراه بخريم يا 

نخريم؟ نخريم؟ (1212)

7 آزمايش غربالگرى  آزمايش غربالگرى 
در دوران سالمندىدر دوران سالمندى
(1414)

صفحات 9 تا 16

چهـره و سالمت
هـمـســــر ا ن
فـرزنـد پـرورى
سالمت آزمون 
سـا لـمـنــد ا ن
كـــو د كـــا ن
سالمت بچه هاى 

خانوادهخانواده
سال دوازدهم  شماره 555  شنبه 19 دى 1394
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بيش  او  متفاوت  صداى 
از هر چيز ديگرى جلب 
هنوز  مى كند.  توجه 
و  متفاوت  صدايش  هم 
خاص است. خسرو خسروشاهى، دوبلور 
جاى  به  صحبت  با  كه  است  پيشكسوتى 
آلن دلون (بازيگر) بين مخاطبانش شناخته 
است.   1320 سال  متولد  او  است.  شده 
راهنمايى  با   1340 سال  در  خسروشاهى 
و معرفى مرحوم احمد رسول زاده (شوهر 
مى شود.  دوبالژ  حرفه  وارد  خواهرش) 
به  انقالب  از  قبل  ايرانى  فيلم هاى  در  او 
از  بعد  سينماى  در  و  دلجو  فرزان  جاى 
بيژن  مانند  بازيگرانى  جاى  به  انقالب 
جهانگير  پورعرب،  ابوالفضل  امكانيان، 
صحبت  و...  پورحسينى  پرويز  الماسى، 
در  پيشكسوت  دوبلور  اين  است.  كرده 
«چهره وسالمت» اين هفته از دنياى ديروز 
و امروزش اين گونه برايمان گفته است.

مى گذرانيد  كه  روزگارى  از   :
بگوييد. دنيا بر وفق مرادتان است؟

خوب است، خدا را شكر، در حال حاضر 
بيشتر وقتم را با تماشاى فيلم، خواندن كتاب 

و گوش دادن به موسيقى پر مى كنم.
: چرا ديگر در زمينه دوبله فعاليت 

نمى كنيد؟
وجود  كردن  دوبله  براى  خوبى  فيلم  چون 
دوبله هاى  گسترش  با  متاسفانه  ندارد. 
دور  خود  عظمت  از  حرفه  اين  زيرزمينى 
هم  كه  مى بينيم  را  فيلمى  حاال كمتر  و  شد 
جذاب و هم از دوبله خوبى برخوردار باشد. 
كه  نشديد  كنجكاو  هيچ وقت   :
چه  گفتيد،  كه  را  كلمه اى  اولين  بدانيد 

بوده است؟
نه، هيچ وقت، واقعا نمى دانم، سوال سختى 

است.
: اين صداى خوش چگونه كشف 

شد؟
وقتى وارد كار دوبله شدم. شوهر خواهر من، 
مرحوم احمد رسول زاده بودند كه خودشان 
از دوبلور هاى باسابقه بودند. من به تشويق 
ايشان وارد كار دوبله شدم و مدت زيادى 
كارآموزى مى كردم. در گذشته مثل االن نبود 
كه بعد از 6 ماه مشغول به كار مى شوند. 2-3 
سالى اين گونه بودم تا اينكه آقاى كاملى كه 
كه  دماوند  استوديو  از  بودند  دوبالژ  مدير 
استوديوى معتبرى بود نقش اول فيلم آلمانى 
سياه و سفيدى كه اسمش «دخترى سنگسار 
مى شود» بود را به من دادند. بعد از اين كار 
دعوت  را  من  شرافت  سعيد  آقاى  مرحوم 
كرد به استوديو مهرگان براى فيلم ديگرى 
به نام «تار عنكبوت سرخ» كه فيلمى ترسناك 
بود و صدابردار استوديو، آقاى مغازه اى كه 
ضبط  را  من  صداى  بود  هم  آنجا  صاحب 
دوبله  كه  بود  اين گونه  حال  هر  به  كردند. 

حرفه اصلى من شد.
: غير از شما در خانواده تان فرد 
ديگرى هم هست كه صداى خوشى داشته 

باشد؟
خوبى  صداى  كال  ايرانى ها  من،  نظر  به 

و  شيرين  زبان  فارسى  زبان  چون  دارند 
دليل  همين  به  است.  دوست داشتنى اى 
نمى توانم بگويم بقيه اعضاى خانواده ام هم 
صداى خوبى داشته اند يا نه اما پسر كوچكم 
بسيار صدايش شبيه خودم است؛ طورى كه 
كسى  هر  كار  من  با  او  صداى  دادن  تمييز 
نيست، حتى گاهى همكارانم هم متوجه اين 

نمى شوند. تفاوت 
اعتقاد  كلمات  انرژى  به  چقدر   :

داريد؟
منفى  و  مثبت  انرژى  نظرم  به  زياد،  خيلى 
زيادى در كلمات وجود دارند كه باعث ايجاد 
حال خوب و بد در ما مى شود. مثال كسى 
كه دائم منفى حرف مى زند، طبعا كلماتش 
هم انرژى منفى اى دارد و برعكس صحبت 
دارد  مثبت  بار  كلماتش  كه  فردى  با  كردن 

حال آدم را خوب مى كند.
: كمى درباره محبوب ترين نقش 
شما يعنى صداى آلن دلون صحبت كنيم. 
خودتان آلن دلون را دوست داريد؟ چون 
به  صحبت  واسطه  به  شما  شهرت  بيشتر 

جاى اين بازيگر است؟
خيلى زياد، به نظرم شخصيت جذابى است.

: هيچ وقت آلن دلون را از نزديك 
نديده ايد؟

نه، آلن دلون سال ها پيش آمده بود ايران. قبل از 
انقالب بود. آقاى حميد قنبرى از طرف انجمن 
بازيگرها ميزبان ايشان بود. به تلويزيون رفته 
بودند و پرده اى از فيلم سامورايى را برايش 
گذاشته بودند. زمانى كه به من تلفن كردند 
ديگر خيلى دير بود چون من در خيابان سعدى 
بودم. ساعت 3/30 بود كه تماس گرفتند و 

گفتند اگر مى توانى خودت را تا ساعت 5 به 
تلويزيون برسان، آقاى آلن دلون اينجاست. 
گفتم من از خيابان سعدى جنوبى چطور خودم 
را تا ساعت 5 به تلويزيون در جام جم برسانم 
و ايشان را ببينم؟ چرا زودتر به من نگفتيد؟! 

به هر حال متاسفانه ايشان را نديدم.
: به نظر خودتان صداى شما در 
ديده شدن بيشتر اين بازيگر چقدر نقش 

داشته است؟
به هر حال، ايشان هم چهره خاصى بود و 
ويسكنتى  با  وقتى  چه  خاصى.  بازيگر  هم 
بازى كرد، چه با ديگران، هيچ از ارزش اين 
آدم كم نشد و در هر نقشى فوق العاده بود. 
كرد  بازى  باال  سن  در  كه  اواخر  اين  حتى 

باز با تمام آدم هاى اطرافش متفاوت بود.
: چرا دوبله ايران زمانى در اوج 
و در واقع يكى از برترين دوبله هاى دنيا 

بود، اما االن اين طور نيست؟
شما  ندارم.  اعتقاد  خيلى  مساله  اين  به  من 
يك فيلم خوب بياوريد و بدهيد همكاران 
متوجه  كه  است  موقع  آن  كنند،  دوبله  من 
اول  حرف  ايران  دوبله  هم  هنوز  مى شويد 
را مى زند اما متاسفانه ديگر نه فيلم خوب 
خريدارى و پخش مى شود و نه فيلم خوبى 
ساخته مى شود. مثال اگر فيلم نيرو برمى خيزد 
را در ايران بتوانيم دوبله كنيم يا حتى جنگ 
بيننده  چقدر  مى شويد  متوجه  را  ستارگان 
ديگر  دوبله  متاسفانه  اما  كرد  خواهد  پيدا 
براى كسى اهميت ندارد و از طرف ديگر، 
مترجمان هم مثل گذشته براى ترجمه فيلم ها 

نمى گذارند. وقت 
: اما مردم دوبلور ها را خيلى دوست 

عالقه مندى  با  را  فيلم ها  دوبله  و  دارند 
خاصى پيگيرى و تعقيب مى كنند.

با شما موافق هستم اما فقط اين موضوع كافى 
نيست. متاسفانه دوبلورها دغدغه مديران ما 
نيستند و به همين دليل حق آنها هرگز ادا 
نمى شود. مثال همكاران من تا وقتى صدا و 
سالمتى دارند فيلم ها را دوبله مى كنند اما به 
محض اينكه كمى به مشكل بربخورند هيچ 
نيست.  پاسخگو  هيچ كسى  و  ندارند  پناهى 
خب در اين شرايط آدم خيلى دلسرد مى شود.

: آشنايى دوبلورها با فوت و فن 
بازيگرى چقدر خوب و واجب است؟

سوال خوبى پرسيديد. قطعا وقتى يك دوبلور 
با فنون بازيگرى آشنا باشد،  راحت تر مى تواند 
به واسطه صدايش حس را به مخاطبش القا 
كند. البته دوبلورهاى باسابقه با بازيگرى آشنا 
هستند و به همين علت خيلى از دوبلورها 
مختلف  فيلم هاى  در  نيز  بازيگر  مقام  در 

ظاهر شده اند.
: نظرتان درباره دوبله سريال هاى 

چيست؟ تركيه اى 
باور كنيد من خيلى اتفاقى اين سريال ها را 
ديده ام چون به نظرم ارزش وقت گذاشتن 
و ديدن ندارند اما همين چند بارى هم كه 
اتفاقى ديده ام به نظرم هم از نظر داستان پردازى 
هم  و  هستند  ضعيف  خيلى  كارگردانى  و 
اين جور  دادن  نشان  با  واقعا  دوبله.  نظر  از 
كارها سليقه مخاطب ايرانى تنزل پيدا مى كند.

امروزى  انيميشن هاى  از  خيلى   :
بسيار  دوبله هاى  هستند،  هم  بازار  در  كه 

بدى دارند.
بله، قبول دارم چون متاسفانه هيچ نظارتى 

وجود ندارد و با نشان دادن اين گونه دوبله هاى 
سر  بر  چه  نيست  معلوم  لمپنى  و  ضعيف 
كودكان ما خواهد آمد و تربيت آنها چگونه 

خواهد شد.
: دوست دارم صحت يك ماجرا 
كه  است  درست  بشنوم.  شما  زبان  از  را 
مصطفى عقاد، كارگردان فقيد فيلم محمد 
رسول ا... وقتى كه به ايران آمده و آن را 
ديده از دوبله فيلم خوشش آمده است؟

من فقط مى دانم كه ايشان به ايران آمدند اما 
اينكه نظرى در مورد دوبله آن داده باشند را 

نشنيدم. هيچ وقت 
محمد  فيلم  دوبله  نظرتان  به   :

رسول ا... خوب بود؟
خوب  بسيار  صدا ها  انتخاب  نظرم  به  بله، 

و باورپذير بود.
كه  را  فيلم هايى  از  يك  كدام   :
دوبله كرده ايد، بيشتر از همه دوست داريد؟

باور كنيد همه آنها را دوست دارم. نمى توانم 
اسم فيلم خاصى را بگويم.

: مردم چقدر شما را از صدايتان 
مى دهند؟ تشخيص 

خيلى كم، البته برايشان خيلى جالب است. 
كوچك  بچه هايم  كه  زمانى  بار  يك  مثال 
بودند رفته بودم ويدئو كلوپ برايشان فيلم 
انيميشن بگيرم. چند روز تعطيلى بود. خانم 
و آقاى مسنى داشتند چند تا فيلم مى گرفتند، 
من هم داشتم با فروشنده صحبت مى كردم. 
خانم به زبان تركى رو به همسرش كرد و 
«امنه»!  مى گويد  كه  است  همان  اين  گفت 
(ديالوگى بود در فيلم ماراتن من). من چون 
خودم آذرى زبان هستم، صحبتشان را شنيدم! 

همسرش هم گفت: «نه بابا اون نيست». خانم 
است.»  خودش  مى بندم  شرط  «من  گفت: 
تا  رفتند  و  گرفتند  را  فيلم هايشان  خالصه 
دم آسانسور. مرد برگشت و گفت: «آقا! شما 
همانى هستيد كه مى گوييد امنه؟! اين خانم 
پدر ما را درآورد.» صاحب ويدئوكلوپ گفت: 
«بله، ايشان همانى هستند كه مى گويند امنه!»

كه  مى دانم  خسروشاهى!  آقاى   :
متولد دى ماه هستيد. مى خواهم بدانم از 
به  را  چيزهايى  چه  كودكى تان  سال هاى 

خاطر داريد؟
دنياى  ما  همه  براى  كودكى  دنياى  قطعا 
پرخاطره اى است و براى من هم بودن در 
كنار خانواده ام و همين طور مادربزرگ هايم 
پر از خاطره است چون از آنها خيلى چيزها 

آموختم. 
: كال آدم خاطره بازى هستيد يا نه؟
نه! خيلى در گذشته غوطه ور نيستم و سعى 
در  وقتى  اما  كنم  زندگى  حال  در  مى كنم 
كنار اعضاى خانواده ام باشم گاهى خاطرات 

گذشته را مرور مى كنيم.
: شادترين لحظه هاى زندگى تان چه 

زمانى است؟
شادترين لحظه هاى زندگى ام اوقاتى است كه 
با بچه هايم هستم، چون فرزندانم ايران نيستند 
و موقعى كه برمى گردند و كنارم هستند، خيلى 
شادترم. در اين لحظات انگار زندگى ام  رنگ 

ديگرى به خود مى گيرد. 
يا  است  سخت تر  كردن  دوبله   :

زندگى كردن؟
همرنگ  بگيريم،  ساده  اگر  چون  دو،  هر 
بقيه مى شويم و حرفى براى گفتن نداريم.

كه  كتابى  لذت بخش ترين   :
خوانده ايد؟

انتخابش سخت است اما جوان كه بودم، كتاب 
پر اثر «ماتيسن» خيلى روى من اثر گذاشت.

: بهترين فيلم؟
پدرخوانده.

شما  كار  در  زدن  تپق  راستى   :
هم وجود دارد؟

خيلى زياد. گاهى جمالت اشتباه ادا مى شوند. 
البته براى من كم پيش آمده به اين شكل كه 
جمله كم و زياد شود اما من به آن شكل كه 
تپق خيلى خنده دار بزنم، آن طور كه ديگران 
مى زنند كه خيلى خنده دار است، نداشته ام.

نمى توانيد  چيزهايى  چه  بدون   :
كنيد؟ زندگى 

اول از همه عشق است كه بدون آن نمى شود 
زندگى كرد. اميد و دلگرمى نباشد، نمى شود 
زندگى كرد. حاال آب و هوا بد باشد و... باعث 
بدون  اما  كند،  زندگى  نتواند  آدم  نمى شود 
عشق، اميد و دلگرمى نمى شود زندگى كرد.

دور  و  خوب  حال  ايجاد  براى   :
كردن استرس هاى زندگى چه مى كنيد؟

سعى مى كنم با ورزش كردن، گوش دادن به 
موسيقى و كتاب خواندن خودم را آرام كنم 
و خيلى به مسايلى كه آزارم مى دهد، فكر 
نكنم و از آنها دور بمانم و بيشتر خودم را با 
چيزهايى كه دوست دارم، سرگرم كنم چون 
غرق  استرس هايمان  در  دائم  بخواهيم  اگر 

باشيم، زود از پا خواهيم افتاد.

خسرو خسروشاهى دوبلور پيشكسوت مى گويد شادترين لحظات زندگى اش را وقتى تجربه مى كند كه فرزندانش به ايران مى آيند و كنارش هستند

شادى يعنى پدر در كنار فرزندانشادى يعنى پدر در كنار فرزندان
سعى مى كنم با سعى مى كنم با 
ورزش كردن، ورزش كردن، 

گوش دادن به گوش دادن به 
موسيقى و كتاب موسيقى و كتاب 
خواندن خودم را خواندن خودم را 
آرام كنم و خيلى آرام كنم و خيلى 

به مسايلى كه به مسايلى كه 
آزارم مى دهد، آزارم مى دهد، 
فكر نكنم و از فكر نكنم و از 
آنها دور بمانم آنها دور بمانم 
و بيشتر خودم و بيشتر خودم 
را با چيزهايى را با چيزهايى 

كه دوست كه دوست 
دارم، سرگرم دارم، سرگرم 

كنم چون كنم چون 
اگر بخواهيم اگر بخواهيم 

دائم در دائم در 
استرس هايمان استرس هايمان 

غرق باشيم، غرق باشيم، 
خيلى زود از پا خيلى زود از پا 
خواهيم افتادخواهيم افتاد

فيلم هاى خوب كمتر شده اند

: چرا دوبله ايران زمانى در اوج و در واقع يكى از برترين دوبله هاى 
دنيا بود، اما االن اين طور نيست؟

من به اين مساله خيلى اعتقاد ندارم. شما يك فيلم خوب بياوريد و بدهيد همكاران 
من دوبله كنند، آن موقع است كه متوجه مى شويد هنوز هم دوبله ايران حرف اول را 
مى زند اما متاسفانه ديگر نه فيلم خوب خريدارى و پخش مى شود و نه فيلم خوبى 
ساخته مى شود. مثال اگر فيلم نيرو برمى خيزد را در ايران بتوانيم دوبله كنيم يا حتى 
جنگ ستارگان را متوجه مى شويد چقدر بيننده پيدا خواهد كرد اما متاسفانه دوبله 
براى  گذشته  مثل  هم  مترجمان  ديگر،  طرف  از  و  ندارد  اهميت  كسى  براى  ديگر 

ترجمه فيلم ها وقت نمى گذارند.

محمد رسول اهللا يكى از فيلم هاى ماندگار است
: آيا مى شود گفت فيلم محمد رسول اهللا(ص) يك شاهكار در سينماى 

جهان است؟
نمى دانم در پاسخ به اين سوال چه بگويم چون اين يك مساله شخصى و سليقه اى 
است اما قطعا اين فيلم يكى از ماندگارترين كارهاى تاريخ سينما محسوب مى شود 

به خصوص اينكه بازيگران مطرحى هم در آن بازى كردند.

متاسفانه هيچ نظارتى روى دوبله انيميشن ها نيست

: خيلى از انيميشن هاى امروزى كه در بازار هم هستند دوبله هاى بسيار 
بدى دارند؟

اين گونه  دادن  نشان  با  و  ندارد  وجود  نظارتى  هيچ  متاسفانه  چون  دارم  قبول  بله، 
دوبله هاى ضعيف و لمپنى معلوم نيست چه بر سر كودكان ما خواهد آمد و تربيت 

آنها چگونه خواهد شد.
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هميشه از خانواده به عنوان 
يكى از مهم ترين كانون هاى 
جامعه ياد مى شود و بسيارى 
از جوانان وقتى مى خواهند 
ازدواج كنند به اين اميد اين كار را انجام 
مى دهند كه بتوانند در آينده خانواده شاد و 
سالمى داشته باشند اما اينكه چگونه مى توانيم 
چنين خانواده اى داشته باشيم و اصوال يك 
خانواده شاد چه شاخصه ها و معيارهايى دارد، 
موضوع صفحه «همسران» اين هفته است؛ 
موضوعى كه درباره آن با دكتر مهدى لبيبى، 

جامعه شناس، گفت وگو كرده ايم.

: شما چه تعريفى از خانواده شاد 
داريد؟

در مورد خانواده شاد تعبيرهاى مختلفى وجود 
دارد ولى قطعا خنديدن و چهره اى شاد داشتن به 
معنى شاد بودن خانواده نيست. خانواده در واقع 
محيطى است كه افراد بايد در آن احساس خوب 
و پر از آرامشى داشته باشند. آرامش داشتن در 
خانواده باعث مى شود ما خانه را از محيط كارمان 
جدا كنيم و با بودن در خانه احساس خوبى به 
ما دست بدهد، بنابراين آرامش داشتن يكى از 
مهم ترين ويژگى هاى ايجاد خانواده شاد است.

: چه موارد ديگرى را مى توان به 
اين معيار اضافه كرد؟

گفت وگوى صميمانه بين اعضاى خانواده كه 
آنها را به يكديگر نزديك مى كند و احساس 
مى آورد.  وجود  به  آنها  بين  خوشايندى 
نكته بعدى كه خيلى مهم است، حمايتى است 
در  مى كنند.  يكديگر  از  خانواده  اعضاى  كه 
احساس  بايد  هميشه  خانواده  اعضاى  واقع، 
دارند.  خود  كنار  در  همراهى  و  حامى  كنند 
وقتى اين حس ايجاد شود، افراد احساس شادى 
مى كنند و مى دانند كسى هست كه حواسش به 
آنهاست. مثال والدينى كه به خوبى فرزندانشان 
را حمايت مى كنند قطعا كودكان شاد تر و با 
اعتمادبه نفس ترى نسبت به پدر و مادرى كه 
بى تفاوت هستند، خواهند داشت. وقتى آمارهاى 

طالق يا نوجوانان فرارى را مى بينيم، متوجه 
خواهيم شد عدم همراهى و حمايت نكردن 
يكى از داليل مهم براى ايجاد اين شكاف ها 
بوده است. خيلى از نوجوانان فرارى از خانه 
مى گويند ما وقتى دچار مشكلى شديم، كسى 
نبود كه به ما حتى فكر كند، چه برسد به اينكه 
حمايتمان هم بكنند،  بنابراين همراهى و حمايت 
كردن والدين و برعكس آنها حمايت فرزندان 

از والدين خود بسيار اهميت دارد. 
: پس با اين حساب مى توان گفت 
كه آرامش، گفت وگوى صميمانه و حمايت 
را بايد 3 معيار مهم در يك خانواده شاد به 

حساب آورد. درست است؟
بله، البته مى شود يك اصل ديگر هم به اين

3 اصل اضافه كرد و آن چيزى نيست جز حس 
اعتماد قوى بين اعضاى خانواده. البته اعتماد بايد 
باطنى باشد، نه ظاهرى. وقتى اعضاى خانواده 
به يكديگر اعتماد داشته باشند و از آن طرف 
صداقت هم وجود داشته باشد، قطعا ما با يك 
خانواده كم حاشيه و شاد روبرو خواهيم بود. 
هم  اجتماعى  مهم  مساله  يك  داشتن  اعتماد 
دوستانى  شما  وقتى  مثال  مى شود.  محسوب 
داريد كه به آنها اعتماد زيادى هم داريد، آنها 
يك سرمايه اجتماعى  برايتان محسوب مى شوند 
و رفته رفته باعث ارتقا و رشد شما در جامعه 

خواهند شد. 
: براي ايجاد فضاى شاد و سالم در 

خانواده چه بايد كرد؟
همه اعضاي خانواده و به خصوص زن و شوهر 
بايد نقش خود را به درستي ايفا كنند. الزمه 
دستيابى به يك خانواده ايده آل، تربيت درست 
و اصولي كودكان و آماده كردن او براي يك 
انتخاب درست در مرحله ازدواج است. توجه 
و  اجتماعي  انساني،  رواني،  مختلف  ابعاد  به 
شخصيتي زن و شوهر در زندگي مشترك نيز 

ضرورى است.
با  رويارويي  در  افراد  از  برخي   :
مسائل زندگي توانايي هاي الزم را ندارند و 
همين مساله باعث آسيب پذيري آنها مي شود. 

در اين خصوص چه بايد كرد؟
پاسخ  مسائل  به  خود  خاص  شيوه  به  افراد 
مي دهند. برخي هنگام روبرو شدن با مشكل ها 
مي كوشند با ارزيابي منطقي موقعيت و با استفاده 
از روش هايي مانند مساله گشايي، تفكر مثبت و 
استفاده موثر از سيستم هاي حمايتي با مشكل يا 
موقعيت مقابله كنند و در مقابل برخي ديگر، 
سعي  مسائل،  با  سازگارانه  برخورد  جاي  به 
مي كنند به روش هاي مختلف مانند پناه بردن 
به الكل، مواد مخدر و ساير روش هاي ناكارآمد 
از رويارويي با مشكل ها اجتناب كنند. اگرچه 
اين روش ها، ممكن است در كوتاه مدت موثر 
واقع شوند و به فرد آرامش موقت دهند ولي در 
درازمدت پيامدهاي منفي بسيارى دارند و فرد 
را از داشتن احساس خودكارآمدي و عزت نفس 
محروم مي كنند. افرادى كه به طور موفقيت آميز با 
مشكل ها مقابله مي كنند، خود را به مجموعه اي 

از مهارت هاي مقابله اي مجهز كرده اند.
: افكار ما چقدر در شاد كردن 

خانواده مان موثر است؟
خيلى زياد! بي ترديد افكار خوب، ما 

را شاد مي كند، اما افكار بد، حالمان 
را خراب خواهد كرد. مثال زن 
خوشبختي  براى  بداند  بايد 
خودش هم كه شده، بايد همسر 
شاد و خوشبختي داشته باشد. 

براي رسيدن به اين هدف، 
يك لبخند هم كفايت 

مي كند. به طور يقين نمي توانيم همسرمان را تغيير 
دهيم زيرا شخصيت او شكل گرفت. پس بايد 
سعي كنيم او را همان طوري كه هست، بپذيريم 
و از تشويق كردن او در انجام مسئوليت هاي 
اجتماعي، شخصي و خانوادگى غفلت نكنيم. 
مطمئن باشيم قهرمان ساختن از او در همه شئون 
زندگي به نفع ماست. با او حرف بزنيم، به اتفاق 
هم راه برويم، به حرف هايش گوش بدهيم و 
او را بفهميم. اين موارد رمز شادماني او هستند. 
: آيا پدر يا مادرى كه خودشان شاد 
نيستند، مى توانند فرزندان شادى را تربيت 

كنند؟
نه! شادى بايد در وجود پدر و مادر باشد تا 
فرزند هم آن را حس و در خودش بارور كند. 
مثال فرزندان طالق يا حتى فرزندانى كه در 
خانواده اى زندگى مى كنند كه والدين از هم 
طالق عاطفى گرفته اند قطعا نمى توانند شادى 
را در خانه ببينند و نسبت به همه چيز ناخودآگاه 
بحث  بنابراين  مى شوند  بى تفاوت 
ژنتيكى و خصوصيات پدر 
و مادر و روش تربيتى نقش 

بسزايى در احساس شادى و شادزيستن كودكان 
دارد.

با  معموال  شاد  خانواده هاى   :
مشكل هايشان چگونه برخورد مى كنند؟

آنها معموال مشكالت را براى خودشان خيلى 
بزرگ و پيچيده نمى كنند و با همفكرى از 

سد مشكالت عبور مى كنند.

شادى بايد در وجود شادى بايد در وجود 
پدر و مادر باشد تا پدر و مادر باشد تا 
فرزند هم آن را حس فرزند هم آن را حس 
و در خودش بارور و در خودش بارور 
كند. مثال بچه هاى طالق و فرزندانى كند. مثال بچه هاى طالق و فرزندانى 
كه در خانواده اى زندگى مى كنند كه در خانواده اى زندگى مى كنند 
كه والدين از هم طالق عاطفى كه والدين از هم طالق عاطفى 
گرفته اند، معموال نمى توانند شادى  گرفته اند، معموال نمى توانند شادى  
پايدارى را در كانون خانواده ببينند پايدارى را در كانون خانواده ببينند 
و ناخودآگاه نسبت به همه چيز و ناخودآگاه نسبت به همه چيز 
بى تفاوت مى شوندبى تفاوت مى شوند

دكتر مهدى لبيبى جامعه شناس مى گويد آرامش، گفت وگوى صميمانه، حمايت و اعتماد اركان شكل گيرى شادى  در يك خانواده سالم هستند

چهار پايه شادى در خانوادهچهار پايه شادى در خانواده
 محبوبه 
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داشتن يك خانواده شاد قطعا آرزوى  
خيلى هاست و همه ما تالش مى كنيم 
در خانه و كنار اعضاى خانواده مان 
احساس شادى كنيم اما براى داشتن 
اين كانون گرم، بايد برخى مسائل 
را رعايت كنيم؛ در وهله اول زن و 
شوهر بايد احترام يكديگر را حفظ 
احساس  هم  كنار  بودن  از  و  كنند 
رضايت كنند تا بعدها اين حس در 
فرزندانشان هم القا شود. در واقع، 
احساس امنيت و اعتماد را ابتدا زن و 
شوهر بايد پايه ريزى كنند. بعد از آمدن 
فرزندان باز هم اين والدين هستند 
كه بايد سعى كنند كانون خانواده را 
گرم نگه دارند و از مشكل ها خوب 
يك  شادى  كنند.  عبور 
بايد  كه  است  حس 
را  آن  خودمان 
آن  كنيم  ايجاد 
رفتار هاى  با  هم 
و  درست 
به  مهرورزى 
يكديگر. مثال سعى 
كنيد به يكديگر هديه 
بدهيد و حتما وقتى را 
هم  دور  براى 
در  بودن 
بگيريد  نظر 
حس  چون 
يك  شادى 
مهم  مساله 
زندگى  در 
اگر  و  است 
نباشد باعث بروز 
كمبودها  از  خيلى 

مى شود.

نگاه روان شناس

نقش مهم والدين 
در شادى فرزندان

 دكتر بهروز 
بيرشك

عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى 

ايران



وقتى با والدين مستاصل و خشمگينى مواجه مى شوم كه احساس 
مى كنند با توصيه هاى كليشه اى و علمى نمى شود بچه ها را تربيت 
كرد، در قدم نخست سعى مى كنم آنها را به آرامش دعوت كنم 
و يادشان بياورم كه بيشتر ما بزرگ ترها روى كلمه هايى كه به 
كار مى بريم، هوشيارى الزم را نداريم و اشكال كار درست از 
همين جاست. هيچ كس مهارت  والدى را به ما نياموخته و ما 
نمى توانيم با به كار بردن كلمه هاى درست ارتباط موثرى با 
فرزندمان برقرار كنيم. شيوه صحبت ما، بلندى و آهنگ صداى 
ماست كه به كودك مى گويد چه واكنشى نشان دهد. وقتى ما 
از روش تنبيه و تشويق براى كنترل رفتار كودكمان استفاده و 
براى همه رفتارها، ديكتاتور مانند آن را تعيين مى كنيم، كودك 
را دچار اضطراب مى كنيم و اين حس را به او مى دهيم كه زير 
ذره بين بزرگ ترهاست. بچه ها كم كم  حساسيت خود را به تشويق 
و تنبيه مداوم از دست مى دهند و ما هم از اين روش سودى 
نمى بريم و حس مى كنيم به آخر راه رسيده ايم. اينجاست كه با 
رفتارهايى مانند تنبيه بدنى يا توهين به كودك منزلت خود را به 

عنوان والد پايين مى آوريم.
حاال راه حل چيست؟ اول اينكه سعى كنيم به اين باور برسيم كه 
بدرفتارى كودك را توهين به خود تلقى نكنيم. درواقع نبايد با 
شخصى سازى، دنبال اين موضوع باشيد كه دليل مشكل كودك 
را در خودتان جستجو كنيد. مثال كودكتان درس نمى خواند چون 
مى خواهد شما را عصبانى كند. اتفاقا منتظر اشتباه هاى او باشيد و 
با صبورى بپذيريد؛ كم كم بايد با مهارت هاى جديد خطاهاى خود 
را اصالح كند. بايد رفتار او را مورد نقد قرار دهيد نه خودش را 
زير سوال ببريد و شخصيت او را نابود كنيد. يادتان باشد شما 
نبايد نقش والد بودن را با نقش معلم بودن تركيب كنيد. والدينى 
كه فرزندشان مدرسه مى رود با ارتكاب اين اشتباه، كودك را در 
مسير تنش و لجبازى مى اندازند. اگر در درس خاصى مشكل 
دارد، معلم خصوصى بگيريد و كتاب آموزشى بخريد اما هرگز 
نقش معلم را بازى نكنيد. حاال نوبت قدم بزرگ تر است. مواظب 
صحبت كردنتان باشيد و حرف هايى نزنيد كه به عزت نفس كودك 

لطمه بزند. خشم خود را 
كنترل و سعى كنيد از بار 
مثبت جمله ها استفاده كنيد.
ادامه در صفحه 14

 دكتر ميترا حكيم شوشتري
فوق تخصص روانپزشكى كودكان و نوجوانان
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

هوشيارانه با كودكان صحبت كنيمهوشيارانه با كودكان صحبت كنيم

آداب تربيتآداب تربيت

ستون «آداب تربيت» به بررسى عادت هاى تربيتى شما والدين بزرگوار مى پردازد. 
تجربه ها و پرسش هاى تربيتى تان را به نشانى هايى كه در پايين اين ستون آمده، 

بفرستيد و منتظر پاسخ «آداب تربيت» باشيد.

با «آداب تربيت» در تماس باشيد

۰ ۲ ۱ ۲ ۲ ۸ ۸ ۷ ۳ ۵ ۵
weeklysalamat@gmail.com

پاسخ روان شناسانه دكتر محمدرضا كاظمي به پرسش  بسيارى از والدين

براى كودكان تلفن همراه بخريم يا نخريم؟براى كودكان تلفن همراه بخريم يا نخريم؟
60درصد  ما  كنونى  جامعه  در 
كودكان 7 تا 14 سال تلفن همراه 
دارند؛ آمارى نگران كننده كه مرتب 
در حال افزايش است. برخالف 
آنچه شايد اكثر مادرها و پدرها گمان مى كنند، داشتن 
تلفن همراه باعث نمى شود كودك شما در دسترس تر 
باشد بلكه به مرور او را از شما دور مى كند. در 
«فرزندپرورى» اين هفته با دكتر محمدرضا كاظمى،  
فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان و عضو 
هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ارتش در رابطه با 
محاسن و معايب خريد تلفن همراه براى كودكان و 
اينكه چه سنى را براى اين اقدام مناسب مى دانند، 

گفت وگو كرده ايم.

خريد  براى  زمان  بهترين  شما  نظر  به   :
تلفن همراه براى فرزندانمان چه سنى است؟

بعد از 18 سالگى.
: اما در جامعه ما بسيارى از نوجوان ها 
تلفن همراه دارند و پدر و مادرها گمان مى كنند اين 
وسيله براى در دسترس بودن و اطالع پيدا كردن 

از موقعيت آنها الزم است.
اشتباه مى كنند. تلفن همراه مثل بسيارى از ابزارهاى 
تكنولوژى و گجت ها در حوزه مخابرات يا حوزه هاى 
و  استفاده  نوع  و  نحوه  است.  ابزار  يك  تنها  ديگر 
خصوصيات فرد مصرف كننده است كه تعيين مى كند 
اين ابزار مفيد و مناسب است يا مضر و آسيب رسان؟ 
اينكه استفاده از تلفن همراه در يك كشور فراگير شود، 
نشانه نفوذ فناورى و مخابرات در آن كشور است اما 
الزاما به معنى پيشرفت فرهنگى نيست. هيچ لزومى 
ندارد تمام افراد يك جامعه تلفن همراه  داشته باشند. 
تلفن همراه مناسب افرادى است كه به دليل نوع شغلى 
كه دارند بايد هميشه در دسترس باشند يا در مكان هايى 
كار، زندگى و مسافرت مى كنند كه امكان دسترسى به 
تلفن ثابت را ندارند. اينكه در جامعه ما همه افراد يك يا 
حتى بيش از يك تلفن همراه دارند نشانه خوب فرهنگى 
نيست و علت هاى متعدى دارد كه بايد بررسى شود. 
فرزندان ما به طورمعمول نيازى به تلفن همراه ندارند. از 
نظر تربيتى، والدين يا مراقبان كودك بايد از اين موضوع 
كه فرزندشان كجا و در حال انجام چه كارى است، 

مطلع باشند. دادن تلفن همراه 
به كودك كار اشتباهى است 
زيرا كودك به اين ابزار 
وسيله اى براى  به عنوان 
گفت وگو نگاه نمى كند.

يعنى   :
تلفن همراه براى كودك 
بيشتر وسيله بازى است؟

بله، در سنين پايين كودكان 
به عنوان  تلفن همراه  به 
چشم  براى  وسيله اى 
رقابت  و  همچشمى  و 
با همسن و ساالنشان يا 
وسيله بازى نگاه مى كنند. 
در حالى كه تلفن همراه 
براى اين منظور طراحى 

نشده و اگر بازى اى هم در 
تلفن هست براى مواقع خاص و 

سرگرمى در موقعيت هايى است كه فرد 
چاره اى جز انتظار ندارد. اگر به عنوان 
وسيله اى براى بازى مى خواهيم 
براى كودك تلفن همراه بخريم، 

در  ديگرى  بى خطرتر  وسايل 
بازار وجود دارد كه عوارض 

تلفن همراه را هم ندارد.
: به دليل امواج ناشي 
از تلفن همراه اين نظر را داريد؟

بله، تلفن همراه به دليل امواجى 
كه دارد، مى تواند عوارضى به 
جا بگذارد كه بخشى از آن ثابت 
شده و برخى در دست تحقيق 
است. طبيعتا ميزان خطر امواج 
تلفن همراه براى كودكى كه در 
سن رشد و مغز او در حال تكامل 

است، بيشتر خواهد بود. از اين 
گذشته، عوارض زياد ديگري هم 
دارد؛ مثال بازى هاى موجود در 
تلفن هاى هوشمند كودك را به 
خود وابسته مى كند و طبيعتا اين 

موضوع مشكالت خاص خود را دارد و مى تواند به 
خشونت و ترس هاى كودك دامن بزند و توجه و 
تمركز او را كاهش دهد. در سنين باالتر نوجوانان 
براى وصل شدن به اينترنت و استفاده از فضاهاى 
مجازى به تلفن همراه عالقه نشان مى دهند كه اين 
موضوع مى تواند با خطرهايى همراه 
باشد زيرا امروزه وصل شدن به 
اينترنت با گوشى تلفن همراه 
بسيار ساده است و به 
وارد  با  راحتى 
يك  كردن 
كد امكان پذير 
مى شود. نوجوان 
مى تواند در هر زمان 
و مكانى وارد اينترنت 
هم  والدين  و  شود 
اين  روى  نمى توانند 
كاملى  كنترل  مساله 
داشته باشند. تمام اين 
توصيفات به اين معنى 
است كه اصال نيازى نيست 
كودك تلفن همراه داشته باشد 
جز در موارد استثنايى يا در 

شرايط و موارد محدود.
: لطفا براى اين موارد 

محدود مثالى بزنيد.
مثال وقتى قرار است كودك به 
اردو برود و والدين مايل هستند 
با او در ارتباط باشند. در اين 
شرايط بهتر است براى 
تلفن همراه  كودك 
البته  شود.  تهيه  ساده 
هم  اردو  در  حتى 
از  مى توانند  والدين 
مراقبان  طريق 
و مربيان با 

كودكشان 
ارتباط  در 
باشند و ممكن 

است نيازى به تلفن همراه نباد.
مدارس  در  حتى  امروز  دكتر  آقاى  : اما 
از دانش آموزان خواسته مى شود در اينترنت مطلب 
جستجو كنند يا به هر حال نوجوان ها دوست دارند 
در شبكه هاى اجتماعى با هم در ارتباط باشند. منع 

كردن آنها از اين نوع امور بسيار دشوار است!
اگر فرزند ما قرار است از اينترنت و شبكه هاى مجازى 
بهره مند شود، نيازى به تلفن هوشمند ندارد. بهتر 
است اين كار ازطريق رايانه هاى شخصى انجام شود 
كه قابليت كنترل بهترى دارند. در ضمن بايد قوانين 
خاصى قبل از شروع استفاده براى كودك يا نوجوان 
گذاشته شود. مثال اينكه اين وسايل جاى ثابتى دارند 
و محل آنها نبايد تغيير كند. نمايشگر رايانه بايد به 
نحوى باشد كه براى والدين قابل رويت باشد و مى توان 
از قفل براى كنترل حوزه هاى خاص استفاده كرد. 
بايد براى استفاده از فضاى مجازى محدوديت هاى 
زمانى تعيين كرد و زمانى كه كودك يا نوجوان در 
اينترنت است، والدين به صورت غيرمحسوس او را 
زير نظر داشته باشند. متاسفانه وضع چنين قوانينى 
و زير نظر گرفتن كودك و نوجوان وقتى با گوشى 
وصل  اجتماعى  شبكه هاى  يا  اينترنت  به  هوشمند 

مى شود، امكان پذير نيست.
: متاسفانه برخى والدين حتى اطالعات كمى 
دارند و نمى دانند وصل شدن به اينترنت و ورود به 
دنياى مجازى با گوشى هوشمند چقدر ساده است.

رفاه  دادن  نشان  براى  خانواده ها  از  بسيارى  بله، 
مالى و كم نگذاشتن براى فرزندشان اقدام به خريد 
گوشى هاى هوشمند مى كنند و تمام تصورشان اين 
است كه فرزندشان مشغول بازى درون گوشى است 
كار  از  كار  كه  مى آيند  خود  به  زمانى  متاسفانه  و 
اين  ناخوشايند  عوارض  گرفتار  كودك  و  گذشته 

تكنولوژى شده است.

با خريد تلفن همراه با خريد تلفن همراه 
براى كودكان ضررهاي براى كودكان ضررهاي 
جبران ناپذيرى به آنها وارد جبران ناپذيرى به آنها وارد 
مى كنيممى كنيم
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الف) هرگز
(1 نمره)

ب) به ندرت
(2 نمره)

ج) هر از گاه
(3 نمره)

د) روزى چند بار
(4 نمره)

ه) بيشتر اوقات
(5 نمره)

و) تقريبا هميشه
(6 نمره)

ز) هميشه
(7 نمره)

شايع ترين علت آناتوميك خروپف، بزرگى لوزه 
سوم (آدنوئيد) و لوزه هاى طرفى است. هر نوع 
اختالل  ژنتيكى يا عصبى با تاثير در ناحيه سر 
و صورت يا اختالل هاى حلق مانند نشانگان 
داون مى تواند زمينه ساز اين مشكل باشد. در 
كودكان مبتال به آسم و رينيت آلرژيك (آبريزش 
بينى آلرژيك) يا كودكان مبتال به بيمارى هاى 
عصبى- عضالنى خاص، فلج مغزى يا  هايپوكسى 
(كمبود اكسيژن) نيز شاهد بروز خروپف و آپنه 

تنفسى حين خواب هستيم.
برخى از مهم ترين عالئم آپنه (وقفه تنفسى) 
خروپف،  قرارند:  اين  از  شبانه  خواب  در 
نفس كشيدن با دهان باز، بى قرارى زياده از 
و  شبانه  زياد  تعريق  خواب،  در  معمول  حد 
حمله هاى خواب گردى، كابوس، وحشت شبانه 

و شب  ادرارى. برخى ديگر از عالئم مربوط به 
روز هستند و از اين قرارند: وزن گيرى نامناسب 
و بدون علت مشخص، تودماغى صحبت كردن 
كودك، تنفس با دهان باز، اختالل توجه، ناتوانى 

در يادگيرى و بيش فعالى.

طرز تشخيص آپنه تنفسى
در درجه اول، پزشك شرح حال كاملى در رابطه 
با كودك از والدين مى خواهد. از والدين كودك 
بايد شرح كاملى از عالئم شبانه و روزانه دريافت 
كرد. درخواست عكس  گرافى گردن براى ديدن 
اندازه لوزه ها، بررسى  بيمارى هاى زمينه اى و 
پلى سومنوگرافى (بررسى آزمايشگاهى خواب) 
الزم است. پلى سومنوگرافى براى همه كودكان 
مبتال به خروپف توصيه مى شود براى اينكه 

تشخيص دهيم خروپف پاتولوژيك است يا نه؟ 
نياز به درمان داد يا نه؟ و در صورتى كه به كمك 
روش هاى تشخيصى مشخص شود قطع نفس 
در خواب وجود دارد، درمان شروع مى شود. 
اگر خروپف ساده و خوش خيم باشد يعنى با 
كمبود اكسيژن شبانه و تغيير گازهاى خونى 
همراه نباشد، آپنه و حوادث تنفسى غيرطبيعى، 
نشانگان مقاومت راه هوايى فوقانى وجود نداشته 
باشد و كودك عالئم روزانه نداشته باشد، نيازى 

به درمان نيست.

درمان هاى پيشنهادى
شايع ترين علت آپنه تنفسى حين خواب لوزه  
بزرگ است، بنابراين بعد از پلى سومنوگرافى 
معموال جراحى برداشتن لوزه ها و آدنوئيد توصيه 

مى شود اما 6 هفته بعد از جراحى نيز كودك 
بايد مجددا ويزيت شود زيرا آپنه در خواب 
يك سوم  در  تنها  خواب)  در  تنفسى  (وقفه 
موارد بعد از جراحى رفع مى شود. در كودكان 
چاق، مبتال به بيمارى هاى عصبى-عضالنى و 
بيمارى هاى  ژنتيكى،  اختالل هاى  متابوليك، 
خونريزى دهنده يا كودكانى كه والدين آنها براى 
بيهوشى رضايت نمى دهند روش درمان، استفاده 
دستگاه هاى  مانند  غيرتهاجمى  روش  هاى  از 
تهويه اى BiPAP و CPAP است. برحسب 
علت، در كودكانى كه مشكل هاى فك وصورت يا 
نشانگانى خاصى دارند، از دستگاه ها و پروتزهاى 
خاص داخل دهانى استفاده مى شود. در مواردى 
كه با پلى سومنوگرافى درجه آپنه خفيف است، 
دارودرمانى نيز موثر است. تركيبى از داروهاى 

ضدالتهابى سيستميك و استروئيدى موضعى 
براى مدتى كوتاه تجويز مى شود.

آيا آپنه مى تواند باعث مرگ ناگهانى 
شود؟

اين موضوع كه آيا آپنه مى تواند باعث مرگ 
ناگهانى كودكان در خواب شود، هنوز از نظر 
علمى ثابت نشده است. در شيرخوارانى كه در 
چند ماه اول بعد از تولد دچار نشانگان مرگ 
ناگهانى مى شوند، امكان ارتباط با آپنه وجود 
دارد اما هنوز اين ارتباط به طور قطعى به اثبات 

نرسيده است.

به خروپف كودك بى توجه نباشيد!
آپنه تنفسى در خواب موضوعى است كه نبايد 

به آن بى توجهى كرد و به تشخيص و درمان نياز 
دارد. بى توجهى به آپنه تنفسى حين خواب در 
كوتاه مدت مى تواند باعث اختالل هاى تنفسى، 
به  هم ريختن كنترل گلوكز، افزايش فشارخ ون، 
افزايش ابتال به بيمارى هاى عفونى و...  شود. 
در درازمدت هم باعث نارسايى رشد و كاهش 
در  را  فرد  و  مى شود  توجه  اختالل   و  هوش 

معرض تصادف قرار مى دهد.

تفاوت خروپف كودكان و 
بزرگساالن

عالئم  پاتوفيزيولوژيك،  علل  زمينه اى،  علل 
حتى  و  پلى سومنوگرافى  تست  نوع  آشكار، 
برخورد درمانى با خروپف كودكان و برزگساالن 

كامال متفاوت است.

آپنه وقفه تنفسى در خواب؛ از تشخيص تا درمان

كودكانى كه خروپف مى كنندكودكانى كه خروپف مى كنند
 دكتر شبنم جليل القدر
متخصص كودكان، فلوشيپ 

خواب و دانشيار دانشگاه 
علوم پزشكى قزوين

1) فرزند شما طى 4 هفته گذشته خروپف شديد داشته است؟
الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 

ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

2) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار وقفه تنفسى در 
طول شب شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

3) فرزند شما طى 4 هفته گذشته در طول خواب دچار 
حالت خفگى و نفس نفس زدن شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

4) فرزند شما طى 4 هفته گذشته خواب بى قرار و آشفته 
يا بيدارى هاى مكرر داشته است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

5) فرزند شما طى 4 هفته گذشته به  دليل احتقان بينى از 
دهان نفس كشيده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

6) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار سرماخوردگى يا 
عفونت هاى رايج دستگاه تنفسى شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

7) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار احتقان بينى يا 
آب ريزش از بينى شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

8) فرزند شما طى 4 هفته گذشته در بلع غذا مشكل 
داشته است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

9) فرزند شما طى 4 هفته گذشته كج خلق بوده است؟
الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 

ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

10) فرزند شما طى 4 هفته گذشته رفتار پرخاشگرانه يا 
بيش فعالى داشته است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

11) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار بى نظمى شده و 
نمى تواند قوانين را رعايت كند؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

12) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار خستگى بيش از 
حد در طول روز بوده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

13) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار اختالل توجه 
بوده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

14) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار خواب آلودگى يا 
نفس نفس زدن در طول خواب شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

15) فرزند شما طى 4 هفته گذشته صبح ها به سختى از 
خواب برمى خيزد؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 

ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

16) فرزند شما طى 4 هفته گذشته مشكالتى داشته كه 
باعث نگرانى شديد شما شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

17) فرزند شما طى 4 هفته گذشته نتوانسته به راحتى تنفس 
طبيعى داشته باشد؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

18) فرزند شما طى 4 هفته گذشته مشكالتى داشته كه بر 
فعاليت هاى روزانه اش تاثير منفى داشته است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

19) فرزند شما طى 4 هفته گذشته مشكالتى داشته كه از 
درمانش نااميد شده ايد؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

آزمون آپنه
به پرسش هاى زير پاسخ بدهيد و پس از محاسبه مجموع نمرات خود، به بخش «تفسير آزمون» مراجعه كنيد.
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به صداى ناشى از ارتعاش راه هوايى فوقانى 
خروپف مى گويند. خروپف در كودكان عالمتى 
از انسداد متناوب راه هوايى فوقانى است كه 
ممكن است با بيدارى هاى كوتاه مدت مغزى 
همراه شود. مسدود شدن راه هوايى و تغيير 
گازهاى خونى، باعث ارسال دستور «باز شو» 
به راه هوايى فوقانى مى شود، تا كودكى كه 
دچار قطع نفس (آپنه) در خواب شده، بتواند 
مجددا نفس بكشد. شيوع خروپف در جمعيت 
زير 18 سال در منابع مختلف متفاوت است، اما 
بين 27-12 درصد كودكان دچار اين مشكل 
هستند. خروپف در هر سنى ممكن است ديده 
شود اما در سنين 7-3 سالگى شايع تر است.

دارد.  زيادى  زمينه اى  داليل  خروپف 
اختالل هاى آناتوميك و ساختارى در مجارى 
هوايى، اختالل هاى عصبى- عضالنى و نقص 
عصب گيرى در راه هوايى فوقانى يا عوامل 
التهابى راه هوايى يا تركيبى از هر 3 عوامل 

مى توانند باعث بروز خروپف  شوند.

تفسير آزمون
اگر مجموع نمرات شما باالى 126 است، بايد هرچه زودتر براى درمان 

فورى فرزندتان به پزشك مراجعه كنيد. 



از انداز ه گيرى قند خون ناشتا تا سنجش تراكم استخوان

7 آزمايش غربالگرى در دوران سالمندى آزمايش غربالگرى در دوران سالمندى
با افزايش با افزايش 

سن احتمال سن احتمال 
ابتال به بيمارى ابتال به بيمارى 
زياد مى شود و زياد مى شود و 

بهترين راه براى بهترين راه براى 
ارتقاى سالمت ارتقاى سالمت 
آنها و افزايش آنها و افزايش 
طول عمرشان طول عمرشان 
اين است كه اين است كه 

بيمارى هايشان بيمارى هايشان 
با آزمايش هاى با آزمايش هاى 

غربالگرى در غربالگرى در 
مراحل اوليه مراحل اوليه 

شناسايى و شناسايى و 
درمان شونددرمان شوند

۱) اندازه گيرى قندخون ناشتا و 
:A1C هموگلوبين

زودتر  تشخيص  براى  آزمايش  اين 
مى رود.  به كار  ديابت  يا  قند  بيمارى 
به طور كلى آزمايش قندخون ناشتا در 
افراد باالى 40 سال توصيه مى شود. سن 
انجام آزمايش در افرادى كه عامل هاى 
خطر را دارند بايد زودتر از 40 سال 
يا با تناوب بيشتر در نظر گرفته شود. 
عوامل خطر براى بيمارى ديابت، داشتن 
سن  ديابت،  به  مبتال  يك  درجه  اقوام 
ديابت  سابقه  چاقى،  سال،   40 باالى 
باردارى، نشانگان تخمدان پلى كيستيك، 
سابقه اختالل قندخون ناشتا يا اختالل 
تحمل گلوكز، وجود عوارض ديابت، 
بعضى از بيمارى ها و استفاده از برخى 

از داروهاست.
تشخيص  براى  كه  ديگرى  آزمايش 
بسيار  ديابت  بيمارى  زودرس 
كمك كننده است، اندازه گيرى يك نوع 
 A1C هموگلوبين  نام  به  هموگلوبين 
است كه متوسطى از ميزان قندخون  طى 
2 تا 3 ماه اخير را نشان مى دهد. با افزايش 
قندخون، قند اضافى با هموگلوبين در 
است  اكسيژن  حمل  مسئول  كه  خون 
واكنش مى دهد و اين نوع هموگلوبين 
اندازه گيرى  قابل  كه  مى كند  توليد  را 
در خون است و به عنوان شاخصى از 
ميزان قندخون به كار مى رود. در افراد 
بيمارى  خطر  عامل  كه  عالمت  بدون 
قندخون را دارند، انجام اين آزمايش 

هر 1 تا 3 سال توصيه مى شود.

۲) اندازه گيرى چربى خون
براى  خون  چربى   انواع  اندازه گيرى 
تشخيص ميزان انواع كلسترول (خوب 
و بد) و ترى گليسريد است كه از عوامل 
بسيار مهم خطر براى بيمارى هاى قلبى 
است. اين آزمايش در خانم ها پس از 50 
سالگى يا پس از يائسگى و در صورت 
در  و  زودتر  حتى  خطر  عوامل  وجود 
آقايان بعد از 40 سالگى و گاهى زودتر، 
باز هم در صورت وجود عوامل خطر 
انجام مى شود. در مورد انجام دوره اى اين 
آزمايش، نظرهاى مختلفى وجود دارد اما 
حداقل هر 5 سال يكبار بايد انجام شود. 
سيگار كشيدن، سن، فشارخون باال، سابقه 
بيمارى هاى قلبى در فرد و خانواده و 
بيمارى قند جزو عوامل خطرى هستند 

كه حتما بايد مدنظر قرار گيرند.

۳) آزمايش غربالگرى وجود 
خون مخفى در مدفوع

زودرس  تشخيص  براى  آزمايش  اين 
با  و  دارد  كاربرد  روده اى  بيمارى هاى 
وجود ساده و كم هزينه بودن اطالعات 
مى گذارد.  پزشك  اختيار  در  مفيدى 
سن  افزايش  با  روده اى  بيمارى هاى 
اغلب  و  مى كنند  پيدا  بااليى  شيوع 
بيمارى  كه  مى شوند  عالمت دار  وقتى 
در مراحل پيشرفته قرار دارد، بنابراين 
تشخيص زودرس آنها اهميت دارد. در 
صورت وجود خون مخفى در مدفوع، به 
آزمايش هاى تكميلى براى بررسى علت 
نيازمنديم. از آنجا كه قدرت تشخيصى 

اين آزمايش محدود است، توصيه مى شود 
كنار آن، افراد باالى 50 سال هر 3 سال 
بررسى  يا  سيگموييدوسكوپى  يكبار، 
قسمت هاى انتهايى لوله گوارش را هم 

انجام دهند.

۴) سنجش تراكم استخوان
سالمت  بررسى  براى  آزمايش  اين 
انجام  ميانسال  افراد  در  استخوان ها 
خطر  عوامل  كه  افرادى  مى شود. 
تيروييد  پركارى  نوع1،  ديابت  شامل 
كنترل نشده، يائسگى زودرس، سوءتغذيه 
يا سوءجذب، اختالالت غدد داخلى مانند 
پاراتيروييد يا فوق  كليه، مشكالت كبدى 
از قبل  بايد  دارند،  التهابى  يا  ريوى  يا 
65 سالگى يا خيلى زودتر تست سنجش 

تراكم استخوان انجام دهند.

۵) اندازه گيرى آنتى ژن 
اختصاصى پروستات (براى 

آقايان)
انجام اين آزمايش براى غربالگرى سرطان 
پروستات در مردان باالى 50 سال، هر 2 
تا 4 سال يكبار توصيه مى شود. سرطان 
پروستات نيز از بيمارى هايى است كه 
در صورت تشخيص زودرس قابل درمان 
است اما در مراحل پيشرفته خطر بسيار 
بيشترى براى فرد همراه خواهد داشت. 
كنار انجام آزمايش، معاينه مرتب توسط 
پزشك نيز از اهميت تشخيصى برخوردار 
است. مقدار اين آنتى ژن بر اساس سن 
و شرايط بيمار متفاوت است و تفسير 

آزمايش با توجه به شرايط بيمار توسط 
پزشك معالج انجام مى شود.

۶) پاپ اسمير (براى خانم ها)
بايد  كرده اند،  ازدواج  كه  زنانى  همه 
تست پاپ اسمير را انجام دهند. انجام 
پاپ اسمير هر 3سال يكبار، آن هم در 
صورتى كه جواب آزمايش طبيعى باشد، 
توصيه مى شود. در خانم هاى باالى70 
سال اگر موردى در آزمايش ديده نشود، 
بعد از 3 بار آزمايش طى 10 سال ديگر 
نيست.  آزمايش  انجام  ادامه  به  لزومى 
پاپ اسمير يكى از آزمايش هاى مهم در 
تشخيص سرطان هاى دهانه رحم است.

۷)  ماموگرافى (براى خانم ها)
تصوير بردارى  نوع  يك  آزمايش  اين 
است كه براى تشخيص زودرس سرطان 
پستان به كار مى رود. انجام ماموگرافى 
در خانم هاى 50 تا 75 سال هر 2 تا 3 
سال يكبار توصيه مى شود. بديهى است 
شواهد  بر اساس  ذكرشده  آزمايش هاى 
همه  و  است  همگانى  موجود  علمى 
سالمندان بايد اين آزمايش ها را انجام 
دهند. البته بر اساس شرايط خطر، عوامل 
نشانه هاى  و  عالئم  و  محيطى  و  ارثى 
آزمايش هاى  است،  ممكن  مختلف 
ديگرى نياز باشد كه پزشك معالج بيمار 
را در جريان آن قرار خواهد داد. سالمندان 
عزيز بايد همه توصيه ها و آزمايش هاى 
درخواستى را جدى بگيرند و حتما آنها 

را انجام دهند.

شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهاراين صفحه به تقاضاى مخاطبان بزرگوارش با حروف درشت تر چاپ مى شود سالمندان 1414

 دكتر كتايون بيداد
اپيدميولوژيست

عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

پوكى استخوان بيمارى شايعى است كه 
بعد از سنين يائسگى در خانم ها ديده 
مى شود. البته پوكى استخوان در مردان 
نيز وجود دارد ولى بيشتر بيماران زن 

هستند.
شكستگى  باعث  پوكى استخوان 
استخوان و ناتوانى در فرد مى شود. اين 
وقتى  فقط  و  است  خاموش  بيمارى 
عالمت دار مى شود كه شكستگى ايجاد 
شده باشد، بنابراين مهم است قبل از 
ايجاد  شكستگى  و  پوكى شديد  اينكه 
تشخيص  پوكى استخوان  ميزان  شود، 
داده شده و درمان آغاز شود. يكى از 
تست هاى تشخيصى كه براى بيماران 
تراكم  سنجش  تست  مى شود،  انجام 
استخوان است. اين تست با عكسبردارى 

(اشعه ايكس) از نواحى استخوانى مانند 
استخوان ناحيه لگن، ستون مهره ها و مچ 
دست انجام مى شود كه احتمال پوكى  آن 
بيشتر است. (ميزان اشعه اى كه به فرد 
وارد مى شود بسيار كم است و اصال جاى 
نگرانى ندارد.) در اين تصويربردارى 
ميزان تراكم استخوان سنجيده مى شود. 
تراكم استخوان بيمار ميانسال را با يك 
فرد حدودا 20 ساله همجنس مقايسه 

مى كنند. 
البته هر چه سن باالتر مى رود، تراكم 
يك  معيار  انحراف  و  مى آيد  پايين تر 
خانم ميانسال هميشه چند واحد كمتر 
از فرد طبيعى جوان است. اگر انحراف 
معيار 1- باشد، طبيعى محسوب مى شود. 
اگر بين 1- تا 2/5- باشد استخوان ها 
ضعيف هستند و در صورتى كه كمتر از 
2/5- باشد اصطالح پوكى استخوان براى 
آن به كار برده مى شود. البته معيار ديگرى 

هم براى سنجش تراكم استخوان وجود 
دارد. در اين معيار تراكم استخوان هر 
فرد را با افراد همجنس، همسن و هم نژاد 
خودش مقايسه مى كنند. اگر فرد نسبت 
به اين معيار متوسط 2 عدد پايين تر باشد، 
بايد بررسى هاى بيشترى انجام گيرد. 
به طور كلى تست تراكم استخوان يكى 
از دقيق ترين تست هايى است كه براى 
تشخيص پوكى استخوان انجام مى شود. 
تست هاى ديگر هم سى تى اسكن است 
كه اشعه بيشترى نسبت به تست قبلى 
دارد. البته اين روش براى بيمارانى كه 
از ناحيه لگن تحت عمل جراحى قرار 
گرفته اند يا تغيير شكلى در استخوانشان 
ايجاد شده باشد، انجام مى شود. از اولترا 
سوند نيز مى توان براى سنجش تراكم 
استخوان استفاده كرد. البته اين دو تست 

آخر چندان رايج نيستند. 
خانم هاى يائسه كه مشكل خاصى ندارند 

بايد از حدود 55 تا 60 سالگى تست 
را انجام دهند. تكرار تست هر 2 سال 

يكبار است. 
پوكى استخوان در زنان سفيدپوست، بلند 
قد و الغر بيشتر ديده مى شود (قد بلندتر 
از 60  كمتر  وزن  و  سانتيمتر  از 170 
بيمارانى  همه  كلى  به طور  كيلوگرم) 
مردانى  مى شوند،  كورتون درمانى  كه 
كه بيمارى پروستات دارند و مجبورند 
كنند،  استفاده  ضدتستوسترون  داروى 
بيمارانى كه تشنج دارند و از داروهايى 
مانند فنوباربيتال استفاده مى كنند، افرادى 
كه پيوند اعضا انجام داده اند، بيماران 
مبتال به پركارى تيروييد، پاراتيروييد يا 
پركارى غده فوق  كليوى و همه افرادى 
كه ترشح هورمون جنسى  بدنشان پايين 
با  را  مشكالت  اين  بايد  حتما  است، 
پزشك خود مطرح كنند و بهتر است 

اين تست را انجام دهند.

چگونه از پوكى استخوان خود باخبر شويم؟
 دكتر على تركمان

فوق  تخصص زانو و عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى تهران

مادربزرگ ها مادربزرگ ها 
و پدربزرگ هاي عزيز!و پدربزرگ هاي عزيز!

شما مى توانيد عكس ها و شما مى توانيد عكس ها و 
تجربه هاى خود را با همساالنتان تجربه هاى خود را با همساالنتان 
به اشتراك بگذاريد. از تالش ها و به اشتراك بگذاريد. از تالش ها و 

موفقيت هاي خودتان برايمان بنويسيد موفقيت هاي خودتان برايمان بنويسيد 
و عكس بگيريد و همراه با اسم و و عكس بگيريد و همراه با اسم و 

سنتان ارسال كنيد.سنتان ارسال كنيد.
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عينك آفتابى يادتان نرود!
هستم.   1316 متولد  جوانپور  احمد  بنده 
هميشه از عينك آفتابى استفاده مى كنم و 
توصيه ام به همسن و ساالنم هم همين است 
چون متاسفانه با افزايش سن، ما سالمندان 
بيشتر در معرض بيمارى هاى چشمى مثل 
از  استفاده  و  مى گيريم  قرار  مرواريد  آب 
عينك آفتابى با محافظت از چشم مى تواند 

تا حد زيادى از آن پيشگيرى كند.

فضاى سبز يادتان نرود!
من محمد كاظم اسدى 79 ساله و بازنشسته 
هستم. در جوانى دركارگاه قلم زنى كار مى كردم.
هميشه سرم تو كار خودم بوده و هيچ آزارى به 
ديگران نمى رساندم. االن هم براى حفظ آرامش 
و نشاطم سعى مى كنم هر روز به فضاى سبز 
نزديك خانه ام بروم و از طبيعت استفاده كنم. 

اين كار را به شما هم پيشنهاد مى كنم.

هوشيارانه با كودكان صحبت كنيمهوشيارانه با كودكان صحبت كنيم
ادامه از صفحه 12

كودك هنوز تكليف رياضى اش را تمام نكرده به جاى گفتن 
هنوز 2 تا سوال مانده، بگوييد: «مى بينم كه بيشتر سوال ها را 
حل كردى.» كودك چيزى روى زمين ريخته، بدون هيچ هيجان 
منفى اى به دستمال روى ميز اشاره كنيد و بگوييد: «دستمال روى 
ميزه، عزيزم!» به بچه  اهانت نكنيد كه چرا دست وپا چلفتى هستى 
يا مثل بچه  خردسال رفتار مى كنى؟ همواره شرايطى را بسازيد 
كه كودك بتواند در خود تغييرى ايجاد كند و راه جبران را باز 
بداند. او بايد بفهمد عشق و عالقه تان پابرجاست اما اين رفتارش 
مورد قبول نيست. براى تمرين درست صحبت كردن كافى است 
محترمانه، كلمه هايى را به كار ببريد كه انگار داريد با دوستتان يا 
همسرتان صحبت مى كنيد. يادتان باشد نه تنها او از رفتار شما با 
همسرتان الگوبردارى مى كند بلكه شيوه صحبت كردن شما با 
كودكتان، دقيقا همان شيوه اى است كه او با فرزندانش در آينده 
صحبت خواهد كرد. با اجراى درست برنامه تشويق و تنبيه 
مزيت هاى آن را مى بينيد: 1) به مرور مسئوليت رفتار كودك 
برعهده خودش مى افتد، نه والدينش؛ 2) كودك مى تواند راه 
مناسب را خودش انتخاب كند؛ و 3) كودك مى تواند از پيامد 
اتفاق هاى معمول درس بگيرد، نه اينكه از روى اجبار و ترس 
خواسته افراد ديگر را بپذيرد؛ مثال كودكى كه غذا نمى خورد، 
گرسنه مى ماند و اگر دوست نداشته باشد دستكش بپوشد، طبعا 

دست هايش يخ مى زند.

با افزايش سن احتمال ابتال به بيمارى زياد مى شود 
و بهترين راه براى ارتقاى سالمت آنها و افزايش 
طول عمرشان اين است كه بيمارى هايشان در 
مراحل اوليه شناسايى و درمان شوند، بنابراين 
سالمندان به آزمايش هاى دوره اى نياز دارند كه 
بر اساس تشخيص پزشك بايد هر يك را به 
موقع انجام دهند. آزمايش هاى دوره اى در هر 
كشور با توجه به بار بيمارى ها و اولويت هاى 
آزمايش هاى  مى شود.  تعيين  بهداشتى  سيستم 
درخواستى در خانم ها و آقايان متفاوت است. 
آزمايش هايى كه در بيشتر كشورها مورد قبول 

و توافق جمعى هستند، از اين قرارند:
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نشسته اى در انتظار روزهايى 
ديدن  انتظار  در  شيرين؛ 
ريشه  نوزادت،  خنده هاى 
بزرگ  دندان هايش،  زدن 
شدنش، مدرسه رفتنش و... اما به يكباره همه 
چيز بر سرت آوار مى شود. تويى كه زمين 
خوردن فرزندت برايت فاجعه است، چطور 
مى خواهى باور كنى كه او سخت بيمار است 
و بيمارى اش درمان قطعى ندارد؟شنيدن  اسم 
سرطان براى خيلى ها هولناك است، چه برسد 
به اينكه بگويند كودك ات، فرزندت سرطان 
دارد. خيال مى كنى اين براى تو پايان راه 
است اما با جايى آشنا مى شوى كه محكم و 
اميدوارانه به تو مى گويند سرطان پايان زندگى 
نيست؛ دستت را مى گيرند و همراهت مى شوند 

تا سختى ها را با آنها پشت سر بگذارى.
اينجا محك است و براى آنهايى كه كودك شان 
سرطان دارد، جايى است آشنا. هفتم دى ماه روز 
تولد كياناست،  دختر سعيده قدس، بنيانگذار 
موسسه محك. كيانا حاال در يكى از دانشگاه هاى 
انگليس تحصيل مى كند. بازگشت دوباره او به 
زندگى و شكست سرطان، اين اميد را به بقيه 
والدين هم داده است كه آنها هم مى توانند. راهى 
كه سعيده قدس شروع كرده، ادامه دارد. دوران 
نااميدى اى كه او گذرانده، راه اميدى براى بقيه 
شده. هفتم دى ماه به بهانه اى تبديل شده است 
تا كسانى كه سرطان را شكست داده اند، از 
سختى هاى راه بگويند و به بقيه هم بگويند كه 
مى توانند. آرين صادقى يكى از اين كودكان 
است كه به مرحله بهبود رسيده؛ پسرى كه از 
6 ماهگى درگير اين بيمارى بوده است. با مادرش 
به بيمارستان آمده و از خاطراتشان بگويند. 
همكاران محك گفته  اند كه  آرين كوچك است 
و نمى تواند مصاحبه كند و با مادرش صحبت 
كنيد. آرين با جثه كوچك و عينك ذره بينى اى 
كه دارد،  پشت ميز مى نشيند و از عدس پلويى 
كه در بيمارستان خورده، صحبت مى كند و 
اين شروع گفت وگويمان مى شود.كالس دوم 
است و فارسى شان رسيده به درس كوشا و 
نوشا؛ دو پرنده اى كه يكى مى خواهد درس 
پرواز  دارد  دوست  فقط  ديگرى  و  بخواند 
كند. مى گويد: «من مى خواهم درس بخوانم، 
پليس شوم و دزدها را بگيرم.» همين طور كه 
صحبت مى كند، روى ميز هم با دستش ضرب 
مى گيرد. منيژه بشيرى، مادر آرين مى گويد 
اين ضرب زدن، صداى معلم هايشان را در 
آورده. بيشتر درس ها آهنگ دارند و آرين 

هم موقع درس دادن معلم ها، با ضرب زدن 
آنها را همراهى مى كند. آرين ضرب زدن را 
در بيمارستان و كالس هاى بيرون ياد گرفته. 
با اينكه تومور چشمى، چشم راستش را تخليه 
كرده و چشم چپش هم فقط تا سه قدمى جلوى 
پايش را مى بيند، اما فوتبال هم بازى مى كند: 
«پرسپوليسى ام. عليرضا حقيقى را خيلى دوست 
دارم.» اين دوست داشتن به واسطه حضورهاى 
پى درپى حقيقى در بيمارستان محك است. در 
بازى كه ملى پوشان با بچه هاى محك داشتند، 
آرين به عليرضا گل زده: «يك ذره از من 
گل خورد. مى خواستم گل نزم. فكر مى كردم 
ناراحت شود ولى خوشحال شد و بغلم كرد. 
اما من گريه كردم. ناراحت شدم چرا بهش 
گل زدم.» آرين هادى نوروزى را هم دوست 
داشته: «وقتى مرد، خيلى ناراحت شدم.» جواد 
نكونام هم يكى از بازيكنان محبوب اوست. 
آرين بارسلونايى است. شبكه ورزش كه تكرار 
بازى هاى بارسا را نشان مى دهد، آرين حتما 
بايد جلوى تلويزيون باشد. مسى، نيمار، اينيستا، 
پيكه و سوارس را هم دوست دارد. در خانه 
هم با پدر و پدربزرگش فوتبال بازى مى كند 
و بيشتر دروازه مى ايستد. مادرش مى گويد 

تشخيص اش در مسير توپ خيلى خوب است. 
چيز ديگرى كه آرين دوست دارد، خاله هاى 
محك است: «آنها هميشه با من بازى مى كنند.»

بعد از شيرين  زبانى هاى آرين نوبت داستان 
تلخ زندگى او مى شود كه مادرش روايت 
مى كند. مادرش محكم و استوار است. در ميان 
صحبت ها گاهى بغضش مى گيرد اما قدرت 
به  كه  قدرتى  ديد،  كالمش  در  مى شود  را 
او كمك كرده با بيمارى پسرش كنار بيايد.

: چطور متوجه بيمارى آرين شديد؟
شش ماهش كه بود، متوجه انحراف چشم 
آرين شديم. كرج زندگى مى كنيم و در همان 
مراجعه اول به پزشك متوجه مشكل جدى او 
شدند و ما را به تهران ارجاع دادند. در اتاق 
جراحى، جواب نهايى را دادند. متاسفانه مشكل 
چشم آرين هر دو طرف را درگير كرده بود. 
از ارديبهشت ماه سال 1386 در راه بيمارستان 
چشم و محك بوديم. براى تشخيص ميزان 
رشد بايد به بيمارستان چشم مى رفتيم و براى 

شيمى درمانى به محك مى آمديم.
: كنار آمدن با اسم بيمارى خيلى 

سخت بود.

آرين، بچه اول و نوه اول بود. تازه داشت روزهاى 
شيرين بچگى اش شروع مى شد كه اينطور شد. 
اسم شيمى درمانى را كه آوردند، همه اميدم را 
از دست دادم. در ميان اطرافيان ديده بودم كه 
وقتى شيمى درمانى مى شوند، يك مدت بيشتر 
زنده نمى مانند. 3 جلسه كه شيمى درمانى انجام 
شد، دكترش راضى بود. در اين 6 سال هر ماه 
جلوى در اتاق جراحى بوديم و هر ماه با استرس 
كه چه جوابى مى دهند. خيلى وقت ها مى شد 
كه تومور ثابت مانده بود و بعضى وقت ها هم 
رشد مى كرد. به هر حال عادت كرديم به اين 
كه درمان قطعى ندارد. هى اميدوار مى شديم 

و هى نااميد.
: اين نااميدى ها بهتر از اين نبود كه 

يك دفعه چشم را تخليه كنند؟
كه  بوديم  رسيده  مرحله اى  به  درست 
استرس هايمان كم شده بود. تومور رشد نداشت 
و ما هم خيالمان راحت شده بود كه درمان به 
مرحله قطعى رسيده. اما در آن شرايط گفتند 
بايد چشم آرين تخليه شود. بعد از 68 جلسه 
شيمى درمانى دوباره تومورش رشد كرده بود. 
در سرطان ترس اصلى در اين است كه هيچ چيز 
معلوم نيست. وقتى نااميدى درى به رويت باز 

مى شود و وقتى هم خيلى اميدوارى همه چيز به 
هم مى ريزد. ناراحتى ما از اين بود كه اگر قرار 
بود چشم تخليه شود، چرا روز اول اين كار را 
نكردند. من آن روز از درون تخليه شدم. االن 
چشم راست آرين پروتز است. تومور چشم 
چپ ثابت است. دكتر رگ هاى چشم راست 
را هم باز نگه داشته. مى گويد شايد در آينده 
اتفاقات خوبى بيفتد و راهى براى پيوند يا كار 
ديگرى باز باشد. االن پيوند چشم اصال وجود 

ندارد ولى علم در حال پيشرفت است.
: براى مدرسه رفتن مشكلى ندارد؟
ثابت  وضعيتش  كه  سال  هفت هشت  از  بعد 
شد، گفتم خيالم راحت است من هم مثل همه 
خانواده ها آرين را به مدرسه بردم و ثبت نام كردم 
اما بعد از يكى دو ماه ديدم جاى آرين پيش 
بچه هاى عادى نيست. خيلى با خودم كلنجار 
رفتم كه او را به مدرسه نابينايان ببرم. دوباره 
گريه هايم شروع شد. دوباره به محك آمدم و با 
روان شناسان و مددكاران صحبت كردم. با پاهاى 
لرزان رفتم و ثبت نامش كردم. اما بعد ايراد را از 
خودم گرفتم كه چرا زود قضاوت كردم. آرين 
به قدرى بين اين بچه ها خوب جا افتاد كه من 

هيچ حرفى براى گفتن نداشتم.
چرا  كه  نكرد  سوالى  خودش   :

مدرسه اش را عوض كرده ايد؟
من چيزى نگفتم. روان شناسان محك با او صحبت 
كرده بودند. آرين يك بار از من پرسيد كه چرا 
همه دو چشم دارند و من يك چشم؟ برايش 
توضيح دادم كه چشم راستت اذيت مى كرد 
و انداختيمش بيرون. روزهاى اول كه پروتز 
گذاشته بود، پروتزش بزرگ تر بود. در مدرسه 
بچه ها بهش گفته بودند آدم فضايى! چون مدام 
در راه بيمارستان بوديم، خيلى تلويزيون نديده 
بود و تصورى از آدم فضايى نداشت. در يكى 

از كارتون ها نشانش دادم و چيزى نگفت.
مى توانستيد  كه  سال ها  اين  در   :
دوران خوشى با آرين داشته باشيد،  مدام در 
بيمارستان بوديد، حسرت هاى زيادى به دلتان 

مانده. بعضى وقت ها شايد از خدا شكايت 
كنيد كه چرا اين اتفاق در زندگى شما افتاده.

آرين كه به دنيا آمد، مو نداشت و تا شش ماهگى 
هم موهايش بلند نشد. چهارسالگى ما تازه قيافه 
با موى آرين را ديديم و خيلى برايمان تازگى 
داشت. به عقب كه برمى  گردم، مى بينم به چيزهايى 
رسيده ام كه در هيچ مدرسه اى نمى توانستم بهش 
برسم. حسى دارم كه نمى توانم بيانش كنم. من 
در اين سال ها رشد كردم و محكم شدم. درونم 
انقالب شد. االن در محك كميته اى درست 
مشكل  فرزندانشان  كه  مادرانى  از  و  كرده اند 
داشته، خواسته اند كنار روان شناسان گروه هايى 
را براى خانواده هاى جديد تشكيل بدهند. اين 
كمك كردن براى من خيلى لذت بخش است. 
براى مادرانى كه در بحران هستند، حرف ما 
مادرانى كه خودمان اين شرايط را پشت سر 
گذاشته ايم، قابل فهم تر است. به هرحال هر كارى 
حكمتى دارد و من مى گويم االن حكمت به 
مرحله رحمت رسيده . هيچكسى اين حرف 
من را نمى فهمد. به خواهر خودم مى گويم اين 

رحمت است، تعجب مى كند.
: حاضريد اين رحمت را با سالمتى 

آرين عوض كنيد؟
اين دوران سخت به اين رشدى كه كردم،  مى ارزيد. 
من به مرحله تسليم شدن رسيدم. دقيقا همان 
موقع كه گفتند بايد چشم تخليه شود، گفتم 
هرچه خواست خداست. به خودم گفتم كاش 
االن  مى رسيدم.  روحى  مرحله  اين  به  زودتر 
دوست دارم به مردم بگويم كه با كوچك ترين 
مشكل از پا درنياييد. مشكل مسكن و كار و 

اينها مشكل نيستند.
: دركنار همه اين سختى ها،  هزينه هاى 
سنگين درمان هم بود. با آن چطور كنار آمديد؟

اوايل كه ما را به محك معرفى كردند، فكر 
مى كرديم كمكشان در حد كمكى است كه بيمه ها 
مى كنند. بعد متوجه شديم، تفاوت خيلى زياد 
است. همسرم  هم خوشش نمى آمد، مى گفت 
خودم هزينه ها را مى دهم. بعد از يك سال ونيم، 
ديديم نمى شود. همسرم خودش تقاضاى كمك 
مى كرد و مى گفت ما اين هزينه را مى خواهيم. ما 
براى كمك خواستن از پدرشوهرم بايد ضوابطى 
را رعايت كنيم ولى در محك همه چيز راحت تر 
بود. اوايل همسرم خجالت مى كشيد، ولى بعد 
راحت شد. پروتز آرين خيلى هزينه نداشت. 
بچه هايى هستند كه جراحى سنگين با هزينه هاى 
خيلى باال دارند و واقعا به تنهايى نمى توانند از 

پس اين هزينه ها بربيايند.

از سرطان تا درمان در گفت وگو با منيژه بشيرى كه پسرش آرين صادقى از سن 6ماهگى با نوعى سرطان چشم  درگير بوده است

با آرين رشد كردم و محكم شدمبا آرين رشد كردم و محكم شدم
 ليلى خرسند

شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

به عقب كه برمى  گردم، مى بينم به عقب كه برمى  گردم، مى بينم 
به چيزهايى رسيده ام كه در هيچ به چيزهايى رسيده ام كه در هيچ 

مدرسه اى نمى توانستم بهش برسم. مدرسه اى نمى توانستم بهش برسم. 
حسى دارم كه نمى توانم بيانش كنم. حسى دارم كه نمى توانم بيانش كنم. 

من در اين سال ها رشد كردم و من در اين سال ها رشد كردم و 
محكم شدم. درونم انقالب شدمحكم شدم. درونم انقالب شد

ادامه از صفحه 9
به هر حال تعدادى از بچه ها به درمان جواب نمى دهند اما باز هم اين مهم 
است كه آنها تا روزى كه در قيد حيات هستند، بتوانند از امكانات يك 
زندگى عادى بهره مند باشند. اقتصاد خانواده به خاطر سرويس هايى كه 
به اين بچه مى دهد، فلج نشود و بچه هاى ديگرى كه در خانواده هستند، 
فراموش نشوند. در كنار اينها هم بهداشت روانى خانواده حفظ شود. 
ماموريت هاى محك شامل اين موارد است.  خوشحاليم كه در خانواده 
بزرگ محك؛ كودكان بيمار و خانواده هايشان، همكاران ما، دواطلبان 
و خيران و در كل جامعه اى كه محك را تشكيل مى دهند، درجه اى از 
عتمادى وجود داشته است كه االن ما مى توانيم از موفقيت ها بگوييم. 
كيانا و صدها بچه هاى ديگر داستان ظرفيت اجتماعى موجود درجامعه 

مدنى ما هستند.

در يك شكل تمثيلى محك سازمان همت هاى بلند و آرزوهاى بزرگ 
است. موتور محركش آرزوهاى بزرگ بوده، آرزوهاى مادرى كه كودكش 
سرطان داشته و قصد مى كند به همه مادرانى كه كودك مبتال به سرطان 
دارد، كمك كند. چون آن مادر خودش مسير را رفته بوده و مشكالت را 
به خوبى مى شناخته. اين آرزوهاى بزرگ با همت هاى بلندى برخورد كرده 
است كه اجازه داده اند اين آرزوهاى برزگ برآورده شود و بعد فرصت 
داده اند كه اين آرزوهاى بزرگترى مطرح شود. باز همت ها بزرگترى به 
آن اضافه شده. اين چرخه دائم در محك تكرار شده. ورود محك به 
اين مساله كه براى خودش بيمارستان داشته باشد، براى اين بود كه ما به 
استاندارد جديد در موضوع درمان كودكان مبتال به سرطان فكر مى كرديم. 
به موضوع اتاق هاى بازى ، سرويس  هاى روان شناسى و... حتى قبل از 
اين كه در بيمارستان محك اين چيزها اجرايى شود، در بيمارستان هاى 

ديگرى كه بچه هاى تحت حمايت ما بسترى بودند اين برنامه ها را اجرا 
مى كرديم. بيمارستان على اصغر خيلى سال است كه اتاق بازى دارد و ما 
براى بچه هاى سرطانى  تغذيه ميان روز مى فرستيم. اين ايده وجود داشته 
و كم كم اجرا شده است. البته هرچه جلوتر مى رويم، از يافته هاى جديد 
جهان، چيزهاى جديدترى ياد مى گيريم. علم امروز مى گويد درمان فقط 
توسط پزشك انجام نمى شود و اين تيم است كه درمان را پيش مى برد؛  
تيمى متشكل از پزشك، پرستار، مددكار، روان شناس و حتى تك تك 
اعضاى خانواده. محك هيچ گونه كمك كننده اصلى و ثابت ندارد. منابع 
مالى محك از كمك هاى تعداد زيادى رقم هاى كوچك و بزرگ شكل 
مى گيرد. ما تقريبا با ميانگين رشد 15 درصد در سال بيمار جديد روبرو 
هستيم. اين امار محك است نه كشورى. تقريبا رشد سرانه هزينه درمان 
هر كودك هم حدود 16 درصد بوده. ما اگر قادريم هزينه ها را تامين 

كنيم، به خاطر بيشتر شدن حمايت هاى مردمى است.
تعداد نيروهاى داوطلبى كه به درمان كودكان كمك مى كند، در حال 
افزايش است. سال 1392 حدود 6 درصد رشد داشته و سال 1393 اين 
رشد به بيش از 10 درصد رسيده است. بين اين داوطلبين، انكولوژيست 

و جراح و متخصص هم كم نداريم.
به هر حال، ما مشاركت مردم را گرفته ايم و اين مشاركت را نه به شكل 
اعانه بلكه به شكل سيستماتيك به سرويس هايى تبديل كرده ايم تا به كودكان 
مبتال به سرطان كمك كند و پايدار باشد. اين مشاركت ها در 25سال جان 
نزديك به 5 هزار كودك را نجات داده. مى خواهم بگويم چه ظرفيت 
عظيم مدنى در كشور وجود دارد كه نه مى تواند توسط دولت فعال شود 
و نه توسط بخش خصوصى. اين مشاركت هاى مردمى و سازمان هاى 

مردم نهاد هستند كه به خوبى مى توانند اين ظرفيت ها را فعال كنند.

4933 نفر از كودكان ما بهبود يافته اند و 13هزار كودك در حال درمانند

 آذين زنجانى/ سالمت



بچه هاى خوب!بچه هاى خوب!
شما هم مى خواهيد عكستان در شما هم مى خواهيد عكستان در 

«سالمت» چاپ شود؟ پس: اگر براى آمپول زدن «سالمت» چاپ شود؟ پس: اگر براى آمپول زدن 
به دكتر مى رويد، اگر در حال مسواك زدن هستيد، اگر به دكتر مى رويد، اگر در حال مسواك زدن هستيد، اگر 

كمربند ايمنى بسته ايد يا هر كار ديگرى انجام داده ايد كه كمربند ايمنى بسته ايد يا هر كار ديگرى انجام داده ايد كه 
به «سالمت» ربط دارد، حتما به پدر و مادرتان بگوييد از به «سالمت» ربط دارد، حتما به پدر و مادرتان بگوييد از 

شما در اين حالت ها عكس بگيرند و همراه با اسم و شما در اين حالت ها عكس بگيرند و همراه با اسم و 
سنتان براى «سالمت» بفرستند.سنتان براى «سالمت» بفرستند.

 من باران رحيمى هستم، 3/5ساله از تهران.
عالقه زيادى به كتاب داستان و شعر دارم. اين 

كتاب رو خاله مهربونم برام خريده و  خونده. 

من شمال را خيلى دوست دارم چون گل وگياه 
دارد و آنجا راحت نفس مى كشم. اميرمهدى 

عباسى از تهران

من عاشق هواى شمال هستم و هروقت از 
خواب بيدار مى شوم، سرحال و قبراقم. ابوالفضل 

پورعلى، 2 ماهه، اهل شمال ايران.

حسابى سرده و من لباس گرم تنم كردم.اين هم عكس من در يك روز برفى كه 

• نشانى: تهران، خيابان شريعتى، روبه روى ميرداماد، خيابان نيك، 
تقاطع بهشت برين، شماره 9، هفته نامه سالمت، صفحه «بچه هاى سالمت»
salamat.bacheha@gmail.com :ايميل •

چه كار كنيم وقتى هوا آلوده است؟چه كار كنيم وقتى هوا آلوده است؟

جشن سالمت در محكجشن سالمت در محك

 مخاطبان اين صفحه كودكان گروه سنى الف و ب هستند. 

بچه هاى سالمت1616

آسمان از پنجره خانه ما ديگر آبى نيست. 
آسمان سياه شده. 

مامان مى گويد: «هوا آلوده است!»
من از مامان مى پرسم: «آلوده يعنى چى؟»

مامان با ناراحتى مى گويد: «يعنى در هوا يك چيزهايى هست كه در 
گلوى ما مى رود و مى تواند ما را بيمار كند. براى همين امروز مدرسه ها 

را تعطيل كردند و تو هم نبايد از خانه بيرون بروى.» 
مامان كه هميشه مى گويد ورزش خوب است و من نبايد فقط با 
كامپيوتر  بازى كنم و خوب است كه بروم در حياط و با دوست هايم 
دوچرخه بازى كنم يا فوتبال  بازى كنيم، امروز مى گويد: «نبايد برويم 

بيرون و ورزش در اين هوا اصال خوب نيست.» 
بابا هم امروز وقتى مى خواست برود سركار، با ماشين اش نرفت و 
گفت: «اگر بيشتر آدم هاى اين شهر با ماشين خودشان نيايند در 

خيابان، هوا اينقدر سياه نمى شود!»
بابا امروز وقتى رفت بيرون، يك ماسك زد روى دهانش تا بيمار 
نشود. او وقتى از سركار هم برمى گردد، آب نمك در بينى و دهانش 

مى چرخاند و مى گويد اين جورى دود از گلويش بيرون مى رود. 
وقتى تلويزيون را روشن مى كنم تا ببينم كارتون چى دارد، 

مى بينم يك آقاى دكتر دارد حرف مى زند. او 

هم دارد از سياهى هوا مى گويد و اينكه ما بايد در هواى آلوده بيشتر 
ويتامين E و D بخوريم تا قوى بشويم و بيمار نشويم. 

من نمى دانم چه چيزهايى ويتامين E و D دارد ولى مامان مى داند و 
مى گويد: «گردو، بادام، زيتون، جوانه گندم، سبزي ها، شير، كره و 

زرده تخم مرغ، اين ويتامين ها را دارند.» 
وقتى هوا تاريك مى شود، بابا به خانه برمى گردد. مامان براى همه ما 
چند تا ليوان آب پرتقال مى گيرد و مى گويد ويتامين C دارد و براى 
ما خوب است و هم نمى گذارد در آلودگى هوا بيمار شويم و هم با 

سرماخوردگى مى جنگد. 
شب وقتى مى روم روى تختم تا بخوابم، هوا سياه سياه شده. از مامان 
مى پرسم: «فردا هوا آبى مى شود؟» مامان بيرون را نگاه مى كند و 
مى گويد: «اگر باران بيايد، اگر باد بيايد، اگر برف بيايد، اگر مردم با 
ماشين هايشان كمتر بيرون بيايند، اگر كارخانه ها از شهر ها دورتر 

و دور تر بروند، باز هم هوا آبى مى شود.» 
من چشم هايم را مى بندم. مامان فكر مى كند من خوابم اما نه؛ من 
بيدارم! دارم با خدا حرف مى زنم و به او مى گويم: «خدايا! لطفا كارى 
بكن كه بيشتر باران بيايد، باد بيايد، برف بيايد، مردم با ماشين هايشان 
كمتر بيرون بيايند و كارخانه ها هم از شهر ها دورتر و دور تر 

بروند تا باز هم هوا آبى شود...»

شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

ووقتى تلويززيون را رووشن مى كننم تا ببينم ككارتون چىىدارد، 
ممى بينم يككآقاى دكتر داردح حرف مى ززند. او 

كمتر بيروننبيايند و ككارخانه ها هم از شهرر ها دورترر و دور تر
برووند تا باز ههم هوا آبىى شود...»

بعضى وقت ها ما بچه ها بيمار مى شويم. گاهى بيمارى مان هم سخت است و درد 
دارد. گاهى زود هم خوب نمى شود. ولى ما بايد با بيمارى بجنگيم. شايد گاهى با 
بيمارى مان هم دوست شويم و از او بخواهيم از بدن ما بيرون برود. مثل همين 
بچه ها كه توى عكس مى بينيد. بچه هايى كه يك روزى سرطان داشته اند اما حاال 
ديگر بيمارى از بدن آنها رفته و ديگر نيست. آنها امروز قهرمان شده اند و مدال 
قهرمانى مبارزه با سرطان به گردن هايشان آويزان شده. ما بچه ها همه با هم آرزو 

مى كنيم هر بچه اى كه بيمار است، خيلى زود خوِب خوب شود.



يادداشت مهمان

در يك روز تعطيل ابرى با نسيمى ماليم و لطيف همراه چند نفر از 
دوستان تصميم گرفتيم به يكى از كوه هاى اطراف شهر برويم. همه 
چيز عادى بود ولى ظرف مدت زمان كمى آسمان نيلگون به رنگ 
ملحفه آب كشيده درآمد و نم نم باران شروع به باريدن گرفت و به فضا 
ترنم بيشترى بخشيد... (صفحه 18-19)

نامه خصوصي

اضطراب، بيمار را روي لبه صندلي نشانده. خيره 
به من مي نگرد. 3 نفر همراه هم از پشت سر او 
با اضطراب و اندكي ترديد به من مي نگرند و 
با اشاراتي مي فهمانند كه مي خواهند ناگفته ها را 

بعدا و در غياب بيمار بشنوند! 
بيمار، خانم ميانسالي است كه هفته گذشته به دليل 
سردرد به من مراجعه كرده بود. اگرچه خيلي 
ضروري نبود ولي با توجه به نگراني شان يك 
ام آرآي مغز نوشتم. در ام آرآي لكه هايي نوراني 
ديده شده است. همكار راديولوژيست ما از آنجا 
كه مي خواسته مطلبي از قلم نيفتد، قيد كرده كه اين 
لكه ها غيراختصاصي هستند و غيراختصاصي را هم 
معني كرده كه يعني مي توانند ايسكميك، التهابي، 
عفوني يا به دليل ام اس باشند. بيمار را روز سه شنبه 
ويزيت كرده ام. از روز چهارشنبه كه ام آر آي انجام 
شده، كل فاميل آخر هفته بدي داشته اند؛ اوال همه 
در منزل بيمار اقامت كرده اند و به واسطه آنكه 
برادران بيمار هر 2 پزشك متخصص هستند، 
تمام اين 2 روز به ديد و بازديدهاي پزشكي 
گذشته   است. به ترتيب توسط متخصص قلب براي 
ايسكمي، متخصص روماتولوژيست براي التهابي 
و متخصص عفوني براي عفوني ويزيت-بازديد 
شده اند و به دليل نبود نورولوژيست در بستگان 
نزديك روز شنبه زحمت آمدن به مطب حقير 
را مجددا بر خود هموار كرده و حاال بي صبرانه 
منتظر اظهارنظر آخرين طبيب آن فهرست كه 

تصادفا اولين هم بوده هستند! 
مي گويم: «شما هميشه نامه هاي خصوصي مردم 
را باز مي كنيد؟» آقاي دكتر برافروخته مي پرسند: 
«نخير، چطور مگه؟ كي اين كار را كرده؟» آقاي 
اين جور  وقت  چه  «حاال  مي غرند:  دوم  دكتر 
همين  وقتش  «اتفاقا  مي گويم:  گله هاست؟» 
حاالست!» جلد پاكت  ام آر آي را نشان مي دهم 
و مي گويم: «بفرماييد! اين هم نامه خصوصي 

من. اسم من روي اين نامه نوشته شده.»
«ولي آقاي دكتر اين ام آرآي مغزه.»

ادامه در صفحه 23

 دكتر بابك زمانى
نورولوژيست دانشگاه علوم پزشكى 

ايران و رئيس انجمن سكته 
مغزى ايران

سال دوازدهم  شماره 555  شنبه 19 دى 1394
تنهايى تنهايى 
سنگين استسنگين است
(2424)

از فشار خون خود از فشار خون خود 
بكاهيد!بكاهيد!
(2020)

روده هاى  روده هاى  
ناآرامناآرام
(2121)

پنج سوالى كه درباره پنج سوالى كه درباره 
عصب كشى دندان عصب كشى دندان 

مى پرسند مى پرسند (2222) صفحات 17 تا 24

د ر مــا نــگــا ه

پـوستـر سالمـت

ميزگرد رژيم درمانى

دان دـن و  ـان  ده

خـواننـدگـان با 

خــو د مــا نــى
سال

كلينيككلينيك    و    وتغذيهتغذيه
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16 توصيه طب اورژانس براى حفظ تندرستى و ايمنى در سرماى زمستان

حفظ سالمت در برف و بارانحفظ سالمت در برف و باران
در يك روز تعطيل ابرى با نسيمى ماليم و لطيف همراه چند نفر از دوستان تصميم گرفتيم به يكى از كوه هاى اطراف شهر برويم. همه چيز در يك روز تعطيل ابرى با نسيمى ماليم و لطيف همراه چند نفر از دوستان تصميم گرفتيم به يكى از كوه هاى اطراف شهر برويم. همه چيز 
عادى بود ولى ظرف مدت زمان كمى آسمان نيلگون به رنگ ملحفه آب كشيده درآمد و نم نم باران شروع به باريدن گرفت و به فضا ترنم عادى بود ولى ظرف مدت زمان كمى آسمان نيلگون به رنگ ملحفه آب كشيده درآمد و نم نم باران شروع به باريدن گرفت و به فضا ترنم 
بيشترى بخشيد. همان طور كه جلوتر مى رفتيم، باران براى گروه بى تجهيزات ما كم كم ترنم خود را از دست مى داد. طورى كه شالق وار با سر بيشترى بخشيد. همان طور كه جلوتر مى رفتيم، باران براى گروه بى تجهيزات ما كم كم ترنم خود را از دست مى داد. طورى كه شالق وار با سر 
و صورتمان برخورد مى كرد. هر چه بيشتر پيش مى رفتيم بيشتر پاهايمان داخل آب فرو مى رفت. ريزش سنگ ريزه ها، لغزنده شدن كوه، مشكل و صورتمان برخورد مى كرد. هر چه بيشتر پيش مى رفتيم بيشتر پاهايمان داخل آب فرو مى رفت. ريزش سنگ ريزه ها، لغزنده شدن كوه، مشكل 
در راه رفتن و افت دماى محسوس باعث شد از پيشروى بيشتر منصرف شويم. اين تغيير فاحش اقليمى اصال براى ما قابل پيش بينى نبود و ممكن بود در ارتفاع باالتر براى ما مشكل هاى در راه رفتن و افت دماى محسوس باعث شد از پيشروى بيشتر منصرف شويم. اين تغيير فاحش اقليمى اصال براى ما قابل پيش بينى نبود و ممكن بود در ارتفاع باالتر براى ما مشكل هاى 
جدى ايجاد كند. بروز چنين مشكالتى در فصل سرد دور از انتظار نيست و به نظر مى رسد شروع زودرس سرماى امسال مالحظات بيشترى را در اين زمينه مى طلبد. براى اينكه بتوانيم جلوى جدى ايجاد كند. بروز چنين مشكالتى در فصل سرد دور از انتظار نيست و به نظر مى رسد شروع زودرس سرماى امسال مالحظات بيشترى را در اين زمينه مى طلبد. براى اينكه بتوانيم جلوى 

هر گونه حادثه  شهرى، جاده اى يا مرتبط با طبيعت را در اين فصل پرحادثه بگيريم، بايد به چند توصيه  ساده ولى كليدى درباره حوادث باران و برف و راه هاى مقابله با آنها توجه كنيم.هر گونه حادثه  شهرى، جاده اى يا مرتبط با طبيعت را در اين فصل پرحادثه بگيريم، بايد به چند توصيه  ساده ولى كليدى درباره حوادث باران و برف و راه هاى مقابله با آنها توجه كنيم.

 دكتر بابك مهشيدفر
متخصص طب اورژانس، عضو 

هيات علمى دانشگاه تهران

لباس گرم با خود 
كامال محسوس است.تغيير 5 تا 10 درجه اى دما آزار دهنده و حتما لباس گرمى با خود همراه داشته باشيد. هيچ وجه به هواى پاييز و زمستان اعتماد نكنيد و برف مواجه مى شويد. توصيه اول اين است كه به بيرون مى رويد و چند ساعت بعد با باد و باران يا صبح از خانه با يك لباس معمولى و نازك حتما متوجه كاهش ناگهانى دما شده ايد. همراه داشته باشيد

تغيير ندهيد. دارد. هرگز مسير خود را به طور ناگهانى ارتفاعات مشكل عدم آنتن دهى تلفن  همراه وجود منطقه را براى يافتن شما جستجو كنند. معموال در تا در صورت تاخير در بازگشتتان بدانند كدام قبل از رفتن به كوه، خانواده تان را مطلع كنيد خود مطلع كنيدخانواده را از كوهنوردى 

را از كوهنو خانواده

اندام هاى تحتانى را 
را بپوشاند، الزامى است. كاله كه گوش ها و شالى كه بينى و دهان نيز بايد در مقابل نفوذ هوا مقاوم باشد. استفاده از نفوذ بودن كفش ها اطمينان حاصل كنيد. دستكش تان بايد جوراب گرم بپوشيد و از سالم، محكم و غيرقابل بيشتر در معرض آسيب قرار دارند. به همين دليل حتما اندام هاى انتهايى مانند دست ها و پاها نمى رسد و اين اعضا به سوى قلب متمايل مى شود و خون و اكسيژن كافى به تهديد كننده باشد. در هواى سرد، جريان خون بيشتر سرما در ارتفاعات مى تواند براى اندام ها بيشتر بپوشانيد

ب
س

به گزارش هواشناسى 
دقت كنيد

سعى كنيد هر شب به گزارش وضع هوا 
توجه كنيد. به خصوص وقتى قصد داريد 

روز بعد به دشت يا كوه برويد. اگر كارشناسان 
هواشناسى شرايط جوى را نامناسب اعالم 
كردند، از رفتن منصرف شويد. از بردن 
كودكان به ارتفاعات سرد جدا خوددارى 

كنيد زيرا آنها توان بزرگساالن را 
ندارند. 

ه اى دما آزار دهنده و 
وس است.

نفو
نيز

تنهايى به كوه نرويد
كوهنوردان حرفه اى معموال تجهيزات الزم 

براى صعود دارند و مى توانند در شرايط جوى 
نامناسب از خودم حفاظت كنند، گرچه همين افراد نيز 
ممكن است در برف و باران آسيب ببينند. اگر كوهنورد 

تازه كارى هستيد، حتما با گروه حرفه اى به كوه برويد. رفتن 
به ارتفاعات بيشتر از 2500-2000 متر در فصول سرد سال 

بسيار خطرناك است. اين كار به تمرين بدنى نياز دارد. 
در ارتفاع باال مشكل هاى ريوى و مغزى كوهنورد 

را تهديد مى كند. براى همين كوهنوردانى به 
كپسول و چادرهاى اكسيژن نياز دارند. 

در شب هاى سرد 
جايى اتراق نكنيد

سعى كنيد در فصول سرد سال، 
شب ها جايى اتراق نكنيد و حتما خود را 

به يك كلبه برسانيد. كيسه خواب و مصرف 
غذاهاى گرم و نوشيدنى هاى داغ در اين 
مواقع بسيار موثر است. بدترين كار در 

هواى سرد استفاده از نوشيدنى هاى 
الكلى است. 

وردى 
يد

ان را مطلع كنيد 
ا ك ا

وردى

ه 
ضا 

 

كودكان به ارت
كنيد زيرا

در
ج
سعى كني
شب ها جايى ات

عضو سرمازده
 را مالش ندهيد

سرمازدگى عضو به ندرت در شهر اتفاق مى افتد ولى 
در كوهستان يكى از خطرناك ترين حوادث است كه اگر 

اقدام به موقعى انجام نگيرد باعث قطع عضو خواهد شد. اگر 

دچار سرمازدگى شديد از ماليدن اندام ها روى هم براى گرم 

كردنشان جدا خوددارى كنيد. اين كار باعث پاره شدن بافت هاى 

نرم خواهد شد. بهترين كار قرار گرفتن در محيط گرم است 
يا مى توانيد از دماى بدن خودتان براى گرم كردن عضو 

استفاده كنيد. مثال دست ها را بين 2 پاى خود يا 
زير بغل قرار دهيد. عضو سرمازده كبود يا 

قرمزرنگ مى شود.
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رانندگى در برف و باران شرايط را براى رانندگان 
دشوارتر مى كند. وجود برف و باران روى 
جاده و اتوبان ها سطح اصطكاك الستيك  ها 
را با آسفالت كاهش مى دهد و مسير را براى 
راننده لغزنده و خطرناك  مى كند. برخورد برف 
و باران به شيشه نيز ميدان ديد را محدود 
مى كند. طبيعى است كه رانندگى نيز در اين 
شرايط متفاوت تر از رانندگى در هواى آفتابى 
است. راننده بايد محتاطانه  تر عمل كند و شيوه 
رانندگى در شرايط آب و هواى نامساعد را 
بداند و به موقع بتواند از تكنيك هاى خاصى 
استفاده كند كه شايد در كتاب آيين نامه هم 
نوشته نشده باشد و فقط نياز به تجربه عملى 
دارد. نكته مهم پايين آوردن سرعت ماشين 
است. مثال اگر حداكثر سرعت مجاز در جاده 
80 كيلومتر در ساعت است ديگر به اين حد 
سرعت نگاه نكند و حتما سرعت را آنقدر كم 
كند تا هنگام ترمز كردن بتواند خودرو را كنترل 
كند. در پيچ ها نيز بايد سرعت خيلى بيشتر 
كاهش يابد. فاصله ماشين ها در جاده نيز بايد 
بيشتر شود چون در يك جاده لغزنده ماشين 
با تاخير متوقف مى شود و اگر فاصله بين 2 
ماشين كم باشد احتمال برخورد آنها باالست. 
شرايط آب وهوايى ممكن است رانندگان 
را غافلگير كند يعنى ناگهان هواى صاف به 
هواى ابرى و بارانى تبديل شود، بنابراين در 
فصل سرد سال مسافران و رانندگان بايد از 
پيش آماده باشند و خودشان را سريع با محيط 
منطبق كنند. رانندگان بايد هميشه با خود زنجير 
چرخ داشته باشند. قبل از حركت از سالم 
بودن خودرو، الستيك ها، برف پاك كن ها و 
ميزان بنزين كافى مطمئن شوند. حتما لباس 
گرم، غذا و نوشيدنى كافى همراه داشته باشند. 
بهتر است در فصول سرد سال كمتر سفرهاى 
بين جاده اى به خصوص به نواحى دوردست 
داشته باشيد. سفر در شب نيز توصيه نمى شود. 
كاهش ميدان ديد در شب  و برف و باران از 
سوى ديگر و شدت برودت شرايط را خيلى 

دشوارتر مى كند.

بارندگى و رانندگى

نگاه  دوم
 دكتر عليرضا اسماعيلى
رئيس سابق پليس راه كشور، 

عضو هيات علمى دانشگاه علوم 
انتظامى

حضور پيدا كنيد.كنيد كمتر در مهمانى ها و مكان هاى پرازدحام سرماخوردگى و آنفلوانزا افزايش مى يابد. سعى آنها از فردى به فرد ديگر مى شود و شمار مبتاليان به افراد در آن باعث تجمع ويروس ها در فضا و تبادل آسان محيط هاى بسته مشاهده مى كنيم. محيط بسته و ازدحام همزمان با سرد شدن هوا، تجمع افراد را در حداقل برسانيدمحيط هاى پرازدحام را به رفت و آمد در 

همراه داشته باشيد. جوراب و كاله اضافى در كوله پشتى خود تعويض لباس هاى خيس است. هميشه لباس، آمدن سريع دماى بدن مى شود در اين موارد اولين كار و داخل آن پناه بگيريد. خيس شدن لباس ها باعث پايين سرپناه است. در غير اين صورت مى توانيد گودالى حفر كنيد با باد و بوران شديد برخورد كرديد، بهترين راه يافتن يك عينك و عصاى كوه همراه داشته باشيد. در صورتى كه هنگام كوه رفتن لباس گرم، بارانى ضدآب، كاله، نامناسب بود پناه بگيريداگر شرايط جوى 

در روزهاى بارانى از 
جاده هاى كوهستانى عبور نكنيد

از تردد در جاده هاى كوهستانى كه احتمال 
ريزش كوه وجود دارد به خصوص در هواى 

بارانى جدا خوددارى كنيد. فراموش 
نكنيد جاده ها در هواى بارانى ليز و 

بسيار خطرناك هستند. 

از درون آب عبور نكنيد
باران باعث مى شود نتوانيد عمق را تشخيص 
دهيد و ممكن است داخل حفره اى بيفتيد. اگر 
مطمئن نيستيد كه قدمتان را كجا قرار مى دهيد، 
مسير ديگرى را انتخاب كنيد يا با استفاده از 
چوب عمق را تشخيص دهيد. بدون كفش از 

درون آب عبور نكنيد. ممكن است زير 
پاهايتان جسم برنده اى وجود داشته 

باشد. 

مراقب سيالب باشيد
مدتى است كه باران حوادث زيادى 
مى آفريند. در هواى بارانى از رفتن به 

ت هاى دوردستى كه كنار آن رودخانه اى 
دش

واقع شده خوددارى كنيد چون احتمال 
سيالب ناگهانى بسيار زياد است. اگر در 
چنين مسيرى گير كرديد، سريع تر خود 

را به مكانى كه از سطح رودخانه 
باالتر است،  برسانيد. 

ب، كاله، 

مرگ حتمى نجات دهند.با اقدام فورى بتوانند فرد صاعقه زده را از اطرافيان احياى قلبى را آموزش ديده باشند شايد باعث ايست قلبى ناگهانى شود. البته در صورتى كه بنشينيد. اگر صاعقه به انسان برخورد كند ممكن است را به يك مكان بسته برسانيد. مثال داخل وسيله نقليه به درخت تكيه ندهيد. بهترين كار اين است كه خود اين مواقع به هيچ وجه در فضاى آزاد نايستيد يا خطر بسيار جدى ترى به نام صاعقه دارد. در هواى بارانى در سطوح مسطح دشت صاعقه را جدى بگيريد

حتى االمكان در روزهاى 
برفى از خانه خارج نشويد

شايد اين طور به نظر برسد كه حوادث زمستانى فقط در 
جاده ها يا طبيعت رخ مى دهد ولى جالب است بدانيد بسيارى 

از حوادث زمستانى در همين كوچه و خيابان هاى خودمان و حين 

راه رفتن عادى اتفاق مى افتد. يكى از مهم ترين حوادث فصل سرما 

زمين خوردن و آسيب هاى استخوانى است. براى جلوگيرى از اين 

حادثه از جلوى خانه خودتان شروع كنيد؛ به محض بارش برف 

و نشستن آن روى زمين برف را جارو كنيد. تا جايى كه ممكن 
است از بيرون رفتن در برف و باران خوددارى كنيد. اين 
توصيه به خصوص براى كودكان و سالمندانى است كه 

كمتر مى توانند تعادل خود را هنگام ليز خوردن 
حفظ كنند.

زخوردن 

شيوه استفاده ايمن از 
وسايل گرمايشى را بياموزيد

مورد بعدى و مهم، استفاده نامناسب از بعضى 
وسايل گرمايشى است. مثال ممكن است افراد در يك 
كلبه سرد قرار گيرند و براى گرم شدن هيزم بسوزانند 
يا اجاق گاز را روشن كنند. فراموش نكنيد آتش خيلى 
زود اكسيژن محيط را به اتمام مى رساند و افرادى كه 

در اين محيط قرار مى گيرند با كمبود اكسيژن، 
سردرد، تهوع و استفراغ، كاهش هوشيارى 

و گاهى هم مرگ مواجه 
مى شوند. 

در آب  و هواى برفى، 
توصيه هاى ايمنى را جدى بگيريد

اگر از افرادى هستيد كه از بيرون رفتن در 
اين هوا لذت مى بريد، كفش هاى عاج دار بپوشيد. 

چتر همراه داشته باشيد و لباس گرم تنتان كنيد. زمين 
خوردن هاى معمولى را جدى بگيريد. البته شكستگى و 
پيچ خوردن اعضا معموال با درد زياد همراه است، ولى 

در صورت ديدن هرگونه تورم و كبودى بهتر است 
عضو را ثابت نگه داريد و به اولين مركز 

درمانى مراجعه كنيد. 
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مقايسه ميزان نمك موجود در 
مواد غذايى پرمصرف

از فشار از فشار 
خون خود خون خود 

بكاهيد!بكاهيد!

مقايسه

فشار خون؛ طبيعى يا غيرطبيعى؟
فشار خون باال يكى از عوامل خطرساز بيمارى هاى قلبى است و به اعضاى 
حياتى مثل مغز، قلب، كليه و چشم آسيب جدى مى رساند. البته در صورتى 
كه فشار خون باال به موقع تشخيص داده شده و درمان شود، مى توان از 
بسيارى از عوارض فشار خون باال پيشگيرى كرد، اما چون فشار خون باال 
معموال بدون عالمت است، «قاتل خاموش» ناميده مى شود و براى پى بردن 
به فشار خون باال بايد فشار خون را اندازه گيرى كرد. براى اين كار بايد از 

دستگاه اندازه گيرى فشار خون استفاده كرد.
1. فشار خون مطلوب: فشار ماكزيمم كمتر از 120 ميلى متر جيوه و فشار 

مينيمم كمتر از 80 ميلى متر جيوه
2. فشار خون كمى باالتر از طبيعى: فشار ماكزيمم بين 130 تا 140 ميلى متر 

جيوه يا فشار مينيمم بين 85 تا 90 ميلى متر جيوه
3. فشار خون باال: فشار ماكزيمم 140 ميلى متر جيوه و بيشتر يا فشار مينيمم 

90 ميلى متر جيوه و بيشتر

خوراكى هايى كه فشار خون را باال مى برند
سس  گوجه فرنگى،  رب  ترشى،  انواع  خيارشور، 
كچاپ، انواع سس فلفل و ساالد، كنسروها (از كنسرو 
حبوبات گرفته تا ماهى و خورش ها)، انواع گوشت هاى 
فرآورى شده و حتى ماهى دودى، انواع پنيرها، مغزهاى 
بوداده و زيتون شور داراى نمك فراوانى هستند و بايد 

در مصرفشان احتياط كرد.

جايگزين هاى نمك
براى اينكه ميزان نمك مصرفى تان را در تهيه 
انواع غذاها كم كنيد، پيشنهاد مى شود به جاى 
نمك از چاشنى هايى مانند سبزى هاى معطر تازه 
يا خشك (نعناع، مرزه، ترخون، ريحان، گشنيز، 
آويشن) يا سير، ليموترش تازه و آب نارنج براى 

طعم دادن به غذاهايتان استفاده كنيد.

نمك ازجمله چاشنى هايى است كه از 2 عنصر سديم و كلر 
مصرفش  در  زياده روى  از  ناشى  منفى  آثار  و  شده  تشكيل 
وجود  با  استخوان)  پوكى  بروز  و  فشارخون  افزايش  (مانند 
در  بايد  هم  دليل  همين  به  است.  ارتباط  در  آن  در  سديم 
مصرف آن حد اعتدال را رعايت كرد؛ در غير اين صورت، 
فشارخون باال مى رود و احتمال بروز بيمارى هاى قلبى مانند 
سكته قلبى افزايش پيدا خواهد كرد. از اين رو، متخصصان 
تغذيه همواره اعالم مى كنند افراد زير 50 سال روزانه مجاز به 
مصرف 5 گرم نمك هستند، در حالى كه افراد باالى 50 سال 
فقط مى توانند تا 3 گرم نمك دريافت كنند. متاسفانه ايرانى ها 
بسيار بيشتر از مقدار مجاز (ساالنه 35 گرم) نمك مى خورند؛ 
به طور متوسط 46 گرم در سال. از اين رو، بايد به برنامه غذايى 
خود دقت بيشترى كنند و بدانند از هر ماده غذايى چه مقدار 
نمك مى گيرند. در «پوستر سالمت» اين هفته عالوه بر معرفى 
فشار خون، مواد غذايى اى را كه نمك بيشترى دارند، از نظر 
مقدار نمك (يا همان مقدار سديم موجود) با يكديگر مقايسه 
كرده ايم تا اگر جزو مصرف كنندگان هر يك از اين خوراكى ها 
هستيد، بدانيد در طول روز چقدر نمك دريافت كرده ايد و آيا 

زياده روى مى كنيد يا نه!

فشار خون چيست؟
فشار خون نيرويى است كه باعث مى شود خون درون رگ ها حركت كند. در واقع، 
براى اينكه خون در شريان هاى اعضاى بدن جارى شود و مواد مغذى را به اعضاى 
مختلف بدن برساند، نياز به نيرويى دارد كه اين نيرو «فشار خون» نام دارد و مولد آن 
قلب است. قلب، خون را به طور مداوم داخل 2 شريان عمده بدن به نام «آئورت» و 
«شريان ريوى» پمپ مى كند و از آنجا كه پمپ كردن خون به وسيله قلب به داخل 
شريان ها نبض دار است، فشار خون شريانى بين 2 سطح حداكثر و حداقل در نوسان 
است. البته سطح حداكثرى يا سيستوليك در زمان انقباض قلب و سطح حداقلى يا 

دياستوليك در زمان استراحت قلب به وجود مى آيد.

فشار خون در ايران
شيوع پرفشارى خون در ايرانى ها حدود 19 درصد 
ميليون   10 يعنى  است؛  ساله   15-64 جمعيت  در 
نفر دچار فشارخون باال هستند و مرگ منتسب به 
فشارخون باال 86 هزار و 500 نفر در سال بوده و 
رو به افزايش است. به عبارت ديگر، 11 درصد از 
افراد 23 تا 34 سال، 20 درصد افراد 35 تا 44 و 48 
درصد افراد 45 تا 65 سال در كشور از فشارخون 

باال رنج مى برند.

مواد غذايى پرمصرف چقدر نمك دارند؟
 100 گرم نان (تقريبا 3 برش نان به اندازه كف دست): 1/75 گرم؛ يعنى با مصرف 310 گرم نان 
روزانه حدود 5 گرم نمك دريافت مى شود.  60 گرم پنير (به اندازه يك قوطى كبريت): 2/2 گرم 
100گرم چيپس: 2/7 گرم  100 گرم غالت حجيم شده مثل پفك: 2/7 گرم يك برش پيتزا 
100 گرم سوسيس: حدود 2 گرم 3 برش كالباس(90گرم): حدود 4/5  (150گرم): حدود 4 گرم 
گرم يك همبرگر 100 گرمى: حدود 2/2 گرم 10 عدد زيتون: يك گرم 100 گرم سيب زمينى 
سرخ شده خوش نمك: 3 گرم 100 گرم انواع سس مانند سس كچاپ: 7 ميلى گرم 100 گرم 

كنسرو (يك قوطى كنسرو): 1/5 گرم 100 گرم رب گوجه فرنگى: 2 گرم



: به نظر شما علت مشكل خانم پگاه چيست؟
گوارش  متخصص  به  مشكلش  ارزيابى  براى  بايد  ايشان 
مراجعه كنند و اقدامات الزم را انجام دهند اما تا جايى كه 
به تغذيه مربوط است بد غذاخوردن و انتخاب غذاى نامناسب 
مى تواند مشكل هايى از جمله نفخ و ريفالكس ايجاد كند. 
سروصداى شكم مى تواند به دليل ايجاد گاز زياد در دستگاه 
گوارش باشد. تند غذاخوردن، مصرف غذا در حجم زياد، 
غذاخوردن نامنظم، مصرف خوراكى هاى پرچرب و سنگين، 
خوردن زياد سبزى ها و صيفى هاى خام، حبوبات و مصرف 
غذاهاى تند، شور و ادويه دار نيز مى توانند باعث ايجاد اين 
مشكل شوند و صداهاى نامناسب در دستگاه گوارش ايجاد 
كنند. همچنين دراز كشيدن و خوابيدن بالفاصله پس از خوردن 
غذا و پوشيدن لباس هاى تنگ و نامناسب هنگام غذاخوردن 
نيز مى تواند عملكرد دستگاه گوارش را دچار اختالل كند.

: كم تحركى يا شغل افراد هم مى تواند در ايجاد 
مشكل هاى گوارشى نقش داشته باشد؟

بله، افراد شاغلى كه فعاليت فيزيكى شان كم است و 8 تا 
10 ساعت در روز پشت ميز نشسته اند، افرادى كه شغلشان 
پراسترس است، افرادى كه كارهاى خيلى سخت انجام مى دهند 
يا همزمان بايد چند كار را انجام دهند و مديريت كنند و 
كارمندانى كه مرتب با افراد مختلف سر و كار دارند، بيشتر در 
سيستم گوارشى، هضم و جذب غذا دچار مشكل مى شوند. 
مشكل  اين  مى تواند  غذا  همراه  خوردن  آب   :

را تشديد كند؟
اشكالى  آب خوردن بين غذا اگر به مقدار كم باشد هيچ 
خيلى  غذاخوردن  از  قبل  فرد  كه  طبيعى  حالت  در  ندارد. 
تشنه نيست و همراه غذاخوردن چند جرعه آب مى خورد، 
پرخورى نمى كند و غذايش را با آرامش مى خورد، به هيچ وجه 
مشكلى ايجاد نمى  شود اما اگر فرد عادت داشته باشد با غذا 
زياد آب بخورد يا به دليل رفتار اشتباه خيلى تشنه و گرسنه 
باشد و يك دفعه بخواهد آب زياد و خوراك زياد بخورد، 
در اين صورت آب خوردن مى تواند هضم و جذب غذا را 

دچار مشكل و مسائل گوارشى را تشديد كند.
: خانم پگاه گاهى نيز دچار نفخ مى شوند. علت 

نفخ چيست؟
مهم ترين مشكلى كه باعث نفخ مى شود، نبودن آنزيم ها يا نداشتن 
آنزيم هاى اختصاصى براى شكسته شدن تركيب هاى خوراكى 
است كه مصرف مى كنيم. همچنين اگر هر عاملى در دستگاه 
گوارش باعث شود كه اين آنزيم ها نتوانند درست كارشان را 
انجام دهند، تركيب هاى خوراكى درست هضم نمى شوند و 
به صورت شكسته نشده به قسمت هاى ميانى يا انتهايى دستگاه 
گوارش مى روند. باكترى هايى كه در روده بزرگ وجود دارند 
باقيمانده مواد خوراكى را تخمير بى هوازى مى كنند كه نتيجه 

آن توليد مقدار زيادى گاز و ايجاد حالت نفخ است.
نفخ داليل متعددى دارد و بخش زيادى از آن به عادات و 
رفتارهاى غذايى مربوط است. انتخاب هاى نادرست غذايى، 

خوراك هايى كه همراه هم مصرف مى شوند، تندتند غذاخوردن 
و پرخورى همه مى توانند باعث اختالل در هضم مواد خوراكى 
و در نتيجه اختالل در عملكرد آنزيم هاى گوارشى شوند. 
شرايطى مانند فعاليت فيزيكى نيز در ايجاد نفخ موثر است 
و افراد كم تحرك بيشتر نفخ مى كنند. همچنين در افرادى كه 
دچار برخى بيمارى هاى متابوليك هستند يا كسانى كه دچار 
اضافه وزن و چاقى هستند هضم و جذب غذا مشكل تر و 

احتمال نفخ بيشتر است.
: چرا بعد از خوردن بعضى غذاها احتمال نفخ 

بيشتر است؟
كه  دارند  وجود  قندى  و  كربوهيدراتى  تركيب هاى  برخى 
دستگاه گوارش به صورت طبيعى آنزيمى  براى شكستن آنها 
ندارد. مهم ترين اين تركيب ها قندهايى مانند سلولز، رافينوز، 
استاكيوز و ورباسكوز هستند كه بيشتر در سبزى ها و صيفى ها 
و حبوباتى مانند نخود، لوبيا، عدس و ماش وجود دارند. 
در نتيجه هر چه مقدار و فراوانى مصرف اين مواد بيشتر 
باشد، احتمال توليد گاز و نفخ بيشتر است. برخى افراد براى 
كاهش نفخ سبزى و ميوه را پخته مصرف مى كنند. عمل 
قابليت  مقدار  يك  و  مى گذارد  تاثير  غذا  فيبر  روى  پختن 
رافينوز،  سلولز،  قندهاى  روى  اما  مى كند  بيشتر  را  هضم 
استاكيوز و ورباسكوز تاثيرى ندارد. به همين دليل است 
كه سبزى و ميوه حتى اگر پخته شوند در افراد حساس باز 

هم ايجاد نفخ مى كنند.

: براى برطرف شدن مشكل سروصداى شكم و 
نفخ چه توصيه اى به ايشان داريد؟

تعداد وعده ها و ميان وعده هايشان را افزايش و حجم غذايشان 
را كاهش دهند. شايد الزم باشد 8، 10 يا 12 بار در روز به 
مقدار خيلى كم غذا بخورند. از مصرف غذاهاى نامناسب 
بجوند.  خوب  را  غذا  و  نخورند  غذا  تندتند  كنند.  پرهيز 
خوب نجويدن غذا مى تواند در برخى مراحل هضم مشكل 
ايجاد كند. پرخورى نكنند و فاصله غذاها طورى نباشد كه 
آنقدر گرسنه شوند كه كنترلشان را هنگام خوردن غذا از 
دست بدهند. با استرس و هيجان غذا نخورند و در حالت 
ايده آل هنگام غذاخوردن تلويزيون نگاه نكنند، صحبت نكنند، 
مطالعه نكنند و كامال آرامش داشته باشند. بالفاصله پس از 
غذاخوردن دراز نكشند، فعاليت فيزيكى منظم داشته باشند 
و روزى يك ساعت پياده روى كنند. اگر شغل پراسترسى 
دارند به هر ترتيبى مى توانند استرسشان را كنترل كنند يا 
حداقل وقتى استرس دارند، هيجان دارند يا عصبانى هستند، 
غذا نخورند. مصرف پروبيوتيك ها (به شكل مواد غذايى يا 
مكمل) نيز مى تواند فلور ميكروبى دستگاه گوارش شان را 
بهبود ببخشد. مكمل هاى پروبيوتيك در انواع مختلف در 
داروخانه ها در دسترس هستند اما انتخاب نوع و دوز مناسب 
بايد با مشورت متخصص تغذيه يا متخصص گوارش باشد. 
در نهايت، اگر با اين توصيه ها بهتر نشدند، حتما به متخصص 

گوارش مراجعه كنند.

توصيه ها و هشدارهاى دكتر محمدرضا وفا به سوژه «ميزگرد تغذيه»

مصرف غذاهاى چرب، تند و ادويه دار را كاهش دهيد و آرام غذا بخوريدمصرف غذاهاى چرب، تند و ادويه دار را كاهش دهيد و آرام غذا بخوريد

تندتند غذا تندتند غذا 
نخوريد نخوريد 
و غذا را و غذا را 
خوب بجويد خوب بجويد 
چون خوب چون خوب 
نجويدن غذا نجويدن غذا 
در در هضم آن هضم آن 
اشكال ايجاد اشكال ايجاد 
مى كند. مى كند. 
كم تحركى،  كم تحركى،  
استرس استرس 
و پرخورى و پرخورى 
نيز باعث نيز باعث 
تشديد تشديد 
اين مشكل اين مشكل 
مى شودمى شود

نگاه متخصص تغذيه

«ميزگرد رژيم درمانى» درباره مشكل گوارشى خانم پگاه 
با حضور دكتر محمدرضا وفا متخصص تغذيه 

دكتر شهرام آگاه فوق  تخصص گوارش و
دكتر بهروز بيرشك روان شناس

روده هاى  ناآرامروده هاى  ناآرام

شما هم مى توانيد سوژه «ميزگرد رژيم درمانى» باشيد. كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان «سالمت» در ميان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي «ميزگرد 
آرامش دستگاه عصبى رژيم درمانى» براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

براى آرامش دستگاه گوارش 
 دكتر شهرام آگاه

عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

نگاه فوق  تخصص گوارش

علت سروصداى شكم گاهى ممكن است حساسيت غذايى باشد. 
همچنين اين مشكل مى تواند نشان دهنده اختالل جذب باشد 
يا به دليل افزايش باكترى هاى روده ايجاد شده باشد. در مورد 
حساسيت غذايى فرد بايد توجه كند كه اگر با مصرف غذاى 
خاصى دچار اين حالت مى شود آن غذا را از برنامه غذايى اش 
حذف كند. در برخى افراد مصرف شير و در برخى مصرف 
حبوبات اين مشكل را ايجاد مى كند كه فرد بايد از مصرف 
شير يا حبوبات پرهيز كند. اما برخى از افراد به غذاى خاصى 
حساسيت ندارند و پس از مصرف هر نوع غذايى دچار مشكل 
مى شوند. اين افراد بايد آزمايش هاى خاصى از جمله آزمايش 
مدفوع و آزمايش خون انجام دهند و در صورت وجود مشكل 
درمان الزم را انجام دهند. اگر نتايج آزمايش ها مشكل خاصى 
را نشان نداد، الزم است از نظر افزايش باكترى هاى روده مورد 
بررسى قرار بگيرند و آزمايش مخصوص رشد باكترى را انجام 
دهند. گاهى نيز تغييرات آناتوميك ناشى از جراحى يا بيمارى 
خاصى در دستگاه گوارش مى تواند باعث تغيير حركت هاى 
گوارشى و رشد بيشتر باكترى هاى روده شود كه در صورت 
امكان با برطرف كردن علت زمينه اى مى توان درمان الزم را 
انجام داد. در برخى موارد، علت مشكل هيچ كدام از موارد 
ذكرشده نيست؛ بلكه ريشه عصبى دارد و تنش عصبى باعث 
تغيير در حركات گوارش شده است. در اين صورت بايد با 
استفاده از دارو يا كمك گرفتن از مشاور و روان شناس تنش هاى 

عصبى را كنترل كرد.

روان درمانى در كنار 
دارودرمانى مى تواند موثر باشد

 دكتر بهروز بيرشك
استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران

نگاه روان شناس

ايشان با توجه به قد و وزنشان به نظر مى رسد خيلى مشكل 
اضافه وزن نداشته باشند اما با توجه به نوع مشكلشان بايد به 
متخصص گوارش مراجعه كنند، بررسى هاى الزم را انجام دهند 
و علل گوارشى كه مى تواند اين مشكل را ايجاد كند بررسى و 
برطرف كنند. كنار اين موضوع بايد توجه داشت كه اعصاب و 
روان مى تواند بر ساير موارد از جمله پوست، گوارش، تغذيه 
و وزن اثر بگذارد و به نظر مى رسد الزم باشد كنار مراجعه به 
متخصص گوارش و انجام بررسى هاى الزم براى دريافت مشاوره 
به روان شناس مراجعه كنند. مشاور با مصاحبه و گرفتن شرح حال 
و گاهى انجام تست هاى روان شناختى متوجه حساسيت ها و 
نگرانى هاى فرد مى شود. به عنوان مثال ايشان بايد دائم مراقب 
باشند صداى شكمشان درنيايد يا نگران اين باشند كه ديگران 
درباره اش چه فكر مى كنند. اين موضوع تمركز و آرامش شان 
را مختل مى كند و مى تواند در ارتباطشان با ديگران، عملكرد 
و روابط اجتماعى شان اثر بگذارد و برايشان آزاردهنده باشد، 
بنابراين اين موضوع بايد جدى گرفته شود. خوشبختانه چنين 
مشكل هايى راه حل دارند و درمان پزشكى كنار مشاوره روان شناسى 
مى تواند موثر باشد. البته متخصص گوارش و روان شناس به 
صورت گروهى با مشاركت و همفكرى هم مى توانند راه حل 

مناسبى براى درمان بيابند.

2121ميزگرد رژيم درمانى

: شما از سروصداى زياد دستگاه گوارش شكايت 
داريد، از چه زمانى دچار اين مشكل شده ايد؟

من هميشه اين مشكل را داشته ام اما در حال حاضر شديدتر شده 
است. برخى افراد زمان گرسنگى شكمشان قار و قور مى كند اما در 
مورد من اين مشكل ارتباطى با گرسنگى ندارد و حتى گاهى زمان 
غذاخوردن هم دچار اين مشكل مى شوم. گاهى اين سروصدا آنقدر 
بلند و محسوس است كه حتى اطرافيان هم متوجه آن مى شوند و 

اين مساله برايم آزار دهنده است. 
: چه زمان هايى بيشتر دچار اين مشكل مى شويد؟

بيشتر شب ها بعد از شام و بين روز هم بعدازظهر تا عصر سروصداى 
شكمم بيشتر مى شود. 

: پس بعد از غذاخوردن بيشتر دچار اين مشكل مى شويد؟
بله دقيقا. گاهى وقت ها هم بعد از غذا دچار نفخ مى شوم. 

: اخيرا رژيم غذايى تان تغيير كرده است؟
زيرنظر يك متخصص تغذيه رژيم كاهش وزن گرفته ام و طى 3 
ماه 3 كيلوگرم وزن كم كردم اما در برنامه غذايى ام تغيير زيادى 

ايجاد نشده و فقط حجم غذايم كمتر شده بود. 
خاصى  داروى  داريد؟  خاصى  بيمارى  و  مشكل   :

مصرف مى كنيد؟
قرص  وزن  كاهش  مدت  در  فقط  و  ندارم  خاصى  مشكل  نه، 

مولتى ويتامين استفاده مى كردم. 
: چقدر فعاليت بدنى داريد؟ ورزش مى كنيد؟

2روز در هفته يوگا كار مى كنم و روزهاى ديگر در خانه ورزش 
هوازى انجام مى دهم. 

: به طور نمونه در يك روز چه غذاهايى مى خوريد؟
صبحانه نان و پنير و گردو و چاى، ناهار يك تكه مرغ با 8قاشق 

برنج، شام ساالد و غذاى سبك و ميان وعده موز و سيب و گاهى 
چاى با بيسكويت يا يك تكه شكالت مى خورم. البته ساالد زياد 
مى خورم اما فكر نمى كنم مشكلم با مصرف زياد ساالد ارتباط 

داشته باشد چون هميشه سبزى زياد مى خوردم.
: اخيرا مشكلى برايتان پيش نيامده يا تغييرى در زندگى تان 
ايجاد نشده كه در پى آن دچار تنش عصبى و اضطراب شويد؟
نه، من هميشه اين مشكل را داشته ام. االن هم تغيير خاصى در 
زندگى ام ايجاد نشده و فكر نمى كنم مشكلم به اين موضوع ربط 

داشته باشد. 
: براى درمان مشكلتان اقدامى انجام داده ايد؟

نه، تا به حال به پزشك مراجعه نكرده ام و نمى دانم بايد چه كار 
كنم. به همين دليل از متخصصان مى خواهم من را در اين زمينه 

راهنمايى كنند.

غذاخوردن يكى از لذت هاى زندگى است اما گاهى وقت ها بعد 
از خوردن غذا ممكن است حالتى براى بعضى ها پيش بيايد كه 
چندان خوشايند نباشد؛ مثال سروصداى مفرط شكم، نفخ شديد 
و سوء هاضمه. ميهمان اين هفته «ميزگرد تغذيه» كه از اين مشكل 
شكايت دارد، مى گويد: «شكمم قار و قور مى كند. گاهى سروصداى دل و روده ام 
اينقدر زياد و آزاردهنده است كه اطرافيان هم متوجه آن مى شوند. واقعا نمى دانم 
علت اين مشكل چيست و چطور مى توان آن را برطرف كرد؟» خانم پگاه، جوان 
35 ساله تهرانى است كه در ميزگرد اين هفته از متخصصان «سالمت» خواسته 
است تا راه حلى براى برطرف شدن مشكلش پيدا كنند. شرح بيشتر موضوع و نظر 

و توصيه هاى متخصصان را در ادامه بخوانيد.

 فرزانه 
فوالدبند

خانم پگاه كه مدت هاست با اين مشكل گوارشى دست به گريبان است، مى گويد:
گاهى قاروقور شكمم را اطرافيان هم مى شنوند!گاهى قاروقور شكمم را اطرافيان هم مى شنوند!
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پاسخ به رايج ترين پرسش هاى مربوط به درمان ريشه دندان

پنج سوالى كه درباره عصب كشى دندان مى پرسندپنج سوالى كه درباره عصب كشى دندان مى پرسند

زمان الزم براى درمان عصب كشى سوالى است 
كه بيشتر مراجعان درمان ريشه از ما در مورد 
آن سوال مى كنند. از منظر حرفه اى به عنوان يك 
دندان پزشك موظف هستيم هميشه قبل از شروع 
درمان در مورد زمان درمان و تعداد جلسات 
الزم براى انجام درمان، با بيمار صحبت كنيم 
و تمامى اطالعات مورد نيازش را در اختيارش 
بگذاريم و به سواالتش جواب بدهيم. بيشتر 
مراجعان دندان پزشكى تصورات نادرستى در 
مورد عصب كشى دارند كه بالطبع توام با ترس 
از آن است بنابراين در مورد زمان انجام درمان 
كنجكاوى نشان مى دهند، در حالى كه آنچه بيش 
از زمان و تعداد جلسات يك درمان اهميت 

دارد، نتيجه درمان در بلندمدت است.

۱) عصب كشى در چند جلسه انجام 
مى شود؟

درمان كانال هاى ريشه يا همان عصب كشى معموال 
بين 1 تا 3 جلسه براى يك دندان ممكن است 
طول بكشد. در بيشتر موارد، درمان ريشه طى 
1 يا 2 جلسه انجام مى شود. امروزه با توجه 
به پيشرفت هاى زيادى كه در حوزه تكنولوژى 
و دانش رشته اندودنتيكس (عصب كشى) انجام 
گرفته، تعداد درمان هاى تك جلسه اى نسبت به 

زمان هاى قبل افزايش چشمگيرى يافته است.

۲) آيا عصب كشى چند جلسه اى 
موثرتر از عصب كشى يك جلسه اى 

است؟
نه، تعداد جلسات، موفقيت يا شكست درمان 
عصب كشى را كم يا زياد نمى كند. تعداد جلسات 
ممكن است براساس عوامل زيادى تعيين شود 
كه قضاوت كلينيكى و تصميم گيرى بالينى خود 
تعداد  تعيين  در  عامل  مهم ترين  دندان پزشك 

جلسات است. گاهى دندان پزشك ناگزير است 
براى افزايش موفقيت درمان، عصب كشى را در 
بيش از 1 يا حتى بيش از 2 جلسه انجام دهد اما 
درمان هاى بيش از 2 جلسه، خيلى شايع نيست.

۳) عصب كشى  چند دقيقه طول 
مى كشد؟

و  دندان  نوع  عصب كشى،  كار  نوع  براساس 
يك  عصب كشى  كه  تخصصى  ديگر  عوامل 
درمان  مى كند،  ساده تر  يا  سخت تر  را  دندان 

باشد.  كوتاه  يا  طوالنى  مى تواند  عصب كشى 
نشستن  ساعت  يك  حدود  ميانگين  به طور 
روى يونيت دندان پزشك براى انجام يكى از 
جلسات درمان ريشه، طبيعى است و غيرقابل 

انتظار نيست.

۴) آيا عصب كشى و پر كردن دندان 
را مى توان در يك جلسه انجام داد؟

بله، ممانعتى از نظر تكنيكى براى درمان ريشه و 
پر كردن همان دندان در يك جلسه براى بسيارى 

از موارد وجود ندارد. هر چند در مواردى براى 
بهبود كامل درد و رفع عالئم دندان پزشك صالح 
مى بيند كه اين 2 درمان را در 2 جلسه جدا از 
هم انجام دهد. همچنين با توجه به اينكه خود 
درمان ريشه در مقايسه با بسيارى از درمان هاى 
دندان پزشكى، زمان كمى نمى برد، خستگى بيمار يا 
دندان پزشك ممكن است ايجاب كند كه پر كردن 
دندان يا شروع مراحل درمان پروتزى (روكش) 
به جلسات ديگرى موكول شود. اگر متخصص 
درمان ريشه (اندودنتيست) ريشه دندان شما را 
درمان كرده باشد، معموال براى پر كردن دندان 
يا روكش دندان به همكار ديگرى ارجاع داده  
مى شويد، بنابراين در جلسه اى جداگانه روكش 

برايتان گذاشته مى شود.

۵) بين جلسات عصب كشى چه 
اتفاقاتى مى افتد؟

درد بين جلسات درمان و درد بعد از خاتمه درمان، 
عادى است. مصرف دارو با مشاوره دندان پزشك 
براى گذر از اين مرحله در كمال آرامش به شما 
كمك خواهد كرد. با دندان پانسمان شده بايد با 
احتياط بيشترى مدارا كنيد. ممكن است حتى كمى 
موضع دندان متورم هم بشود. برطرف شدن درد 
بعد از تمام شدن درمان جلسه اول، به اين معنى 
نيست كه كل درمان ريشه دندان شما تمام شده 
است. براى جلسه دوم و همچنين جلسه شروع 
درمان ترميمى/ پروتز ( پركردن/ روكش) در 

اولين فرصت برنامه ريزى كنيد. 

گاهى دندان كودكان نيز به 
عصب كشى نياز دارد

دندان شيري كودكان مثل دندان دائمي ما بزرگساالن 
شامل مينا، عاج، پالپ و سمنتوم است اما شكل تاج و 
ريشه اش كامال متفاوت  است. زير ريشه اين دندان ها، 
جوانه دندان هاي دائمي شكل مي گيرد و رشد مي كند. با 
رشد و تكامل جوانه دندان هاي دائمي، ريشه دندان هاي 
شيري تحليل مي رود، لق مي شود و مي افتد. زمان ماندگاري 

دندان هاي شيري موقت است؛ از 6 تا 10 سال در دهان 
مي مانند و دندان هاي دائمي جايگزين آنها مي شوند. در 
مواقعي كه اين دندان ها به مشكلي جدي برمي خورند، 
اين سوال در ذهن بسياري از والدين شكل مي گيرد كه 
مگر دندان هاي شيري هم به درمان ريشه نياز دارند؟ 
برعكس تصور رايج به علت اندازه كوچك دندان هاي 
شيري و شكل آناتوميك اختصاصي، دندان هاي شيري 
پوسيدگي  و  مي كنند  پيدا  نياز  ريشه  درمان  به  زودتر 

در آنها سريع تر به پالپ يا عصب دندان مي رسد. در 
دندان هاي شيري روش و شيوه معالجه ريشه كامال متفاوت 
است. علت آن هم به فيزيولوژي ساختمان دندان هاي 
شيري بستگى دارد. از آنجا كه ريشه اين دندان ها در 
تكنيك هاي  و  مواد  مي شود،  تحليل  دچار  زمان  طول 
معالجه ريشه كامال متفاوت است. ضمن اينكه وجود 
و نگهداري دندان هاي شيري تا زمان خاصي در دهان 
بسيار اهميت دارد اما در برخي از موارد با تشخيص 

نيازمند  شيري  دندان هاي  مي توان  اطفال  دندان پزشك 
معالجه ريشه را از دهان خارج كرد. تاكيد بر اين نكته 
الزم است كه اين كار با در نظر گرفتن همه جوانب و 
به وسيله دندان پزشك قابل تشخيص است. دقت كنيد 
دندان هاي شيري در  پالپ  درمان  يا  درمان ريشه  كار 
كودكان به وسيله دندان پزشكان متخصص كودكان يا 
دندان پزشكان عمومي انجام مي شود و از حيطه ساير 

تخصص ها خارج است.

 دكتر على مرسلى
متخصص درمان ريشه 

معموال  حوالي 4 ماهگي عالئم دندان 
مي شود.  آغاز  شيرخوار  درآوردن 
تحريك پذيري، گريه و افزايش ترشح 
بزاق و تمايل به جويدن اجسام سفت 
در شيرخوار 4 تا 7 ماهه كه سن شروع 
مي شود.  ديده  است،  دندان  رويش 
بيشتر موارد شما والدين مي بينيد لثه 
اطراف دندان جديد متورم و دردناك 
است. 2دندان جلويى پايين معموال 
ابتدا ظاهر مى شوند و متعاقب آن حدود 
4 تا 8 هفته بعد 4 دندان بااليي رشد 
مى كنند و نزديك 1 ماه بعد هم 2 دندان 
پيشين پاييني مشخص مي شوند. سپس 
اولين دندان آسياب و در پي آن دندان 
نيش ظاهر مي شود. اگر شيرخوار شما 
در دوره رويش دندان است بايد چند 
نكته مهم را بدانيد؛ اول اينكه براي 
كمك به رفع مشكل خارش لثه اش، 
او  لثه  آرام  تميز  انگشت   2 يا   1 با 
را ماساژ دهيد. استفاده از دندان گير 
پالستيكي نرم هم خوب است. نيازي 
به استفاده از داروي موضعي نيست 
دهان  از  دقيقه  چند  عرض  در  زيرا 
شسته مي شود و مفيد نخواهد بود. آگاه 
باشيد دندان درآوردن با تب باالي 38 
درجه همراه نيست. اگر بچه مشخصا 
بدحال است و تب 38/5 دارد به گمان 
دندان درآوردن رهايش نكنيد و حتما 
نزد متخصص كودك برويد و تب را 
كنترل كنيد. بعد از رويش دندان هرگز 
چه روز، چه شب اجازه ندهيد شيشه 
شير در دهان كودك باشد و به خواب 
رود. ماندن شير در اطراف دندان آن را 
دچار پوسيدگي مي كند. حتما با گاز يا 
پارچه مرطوب تميز در انتهاي روز يا 
بعد از دادن قطره آهن دندان او را تميز 

كنيد تا از پوسيدگي پيشگيري شود.

 تب باالي كودك، ناشى از 
دندان درآوردن نيست

نگاه  فوق تخصص نوزادان
 دكتر سيدحسين 

فخرايي
استاد دانشگاه 

علوم پزشكي 
شهيدبهشتي

درمان ريشه يا درمان ريشه يا 
همان عصب كشى همان عصب كشى 

معموال معموال 1 تا  تا 3 
جلسه براى هر جلسه براى هر 

دندان ممكن دندان ممكن 
است طول است طول 

بكشد و به طور بكشد و به طور 
ميانگين حدود ميانگين حدود 

1ساعت نشستن ساعت نشستن 
روى يونيت روى يونيت 

دندان پزشك دندان پزشك 
براى انجام هر براى انجام هر 
جلسه درمانى جلسه درمانى 

طبيعى تلقى طبيعى تلقى 
مى شودمى شود
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پرسش
مايكروويو  به  نسبت  سوالردم  در  پخت  آيا 
توجهى  قابل  مزيت  سالمت  و  طعم  نظر  از 
دارد؟ آيا مدل هاى جديدتر سوالردم حقيقتا 
مى توانند مثال پياز را در چند دقيقه با روغن 
خيلى كم مثل پياز داغ خشك بدون تغيير در 

طعم دربياورند؟ 656****0916

پاسخ
دكتر آراسب دباغ مقدم

متخصص بهداشت مواد غذايى
 

بااليى  فركانس  مايكروفر  در  توليدشده  امواج 
دارند و باعث جنبش مولكولى آب در ماده غذايى 

سرعت  كه  آب  مولكول هاى  جنبش  مى شوند. 
بسيار بااليى دارند، مولكول هاى ماده غذايى را 
نيز به حركت درمى آورند و در نتيجه اصطكاك 
بين آنها، دماى ماده غذايى به سرعت افزايش 
فناورى  با  همراه  سوالردم  در  اما  مى كند  پيدا 
مايكروفر از امواج گرمايشى نورى هم استفاده 
مى شود. در واقع سوالردم، همان مايكروويو است 
كه داخل آن المنت هاى نورى هم اضافه شده كه 
گرماى زيادى توليد كرده و به عمق ماده غذايى 
نفوذ مى كند. از طرفى، در كف محفظه پخت نيز 
چند نوع هيتر سراميكى و  هالوژنى قرار داده شده 
كه از سمت پايين هم به مواد غذايى گرما وارد 
مى كند. در نتيجه سرعت پخت  مواد غذايى در 
سوالردم بسيار كوتاه است و همين مساله باعث 
مى شود مواد مغذى غذاها كمتر از بين بروند. 

نكته مهم اين است كه از نظر ايمنى و بهداشت 
در  مايكروويو  امواج  از  استفاده  غذايى،  مواد 
پخت غذاها هيچ ضررى ندارد و تا امروز هيچ 
نكته خاصى در مورد سالمت مصرف كنندگان 
به  مايكروويو  امواج  با  غذا  پخت  دستگاه هاى 
جهانى  بهداشت  سازمان  است.  نرسيده  اثبات 
هم با بررسى حدود 5-4 هزار مقاله در مورد 
استفاده از امواج مايكروويو در پخت غذا مشكل 
خاصى را براى مصرف كنندگان گزارش نكرده 
اين  كنيد،  توجه  آن  به  بايد  كه  نكته اى  است. 
مايكروويو  امواج  از  حاصل  گرماى  كه  است 
نمى تواند آلودگى مواد غذايى آلوده را از بين 
ببرد، بنابراين مثال نمى توان شير خام را با قرار 
دادن در مايكروويو پاستوريزه كرد اما مى توان 

شير پاستوريزه را با آن گرم كرد.

پرسش
پرسش اول: 29 سال دارم و دچار بيرون زدگى 
ديسك كمر در مهره L5 شده ام. چه كارهايى 
بايد انجام بدهم تا مشكلم برطرف شود؟ آيا 
ورزش خاصى براى ديسك كمر وجود دارد؟ 

0917****062

پرسش دوم:خانمى 42 ساله هستم كه از كمردرد 
رنج مى برم. دردم صبح ها شروع مى شود. نتايج 
آزمايش ها و سونوگرافى  هاى رنگى انجام شده 
مشكلى را نشان نمى دهند. لطفا مرا راهنمايى 
كنيد. مشكلم چيست؟ به چه متخصصى بايد 

مراجعه كنم؟ 576****0912

پرسش سوم:من دچار التهاب در ديسك گردن 
دارد؟  ورزشى  يا  دارويى  درمان  آيا  شده ام. 

0918****967

پاسخ
دكتر سيدعليرضا بصام پور

متخصص ارتوپدى، فلوشيپ ستون 
فقرات و عضو هيات علمى دانشگاه

پاسخ اول: اگر ديسكتان بيرون زده و عصب سمپاتيك 
شما را تحت فشار قرار داده، بايد حتما به پزشك 
متخصص مراجعه كنيد تا شما را معاينه كند و شرايط 

ديسكى كه بيرون زده را مورد بررسى قرار بدهد. 
عالمت مهم اين مساله هم  دردى است كه در ساق 
پا وجود دارد، اما اگر در ساق پا يا از زانو به پايين 
دردى نداريد، بايد براى درمان مشكلتان فيزيوتراپى 
شويد. فيزيوتراپيست برخى حركات پيش اصالحى 
را به شما آموزش مى دهد كه با فيزيك بدن، زواياى 
مختلف لگن با ران و ستون فقرات هر بيمار متناسب 
است. بيمار بايد روزى چند بار اين ورزش ها را 
انجام دهد و چند هفته بعد دوباره مراجعه كند. 
اگر با انجام ورزش ها مشكل برطرف شده باشد 
حركات اصالحى ادامه مى يابد اما اگر تغيير زيادى 
ايجاد نشده باشد بايد شكل حركات را تغيير داد 
و اين كار بايد ادامه پيدا كند، بنابراين نمى توان 
به بيمار گفت اين كارها را انجام بده تا مشكلت 
براى هميشه برطرف شود. در عين حال براى بهبود 
نسبى مشكل بايد مسائل مربوط به بهداشت كمر را 
رعايت كرد. مثال بايد از بلند كردن اجسام سنگين 
بپرهيزيد، روى تخت بخوابيد، روى صندلى سفتى 
مانند صندلى ميز ناهارخورى بنشينيد، وزنتان را در 

حد ايده آل نگه داريد و...

پاسخ دوم: بايد ابتدا مشخص شود درد كمر داريد 
يا خشكى كمر و اينكه درد و خشكى صبحگاهى تان 
چند دقيقه طول مى كشد؟ اينها سواالتى است كه 
براى افتراق و تشخيص بيمارى كمك كننده است. 
پزشكى كه كار جراحى ستون فقرات انجام مى دهد 
مى تواند مشكل شما را تشخيص بدهد بنابراين بايد 

به متخصص جراحى ستون فقرات مراجعه كنيد. 
عالمتى كه به آن اشاره مى كنيد طيف بسيار زيادى از 
بيمارى ها از جمله بيمارى هاى التهابى- روماتيسمى 
تا آرتروز مفاصل ستون فقرات را شامل مى شود. 
در سن 40 سالگى شيوع آرتروز مفاصل ستون 
فقرات بسيار باالست. مهم ترين عالمتش هم اين 
است كه وقتى فرد صبح ها از خواب بيدار مى شود 
يا بعد از هر بار استراحت حدود 10 تا 15 دقيقه 
به علت خشكى كمر نمى تواند به راحتى بايستد و 
حتى به سمت جلو خم مى شود اما بعد از حدود 
15 دقيقه اين حالت برطرف مى شود تا زمانى كه 
بخواهد دوباره استراحت كند و از جايش برخيزد. 
درمان آرتروز مفاصل كمر در درجه اول فيزيوتراپى 
و دارودرمانى است اما اگر نتيجه اى حاصل نشد بيمار 
بايد به متخصصان درد مراجعه كند تا آنها مفاصل 
كمر را به طريق خاصى بى حس و سپس درمان كنند. 

ديسك  التهاب  اسم  به  عنوانى  ما  سوم:  پاسخ 
گردن نداريم. ديسك گردن به تنهايى دچار التهاب 
نمى شود. التهاب ده ها دليل مى تواند داشته باشد. 
از مهم ترين اين داليل هم مى توان به بيمارى هاى 
عفونى، بيمارى هاى التهابى بدن شامل بيمارى هاى 
روماتيسمى تا حركت هاى اشتباه گردن اشاره كرد. 
بنابراين حتما بايد يك جراح ستون فقرات شما را 
معاينه كند تا دليل التهاب را تشخيص بدهد. قطعا 
مشكل شما راه هاى درمانى دارد كه بعد از تشخيص 

درست و علمى تجويز خواهند شد.

پاسخ
دكتر محمدمهدى امام

فوق تخصص روماتولوژى و عضو 
هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى 

شهيدبهشتى

پاسخ اول: در آرتروز، مفصل گرم نمى شود يا 
خيلى كوتاه مدت گرم مى شود؛ مثال ممكن است 
فرد مدتى كوهنوردى يا پياده روى  كند و مفصلش 
به دليل التهاب گرم  شود اما گرماى ايجادشده بعد از 
مدت كوتاهى از بين مى رود. وجود گرما در مفصل 

نشانه التهاب در محل است. اگر التهاب از بين برود 
مشكل هم برطرف خواهد شد. ضمن اينكه وقتى 
مفصل ملتهب است، نبايد از ژل استفاده كرد زيرا 
درد و ناراحتى را بدتر خواهد كرد. به علت گرم 
بودن مفصلتان بايد به پزشك ديگرى مراجعه كنيد 
تا مشخص شود التهابى در مفاصلتان وجود دارد يا 
نه. بايد بدانيد هيچ دارويى وجود ندارد كه بتواند 
آرتروز را به طور كامل درمان كند و دردها را از بين 
ببرد. ضمن مراجعه به پزشك توصيه مى كنم اگر 
وزن بااليى داريد حتما براى كاهش آن اقدام كنيد 

تا فشار كمترى به زانوهايتان وارد شود. 

پاسخ دوم: 28 سالگى سن ابتال به آرتروز نيست، 
ضمن اينكه ما اصال آرتروز پشت سينه نداريم. 
عالئم شما را بايد در طبقه بندى بيمارى هاى دردهاى 
گسترده بدن بررسى كرد كه مهم ترين اين بيمارى ها 
با توجه به سنتان بيمارى فيبروميالژياست. عالئم 
خستگى،  پراكنده،  دردهاى  شامل  بيمارى  اين 
نمى كند،  شاداب  را  فرد  كه  خوابى  كوفتگى، 
دردهايى كه با اعصاب خردى بدتر مى شوند و... 
است اما فيبروميالژيا تشخيص آخرى است كه ما 
در دردهاى پراكنده به آن مى رسيم چون هيچ گونه 
عالمت آزمايشگاهى و بالينى خاصى ندارد، اما 
شما بايد با توجه به نوع دردى كه داريد مراقب 
روماتيسم هاى ستون فقرات هم باشيد. روماتيسم 
ستون فقرات بيمارى موذى و پيچيده اى است و به 
راحتى تشخيص داده نمى شود. با توجه به عالئمى 
كه داريد توصيه مى كنم براى تشخيص اينكه دقيقا 
به چه بيمارى اى مبتال شده ايد به يك متخصص 
روماتولوژى مراجعه كنيد. الزم به ذكر است بسيارى 
و  استرس  از  ناشى  بدن  در  پراكنده  دردهاى  از 
اضطراب هاى عصبى هستند، بنابراين ضمن مراجعه 
به پزشك توصيه مى شود يك برنامه ورزشى هوازى 
پيوسته را شروع كنيد تا هم عالئمتان بهتر شود و 
هم استرس ها و اضطراب هايتان كاهش پيدا كند.

پرسش
با   Zero نوشابه هاى  طعم  اول:چرا  پرسش 
نوشابه هاى معمولى تفاوت دارد؟ آيا عادت به 

خوردن آنها مضر است؟ 209***0919

پرسش دوم: من شير بدون الكتوز و چربى يكى 
از برندهاى معتبر موجود در بازار را گرفته ام 
اين  آيا  دارد.  مصرف  تاريخ  هم  ماه   6 كه 
شير نسبت به شيرهاى كم چرب يا با الكتوز، 
است؟744***0933 كمترى  كلسيم  داراى 

پاسخ
دكتر محمدرضا وفا

متخصص تغذيه 
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى ايران

 
پاسخ اول: دليل طعم متفاوت نوشابه هاى Zero يا 
بدون قند، شيرين كننده مصنوعى موجود در آن است. 
قندهاى مصنوعى هم در بدن متابوليزه نمى شوند و 
كالرى ايجاد نمى كنند. Zero هم به همين معناست 
يعنى محصولى كه كالرى ندارد. تنها حسن نوشابه هاى 
بدون قند اين است كه كالرى ندارند، در غير اين 

صورت ساير مضرات نوشابه هاى معمولى مانند 
تركيبات كافئينى يا گاز و اسيدهاى فسفريكى كه در 
آنها وجود دارد و براى سالمت استخوان ها نامطلوب 
است، به قوت خود باقى است. الزم به ذكر است 
شيرين كننده هاى مصنوعى با اينكه در بدن متابوليزه 
نمى شوند، بايد به وسيله كبد از خون خارج و همراه 
مقدار زيادى آب از راه كليه دفع شوند، بنابراين به 

نوعى بار كبد و كليه را افزايش مى دهند. 
از طرفى، شيرينى زياد شيرين كننده هاى مصنوعى 
نسبت به ساكاروز يا قند و شكر معمولى باعث 
مى شود مصرف كننده در طوالنى مدت به اين ميزان 
شيرينى عادت  كند زيرا حساسيت سلول هاى چشايى 
به تدريج در اثر مداومت در مصرف شيرين كننده هاى 
مصنوعى كاهش مى يابد. در نتيجه اگر فرد يك ماده 
كم شيرين مانند بيسكويت مصرف كند، شيرينى 
آن را احساس نخواهد كرد و برايش كامال بى مزه 
خواهد بود، بنابراين توصيه مى شود از مصرف زياد 
و طوالنى مدت نوشابه هاى صنعتى موجود در بازار تا 
حد ممكن خوددارى كنيد و به جاى آن نوشيدنى هايى 
مانند دوغ يا ساير دمنوش ها و شربت هاى مفيد 

ايرانى را بنوشيد. 

پاسخ دوم: شير كم  الكتوز مخصوص افرادى است 

كه مشكل عدم تحمل الكتوز دارند. برخى افراد به 
طور ژنتيكى قدرت ترشح آنزيم الكتاز را ندارند 
يا به دليل مصرف نكردن شير در طوالنى مدت، 
ژنى كه آنزيم الكتاز را در بدنشان سنتز مى كرده 
خاموش شده است. اگر اين افراد شير معمولى 
مصرف كنند، به شدت دچار مشكالت گوارشى 
مى شوند.  اسهال  و  دل پيچه  دل درد،  نفخ،  مانند 
در نتيجه بايد از شير كم  الكتوز يا بدون الكتوز 
استفاده كنند. از طرفى، طبق توصيه هاى بين المللى 
انجمن  هاى علمى دانشگاه هاى معتبر دنيا، همه افراد 
بايد از 2 سالگى به باال شير كم چرب مصرف كنند. 
پرچرب بودن شير و لبنيات در كاهش جذب 
كلسيم اثر دارد بنابراين براى جذب بهتر كلسيم 
بايد از لبنيات كم چرب استفاده كنيد. قند موجود 
در لبنيات هم به جذب بهتر كلسيم كمك مى كند 
بنابراين وقتى الكتوز شير كم  شود، مقدارى از 
جذب كلسيم كاسته خواهد شد. به همين دليل 
تاكيد بر اين است كه فقط افرادى از شير كم الكتوز 
استفاده كنند كه مشكل عدم تحمل الكتوز دارند 
و ساير افراد خانواده به خصوص كودكانى كه اين 
مشكل را ندارند از شير معمولى كم چرب كه ميزان 
چربى آن بين 0/5 تا 1/5 درصد است استفاده 
كنند تا ميزان جذب كلسيم در آنها كاهش نيابد. 

پرسش
مدت هاست از سوءهاضمه و نفخ رنج 
مى برم. به پزشكان زيادى مراجعه كرده  و 
داروهاى متعددى خورده ام. نگران عوارض 
اين داروها هستم. چطور مى توانم با مصرف 
داروهاى گياهى، خوردن داروهاى شيميايى 

را كنار بگذارم؟ 540***0912
 

پاسخ
دكتر محمدحسين 

صالحى سورمقى
متخصص فارماكوگنوزى 
استاد دانشكده داروسازى 

دانشگاه تهران

امروزه نفخ، درد و گرفتگى هاى گوارشى 
شيوع بسيار زيادى بين مردم دارد و افراد 
زيادى را رنج مى دهد. مهم ترين علت اين 
عوارض هم كم تحركى، مصرف غذاهاى 
نامناسب به خصوص فست فودها و استرس 
است. در بسيارى از افراد به داليلى كه گفته 
شد، آنزيم هاى گوارشى به ميزان كافى و 
مناسب در معده ترشح نمى شوند و عمل 
هضم و جذب را مختل مى كنند. در نتيجه فرد 
بعد از صرف غذا تا يكى دوساعت احساس 
سنگينى و پرى معده دارد و پس از آن از 
نفخ و درد رنج مى برد. بهترين گياهانى كه 
مى توانند نفخ، درد و گرفتگى دستگاه گوارش 
را كاهش دهند و حتى به صفر برسانند، گياهان 
داراى اسانس يا رايحه هستند. يك گروه از 
اين گياهان از خانواده جعفرى هستند مانند 
زيره سبز و سياه، رازيانه، زنيان، گشنيز و... 
كه بيشتر از دانه آنها استفاده مى شود و از 
قديم و سال هاى دور در ادويه جات استفاده 
مى شدند. يكى از نقش هاى مهم ادويه جات 
هم اين است كه به عنوان ضدنفخ، ضددرد و 
گرفتگى عمل مى كنند. البته گياهان ديگرى 
مانند نعناع، پونه، ترخون، جعفرى و همه 
گياهانى كه به عنوان سبزى هاى خوراكى آنها 
را مصرف مى كنيم و داراى اسانس و رايحه 
هستند هم مى توانند نفخ و دردهاى گوارشى 
را كاهش دهند زيرا وقتى رايحه سبزى وارد 
بدن مى شود،  مى تواند به سرعت جذب شود، 
به عنوان مقوى و محرك معده عمل كند و 
ترشح آنزيم هاى گوارشى را تحريك كند تا 
به اندازه كافى و الزم در معده ترشح شوند و 
بتوانند هضم را به خوبى انجام دهند. وقتى 
هضم كامل انجام شود ديگر سوءهاضمه و 
مساله نفخ، درد و گرفتگى پيش نخواهد آمد. 
الزم به ذكر است عرقيجات طبى كه از گياهان 
داراى اسانس گرفته مى شوند هم براى اين 
منظور مناسب هستند. از بهترين نمونه هاى 
عرقيجات ضدنفخ مى توان به عرق نعناع 
اشاره كرد. عرق نعناع فرموالسيون خوبى 
دارد كه از گذشته هاى بسيار دور براى رفع 
نفخ، درد و گرفتگى هاى گوارشى در طب 
سنتى استفاده مى شده است. عالوه بر عرق 
نعناع مى توان از عرق آويشن، عرق مرزه و 
ساير عرقيجاتى كه از گياهان حاوى اسانس 
گرفته مى شود نيز استفاده كرد. اين مواد بهتر 
است حين يا پس از صرف غذا مصرف شوند.

پرسش
پرسش اول: اين حقيقت دارد كه جويدن آدامس به مدت بيش 

از يك ساعت مضر است؟ 282****0936

پرسش دوم: معموال قبل از عمل جراحى توصيه مى شود بيمار 
8 ساعت ناشتا باشد. آيا الزم است بيمار روز قبل از جراحى 
هم مواد غذايى خاصى را مصرف كند و از مصرف برخى مواد 
غذايى بپرهيزد؟ آيا نوشيدن دم كرده زنجبيل در ساعات پايانى 
روز قبل از عمل، براى پيشگيرى از نفخ و عملكرد بهتر روده ها 

بعد از عمل موثر است؟ 503****0935

پاسخ
دكتر حسين ايمانى

متخصص تغذيه و رژيم درمانى 
عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى

پاسخ اول: جويدن بيش از حد آدامس باعث بلعيدن هوا مى شود 
و فرد را به نفخ مبتال مى كند. به همين دليل افرادى كه از مشكل 
نفخ يا ساير ناراحتى هاى دستگاه گوارش رنج مى برند، نبايد زياد 
آدامس بجوند تا مشكلشان تشديد نشود، اما ساير افراد مشكلى 
در اين باره ندارند. همچنين توصيه مى شود آدامسى تهيه كنيد كه 
از قندهاى مصنوعى مانند زايليتول تهيه شده باشد زيرا استفاده از 
قندهاى طبيعى در آدامس باعث پوسيدگى دندان ها خواهد شد.

پاسخ دوم: مصرف مواد غذايى مختلف روز قبل از جراحى منعى 
ندارد. البته جراحى ها با هم تفاوت دارند؛ مثال جراحى دستگاه 
گوارش با جراحى ساير قسمت هاى بدن متفاوت است، اما به 
طور كلى گفته مى شود بيمار 8 ساعت قبل از جراحى غذا نخورد. 
روز قبل از عمل هم بيمارانى كه توانايى بلع خوبى ندارند يا دچار 
مشكالت دستگاه گوارش شده اند بايد از خوردن غذاهاى سنگين 
بپرهيزند و غذاهاى سبك، مايع و در عين حال مقوى بخورند 
تا راحت تر غذا را تحمل كنند. خوردن غذاى مقوى روز قبل از 
عمل جلوى ضعف بيمار را در روز عمل خواهد گرفت. اگر بيمار 
توانايى بلع داشته باشد و بتواند به راحتى غذا بخورد، مى تواند روز 
قبل يك غذاى كامل كه شامل همه گروه هاى غذايى است مانند 
ميوه، سبزى، گروه نشاسته ها، گوشت ها، لبنيات و... را استفاده 
كند. به عالوه، زنجبيل گياهى است كه عالوه بر تمام فوايدى كه 
دارد، انرژى زا هم هست و مصرف آن مشكلى ندارد اما يادتان 
باشد، مصرف بيش از 10 گرم زنجبيل در روز توصيه نمى شود. 
اگر فردى سوزش سردل دارد نبايد زنجبيل بخورد زيرا سوزش 
را بدتر خواهد كرد. بيمارانى هم كه داروى وارفارين يا داروى 
ضدانعقاد خون مصرف مى كنند نبايد زنجبيل بخورند زيرا با هم 
تداخل دارند و خون بيش از حد رقيق مى شود. در نتيجه زمان 
لخته شدن خون يا توقف خونريزى به تاخير مى افتد، بنابراين 
اگر بيمار وارفارين استفاده نكند و سوزش سردل نداشته باشد، 
مى تواند مقادير كمتر از 10 گرم زنجبيل در روز را مصرف كند. 
گوارش  دستگاه  عملكرد  بهبود  باعث  و  است  ضدنفخ  زنجبيل 
به خصوص روده ها مى شود. الزم به ذكر است افرادى كه خودسرانه 
رژيم مى گيرند يا از رژيم هايى تبعيت مى كنند كه مقدار گوشت 
سنگ كيسه  تشكيل  است به  بدون كربوهيدرات  و  باال  آنها  در 
صفرايشان كمك مى كنند. به طور كلى، افراد در معرض خطر سنگ 
كيسه صفرا بايد دريافت گوشت قرمز را در رژيمشان كاهش دهند 
كربوهيدرات هاى  غذايى  منابع  و  سبزى  و  ميوه  ماهى،  بيشتر  و 

پيچيده استفاده كنند.

پرسش
خانمى 57 ساله هستم. در سونوگرافى اى كه انجام دادم آمده 
هرنى آمبليكال (فتق نافى) 20 ميلى متر در سمت راست  ناف 
ديده شده است ولى سمت چپم درد دارم و بايد جراحى شوم. 
هيچ اطالعاتى در مورد فتق نافى ندارم. لطفا در اين رابطه مرا 

راهنمايى كنيد. 110****0936 

پاسخ
دكتر لعبت گرانپايه

متخصص جراحى عمومى و عضو هيات علمى دانشگاه 
علوم پزشكى تهران

درمان هر نوع فتقى در ناحيه ناف، در كشاله ران يا ساير قسمت هاى 
بدن به خصوص در محل جراحى هاى گذشته كه به عنوان فتق جاى 
عمل شناخته مى شوند، جراحى و ترميم با استفاده  از پروتز يا ترميم 
بافتى است. تا زمانى كه اين جراحى انجام نشود بيمار درد هاى 
متناوب، اختالالت دفع، نفخ و مشكالت بعد از غذا خوردن را 
دارد بنابراين بايد جراحى را انجام بدهيد به خصوص اينكه اندازه 
فتق تان بزرگ است و امكان دارد با انجام كار سنگين يا يك عطسه 
و سرفه ناگهانى بخشى از روده تان وارد فتق شود و گير كند. اگر 
اين اتفاق بيفتد در هر ساعتى از شبانه روز مجبور خواهيد بود به 
صورت اورژانسى جراحى شويد تا روده آزاد شده و از سياه شدن 
آن جلوگيرى شود. دردهايى كه در ساير قسمت هاى شكم داريد 
به دليل گير كردن هاى مرتب روده در فتق است بنابراين تا شرايط 
اورژانسى نشده براى درمان اقدام كنيد. به طور كلى همه فتق هاى 
جدارى، به دليل ضعف اليه اصلى نگهدارنده جدار شكم ايجاد 
مى شود. اين ضعف مى تواند به داليلى مانند شلى مادر زادى اليه هاى 
شكم، انجام كارهاى سنگين و مداوم و عمل هاى جراحى قبلى ايجاد 
شده باشد. در اين حالت آخر بخيه ها با چاق شدن فرد، سرفه هاى 
مكرر يا انجام كارهاى سنگين بعد از جراحى از داخل پاره مى شوند 
و عارضه فتق جاى عمل را به وجود مى آورند. معموال افرادى كه 
كم خون هستند يا اختالالت سيستم كليوى دارند و اوره خونشان 
باالست، كسانى كه به هر دليلى كورتون مصرف مى كنند، افراد چاق 
يا بيمارانى كه به هر علتى مانند سرفه هاى مكرر، يبوست شديد 
و باردارى هاى متعدد و پشت سر هم فشار داخل شكمشان باال 
مى رود و جدار شكمشان ضعيف است، در معرض خطر ايجاد فتق 
قرار دارند. اولين عالمت ايجاد فتق هم تورم ناحيه و درد است. 
در مواردى كه فتق بزرگ مى شود خطر گير كردن روده و ساير 
احشاى شكمى در آن وجود دارد. درمان فتق هم فقط جراحى است 

و درمان ديگرى ندارد.

پرسش

پرسش اول: خانمى 64 ساله هستم. در گذشته ساييدگى زانو داشتم كه در حال حاضر به آرتروز 
بسيار شديد تبديل شده است؛ به طورى كه طى يك هفته 3 آمپول غضروف ساز در محل زانو تزريق 
كرده ايم، اما هيچ نتيجه اى حاصل نشد و حتى راه رفتن برايم سخت تر شد و صداهايى در زانوهايم 
شنيده مى شود، در حالى كه پزشك به من گفته بود با تزريق آمپول ها تا 6 ماه هيچ دردى نخواهم 
داشت. در ضمن وقتى به زانوهايم دست مى زنم به نظر مى رسد گرم تر از ساير قسمت ها هستند. 

لطفا مرا راهنمايى كنيد. 400****0937

پرسش دوم:خانمى 28 ساله هستم و حدود يك سال است دچار بدن درد، كمردرد و گردن درد 
شده ام كه البته صبح ها بيشتر است. پشت سينه ام خيلى درد مى كرد. به چند پزشك مراجعه كردم كه 
همگى گفتند مشكلى نيست و مربوط به اعصابت است اما يكى از آنها پس از عكسبردارى گفت 
به آرتروز پشت سينه مبتال شده ام. البته درد پاشنه پا هم داشتم كه با مصرف شل كننده هاى عضالنى 

بهتر شد. لطفا بگوييد چه بايد بكنم؟ 437****0911

2323با خوانندگان شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

نامه خصوصي
ادامه از صفحه 17

«البته! شما به من مراجعه كردين. من 
براي شما ام آرآي نوشتم. راديولوژيست 
انجام داده. براي من نامه هم نوشته تا من 
با ديدن اينها و خواندن نامه ايشان نظر 
نهايي خودم را به هر ترتيبي كه صالح 
مي دانم به شما بگويم. تا زماني كه شما 
بخواهيد من طبيب معالج شما هستم و 
قاعده همين است! گذشته هاي خيلي 
مي زدند.  چسب  را  پاكت ها  اين  دور 
تا همين اواخر مي نوشتند فقط توسط 
پزشك معالج باز شود. جمله رقيق تر 
«تفسير آزمايشات تنها برعهده پزشك 
معالج است.» را هنوز هم گاهى مي بينيد. 
در هر حال اين لكه ها در سن و سال 
اين خانم هيچ ارزشي ندارند و به نفع 
بيماري خاصي نيستند.» كار البته به همين 
جا تمام نمي شود. بايد بسياري مطالب 
را كه افراد مختلف گفته اند يا از اينترنت 
گرفته شده را هم پاسخ داد. بعد از تالش 
فراوان به نظر مي رسد كار تمام شده و 
باور مي كنم كه بي اهميتي لكه ها را باور 
كرده اند! براي خروج آماده مي شوند كه 
آقاي دكتر دوم با خنده مي گويند: «ولي 
آقاي دكتر اولش خيلي عصباني شدين! 
اين نامه باز كردن براي شما هم كه بد 
نبود. اين همه مشاوره، خيال شما را هم 

راحت كرد ديگه.»
«منظورتون مشاوره ناخواسته است؟» 
مكث مي كنم و بعد از لحظاتي ادامه مي دهم: 

«فكر نمي كنم هيچ كدام از نامه هاي واقعا 
خصوصي ام هم اگر باز مي شدند، اينقدر 

كار و زندگي ام را دشوارتر مي كردند!»



يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد خودمانى 2424
۲۲۸۸۷۳۵۵۰۲۱۲۲۸۸۷۳۵۵ salamatweekly@gmail.comبـا مـا تـمـاس بگيـريـد:

قاب خودمانىقاب خودمانى

 م. سليمى

 آنچه گذشت: زنى كه به دليل درد در قفسه سينه و دست چپ، خيال 
مى كرده دچار مشكل قلبى است، متوجه مى شود مشكلى در ناحيه سينه 
دارد. پزشك بعد از معاينه متوجه مشكل خاصى نمى شود ولى براى 
اطمينان سونوگرافى تجويز مى كند و هنگام سونوگرافى تغيير در بافت 

سينه تشخيص داده مى شود... 
 

متخصص زنان جواب سونوگرافى را كه ديد، گفت: «چيزى نيست.» و 
سريع شروع كرد به نوشتن نسخه، در حالى كه من آخرين مراجعش بودم 
و او عجله داشت براى رفتن. حين نسخه نوشتن، با همسرش هم تلفنى 
حرف زد و از اينكه آرش، پسرش، بعد از باشگاه كجا رفته، پرسيد. از 
حرف هايش برمى آمد كه آرش گوشى تلفن همراهش را خاموش كرده. 
همان طور كه تلفنى حرف مى زد، محبتى كرد و توضيح مختصرى هم 
به من داد كه سيگار نكشم و از قهوه و نسكافه خيلى كمتر استفاده كنم 
و اينكه تحت نظرش بمانم و هر 2 ماه براى معاينه مراجعه كنم. همين. 
فعال بيمار نبودم اما شايد 2 يا چند ماه بعد كه مراجعه مى كردم اين تغيير 
بافت سينه نشانى از بيمارى مى داشت. خيالم از سرطان راحت شده بود 
و بايد به زندگى عادى ام برمى گشتم. زندگى عادى اى كه به تازگى غده اى 
خوش خيم شايد هم بدخيم از يك جايش بيرون زده بود. همه آدم ها 
در دوره هاى مختلف زندگى شان، با اين غده ها مواجه مى شوند. تفاوتش 
هم با غده  هاى سرطانى و غيرسرطانى جسمى ابراز ناراحتى، دلسوزى و 
همذات پندارى ديگران است. ما به راحتى با رفتار و گفتارمان غده زندگى 
ديگران مى شويم كه آنها هم مثل جستجو كردن دارويى كمياب براى عالج 
دردشان بايد بگردند و راه حلى براى مواجهه با ما پيدا كنند. اين طلبكار و 
غده زندگى همديگر بودن بخشى از شخصيتمان شده، اينكه ديگران را در 
پيچ و خم برخورد با خودمان گير بيندازيم، اينكه طبق نيازهايشان تا جايى 
كه مى توانيم اوضاع را وخيم تر كنيم و با اين توجيه كه اگر غده شده ايم، 
بدخيم كه نيستيم، دست پيش را بگيريم و از خودمان متشكر هم باشيم. 
بايد به زندگى عادى ام برگردم. بايد به خودم بقبوالنم كه مى شود عادت 
كرد. بايد بپذيرم كه زندگى نه فقط جاى ديگرى كه طور ديگرى هم هست. 
بايد دست از اين معناى انتزاعى انسانيت و خيلى تعاريف ديگر بردارم. من 

فعال بيمار نيستم و اين براى امروز كافى است. 

من و درمانگاهمن و درمانگاه

زندگى جاى ديگرى نيست! زندگى جاى ديگرى نيست! (قسمت آخر)

 سارا دهقان

 آنچه گذشت: در هفته نامه «سالمت» مقاله اى از دكتر 
ماشين هاى  كه  كودكى  از  عكسى  و  خواندم  خوشابى 
اسباب بازى  را پشت سر هم رديف كرده بود، ديدم. شروع 
به خواندن گفت وگو كردم و در انتها گوشى تلفن را برداشتم 
و با مادرم تماس گرفتم. تنم سرد شده بود. تمام عاليمى 

كه در مقاله نوشته شده بود را پسرم داشت...

عصر كه شد با مطب دكتر خوشابى تماس گرفتم و وقت 
اورژانسى درخواست كردم. هفته بعد همراه همسر و پسرم 
مراجعه كرديم. دكتر خوشابى گفت كه نمى تواند تشخيص 
قطعى بگذارد و بين تاخير رشدى و اوتيسم مردد است. ما 
را به متخصص ديگرى معرفى كرد كه در اين زمينه تخصص 
داشته  ديگرى  مراجعه  كه  نمى پذيرفت  همسرم  اما  داشت 
باشد. وارد فاز انكار شده بوديم. مى گفتيم مى رود مهدكودك 
و حالش خوب مى شود اما اين طور نبود. پارسا 3 سال و 3 
ماهه بود و هنوز پوشك مى شد. هيچ مهدكودكى پارسا را 
نپذيرفت. بى جهت داشتيم وقت را تلف مى كرديم. 3 ماه بعد 
كه تقريبا از فاز انكار درآمده بوديم و باور كرديم كه واقعا 
پارسا با كودكان همسن و سالش تفاوتى دارد از مركز تهران 

اوتيسم وقت گرفتم.
بعد از يك جلسه تشخيص 3 ساعته، قبول كرديم كه فرزندمان 
اوتيسم دارد و اين زخم را بايد پانسمان كرد تا بهبود يابد در 
غير اين صورت، عفونت آن ممكن است جانش را بسوزاند. 
درمان ها از فرداى روز تشخيص شروع شد؛ روزى 3 ساعت 
معلم خصوصى به خانه مى آمد و با فرزندمان كار مى كرد. به 
بازى درمانى،  ماساژدرمانى،  گفتاردرمانى،  كاردرمانى،  مرور 
موسيقى و... هم وارد برنامه شد. نمى خواستيم كم و كسرى 
 2 از  بعد  اما  شود  درمان  زودتر  هرچه  تا  بگذاريم  برايش 
سال كف گير به ته ديگ خورد. پارسا به نسبت خيلى بهتر 
از روز اول بود. حرف مى زد و از نظر شناختى به كودكان 
همسن و سالش نزديك شده بود اما هنوز ارتباطات اجتماعى 

ضعيفى داشت.
كالس ها را كم كرديم و در عوض مربى سايه اى گرفتيم كه 
همراه او به مهدكودك برود اما دردسر تازه شروع شده بود! 
مهدها قبول نمى كردند كه همراه پارسا معلم خصوصى وارد 
مهد شود و از سوى ديگر نمى توانستيم موضوع را شرح دهيم 
چون به محض اينكه مطلع مى شدند عذرمان را مى خواستند! 
خدا خير دهد خانم صالحى را كه در اين ميان تنها زن فهميده اى 
بود كه پذيرفت گاهى كودكان نياز به يك حامى دارند كه در 
محيط اجتماعى آنها را پيش ببرد. اما قصه پارساى 5 ساله، 

من و اوتيسم فرزندم به اينجا ختم نمى شود...
ادامه دارد...

تاخير رشدتاخير رشد
يا اوتيسم؟  يا اوتيسم؟  (قسمت دوم)

من و اوتيسم من و اوتيسم 
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 سميه مقصودعلى

 آنچه گذشت: متخصص زنان دستور بسترى شدنم را صادر 
كرد و گفت: «بايد القاى زايمان شوى!» بسترى شدم و آمپول فشار 
تزريق كردند. اصال حال خوبى نداشتم. دردها بعد از چند ساعت 
شروع شد. اول هر 45 دقيقه يكبار، بعد نيم ساعت و بعد هر 20 

دقيقه و 10 دقيقه و 5 دقيقه...

نگاهم به پرستار بود كه  ليوان چاى و لقمه اى نان در دستش بود. به 
شدت تشنه بودم. رمق نداشتم. دردم كه گذشت، صدايش كردم و 
تكه اى نان و آب از او خواستم اما دريغ كرد و گفت: «اجازه ندارى!» 
بعد به سمتم  آمد و دوباره آمپول فشار تزريق كرد و رفت. بعد از او 
هم متخصص زنان آمد و كيسه آب را پاره كرد. زير تنم خيس شده 
بود و ناراحت بودم. ساعت 7 صبح بود. دردها دوباره شروع شد. 
بدترين دردى كه شايد مى توان تجربه كرد را حاال هر چند دقيقه 
يكبار حس مى كردم و هر بار شروع مى شد ميله هاى باالى تخت را 

مى گرفتم و فرياد مى زدم.
ساعت 11 بود كه ماما باالى تختم آمد و ناگهان فرياد زد: «با هر بار 
شروع درد زور بزن و وقتى درد تمام شد، نفس بكش! موهاى پسرت 
را مى بينم!» دلگرمى گرفتم و شروع كردم به زور زدن اما واقعا بعد 
از 20 ساعت درد كشيدن ديگر نا نداشتم! زايمانم به سختى انجام 
شد و خوب به ياد دارم كه نزديك مراحل آخر بود كه پزشك داد 
مى زد نفس بكش و ماسك اكسيژن را روى دهانم گذاشت. داشتم 
بيهوش مى شدم اما دوباره برگشتم. ماما بلندم كرد و به اتاق زايمان 
رفتم تا متخصص زنان به زايمان خاتمه دهد. هرگز فراموش نمى كنم 
وقتى محمدم را از پا بيرون كشيدند و صداى گريه كودكم را شنيدم 
تمام دردها را فراموش كردم. آبى روى آتش ريخته شد. لحظه اى 
او را روى سينه ام گذاشتند و من تن پرخون او را بوسيدم. پرستار 
گفت: «چه پسر زيبايى! اسمش چيست؟» آرام گفتم: «محمد.» بقيه 
ماجرا يادم نيست. فكر مى كنم خوابيدم و وقتى بيدار شدم كه پرستار 

صدايم مى زد: «چقدر مى خوابى! اين كوچولوى بيچاره گرسنه  اس!»
ادامه دارد...

2020 ساعت درد  ساعت درد (قسمت سوم)
من و زايمانمن و زايمان

 سارا جمال آبادى
عكس ها را روى صفحه مانيتور باال و پايين مى كنم. 
اين هفته -برعكس بعضى هفته هاى ديگر كه برهوتى 
براى پيدا كردن عكس براى اين قاب است- هجوم 
تصاويرى كه دوست دارى با ديگران براى ديدن و 
خواندن به اشتراك بگذارى، زياد است. موج برداشتن 
«ديوار مهربانى» هست و رسيدن آن به بيرجند و تكثير 
مهربانى، كسانى كه گرماى لباس هايشان را با سرماى 
پرفورمنس مى كنند.  عوض  مى لرزند،  كه  تن هايى 
«جمال  كه  هوا  آلودگى  درباره  هست  نكش»  «نفس 
ميرجعفرى» و «مصطفى شاه محمدى» براى نشان دادن 
وضعيت وخيم اين آلودگى ماسك شيميايى به دهان 
زده اند و ميان مردم رفته اند، مردمى كه خنديده  يا با 
آنها شوخى كرده  يا با تاسف سر تكان داده اند... و در 
آخر، تصوير مادر سالخورده اى كه دستت را، دلت را، 
زبانت را و قلبت را براى نوشتن مى لرزاند، وقتى چشم 
توى چشم او مى شوى كه دارد به صد اميد انگار با برق 
چشم هايش و لبخندى كه همه صورتش را گرفته به 
«على ربيعى» وزير كار و امور اجتماعى نگاه مى كند كه 
رفته تا سال نو ميالدى را به ساكنان خانه سالمندان ارامنه 
سوسه مايريك تبريك بگويد؛ نگاهى كه به تو نيست 
اما به تو مى گويد گاهى براى من، منى كه دور شده ام 
از خانه، از ميان ساعت هاى هياهوى زندگى ات وقت 

بگذار و فقط به ديدنم بيا كه تنهايى سنگين است...

تنهايى سنگين استتنهايى سنگين است

شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

مركز توانبخشى نيايش مهر، يك مركز توانبخشى 
خصوصى و زير نظر بهزيستى در شهرستان 
مالرد استان البرز است و از دختران بى سرپرست 
يا بدسرپرست 4 تا 14 ساله با معلوليت هاى 

حال  در  مى كند.  نگهدارى  ذهنى  و  جسمى 
استيجارى  مركز  يك  در  بچه ها  اين  حاضر 

ساكن هستند و مرتبا درگير جابجايى. 
خريدارى  هزينه  تامين  براى  همين  دليل  به 
زمين در شهرستان مالرد و هزينه هاى درمان 
و تحصيل كودكان در 17دى مسابقه فوتبالى 
پيشكسوتان  و  ايران  هنر  ستارگان  تيم  بين 
ايران  رسانه  مديران  صنفى  انجمن  و  مالرد 

برگزار مى شود. 
شهردارى،  مثل  شهرستان  دولتى  ارگان هاى 
سازمان بهزيستى، فرماندارى و سازمان تربيت 
بدنى در اين پروژه مشاركت مى كنند. مسابقه 
در ساعت 16 روز 17 دى ماه 94 در ورزشگاه 
در  اگر  مى شود.  برگزار  مالرد  ثمرى  شهيد 
نزديكى اين مكان هستيد، حتما براى تشويق 

و حمايت اين بچه ها برويد. 

پيشنهاد خودمانى پيشنهاد خودمانى 

مسابقه فوتبال براى مسابقه فوتبال براى 
دختران بى سرپرستدختران بى سرپرست

ل

يادداشت خودمانىيادداشت خودمانى

حاج آقا گاليه مى كند. مى گويد 
از اين شرايط ناراحتم. روحانى 
درس خوانده بافراستى كه به روز 
مسايل  همه  و  هست  هم 
دنبال  را  سياسى  و  اجتماعى 
مى كند، مى گويد نمى دانم به كجا 
بايد پناه برد. حاج آقا حضور 
پررنگى در دنياى مجازى دارد. 
در يكى از شبكه هاى اجتماعى فعال است و با 
فالوئرهاى زياد  اما مى گويد همه اينها مايه خشنودى 
نيست و نمى داند چه كار كند. بايد براى مناجات و 
خلوت از اخبار و جامعه فاصله بگيرد؟ مى گويد 
غصه مى خورم. يكشنبه است. كنارش نشسته ايم 
و او از اتفاقات شب قبل مى گويد. تا ديروقت و با 
نگرانى شبكه هاى اجتماعى و بازتاب هاى چالش 
سياسى با عربستان را پيگيرى كرده و در اين باره 
نقد و نظراتى دارد، اما بيش از آن گله مند است 
كه اين فضا آرامشش را سلب كرده و به دليل اين 
مسايل خيلى وقت ها نمى تواند آن گونه كه بايد، به 
معنويات بپردازد. مى گويد اين همه درگيرى فكرى 
حتما براى مردم هم استرس زاست. حاج آقا مى گويد 
رسانه هاى فعال و اين همه اخبار و اتفاقات ممكن 
است براى مسئوالن و افراد سياسى كه مشغله شان 
روان  چرا  اما  باشد  قابل تحمل  چيزهاست  اين 
مردم بايد آسيب ببيند و آرامش شان سلب شود؟
ياد يادداشت يكى از همكاران مى افتم كه درباره 
اخبار صدا و سيما نوشته بود. دوستى حرفه اى 
كه تخصصش رصد كردن رسانه ملى است و با 
مرور اخبار سيما در ساعات آخر شب به اين 
نتيجه رسيده بود كه قريب به اتفاق اخبار اين 
و  منفى  و  دلخراش  حوادث  خبرى  بخش هاى 
مطالب آزاردهنده است. از نظرات يك متخصص 
ياد كرده بود كه انتقال اين همه خبر و مطلب منفى، 
در اوقاتى كه مخاطبان خسته از سر كار به خانه 
آمده اند و به تفريح، سرگرمى و آرامش نياز دارند، 
تا چه اندازه مى تواند مخرب باشد و ممكن است 
بخشى از مشكالت روانى جامعه ناشى از همين 

ناشيگرى هاى رسانه اى باشد. 
مى كنم  فكر  اين  به  و  مى نويسم  را  نكات  اين 
پارادوكس  خودش  هم  نوشته  اين  حاال  كه 
است. قرار است از مشكالت اخبار بد بگويد 
و خودش همان قدر مأيوس كننده است. يادش 
محبوب  چهره  يك  اينانلو،  محمدعلى  گرامى 
رسانه اى كه در روزهاى اخير خبر فوتش رسيد. 
يك فعال محيط زيست كه زندگى اش را صرف 
سفر و طبيعت كرد. كسى كه عاشق ايران بود و به 
همه جاى كشور سفر كرده بود و اغلب ديدنى هاى 
مملكتش را مثل كف دستش مى شناخت. اينانلو با 
آن صداى منحصر به فرد يك برنامه ساز درجه يك 
تلويزيونى هم بود و اغلب برنامه هايش هم با توجه 
به منابع غنى تصويرى و اطالعات جذابى كه به 
بيننده مى داد تماشايى از كار درمى آمد. روحش 
شاد. خاطرش زنده شد تا به اين موضوع فكر كنيم 
كه رسانه و آدم هايش حتما هم نبايد منفى باف 
همين  اينكه  از  بگذريم  باشند.  خسته كننده  و 
بارى  چند  هم  دوست داشتنى  اينانلوى  مرحوم 
خبرساز شد و كارهايش انتقادات را برانگيخت. 
چه وقتى كه گفتند خودش به شدت اهل شكار 
است و با همه روحيه طبيعت دوستش نمى تواند 
از وسوسه زدن چرنده و پرنده دست بردارد و چه 
وقتى كه درباره سازمان محيط زيست و رئيس اش 
اظهارنظرى تند كرد و خشم خانم ها را برانگيخت. 
اى بابا! انگار هيچ مفرى نيست. ورزش هم كه 
خودش همه نشاط و روحيه است. بگذريم از 
اينكه اگر بخواهيم از ورزش بگوييم هم سريع 
ياد دروازه بان پرسپوليس مى افتيم كه كارش به 
زندان اوين كشيده و حاال نشريات ورزشى هم 
پر از اخبار دادگاه و مشكالت حقوقى اوست. 
با اين وصف مى بينيد كه لبخند زدن و شاد بودن 
چقدر سخت است. فكر كنيد بچه هايى كه دارند 
در اين فضا و زير اين همه فشار بزرگ مى شوند. 
خوش  و  كنند  بچگى  است  قرار  كه  بچه هايى 
بگذرانند و ياد بگيرند كه زندگى همه اش جنگ، 
دعوا و درگيرى نيست. آن وقت در همين وانفسا به 
تصاويرى برمى خوريد كه از يكى از مدارس درآمده. 
تصويرى كه نشان مى دهد مديران پرورشى مدرسه 
براى اينكه بچه ها را راهنمايى كنند، آتش روشن 
كرده اند و عروسك هاى خارجى را انداخته اند كه 
در شعله ها بسوزند! يكى از دوستان روان پزشك 
مى گويد بدتر از اين نمى شود روى روحيه  كودك 
تاثير منفى گذاشت. مى گويد اين حركات بچه ها را 
خشن و پرخاشجو مى كند. چه بايد گفت؟ اين از 
مدرسه، آن از خيابان و ديوار سفارت، آن هم از 
اخبار رسانه ها. در اين شرايط شايد بهتر باشد اصال 
سكوت كنيم چون هر انتقاد و پيشنهادى خودش 
مى تواند به ضد خودش تبديل شود اما با سكوت 
چيزى درست مى شود؟ به قول عين القضات شهيد: 
«هر چه نويسم نشايد، اگر هيچ ننويسم هم نشايد، 
اگر گويم نشايد و اگر خاموش گردم نشايد، اگر 
اين واگويم نشايد و اگر آن گويم نشايد و اگر 

خاموش شوم هم نشايد!»

بگوييم يا نگوييم؟بگوييم يا نگوييم؟

 سيامك 
 رحمانى

سردبير هفته نامه 
زندگى مثبت



يادداشت مهمان

تمايل به زيبايى از صفات سرشتى انسان هاست و آدمى در 
طول تكامل خود سعى كرده از راه هاى مختلف به اين قضيه 
ذاتى گرايش يابد. مثال بارز اين موضوع توجه روزافزون 
بسيارى از افراد به جراحى هاى زيبايى يا استفاده از وسايل 
آرايش و متعلقات تزئينى است. با اين وجود، كاربرد اين 

زينت آالت با عوارض ناخواسته متعددى همراه است كه در 
برخى موارد ناشى از شكل خاص آن محصول زينتى يا جنس 

ماده سازنده يا كاربرد نادرست آن است... (صفحه 31)

10 نكته درباره حساسيت پوستى به زيورآالت

زيور عليه زيبايىزيور عليه زيبايى

 عشق گلى است كه به 
آهستگى شكوفا مى شود

رابطه عاشقانه مانند هر چيز خوب ديگرى به 
زمان نياز دارد. عشق گلى است كه به آهستگى 
شكوفا مى شود. حتما افرادى را ديده ايد كه براى 
فراموشى مشكالت يك رابطه عاشقانه كه به 
تازگى تمام شده به رابطه ديگرى پناه مى آورند. 
افرادى كه به شكل وسواس گونه براى رابطه 
عاشقانه حريص هستند، به كمك تخصصى نياز 
دارند. اين افراد از چيزى فرار مى كنند كه ممكن 
است به آن آگاه نباشند. اينجاست كه عشق در 
تنزل  روان شناختى  دفاعى  مكانيسم  يك  حد 
مى يابد. در اين موارد عشق آن احساس پاك 
و راستين ما به ديگرى نيست، بلكه راهى است 
براى فرار از تنهايى يا فرار از همه خاطره ها و 
هيجان هاى منفى كه در رابطه قبلى داشته ايم. 
اين شيوه برخورد با عشق نوعى سوءاستفاده از 
معشوق و نگاه ابزارى به اوست. همه ما وقتى در 
بحرانى گير مى كنيم، به كمك نياز داريم. يكى 
از اشتباه ترين و البته غيراخالقى ترين برخوردها 
استفاده از يك عشق نوپديد براى حل بحران 
عشق قبلى است. من هر وقت در مراجعانم اين 
شيوه ابتدايى و اشتباه را براى حل بحران هاى 
عاشقانه مى بينم، اولويت درمانى خود را تغيير 
مى دهم. به آنها مى گويم كه در قدم اول بايد از 
اين رابطه عجوالنه و سهل انگارانه بيرون بياييد 
تا بتوانيم قدم به قدم در حل بحران عشق قبلى 
و كنار آمدن با احساس هاى ناخوشايند آن پيش 
برويم. عشق ورزيدن پختگى مى خواهد. عشق 
ورزيدن رفتار بسيار پرمسئوليتى است. ما در 
برابر هيجان هاى مثبت و منفى خود و معشوق 
و چگونگى مديريت آنها مسئوليت داريم. عشق 
فقط لحظه هاى ناب سرخوشى نيست. ما بايد 
و  مثبت  جنبه هاى  همه  با  آمدن  كنار  آمادگى 

منفى عشق ورزيدن را داشته باشيم.
ادامه در صفحه 28

 دكتر حافظ باُجغلى
روان پزشك و عضو كميته 

بهداشت و سالمت جنسى انجمن 
روان پزشكان ايران

شش درمان شش درمان 
سوختگىسوختگى
(2929)

ورزش هاىورزش هاى
ام اسام اس
(2626)

تمرين هاى تمرين هاى 
تردميلتردميل
(2727)

زير پوست زير پوست 
شيمى درمانىشيمى درمانى
(2828)

صفحات 25 تا 32

ش ز  ر  و 
تـنـاسـب انـدام
ميزگـرد پـوست
ميزگـرد زيبـايى
پـوسـت و مــو
ز يـبـــــا يــى
صـفـحـه آخــر
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8 حركت ورزشى براى افزايش تعادل، انرژى روزانه و كاهش تحليل عضالنى در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس

ورزش هاى ام اسورزش هاى ام اس
ام اس يك بيمارى خودايمنى است كه مغز و نخاع را تحت تاثير قرار مى دهد و باعث از دست  دادن كنترل، ديد، تعادل و حواس مى شود.  اين بيمارى 
روى ارگان هاى مختلف بدن اثر منفى مى گذارد كه يكى از آنها سيستم اسكلتى-عضالنى است. روش هاى مختلفى براى كنترل ام اس وجود دارد كه 
يكى از آنها ورزش است. طبق اعالم مركز ملى فعاليت بدنى و ناتوانى آمريكا، ورزش عالوه بر بهبود سالمت عمومى، آمادگى قلبى- عروقى، دامنه 
حركتى و انعطاف بدنى مى تواند به اين افراد كمك كند انرژى بيشترى داشته باشند، كنترل مثانه و روده شان را بهبود مى بخشد، باعث بهبود تعادل، 
مديريت گرفتگى و خستگى عضالت مى شود و تحليل حجم عضالت را كاهش مى دهد بنابراين افراد فعاليت  هاى روزمره شان را بهتر مى توانند انجام دهند. در كل، انجمن ملى  ام اس آمريكا، 
ورزش هاى شنا، ايروبيك در آب، يوگا، تاى چى، پياده روى و اسب سوارى را پيشنهاد مى كند كه در ادامه 8 حركت را با توجه درخواست برخى از خوانندگان محترم «سالمت»انتخاب كرده ايم.

1. بى گدار به آب نزنيد: براى شروع هر نوع 
فعاليت بدنى حتما با پزشكتان مشورت كنيد.

2. هنگام ورزش خود را خنك نگه داريد: 
مى كند،  پيدا  افزايش  شما  بدن  دماى  وقتى 
عالئم  ام اس تشديد مى شوند. به منظور خنك 
شدن هنگام فعاليت بدنى لباس هاى سبك و 

راحت بپوشيد، در محل هاى داراى سيستم 
تهويه ورزش كنيد، زمانى كه به ورزش هاى 
آبى مى پردازيد دماى آب نبايد گرم باشد، 
صبح ها كه هوا خنك تر است ورزش كنيد، 
همچنين مى توانيد به ورزش هاى زمستانى 
بپردازيد و در آخر براى كاهش دماى داخلى 

بدن نوشيدنى هاى خنك مصرف كنيد.
3. به بدن خود گوش دهيد: خستگى و 
شود،  پديدار  سرعت  به  مى تواند  ضعف 
به خصوص زمانى كه ورزش هاى هوازى را 
انجام مى دهيد. در اين مواقع شدت تمرين 
را كاهش دهيد يا تمرين را متوقف كنيد.

استراحت كافى داشته باشيد.
4. فعاليت هاى فكرى را فراموش نكنيد: 
در اوقات فراغت و زمان هاى كه كار خاصى 
نداريد مى توانيد شطرنج بازى كنيد، جدول 
حل كنيد و بازى هاى فكرى را تجربه كنيد.

5. تمرين هاى تقويت عضالت شكم و پشت 

را فراموش نكنيد: سعى كنيد روزانه حركات 
را انجام دهيد تا تعادلتان را بهبود ببخشيد.

6. بدنتان را گرم و سرد كنيد: قبل از شروع 
ورزش با حركات كششى بدن خود را گرم 
و پس از اتمام تمرين ها با حركات كششى 

بدن خود را سرد كنيد.

 حميد مهدوى محتشم
عضو انجمن آسيب شناسى  
ورزشى و حركات اصالحى 

دانشگاه تهران

قبل از شروع ورزش بخوانيد

تمرين اول
مقابل ديوار با فاصله 50 سانتى مترى بايستيد. دست ها را روى ديوار به 
اندازه عرض شانه قرار دهيد و آرام با خم كردن آرنج سينه را به ديوار 
نزديك كرده و 20 مرتبه تكرار كنيد. تمرين را 3 مرتبه انجام دهيد و بين 

هر مرتبه 30 ثانيه استراحت كنيد.

 تمرين چهارم
در وضعيت درازكش به پشت قرار بگيريد و با خم كردن زانوها كف پا 
را روى زمين قرار دهيد. سپس با انقباض همزمان عضالت شكم (شكم 
را به داخل ببريد) و باسن، لگن و كمر را از زمين جدا و اين وضعيت را 
حفظ كنيد. تمرين را 3 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانيه حفظ كنيد و استراحت 

بين هر مرتبه تمرين 15 تا 30 ثانيه باشد.

تمرين هفتم
به صورت طاقباز روى زمين دراز بكشيد. دست ها را در طرفين قرار دهيد و 
آرام دست را از پهلو به سمت باال تا كنار گوش باال بياوريد. تمرين را 8 مرتبه 

تكرار و 15 ثانيه استراحت كنيد سپس 3 مرتبه اين حركت را انجام دهيد.

تمرين دوم
به ديوار تكيه داده و پاها را در 40 سانتى مترى ديوار قرار دهيد. آرام با خم 
كردن زانوها تا زاويه 90 درجه به پايين بياييد (مشابه تصوير). توجه داشته 
باشيد پشت بايد روى ديوار سر بخورد. تمرين را 8 مرتبه تكرار كنيد و

3 بار آن را انجام دهيد. بين هر مرتبه30 ثانيه استراحت كنيد.

تمرين پنجم
روى صندلى بنشينيد. آرام زانوى پاى راست را به داخل سينه جمع كنيد و 
به حالت اوليه برگردانيد، سپس پاى چپ را باال بياوريد و به صورت مداوم 

30 مرتبه تكرار كنيد. اين تمرين را 5مرتبه ديگر انجام دهيد.

تمرين سوم
صاف بايستيد. دست ها را در طرفين روى كمر بگذاريد، يك پا را از زمين 
جدا كنيد و باال بياوريد.، اين حالت را به مدت 15 ثانيه حفظ و با پاى 

ديگر نيز تمرين را تكرار كنيد. تمرين را 4مرتبه انجام دهيد.
براى جلوگيرى از سقوط نزديك ديوار اين حركت را انجام دهيد و اگر در 
گذشته سابقه زمين خوردن داريد، مى توانيد يك دست را روى ديوار بگذاريد.

تمرين ششم
روى زمين دراز بكشيد. دست ها را با آرنج باز كنار بدن بگذاريد و آرام 
آرنج را خم كنيد. (مشابه تصوير) وضعيت را 30 ثانيه نگه داريد و آرام 
به حالت اوليه برگردانيد. تمرين را 3 مرتبه براى هر دست انجام دهيد. 

استراحت بين هر مرتبه 20 ثانيه باشد.

تمرين هشتم
كف دست را مقابل خود قرار دهيد و آرام انگشتان را خم و باز كنيد. 10 مرتبه حركت يادشده را تكرار كنيد و 20 ثانيه استراحت كرده و 4 مرتبه ديگر آن را انجام دهيد.



 حميد مهدوى محتشم
عضو انجمن آسيب شناسى  
ورزشى و حركات اصالحى 

دانشگاه تهران

6 حركت ورزشى براى پيشگيرى از آسيب هاى ناشى از تردميل

تمرين هاى تردميلتمرين هاى تردميل
دويدن روى تردميل، جزو ورزش هاى هوازى محسوب مى شود كه مى توان 
آن را در 2 نوبت 15 دقيقه اى يا 3 نوبت 10 دقيقه اى در طول روز، انجام 
داد. اين در حالى است كه اگر شما اصول ابتدايى اين نوع از دويدن را 
ندانيد و آنها را رعايت نكنيد، عالوه بر خستگى هاى مفرط، با دردهاى 
موضعى مفصلى و عضالنى هم مواجه خواهيد شد. در «تناسب اندام» اين هفته به نكته هايى درباره راه و رسم 
درست دويدن روى تردميل، اشاره اى داشته ايم وحركت هايى را به شما پيشنهاد كرده ايم تا با انجام آنها، هم 

بتوانيد از اين وسيله بهتر استفاده كنيد، هم آسيب هاى احتمالى تان به حداقل ممكن برسند.

ود را پايين نيندازيد. سرتان را باال 
• هنگام دويدن، سر خ

رو را نگاه كنيد و شانه ها را كمى عقب بدهيد.
بگيريد، روبه 

 چرخشى تردميل بايستيد و بدويد.
• درست وسط كمربند

نگيريد.  را  تردميل  كنارى  دسته هاى  دويدن،   هنگام   •

ن از روى تردميل باشيد يا اينكه 
مگر اينكه در حال افتاد

احساس كنيد بدون كمك اين دستگيره ها، قادر به حفظ 
تعادلتان نيستيد.

وزنامه، مطالعه كردن، برگرداندن 
• از خواندن مجله يا ر

كه  تلويزيونى  تماشاى  ديگران،  با  صحبت  براى  سر 

حالت دويدن شما را تغيير دهد يا تكان دادن سر خود 

هنگام دويدن روى تردميل خوددارى كنيد. اين كارها 

باعث به هم خوردن تعادل و احتمال سقوط شما از 

روى كمربند چرخشى دستگاه مى شود.

كفش مناسب

زشى كه كمى لژ داشته باشد و از 
• يك كفش راحت ور

فى را بكند، بپوشيد. از پوشيدن 
پاهاى شما حمايت كا

ش هاى ساق دار، بدون پاشنه و تخت،  صندل يا دمپايى 
كف

ردميل پرهيز كنيد. هرگز بدون 
هنگام راه رفتن روى ت

كفش روى تردميل ندويد. در غيراين صورت، فشار 

زيادى به كمر و زانوهايتان وارد خواهد شد.

دويدن روى تردميل بايد داراى 
• كفش مناسب براى 

خوردن  ليز  از  تا  باشد  خود  كف  در  برجستگى هايى 
احتمالى پيشگيرى كند.

پا  از  قبل  بندى  كفش هاى  بند  بودن  بسته  از  حتما   •

دميل و روشن كردن آن مطمئن شويد 
گذاشتن روى تر

تا پيچيدن بندها دور پا، باعث سقوطتان نشود.

 كامال تميز براى راه رفتن روى 
• از كفش هاى ورزشى

تردميل كمك بگيريد؛ كفش هايى كه فقط براى همين 
منظور آنها را كنار گذاشته ايد.

كمربند چرخشى تردميل

شروع دويدن روى تردميل، كمربند چرخشى آن را 
• قبل از 

رار داشتن آن در مركز دستگاه و در جاى 
بررسى كنيد تا از ق

اصلى خود، مطمئن شويد. اگر كمربند، هنگام چرخش به 

يك سمت تمايل بيشترى داشت يا مدام روى لبه هاى كنارى 

دستگاه شما سر مى خورد، به هيچ عنوان و تا تعمير چرخش 

درست كمربند توسط تكنيسين هاى مجرب،  از اين دستگاه 
ورزشى استفاده نكنيد.

لغزش هاى  متوجه  تردميل،  روى  دويدن  هنگام  اگر   •

غيرطبيعى در كمربند چرخشى آن شديد، از ادامه ورزش 

ت بكشيد و تعميركار دستگاه را خبر كنيد.
دس

يادتان باشد كه

تنظيم سرعت يا Speed : با كمك اين دكمه مى توانيد 

توان  به  توجه  با  را  چرخشى  كمربند  چرخش  شدت 

شدت  است  بهتر  كنيد.  تنظيم  دويدن،  براى  بدنى تان 

و  كندتر  تردميل،  با  كار  ابتدايى  ى 
روزها در  چرخش 
به تدريج، تند شود.

In يا Degree : اين دكمه هم در 
cline تنظيم شيب يا

تنظيم شيب صفحه چرخشى به شما كمك مى كند. بهتر 

است هميشه شيب 180 درجه را براى دويدن انتخاب 

كنيد؛ مگر اينكه نظر متخصص پزشكى ورزشى تان چيز 
ديگرى باشد.

   قبل از تمرين هاى تردميل بخوانيد

ور پا، باعث سقوطتان نشود ب
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تمرين اول
مشابه تصوير، پشت صندلى قرار بگيريد و 
براى حفظ تعادل روى صندلى تكيه كنيد. 
با  همزمان  و  بگيريد  را  پا  دست،  يك  با 
باال كشيدن پا، زانو را نيز به عقب بكشيد. 
تمرين را براى هر پا 3 مرتبه و هر مرتبه 
15 ثانيه حفظ كنيد. استراحت بين هر مرتبه 

20 ثانيه است.

 تمرين چهارم
مشابه تصوير با زانوهاى خميده 
روى صندلى بنشينيد و پاى راست 
را به صورت زانوى صاف باال 
آوريد و 10 ثانيه در همين وضعيت 
نگه داريد. تمرين را با پاى ديگر 
تكرار كنيد و براى هر پا 3 مرتبه 
هر  بين  استراحت  دهيد.  انجام 

مرتبه 20 ثانيه باشد.

تمرين دوم
ديوار  روى  را  پا  يك  پشت  به  خوابيده  وضعيت  در 
قرار دهيد و بدن را به ديوار نزديك كنيد. براى هر پا 
3 مرتبه و در هر مرتبه 15 ثانيه مكث كنيد. استراحت 

بين هر مرتبه 20 ثانيه باشد.

تمرين پنجم
به ديوار تكيه دهيد. پاشنه را حدود 50 سانتى متر از ديوار 
فاصله بدهيد و به آرامى تا وقتى كه زانوها به زاويه 90 
درجه برسند پايين بياييد و دوباره به حالت اوليه برگرديد. 
تمرين را 3 مرتبه با 12تكرار انجام دهيد و بين هر مرتبه 

40 ثانيه استراحت كنيد.

تمرين سوم
بنشينيد و يك پا را از روى پاى ديگر 
شانه  سمت  به  را  زانو  و  دهيد  عبور 
به  را  باالتنه  اندكى  و  بكشيد  مخالف 
همان جهت بچرخانيد سپس براى سمت 

ديگر  هم اين حركت را تكرار كنيد.
تمرين را 4 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانيه 
مرتبه  هر  بين  كنيد.استراحت  حفظ 

تمرينى 15 تا 20 ثانيه باشد.

تمرين ششم
زانوها بايد مطابق شكل خم 
شوند و كف پاها روى زمين 
قرار بگيرند. تالش كنيد تنه 
را حدود 45 درجه باال آوريد 
و همراه با كنترل وزن تنه به 
شروع  وضعيت  به  آرامى 
بازگردد. تمرين را 3 ست و 
هر ست 6 مرتبه تكرار كنيد. 
استراحت بين هر مرتبه تمرين 

30 ثانيه باشد.



«ميزگرد پوست» درباره عوارض پوستى شيمى درمانى با حضور دكتر سيدمسعود داوودى و دكتر غالمحسين 
غفارپور متخصصان پوست و دكتر آرش منصوريان متخصص بيمارى هاى دهان و لثه

درمانىمانى زير پوست شيمىزير پوست شيمى 
شيمى درمانى اش  از  جلسه   2»
از  ناشى  عوارض  مى گذرد. 
آمدند.  سراغش  زود  خيلى  داروها 
2 عارضه اى كه بيش از همه آزارش 
مى دهند، خارش و خشكى پوست است كه با رفتن به 
حمام تشديد مى شود و مشكل دوم خشكى آب دهان 
و لب ها و اشكال در تكلم است كه با آب خوردن هم 
كامال برطرف نمى شود. خواهر خانم زيبا-ش مى گويد: 
«خواهرم خيلى زود با بيمارى اش كنار آمد ولى اين

2 عارضه اعصابش را به هم مى ريزد و تمام تالش من 
اين است كه همه عوامل محرك و تنش هاى روانى 
را از او دور كنم.» عوارض شيمى درمانى يكى-دو 
تا نيستند ولى علم امروز تقريبا براى هر يك راه حلى 
خيال  با  را  دوره  اين  بتوانند  بيماران  تا  داده  ارائه 
راحت ترى سپرى كنند. «ميزگرد پوست» اين هفته ما به 
مشكالت پوستى ناشى از شيمى درمانى و راهنمايى هاى 

متخصصان در اين باره اختصاص دارد.

 پرنيان 
پناهى

با رژ  مرطوب كننده به جنگ خشكى لب برويد

آب بنوشيد و 
از  قطره بزاق 
استفاده كنيد

دوش آب 
داغ نگيريد!

 دكتر غالمحسين غفارپور
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

 دكتر آرش منصوريان
عضو هيات علمى دانشكده دندان پزشكى تهران

 دكتر مسعود داوودى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى بقيه ا...

نگاه متخصص بيمارى هاى پوست

نگاه متخصص پوستنگاه متخصص دهان و لثه

خشكى پوست در بيمارانى كه شيمى درمانى مى شوند، فقط محدود به سطح بيرونى پوست 
بدن نيست. اين خشكى در مخاط بدن و لب ها نيز ديده مى شود. دليل اصلى آن هم كم آبى 
و  هستند  آسيب پذير  و  پوسته پوسته  خشك،  لب هاى  داروهاست.  از  ناشى  بدن  سلول هاى 
معموال هنگام حرف زدن يا لبخند زدن دچار پارگى و خونريزى مى شوند گاهى هم عفونت 
مى كنند. وجود عفونت در لب دردناك است و مانع صحبت كردن، لبخند زدن و حتى غذا 
خوردن مى شود. علت عفونت در اين بيماران ضعيف شدن سيستم ايمنى است. بيماران بايد 

به پوست و لب هاى خود دقت داشته باشند چون ايجاد عفونت در پوست يا لب ها مشكل ساز 
است و به سختى التيام مى يابد. براى جلوگيرى از خشكى لب  ها يا مخاط دهان، بهترين كار 
نوشيدن آب زياد و تحريك غدد بزاقى و مرطوب نگه داشتن آن با استفاده از بزاق است. 
رژهاى مرطوب كننده در داروخانه ها وجود دارند و بيماران مى توانند آن را تهيه كنند و هر 
گاه خشكى لب احساس شد روى لب ها بزنند و در صورت عفونت قسمتى از پوست بدن يا 

لب، حتما بايد پزشك معالج را مطلع يا به متخصص پوست مراجعه كنند.

راديوتراپى  و  شيمى درمانى 
(به خصوص در ناحيه سر و گردن) 
عوارضى را در حفره دهان بر جاى 
مى گذارد. يكى از عوارض به صورت 
التهاب در بافت ملتحمه دهان است كه با 
قرمزى، زخم و گاهى هم عفونت بروز 
مى كند. مورد بعدى كه اين بيمار هم از 
آن شاكى است خشكى بيش از حد دهان 
و مشكل در تكلم است كه در اثر تاثير 
دارو روى غدد بزاقى و كاهش ترشح 
بزاق ايجاد شده است. شيمى درمانى 
معموال مرحله طوالنى مدتى است و 
اگر به همين منوال پيش برود پوسيدگى 
دندان ها نيز پيش بينى مى شود. بنابراين 
ضمن اينكه خشكى دهان را برطرف 
دهيم  آموزش  بيمار  به  بايد  مى كنيم 
براى  باشد.  نيز  دندان هايش  مراقب 
جلوگيرى از خشكى دهان بايد بيمار 
هميشه بطرى آبى همراه خود داشته 
باشد و مدام جرعه اى از آن بنوشد. 
اين كار بهترين و سالم ترين نوع درمان 
است ولى بيماران مى توانند به داروخانه 
مراجعه كرده و قطره بزاق مصنوعى هم 
خريدارى كنند. بزاق مصنوعى مانند 
بزاق طبيعى عمل مى كند و دهان را 
مرطوب نگه مى دارد. مخلوط نصف 
قاشق چايخورى نمك و يك قاشق 
يك  در  جوش شيرين  چايخورى 
ليوان آب ولرم و شستشوى دهان با 
آن 3 تا 4 بار در روز باعث تميز و 
مى شود.  دهان  اسيد  خنثى شدن 
بيماران دچار خشكى دهان مى توانند 
از آدمس هاى بدون قند نيز استفاده كنند.

آدامس ترشح غدد بزاقى را فعال مى كند. 
باعث  دارو  عوارض  و  بزاق  كاهش 
تغيير در طعم دهان هم مى شود كه 
اين عارضه نيز معموال خودبه خود و 
بعد از چند ماه برطرف خواهد شد و 

جاى نگرانى ندارد.

روى  زيادى  تاثير  شيمى درمانى 
شكايت  دارد.  ناخن  و  مو  پوست، 
اين بيمار خارش و خشكى پوست 
است. شيمى درمانى باعث كاهش آب 

سلول ها مى شود. 
حتى در افراد عادى هم كم آبى سلول ها 
باعث خشكى و خارش توام خواهد 
شد، ولى عوامل محرك ديگرى مانند 
تماس پوست با آب داغ، اشعه آفتاب 
باعث  شيميايى  مواد  و  ضدعرق  و 

تشديد اين حالت مى شوند.
احتماال اين بيمار هنگام حمام رفتن 
از دوش آب داغ استفاده مى كند كه 
باعث تشديد خارش مى شود. توصيه 
مى كنيم هنگام حمام رفتن از دوش 
هميشه  پوست  شود.  استفاده  ولرم 
از  است  بهتر  و  بماند  مرطوب  بايد 
مرطوب كننده هاى قوى استفاده كنند. 
صابون مصرفى نيز بايد صابون خنثى يا 
صابون مخصوص پوست هاى خشك 
مثل صابون گليسيرين باشد. استفاده 
از ليف زبر نيز ممنوع است. بيماران 
مى توانند از محلول قديمى و سنتى 
كه تركيبى از همان گليسيرين و آب 
ايشان  اگر  كنند.  استفاده  است  ليمو 
در محيطى زندگى مى كنند كه هواى 
فصل  با  مصادف  يا  دارد  خشكى 
زمستان است، مى توانند با استفاده از 
بخور محيط زندگى را مرطوب كنند. 
هنگام خروج از خانه بهتر است پوست 
صورت را با استفاده از ضدآفتابى كه 
پوشش  خوبى  به  دارد  بااليى   SPF
را  بدن  است  بهتر  نيز  لباس  دهند. 
كامال بپوشاند. برخورد لباس پشمى با 
پوست باعث افزايش خارش و تشديد 
عالئم خواهد شد بنابراين حتما بايد 
از زير لباس پشمى لباس نخى تنشان 
كنند تا مانع اصطكاك لباس پشمى با 

پوست بدن شود.

آنچه سوژه هاي «ميزگرد پوست» درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه 
بخوانيد.شما هم مى توانيد سوژه «ميزگرد پوست» باشيد. كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان «سالمت» در ميان بگذاريد.

 عشق گلى است كه به آهستگى شكوفا مى شود

ادامه از صفحه 25
يكى از غير اخالقى ترين و ناپخته ترين رفتارها در رابطه عاشقانه استفاده ابزارى از يك معشوق جديد براى حل بحران عشق قبلى 
است. اگر در سوگ از دست دادن رابطه قبلى هستيد يا احساس هاى منفى مرتبط با رابطه قبلى آزارتان مى دهد يا معشوق قبلى 
دست از شما برنمى دارد و براى شما آزار و اذيت درست مى كند، شما به كمك نياز داريد. اين كمك مى تواند از طرف يك دوست 
آگاه و مورد اعتماد، يك پدر يا مادر آگاه يا از طرف يك متخصص باشد اما به هيچ روى نبايد يك معشوق جديد باشد. هميشه 
الزم است بين 2 رابطه عاشقانه يك فاصله تنهايى نسبتا طوالنى مدت وجود داشته باشد و اين فاصله آنقدر طول بكشد كه عميقا 
احساس كنيد مشكالت رابطه قبلى را پشت سر گذاشته ايد. در اين زمان است كه آمادگى روان شناختى براى برقرارى يك رابطه 
جديد وجود دارد. گاهى اين رفتارهاى اشتباه از جانب پدر و مادرهاى ناآگاه سر مى زند. اگر ببينند فرزندشان درگير يك بحران 
عاشقانه است به جاى شيوه منطقى حل مساله به اين اميد كه عشق قبلى از سرش بيرون برود، او را وادار به ازدواج مى كنند. 
هيچ وقت راه را گم نكنيد و از مسير درست منحرف نشويد. عشق، بازى دادن فرد ديگر نيست. عشق يك مكانيسم دفاعى براى 

فرار از بحران هاى شخصى ما نيست. عشق يك احساس پاك و راستين است كه خالصانه به فرد ديگرى داريم.
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«ميزگرد زيبايى» درباره چگونگي ترميم بافت سوخته با حضور دكتر محمدعلى نيلفروش زاده، دكتر اميرهوشنگ احسانى 
دكتر محمد گلشنى، دكتر حسين طباطبايى و دكتر مسعود داوودى متخصصان پوست 

و دكتر سيدمهدى موسوى زاده فو ق تخصص جراحى پالستيك

شش درمان سوختگىشش درمان سوختگى
از  يكى  سوختگى  جوشگاه   
بدترين نوع جوشگاه هاست كه 
درمان سخت و كندى دارد. 
روش هاى مختلفى براى ترميم 
پوستى كه دچار سوختگى شده به كار گرفته 
مى شود اما هيچ كدام نمى تواند باعث بازگشت 
پوست به حالت طبيعى و اوليه خود شود. از 
سوى ديگر، چون جوشگاه ناشى از سوختگى به 
شدت بر اعتماد به نفس و روحيه افراد اثر منفى 
مى گذارد،  مهم است كه بيمار هرچه سريع تر

از  يكى  هفته  اين  گيرد.  قرار  درمان  تحت 
جوشگاه  از  هنوز  كه  «سالمت»  خوانندگان 
است،  رنج  در  كودكي اش  دوران  سوختگي 
خواسته تا به تمام روش هايى كه مى تواند به 
از  كند،  كمك  سوختگى اش  جوشگاه  درمان 
جراحى و پروتز گرفته تا ليزر و ميكرونيدلينگ 
و ميكروپيگمنتيشن،  اين بخشي از ايميل ايشان 
الله  است!  نازك  و  چروكيده  «پوستم  است: 
گوشم آب شده! سوختگى قديمى ام (روى پا 
كودكى  در  آرنج)  از  قبل  تا  دست  مچ  از  و 
گذشت  از  بعد  ولى  شده  پالستيك  جراحى 
بيشتر از 20سال چروكيدگى و نازكى پوست 
باقى مانده، آيا با ليزر اميد به ترميم پوست و 
كاهش چروك آن و طبيعى تر شدن پوست هست؟ 
در ضمن پشت گوش هايم هم اثر سوختگى 
آيا  است.  شده  آب  چپم  گوش  الله  و  دارم 
با جراحى مى  توان آن را درمان كرد و جاى 

سوختگى را از بين برد؟»

 سميه 
مقصودعلي 

جاى سوختگى را مى توان 
با ليزر از بين برد؟

 دكتر حسين طباطبايى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

نگاه متخصص پوست

زمينه  مى تواند  ليزر  سوختگى،  از  بعد  نخست  ماه  در 6 
قرمزرنگى را كه سوختگى روى پوست به وجود آورده 
برطرف كند اما بعد از گذشت سال ها از اتفاق در صورتى 
كه فرد ليزر نكند، رنگ پوست سفيد مى شود و امكان تغيير 
رنگ به كمك ليزر وجود ندارد و بايد از ساير روش هاى 
درمانى كمك گرفت. در صورتى كه سوختگى باعث كاهش 
كاركرد در عضوى شده مثال پوست پلك را پايين كشيده 
يا باعث كشيدگى لب و... شده بايد ابتدا به كمك جراحى 
كاركرد درست را به اين اعضاى حياتى بازگرداند و سپس 
به كمك ليزر جوشگاه هاى برجسته در محل پيوند پوست 
يا چروك هاى ناشى از سوختگى را برطرف كرد. البته باز 
هم بعد از ليزر پوست كامال طبيعى و به شكل قبل نخواهد 
شد. هر چه پوست يك شخص سفيدتر باشد چون مى توان 
از ليزر با درجات باالتر استفاده كرد نتايج بهتر خواهد بود اما 
استفاده از درجات باالى ليزر روى پوست تيره باعث بروز 
لك مى شود. از سوى ديگر، هر چه فرد در سنين پايين تر 
براى درمان مراجعه كند چون پوست جوان تر است و ترميم 
بهترى دارد، نتايجش بهتر خواهد بود اما هر چه سن باالتر 
مى رود چون توانايى ترميم پوست كندتر مى شود معموال 
نتايج چندان رضايت بخش نيست. گاهى الزم است براى 
يك فرد از چند روش درمانى مثل پيلينگ و ميكرودرم 
ابريژن كنار ليزر استفاده شود. اين كار به وضعيت بالينى 
بيمار بستگى دارد. در ضمن ليزر روى بعضى از اندام ها بهتر 
جواب مى دهد. بازو، گردن و شانه ذاتا گوشت اضافه ساز 
هستند و بايد فرد باتجربه در اين نقاط از ليزر استفاده كند. 
اندام هاى انتهايى معموال به ليزر خوب جواب نمى دهند و 
ميزان تاثير مثبت ليزر مخصوصا براى مچ به پايين و انگشتان 
چندان رضايت بخش نيست زيرا خون در اين نواحى نسبت 
به ساير اندام هاى بدن جريان كند ترى دارد و از آنجا كه 
ليزر تنها زخم ايجاد مى كند و بدن خود بايد پوست را 
ترميم كند معموال نتايج در اين نواحى دلگرم كننده نيست. 
كالس اجتماعى بيمار نيز اهميت قابل توجهى دارد. فردى 
كه براى درمان مراجعه مى كند بايد بداند كه براى ترميم 
بايد عضو براى مدتى ثابت باشد و بهداشت آن رعايت 
شود. كارگرى كه مجبور است براى تامين معاش، فرداى 
روز عمل كار خود را شروع كند نامزد مناسبى براى ليزر 
ترميمى نيست. افراد مبتال به ديابت، كم خونى و... نيز ابتدا 

بايد با پزشكشان در اين رابطه مشورت كنند.

آنچه سوژه هاي «ميزگرد زيبايى» درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد.
شما هم مى توانيد سوژه «ميزگرد زيبايى» باشيد. كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان «سالمت» در ميان بگذاريد.

چگونه مى توان با سوسپانسيون 
سلولى، رنگ پوست را اصالح كرد؟

 دكتر محمدعلى نيلفروش زاده
متخصص پوست و رئيس انجمن متخصصان پوست ايران

نگاه متخصص پوست

مالنوسيت ها سلول هاى رنگدانه ساز هستند كه رنگدانه پوست 
در  مى سازند.  را  افراد  پوست  رنگ  و  مى كنند  توليد  مالنين  يا 
از  اپيدرم،  اليه  پوستى  رنگدانه هاى  اين  عميق،  سوختگى هاى 
حالت  از  پوست  شدند  تخريب  سلول ها  وقتى  مى روند.  بين 
عادى خارج شده و سفيد مى شود كه اصطالحا به آن لوكودرما 
مى گويند. در درمان جوشگاه ناشى از سوختگى، درمان دارويى 
و  مالنوسيت  تحريك  براى  ماوراى بنفش  اشعه  از  استفاده  يا 
استفاده از ليزر فركشنال بى فايده است و به رنگدانه سازى كمكى 
و  بافتى  پيوندهاى  حاضر  حال  در  موثر  روش  تنها  و  نمى كند 
سلولى است. پيوندهاى بافتى شامل استفاده از اليه هاى نازك 
پوست يا بافت است كه قبال استفاده مى شد و هنوز هم براى 
جوشگاه سوختگى هاى وسيع توصيه مى شود. روش هاى سلولى 
به  تازگى رواج يافته كه به 2 نوع، كشت داده شده و غيركشت 
است. در ايران تهيه سوسپانسيون سلولى يعنى روش غيركشت 
در  مى شود.  استفاده  سلول هاى مالنوسيت  اتولوگ  پيوند  از  يا 
اين روش كه براى جوشگاه هاى نه چندان وسيع توصيه مى شود، 
سلول هاى مالنوسيت را از ناحيه پوست سالم استخراج و به شكل 
سوسپانسيون به اپيدرم ناحيه سوخته منتقل مى كنند. از مزاياى اين 
روش امكان انجام آن در مدت كوتاه و به واسطه مقدار كمى از 
پوست نواحى سالم است. مطالعه هاى انجام شده نشان داده به واسطه 
اين روش درمانى بعد از 6 ماه بين 30 تا 90 درصد، لوكودرما از 
بين مى رود. موفقيت درمان به تجهيزات پزشكى مورد استفاده 

درمان  دارد.  بستگى  پزشك  تبحر  و 
محيط  در  بايد 

آزمايشگاهى 
انجام شود و در 

امكان پذير  مطب 
براى  نيست. 
روش  اين  انجام 
سن  درمانى 

پوست  رنگ  يا 
و  ندارد  اهميت 
كه  زمانى  هر 

مراجعه  فرد 
امكان  كند 
و  درمان 

وجود  بهبود 
دارد.

چگونه مى توان ترميم زخم 
سوختگى را تسريع كرد؟

 دكتر سيدمسعود داوودى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى بقيه ا...(عج)

نگاه متخصص پوست

آيا رنگ پوست به كمك 
ميكروپيگمنتيشن برمى گردد؟

 دكتر محمد گلشنى
دبير انجمن متخصصان پوست ايران

نگاه متخصص پوست

كى بايد از ميكرونيدلينگ 
استفاده كرد؟

 دكتر اميرهوشنگ احسانى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

نگاه متخصص پوست

والدين به هيچ عنوان نبايد نسبت به خطرهايى كه كودكان را 
در دوران طفوليت تهديد مى كند (مثل سوختگى) بى توجه 
باشند. سوختگى در دوران كودكى در مقايسه با بزرگسالى 
عوارض و خطرهاى بيشترى مى تواند به جا بگذارد. ترميم زخم 
در دوران كودكى سريع تر است و به همين دليل احتمال بروز 
كلوييد و گوشت اضافه بيشتر مى شود. مثال در دوران سالمندى 
چون توانايى ترميم زخم كمتر و كندتر است، گوشت اضافه 
نيز با درصد پايين ترى ايجاد مى شود. البته با دارودرمانى و 
رژيم درمانى مناسب، مى توان ترميم زخم را تسريع كرد. از 
سوى ديگر، برخى بررسى ها نشان داده استعداد بروز سرطان 
پوست با گذر زمان از روى سوختگى بيشتر مى شود، بنابراين 
در كودكانى كه دچار سوختگى مى شوند از نظر زمانى احتمال 

ابتال به سرطان پوست در نواحى سوخته بيشتر است.

جوشگاه ناشى از سوختگى به 3 شكل فرورفته، برجسته 
يا تغيير رنگ بروز مى كند. 

در صورتى كه سوختگى تنها با تغييررنگ پوست همراه 
باشد مى توان از ميكروپيگمنتيشن استفاده كرد. 

آن  در  كه  است  طبى  تاتوى  نوعى  درواقع  روش  اين 
پزشك متبحر به كمك دستگاه سعى مى كند بدون انتقال 
ميكروب، رنگى شبيه رنگ پوست اطراف ناحيه جوشگاه 
را در ناحيه اى كه دچار سفيد يا تيرگى بيشتر پوست شده 
ايجاد كند. در افرادى كه پوست تيره دارند اين روش به 
مراتب سخت تر است و بعد از اينكه فرد تحت اين عمل 
قرار گرفت نيز بايد مراقب نور آفتاب باشد زيرا با تابش 
نور خورشيد بر پوست احتمال تيره شدن ساير نواحى 
پوست و 2 رنگ شدن ناحيه اى كه تحت ميكروپيگمنتيشن 
قرار گرفته وجود دارد. به بيماران توصيه مى شود 3-2 ماه 
بعد از بهبود سوختگى براى ميكروپيگمنتيشن مراجعه كنند.

 البته با گذر سال ها از سوختگى باز هم ميكروپيگمنتيشن 
همچنان اثر مثبت دارد. رنگ اين تاتو مقاوم است و 3-5 
سال دوام خواهد داشت. نكته مهم تبحر و تجربه پزشك 
است تا بتواند رنگ تاتو را تا جاى ممكن به رنگ پوست 

فرد نزديك كند.

از مدت ها پيش مشخص شد تحريك پوست در بافت هاى 
جوشگاهى جديد و قديمى، جوشگاه هاى فرورفته، استريا، آكنه، 
لك و... مى تواند به سنتز كالژن كمك كند. ميكرونيدلينگ روشى 
است كه در آن به كمك سوزن هاى خاص در حد ميكرون در 
پوست سوراخ هايى ايجاد مى كنند. بين اين سوراخ ها سلول ها 
سالم مى مانند و كالژن سازى تحريك مى شود. البته ميكرونيدلينگ 
روى جوشگاه هاى برجسته خيلى موثر نيست اما روى جوشگاه 
ناشى از سوختگى كنار ساير روش هاى درمانى از جمله ليزرهاى 
فركشنال مى تواند بسيار موثر باشد. درصد موفقيت ناشى از اين 
روش باتوجه  به محل جوشگاه و نوع آن متفاوت و بين 30 تا 60 
درصد گزارش شده است. ميكرونيدلينگ معموال روى جوشگاه 
صورت بهتر از اندام ها تاثير دارد اما روى بافت هايى كه خيلى 

چروكيده شده اند تاثير قابل توجهى ندارد.

در چه شرايطى  بايد از جراحان پالستيك كمك گرفت؟

نگاه جراح پالستيك

تصميم گيرى در رابطه با نوع درمان جوشگاه سوختگى با توجه 
به عمق، شدت، وسعت و محل سوختگى و اينكه باعث اختالل 
در عملكرد فرد شده يا صرفا مشكل زيبايى ايجاد كرده، متفاوت 
است. مسلما درمان سوختگى در ناحيه صورت يك آقا با يك 

خانم متفاوت است.
در صورتى كه سوختگى در مكان هاى مودار مثل سر و صورت 
باشد، پيوند پوست از نواحى ديگر بدن مشكل را رفع نمى كند 

بلكه الزم است پوست نواحى باقيمانده را متسع كرد يا با ايجاد 
بافت سالم امكان كاشت مو را در آينده فراهم آورد. در صورتى 
كه عضوى از بدن مثال نوك انگشتان در اثر سوختگى از بين رفته 
باشد، مى توان با طويل كردن استخوان ها يا پيوند انگشت از پا 

مشكل را رفع كرد.
براى اين خانم كه الله گوش شان را از دست داده، در صورتى 
گوش  بنا  ناحيه  عروقى  اليه  يا  سالم  اطراف  نواحى  پوست  كه 

آسيب نديده باشد، مى توان از بافت سالم اطراف استفاده كرد و 
گوش  از  مى توان  صورت  اين  غير  در  داد.  شكل  را  گوش  الله 
مصنوعى استفاده كرد و آن را به استخوان پيوند داد. به طوركلى، 
در شرايطى كه پوست در اثر سوختگى از بين رفته بايد با جراحى 
آن را كامال برداشت و پوست سالمى را پيوند زد و در صورتى 
كه سوختگى ناهنجارى ايجاد كرده، آن را درمان كرد. در ساير 

شرايط مى توان با روش هايى غير از جراحى مشكل را رفع كرد.

 دكتر سيدمهدى موسوى زاده
استاديار دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

خ گا

متاسفانه از آنجا كه بسيارى از خانواده ها هنگام استفاده از كترى، سماور يا طبخ غذا نكته هاى ايمنى 

را رعايت نمى كنند و نسبت به حفظ ايمنى كودكان بى توجه اند، سوختگى با مايعات داغ 70 درصد 

سوختگى اطفال را در كشور تشكيل مى دهد. تنها راه پيشگيرى از سوختگى كودكان با اجسام داغ 

در منازل، افزايش آگاهى و فرهنگ سازى مناسب از يك سو و رعايت استانداردهاى الزم براى ايجاد 

ايمنى بيشتر از سوى صنايع مرتبط با لوازم خانگى است. زمان سوختگى كودك ابتدا بايد لباس او 

را درآوريد و او را زير دوش آب سرد قرار دهيد و از موادى مانند يخ، سيب زمينى يا خمير دندان 

براى كاهش سوزش و التهاب محل سوخته استفاده نكنيد. متاسفانه رايج بودن روش هاى غيرعلمى 

و غيرموثر از سوى والدين در زمان سوختگى واقعا آسيب رسان است كه از مهم ترين آنها استفاده 

از يخ در سوختگى هاى شديد است. يخ باعث مى شود خونرسانى به بافت هاى پوست كم شود و 

سطح عملكرد بدن براى مقابله با التهابات كاهش يابد و آسيب بيشتر شود. پس هرگز نبايد پوست 

نيد. به عالوه، تنها اقدام موثر در سوختگى، مراجعه فورى 
سوخته را به جاى آب سرد با يخ خنك ك

به مراكز درمانى است؛ خصوصا اگر سوختگى با غذا يا شير داغ باشد كه به دليل داشتن موادمغذى 

احتمال عفونت هاى ثانويه را در پى خواهد داشت و خطرناك تر است.

ست
ى ا
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اصول مراقبت از موى كودكان در گفت وگو با دكتر مجتبى اميرى متخصص پوست

آنچه بايد درباره موى كودك بدانيدآنچه بايد درباره موى كودك بدانيد
«مو،  ساختمانى با ويژگى هاى 
منحصر به فرد رشد در بدن 
انسان هاست.  ما  تمام 
ويژگى هاى ساختارى موها 
از نظر رنگ، ميزان تراكم،  زمان سفيد شدن و 
جنس،  براساس نژاد، جنس و سن ما متفاوت 
است. از اين رو، همه ما بايد جنس و نوع موهاى 
خود را مانند رنگ پوست و ساير ويژگى هاى 
ظاهرى مان بپذيريم و چندان درصدد تغيير آن 
نباشيم كه در غير اين صورت، فقط وقت 
خود را بيهوده تلف كرده ايم. همه ما تاكنون، 
مطالب بسيار زياد و متنوعى درباره مراقبت از 
موى بزرگساالن خوانده  و ديده ايم اما كمتر به 
بررسى ساختار، مراقبت و تقويت موى كودكان 
و نوجوانان پرداخته ايم...» با اين مقدمه از دكتر 
مجتبى اميرى، متخصص پوست و عضو هيات 
علمى دانشگاه علوم پزشكى بقيه ا...(عج) به 
اصول مراقبت هاى موى كودكان مى پردازيم.

: چرا موى بيشتر كودكان، كركى و 
كم پشت است؟

كركى، نازك و كم پشت بودن موى كودكان تا 
حدود 5 سالگى كامال طبيعى است و خانواده ها 
به هيچ عنوان نبايد نگران اين موضوع باشند. 
ساختار موهاى ما انسان ها به گونه اى است كه 
جنس،  ضخامت تار مو و حتى تراكم موها از 
5 سالگى به بعد شكل واقعى خودشان را نشان 
مى دهند و والدين نبايد تا رسيدن به اين سن،  
اصرارى به پيروى از انواع روش هاى سنتى مانند 

تراشيدن موها براى پرپشت شدن موى كودكان 
خود داشته باشند. 

: يعنى تراشيدن موى كودكان تاثيرى 
در تغيير جنس و تراكم آن ندارد؟

به هيچ عنوان! برخى از خانواده ها براى صاف 
شدن موهاى فر و برخى ديگر براى پرپشت 
شدن موهاى كم پشت كودكان خود، اقدام به 
تراشيدن سر آنها در سنين 2 تا 4 سالگى مى كنند. 
اين در حالى است كه تنها گروه محدودى 
از كودكان از بدو تولد يا در سال هاى اوليه 
زندگى شان موهاى پرپشتى دارند و كركى بودن 
موى ساير كودكان، طبيعى است كه نه نياز 
به مداخله روش هاى سنتى دارد و نه نياز به 
مداخله روش هاى مدرن. از طرف ديگر، مجعد 
يا خشك بودن ساختار مو، موردى نيست كه 
بتوان با تراشيدن سر از دست آن راحت شد. 
موهايى كه بعد از تراشيدن سر اين كودكان رشد 
مى كنند، باز هم مجعد يا خشك خواهند بود و ما 
بايد اين نوع ساختار را به عنوان ويژگى ظاهرى 

كودك خود بپذيريم. 
: يعنى ما بايد كم پشتى يا مشكالت موى 
كودك خود را از 5 سالگى به بعد پيگيرى كنيم؟

بله، اگر تراكم يا ضخامت تار موى كودك ما 
از 5 سالگى به بعد، كامال غيرطبيعى و متناقض 
با ويژگى هاى ساختارى موهاى ساير اعضاى 
خانواده بود، بايد دنبال شناخت و رفع مشكل او 
باشيم. به عبارت ساده تر،  اگر شما بعد از 5 سالگى 
متوجه شديد كودكتان داراى موهاى طبيعى نيست، 
بايد او را نزد پزشك ببريد. كمبودهاى تغذيه اى 

مانند فقر آهن، كمبود ويتامين هاى گروه B و 
كمبود روى، پروتئين، مس يا كلسيم، مى توانند 
عاملى براى كم پشتى و نازكى موى كودك شما 
باشند. اين كمبودها بايد با تشخيص پزشك و 
شروع درمان هاى دارويى برطرف شوند تا موهاى 
كودك، هم حالت و هم تراكم طبيعى به خود 
بگيرد. به عالوه، كم كارى تيروئيد هم مى تواند 
عامل ديگرى براى معيوب شدن چرخه رشد، 

تراكم و ريزش موى كودكان باشد.
: نظرتان درباره درمان هاى موضعى 

براى تقويت موى كودكان چيست؟
نكته مهم اين است كه ما اصال مساله اى به نام

براى  چه  و  كودكان  براى  چه  مو»،  «تقويت 
بزرگساالن نداريم. يعنى اصوال ساختار موها 
ورزش،  با  بتوان  كه  نيست  عضالت  مانند 
فعاليت هاى فيزيكى يا حتى مصرف مكمل هاى 
مختلف، درصدد تقويت آنها برآمد. مشكالت 
مختلف موها، ريشه در بيمارى هاى داخلى يا 
بيمارى هاى ژنتيكى دارند. مثال قسمتى از سر 
برخى از افراد به صورت ژنتيكى، پياز مو ندارد يا 
ساقه موى آنها در اثر مشكالت ژنتيكى، شكننده و 
وز غيرعادى است. برخى از كودكان و بزرگساالن 
هم درگير بيمارى هايى مانند عفونت قارچى هستند 
و دچار ريزش موى ناشى از آن مى شوند. با اين 
حساب،  متوجه مى شويد كه براى رفع مشكالت 
موبوط به موى كودكان، ابتدا پزشك متخصص 
بايد دليل زمينه اى اين كم پشتى و مشكالت را 
شناسايى و سپس نسبت به درمان آنها، اقدام كند. 
متاسفانه، برخى از خانواده ها به دليل رضايتى كه از 

جنس موهاى فرزندان خود ندارند يا مقايسه اى 
كه بين جنس و تراكم موى فرزندان خود با 
همسن وسال هاى آنها انجام  مى دهند، اقدام به 
دستكارى موى اين گروه سنى مى كنند و نمى دانند 
كه با اين كار، تنها آنها را آزار مى دهند و كارى از 

پيش نخواهند برد. 
: پس تكليف كودكانى كه موهاى 

كم پشت يا خيلى مجعد دارند، چيست؟
همان طور كه گفتيم، اگر والدين احساس مى كنند 
ساختار و تراكم موى فرزند آنها غيرطبيعى است، 
بايد به پزشك مراجعه كنند تا علت زمينه اى اين 
كم پشتى ها تشخيص داده و درمان شود. از طرف 
ديگر، ما مى توانيم استفاده از انواع ماسك هاى مو 
يا تركيبات نرم كننده را براى رفع وز و كرك موى 
كودكانى كه موهاى مجعد،  خشك، كرك و وزى 
دارند، توصيه كنيم. والدين مى توانند به سادگى و 
با مشورت با يك متخصص پوست، محصول 
مناسبى را براى موهاى فرزند خود انتخاب كنند 
تا مشكالت احتمالى ناشى از وز بودن موها 
مانند گره خوردن يا شكستن ساقه موى آنها 

را برطرف كنند. 
: حرف آخر؟

خانواده ها بايد ساختار طبيعى موى فرزندان خود را 
بپذيرند و بدانند هيچ راهى براى تقويت يا افزايش 
تراكم موهاى طبيعى كه مشكل يا بيمارى خاصى 
ندارند، وجود ندارد. توسل به انواع درمان هاى 
سنتى و غيرسنتى، تنها باعث هدر رفتن وقت و 
هزينه و آزار جسمى و روانى كودكان مى شود و 
كوچك ترين نتيجه اى هم در پى نخواهد داشت. 
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خانواده ها بايد خانواده ها بايد 
ساختار طبيعى ساختار طبيعى 
موى فرزندان موى فرزندان 
خود را بپذيرند خود را بپذيرند 
و بدانند هيچ و بدانند هيچ 
راهى براى راهى براى 
تقويت يا تقويت يا 
افزايش تراكم افزايش تراكم 
موهاى طبيعى كه موهاى طبيعى كه 
مشكل يا بيمارى مشكل يا بيمارى 
خاصى ندارند، خاصى ندارند، 
وجود نداردوجود ندارد

موهاى كودكان را نبنديد!
برخى از خانواده ها اقدام به بستن موهاى فر و وز فرزندان خود با 
كش مى كنند تا با ايجاد كشش مناسب در ساقه موها، باعث صاف 
شدن آنها شوند اما اين رفتار، بسيار نادرست است. بستن محكم 
موهاى فر بچه ها با كش، عالوه بر فشارى كه به ريشه موى آنها وارد 
مى كند و باعث آزارشان مى شود، مى تواند ريزش موها و شكستن 
ساقه موها از محل بستن با كش را در پى داشته باشد. به عالوه، اين 
كار به هيچ عنوان باعث صاف شدن موها نمى شود و فقط ممكن 

است اثرى كامال موقتى و چندساعته در صاف كردن موها داشته 
باشد. بهتر است والدين براى نرم و شانه پذير كردن موى فرزندان 
خود عالوه بر استفاده از كر م ها و ماسك هاى موى تجويزى توسط 
پزشك آنها، از انواع روغن هاى طبيعى مانند روغن بادام و نارگيل هم 
كمك بگيرند تا ساقه موى بچه ها را كمى نرم تر، زيباتر، درخشان تر و 

البته، انعطاف پذيرتر كنند. 
اما در دوران نوجوانى، يكى از چالش هاى ظاهرى متداول، تغييرات 
ايجادشده در پوست و موى نوجوانان است. رشد موها، تابع عوامل 

مختلفى مانند عوامل تغذيه اى و هورمونى است. جالب است بدانيد 
تاثيرگذارترين عامل بر رشد و ريزش موها پس از گذر از دوران كودكى، 
هورمون هاى جنسى ترشح شده در دوران بلوغ است. هورمون هاى 
جنسى مى توانند بيشترين تاثير را بر چرخه رشد موها داشته باشند 
و با توجه به زمينه ژنتيكى چرخه رشد و ريزش موى افراد، اين 
هورمون ها مى توانند تاثير خود را بر موها در دوران بلوغ نشان دهند. 
تقريبا ما هيچ دختر خانمى را نمى بينيم كه پس از رسيدن به سن بلوغ، 
با حجمى از كم پشتى موهاى خود مواجه نشود. حاال اگر اين كم پشتى 

به صورت ژنتيكى در خانواده آنها وجود داشته باشد كه دختر خانم ها 
با كاهش تراكم بيشترى از موهايشان مواجه مى شوند و اگر زمينه 
ژنتيكى نداشته باشند، كمتر. تغييرات ثانويه ناشى از بلوغ مى تواند 
شروع ريزش موى پسرها با الگوهاى مختلف مردانه را هم در پى 
داشته باشد كه اين تغييرات هورمونى، كامال طبيعى و تقريبا غيرقابل 
اجتناب هستند. البته درمان هايى براى به تعويق انداختن اين تغييرات 
و الگوهاى ريزش مو وجود دارد كه براى گرفتن باالترين تاثير از آنها، 

بايد زير نظر پزشك متخصص و به صورت مداوم پيگيرى شوند.
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زيور عليه زيبايىزيور عليه زيبايى

تمايل به زيبايى از صفات سرشتى انسان هاست و 
آدمى در طول تكامل خود سعى كرده از راه هاى 
مختلف به اين قضيه ذاتى گرايش يابد. مثال 
بارز اين موضوع توجه روزافزون بسيارى از 
افراد به جراحى هاى زيبايى يا استفاده از وسايل 
آرايش و متعلقات تزيينى است. با اين وجود، 
كاربرد اين زينت آالت با عوارض ناخواسته 
متعددى همراه است كه در برخى موارد ناشى 
از شكل خاص آن محصول زينتى يا جنس ماده 
سازنده يا كاربرد نادرست آن است. از جمله 
زيورآالتى كه امروزه به وفور مورد استفاده قرار 
مى گيرد دستبندها هستند كه در «زيبايى» اين 
هفته به برخى مشكل هاى ناشى از استفاده از 
آنها و ساير نكته هاى مرتبط آن اشاره مى كنيم.

1) حساسيت به دستبند فلزى: تماس طوالنى  
پوست با مواد به كار رفته در جنس دستبندها 
از جمله فلز نيكل، كبالت، طال، فرمالدييدها و... 
مى تواند به خصوص در افراد آلرژيك و حساس 
باعث طيف وسيعى از ضايعات پوستى شود.

2) حساسيت به نيكل: نيكل فلز نقره اى رنگى 
است كه به طور گسترده در ساخت اجزاى 
كار  به  سگك ها  و  دكمه ها  دستبندها،  فلزى 

مى رود و بر اساس مطالعات، شايع ترين آلرژن 
در سراسر دنياست و در بسيارى از موارد همراه 
فلز كبالت استفاده مى شود. افزايش تعريق در 
زير مناطق محصور شده با دستبند باعث افزايش 
تعداد آلرژن نيكل آزادشده مى شود كه ضايعات 
اگزمايى خارش دار را همراه خواهد داشت.

مى تواند  هم  طال  طال:  به  حساسيت   (3
حساسيت زا باشد. اگرچه ميزان شيوع آن در 

نقاط مختلف جهان از 1 تا 10درصد متفاوت 
است اما به هر حال مى تواند باعث ضايعات 
درماتيتى در صورت، دست و پلك ها شود.

4) حساسيت به عطرى كه به دستبند مى زنند: 
برخى افراد به صورت عادتى به دستبندهاى 
خود عطرهاى خوشبوكننده مى زنند تا با بو 
اما  نشوند  محيط  بد  بوى  متوجه  آن  كردن 
برخى مواد سازنده عطرها نيز مى تواند باعث 

آسيب هاى آلرژيك پوستى شود.
5) حساسيت به بدليجات: فرمالدييد گازى 
است كه در ساخت رنگ ها در برخى بدليجات 
استفاده مى شود. در بدليجاتى كه در ساخت 
باشد  شده  استفاده  فرمالدييد  از  آن  اجزاى 
نيز طيف وسيعى از عوارض ناخواسته مثل 
درماتيت هاى تماسى آلرژيك را شاهد هستيم.
به  حساسيت  منسوجات:  به  حساسيت   (6

منسوجات به كار رفته در دستبند هم معموال 
بافت  در  رفته  كار  به  رنگ هاى  از  ناشى 
منسوجات است و نه به دليل فيبرهاى طبيعى 
يا مصنوعى موجود در آنها. هر چه دستبندى 
تنگ تر بسته شده باشد، به دليل تماس بيشتر 

احتمال بروز مشكل بيشتر است.
7) حساسيت به دستبند پالستيكى: استعمال 
دستبندهاى پالستيكى هم ممكن است طيف 
وسيعى از مشكل هاى پوستى را همراه داشته 
غيرپليمريزه  مونومرهاى  مواد  اين  در  باشد. 
موجود در محصول پالستيكى نهايى يا ساير 
ثبات  و  استحكام  ايجاد  هدف  با  كه  موادى 
محصول يا به عنوان رنگ افزودنى به تركيب 
پالستيك اضافه مى شود عامل بروز مشكل  است.
8) حساسيت به مواد آرايشى جمع شده زير 
دستبند: تجمع مواد مختلف آرايشى، بهداشتى 
و  شوينده ها  مرطوب كننده،  كرم هاى  مثل 
ضدعفونى كننده ها و... زير دستبند، ساعت و 
انگشتر غير از حساسيت زا بودن اجزاى سازنده 
خود دستبند، مى تواند عامل بروز ناراحتى هاى 
پوستى باشد. اين مواد در محيط مسدود زير 
و  اگزمايى  ضايعات  بروز  باعث  زيورآالت 
درماتيت تماسى مى شوند. تجمع ترشحات بدن 
و مواد سمى موجود در عرق،  زير دستبند مى تواند 
به تدريج به سطح دفاعى پوست آسيب برساند 
و عامل بروز مشكل و آسيب هاى متفاوت شود. 
9) حساسيت به دستبند تنگ: دستبندهاى تنگ 
روى عروق و اعصاب عبوركننده از مچ دست 

فشارى وارد مى كنند كه مى تواند عامل طيفى 
روى  فشار  مثال  به عنوان  باشد.  اختالل ها  از 
اعصابى كه از مچ دست مى گذرد، عوارض 
عصبى مثل نشانگان تونل كارپال يا گزگز پوستى 
و گزگز نوك انگشتان و اختالل هاى حركتى 
در انگشتان دست و ضعف و آتروفى عضالت 
دست ها و از بين رفتن توانايى انجام حركت هاى 
ظريف را دنبال خواهد داشت. همچنين فشار 
اعمال شده روى شريان ها و رگ هاى گذرنده 
از ناحيه نيز با ايجاد اختالل در گردش خون 
باعث كاهش خونرسانى شريانى به اعصاب 
و عضالت ناحيه و كاهش تخليه وريدى و 
لنفاوى منطقه و تجمع خون تيره وريدى در 
دست ها مى شود كه با بروز اين وقايع، شاهد 
تغييرات متعدد از جمله تورم، كبودى، كاهش 
نبض شريانى و... در اندام  مربوطه هستيم. تداوم 
اين عالئم باعث قانقاريا، نكروز و از بين رفتن 
دائمى و برگشت ناپذير ساختار و عملكرد آن 
عضو مى شود و عامل بروز سلوليت و عفونت 

در ناحيه است.
در  فوليكوليت:  و  سلوليت  زردزخم،   (10
صورت رعايت نكردن بهداشت و تميز نكردن 
دوره اى دستبند و استفاده طوالنى مدت از آن 
شاهد تجمع انواع مختلفى از جرم هاى بيمارى زا 
و باكترى ها زير دستبند خواهيم بود كه تجمع 
آن بر پوست ناحيه باعث عفونت هاى موضعى 
مثل زردزخم، فوليكوليت ها و سلوليت هاى 

عفونى و باد سرخ مى شود.

3 توصيه به استفاده كنندگان از زيورآالت
1) بهتر است استفاده از وسايل زينتى را تا حد ممكن كاهش دهيد 
از  و  كنيد  كوتاه  و  خاص  زمان هاى  به  محدود  را  آن  استعمال  و 

استعمال مداوم در يك محل بپرهيزيد.
وسايل  و  بدليجات  از  پرهيز  و  مرغوب  زيورآالت  از  استفاده   (2
بى كيفيت، كنار توجه ويژه به بهداشت زيورآالت و جدا كردن آن 
هنگام شستشو و استحمام روزانه و استفاده نكردن از دستبندهاى 

تنگ يا با اشكال نامتعارف مى تواند مانع از ايجاد بسيارى از عوارض 
پوستى و بدنى ناخواسته نامبرده شود.

3) حساسيت به مواد سازنده زيورآالت، بسيار شايع است. با شيوع 
كمتر، عوارض مربوط به محكم بستن دستبند را هم داريم. در حالت 
عادى عالئم اوليه مثل گزگز باعث مى شود فرد خودش دستبند را باز 
كند كه اين موضوع مانع از تشديد و بروز عالئمى مانند سلوليت و 
عفونت مى شود، اما در افرادى كه اختالل  هوشيارى دارند، در كما 
هستند، اختالل هاى ذهنى دارند يا به اختالل هاى حسى مبتال هستند 

(مثل ديابتى ها) ممكن است عالئم پيشرفته ديده شود. به عنوان مثال، 
آندره كوپ، نوجوان آمريكايى طى ماه گذشته به دليل بستن دستبند 
پالستيكى دور مچ دستش دچار عفونت باكتريايى شد. متخصصان 
مى گويند او تنها يك قدم با سپتى سمى فاصله داشته است. اين نوجوان 
بعد از چند روز متوجه ضايعه عجيبى روى مچ دستش مى شود كه به 
اندازه يك سكه قرمزرنگ است. ابتدا گمان مى كند حشره اى او را گزيده 
و از ترس اينكه اين ضايعه جاى نيش عنكبوت باشد به متخصص 
مراجعه مى كند كه برايش آنتى بيوتيك تجويز مى شود. با اين وجود 

التهاب كاهش پيدا نمى كند و ضايعه روز به روز قرمزتر و بزرگ تر 
مى شود. مجددا نزد پزشك مى رود و اينجاست كه پزشك متوجه 
آبسه در ناحيه مچ دستش مى شود. آبسه ، تجمع موضعى چرك است 
كه زير پوست به وجود مى آيد و نشانه عفونت باكتريايى است. منبع 
اصلى، دستبند پالستيكى بوده است. او تحت عمل جراحى و درمان با 
آنتى بيوتيك قرار گرفت و بهبود يافت اما ممكن بود ماجرا به اين خوبى 

به اتمام نرسد و اين دختر جوان جانش را به سادگى از دست بدهد.
sudinfo :منبع

 دكتر محمدرضا قاسمى
متخصص پوست و دانشيار 
دانشگاه علوم  پزشكى ايران
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 ايرج ضيايى
شاعر و منتقد ادبى

علي محمد مسيحا را بايد شاعر سفرها ناميد و شاعر شهر رودها 
و شاليزارها و باران ها. او هم عناصر و اشياي دوروبرش را خوب 
مي بيند، هم امور روزانه را. يادها و خاطرات در شعرهايش شكل 
مي گيرد. هر گام و هر نگاه براي او تبديل به شعر مي شود. هر كالم 
و هر منظره و هر سفر و هر ديدار. شعر «چهارشنبه خيس» هم يكي 

از همان شعرهاي سرزميني و بومي اوست:

«خشته  پل
قايق هاي سبزي
قايق هاي برنج
قايق هاي رنج
كرجي هاي پير
مرهم هاي دير

لنگرود
چهارشنبه خيس را

با همين خاطره هاي ابري مي شناسد
من با

دست هايي كه روز بازار و چتر خويش را 
در كنار هم لمس نمي كنند

رؤياي معاش
 خواهش و اي كاش

و با همين چهارشنبه خيس
كه لجوجانه خورشيد را زير پيراهنش پنهان مي دارد

چهارشنبه  خسيس!»
على محمد مسيحا از مجموعه «گزيدة ادبيات معاصر»

شعر با خشته پل يا همان پل خشتي واقع در ميان بازار قديمي لنگرود 
آغاز مي شود؛ پلي آجري با قوسي بسيار تند كه پياده به سختي مي توان 
از آن عبور كرد، چه رسد سواره. پلي قديمي كه در آغاز شعر، فضايي 
براي ارتباط به وجود آورده و از فراز پل مي توان چشم انداز قايق هاي 
حامل برنج و رنج را ديد كه صدالبته امروزه روز آب ها خشكيده اند 
و رودها كم عمق شده اند و ديگر اين رود هم مثل رودهاي ديگر 

محل عبورومرور قايق ها نيست.
در گذشته، اين رودخانه محل گذر و محل حمل كاال و مسافر بود 
اما امروزه محل زباله ها و ضايعات شهري است. شاعر به كرجي هاي 
پير و ازكارافتاده اشاره مي كند كه هم پيري پل و هم پيري رودخانه 
به تصوير اضافه شده اما به گونه اي خفيف و پنهان در پشت سطر.

در حوالي همين پل، چهارشنبه بازار به راه مي افتد كه از قديم وجود 
داشته و اهالي منطقه به وسيله همين رودخانه و قايق ها كاالي قابل 
فروش خود را به بازار مي رساندند. اين بازار در ذهن شاعر هميشه 
ابري و خيس است و چتر و روياي معاش و خواهش و اي كاش، 
جملگي در همين روز ابري و خيس يكديگر را مالقات مي كنند، 
بدون حضور آفتاب كه انگار لنگرود خيس، آفتاب را زير پيراهن ابر 
پنهان مي كند و به همين خاطر شاعر چهارشنبه را خسيس مي نامد. 
اين چهارشنبه هاي قديمي و امروزي را شهر شاعر، هميشه با همين 

تصوير خيس و خسيس مي شناسد.

چهارشنبه خيس

دوست گرامي!دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در شما مي توانيد آثار خود را در 
داستان،  نقاشى،  عكس،  داستان، قالب  نقاشى،  عكس،  قالب 
با  و...  دل نوشته  خاطره،  با شعر،  و...  دل نوشته  خاطره،  شعر، 
و  معنويت  سالمت،  و موضوع  معنويت  سالمت،  موضوع 
  500500 در  حداكثر  در نيكوكاري  حداكثر  نيكوكاري 

كلمه به نشاني اينترنتي:كلمه به نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmailweeklysalamat@gmail..comcom

دكتر  خيابان  تهران،  نشاني:  دكتر يا  خيابان  تهران،  نشاني:  يا 
ميرداماد،  روبروي  ميرداماد، شريعتي،  روبروي  شريعتي، 
كوچه نيك، تقاطع بهشت برين، كوچه نيك، تقاطع بهشت برين، 
پالك پالك 99 (مربوط به صفحه آخر)  (مربوط به صفحه آخر) 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با ارسال كنيد تا در اين صفحه با 

نام شما منتشر شود.نام شما منتشر شود.

 دكتر حميدرضا نمازى
عضو گروه اخالق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران

اخالق پزشكى

ما ايراني ها در ثبت و ضبط و تدوين تاريخ مراكز و سازمان هاي با 
سابقه مان كوشا نيستيم. تداوم سازماني و قدمت آن در بسياري اوقات 
نشان از استحكام ساختارها و نظام حاكم بر آن دارد. كمتر كسي است 
كه به بيمارستان امام خميني تهران مراجعه كند و همزمان حواسش 
باشد به مركزي با 85 سال قدمت پا گذاشته است. بيمارستان سينا 
به عنوان قديمي ترين مركز درماني با بيش از 140 سال قدمت، نمادي 
از تاريخ بيمارستان گرداني، هويت سازماني و علم پزشكي نوين در 
اين ديار است اما اين سابقه به رخ كشيده نمي شود و فرهنگ توجه 
به آن در جامعه جا نيفتاده است. به نظر مي رسد ما بايد هويت مراكز 
ارج بگذاريم و جنبه هاي  را  بيمارستاني و دانشگاهي مان  درماني، 
مثبت تاريخي مان را بيش از اينها لحاظ كنيم. در همين كشور بغل 
دستي مان – تركيه  -تقريبا بر سر در همه مراكز درماني و دانشگاهي 
تاريخ تاسيس، قدمت و شناسنامه آن مكان ها نصب شده اما ما به 
اين مساله بي توجه ايم. مراكز درماني قديمي در شهرستان ها نيز از 
اين غفلت رنج مي برند. بيماران و همراهان و همچنين دانشجويان 
هنگامي كه وارد بخش ها مي شوند، بايد بدانند در گذر تاريخ چه 
فرزانگاني در اين راهروها قدم گذاشته و خاك خورده اند. بي ترديد 
انگيزه و احساس و رفتار كادر درماني ما هنگامي كه بدانند پا بر 
جاي گام هاي چه كساني مي گذارند، متفاوت خواهد بود. مرحوم 
دكتر شمس شريعت تربقان كه چندي پيش به رحمت خدا رفت 
 80 جاي  به  را  تهران  دانشگاه  قدمت  ما  كه  داشت  فراوان  تاكيد 
به  خود  تاريخي  كم نظير  فراست  با  استاد  بدانيم.  سال  سال، 162 
اين نكته واقف بود و ما را نيز آگاه كرد كه دانشكده پزشكي به 
پرسابقه اي  دانشكده  دنيا  كجاي  هيچ  در  و  است  متصل  دارالفنون 
نمي توان يافت كه در تمام دوران حياتش در همان ساختمان اوليه 
مانده باشد. مهم تداوم علم و انتقال همان استادان و شاگردانشان 
از مدرسه عالي طب به دانشكده پزشكي است. از اين رو، دكتر 
شريعت، هوشمندانه تاريخ دانشگاه تهران را به دارالفنون گره زد تا 
ارزش تاريخ و تداوم و ماندگاري و قدمت را يادمان دهد. قدمت، 
هويت مي آورد و هويت اخالق. آنچه ما فقط در جزوه هاى درسي 
دانشكده پزشكي مي ديديم، دكتر شريعت در خشت خشت دانشكده 
تاريخي  شناسنامه  هم  شيريني فروشي هايمان  قديمي ترين  مي ديد. 
درماني مان  مراكز  همين طور.  هم  قديمي مان  رستوران هاي  ندارند. 
هم هويت تاريخي خود را بيان نمي كنند. حواسمان باشد. به ويژه 
در حوزه سالمت ما بر دوش تاريخ ايستاده ايم و بسياري از مفاهيم 
اخالقي و نمادهاي رفتاري را از آن وام مي گيريم. حوزه سالمت بر 

دوش خودش نمي تواند بايستد.

هويت و اخالق در سالمت

700 سال انتظار براى 1سانتى متر خاك

عكس  آخرشعر و سالمت

اعتراض به آلودگى محيط زيستاعتراض به آلودگى محيط زيست
هنرمندى كه اين گونه با اجراى پرفورمنسى متفاوت به توليد زباله و آلوده سازى محيط زيست اعتراض كرده، در مهرماه گذشته هم پرفورمنس «تجربه بحران» را در مقابل برج ميالد اجرا كرد كه هنرمندى كه اين گونه با اجراى پرفورمنسى متفاوت به توليد زباله و آلوده سازى محيط زيست اعتراض كرده، در مهرماه گذشته هم پرفورمنس «تجربه بحران» را در مقابل برج ميالد اجرا كرد كه 

در آن، در آن، 33ساعت با بدن گل مالى شده بى حركت نشست تا توجه همگان را به بحران كم  آبى جلب كند. پرفورمنس نوع متفاوتى از هنر اجراست كه با محوريت هنرهاى نمايشى، شاخه هاى هنرى ساعت با بدن گل مالى شده بى حركت نشست تا توجه همگان را به بحران كم  آبى جلب كند. پرفورمنس نوع متفاوتى از هنر اجراست كه با محوريت هنرهاى نمايشى، شاخه هاى هنرى 
ديگر را هم دربرمى گيرد و از آنجا كه به ارتباط گيرى با مخاطب در زمان و مكان مشخص تاكيد دارد، آن را «هنر زنده» نيز ناميده اند. هنر زنده معموال محتوايى اعتراض آميز دارد.ديگر را هم دربرمى گيرد و از آنجا كه به ارتباط گيرى با مخاطب در زمان و مكان مشخص تاكيد دارد، آن را «هنر زنده» نيز ناميده اند. هنر زنده معموال محتوايى اعتراض آميز دارد.

خط  آخر

محيط زيست

سبكبالى
 زهرا سادات صفوى

نمى دانم تا به حال تجربه اش كرده اى 
يا نه. حس خوبى دارد. انگار جريانى 
از خوشى در دلت، نه فقط دل نه، 
همه وجودت راه مى افتد و غرقت 
مى كند. دلت مى خواهد نفس عميقى 
بكشى و خوشى ات را سرشارتر 
ناراحتى ها  تمام  بازدمت  با  كنى. 
حداقل براى ساعاتى هم كه شده 
از وجودت بيرون مى روند. حس 
مى كنى سبك شده اى. انگار بارى 
از دوشت برداشته اند. نمى دانى چرا، 
اما لبخند از لبانت دور نمى شود. 
از خودت خوشت مى آيد و بارها 
لحظات خوب را در ذهنت مرور 
مى كنى. شايد هم حس كودكى را 
پيدا كنى كه كار خوبى انجام داده و 
حاال با غرور و اطمينان از رضايت 
مادر، شاداب است، اما طرف تو در 
آسمان هاست و مى دانى از آن باال به 
تو نگاه مى كند و از آنچه بى منت و 
ريا انجام داده اى، راضى است. مگر 
نه اين است كه خودش وعده داده 
ه َخيْراً يََره»؟ «َفَمن يَْعَمْل مِثَْقاَل َذرَّ

وقتى  مى گويم؟  را  كى  مى دانى 
لبخندى بر لبى بنشانى و دلى را 
با آنچه از تو برمى آمده، شاد كرده 
باشى. تا به حال تجربه اش كرده اى؛ 
چند برابر آن كه شاد شده، دلت شاد 
مى شود و چندين برابر بارى كه 
سبك كرده اى، سبكبال مى شوى. 
نگاهت به آسمان مى رود و خودت 
را به صاحب آن نزديك  و نزديك تر 
حس مى كنى، انگار مخلصانه ترين 

عبادت ها را انجام داده اى. 
آن  از  نه  مى كنى.  غرور  احساس 
سر  در  كه  واهى  غرور  بادهاى 
مى افتد و آدم هاى اطراف را بيزار 
مى كند، غرورى شيرين كه تو را به 
ادامه همين راه تشويق مى كند. اين 
غرور دوست داشتنى  است، باز هم 

تجربه اش كن، مغرور بمان...

حرف آخر

ستون آخر
 محسن. ق 37 ساله است و همسرى 
خانه دار و فرزندى كوچك دارد. آنها 
در يكى از مناطق جنوب تهران در 
يك خانه استيجارى زندگى مى كنند. 
اين آقاى جوان نان آور خانواده است 
و تا چند ماه پيش، مخارج زندگى 
كه  مبلغى  و  مسافركشى  با  را 
دريافت  يارانه  به عنوان  هر ماه 
حاال  اما  مى كرد  تامين  مى كند، 
دچار مشكل شده چون چند ماه 
است كه  معلوم شده علت دردها و 
مشكالتش سرطان ركتوم بوده است. 
پزشكان تشخيص داده اند او فعال به 
12 جلسه شيمى درمانى به فاصله 
هر 2 هفته يك بار نياز دارد اما او 
قادر به پرداخت هزينه اين درمان 
نيست. از طرفى بيمارى توانش را 
كم كرده و نمى تواند مانند قبل براى 
تامين مخارج زندگى كار كند. امروز 
اين مرد جوان  به كمك من و تو 
نياز دارد.  تصور كن حس و حال 
فرزند 7 ساله او را وقتى بداند پدرش 
درمان و دردهايش كم مى شود. دلت 

حس سبكبالى نمى خواهد؟ 
خانواده،  اين  به  كمك  براى 
كارت  به  را  نقد  وجه  مى توانى 
بانك پارسيان به شماره   0756-
8001-0610-6221 به نام موسسه 
واريز  عاشورا  امدادگران  خيريه 
كنى و با شماره تلفن26301054يا  
09198012677 تماس بگيرى. اين 
بيمار با كد 18221 در موسسه خيريه 
امدادگران عاشورا شناخته مى شود. 

 دكتر سيروس سميعى/ دندانپزشك

 كيارش يشايايى
فعال محيط زيست

در سال 2010 فدراسيون جهانى فوتبال ميزبانى جام جهانى فوتبال سال 2022 را 
به كشور قطر سپرد. آب و هواى گرم و مرطوب كشور قطر كه در موسم مسابقات 
جام جهانى به حدود 45 درجه سانتى گراد مى رسد، به هيچ روى براى انجام اين 
مسابقات مناسب نيست. در واقع، انجام مسابقات در اين دما اصال امكان پذير نيست 
و پيشنهاد برگزارى مسابقات در زمستان هم به بهانه هاى مختلف مورد اقبال قرار 
نگرفت اما شيوخ قطر گرماى هوا را مانعى براى ميزبانى جام جهانى ندانستند و 
اعالم كردند با استفاده از فناورى هاى پيشرفته، دماى استاديوم را براى بازيگران 
و تماشاگران تا 27 درجه سانتى گراد تقليل خواهند داد. خنك كردن استاديوم ها 
قرار است با استفاده از انرژى خورشيدى انجام شود كه در صورت عملى شدن، 
تجربه اى بى نظير و شايد نقطه عطفى در تاريخ استفاده از انرژى هاى تجديدپذير 
باشد. به علت محدوديت منابع سوخت هاى فسيلى و زيانى كه اين سوخت ها 
به محيط زيست مى زنند، استفاده از انرژى هاى نو، نه يك انتخاب كه تنها راه حل 

ناگزير است.
تجربه استفاده از انرژى خورشيدى در استاديوم هاى جام جهانى قطر، براى ما نيز 
مى تواند بسيار آموزنده و مفيد باشد چراكه ايران هم مانند قطر از نعمت وافر تابش 
آفتاب برخوردار است اما آنچه فعال محيط زيست كشور ما را به چالش كشيده، 
تقاضاى خريد خاك كشور ما از سوى قطر است. تقاضاى خريد خاك از كشور ما 
هر چند ممكن است - به علت نياز به توسعه فضاى سبز براى برگزارى جام جهانى- 
شدت گرفته باشد، اما موضوع جديدى نيست. كشورهاى حاشيه خليج فارس به 
علت وضعيت جغرافيايى و زمين شناسى، خاك مرغوب و حاصلخيزى ندارند. به 
علت نزديكى سواحل جنوبى كشور ما به اين كشورها، ايران هميشه اولين گزينه 
براى تامين خاك آنها بوده است. خاك حاصلخيز، سرمايه بسيار ارزشمندى براى 
كشور ماست. تشكيل هر سانتى متر ضخامت خاك حدود 700 سال زمان مى برد.

به گزارش تسنيم، رئيس سازمان جنگل ها با بيان اينكه قطر  دنبال خريد خاك ايران 
براي ميزباني جام جهاني 2022 است، گفت: «با وجود تماس هاي مكرر آنها، ما 
اعالم كرديم به هيچ  وجه اجازه صادرات خاك ايران را نمي دهيم.» وي با اشاره به 
ارزشمند بودن خاك كشور، گفت:  «خاك جنگل هاي ايران از سرمايه هاي اصلي و 
جزو منابع پايه كشور است، بنابراين  اكثر كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل نداشتن 
خاك مناسب، خواهان استفاده از خاك ايران هستند اما از آنجا كه صادرات انواع 
خاك به ساير كشورها ممنوع است بايد حفاظت ها در مبادي ورودي و خروجي 
به درستي انجام گيرد. البته هم اكنون كنترل ها در جهت جلوگيري از قاچاق خاك 
در سطح وسيع انجام مي شود.» وي با تاكيد بر بهره مند بودن ايران از انواع خاك 
مرغوب مرتعي، جنگلي و زراعي ادامه داد: «خاك ها از سرمايه هاي اصلي و منابع 
پايه كشور هستند و اجازه صادرات و خروج هيچ نوع خاكي از كشور وجود ندارد.» 
رئيس سازمان جنگل ها و مراتع كشور با بيان اينكه در كشورهاي اروپايي به دليل در 
نظر گرفتن مجازات هاي سنگين براي متخلفان منابع طبيعي كسي جرات تخريب 
منابع طبيعي را ندارد، تصريح كرد:  «در اليحه مربوطه سازمان جنگل ها بازنگري 
در مجازات هاي اين بخش را مورد توجه قرار داديم و در صورت هرگونه آسيب 
به گونه هاي مختلف و درختچه ها و همچنين برداشت بدون مجوز از سطح خاك 
و اقدامات منجر به زمين خواري متخلف بايد مجازات سنگيني را متحمل شود.»

متاسفانه درآمد اصلى اقتصاد ايران همواره بر پايه صدور ثروت هاى ملى و منابع 
طبيعى كشور و بدون ايجاد ارزش افزوده بوده است. محدوديت هاى منابع از يك 
سو، زيان هاى زيست محيطى از سويى ديگر و سرانجام، سقوط قيمت نفت كم كم 
ما را مجبور مى  كند، اقتصاد خود را بر پايه ايجاد ارزش افزوده كاالها و خدمات 
بنا كنيم نه صدور منابع طبيعى. با همه اينها شايد براى نفت و مواد معدنى بتوان 

جايگزينى يافت، اما خاك جايگزينى ندارد.

در «خط آخر» هفته ميزبان خط و تذهيب زيبايى از دكتر سيروس سميعى هستيم كه اين بيت زيباى «سعدى» را قلمى كرده است: «سلسله موى دوست حلقه دام بالست/هركه در اين حلقه در «خط آخر» هفته ميزبان خط و تذهيب زيبايى از دكتر سيروس سميعى هستيم كه اين بيت زيباى «سعدى» را قلمى كرده است: «سلسله موى دوست حلقه دام بالست/هركه در اين حلقه 
نيست فارغ از اين ماجراست»نيست فارغ از اين ماجراست»
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