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گزارش «سالمت» 
 از يك مراسم طبى پرحاشيه

دعوت به مراسم 
كلـنگ زنى!

روزگارى نماينده مجلس بوده است. خبرنگار 
و سردبير مطبوعات هم بوده. در رشته حقوق هم 
دستى داشته و حتى مدتى داديار دادسراى تهران 

بوده است، اما هيچ كدام از اين مناصب و فعاليت ها، 
دليل ماندگارى نام او نيست. مرحوم «ابوالحسن 
عميدى نورى» را امروز بيشتر به خاطر... صفحه 2

گزارش «سالمت» 
 از كمپين شهروند سالم

لباس سالمت 
بر تن تـهران

كمپين شهروند سالم همان كمپينى است كه اين 
روزها بيلبوردهاى شهر تهران را پركرده از پيام هاى 

بهداشتى كه براى چند لحظه هم كه شده به ما 
گوشزد مى كند كه چه بيمارى هايى در كمين ما 

هستند و چگونه مى توانيم با اصالح شيوه زندگى مان 
از آنها دور شويم... صفحه 4

مشكل 40 درصد 
زنان ايـرانى

ميزگرد «سالمت» 
درباره فيبروم رحمى

طى 50 سال گذشته، پيشرفت هاى بسيارى در زمينه 
جراحى فيبروم داشته ايم. قديم ها اگر بيمار مى پرسيد 

حين عمل ممكن است رحم به كلى برداشته شود، حتما 
جواب پزشك اين بود كه بله، امكان دارد اما امروزه 
با سونوگرافى هاى پيشرفته سه بعدى واژينال در حد 

بسيار دقيق مى توان پيش بينى كرد طى عمل، جراح با چه 
شرايطى روبرو خواهد شد و... صفحه 20
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نادر سليمانى و از يك تجربه تربيتى موفق مى گويند
تجربه تربيتى موفق مى گويندد تجربه تربيتى موفق مى گوينددزي زي

موبايل ها خاموش، خودمان روشن!موبايل ها خاموش، خودمان روشن!
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اولين  بارى كه توجهم اولين  بارى كه توجهم 
به نوع برخوردها و به نوع برخوردها و 

روابط خانوادگى نادر روابط خانوادگى نادر 
سليمانى جلب شد، در سليمانى جلب شد، در 

برنامه زنده امسال به برنامه زنده امسال به 
مناسبت روز پدر (برنامه مناسبت روز پدر (برنامه 

«دوستت دارم پدر») «دوستت دارم پدر») 
بود؛ وقتى كه پسر آقاى بود؛ وقتى كه پسر آقاى 
سليمانى (هومان) مقابل سليمانى (هومان) مقابل 
دوربين زنده تلويزيون دوربين زنده تلويزيون 

با پدرش حرف زد و با پدرش حرف زد و 
كامال معلوم بود كه هيچ كامال معلوم بود كه هيچ 

نقش بازى كردنى در نقش بازى كردنى در 
كار نيست. نوع نگاه ها و كار نيست. نوع نگاه ها و 
واژه هاى مورد استفاده واژه هاى مورد استفاده 
دو طرف، هم عاشقانه دو طرف، هم عاشقانه 

بود، هم دلنشين. از بود، هم دلنشين. از 
دل برمى آمد و بر دل دل برمى آمد و بر دل 
مى نشست. اين تنها مى نشست. اين تنها 

حس من نبود. با كلى حس من نبود. با كلى 
از دوستان و اطرافيانى از دوستان و اطرافيانى 
كه بچه هاى نوجوان و كه بچه هاى نوجوان و 
كوچك تر داشتند و از كوچك تر داشتند و از 
اين رابطه خانوادگى اين رابطه خانوادگى 
باخبر بودند، در اين باخبر بودند، در اين 
باره حرف زدم و به باره حرف زدم و به 

همان نتيجه اى رسيدم همان نتيجه اى رسيدم 
كه رسيده بودم... كه رسيده بودم... 

صفحه هاى صفحه هاى 1212-1313
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گزارش «سالمت» از حواشى آيين كلنگ زنى براى ساخت بيمارستان سوانح سوختگى موقوفه عميدى

دعوت به مراسم كلنگ زنى!دعوت به مراسم كلنگ زنى!
مجلس  نماينده  روزگارى 
و  خبرنگار  است.  بوده 
هم  مطبوعات  سردبير 
بوده. در رشته حقوق هم 
دستى داشته و حتى مدتى داديار دادسراى 
اين  از  هيچ كدام  اما  است،  بوده  تهران 
مناصب و فعاليت ها، دليل ماندگارى نام او 
نورى»  عميدى  مرحوم «ابوالحسن  نيست. 
را امروز بيشتر به خاطر موقوفات و نيات 
به خصوص  مى شناسيم،  خيرخواهانه اش 
اينكه در روزهايى كه گذشت، زمين5 هزار 
مترى او كه 56 سال قبل براى بهره بردارى 

درمانى وقف شده بود، خبرساز شد.

ساعت 9 صبح روز يكشنبه 20 دى ماه، اداره 
مراسمى  تهران  استان  خيريه  امور  و  اوقاف 
براى كلنگ زنى و آغاز ساخت يك بيمارستان 
فوق تخصصى سوختگى در زمين موقوفه مرحوم 
عميدى نورى، واقع در منطقه 7 تهران، خيابان 
با  مراسم  اين  كه  بود  ديده  تدارك  مطهرى 
حاشيه هاى پررنگى همراه شد. مدعوين اين 
بهداشت،  وزير  هاشمى،  سيدحسن  مراسم 
سازمان  رئيس  على محمدى،  حجت االسالم 
اوقاف و امور خيريه كشور، سيدحسين هاشمى، 
استاندار تهران، مرتضى طاليى، نايب رئيس 
شوراى اسالمى شهر تهران، على اصغر پيوندى، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى، محمد 
حاجى آقاجانى، معاون درمان وزارت بهداشت 
و جمعى از مشاوران وزارت بهداشت بودند.  
متاسفانه طى نيم قرنى كه از وقف زمين مذكور 
گذشته، به داليل مختلف نيت اصلى واقف كه 
احداث مركزى با كاربرى درمانى بوده، محقق 
نشده و از 2 سال پيش تالش هايى از جانب سازمان 
اوقاف و دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى براى 
ساخت يك مجموعه مدرن فوق تخصصى براى 
درمان بيماران ناشى از سوختگى انجام و درنهايت 
مجوزهاى الزم هم از شهردارى و شوراى اسالمى 

شهر تهران دريافت مى شود.
ناگفته نماند كه ساخت چنين مراكزى در سراسر 

كشور، از نيازهاى بسيار مهم نظام درمان محسوب 
مى شود، چرا كه در سراسر كشور باوجود حدود 
800-700 تخت سوانح سوختگى، تخت هاى 
استاندارد براى اين منظور بسيار انگشت شمار 
است، اما قطعا ساخت چنين بيمارستان هايى، آن 
هم در شهرى با تراكم جمعيتى باال مانند تهران، 
نياز به دقت نظر ويژه در جانمايى و همين طور 
مطالعات مربوط به «پيوست اجتماعى» و بررسى 
دقيق تبعات اجتماعى احداث چنين پروژه هاى 
عمرانى اى دارد. اينكه چقدر در مورد اين مسائل 
دقت نظر وجود داشته، بحثى است كه بايد به 
آن پرداخته شود ولى به هرحال آيين كلنگ زنى 
بيمارستان موقوفه مرحوم عميدى، با اعتراض 
شديد همسايگان و اهالى محل مواجه شد به نحوى 
كه اصل مراسم، تحت الشعاع اين اعتراضات قرار 
گرفت. ظاهرا بحث اصلى معترضان به ساخت 
اين مجموعه درمانى، مشكالت ترافيكى اى است 
كه ممكن است در آينده گريبان اين منطقه را 
بگيرد و البته نگرانى از كاهش قيمت اراضى آن 
محل هم قطعا بى تاثير نبوده است. ضمن اينكه 
زمزمه هايى هم از جانب برخى از همسايه ها 
شنيده مى شد كه نشان دهنده نگرانى هايى درباره 
عفونت هاى بيمارستانى و مسائل بهداشتى بود. 

چه كسى كلنگ اول را مى زند؟!
با ورود وزير بهداشت و ديگر مسئوالن به 
مراسم كلنگ زنى، اين نگرانى ها آشكار شد. 
هركدام از مسئوالن كه وارد محل مى شدند، 
اطراف  در  همسايگان  از  معترضانه  حلقه اى 

آنها زده مى شد.
اعتراضات به حدى بود كه فضاى جلسه را 
كامال تحت تاثير خود قرار داد؛ تا آنجا كه 
هيچ كدام از مسئوالن حاضر در مراسم، حتى 
حاضر به زدن كلنگ اول احداث اين بيمارستان 
نشدند و نهايتا فرزند مرحوم عميدى نورى 
شخصا اين كار را انجام داد. جديت و شدت 
هاشمى را هم  دكتر  مردم محل،  اعتراضات 
وادار به بيان اين حرف كرد كه: «هنگامى كه 
وارد شدم، تعدادى از شهروندان براى ساخت 
اين بيمارستان اعتراض داشتند. اگر مى دانستم 
مردم ناراضى هستند، جلسه هيات دولت را 
ترك نمى كردم و نمى آمدم. از آقاى طاليى 
درخواست دارم به عنوان نماينده شوراى شهر 
تهران موضوع را بررسى كند و آنچه حكم و 
قانون مى گويد، انجام شود.» وزير بهداشت 
«احداث  بود:  گفته  سخنانش  از  بخشى  در 

بيمارستان به زور نمى شود.»

آن روى سكه
اما فرزند مرحوم عميدى نظر ديگرى در اين باره 
دارد. او به خبرگزارى مهر گفته: «اعتراض اهالى 
محل، بى مورد است. 50 سال قبل، اين زمين وقف 
بيمارستان شده و آن زمان اصال اينجا خانه اى نبود 
و همه اش بيابان بود. همين شهروندان محترم  
اطراف زمينى كه كاربرى آن مشخص بود، خانه 
ساختند و خود ما هم اولين سازنده هاى خانه كنار 
اين زمين بوديم. حاال آمده اند و مدعى شده اند.» 

تعيين زمينى ديگر در شمال شرق تهران
رئيس  حافظى،  رحمت ا...  ديگر،  طرف  از 
شوراى  محيط زيست  و  سالمت  كميسيون 
خود  خبرى  نشست  در  تهران  شهر  اسالمى 
داد  اهالى معترض محل  به نوعى حق را به 
يك  در  است  قرار  ساختمان  «اين  گفت:  و 
زمين به مساحت 5200 متر كه در يك كوچه 
8 مترى در خيابان يوسفيان واقع شده، احداث 
شود كه براى اين منظور بسيار نامناسب است 
منازل  ديوار  به  ديوار  دقيقا  بيمارستان  چون 
مسكونى ساخته مى شود.» وى پيشنهاد داد با 
همكارى شوراى شهر، شهردارى و دانشگاه 
علوم پزشكى شهيدبهشتى زمينى ديگر ترجيحا 

در منطقه شمال شرق تهران درنظر گرفته شود 
و پس از كسب تاييديه هاى كارشناسان فنى، 
براى ساخت بيمارستان سوختگى آماده شود. 
البته حافظى تعريف كاربرى چنين زمينى در 
يك خيابان 8 مترى براى احداث بيمارستان را 
گردن كميسيون ماده 5 انداخت و گفت: «در اين 
خصوص بايد از خود اين افراد سوال شود كه 

استناداتشان دراين باره چه بوده است.»
وزير  درخواست  با  كه  است  درحالى  اين 
بهداشت از سردار مرتضى طاليى، وى مسئول 
رسيدگى به اين قضيه شده است. نايب رئيس 
شوراى اسالمى شهر تهران هم روز سه شنبه 
داشت:  اظهار  خود  دستور  از  پيش  نطق  در 
«اين زمين از 50 سال گذشته به نام بيمارستان 
وقف شده بود. وقتى از مسئوالن سوال كردم 
كه آيا مى توان اين زمين را تبديل به احسن 
با  داد  اختصاص  ديگرى  كاربرى  به  و  كرد 

جواب منفى روبرو شدم.»
به هرحال كلنگ اول بيمارستان سوختگى عميدى 
را فرزند خود واقف بر زمين زد ولى بايد منتظر 
ماند و ديد كه باالخره كلنگ هاى ديگرى هم براى 
احداث بيمارستان سوختگى مرحوم عميدى به 

زمين خواهد خورد يا نه؟

 شعيب 
شاه زمانى

در حريمى كه 
حريمى نيست

 حجت االسالم 
ابراهيم اخوى

روان شناس بالينى مركز 
مشاوره حوزه علميه قم

با ورود دنياى مجازى به زندگى روزمره 
ما، هر روز شاهد موضوعى تازه و اتفاقى 
اسرار  از  بخشى  آن  در  كه  هستيم  نو 

آدم هاى اطرافمان برمال مى شود.
 زندگى رسانه اى و حضور در دنياى 
مجازى، همانند حريمى شيشه اى است 
حياط  درون  اينكه  گمان  به  افراد  كه 
خلوتى قرار گرفته اند، از مراقبت كافى 
در اين باره باز مى مانند، حال آنكه اين 
فضاى شخصى امروزه به هيچ وجه امن 
نيست و هر فردى مسئول اصلى مراقبت 
خويش  خانوادگى  و  فردى  حريم  از 
است. صرف نظر از اينكه رفتار ناپسند 
و نامشروع هميشه ناپسند باقى خواهد 
ماند، دامن زدن ما به ترويج چنين رويه اى 

نيز از كارهاى ناروا شمرده مى شود. 
در آموزه هاى دينمان نيز از ما خواسته اند 
كه نسبت به حريم خصوصى ديگران، 
امانت دار باشيم و حرمت فرد و جامعه 
را با افشاگرى هاى خود از بين نبريم. از 
نگاه دين، همه ما در معرض نگاه و كنترل 
خداونديم و كوشش ما براى دستيابى 
تحت  هم  ديگران  شخصى  اسرار  به 
خواهد  او  مواخذه  و  خداوند  نظارت 
بود. به همان اندازه كه تجسس در امور 
همان  به  شده،  شمرده  ممنوع  ديگران 
نسبت فراگير كردن ذهن هاى ديگران 
ممنوع  نيز  نادرست  مسايل  به  نسبت 
است؛  يعنى هم نبايد دنبال كشف گناه 
ديگران باشيم، هم نبايد با پخش و نشر 
آن خودمان به گناه ديگرى گرفتار شويم. 
نهادينه كردن چنين فرهنگ پيشرفته اى 
فناورانه،  پيشرفت هاى  با  همگام 
مى يابد  بيشترى  اهميت  روزبه روز 
وگرنه هر روز بايد شاهد سقوط فرد 
جديدى در اين حفره هاى بى انتها باشيم. 
اصالت هاى  و  ديگران  آبروى  مراقب 

فردى خود باشيم.

يادداشت مهمان

انصاف هم خوب چيزى است. 
دست دوستى،  كسى  وقتى 
خدمت و نوعدوستى به سوى 
ما دراز كرده، بايد دستش را به 
گرمى بفشاريم و ما نيز در راه پيشبرد اهدافش تا آنجا كه مى توانيم 

به يارى اش بشتابيم.
پيش،  سال  نورى 50  عميد  ابوالحسن  مرحوم  خيرانديش،  واقف 
زمينى به وسعت 5 هزار و 344 متر در يكى از خيابان هاى فرعى 
خيابان شهيد مطهرى تهران را وقف بيمارستان كرده كه البته در 
اطالع  با  افرادى  بعدها  و  نبوده  خانه اى  هيچ  آنجا  اصال  زمان  آن 
از اينكه اين زمين وقف ساخت بيمارستان است در اطراف آنجا 

ساخت وساز كردند.
آن واقف خيرانديش با اينكه مى توانست خودش از زمينش استفاده 
و  نگاه  با  اما  بگذارد،  جاى  به  نوادگانش  و  فرزندان  براى  يا  كند 
همتى بلندى كه داشت، با ازخودگذشتگى و ايثار، مردم و همنوعان 
خود را ديده و آن را وقف ساخت بيمارستان كرد. اكنون كه پس 
از گذشت نيم قرن از آن عمل خير، مسئوالن سازمان اوقاف عزم 
خود را جزم كرده با دريافت مجوزهاى الزم از وزارت بهداشت 
و شهردارى تهران، تصميم به ساخت بيمارستان 180 تختخوابى 
آن  كلنگ زنى  به  اقدام  و  كرده  سوختگى  و  سوانح  فوق تخصصى 
كرده، بى انصافى است كه ما مصالح عمومى را نبينيم و به تنها به 

آسايش شخصى خود باشيم. 
البته در اين رابطه بايد به چند نكته توجه كنيم:

1) امروزه يكى از مشكالت و كمبودهاى حوزه درمان و سالمت 
در جامعه بيمارستان تخصصى سوانح و سوختگى است. تا آنجا 
كه ساالنه 25 هزار حادثه باعث سوختگى در كشور رخ داده و در 
 ICU حال حاضر با كمبود 2 هزار تخت بيمارستانى و 400 تخت

سوختگى مواجهيم.
2) يكى از نگرانى هاى همسايگان آن منطقه نسبت به ساخت بيمارستان، 
بحث پسماندهاى بيمارستانى، بهداشت و بيمارى هاى احتمالى از 

سرايت آلودگى هاست كه در اين زمينه بايد گفت، متخصصان و 
كارشناسان خبره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، قبل 
از صدور مجوز براى ساخت هر بيمارستانى تمام جوانب كار را 
سنجيده و سپس اقدام به صدور مجوز مى  كنند كه با اين حساب 

هيچ جاى نگرانى در اين مورد وجود ندارد. 
3) حادثه خبر نمى كند و براى همه محتمل است. هر كدام از ما نيز 
در معرض حادثه و سانحه ايم. آن وقت است كه دنبال نزديك ترين 
بيمارستان و درمانگاه مى رويم. آن وقت است كه قدر نزديك بودن 
و  گله  بيمارستان  همسايگى  مشكالت  از  و  دانسته  را  بيمارستان 
شكايتى نمى كنيم. حال كه اينگونه است، بيايد خود را جاى كسانى 
بگذاريم كه به بيمارستان نياز دارند و اين سوال را از خود و وجدان 

بيدارمان بپرسيم چرا بايد مانع ساخت چنين بيمارستانى شويم؟
4) آنگونه كه در اخبار ديديم و شنيديم، برخى از همسايگان محترم 
بيمارستان  ساخت وساز  براى  شده  ايجاد  صداى  و  سر  به  نسبت 
موقع  سروصداها،  اين  پرسيد مگر  آنها  از  بايد  بودند، كه  گله مند 
در  روز  هر  مگر  نداشت؟  وجود  ما  شخصى  منازل  ساخت وساز 
كوچه پس كوچه هايمان صداى تخريب منازل فرسوده و تجهيزات 

ساختمانى و... را نمى شنويم؟ چرا آنجا اعتراض نمى كنيم و... 
5) يكى ديگر از دغدغه هاى اهالى محترم آن منطقه، ايجاد ترافيك 
محترم  مسئوالن  گفت،  بايد  كه  هستند  خود  منازل  محدوده  در 
كرده اند  صادر  را  بيمارستانى  چنين  ساخت  مجوز  كه  شهردارى 
را تدابير الزم و پيش بينى هايى را براى اين مساله در نظر گرفته و 

پس از كارشناسى هاى تخصصى اقدام به ساخت مجوز كرده اند.
6) اكنون كه قرار است با فداكارى آن واقف مرحوم، اين زمين به 
بيمارستان تخصصى سوانح سوختگى در 10 طبقه فوقانى و 5 طبقه 
زيرزمين و پاركينگ تبديل شود و خيرين نيز براى كمك به ساخت 
چنين بيمارستانى كه يكى از كمبودها و ضرورت هاى اين مرزوبوم 
است اقدام كرده اند بياييد با كمى مهربانى، نه تنها مانع اين كار خير 
و خداپسندانه نشويم، بلكه گوشه اى از كار را دست بگيريم و در 

حد توان خود به اين امر خير كمك كنيم.

دو كلمه با همسايگان محترم بيمارستان

 حجت االسالم 
حسين ژوليده
كارشناس وقف

حاشيه هاى مراسم كلنگ زنى
1) اعتراض شهروندان به مراسم كلنگ زنى بيمارستان.

2) امتناع وزير بهداشت از كلنگ زنى و موكول  كردن موضوع به 
رسيدگى مجارى قانونى.

3) سخنرانى رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور بدون اشاره 
به گاليه و اعتراض شهروندان در مورد اهميت وقف و ساخت 

اين بيمارستان.
سيدحسن  يعنى  سوم  سخنران  برنامه،  مجرى  اصرار  رغم  به   (4

هاشمى، استاندار تهران، از ايراد سخنرانى صرف نظر كرد.
5) در انتهاى سخنرانى ها از فرزند واقف دعوت شد تا لوح تقدير را از 
دست وزير و رئيس سازمان اوقاف دريافت كند كه با فريادهاى شهروندان 
مراسم به هم ريخت و مسئوالن براى كلنگ زنى وارد محوطه شدند.

6) هيچ مسئول ديگرى نيز در نهايت كلنگ را بر زمين نزد!
7) باالخره با سالم و صلوات، فرزند واقف در ميان اعتراض شهروندان، 

كلنگ اول را خودش بر زمين زد.
8) بعد از گذشت 2 ساعت از مراسم كلنگ زنى، شهروندان، همچنان 
با مسئوالن صحبت مى كردند اما حجت االسالم محمدزاده، مديركل 
اوقاف تهران، آب پاكى را روى دست همه ريخت و گفت تا چند 
نگهدارى  مسئول  اوقاف  مى شود.  آغاز  گودبردارى  ديگر  ساعت 
موقوفات و بهسازى آن است و براى ساخت اين بيمارستان تمام 
مراحل قانونى آن طى شده و هيچ ايراد قانونى ندارد. آقاى دكتر 
كوليوند كه متخصص در تائيد مجوز ساخت بيمارستان است نيز تائيد 
كرد كه در اين منطقه مى شود بيمارستان ساخت و مجوزها داده شده.
9) گم شدن كلنگ بعد از مراسم كلنگ زنى هم از نكته هاى جالب توجه 

اين مراسم بود.

هنگامى كه وارد شدم، هنگامى كه وارد شدم، 
تعدادى از شهروندان تعدادى از شهروندان 
براى ساخت اين براى ساخت اين 
بيمارستان اعتراض بيمارستان اعتراض 

داشتند. اگر مى دانستم مردم داشتند. اگر مى دانستم مردم 
ناراضى هستند، اصال جلسه هيات ناراضى هستند، اصال جلسه هيات 
دولت را ترك نمى كردم و به اين دولت را ترك نمى كردم و به اين 
مراسم نمى آمدممراسم نمى آمدم
- دكتر قاضى زاده هاشمى - دكتر قاضى زاده هاشمى 

اين زمين از اين زمين از 5050 
سال گذشته به نام سال گذشته به نام 

بيمارستان وقف شده بيمارستان وقف شده 
بود. وقتى از مسئوالن بود. وقتى از مسئوالن 
سوال كردم كه آيا مى توان اين زمين سوال كردم كه آيا مى توان اين زمين 

را تبديل به احسن كرد و به كاربرى را تبديل به احسن كرد و به كاربرى 
ديگرى اختصاص داد يا نه، با جواب ديگرى اختصاص داد يا نه، با جواب 

منفى روبرو شدممنفى روبرو شدم
- سردار طاليى- سردار طاليى



زير ذره بين 3شماره پانصد وبيست وشش  شنبه سى خرداد نودوچهار

برنامه ملى خودمراقبتى به دنبال همه ايده ها و 
تفكرات  سالم و به دنبال بازگرداندن سالمت به 
خالقان آن است. جنس كار، تفكر مشاركتى است 
و همه ما بايد كمك كنيم تا مردم سالم تر زندگى 
كنند. برنامه ملى خودمراقبتى و بسته خدمت 
خودمراقبتى براى تحقق بند 11 سياست هاى 
كالن سالمت تدوين شده است؛ به طورى كه 
بر اساس سياست هاى كالن سالمت ابالغى 
از سوى مقام معظم رهبرى در برنامه توسعه آن 
را پيگيرى مى كنيم و به طور جدى مبتنى بر اين 
بند، تمام اهدافمان را تنظيم كرده ايم. در حال 
حاضر در دنيا يك تغيير گفتمانى در نظام سالمت 
رخ داده و ما از سيستم بيمارى محور بايد به 
سمت سالمت مردم محور برويم؛ يعنى اگر قبال 
مى گفتيم «سالمت براى مردم»، االن مى گوييم 
«سالمت براى مردم، با مردم و توسط مردم» و 
روى اين شعار تاكيد و پافشارى داريم. هدفمان 
اين است كه از طريق خانه هاى بهداشت نفوذمان 
را در جامعه افزايش دهيم و در تصميمات مردم 
در حوزه سالمت حضور پيدا كنيم. سالمت اين 
نيست كه مردم تنها در صورت بيمار شدن به 
پزشك مراجعه كنند و بهترين درمان و خدمات 
را بگيرند. البته اين حق آنهاست و در ارزان ترين 
و مقرون به صرفه ترين شرايط بايد اين خدمات 
ارائه شود اما وظيفه اصلى ما كمك به مردم براى 
سالم زيستن است. فلسفه اين كار كمك به مردم 
براى كمك به خودشان است. مردم بايد بدانند كه 
سالمت حق آنهاست و بايد طورى زندگى كنند 
كه كمترين نياز به پزشك وجود داشته باشد. اگر 
مشاركت مردم تا به حال يك رفتار استثنايى بوده، 
حاال معتقديم كه شروع سالمت از فرد و خانواده 
است و آن هم با انتخاب هاى آگاهانه و آزادانه و 
مبتنى بر عدالت. دولت بايد شرايطى را فراهم كند 
كه تمام مردم بدون مشكل و با ارزان ترين قيمت 

به گزينه هاى سالم زندگى دسترسى پيدا كنند.

سالمت، مقصد نيست؛ راه است
سالمت يك مقصد نيست، يك راه است. شما 
در هر نقطه از مسير سالمت براى بهتر شدن بايد 
برنامه داشته باشيد. وجود انسان قابل توسعه 
است و هيچ راهى براى بستن اين توسعه وجود 
ندارد پس نبايد خود را فراموش كنيم و تصور 
كنيم بيمارى و درد كشيدن حق ماست. نبايد 
تصور كنيم كه ديگران بايد دستمان را بگيرند، 
بايد خودمان دست خودمان را بگيريم و آماده 
باشيم كه از پس هر مشكلى بر بياييم. بايد خود را 
باور كنيم و اعتماد به نفس داشته باشيم و اين شرط 

سالم زيستن است.
تنها نقطه افتخار ما بيمارستان هاى پيشرفته و 
پزشكان پنجه طال نيستند، بلكه مردم به عنوان 
خالقان سالمت قابل افتخار و احترامند. سالمت 
توسط ما و انتخاب هاى ما خلق مى شود. درست 
است كه گزينه هاى عادالنه و مقرون به صرفه بايد 
در اختيار مردم قرار گيرد ولى هرچه مردم آگاه تر 
باشند، دولت و مجلسى را انتخاب مى كنند كه براى 
سالمت آنها بيشتر هزينه مى كند. در اين شرايط 
سالمت قربانى سياست و تجارت، توسعه و 
امنيت نخواهد شد. پس هدف ما پرورش خالقان 
سالمت است و نه فقط تشخيص و درمان بيمارى. 
نام وزارت ما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى است ولى چرا نبايد نام آن را به وزارت 
سالمت، ارتقاى سالمت و توانمندسازى خالقان 
سالمت تغيير دهيم؟ مگر 80 ميليون ايرانى سالمت 
را نمى سازند؟ چرا حوزه آموزش سالمت به مردم 
ارزش سرمايه گذارى به اندازه تربيت يك پزشك 

تا به حال نداشته است؟
برنامه خودمراقبتى به دنبال همه اين ايده ها و 
تفكرات و به دنبال بازگرداندن سالمت به خالقان 
سالمت است، جنس كار، تفكر مشاركتى است و 

همه ما بايد كمك كنيم تا مردم سالم زندگى كنند.
تمركز ما تا به حال و در حوزه سالمت تنها بر روى 
ساخت بيمارستان و كلينيك هاى فوق تخصصى 
و مراكز بهداشتى درمانى بوده و در حال حاضر 
18هزار خانه بهداشت داريم و 20 ميليون خانوار 
كه در 20 ميليون خانه زندگى مى كنند. پس بايد 

20 ميليون خانه سالمت داشته باشيم؛ يعنى خانه اى 
كه فردى در آن زندگى كند كه براى محافظت از 
سالمت خود و خانواده اش توانمند است و نام او 
سفير سالمت است. براى تربيت سفير سالمت 
بايد از رابطان، بهورزان و مراقبان سالمت خانواده 

استفاده كنيم. 

بازخوانى آمار و ارقام موجود
در حال حاضر، هر ايرانى 2برابر ميزان مجاز روزانه 
نمك مصرف مى كند و. اصلى ترين عامل بيمارى 
پرفشارى خون نمك و اصلى ترين علت مرگ 
ناشى از سكته قلبى، پرفشارى خون است. دوسوم 
نمك دريافتى روزانه در خانه ها استفاده مى شود 
پس اين مردم هستند كه مقصرند. اگر بهترين 
بيمارستان را هم بسازيم، نقشى در آگاهى رسانى 

به مردم درباره فرهنگ سالمت ندارد و اينجاست 
كه مى گويند يك دالر سرمايه گذارى در آموزش 
سالمت به اندازه 10 دالر بازگشت سرمايه دارد. 
استراتژيك  برنامه هاى  در  را  خودمراقبتى  اگر 
وزارت بهداشت ادغام كنيم، بين 7 تا 20 درصد 

بازگشت منابع را شاهد خواهيم بود.
درصد  از 80  مى توان  سالم  زندگى  سبك  با 
بيمارى هاى قلبى عروقى پيشگيرى كرد. 90درصد 
ديابت نوع 2، و 40 درصد سرطان ها قابل پيشگيرى 
هستند و آن هم با سبك زندگى سالم. 10 درصد 
مردم كشور سيگارى هستند و 4 درصد قليان 
مصرف مى كنند. ساالنه 63 هزار نفر به خاطر 
استعمال سيگار جان خود را از دست مى دهند و 
10 هزار ميليارد تومان صرف دخانيات مى شود. 
80درصد مردم كشورمان كمتر از ميزان توصيه 

شده ميوه و سبزى در روز مصرف مى كنند و 
33درصد آنها كم تحرك هستند. 50 درصد مردم 
چاق هستند و يا اضافه وزن دارند، 19 درصد مردم 
هم مبتال به پرفشارى خون هستند. 13 درصد مردم 
اختالالت قند خون دارند و 27 درصد كلسترول 
باال دارند. همه اين موارد را با سبك زندگى سالم 
مى توان كنترل كرد. بايد 80 ميليون ايرانى برنامه 
روزانه خودمراقبتى داشته باشند. ما در وزارت 
بهداشت به اين باور رسيد ه ايم كه مشاركت مردم 
يك ضرورت است. زيرساخت هاى اين كار و 
بسته هاى خدمتش به همراه آموزش ها را فراهم 
كرده ايم و به دنبال اين هستيم كه در هر خانه اى 
يك سفير سالمت داشته باشيم، هر 50 خانه يك 
رابط سالمت داشته باشد و رابطان در شناسايى و 
تربيت سفيران به ما كمك كنند. سفير سالمت در 
واقع سفير وزير بهداشت در هر خانواده است. با 
اين روش چتر سفيران و رابطان سالمت در كشور 
تكميل مى شود و در كنار ساختارهاى سنتى ارائه 
خدمت سالمت، دو يار ديگر يعنى رابط و سفير 

سالمت داريم.

سالمت هم نگاهى تازه مى خواهد
ما به طور سنتى هميشه مى گفتيم كه هدفمان افزايش 
اميد به زندگى مردم است، در نظام سالمت مردم 
محور و خودمراقبتى اما به دنبال افزايش كيفيت 
زندگى هم هستيم و مى خواهيم با اميد زندگى 
كنيم. در واقع به جاى اين كه تنها روز را به زندگى 
اضافه كنيم، بايد زندگى را هم به روزها اضافه كنيم 
و الزمه اين تغيير نيازمند توجه جدى به مشاركت 
مردمى است.يكى ديگر از مهم ترين اهداف ما 
بايد تغيير در نظام پرداخت ها، به خصوص در 
حوزه بيمه ها باشد. چطور در مورد بيمه اتومبيل، 
اگر كسى از بيمه اش استفاده نكند، سال آينده از 
تخفيف برخوردار است ولى اين اتفاق در مورد 
بيمه سالمت نمى افتد؟ كسى كه بيمار است بارها 
و بارها از دفترچه بيمه اش استفاده مى كند و همان 
حق بيمه اى را مى پردازد كه شخص سالم بدون 
استفاده از دفترچه بيمه اش مى پردازد. تغيير اين 
روند خود ايجاد انگيزه قوى براى مراقبت از 

سالمت است.االن ديگر اين عقيده وجود دارد 
كه حكومت ها هستند كه بايد سالمت را بين 
بخش سالمت، همه قوا، مردم و بازار توزيع كنند 
چون سالمت يك محصول مشترك است و ما در 
عصر انقالب اطالعات هستيم. ما مى خواهيم براى 
وزارت بهداشت دو بال ايجاد كنيم و ريشه هايش 
را در جامعه افزايش دهيم. گفتمان ارتقاى سالمت 
مى گويد فقط به فكر مديريت بيمارى ها نباشيم 
بلكه سبك زندگى مردم را مديريت كنيم و براى 
اين كار مردم را توانمند كنيم و اقدام جامعه براى 
سالمت را افزايش دهيم. در اين ميان عالى ترين 
سطح مشاركت، مشاركت مادام العمر فردى براى 
حفظ سالمت است با اين شعار: «يك عمر سالمت 
با خودمراقبتى» بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه 
منابع حوزه سالمت و اعتبارات شايد پايدار نباشند 
پس چاره اى جز اين نداريم كه بر توانمندى مردم 
تكيه كنيم و آموزش و پرورشى داشته باشيم كه نسل 
آزاد، ماهر، توانمند، مشاركت جو و مسئوليت پذير 
تربيت مى كند، جاده اى بسازيم كه ايمن است 
و ساالنه 19 هزار نفر جانشان را در انها از دست 
نمى دهند، خودرويى بسازيم كه ايمن است و 
ساالنه چندين هزار نفر قربانى آنها نمى شوند، 
اشتغال ايجاد كنيم تا مردم به سمت اعتياد نروند و 

همه اينها سرمايه گذارى براى سالمت است.
هر كارى كه فرد با تحصيالت نه چندان باال، براى 
زنده ماندن، سالم زندگى كردن، خوب زندگى 
كردن، پيشگيرى از بيمارى، مديريت بيمارى 
مزمن، مديريت بيمارى حاد و براى بازگشت به 
سالمت بعد از بيمارى انجام مى دهد و براى انجام 
اين كار از مشورت يك نيروى تحصيل كرده استفاده 
مى كند، خودمراقبتى است. انسان خودمراقب 
كسى است كه بداند وظيفه دارد از ديگران، جامعه، 
محيط زيست و كشورش هم مراقبت كند و اين 
بخشى از سالمت معنوى يك انسان كامل است. 65 
تا 85 درصد همه مراقبت ها، خودمراقبتى است. ما 
براى اين كه به اين درصد برسيم تا به حال چقدر 
سرمايه گذارى كرده ايم و  براى تربيت 25 درصد 
مابقى كه پزشكان متخصص و فوق تخصص 

هستند، چقدر سرمايه گذاشته ايم؟!

اهميت و ضرورت ارتقاى آگاهى در حوزه سالمت

سالمت از خودمراقبتى آغاز مى شودسالمت از خودمراقبتى آغاز مى شود
 دكتر شهرام رفيعى فر

سرپرست دفتر آموزش و ارتقاى 
سالمت وزارت بهداشت

اگر بهترين اگر بهترين 
بيمارستان را هم بيمارستان را هم 

بسازيم، نقشى بسازيم، نقشى 
در آگاهى رسانى در آگاهى رسانى 
درباره فرهنگ درباره فرهنگ 
سالمت ندارد سالمت ندارد 

و اينجاست و اينجاست 
كه مى گويند كه مى گويند 

يك دالر يك دالر 
سرمايه گذارى سرمايه گذارى 

در آموزش در آموزش 
سالمت، سالمت، 1010دالر دالر 

بازگشت سرمايه بازگشت سرمايه 
دارد و اگر دارد و اگر 

خودمراقبتى را خودمراقبتى را 
در برنامه هاى در برنامه هاى 

استراتژيك خود استراتژيك خود 
ادغام كنيم، از ادغام كنيم، از 
7 تا  تا 2020 درصد  درصد 
بازگشت منابع بازگشت منابع 
خواهيم داشتخواهيم داشت
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كمپين شهروند سالم همان كمپينى 
بيلبوردهاى  روزها  اين  كه  است 
شهر تهران را پركرده از پيام هاى 
بهداشتى كه براى چند لحظه هم 
كه شده به ما گوشزد مى كند كه چه بيمارى هايى 
در كمين ما هستند و چگونه مى توانيم با اصالح 
شيوه زندگى مان از آنها دور شويم. تقريبا 90 درصد 
بيلبوردها و تابلوهاى تبليغاتى شهر تهران در اتوبان ها 
و خيابان هاى اصلى و فرعى به اين پيام هاى بهداشتى 
با طرح هاى گرافيكى شان اختصاص پيدا كرده كه 
تا كنون بازخوردهاى بسيار خوبى را در برداشته. اما 

ايده اين طرح از كجا آمد؟

سيدمجتبى موسوى، معاون فرهنگى و هنرهاى شهرى، 
سازمان زيباسازى شهر تهران در گفت وگو با «سالمت» 
در مورد چند و چون اجراى طرح كمپين شهروند سالم 
يكى  سالمت  موضوع  اينكه  بيان  با  وى  داد.  توضيح 
از اولويت هاى مهم ما براى سازه هاى تبليغاتى است 
توضيح مى دهد: «طى 10 ماه اخير به جزء مناسبت هاى 
فرهنگى، تصميم گرفتيم در سازه هاى تبليغاتى، عالوه بر 
موضوعات مناسبتى، رويكردهاى جديد با موضوعات 
مختلف اجتماعى و فرهنگى را با طرح هاى گرافيكى بهتر 
و مناسب تر و حتى عكس هم داشته باشيم، اما موضوع 
سالمت اولين بار به وسيله شوراى فرهنگى ما مطرح شد 
و تاكيد شد اگر به طور جامع كار كنيم، تاثير بيشترى بر 
مردم خواهد داشت.» موسوى با اشاره به اينكه در سازمان 
زيباسازى مقرر شد تا در يك دوره زمانى مشخص به 
موضوع سالمت بپردازيم، ادامه داد: «ابتدا تعيين شد كه 
در يك دوره زمانى 15 روزه به موضوع سالمت بپردازيم 
و به همين منظور با مسئوالن وزارت بهداشت جلساتى 
را برگزار كرديم تا محتواى پيام هاى سالمتى را آنها در 
اختيارمان قرار دهند.»آن طور كه معاون فرهنگى و هنرى 

سازمان زيباسازى شهر تهران بيان مى كند، براى  هماهنگى 
طرح ها، يك كارگاه 3 روزه، برگزار شد كه در آن 80 
هنرمند و دانشجو شركت و اساتيد راهنماى برجسته 
گرافيك و تصويرسازى نيز حضور داشتند. جالب است 
بدانيد بيش از 400 طرح براى  ارائه پيام هاى سالمتى 
ارائه شد كه از بين آنها 150 طرح توسط اساتيد راهنما 
انتخاب و معرفى شدند. موسوى با بيان اينكه طرح هاى 
سالمتى بهداشتى از 15 تا پايان دى ماه در بيلبوردهاى شهر 
خواهند بود، مى گويد: «در ابتدا مسئوالن وزارت بهداشت 
به دليل بازخوردهايى كه از طرح هاى قبلى ما مثل طرح 
نگارخانه ها در سطح شهر گرفته بودند، به ما پيشنهاد 
دادند كه در يك زمان مشخص پيام هاى سالمتى را نيز 
در سازه هاى تبليغاتى استفاده كنيم.» وى در پاسخ به اين 
سوال «سالمت» كه چرا دى ماه را براى اين طرح انتخاب 
كرديد، توضيح داد: «شايد بالغ بر 100 مناسبت بهداشتى 
مانند روز جهانى ايدز و هفته سالمت و... وجود دارد كه 
نمى توانيم در تمام اين مناسبت ها سازه هاى تبليغاتى را 
به اين موضوع اختصاص دهيم، ولى در اين زمان چون 
مناسبت ها كمتر بود، توانستيم تعداد سازه هاى بيشترى را 
خالى كنيم و فرصت مناسبى ايجاد شد كه اين پيام ها را 
به صورت جمعى قرار بدهيم.» به گفته معاون فرهنگى 
و هنرى سازمان زيباسازى شهردارى تهران در اين مدت 
15روزه عالوه بر بيلبوردهاى خيابانى، تابلوى ايستگاه هاى 
مترو و اتوبوس و تلويزيون هاى قطار شهرى نيز به موضوع 

سالمت اختصاص يافته است. 

اولويت؛ پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير
اولويت هايى كه براى پيام هاى بهداشتى انتخاب شدند، 
بيشتر مربوط به مصرف كمتر نمك و قند و شكر است 
و اصالح الگوى تغذيه اى مردم. اين پيام ها بر چه اساسى 
انتخاب شدند؟ دكتر شهرام رفيعى فر، رئيس اداره آموزش 
سالمت وزارت بهداشت در گفت وگو با «سالمت» در 

اين زمينه به اولويت هاى نظام سالمت اشاره مى كند: 
«براساس اطالعات ما در وزارت بهداشت، مردم بيشتر 
به دليل بيمارى ديابت و سكته هاى قلبى و مغزى و 
سرطان ها جان خود را از دست مى دهند كه عوامل خطر 
آنها وضعيت تغذيه مردم است به صورتى كه مصرف 
نمك و قند و چربى باالست و همين موضوع باعث چاقى 
و اضافه وزن مى شود. پيش زمينه ديابت و سرطان ها و 
سكته هاى قلبى و مغزى نيز چاقى و اضافه وزن است.» 
دكتر رفيعى فر، عامل خطر ديگر بيمارى هاى غيرواگير را 
مصرف سيگار بيان مى كند: «10 درصد جمعيت سيگارى 
هستند و 4 درصد نيز قليان مى كشند و ساالنه 36 هزار 
نفر بر اثر دخانيات جان خود را از دست مى دهند. در 
دنيا ثابت شده مصرف كمتر سيگار مى تواند از بسيارى از 
مرگ هاى ناشى از بيمارى هاى غيرواگير پيشگيرى كند.» 
آن طور كه رئيس اداره آموزش سالمت شرح مى دهد 
اصالح الگوى تغذيه و تحرك مناسب و كاهش مصرف 
دخانيات مى تواند تا 40 درصد از سرطان ها پيشگيرى 
كند. به همين دليل محتوايى كه براى تبليغات بهداشتى 
انتخاب شده به اصالح شيوه زندگى مردم اختصاص 
يافته كه اولويت هاى اصلى در پيشگيرى از بيمارى هاى 
غيرواگير است. ايدز موضوع مهم ديگرى بود كه بنا به 
گفته دكتر رفيعى فر جزء اولويت هايى بود كه مردم  بايد 
نسبت به آن آگاه باشند: «ايدز يك مساله اجتماعى است 
و بايد در مورد آن مردم را بيشتر آگاه كنيم به همين  دليل 
از بسته هاى آموزشى كه در دفتر آموزش سالمت تهيه 
كرده بوديم، استفاده كرديم و در اختيار سازمان زيباسازى 
قرار داديم.» دكتر رفيعى فر با اشاره به بازخوردهاى 
خوبى كه از اين طرح دريافت شده، تاكيد كرد: «بعد 
از اتمام اين پروژه در تهران، طرح ها را در ساير نقاط 
كشور نيز اجرا خواهيم كرد و قصد داريم اين كار را 
با همكارى سازمان زيباسازى در فواصل زمانى ديگر 

نيز تكرار كنيم.»

 مهديه 
آقازمانى

در كالن شهر تهران انسان هاى مختلف از اقشار گوناگون با 
آداب اجتماعى فرهنگى و ويژگى هاى تربيتى متنوع زندگى 
مى كنند كه هر يك ديدگاه هاى خاص خود را دارند. اين افراد 
هر تبليغاتى با هر مضمونى را نمى پذيرند و به عبارتى پيامى 
كه از تبليغات روى بيلبوردها بهداشتى و تجارى و... ارائه 
مى شود براى هر گيرنده اى مناسب نيست و نمى تواند تاثيرى 
يكسان روى افراد بگذارد. تبليغاتى كه در خيابان ها و نقاط 
مختلف شهر نصب مى شوند بايد با توجه به طبع مخاطبان 
نوشته شود. در يكى از اين تبليغات بهداشتى نوشته شده اعتياد 
بمبى است كه خانواده را منفجر مى كند. واقعا اين پيام براى 
چه كسى نوشته شده است. اگر اين پيام براى پيشگيرى است 
بايد گفت چنين پيامى براى افرادى كه درد اعتياد را نكشيده اند 
كامال بى مفهوم است و اگر براى معتادان نوشته شده؛ آنهايى كه 
معتاد هستند اغلب سوادى ندارند، به علت شرايط جسمى شان 
نسبت به اطراف بى توجهند يا محل گذرشان از اين خيابان ها 
به  بايد  بنابراين  نمى بينند،  را  تبليغاتى  چنين  اصال  و  نيست 
اين نكته توجه داشت كه يك تبليغات در چه مدت زمانى و 

مكانى و براى آن از چه كلماتى استفاده مى شود. 
در  تبليغات  اين  بايد  است  معتادان  به  مربوط  تبليغات  اگر 
مكان هايى كه معتادان را ترك مى دهند يا جمعيت مبتال به 
ايدز وجود دارند منتشر شوند. درست است كه بايد هشدار 
داد ولى اين هشدارها چه ميزانى بايد باشد؟ آيا اين هشدارهاى 
بى رويه باعث بدبينى مردم نسبت به معتادان نمى شود و آنها 

را از چتر حمايتى ما دور نمى كند.

تبليغات منفى بى اثر است
تبليغات بايد كامال محتاطانه و ماهرانه انتخاب شوند. حجم 
تبليغات بايد زياد باشد ولى به صورت غيرمستقيم مطرح شوند 
و به جاى نگاه سلبى، نگاهى ايجابى داشته باشند. متاسفانه در 
بيشتر تبليغات هاى ما امر و نهى و هشدار ديده مى شود. اين نوع 
نوشتار يا گفتار آنچنان كه بايد در دل انسان ها نمى  نشيند. حتى 
در ساخت فيلم نيز اينطور عمل مى كنيم براى اينكه بتوانيم به 
عده اى كه در حال انجام كار غيرقانونى هستند هشدار دهيم و 
آنها را از اعمال خالف قانون برحذر بداريم از هشدار و امر و 
نهى استفاده مى كنيم. گاهى هم براى نشان دادن خطر، بدترين 
صحنه را به مردم نشان مى دهيم. آيا بهتر نيست براى اينكه 
موضوعى را به ذهن ها القاء كنيم، اعتماد را افزايش دهيم و 
اميدوارى و زندگى و حس نشاط را در مردم به وجود آوريم. 
وقتى تبليغات سياه است و احساس ترس، بى اعتمادى و نااميدى 
در مردم ايجاد مى كند، طبعا خسته كننده و بى نتيجه است و به 
جاى اينكه اثر مثبتى داشته باشد بى تاثير و در درازمدت اثر 
منفى به جاى خواهد گذاشت. متاسفانه در جامعه ما تبليغات 
بهداشت روان مثبت براى نشاط زندگى، جوانى و... خيلى كمتر 
ديده مى شود. تبليغات بايد غيرايدئولوژيك و زبان عام ترى 
داشته باشد. اشعار سعدى هنوز بعد چندصد سال جاندار و 
لطيف است چون از جناحى عليه گروه ديگر نيست و سعدى 
در اشعارش سعى دارد همه انسان ها از هر قشرى را تحت 
پوشش قرار دهد و كلمات منفى در آن ديده نمى شود. پيام ها 
آنقدر مثبت است كه هركسى مى تواند در ذهن خود پيام مثبت 

و سازنده اى را از آن دريافت كند. 

بعد هر تبليغات، نياز به ارزيابى است
وقتى قرار است در يك منطقه اى از شهر تبليغاتى نصب شود 
حتما بايد با خصوصيات فرهنگى و روانى مردم منطقه آشنايى 
داشت. بايد ديد قبال چه پيام هايى داده شده و چه بازخوردى 
داشته است. موقعيت زمانى نيز بايد در نظر گرفته شود. اينكه 
مردم در اين زمان هوشيارى كامل براى درك تبليغات و پيام 
را دارند يا مشغول گرفتارى هاى ديگرى هستند. فقط به اين 
اميد كه تبليغات را در جاى مناسبى نصب كنيم تا شمار زيادى 
از مردم آن را ببينند به اين معنا نيست كه در دل و جان آنها 
بايد  حتما  بهداشتى  تبليغات  بپذيرند.  را  پيام  و  بنشيند  هم 
مضمونى با محتواى شور زندگى داشته باشد. تجربه نشان 
داده ترساندن مردم از مرگ باعث نمى شود كه آنها به طرف 
كارهاى پرخطرى كه باعث فوت مى شود نروند. تبليغات منفى، 
براى ذهن آزاردهنده هستند. بايد همه جانبه تر و گسترده تر و با 
ديد همه مخاطب ها به تبليغات نگاه كرد. وقتى تبليغى صورت 
مى گيرد حتما بايد ارزيابى شود كه اين تبليغ چه تاثيرى در 
جامعه داشته، مثال چقدر باعث شده رفتار مردم تغيير كند يا 
تعداد معتادان جامعه از سال قبل چقدر كاهش يافته است. 
متاسفانه چون داده هاى ثبت شده اى وجود ندارد، ارزيابى ها 
بسيار دشوار انجام مى شود. به هرحال وقتى محركى در جامعه 
تزريق مى شود بايد منتظر واكنش هاى مردم بود. اگر ارزيابى 

وجود نداشته باشد بهترين رو ش ها هم شناخته نمى شوند. 

تبليغ بدون آلودگى بصرى و ذهنى 
خواست  هرگاه  كه  است  شهردارى  به  متعلق  شهر  صحنه 
مى تواند به هركسى با هر محتواى تبليغاتى كرايه دهد. اين 
كار آلودگى بصرى و ذهنى در مردم ايجاد مى كند. آيا اين 
شهر  در  كه  تابلوهايى  از  خيلى  است.  هزينه  بدون  آلودگى 
نصب شده اند اصال منفعتى براى مردم ندارند. اين كار باعث 
مى شود فرصت هايى كه يك انسان تاثير گذار ممكن است با 
يك پيام به جا ايجاد كند از بين  بروند. ما اجازه ندارم روح 
بازى  به  را  مردم  روح  تا  دهيم  كرايه  كسى  هر  به  را  شهر 
بگيرد. اگر به اتوبان هاى اطراف تهران نگاه كنيم تقريبا در هر 
100 متر يك تبليغات وجود دارد. مردم هنگام رانندگى و با 
آن سرعت باال به اين تبليغات توجهى نمى كنند حتى نسبت 
به آن احساس بدى هم دارند. چنين تبليغاتى تبليغات خوب 
را هم تحت پوشش قرار مى دهد و از ديدها حذف مى كند. 
پيام ها بايد در كمترين ميزان و با ساده ترين و مثبت ترين شكل 

تبليغ شوند تا موثر واقع شوند.

اميد بدهيد؛ نترسانيد!

 دكتر اميد على احمدى
جامعه شناس، عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى

تبليغاتى  شهر  سطح  در  تازگى ها   
روى بيلبوردها ديده مى شود كه كمى 
بيشتر روى آنها كار شده است. در واقع 
نوآورى هاى در تبليغات فعلى صورت 
گرفته است. 3-2 حركت بسيار زيبا از 
سوى شهردارى تهران مى بينيم. يكى 
دوره اى بود كه به مدت يك هفته آثار 
هنرى از بزرگان دنيا به نمايش درآمد كه 
جلوه بصرى بسيار زيبايى به شهر داده 
بود. تبليغات ديگر مربوط به عكس هايى 
از سطح شهر تهران و نقاط مختلف 
مربوط  عكس هاى  البته  بود.  ايران 
يادآورى  از  نمايشى  بيشتر  تهران  به 
گذشته و حسرت براى روزهاى پاك 
در تهران قديم بود. اين تبليغات به 
حس  مردم  در  ناخودآگاه  صورت 
زيبايى و افسوس را تحريك مى كرد 
كه تهران يك زمانى چقدر زيبا بود. 
چند روزى است كه در سراسر شهر 
تهران تبليغاتى ديده مى شود كه در مورد 
زندگى و تغذيه سالم شهروندان است. 
در تاثيرگذارى اين تبليغات شكى نيست 
اگر تبليغات به شيوه درستى انجام شود 
بيلبوردهاى شهرى مى توانند بهترين 
پيام را در كمترين زمان به مخاطبان 
القاء كنند چون مردم به خصوص در 
شهرهاى بزرگ كمتر فرصت تلويزيون 
نگاه كردن را دارند. بحث چاقى، تغذيه 
از  يكى  نداشتن،  تحرك  و  نامناسب 
بزرگ ترين مشكالت جامعه ما و همه 
كشورهاى دنيا شده و براى مقابله با 
آن به شدت به تبليغات تغذيه اى نياز 
داريم. تبليغاتى كه اين روزها زياد 
در بيلبوردهاى سطح شهر مشاهده 
مى كنيم بسيار پرمحتوا و متفاوت تر 
از تبليغات قبلى هستند. يكى از اين 
است  همبرگرى  ساندويچ  تبليغات، 
كه داخل آن يك روغن مايع بزرگ 
قرار داده شده است. مفهومى كه از آن 
استنباط مى شود اين است كه خوردن 
يك ساندويچ همبرگر برابر است با 
خوردن مقدار روغن زياد. در تبليغاتى 
ديگر يك قندان شبيه ترازو است يعنى 
بيشتر  بخوريد  قند  بيشتر  چقدر  هر 
وزنتان باال مى رود. تبليغات ديگر ماهى 
است كه فقط سر آن به شكل ماهى 
است و بدن آن فلفل دلمه اى و دور 
آن كرفس است با اين شعار كه دوسوم 
از موادغذايى كه مصرف مى كنيد بايد 
بقيه  يك سوم  و  باشد  سبزيجات  از 
دريايى  گوشتى  مواد  است  بهتر  هم 
تبليغات  اين  مى رسد  نظر  به  باشد. 
بهداشت  وزارت  با  قراردادى  طى 
كه  نكته اى  مهم ترين  مى شود.  انجام 
در اين تبلغات به چشم مى خورد كم 
تبليغات  است.  كالمى  عناصر  بودن 
تصويرى رسا و واضح، تاثير گذارى 
بيشترى از تبليغات كالمى دارند. اغلب 
مردم حافظه ديدارى خوبى دارند و 
آنچه كه ديده اند را فراموش نمى كنند.  
تبليغات بهداشتى با اين گرافيك زيبا كه 
در سطح شهر وجود دارند، مى تواند 
روى كودكان و نوجوانان تاثير بسيار 
موثرى داشته باشند. اين قشر از اجتماع 
معموال توجه زيادى نسبت به عكس ها و 
رنگ ها دارند. چون بيشتر اوقات هدف 
طراحان تبليغاتى مخاطبان كودك و 
نوجوان است بايد تصاويرى خيلى ساده 
و قابل درك طراحى شود. چنين تبليغاتى 
مى توانند ذهن كودكان را تحريك كنند 
تا از بزرگ ترها در اين مورد سوال كند. 
شهردارى تهران معموال متهم است به 
اينكه فقط به جنبه اقتصادى تبليغات 
نگاه مى كند ولى همكارى شهردارى 
با وزارت بهداشت در زمينه سالمت 
مى تواند حس اعتماد را در اجتماع 
من  نظر  به  تبليغات  اين  ببرد.  باال 
كامال در اين دوره زمانى و مكانى با 
اين رشد فزاينده بيمارى ها، افزايش 
چاقى و... كامال بجاست گرچه همه ما 
مى دانيم فست فود بد است، غذاهاى 
گياهى را بايد بيشتر بخوريم و... ولى 
نداريم  چندانى  توجه  آن  به  نسبت 
ولى اين تبليغات مى تواند تلنگورى 
كند  ايجاد  ما  ناخودآگاه  ضمير  در 
تا شيوه زندگى مان را تغيير دهيم يا 
مهم تر از همه توجه نسل بعدى را 
به سالم زندگى كردن معطوف كنيم. 
تصاوير در ذهن ناخودآگاه انسان ها 

تاثير مى گذارد.

تبليغى متفاوت

نگاه  منتقدنگاه  موافق
 دكتر حامد 

محمدى كنگرانى
روان پزشك، عضو 

كميته انجمن رسانه

فاطمه معتمدآريا: اين طرح 
مايه مباهات است

ديدن تصاوير و شعارهاى سالمت در سطح 
شهر، شعف زندگى در يك شهر توسعه و 
رشديافته را در وجود انسان بيدار مى كند. 
براى من به عنوان هنرمندى كه سالمت و 
تندرستى مردم دغدغه هميشگى ام بوده، ديدن 
اين گونه اطالع رسانى در سطح وسيع شهرى، 
مايه مباهات و فخر به عنوان يك شهروند است. 
آرزومندم در اين حركت فرهنگى و متمدنانه 
هرچند كوچك سهمى داشته باشم؛ حركتى كه 

با آموزش صحيح و صريح باعث ارتقاى فرهنگ درست زندگى كردن خواهد شد.

مرضيه برومند: از اين 
طرح بسيار شادمانم

نخستين بار از ديدن آثار جاوداني 
جهان   و  ايران  نقاش  هنرمندان 
و  بزرگراه ها  بيلبوردهاي  روي 
شگفت زده  شهرمان  خيابان هاي 
از  تصاويري  بعد  چندي  شدم. 
كتاب هاي گوناگون  روي تابلوهاي 

تبليغاتي به وجدم آورد و اينك كه شعارهاي مربوط به بهداشت 
و سالمت را به جاي تبليغ كاالهاي مصرفي و لوكس مي بينم، 
بسيار شادمانم و احساس آرامش مي كنم. اي كاش اين گونه 

حركت هاي فرهنگي نوآورانه و موثر تداوم داشته باشد.
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چه كردى با زمين، اى بى مروت؟!چه كردى با زمين، اى بى مروت؟!
29 دى ماه روز جهانى هواى پاك است. گرچه يك روز از سال به عنوان روز جهانى هواى پاك و يك روز به عنوان روز جهانى زمين پاك نامگذارى شده و در اين روز مطبوعات توجه افراد را به اهميت 
نگهدارى از محيط زيست و كره زمين جلب مى كنند اما هدف، افزايش توجه و حساسيت نسبت به پاك نگه داشتن زمين در تمام طول سال است. ما روى اين كره خاكى زندگى مى كنيم و نبايد فراموش كنيم 
سياره ما به آنچه ما براى آن ارزشى قائل نيستيم، ارزشى نخواهد داد! وقتى شما بطرى آب يا بعد از خوردن ساندويچ كاغذ آن را به زمين پرت مى كنيد، درنهايت به سالمت خودتان آسيب مى زنيد. امروزه در 
كشورهاى غربى هر يك نفر روزانه به طور ميانگين 1/95 كيلوگرم زباله توليد مى كند. اين ميزان در سال 1960 حدود 1/2 كيلوگرم بود. در سال 2015 طبق آمار، جمعيت كره زمين بالغ بر 7 ميليارد نفر است. 
اين موضوع زنگ هشدار است. اگر از كره زمين محافظت نكنيم، سالمت اين كره خاكى، گياهان و حيوانات به خطر خواهد افتاد و زندگى خودمان را در معرض انقراض قرار خواهيم داد. 22 تصوير هشداردهنده در رابطه با 
خطرهايى كه كره زمين را تهديد مى كند، منتشر شده است. اين 22 تصوير در عين واقعى بودن، تاسف بارند و انسان را به فكر فرو مى برن د. به اين عكس ها نگاه كنيد و به آنها بينديشيد. اينها تنها نمونه اى از آلودگى هاى هوا 

و زمين سياره ماست. سعى كنيد از اين پس به طبيعت احترام بيشترى بگذاريد. اگر هر يك از ما قدم كوچكى در اين مسير برداريم، كم كم اين زمين، بهشت خواهد شد.

 سميه 
مقصودعلى

طوالنى ترين نقاشى دنيا
بدون  «دنيايى  عنوان  با  نقاشى  يك  گرفتند  تصميم  اريتره اى  كودك  سال 2012، 800  در 
اين  از  پيش  تا  شد.  تبديل  دنيا  نقاشى  طوالنى ترين  به  نقاشى  اين  كنند.  ترسيم  آلودگى» 
طوالنى ترين نقاشى حدود 6 كيلومتر و متعلق به كشور مكزيك بود. نقاشى كودكان اريتره بالغ بر 
7/100 كيلومتر بود و بين 2 شهر كشيده شد. از آنجا كه اين نقاشى ماحصل ذهن آگاه و 
هوشيار كودكان و تعليمات درست آنها بود، بسيار تاثير گذار عمل كرد. اين ركورد در كتاب 
گينس به ثبت رسيد و از هنر اين نقاشان كوچك تقدير شد. اريتره كشورى كوچك كنار 
درياى سرخ نزديك آفريقاست كه كودكان در آن از آموزش رايگان و باكيفيت برخوردارند 

و فرهنگ آنها روز به روز در حال پيشرفت است.

آلودگى هوا با مغز و اعصاب چه مى كند؟
 بر اساس تحقيقى كه در روزنامه فرانسوى زبان پاريسين  منتشر شد، آلودگى هوا مى تواند عامل تغييرهاى خلقى و افزايش 
ميزان استرس و اضطراب در افراد باشد. پيش از اين محققان آمريكايى نيز از ارتباط بين تاخير رشد در كودكان و آلودگى 
هوا در شهرهايى مانند نيويورك پرده برداشته بودند. متخصصان معتقدند آلودگى هوا نه تنها از نظر جسمى مى تواند عامل 
بيمارى هاى ريوى و قلبى باشد، بلكه بر روان افراد هم اثر منفى مى گذارد. ذرات ريز معلق در هوا با ورود به ارگان ها 
باعث افزايش استرس اكسيداتيو مى  شوند و التهاب را در بافت ها و مغز افزايش مى دهند. اين مساله مى تواند زمينه ساز 
اختالالت روانى و كاهش توانايى هاى مغزى در افراد به خصوص كودكان باشد. تحقيق مشابهى در آلمان نيز ثابت كرده 
آلودگى هوا تا 39 درصد باعث تغييرات خلق وخو در افراد مى شود و تا 21 درصد اضطراب را باال مى برد. طبق آمار، هر 

چه شهرها بزرگ تر و پرجمعيت تر و دور از طبيعت باشند، ميزان اختالالت روانى در سكنه آن شهرها بيشتر است.
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گفت وگو با مهدى رحمتى كارشناس سازمان آمار كشور درباره طرح گذران وقت ايرانيان

شبانه روز ايرانيان چگونه مى گذرد؟شبانه روز ايرانيان چگونه مى گذرد؟

ساعت كار كمتر ؛ بهره  ورى بيشترساعت كار كمتر ؛ بهره  ورى بيشتر
بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد كه ميزان بهره ورى كشورها با تعداد ساعات كار نسبت معكوسى دارد
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ايرانى ها چگونه گذران وقت 
بيشترين  يا  مى كنند 
طول  در  كه  ساعت هايى 
شبانه روز وقت ايرانى ها را 
پر مى كند چه نوع فعاليت  هايى است؟ مركز 
آمار ايران در نيمه دوم سال 93 و در بهار 
سال جارى براى به دست آوردن پاسخ اين 
سوال بررسى انجام دادند كه مشخص شد 
بيشترين زمان ايرانى هاى 15 ساله و بيشتر 
صرف نگهدارى و مراقبت شخصى مى شود و 
ايرانى ها به طور متوسط 3 ساعت و 12 دقيقه 
خانه دارى مى كنند و تنها 13 دقيقه ورزش 
مى كنند. اين بررسى 10 فعاليت ايرانى ها را 
آناليز كرده و از اين طريق مى توان شاخص هاى 
مهمى را به دست آورد كه به كمك آنها بسيارى 
از برنامه ريزى هاى اجتماعى و اقتصادى و 
مورد  در  بود.  خواهد  امكان پذير  فرهنگى 
جزييات روش اين بررسى و اطالعاتى كه از 
آن به دست آمده، با مهدى رحمتى، كارشناس 

آمار مركز آمار ايران گفت وگو كرده ايم. 

: در ابتدا برايمان توضيح دهيد كه اين 
بررسى از چه جامعه آمارى انجام شده است؟ 
باالتر  و  سال   15 افراد  گذران وقت  طرح 
در ابتدا در سال 87 انجام شد و بعد از آن تا 
و  پاييز  فصل هاى  در  نشد.  اجرايى  سال 93 
زمستان 93 و بهار و تابستان سال 94 اين طرح 
مجددا اجرا شد. جامعه آمارى ما 4300 خانوار 
در كل كشور براى هر فصل بوده كه از طريق 
2 پرسشنامه نتايج آن به دست آمده است. در 
پرسشنامه اول اطالعات عمومى خانوار گرفته 
مى شود و در پرسشنامه دوم به وسيله خود افراد 
15 ساله و بيشتر خانواده، پرسشنامه پر مى شد و 
اطالعات طرح گذران وقت از اين 2 پرسشنامه 

استخراج شد. 
تمام  تحصيالت  ميزان  اول،  پرسشنامه  در 
تعداد افراد خانواده شغل و اينكه چه افرادى 
با شما زير يك سقف زندگى مى كنند به وسيله 
آمارگير پرسيده مى شود. بعد از روى اطالعات 
به دست آمده مشخص مى شود چه تعداد افراد 
15 سال به باال در اين خانواده زندگى مى كنند 
و به آنها پرسشنامه دوم داده مى شود تا خودشان 
پر كنند. در پرسشنامه دوم افراد 15 سال به باال 
 بايد فعاليت روزانه خود در 24 ساعت شبانه روز 
را يك ربع ، يك ربع بنويسند. به طور مثال ساعت 
12 تا 12:15 دقيقه تماشاى تلويزيون، 12:15 
پركردن  از  بعد  و...  نماز  خواندن   12:30 تا 
پرسشنامه دوم، داده هاى ما جمع آورى مى شوند. 
: اين 4 هزار و 300 خانوار در كل 
كشور چگونه انتخاب شدند تا از نظر سطح 
درآمد و طبقه اجتماعى و شغل از همه گروه هاى 

اجتماعى در آن گنجانده شود؟ 
سوال خوبى پرسيديد. در آمارى سال 85 تا 
90 تمام خانه هاى مردم به وسيله آمارگيرهاى 
ما شمارش و ثبت شد و ما در حال حاضر 
مى دانيم كه در يك خيابان چند خانه وجود 

مادر  فايل  در  اطالعات  اين  همگى  كه  دارد 
ذخيره شده است. از طرف ديگر تمام مكان هاى 
كشور نيز فهرست بندى شدند و نمونه هاى ما 
از فايل مادر انتخاب مى شوند. در واقع ما يك 
دفتر روش شناسى داريم كه فقط فعاليت هاى 
آمارگيرى محض را انجام مى دهد ولى با توجه 
به فرمول هاى آمارى، نمونه هاى ما از سراسر 
كشور به طور متوازن انتخاب مى شود. همچنين 
و  سواد  ميزان  كه  دارد  وجود  شاخص هايى 
تعداد افراد خانواده را مشخص مى كند و به 
نمونه  خانوارهاى  شاخص ها،  همين  كمك 
انتخاب مى شوند. بعد آمارگيرهاى هر استان 
با توجه به فهرست نمونه هايى كه از طريق 
فرمول انتخاب شدند، سراغ نمونه ها مى روند 
و بعد از جمع آورى اطالعات، آنها را به مركز 
آمار ايران ارائه مى دهند تا ما آنها را آناليز كنيم. 
: برخى واژه ها در اين بررسى وجود 
دارد كه معنى آنها خيلى مشخص نيست. به طور 
مثال منظور از خانه دارى چه نوع فعاليت هايى 
است يا نگهدارى و مراقبت شخصى دقيقا چه 

نوع فعاليت هايى را شامل مى شود؟ 
افراد  روزانه  كارهاى  با  بررسى  اين  در  ما 

جامعه مواجه هستيم كه 
زياد  بسيار  تعدادشان 
است و بايد طبقه بندى 
شود. براى اين كار ما از 
طبقه بندى بين المللى به 
نام ايكاتوس استفاده 
كرديم كه 15 فعاليت 
را طبقه بندى كرده 
توجه  با  ولى  بود 

كشور  فرهنگ  به 
فعاليت ها  خودمان 
تقليل  10تا  به  را 
بگويم  بايد  داديم. 
كار مجموعه فعاليت 
فكرى و بدنى باعث 
توليد است كه مى تواند 

موسسات  براى 
يا  دولتى 
غيردولتى يا براى 

خانوار باشد. فعاليت 

خانه دارى كارى بدون دستمزد است و شامل 
بچه دارى و غذا درست كردن و... است. فعاليت 
خانه دارى هم براى آقايان و هم براى خانم ها 
همين تعريف را دارد و با اين شاخص، ما 
به طور ميانگين تعيين كرديم كه در فصل 
بهار 1394 به طور ميانگين هر فرد ايرانى 
3 ساعت و 12 دقيقه در يك شبانه روز را 
به فعاليت خانه دارى اختصاص مى دهد. اين 
ميزان براى خانم ها 5 ساعت و 16 دقيقه و 
است.  دقيقه   10 و  ساعت   1 آقايان  براى 
روز  در  متوسط  طور  به  خانم  ها  و  آقايان 
3ساعت خانه دارى مى كنند. در مورد نگهدارى 
و مراقبت شخصى نيز منظور تمام فعاليت هايى 
است كه يك فرد براى خودش انجام مى دهد 
مثل صبحانه خوردن، نماز خواندن، خوابيدن، 
به آرايشگاه رفتن، مسواك زدن و ناخن گرفتن. 
اگر در نظر بگيريم كه تنها افراد به طور متوسط 
اين  ارائه شده  آمارهاى  مى خوابند،  ساعت   8
سازمان در ارتباط با زمان اختصاص يافته به 

مراقبت شخصى زياد به نظر نمى آيد. 
: آيا منظور از كار و فعاليت شغلى 
همان كارهايى است كه افراد شاغل در زمان 

كارى خود انجام مى دهند؟ 
نه، كار و فعاليت شغلى شامل كار براى شركت 
يا اداره اى كه يك فرد شاغل انجام مى دهد و 
همچنين كارهايى كه براى خانواده انجام مى دهد 
مثل رنگ كردن در منزل يا تعمير وسايل خانه 

نيز مى شود. 
اين  با   :

معنى  حساب، 
شاخص هاى 

نيز  شما  ديگر 
با  است  ممكن 
آنچه در ذهن 
ما وجود دارد 
كند.  تفاوت 
لطفا در مورد 
از  يك  هر 
آنها توضيح 

دهيد.

فعاليت هاى آموزشى و فرهنگى يعنى كارهاى 
فرهنگى و فعاليت هايى كه به منظور فراگيرى 
انجام مى شود مثل مدرسه رقتن بچه ها، درس 
مشاركت هاى  و....  رفتن  دانشگاه  خواندن، 
شركت  و  رفتن  مهمانى  شامل  نيز  اجتماعى 
است  راهپيمايى  مثل  ملى  مناسبت هاى  در 
تفريخ و سرگرمى نيز به معنى فعاليت  هايى 

است كه به منظور تفريح 
انجام مى شود مثل 
رفتن به كنسرت 
يا تماشاى مسابقه 

ورزشى. 
: در بررسى 

كه انجام داديد چه تفاوتى بين 
بين  آمده  دست  به  شاخص هاى 
افراد با سطح تحصيالت مختلف 

وجود داشت؟ 
بررسي الگوي گذران  وقت افراد باسواد 

 1394 بهار  فصل  در  باالتر  و  ساله   15
گوياي آن است كه متوسط بيشترين زمان 
صرف شده در شبانه روز بعد از گروه فعاليت، 
نگهداري و مراقبت شخصي (13:14دقيقه)، به 
خانه داري با 3:7 دقيقه اخصااص داشته است. 
اين شاخص ها براي افراد بيسواد به ترتيب 
با 14:52 دقيقه مربوط به فعاليت نگهداري 
و مراقبت شخصي و 4:1 دقيقه مربوط به 

خانه داري است. 
و  آموزشي  فعاليت هاي  بررسي  همچنين 
فراگيري افراد باسواد بر اساس سطوح تحصيلي، 
تحصيالت  داراي  افراد  كه  است  آن  گوياي 
ليسانس با صرف زمان 1:54 دقيقه و پس از آن 
افراد داراي تحصيالت فوق ليسانس و دكتراي 
دقيقه  زمان 1:46  متوسط  صرف  با  حرفه اي 
و  آموزشي  فعاليت هاي  به  سايرين  از  بيشتر 

فراگيري پرداخته اند. 
و  كار  گروه  در  سواد  وضع  بررسي 
نشان  شغلي  فعاليت هاي 
داراي  افراد  كه  مي دهد 
دكتراي  تحصيالت 
طور  به  تخصصى 
زمان  صرف  با  متوسط 
(4:11 دقيقه) بيش از سايرين و افراد 

داراي تحصيالت سوادآموزي و غيررسمي به 
طور متوسط با صرف زمان 1:22 دقيقه كمتر از 
سايرين به كار و فعاليت هاي شغلي پرداخته اند.

بررسى  اين  در  كه  نتايجى  از   :
انجام داديد چه تفاوت هاى معنى دارى بين 
كشورها  ساير  با  ايرانى ها  ما  گذران وقت 

وجود دارد؟ 
يك نكته مهم در مورد اين آمارگيرى در ايران 
اين است كه ما اطالعات جمعيت 15 سال 
كشورهاى  در  ولى  مى كنيم  ارائه  را  بيشتر  و 
ديگر فقط اطالعات جمعيت 15 تا 64 ساله 
را ارائه مى كنند، بنابراين ميانگين ساعت كار 
در كشورهاى ديگر نسبت به كشور ما بيشتر 
مى شود. در ايران در فصل بهار 94 به طور 
متوسط زمان اختصاص يافته به كار و فعاليت 
شغلى افراد 15 سال به باال 2:46 دقيقه است، 
در حالى كه در ژاپن، در سال 2011 اين ميزان 
4:47 دقيقه، در فرانسه در سال 2009 اين ميزان 
2:23دقيقه، در آلمان در سال 2002 اين ميزان 
5:58 دقيقه، در چين در سال 2008 اين ميزان 

4:28 دقيقه است. 
الزم به تذكر مجدد است كه آمار اين كشور ها 
به جز كشور ايران در مورد افراد 15 تا 64 ساله 
است. تفاوت ديگرى كه در گذران وقت در كشور 
ما با ساير كشورها وجود دارد به ساعت هاى 
خانه دارى برمى گردد كه در كشور ما فعاليت 
خانه دارى در زنان بيشتر از مردان است ولى در 
كشورهاى ديگر آقايان سهم عمده اى در فعاليت 
خانه دارى دارند. در كانادا فعاليت خانه دارى در 
آقايان 2 ساعت و نيم است ولى در كشور ما 
در فصل بهار 1394 حدود 1:10 دقيقه است. 
كارهاى داوطلبانه در كانادا حدود 23 دقيقه است 
ولى در كشور ما حدود 3 دقيقه در شبانه روز 
برآورد شده، اين در حالى است كه فعاليت 
آموزشى در كانادا 36 دقيقه ولى در كشور در 
فصل بهار 1394 در حدود 52 دقيقه بوده است. 
در ما 1:2 دقيقه است. در كانادا مردم 30 دقيقه 
ورزش مى كنند ولى در ايران ساعت هاى ورزش 
تنها 13 دقيقه در شبانه روز است. فعاليت  هاى 

تفريحى ما نيز بيشتر از اين كشور است.

آمارى كه به تازگى از سوى 
مركز آمار ايران منتشر شده 
ايرانى ها  مى دهد  نشان 
زمان خود را چطور سپرى 
مى كنند. براساس اين بررسى آمارى، ايرانيان 
به طور ميانگين 2 ساعت و 52 دقيقه در طول 
شبانه روز را به فعاليت هاى شغلى اختصاص 
مى دهند. فعاليت هاى وقت گذرانى جوانان بين 
15 تا 24 ساله نشان مى دهد بعد از گروه فعاليت 
نگهدارى و مراقبت شخصى (13 ساعت و 13 
دقيقه)، متوسط بيشترين زمان صرف شده در 
يك شبانه روز به گروه فعاليت هاى آموزشى و 
فراگيرى با 3 ساعت و 33 دقيقه و پس از آن 
استفاده از رسانه هاى جمعى با 2 ساعت و 8 

دقيقه اختصاص داشته است. 
اين رقم در گروه مردان 4 ساعت و 58 دقيقه 
اما  شده  برآورد  دقيقه   46 زنان  گروه  در  و 
نكته قابل توجه اينكه ميزان زمان سپرى شده 
با مدرك تحصيلى افراد رابطه مستقيمى دارد 
به طورى كه در گروه هاى مختلف تحصيلى 
افراد  به  كار  براى  سپرى شده  زمان  باالترين 
و 11  ساعت  با 4  تخصصى  دكتراى  داراى 
دقيقه اختصاص دارد و كمترين زمان سپرى شده 
براى فعاليت هاى شغلى در گروه سوادآموزان 

بوده است.

اما شايد اين پرسش پيش بيايد كه ساير كشورهاى 
جهان چگونه وقت خود را به كار و زندگى 

اختصاص مى دهند؟
• در رتبه بندى هاى سازمان همكارى اقتصادى و 
توسعه (OECD)، مكزيك كشورى با جمعيتى 
بالغ بر 122 ميليون نفر كه از اين ميزان 55 ميليون 
نفر از آن در فقر و بدبختى زندگى مى كنند، 
با داشتن 2 هزار و 237 ساعت كار در سال، 
باالترين ساعت كار در جهان را دارد. قوانين 
كار در مكزيك، 48 ساعت كار در هفته را براى 
كارگران و كارمندان در نظر گرفته اما اين ميزان 
به علت ترس از بيكارى و تهديد كارفرمايان به 
ندرت اجرا مى شود و ساعات اضافه كارى كه 
غالبا بدون پرداخت هستند، به مراتب بيش از 

اين زمان در هفته است.
• كارگران و كارمندان اياالت متحده آمريكا با 
داشتن آمارى برابر 1770 ساعت كار در سال 
در رتبه دوازدهم فهرست باالترين ساعت كار 

بين كشورهاى جهان قرار دارند.
• براساس آمار اداره نيروى كار، آمريكايى ها در 
طول 24 ساعت، 8/8 ساعت را به خواب، 3/59 
ساعت را به كار و حدود 5 ساعت و 5 دقيقه 
را به اوقات فراغت خود اختصاص مى دهند. 
از اين ميزان 2 ساعت و 49 دقيقه به تماشاى 
تلويزيون، 38 دقيقه به فعاليت هاى ارتباطى، 19 

دقيقه مطالعه و 17 دقيقه به ورزش اختصاص 
مى يابد كه براساس اين آمار مى توان اين كشور 
را يكى از كشورهاى ميانه رو در زمينه كار در 

نظر گرفت.
• اما كشورهاى اتحاديه اروپا به تدريج ساعات 
كارى خود را كاهش مى دهند. 48 ساعت كار در 
هفته، مدت زمانى بود كه براى تمام كشورهاى 
اين اتحاديه به جز بريتانيا و مالت در نظر گرفته 
شده بود اما در فرانسه، قانون اين ميزان را به 
35ساعت كاهش داده و به نظر مى رسد اين روند 
در ساير كشورهاى اسكانديناوى نيز در حال 
اجراست. سازمان همكارى اقتصادى و توسعه، 
آلمان را كه شهرت خوبى به دليل بهره ورى در 
كار دارد با زمان 1379 ساعت كار ساالنه به عنوان 
كم ساعت ترين كشور ميان كشورهاى اين سازمان 

در نظر گرفته است.
• آخرين آمار ارائه شده از سوى كميسيون اروپا 
حاكى از آن است كه فنالندى ها تنها 39/2 ساعت 
در هفته كار مى كنند و در اين رده بندى در رديف 
آخر قرار دارند. در رديف اول پركارترين مردم 
اروپا، يونان و اتريش (42/2 ساعت در هفته) 
و در رديف بعد بلژيك و چك (42 ساعت در 

هفته) قرار دارند.
• با وجود اينكه كشورهاى شرق و جنوب 
شرقى آسيا بيشترين متوسط ساعات كارى ساالنه 

را دارند، از نظر ميزان بهره ورى در مقايسه با 
كشورهايى مانند نروژ، ايرلند يا بلژيك در سطح 
انجام شده  بررسى هاى  دارند.  قرار  پايين ترى 
نشان داده ميزان بهره ورى كشورها با ساعت كار 
نسبت معكوس دارد. به اين معنى كه افزايش 
ساعت كارى نمى تواند به معنى بهره مند شدن از 
شرايط بهتر براى زندگى افراد باشد. نتيجه اين 
موضوع بيش از هر چيز مستلزم تشويق كاربرى 
زمينه هاى  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى 

مختلف است.
• سال 2014 كاخ سفيد بيانيه اى منتشر كرد و 
در آن به اين واقعيت  پرداخت كه بيش از 46 
درصد از نيروى كار آمريكا، شغل خود را در 
تعارض با زندگى خانوادگى مى دانند. همين 
رويكرد در مورد بريتانيايى ها هم صادق بود. 
سازمان بررسى سالمت روانى در بريتانيا طى 
تحقيقاتى به اين نتيجه رسيد كه بيش از يك سوم 
بريتانيايى ها از زمانى كه به كار اختصاص مى دهند، 

ناراضى هستند.

عدم توازن كار و زندگى
شايد يكى از دشوارى هاى زندگى مدرن، پيدا 
كردن توازن ميان كار و زندگى به ويژه براى 
افرادى است كه به عنوان والد مسئوليت فرزند 
يا فرزندانى را برعهده دارند. ايجاد هماهنگى 

ميان كار، خانواده و زندگى شخصى يكى از 
مهم ترين كارهايى است كه هر فردى سعى دارد 
به آن دسترسى پيدا كند اما گاهى اين پديده كامال 
به موقعيت جغرافيايى زندگى فرد وابسته است.
بيش از يك سده از زمان وضع قوانين بين المللى 
براى زمان كار مى گذرد و با اينكه مطالعات 
حاكى از آن است كه ساعات كارى كمتر مى تواند 
نتايج مثبتى بر سالمت و زندگى خانوادگى 
افراد داشته باشد، بررسى ها نشان از آن دارد 
كه از هر 5 كارگر يا كارمند در سراسر جهان، 
1 نفر بيش از 48 ساعت در هفته را به كار 
اختصاص مى دهد كه اين به معنى دست كم 
وجود 600 ميليون نفر كارگر يا كارمند پركار 

در سراسر جهان است.
ميان  اعتقاد  اين  ميالدى   60 دهه  اوايل  از 
تاريخ نگاران  و  جامعه شناسان  تاريخ نگاران، 
شكل گرفت كه جوامع در زمانى كه شكارچى 
بودند بيشتر از دوران كشاورزى و سرمايه دارى 
اوقات خود را به تفريح اختصاص مى دادند. 
براى نمونه پيش بينى محققان بر اين بود كه قبيله 
كانگ بوشمن 2 روز و نيم در هفته را به شكار 
اختصاص مى دادند كه اين موضوع به معناى 
كار در حدود 6 ساعت در روز بود و مطالعات 
بعدى نشان از آن داشت كه كار در دوره شكار 

روزى كمتر از 5 ساعت بوده است.

مطالعات دهه 1970 به بررسى قبايل ديگرى مانند 
ماچيگوينا در بخش شمالى آمازون و كاياپو در 
شمال برزيل مى پرداخت. اين مطالعات تعريف 
كار را وراى فعاليت هاى شكار تعريف مى كردند. 
با اين حال باز هم ساعت كار كمتر از 5 ساعت 

در روز تخمين زده مى شد.

نور مصنوعى آمد، ساعت كار زياد شد
در دوره انقالب صنعتى، وضعيت كار شكل كامال 
متفاوتى به خود گرفت زيرا ديگر كارگران به 
طبيعت وابسته نبودند و اين امكان وجود داشت كه 
تمام سال را به توليد بپردازند. البته نور مصنوعى 
هم يكى از مهم ترين عواملى بود كه مى توانست 

افزايش ساعات كار را محقق كند.

در قرن بيستم ساعات كار نصف شد
در قرن بيستم ساعات كار به دليل رشد اقتصادى 
كارى تا نزديك به نصف كاهش پيدا كرد و در 
دوره جنگ جهانى دوم ساعت كار در بسيارى 
از كشورهاى صنعتى به 40 ساعت در هفته 
كاهش پيدا كرد، در حالى كه به عنوان نمونه 
ساعات كارى در آمريكاى اواخر قرن نوزدهم 
به طور متوسط به 60 ساعت در هفته مى رسيد. 
امروزه متوسط ساعت كار در آمريكا 40 ساعت 

در هفته است.

 مهديه 
آقازمانى

 زيبا مغربى

در كشور ما فعاليت در كشور ما فعاليت 
خانه دارى در زنان بيشتر خانه دارى در زنان بيشتر 
از مردان است ولى در از مردان است ولى در 
كشورهاى ديگر آقايان كشورهاى ديگر آقايان 
سهم عمده اى در فعاليت سهم عمده اى در فعاليت 
خانه دارى دارند. در كانادا فعاليت خانه دارى دارند. در كانادا فعاليت 
خانه دارى در آقايان خانه دارى در آقايان 2 ساعت و نيم  ساعت و نيم 
است ولى در كشور ما در فصل بهار است ولى در كشور ما در فصل بهار 
13941394 حدود  حدود 1:101:10 دقيقه است دقيقه است

سياست گذارى با آمار
در وزارت ارشاد شورايى وجود دارد 
كه شاخص هاى مختلف گذران وقت 
را در كشور رصد مى كند و با استفاده 
از آن سياست گذارى مى كند مثل ميزان 
جمعى.  رسانه هاى  ار  مردم  استفاده 
همچنين سازمان صداوسيما، شهردارى، 
 محققان حوزه هاى مختلف فرهنگى و 
اجتماعى نيز از اين آمارگيرى استفاده 
مى كنند. حتى سازمان هاى اقتصادى از 
اين شاخص ها در تعيين حساب هاى 

ملى استفاده مى كنند.
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داروخانه

راسـتـــکارراسـتـــکار
داروهای تخصصی و فوق تخصصی

ساخت داروهای ترکیبی با کیفیت باال
محصوالت آرایشی، بهداشتی، ارتوپدی

خیابان فرشته، خیابان بیدار، ساختمان فراز، پالک ۲۶
تلفن: ۲۶۲۱۳۸۴۱-۲۶۲۱۴۰۸۴

داروخانه

نـگـــارنـگـــار
ساخت داروهای ترکیبی با کیفیت باال
محصوالت آرایشی، بهداشتی، ارتوپدی

خیابان پاسداران، چهارراه پاسداران، خیابان مغان، نرسیده به میدان 
حسین آباد (اتوبان صیاد شیرازی به سمت شمال خروجی حسین آباد)

تلفن: ۲۲۹۵۳۵۹۷-۲۲۹۳۵۲۱۷



دانشمندان اداره هواشناسى آمريكا مى گويند 
گذشته  سال  مى دهد  نشان  آنها  تحقيقات 
ميالدى (2015) از لحاظ ميانگين دما، دومين 
سال گرم در تاريخ هواشناسى آمريكا بوده 

است.
به گفته دانشمندان مركز ملى هوا و درياى 
آمريكا كه يك سازمان دولتى است، ميانگين 
دما در سال گذشته 4/12 درجه سلسيوس بوده 
و از اين جهت تنها سال 2012 (3 سال پيش) 
كمى گرم تر از سال 2015 بوده است. در تاريخ 
يكصد ساله ثبت شده از داده هاى هواشناسى 
آمريكا، تاكنون اين 2 سال گرم ترين  سال ها 

بوده اند.
علت  از  بخشى  دانشمندان،  اين  عقيده  به 
وضعيت  به  گذشته  سال  بى سابقه  گرماى 

جوى ال نينو مرتبط است و بخشى 
گرمايش  پديده  به  آن  ديگر 

زمين بازمى گردد. در پاييز 
سازمان  هم  گذشته  سال 
هواشناسى،  جهانى 
ملل  سازمان  به  وابسته 
متحد، پيش بينى كرده بود 

متوسط دماى جهان در سال 
2015 احتماال گرم ترين دماى 

ثبت شده است.
دوره  معتقدند  پژوهشگران 
تا 2015  بين 2011  ساله   5
كره  سال   5 گرم ترين  هم 
اطالعات  ثبت  زمان  از  زمين، 
هواشناسى بوده است. به نظر 
دانشمندان، انتشار گازهاى 
از  ناشى  كربن  دى اكسيد 
سوخت هاى فسيلى يكى 
از مهم ترين منابع آلودگى 
هوا و گرم شدن كره زمين 
پاريس  كنفرانس  در  است. 

كه در ماه اكتبر در اين شهر برگزار شد، قرار 
شد كشورهاى جهان هر يك براساس سطح 
توسعه اقتصادى و فناورى و ميزان گازهاى 
دى اكسيد كربن كه توليد مى كنند، نقشى در 

كاهش دماى زمين داشته باشند.
هر چند به نظر دانشمندان و صاحب نظران 
توافق حاصل شده در اين كنفرانس اميدهاى 
تازه اى را براى بهبود وضعيت اقليمى زمين به 
وجود آورده، اما تا زمان اجرايى شدن و به بار 
نشستن اين توافق ها كه در بهترين شكل ممكن 
احتماال در 15 سال آينده اتفاق بيفتد، بشر بايد 

همچنان نگران گرم شده كره زمين باشد.

نقشه سالمت

مديرعامل  شركت 
آب منطقه اى خراسان 
رضوى از آزادسازى 

750 هكتار از اراضى 
حاشيه كشف رود مشهد 

خبر داد.

رئيس اداره حفاظت محيط 
زيست شهرستان همدان: 

«انباشت و سوزاندن زباله در 
برخى روستاهاى همدان موجب 

آلودگى آب و خاك و تجمع 
حيوانات وحشى در آن حوالى 

شده است.»

ديوار مهربانى در بيشتر شهرهاى ايران راه اندازى شده است اما ديوار خرم آباد 
متفاوت تر از بقيه است. يخچالى پر از مواد غذايى كه مرتب چيده شده و ديوارى 
كه بيشتر شبيه كمد لباس است، مى تواند نيازهاى هر نيازمندى را تامين كند.  
 مهر

عكس سالمت

ژنتيك ما در اثربخشى 
داروها نقش دارد

نشان  مطالعه ها  جديدترين 
و  داروها  اثربخشى  مى دهد 
عوارض جانبى آنها با توجه به 
ژنتيك بيمار متفاوت است. به 
بيان ديگر، ژن ها با ميزان تاثير 
دارند  مستقيمى  نسبت  دارو 
و به همين دليل است كه بدن 
برخى بيماران به دارو بهتر پاسخ 
مى دهد. در اين مطالعه آمده كه 
ژن ها نه تنها تعيين كننده ميزان 
اثربخشى دارو هستند، بلكه دوز 
مناسب هر فرد را نيز مشخص 
مى كنند. محققان معتقدند زمانى 
دارو كارايى الزم را دارد كه با 
توجه به عوامل ژنتيكى تجويز 
شود كه به آن فارماكوژنتيكس 
گفته مى شود. فارماكوژنتيكس 
داروشناسى  علم  از  شاخه اى 
است كه به تاثير عوامل ژنتيكى 
و واكنش بدن نسبت به داروها 
مى پردازد.  گاهى به دليل ساختار 
ژنتيكى بدن، آنزيم هاى موجود 
در كبد به خوبى كار نمى كنند 
و دارو تجزيه نمى شود و براى 
باقى  بدن  در  طوالنى  مدت 
مى ماند و باعث بروز عوارض 

ناخواسته مى شود.

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.

امروزه شواهد روزافزونى در دست است كه 
محروميت از خواب مى تواند مغز را مستعد 
ابتال به بيمارى آلزايمر كند. در واقع، تغيير 
در عادت هاى خواب مى تواند آغازى باشد 
براى ابتال به دمانس يا زوال عقل. مغز در زمان 
خواب سموم مرتبط با بيمارى آلزايمر را از 
درون خود پاك مى كند. الاقل در مدل هاى 
حيوانى نشان داده شده كه اگر افراد به اندازه 
كافى نخوابند، اين سموم باقيمانده در مغز 
مى توانند تجمع پيدا كنند و به مغز آسيب 
برسانند. البته سال هاست به اين ارتباط اشاره 
شده و محققان نشان داده اند اختالالت خواب 
ميان افراد مبتال به آلزايمر بسيار شايع است. آنها 
پيش از اين تصور مى كردند آلزايمر به سادگى 
مى تواند مراكز مغزى دخيل در تنظيم خواب 

را از مدار خارج كند، اما 2 مطالعه جديد حاكى 
از آن هستند كه اين ارتباط شايد پيچيده تر از 

اينها باشد.
اولين يافته ها در اين رابطه به سال 2009 
بازمى گردد؛ زمانى كه محققان آمريكايى نشان 
دادند پالك هاى چسبنده آميلوييد مرتبط با 
بيمارى آلزايمر در مغز موش هايى كه كم خوابى 

داشته اند، سريع تر تشكيل مى شوند. سپس، در 
سال 2013، گروهى ديگر نشان دادند در مرحله 
خواب عميق، اين پالك ها به طور قابل توجهى 
و طى روندى پيچيده پاك مى شوند. الاقل در 
مدل هاى حيوانى كه اين طور نشان داده شده 
است. آنچه اتفاق مى افتد، اين است كه مايع 
مغزى نخاعى كه مايعى تميز و شفاف است، 
چرخش  به  شروع  عميق  خواب  زمان  در 
دوباره داخل و خارج مغز و بيرون از عروق 
خونى مى كند و مواد سمى تشكيل شده را از 
بافت مغزى بيرون مى برد. اين سيستم به مغز 
اجازه مى دهد پالك هاى مرتبط با آلزايمر را از 
بين ببرد. اين روند، شايد يك علت احتمالى 
باشد براى اين موضوع كه اختالل در خواب 
عاملى است براى ابتال به بيمارى آلزايمر. 

پاكسازى  روند  اين  تالش اند  در  محققان 
مغزى را روى انسان ها بررسى كنند كه مسلما 
كار آسانى نخواهد بود. محققان اين سيستم را 
در موش هاى زنده با پنجره اى كه روى كاسه 
سرشان ايجاد كرده بودند، بررسى كردند. 
آنها در كار خود از يك ليزر قدرتمند و يك 
ميكروسكوپ فوق حرفه اى نيز بهره گرفته 
بودند. البته آنها ناچارند در انسان ها راهى 
بيابند تا همان عملكرد را ببينند، اما به روشى 
غيرتهاجمى و ايمن. شايد كليد اين راه در 
يكى از ماشين هاى تصويربردارى قدرتمند 
رزونانس مغناطيسى در دنيا نهفته باشد كه 
در حال حاضر در دانشگاه اورگون قرار دارد. 
اين دستگاه بسيار حساس است و مى تواند 

تغييرات ظريف مغزى را تشخيص دهد.

گرم ترين سال هاى جهان به روايت هواشناسى آمريكا؛ 2012 و 2015 ميالدى

كم خوابى آلزايمر مى آورد

نرم افزار مسابقه عكس سالمت براى به اشتراك گذارى تصاوير حوزه سالمت 
از سوى دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت راه اندازى شد.  در 
اين نرم افزار امكان مشاهده تصاوير ديگر و درج نظرات مخاطبان وجود دارد. 
تصاويرانتخاب  بهترين  و  پربيننده ترين  ميان  از  سالمت  عكس  مسابقه  برنده 
 @OHPIC1 خواهد شد.  اطالعات بيشتر در اين زمينه را مى توانيد با رجوع به
و OHPIC1394@ در اينستاگرام دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت 

بهداشت بيابيد. 
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يادداشت مهمان

يادداشت مهمان

نمى توانيد تلفن همراهتان را خاموش كنيد؟ حتى وقتى به 
حمام مى رويد آن را همراه خود مى بريد؟ مرتب ايميل يا 

پيامك  هايتان را بررسى مى كنيد مبادا پيغامى از نظر دور 
مانده باشد؟ مراقب هستيد شارژ تلفن همراهتان هرگز به 

انتها نرسد؟ اين عاليم نشان مى دهد شما دچار اختالل روانى 
نوموفوبيا  (No Mobile Phone Phobia) هستيد... (صفحه 11)

هراس بى موبايلى در گفت وگو با
دكتر حامد محمدى كنگرانى روان پزشك

نوموفوبيا نوموفوبيا 
چيست؟چيست؟

ضرورت مديريت استفاده 
از تكنولوژى در خانواده

معنى  به  هوشمند  تلفن همراه  داشتن 
دسترسى به اينترنت و وارد شدن به فضاهاى 
مجازى و مواجهه با اطالعات زيادى است 
كه گاهى متناسب با سن و ظرفيت شناختى 
كودكان نيست. از سوى ديگر، فضاهاى 
مجازى جذابيت بااليى براى بيشتر افراد 
دارد و كششى ايجاد مى كند كه مى تواند 
در عملكرد افراد اختالل ايجاد كند و باعث 
بروز تحريك پذيرى باال، اختالالت خواب، 
دردهاى اسكلتى عضالنى و كاهش تمركز 
و بروز اختالل در تعامالت اجتماعى و 
بين فردى شود. استفاده از فضاهاى مجازى 
بايد برنامه ريزى شده باشد. تنها افرادى مجاز 
به استفاده از اين نوع تكنولوژى هستند كه 
از لحاظ شناختى و ذهنى به حدى رسيده 
باشند كه بتوانند برنامه هاى روزانه خود و 
كار با تكنولوژى را مديريت كنند. والدين 
بايد در عين اين نوع مديريت، اولويت ها را 
در ارتباط با همسر و فرزندانشان در نظر 
بگيرند. من به شخصه از اينترنت زياد استفاده 
مى كنم و در گروه هاى اجتماعى هستم اما 
مديريت شده اين كار را انجام مى دهم تا 
به زندگى خصوصى و نقش همسرى و 
والدى ام صدمه نزند. فرزندم نيز به سنى 
رسيده كه بتواند خودش برنامه هايش را 
مديريت كند و به درستى از اين تكنولوژى 

استفاده مى كند.

 دكتر غزال زاهد 
روان پزشك كودك و 

نوجوان، عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى 

شهيدبهشتى

1010 فرمان حافظه فرمان حافظه
(1616)

تازه هاى  اوتيسمتازه هاى  اوتيسم
(1010)

موبايل ها خاموش، موبايل ها خاموش، 
خودمان روشن!خودمان روشن!
(1212-1313)

بچه هاى اضطراببچه هاى اضطراب
(1414)

صفحات 9 تا 16

كـــو د كـــا ن

ويـژه موضـوع 

سالمت بچه هاى 

سـا لمـنـــد ا ن

خانوادهخانواده
سال دوازدهم  شماره 556  شنبه 26 دى 1394

بيشتر بخوانيد

يادداشت هاى مرتبط با موبايل را در 
صفحات 17 و 25 و موضوع ويژه را در 

صفحه 13-12همين شماره بخوانيد.



چهارمين كنگره علوم اعصاب پايه و بالينى سوم دى ماه با عنوان نشست تخصصى اوتيسم و به ميزبانى انجمن 
اوتيسم ايران و همكارى انجمن علوم اعصاب ايران در مركز همايش هاى رازى دانشگاه علوم پزشكى ايران 
برگزار شد. در اين نشست پروفسور بنارى، محقق برجسته موسسه انسرم فرانسه سخنرانى را آغاز كرد. در 
ادامه در پنل اول اين نشست، استادان محترمى مانند كتايون رازجويان، فوق تخصص روان پزشكى اطفال، دكتر 
بهروز جليلى، فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان، دكتر تنكابنى، فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان 
و دكتر شيخ االسالم، متخصص اپيدميولوژى تغذيه حضور داشتند كه به تازه هاى اوتيسم و درمان هايش اشاره 
كردند و به سوال هاى شركت كنندگان پاسخ دادند. پنل دوم به درمان هاى مبتنى بر خانواده اختصاص داشت و 
در آن دكتر توكلي، روان پزشك، دكتر كماني، دانشجوى روان پزشكى، مصباح انصاري و زهره اوالدي والدين 

كودكان اوتيستيك سخنرانى كردند.

گزارشى از چهارمين كنگره علوم اعصاب پايه و بالينى با عنوان
نشست تخصصى اوتيسم

تاتازه هاى اوتيسمه هاى اوتيسم

شماره پانصد وپنجاه وشش  شنبه بيست وشش دى نودوچهار كودكان 1010

پروفسور بنارى: تالش براى كنترل اوتيسم با داروهاى مدر
پروفسور بنارى در سخنرانى خود به اين موضوع اشاره داشت كه براى درمان اوتيسم ابتدا بايد متوجه زيرساخت 
اين اختالل رشدى عصبى شد. اوتيسم نوعى اختالل تكاملى است. به اين معنى كه عالئم آن از سنين بسيار 
پايين آغاز مى شود و به مرور در ادامه زندگى كودك خود را بارزتر جلوه مى دهد. اوتيسم را براى اولين بار 
لئو كنر در سال 1943 تشخيص داد و در حال حاضر ميزان شيوع آن در جامعه يك درصد است و نمودار رو 
به افزايشى را دنبال مى كند. بنارى در رابطه با علل بروز اين اختالل تاكيد كرد به تاثير ژنتيك به تنهايى معتقد 
نيست و به نظر او، محيط اثر قابل توجهى بر بروز اين اختالل رشدى عصبى دارد. وى به تحقيقات گسترده 
موسسه انسرم فرانسه در اين زمينه اشاره كرد و گفت: «زنانى كه در 3 ماهه دوم باردارى در معرض آفت كش ها 
قرار مى گيرند، فرزندانشان بيشتر در معرض ابتال به اوتيسم هستند.» پروفسور بنارى در ادامه در مورد عالئم اين 
اختالل گفت: «گرچه مشكالت ساختارى عصبى اوتيسم از زندگى رحمى آغاز مى شود اما مشكالت رفتارى 
بعدها بروز مى كند و به همين دليل تشخيص اختالل از ابتداى تولد ممكن نيست. معموال اولين عالئم در 
6 ماه نخست تولد قابل تشخيص است ولى گاهى تا 2 سالگى عالئمى ديده نمى شود. اختالالت يادگيرى، 
كندذهنى، تشنج، ارتباط چشمى ضعيف، تمايل به تنهايى، خنده هاى بى دليل و عالقه به جزئيات از جمله 
عالئم اوتيسم است كه الزاما همگى نبايد در يك كودك ديده شود. مهم ترين شاخصه اوتيسم ضعف 
ارتباطات اجتماعى در مبتاليان است. عالقه نداشتن به تغيير، پوشيدن لباس هاى تكرارى، رفتارهاى كليشه اى 
تاكيد  وى  است.»  اوتيسم  عالئم  ديگر  از  نيز  بى محابا  رفتارهاى  داشتن  و  خطر  نكردن  درك  بى معنا،  و 
ويژه اى بر تكنيك هاى آموزشى و مهارت هاى فرزندپرورى در كنترل عاليم اوتيسم داشت و گفت تحقيقات 
در زمينه دارودرمانى در حال انجام است. در حال حاضر تنها 2 دارو از سوى  سازمان غذا و داروى آمريكا 
مورد تاييد است كه مى تواند در كنترل عالئم بى قرارى موثر باشد ولى در تعامالت اجتماعى تاثيرگذار نيست. 
بنارى به داروى ديگرى اشاره كرد كه تحقيقات روى آن در موسسه انسرم در حال انجام است و وارد فاز 
سوم شده است. وى با اشاره به اين موضوع كه ميزان كلر در مغز كودكان مبتال به اوتيسم در مقايسه با ساير 
افراد به نسبت باالتر است، گفت: «در پژوهش ها از نوع خاصى داروى مدر استفاده شده كه مى تواند به مرور 
زمان با كاهش كلر موجود در نورون هاى مغزى و كاهش عملكرد اضافى سلول هاى عصبى به بهبود رفتارهاى 
فرد كمك كند.» با اين حال، وى تاكيد داشت كه هيچ خانواده اى نبايد سرخود از داروهاى مدر استفاده كند 
زيرا برخى تنها از ورود كلر به سلول پيشگيرى مى كنند و برخى باعث خروج پتاسيم مى شوند كه مى تواند با 

عارضه همراه باشد. طى 3 سال آينده نتيجه دقيق اين تحقيقات مشخص مى شود.

دكتر بهروز جليلى: اشتباه گرفتن اوتيسم با بيش فعالى
دكتر بهروز جليلي، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران و فوق تخصص روان پزشكى اطفال در سخنرانى خود 
به تفاوت هايى اشاره كرد كه در كودكان مبتال به اوتيسم وجود دارد، مثال گرچه اين كودكان فرهنگ لغات 
گسترده اى دارند اما توانايى به كارگيرى اين لغات را در گفتار ندارند و به همين دليل به كمك گفتار-كاردرمانى 
بايد استفاده از اين لغات را به آنها آموزش داد. همچنين زمانى كه عالئم اوتيسم بعد از 3 سالگى بروز مى كند 
و كودك توانايى تكلم دارد اميد به بهبود و عادى شدن زندگى فرد بيشتر است. اين متخصص روان پزشكى 
اطفال به تحريك پذيرى باال و اختالالت خلقى در اين كودكان اشاره كرد كه با رفتاردرمانى و كاهش عوامل 
محرك از جمله سر و صدا و دوش آب ولرم، مى توان آن را در كودكان كنترل كرد و به عنوان دارودرمانى، 
مالتونين را داروى ايمنى براى اين كودكان عنوان كرد. جليلى همچنين اظهار نگرانى كرد كه برخى همكاران 

اوتيسم را با بيش فعالى اشتباه مى گيرند و براى اين كودكان ريتالين تجويز مى كنند كه پاسخدهى مناسبى ندارد.

دكتر ربابه شيخ االسالم: بخور 
نخورهاى اوتيسم

عضو هيات علمى وزارت بهداشت 
و رئيس انجمن علمى غذا و تغذيه 
حامى سالمت ايران به نقش تغذيه در 
بهبود عالئم اوتيسم اشاره داشت. دكتر 
شيخ االسالم به اين فرضيه اشاره كرد 
كه اوتيسم مى تواند حاصل بى نظمى 
موجود در سيستم ايمنى بدن باشد. 
كودكان اوتيستيك به غذاهاى خاصى كه 
حاوى 2 پروتئين گلوتن و كازئين است 
پاسخ منفى مى دهند. غذاهاى حاوى اين 
نوع پروتئين ها باعث واكنش مخرب 
در بدن مى شوند و تغييرات شيميايى 
در بدن مسئول ناهنجارى هاى مغزى و 
رفتارهاى حاصله در كودكان اوتيستيك 
است. دكتر شيخ االسالم تاكيد داشت كه 
بهتر است گندم، جو، چاودار و ارزن 
از برنامه غذايى اين كودكان حذف و 
به جاى آن ذرت، برنج، گندم سياه 
و سيب زمينى اضافه شود. البته اين 
رژيم غذايى نكات بسيارى دارد كه 
بايد حتما زير نظر متخصص تغذيه 
تجويز شود و متاسفانه بايد پذيرفت 
كه اين رژيم غذايى گران و دسترسى 

به آن دشوار است.

دكتر كمانى، رازجويان، تنكابنى، توكلى، اوالدى و فراهانى: كنار آمدن با اوتيسم 
كودكان

در پنل دوم والدين كودكان اوتيستيك حضور داشتند و بيشتر به اين موضوع پرداخته شد كه شنيدن خبر 
اوتيستيك بودن يك كودك چه استرس بااليى را به والدين تحميل مى كند و بهتر است والدين با تغيير شيوه 
زندگى شان اجازه ندهند اين بحران آنها را تبديل به خانواده اى ناكارآمد كند. از آشنايان و دوستان اين نوع 
خانواده ها هم خواسته شد آنها را پس از تشخيص به حال خود رها نكنند زيرا احتمال بروز تنش هاى عاطفى، 
بى مهرى در روابط ، بروز بيمارى هاى روان پزشكى، انزواى اجتماعى، طالق و خودكشى در اين خانواده ها 
بيشتر است. همچنين بر اين موضوع تاكيد شد كه به دليل باال بودن هزينه هاى آموزشى و درمانى اين كودكان، 
بهتر است والدين آموزش ببينند تا خود بتوانند به آموزش فرزندشان كمك كنند. آمار نشان مى دهد 20 تا 30 
درصد كودكان اوتيستيكى كه از بهره هوشى بااليى برخوردارند، قابل درمان هستند و نبايد در زمينه آموزش 
اين كودكان كوتاهى كرد. در اين نشست دكتر كتايون رازجويان، فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان 
به سوال هاى والدين در زمينه دارودرمانى و دكتر سيدحسن تنكابنى، فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان به 

سوال هايى در زمينه تشنج اين كودكان پاسخ دادند.

سالمت را در اینستاگرام دنبال کنید
@salamatweekly

با ما در تماس باشید: ایمیل با ما در تماس باشید: ایمیل info@salamat.irinfo@salamat.ir و پیام کوتاه  و پیام کوتاه ۰۲۱۲۲۸۸۷۳۵۵۰۲۱۲۲۸۸۷۳۵۵ و تلفن روابط عمومی: و تلفن روابط عمومی: ۲۲۸۸۷۳۵۵۲۲۸۸۷۳۵۵-۵۶۵۶
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تلفن همراهتان  نمى توانيد 
حتى  كنيد؟  خاموش  را 
مى رويد  حمام  به  وقتى 
آن را همراه خود مى بريد؟ 
مرتب ايميل يا پيامك  هايتان را بررسى مى كنيد 
مبادا پيغامى از نظر دور مانده باشد؟ مراقب 
هستيد شارژ تلفن همراهتان هرگز به انتها نرسد؟ 
اين عاليم نشان مى دهد شما دچار اختالل 
 (No Mobile Phone Phobia)  روانى نوموفوبيا
هستيد. بله تعجب نكنيد، درست متوجه شديد، 
اختالل روانى! چندى پيش تحقيقى در ديلى ميل 
منتشر شد كه نشان مى داد 66 درصد افراد 
در انگليس دچار اين اختالل روانى هستند. 
محققان براى اثبات شيوع باالى اين اختالل 
1000 نفر را زير نظر گرفتند و عالئم مربوط 
به اين فوبيا را در آنها بررسى كردند. نتايج 
بررسى اثبات كرد نوموفوبيا يا ترس از دور 
كردن تلفن همراه از خود، يكى از شايع ترين 
هراس ها در جهان امروز است. با دكتر حامد 
محمدى كنگرانى، روان پزشك و عضو كميته 
رسانه انجمن روان پزشكان ايران در رابطه با 

شيوع اين فوبيا در ايران گفت وگو كرديم.

: نوموفوبيا به چه معنى است؟
نوموفوبيا درواقع اصطالحى است كه آن را ترس 
از، از دست دادن تلفن همراه معنى مى كنند، اما 
منظور از تلفن همراه وسيله اى براى حرف زدن 
نيست، بلكه ابزارى براى ديده شدن و ديدن است. 
منظور، نگرانى از قطع آنتن، قطع اينترنت، تمام 
شدن شارژ و قطع ارتباط با شبكه هاى اجتماعى 
و اينترنت است كه نوعى اختالل روانى ايجاد 
مى كند. اين افراد دائم تلفن همراهشان را بررسى 
مى كنند و اگر تلفن همراه يا حتى اينترنت نداشته 
باشند، كار يا روابط خود را فدا مى كنند تا خود 
را به مكان يا شرايطى برسانند كه بتوانند به 
شبكه هاى اجتماعى يا ايميل يا پيامك  هاى خود 

دسترسى پيدا كنند.
: واقعا نوعى اختالل روانى محسوب 

مى شود؟

بله، در اختالل هاى اضطرابى 3 اصطالح رايج 
است؛ وسواس، فوبيا و وابستگى. وسواس، فكر 
يا عملى تكرار شونده است كه به مرور براى فرد 
يا اطرافيان او آزار دهنده مى شود و مى تواند باعث 
اختالل در روابط فرد شود و سطح اضطراب او 
را باال ببرد. وابستگى به حالتى مى گويند كه در 
آن فرد از نظر روانى يا جسمى به موضوعى نياز 
پيدا كند و نبود آن باعث اضطراب شديد و بروز 
اختالل در كار تحصيل يا روابط بين فردى شخص 
شود. فرد وابسته به هر كارى دست مى زند و 
ممكن است حتى برخى موارد را قربانى كند 
تا به نيازش برسد. فوبيا نيز شايع ترين اختالل 

روانى در دنياست و 10 درصد افراد به آن دچار 
هستند. فوبيا ترس غيرمنطقى از روبرو شدن با 
موضوعى كامال مشخص است. فرد مبتال حتى 
نمى تواند در مورد آن موضوع فكر يا صحبت كند 
و روبرو شدن با ترس، باعث حاالت اضطرابى 

شديد در فرد مى شود.
: نوموفوبيا مشكل شايعى است؟

بله، گرايش به تكنولوژى، اينترنت و شبكه هاى 
اجتماعى در حال حاضر بيشتر شده است. در 
حالت عادى، همه افراد تلفن همراهشان را بررسى 

مى كنند و وارد شبكه هاى اجتماعى مى شوند تا 
نيازهاى روانى خود را ارضا كنند اما اگر نشستن 
پاى تلفن همراه باعث شود فرد از كار و تحصيل 
عقب بماند يا روابط بين فردى اش مختل شود 
نوعى اختالل روانى است. به طور طبيعى، 
افراد در طول روز 100 مرتبه تلفن همراهشان 
را بررسى مى كنند اما ممكن است فرد بيكار يا 
تنهايى براى رفع نيازهاى خود تمام روز پاى 
تلفن همراه بنشيند. اين اختالل روانى محسوب 
نمى شود. در صورتى كه زندگى فردى به 
 دليل بررسى كردن شبكه هاى 
اجتماعى يا وصل شدن 

به اينترنت و... مختل شود، دچار وسواس 
يا وابستگى يا فوبياست. خوشبختانه به نظر 
مى رسد فرهنگ استفاده از تكنولوژى كم كم 
در حال جا افتادن بين مردم است و اين روزها 

افراد كمترى در مهمانى ها سر در تلفن همراه 
خود مى برند چون مى دانند اين كار در نگاه 

ديگران منفور است. 
: معموال چه كسانى مستعد ابتال به 

اين اختالل هاى روانى هستند؟
اين مساله به عوامل مختلفى بستگى دارد. مثال 
افراد خودشيفته و مبتال به وسواس اجبارى مستعد 
اختالل هاى روانى از اين قبيل هستند. برخى 
نيازهاى فردى مثل تنهايى نيز گاهى افراد را به 

سمت وابستگى به تكنولوژى سوق مى دهد.
: به سن و سال هم ارتباط دارد؟

 اختالل هاى روانى بيشتر در افراد جوان ديده 
مى شود و شيوع آن در مردان و زنان يكسان 
است اما ممكن است حتى يك فرد50 ساله 
هم با شخصيت نمايشى يا خودشيفته، دچار 

نوموفوبيا شود.
: اين اختالل ها به درمان نياز دارد؟
درمان مبتاليان به اختالل هاى روانى به همكارى 
خود آنها نياز دارد اما كمتر بيمارى شخصا براى 
درمان مراجعه مى كند زيرا نياز روانى اش از اين 
طريق رفع مى شود. بيشتر، خانواده ها بيمار را به 
روان شناس ارجاع مى دهند ولى تا خود شخص 
نخواهد در جلسات  درمانى شركت نمى كند. 
دچار  عملكردش  كه  بپذيرد  بايد  ابتدا  فرد 
اختالل شده است. درمان ها شامل رفتار درمانى 
و كار درمانى و گاهى دارو درمانى است. در 
صورتى كه شخصيت فرد در اين ميان دخيل 
باشد روان درمانى مفيد است اما در صورتى 
او  بايد  آرام آرام  باشد،  داشته  فوبيا  فرد  كه 
روبرو  آن  از  ناشى  اضطراب  و  ترس  با  را 
كرد. پيش از اين براى درمان فوبيا، فرد را 
اين  اما  مى كردند  روبرو  ترسش  با  ناگهانى 
روش در حال حاضر به ندرت انجام مى شود. 
اگر تلفن همراه را از فرد وابسته به تكنولوژى 
بگيريد يا اينترنت را قطع كنيد سطح اضطرابش 
را باال مى بريد. بهتر است  اين كار آرام آرام 
زير نظر متخصص انجام شود. در ضمن بايد 
جايگزينى مثل ورزش، تفريح و... براى آن 

در نظر گرفته شود.

نوموفوبيا يا هراس نوموفوبيا يا هراس 
جدايى از تلفن همراه، جدايى از تلفن همراه، 
يكى از شايع ترين يكى از شايع ترين 
فوبيا هاى موجود در فوبيا هاى موجود در 
جهان امروز استجهان امروز است

هراس بى موبايلى در گفت وگو با دكتر حامد محمدى كنگرانى روان پزشك

نوموفوبيا چيست؟ نوموفوبيا چيست؟ 
 سميه 

مقصودعلى
 

 ٪ ۷۰
از مردم بين سنين 18-24 

سال به نوموفوبيا دچارند. 
اين آمار در سنين 25-34 

به 18 درصد مى رسد.

 ٪ ۶۶
از  مردم از نوموفوبيا رنج مى برند. اين آمار تا 3 

سال پيش 53 درصد بود.

 ٪ ۴۷
از آقايان عالقه مند به داشتن 
گوشى همراه هستند. اين آمار 
براى خانم ها 36 درصد است.

 ٪ ۷۰
از  بودن  دور  به  نسبت  خانم ها  از 
گوشى همراه خود هراس دارند. اين 

آمار براى آقايان 61 درصد است.

 ٪ ۷۲
از  بيشتر  نمى توانند  مردم  از 

گوشى  از  مربع  سانتى متر   150
خود فاصله داشته باشند.

 ٪ ۶۶
از  مردم قبل از خواب حتما 
گوشى خود را چك  مى كنند. 
اين آمار تا 3 سال پيش 52 

درصد بود.

شماره پانصد وپنجاه وشش  شنبه بيست وشش دى نودوچهار
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: خانم سليمانى يا خانم صمدى؟! 
نمى دانم شما با كدامش راحت تر هستيد؟

پرى صمدى: [با لبخند] اگر مى دانستيد كه من و 
نادر زندگى مان را بر پايه هاى عميق از عشق بنا 
كرديم و هميشه سعى كرديم مكمل هم باشيم، 
سعى كرديم نقص هاى يكديگر را جبران كنيم، 
باعث شادى همديگر شويم، نه اينكه فقط به 
تنهايى شاد باشيم؛ اگر مى دانستيد كه هر دوى ما 
اين شانس را داشتيم كه ميراث دار عشقى باشيم 
كه در كودكى طعمش را برايمان شيرين كردند 
و در محيطى رشد كرديم كه عشق و پاكى در 
آن بود، شايد خيلى خودتان را اذيت نمى كرديد 
كه درگير واژه ها شويد. من و همسرم حدود 
20 سال است كنار هم عاشقانه سر كرده ايم و 
قلب 2 فرشته مان هومان و بارسين هم با همين 
ريتم مى زند؛ با ريتم عشق. اينجا كسي درگير 
فرع زندگي نيست، ما مشغول اصل زندگى 

هستيم. لطفا راحت باشيد.
: اتفاقا خوب شد با اين سوال شروع 
كردم چون شما هدايتم كرديد به سمت سوالى 
كه شايد خودش جواب معماى ذهنى برخى از 
والدين باشد؛ سوالى كه مى پرسد آيا بچه هايى 

كه ثمره عشق هستند و در خانه اى مملو از 
محبت به دنيا مى آيند، متفاوت خواهند بود؟ 

مشكالت تربيتى نخواهند داشت؟
پرى صمدى: من كارشناس نيستم اما اين را 
خوب مى دانم كه يك سقف وقتى شكل مى گيرد 
كه ابتدا ستون هاى محكم و استوارش در دل 
زمين ريشه  زده باشد. هرچه اين ريشه ها عميق تر، 
ستون ها محكم تر و در نتيجه احتمال فرو ريختن 
سقف هم كمتر. اگر شما دغدغه فرو ريختن 
سقف را نداشته باشى، با خيال راحت مى خوابى، 
بيدار مى شوى، قهر و آشتى مى كنى و خيالت 
راحت تر است تا به زندگى ات و مشكالتش 
فكر كنى. وقتى بچه ها در خانواده اى دنيا مى آيند 
كه مفهوم عميق و حقيقى عشق در آن وجود 
دارد، مهم ترين نيازشان يعنى محبت و دوست 
داشته شدن، تامين است. خبرى از حرف هاى 
سرد و دعواهاى تلخ كه طعم جدايى مى دهند، 

نيست. شما موافق  نيستيد؟
: چرا، موافقم. اما متوجه نمى شوم 
شما چطور از تربيت سنتى و به قول خودتان 
ميراث والدين استفاده مى كنيد، آن هم براى 

بچه هاى امروز و در عصر مدرن؟

پرى صمدى: اجازه بدهيد اول يك ايراد به 
خودمان بگيرم؛ خيلى از ما ايرانى ها صفر و 
صدى هستيم يا سياه و سفيد، در حالى كه 
مى  توانيم از مدل سنتى و قديمى ايده هاى خوب 
بگيريم. با كمى گريز به گذشته و تفكر در 
شيوه زندگى پدران و مادران خودمان مى فهميم 
وقتى تلويزيون فقط 2 شبكه داشت، مادران 
ما چطور مشغولمان مى كردند؟ آيا گوشى 
تلفن همراه دست ما مى دادند؟ آيا پدرهايمان 
وقتى خسته از سركار برمى گشتند دنبال كنترل 
تلويزيون و شارژر تلفن همراهشان بودند؟ در 
مقابل هم مى شود از خوبى هاى دنياى مدرن و 
تكنولوژى بهره گرفت و بدى هايش را شناخت 
تا ما را اسير خود نكند. اگر تكنولوژى آمده 
تا در خدمت مان باشد و زندگى ما را راحت 
كند، قرار نيست بين من و همسرم يا من و 
فرزندانم يا دوستانم فاصله بيندازد. هيچ چيز 
جاى كالم، نگاه و لمس عاشقانه دست هايى 
كه محبت مى خواهد، نمى گيرد. نمى شود در 
دنياى مجازى و با اليك كردن عشق را به 

نسل بعد ياد داد.
: به نظر شما مشكل تربيتى بچه ها 

يا بهتر بگويم رمز موفقيت شما در تربيت 
فرزندانتان در همين عشق است؟

پرى صمدى: بله، وقتى يك مادر به دليل تولد 
فرزندش كه ثمره عشق او با كسى كه دوستش 
داشته، از كارش يا عاليق شخصى اش كم مى كند 
و در برنامه زندگى سهم وقت گذراندن با آن 
بچه را در اولويت مى بيند، وقتى به دليل اين 
كارش سر هيچ كس منت نمى گذارد و مى بيند 
همسر او هم درست كنارش ايستاده و مسئوليت 
پدر بودن را درك كرده، قطعا اين 2 مى توانند 
مشكالت عادى و رايج تربيتى بچه را قبل از 
به وجود آمدن مديريت كنند. به نظر شما وقتى 
من مى گويم ما 20 سال با هم زندگى كرديم اما 
هيچ خاطره تلخى يادم نمى آيد، كمى غيرممكن 

و غلوآميز نيست؟! 
: 20 سال يعنى 7 هزار و 300 روز 
زندگى بدون جر و بحث و دعوا و قهر و 

آشتى! مگر مى شود؟! 
پرى صمدى: ببينيد، قطعا چيزهايى در زندگى  
ما هم بوده اما معجزه عشق آنچنان همه چيز را 
در خود حل مى كند كه اثرى نمى يابى، حتى 

اگر جستجو كنى. 

: چطور از اين معجزه عشق كمك 
گرفتيد؟ چون به نظرم خيلى از همسران روابط 
خوبى با هم ندارند و در اين ميان پدر و مادر 

هم مى شوند و مشكالتشان ريشه اي است.
پرى صمدى: ما سعى كرديم همان لحظه مشكل 
را حل كنيم و نگذاريم دلخورى در دلمان بماند 
و رخنه كند. با هم حرف زديم و هنوز هم كه 
اين همه سال گذشته عادتمان عوض نشده. به 
محض اينكه نادر به خانه مى  آيد شروع مى كند 
به تعريف كردن. با بچه ها بازى مى كند. كشتى 
مى گيرد. بازى هاى 4 نفره مى كنيم و از با هم 
بودن لذت مي بريم، اما متاسفانه اگر آمارها را 
ببينيد متوجه عمق فاجعه خواهيد شد؛ ساعات 
مكالمه يك زن و شوهر با هم در خانه به شدت 
كاهش يافته. آمار طالق و آمار بچه هايى كه 
به ظاهر در كانون گرم خانه و زير سايه پدر و 
مادر هستند اما تنها و غمگين اند، همه و همه 
نشان مى دهد عشق در يك جايى از زندگى ما 
گم شده. ما با هم حرف نمى زنيم. ما مواظب 
زندگى مان نيستيم. درخت زندگى به رسيدگى 
نياز دارد. مدام بايد خودمان را بسنجيم. اگر 
امروز ما مغرور شويم  و خيال كنيم كه كارمان 
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اجازه ندهيم تكنولوژى بين ما ديوار بكشد. هومان مى گويد هرگز محيط گرم خانه را با فضاى مجازى عوض نمى كنم. درخانه ما از راه كه مى رسى، بايد اول كفش هايت را در آورى و بعدش 
بالفاصله موبايلت را دم در پارك كنى!

نادر سليمانى و پرى صمدى از يك تجربه تربيتى موفق مى گويند

موبايل ها خاموش، خودمان روشن!موبايل ها خاموش، خودمان روشن!
هر والدي براي داشتن فرزندي سالم 
و با اضطراب كمتر نياز به آموزش و 
شناخت شيوه هاي فرزندپروري دارد 
و غريزه والدى به تنهايي كافي نيست. 
كودكان در مقابل فشارهاى زندگى، تا 
حدودى واكنش هاى سريع و شديد 
نشان مى دهند؛ تا جايى كه در بسيارى 
اوقات، هر رفتار غيرعادى كودك را 
به  نسبت  واكنشى  به عنوان  مى توان 
شرايط حاكم اطراف او در نظر گرفت. از 
طرف ديگر، وجود يك كودك ناسازگار 
و آشفته آثار ناكام كننده اى بر انتظارات 
والدين دارد و باعث بروز احساساتى 
مانند اضطراب، گناه، سستى، سردرگمى 

و خشم در والدين مى شود. 
افزون بر اين، روابط بين اعضاى خانواده 
به خصوص رابطه بين فرزندان و والدين 
به طور معمول دستخوش تغيير مى شود. 
ضمن اينكه چالش هاى منحصر به فرد 
و متفاوتى را براى نهاد خانواده ايجاد و 
آن را با فشار و تنش روبرو مى كند كه 
اين وضعيت والدين با افزايش رفتارهاى 
مشكل دار كودكان رابطه مستقيمى دارد. 
كه  ناسازگارى  كودكان  همچنين 
تحت فشار روانى مادران تربيت مى شوند، 
دچار ناسازگارى بيشترى خواهند شد.

اين چرخه روابط خانوادگى، كارايى 
با  مقابله  توانايى  فرزندان،  و  والدين 
ناهنجارى هاى  از  ناشى  مشكالت 
را  آنها  زندگى  كيفيت  و  كودك 
تحت تاثير قرار خواهد داد. ضمن اينكه 
در چنين خانواده هايى رابطه والدين و 
كودك در بيشتر مواقع آسيب پذير و 

خدشه دار مى شود. 
با  كودكان  اين  والدين  كه  آنجايى  از 
احساس هايى مانند اضطراب، افسردگى، 
ناسازگارى و تنهايى روبرو هستند، در 
كمك و مراقبت و به طور كلى شيوه هاى 
فرزندپرورى احساس ضعف و ناتوانى 
خواهند داشت. در اين خصوص بايد 
گفت نقش والدين به عنوان يك مولفه 
اساسى در برنامه هاى حمايتى و آموزشى 
زيرا  است  تاكيد  مورد  پيش  از  بيش 
آموزش به والدين كودكان ناسازگار، تا 
حد بسيارى، هم به نفع كودك و هم به نفع 
والدين كودك است. به اين ترتيب همين 
موضوع باعث كاهش مشكالت رفتارى 
كودك و افزايش احساس شايستگى 
والدين مى شود. شركت در دوره هاى 
روان  سالمت  ارتقاى  براى  آموزشى 
والدين به عنوان يك روش تاثيرگذار براى 
مادران كودكان ناسازگار، براى سازگارى 
عمومى و هيجانى و همچنين دستيابى 
ضرورت  شناختى،  روان  سالمت  به 
دارد. اين دوره ها معموال شامل طرح 
كاملى از 12 جلسه آموزش به صورت 
گروهى است كه هدف آن شناخت خود 
و رويارويى با چالش هاى افرادى است 
كه از مشكالت هيجانى، مانند افسردگى، 
اضطراب و خشم افراطى رنج مى برند. 
در اين برنامه قدم به قدم آموزش هايى 
به شركت كنندگان داده مى شود تا بتوانند 
مشكالت خود را در اين زمينه مديريت 

كنند.

در كالس  فرزندپروري

نگاه روان شناس كودك
 آذر متين

مدرس دانشگاه

اولين  بارى كه توجهم به نوع برخوردها و روابط خانوادگى نادر سليمانى جلب شد، 
در برنامه زنده امسال به مناسبت روز پدر (برنامه «دوستت دارم پدر») بود؛ وقتى كه پسر 

آقاى سليمانى (هومان) مقابل دوربين زنده تلويزيون با پدرش حرف زد و كامال معلوم بود كه 
هيچ نقش بازى كردنى در كار نيست. نوع نگاه ها و واژه هاى مورد استفاده دو طرف، هم عاشقانه 

بود، هم دلنشين. از دل برمى آمد و بر دل مى نشست. اين تنها حس من نبود. با كلى از دوستان و اطرافيانى كه بچه هاى نوجوان و 
كوچك تر داشتند و از اين رابطه خانوادگى باخبر بودند، در اين باره حرف زدم و به همان نتيجه اى رسيدم كه رسيده بودم. اما عالمت سوال 

بزرگى كه در ذهنم مانده بود، اين بود كه مگر روش فرزندپرورى آنها چيست كه چنين رفاقتى با بچه هايشان شكل گرفته؟سليمانى و همسرش 
در گفت وگو با «سالمت» گفته اند قوانين تربيتى  آنها، همان هايي است كه از والدين خود آموخته  بودند. اين هفته با عنوان «موضوع ويژه» وارد جمع اين 

خانواده صميمى شديم و آقاى سليمانى و همسرشان خانم پرى صمدى (كه از بازيگران طنز «ساعت خوش» بودند) پرانرژي و خوش رو همكالممان شدند. 
پرى صمدى مى گويد: «من و نادر كارشناس نيستيم كه بخواهيم درباره شيوه تربيتى بچه هايمان صحبت كنيم اما ميراث دار عشق والدين مان هستيم و فرزندانمان را با  

همين عشق پرورش داده ايم.» گفت وگوى «سالمت» با خانواده سليمانى را در «موضوع ويژه» اين هفته بخوانيد.

 امير گرشاسبى/ سالمت
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نادر سليمانى: بچه ها پدرومادر مى خواهند، نه ماشين پولسازى!
خيلى از ما پدرها فكر مى كنيم و شايد هم بسيارى از مادرها فكر مى كنند بچه هاى خوشحالى دارند چون 
والدين تمام وقت در حال كار كردن و پول درآوردن هستند و تمام نيازهاى كودكان را با كشيدن كارت بانكى 
پرپول تامين مى كنند، در حالى كه بچه ها عابربانك و ماشين پولسازى نمى خواهند، پدر و مادر مى خواهند، 
دوست دارند برايشان وقت بگذاريد. شايد خيلى از ما ياد گرفتيم راه آسان تر را پيدا كنيم و برايمان مهم هم 
نيست اين كار چه بهايي دارد، اما من حس مى كنم در روابط انسانى بعضى باورهاى نادرست به قيمت دور 
زدن انسانيت تمام مى شود و روزى مى بينيم كه از بچه ها و همسرمان خيلى دور شديم و از رابطه ما فقط 
اسم والد بودن مانده است. ببينيد! پول توجيبى هومان من، شايد 
از خيلى ها در كالس كمتر باشد، اما در عوض من چيزى را به او 
مى دهم كه پدرم به من داده . من راه سخت تر را انتخاب كردم. يعني 
هومان هر وقت اراده كند با او هستم مثل رفيق. كنارش نشستم و 
به صحبت هايش گوش مى دهم. وقتم را، وجودم را با همه خستگى 
پايان روز، همراه با يك بغل عشق تقديم اش مى كنم. به نظر شايد 
ساده باشد اما خيلى سخت است. تا عاشق نباشى، نمى توانى بدن 
خسته و بى رمق خودت را جمع وجور كنى و با بچه ها كه پر از 
انرژى هستند وقت بگذرانى، اما كافى است كمى فكر كنيد كه اگر 
ما با بچه ها رفاقت نكنيم آنها در چه دام هايى خواهند افتاد و اين 
جان  و  فكر  موضوع  همين  كرد.  خواهند  تخليه  چطور  را  انرژى 

دوباره اى به آدم مى دهد.

يادتان مى آيد  آخرين بارى كه سنگ كاغذقيچى بازى كرديد، كى بوده؟

اول از همه دوست دارم به عنوان يك مادر و روان پزشك به 
خانواده جناب آقاى سليمانى تبريك بگويم كه توانسته اند در 
اين روزگار كه والدگرى سخت تر از گذشته ها شده، چنين 
اگر  باشند.  راضى  خودشان  عملكرد  از  و  كنند  عمل  موفق 
بخواهيم از منظر «آداب تربيت» به رفتار اين پدر و مادر با 

فرزندان نگاه كنيم، چند نكته قابل ذكر است:
۱) اينكه ما بارها و بارها از زن و شوهرها خواسته ايم قبل از 
اقدام به بچه دار شدن حتما رابطه خود را با هم اصالح كنند 
و اگر مشكل و كدورتى دارند آن را حل و فصل كنند، در 
اينجا نمود پيدا مى كند. اگر شما با همسرتان در تفاهم باشيد 
و بتوانيد استادانه مسائل موجود را با گفت وگو حل كنيد، 
قطعا اولين شرط پدر و مادر خوب بودن را داريد. برعكس، 
وقتى با هم مشكل داريد و بدتر از آن حاضر نيستيد مهارت 
حل مسائل زندگى را بياموزيد چطور مى توانيد نقش تكيه  گاه 
محكم و باثبات را براى بچه ها بازى كنيد. داشتن ثبات رفتارى 
آداب  پيش شرط  مادر  و  پدر  رفتار  و  گفتار  يكسان بودن  يا 

تربيت است.
۲) وقتى روابط همسران با هم خوب باشد، بچه ها در محيط 
آرام و مملو از محبت از همان دوران جنينى طعم آرامش را 
مى چشند. وقتى هم به دنيا مى آيند الگوى خوبى براى رفتار 
و گفتار دارند. حتى از همان كودكى بچه ها ارتباط با جنس 
مخالف را در رابطه اى كه والدين با هم دارند مى بينند، كه 
از اين منظر هم اين كودكان خوشبخت تامين خواهند بود. 

۳) نقش پررنگ و موثر «گوش دادن همدالنه» كه بارها در 
ستون «آداب تربيت» درباره آن در بهبود روابط با همسر و 
بچه ها صحبت كرديم در خانواده آقاى سليمانى ديده مى شود. 
وقتى پسر نوجوان از مدرسه مى گويد و از دوستانش؛ اطمينان 
دارد كه والدين فقط مى شنوند؛ بدون هيچ قضاوتى يا تغييرى 
هرگز  اتفاقات  كردن  بازگو  كه  مى داند  رفتار.  و  چهره  در 
لطمه اى به عشق و عالقه والدين او نسبت به خود نمى زند. 
قطعا اين بچه ها از والدين الگو گرفته اند چون نمى توان از 
بچه خواست سير تا پياز اتفاقات و روابط خود را خارج از 
خانه تعريف كند، در حالى كه ما روى تلفن همراهمان رمز 
مى گذاريم. پاى تلفن  رمزى با هم حرف مى زنيم و... والدينى 
كه مى خواهند از حريم خصوصى بچه ها سر دربياورند و بر 
آن نظارت كنند چاره اى ندارند كه خودشان هم در فضاى 

صداقت تا ته راه پيش بروند.
۴) نكته مثبت و مهم ديگرى كه در تربيت و رفتار اين پدر و 
مادر موفق ديديم، داشتن فعاليت هاى مشترك با بچه ها بود. ما در 
انواع تشويق اشاره كرديم كه بهترين نوع آن، كه مى تواند جايگزين 
خوبى براى هديه هاى رنگارنگ و مختلف و حتى گرانقيمت 
باشد، ايجاد زمينه فعاليت مشترك با بچه هاست. بازى با بچه ها، 
كتاب خواندن، قصه گفتن، نمايش بازى  و رفتن به پارك و سينما 
يا حتى تماشاى فيلم خنده دار در خانه و كنار هم نمونه هايى از 

اين نوع تشويق است كه گاهى هيچ هزينه اى ندارد.
۵) خيلى منظره تلخى است وقتى مى بينى هر يك از اعضاى 
مجازى  فضاى  در  غرق  و  خود  تلفن همراه  در  سر  خانواده 
كه  حالى  در  مى شود؛  شاد  و  مى خواند  خنده دارى  مطلب 
بچه ها بايد در فضاى واقعى  شادى را لمس كنند، وگرنه در 
اين گرداب ناشناخته مى افتند و روزى مى فهميد كه كارى از 

دستتان براى نجاتشان برنمى آيد.
۶) پرداختن به يك مشكل و طرح مساله قبل از اينكه ايجاد 
شود در واقع مجهز كردن بچه ها به سالح دانايى است. يعنى 
و  جنسى  آموزش  مورد  در  ما  كه  توصيه اى  همان  درست 
داريم.  پيش دبستان  سنين  از  بچه ها  با  اين باره  در  گفت وگو 
وقتى شما فرزند آگاهى تربيت مى كنيد، ديگر نگران ناامنى 
جامعه و رفقاى بد نيستيد زيرا او چاله هاى راه را مى شناسد. 
۷) اينكه از بچه عذرخواهى كرده و قبول كنيم ما هم يك 
خوب  خيلى  جايزالخطا  و  محدود  ظرفيت  با  هستيم  انسان 
است. در واقع، يادآور مى شويم ما عاشقانه او را دوست داريم 

با همه بدى و خوبى هايش.
۸) گاهى اوقات ما پدر و مادرها فكر مى كنيم اگر همرنگ 
احساس  يا  مى آيد  بار  عقده اى  فرزندمان  نشويم  جماعت 
زيبايى هاى  همه  بداند  بايد  او  كه  حالى  در  مى كند  كمبود 
دنيا در تفاوت هاست و خانواده او منحصر به فرد است. اينكه 
هومان نوجوان مانند خيلى از همساالنش ساعت ها سر در 
تلفن همراه ندارد، نشان مى دهد او آنقدر تامين شده كه دنبال 
لمس واقعى اين حس خوشايند در زندگى واقعى است. من 
خودم، مادرم و دخترم تا دوم دبيرستان تلفن همراه نداشتيم. 
دخترم هرگز هم احساس نقص و كمبود نمى كرد، اتفاقا چون 
ما به عنوان جايگزين، براى گپ زدن با دوستانش در فضاى 
مجازى، شرايطى فراهم مى كرديم كه دور هم جمع شوند و 
حاضر  مدرسه و درس بگويند،  از  و  بگذرانند  وقت  هم  با 
نيست اين فعاليت لذت بخش كه با تكرار، مزه آن را چشيده، 

با چيزى كه مجازى است عوض كند.
۹) والدين ما بيشتر دنبال فرعيات مى روند و از اصل ماجرا جا 
مى مانند. گاهى آنقدر به بچه فشار مى آورند و نه نه مى گويند 
كه او تشخيص نمى دهد كى و كجا دستورات والدين پراهميت 
است. به همين دليل رنجيده مى شود و همه دستورات را ناديده 

مى گيرد، حتى به قيمت تنبيه شدن هاى مكرر.
۱۰) توصيه من به والدين، حتى والدين موفقى مانند خانواده 
سليمانى اين است كه حتما براى خودشان هم وقت شخصى 
بگذارند. مراقبت شخصى از خود و ساعتى وقت گذاشتن 
براى خودمان به نفع بچه هاست زيرا حس ناخوشايند اينكه 
تنها كار ما شده ارائه خدمت به بچه ها، به مرور آسيب زننده 

است و حس مى كنيم قربانى شده ايم.
در پايان بايد بگويم سرشت هومان و بارسين نشان مى دهد 
جزو بچه هاى خوش قلق (easy) هستند چون بعضى بچه هاى 
سخت خصوصا اگر زمينه ADHD داشته باشند، هيجان طلب 
هستند و تمايل به متفاوت بودن دارند، بنابراين والدين آنها بايد 

مهارت هاى خود را باال ببرند و كارشان كمى سخت تر است.

يك خانواده و 10 نكته

نگاه فوق تخصص روانپزشكى كودك و نوجوان
 دكتر ميترا حكيم شوشتري

عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

خيلى درست است و به توصيه و توجه نياز 
نداريم، قطعا فردا دچار مشكل خواهيم شد. 
: شما چطور اين كار را مى كنيد؟

پرى صمدى: نه تنها در روابط خودمان دوتا، 
كه حتى در رابطه با بچه ها هم خيلى واضح و 
صريح اين سنجش را انجام مى دهيم. مى پرسيم: 
«هومان جان! به نظرت ما پدر و مادر خوبى 
بوديم تا االن؟ به نظرت اين كار ما يا تصميم مان 
راجع به تو خوب بود؟» گاهى پيش مى آيد 
بارسين را به دليل شيطنت دعواى لفظى مى كنم 
و بعد سراغش مى روم و عذرخواهى مى كنم و 
نظرش را مى پرسم. همين ايرادهايى كه بچه ها 
مى گيرند خيلى اوقات مشكالت به نظر بزرگ 

را حل مى كند. 
: شما در حرف هاى ابتدايى تان خيلى 
كوتاه اشاره كرديد به اينكه تالش مى كنيد 
مثل والدين خود باشيد اما مى دانيد كار شما 

سخت تر است. چرا؟
ناخواسته  يا  خواسته  چون  صمدى:  پرى 
تكنولوژى مرموزانه و نامحسوس شكاف هايى را 
در كانون خانواده و روابط ما ايجاد مى كند، اما 
مطمئن هستم ما خانواده هاى ايرانى اين توانايى 
را داريم با تكيه بر معجزه عشق، با كمى از 
خودگذشتگى، ترفندهايى اجرا كنيم كه طنازى 
تكنولوژى هم نتواند خودش را در دل ما جا 
كند. مثال مى شود 2 روز در هفته تكنولوژى 
را خاموش كرد. منظورم بيشتر تلفن همراه و 
شبكه هاى مجازى است. در اين 2 روز مى توانيم 
بچه ها را با اسطوره هاى ايرانى و تمدن 7 هزار 
ساله ايران، با عطار، فردوسى و... آشنا كنيم. 

چرا بچه هاى ما در اينترنت دنبال يافتن الگو 
و اسطوره در مدل هاى خارجى هستند؟معلوم 
است، وقتى ما آنها را رها مى كنيم جاى ما را چيزى 
پر مى كند كه قطعا به بچه ها صدمه خواهد زد. 
: ولى مادران شاغل خيلى برايشان 

سخت است براى بچه ها وقت بگذارند. 
پرى صمدى: تا اينجا صحبت ما اصال از مادر 
شاغل يا پدر بيكار و اينها نبود. اتفاقا كسى كه 
شاغل است برنامه ريزى دارد و اگر بخواهد، با 
عشق از ته دل بخواهد، وقت موثر و مفيد براى 
همسر و بچه هايش مى گذارد. با چند ساعت 
دور بودن از تلفن همراه و ساعت ها خاموش 
بودن واي فاي هيچ اتفاقى نمى افتد. من به عنوان 
مادرى كه اين تجربه را دارد عرض مى كنم. 

بسيار هم لذت بخش است. 
كه  مى ديدم  سليمانى!  آقاى   :
وقتى همسرتان صحبت مى كرد مدام تاييد 
مى كرديد. يعنى تا حاال نشده شما در مورد 

تربيت بچه ها اختالف نظر داشته باشيد؟

نادر سليمانى: روزى كه بچه ها ببينند يا اصال 
حس كنند حرف يا عقيده پدر و مادرشان با 
مشكالت  هما ن جا  از  نيست،  يكى  همديگر 
سردرگم  بچه  اين  كه  چرا  مى شود  شروع 
مى شود. ما آنقدر عاشق بچه ها يمان هستيم كه 
دلمان نمى خواهد اضطراب بگيرند و در تنش و 
بگومگوى ما گير كنند. بدترين چيزى كه خيلى 
از بچه هاى امروز تجربه مى كنند، نقطه فشار 
است؛ فشارهاى بى دليلى كه هيچ لزومى ندارد 
به آنها وارد شود، اما مى شود. يكى مى خواهد 
نقش پدر خوب بازى كند و بگويد ببين من 
خوبم، مادرت بد است يا برعكس ،ببين من 
فالن رفتار را مى پسندم و اجازه مى دهم ولى 
پدرت بد است و نمى گذارد. متاسفانه دود اين 
نگرش نادرست و اختالف هاي بزرگ ترها به 

چشم  بچه ها مى رود. 
كه  تربيتي اى  شيوه  درباره  كمي   :

داريد توضيح مي دهيد؟
نادر سليمانى: در مورد تربيت بچه ها من يك 
جمله بگويم كه ما سعى مى كنيم مانع ايجاد 
مشكل شويم. يعنى قبل از هر چيز، با طرح 
سوال درباره موضوع، حسابى همه جوانب آن 
را مى سنجيم و دست بچه ها، به خصوص هومان 
كه در دوره حساس بلوغ است را بازمى گذاريم 
تا خودش كار درست را انتخاب كند. بارها 
شده من هيچ تذكر و هشدارى ندادم اما هومان 
با توجه به اخالقياتى كه در او شكل گرفته راه 
مى كنم  دقت  وقتى  كرده.  انتخاب  را  درست 
مى بينم الگوبردارى آنها از من و مادرشان خيلى 

مهم بوده است. 
: يعنى هومان هم تا از مدرسه مى آيد 
مثل شما همه چيز حتى حرف هاى يواشكى 

با دوستانش را مى گويد؟
نادر سليمانى: دقيقا همين طور است. باورتان 
نمى شود اما بى پرده و بدون سانسور همه چيز 
را براى من و مادرش تعريف مى كند چون 
مى داند ما سراپا گوش مى دهيم و هرگز قضاوت 
نمى كنيم چون مى بيند من با همه خستگى ام 
وقتى به خانه مى آيم، تمام قد، با همه وجودم در 
خدمت آنها هستم. با هم شروع مى كنيم به بازى، 
صداى خنده هايمان تا آسمان باال مى رود. همين 
ديشب من و هومان و مادرش با توپ دست ساز 
او كه كاغذى است و صدا و مزاحمت ايجاد 
نمى كند با هم بازى مى كرديم. اگر او اين طور 
خودش را تخليه نكند، در خارج از خانه، با 

رفيق ناباب و... دم خور خواهد شد. 
مى آييد،  خانه  به  كه  هم  شما   :

تلفن همراه خاموش هستيد؟
نادر سليمانى: بله، جز موارد ضرورى، تقريبا 

تمام وقتم با خانواده ام مى گذرد. شايد كمتر از 
1 ساعت در كل 24 ساعت موبايل به دست 
باشم، اما داستان تلفن همراه و اينترنت اين 
روزها با آمدن تلگرام و گروه هاى مختلفش 

شبيه ويروسى شده كه كم كم دارد به عامل 
ناشناخته و بيمارى زايى تبديل مى شود كه 
بسيار وحشتناك و كشنده است و به جان 

خانواده ها افتاده.

لذت دورهم ميوه  خوردن و تلويزيون ديدن، تصوير تكرارى و دوست داشتتنى زندگى من

پرى صمدى: خيلي ها به تلفن همراه و تلگرام معتاد شده اند
اين تلفن همراه و تلگرام خيلى ها را به نظر من معتاد كرده و اين نزديكى هاى مجازى بسيار خطرناك است. 

شما به جاى نزديك شدن و گپ زدن با آدمى كه مى دانيد كيست، 
وقتتان را با كسى مى گذرانيد كه مجازى است. دقيقا به همان اندازه 
هم از همسر و بچه ها دور مي شويد. همين عامل به نظرم بچه ها را 

دچار بلوغ زودرس مى كند و آنها را در گرداب مى اندازد. 
من به همه خانواده  ها و دوستانم توصيه مى كنم با اينترنت و تلفن همراه 
و گروه هاى تلگرامى مثل اعتياد برخورد كنيد. باور كنيد آدم معتاد 
هم خودش قبول ندارد معتاد شده و حس مى كند هر وقت بخواهد 
اين مواد را كه براى سرگرمى مصرف مى كند كنار خواهد گذاشت، 

اما مى بينيد كه نمى تواند. 
را  خود  وايفاى  ساعت   1 روزى  شود  دير  اينكه  از  قبل  تا  بياييد 
خاموش كنيد و كم كم اين زمان را بيفزاييد. با همسر و بچه ها باشيد 

و براى آنها كتاب بخوانيد تا ببينيد چقدر زندگى تان شيرين مى شود.

بسيارى از مشكالتى كه اين روزها كودكان با آن 
درگيرند و از آن گله مى كنند، ناشى از اعتياد والدين به 
تلفن همراه و شبكه هاى اجتماعى و فضاهاى مجازى 
است. دانش آموزان از اين موضوع كه والدين وقت 
كافى براى آنها صرف نمى كنند و حتى هنگام ديكته 
گفتن مدام سرشان در تلفن همراهشان است و اگر كودك اعتراضى 
مى رود،   فرو  تلفنشان  در  سرشان  باز  و  مى زنند  او  به  تشرى  كند، 
ناراحتند. استفاده غيرمعمول و غيرمنطقى از فضاهاى مجازى عامل 
بسيارى از اختالفات ميان همسران و والدين و كودكان است. والدين 

بسيارى را مى بينيم كه به موبايل مثل مسواك به عنوان وسيله شخصى 
نگاه مى كنند و براى ورود به آن رمز و اثر انگشت مى گذارند. در 
حالى كه اين وسيله مى تواند مثل خميردندان وسيله اى براى استفاده 
خانوادگى باشد و هر فردى نياز به تماس داشت از آن استفاده كند. 
پنهان كردن آن از ديد، تنها كنجكاوى را برمى انگيزد و سبب تشديد 

اين نوع رفتارها در فرزندانمان مى شود.
اين نكته را فراموش نكنيم كه كودكان در سن رشد و تكاپو هستند. در 
دوره رشد فعاليت هاى ذهنى بايد با خالقيت توام باشد. هر يك ساعت كار 
با موبايل تا 3 ساعت از كودك انرژى مى گيرد و مانع از فعاليت خالقانه او 

مى شود. از سوى ديگر روابط عاطفى را تحت تاثير قرار مى دهد و مانع از 
اغناى عاطفى والد و فرزند است. جزيره اى شدن خانواده ها از پيامد هاى 
ناشى از استفاده بيش از حد از اين نوع تكنولوژى هاست. كودكانى كه 
در اين نوع خانواده ها پرورش مى يابند انحصارطلب و منفرد بار مى آيند 

و در نهايت به انجام كارهاى گروهى عالقه اى ندارند.

موبايل مسواك نيست خميردندان است!
 دكتر 

محمدرضا 
ايران دوست
مشاور علوم 

تربيتى

بيشتر بخوانيد

يادداشت هاى مرتبط با همين موضوع را در صفحات 9، 17 و 25 بخوانيد.



پاى صحبت كودكانى كه شاهد قهر و دعواى والدين خود هستند

بچه هاى اضطراببچه هاى اضطراب
دنياى  امروز  دنياى 
است؛  عجيب وغريبى 
آنقدر عجيب كه خيلى از 
مثل  روزگار  اين  آدم هاى 
دور  باشند،  كرده  گم  را  چيزى  كه  كسى 
خود مى چرخند تا شايد بتوانند گمگشته شان 
را پيدا كنند. يكى از داليلى كه باعث اين 
همه شلوغى و هرج ومرج شده، از بين رفتن 
سادگى زندگى هاست؛ مثال سال ها پيش، اين 
همه رسانه نبود و دلخوشى بيشتر بچه ها فقط 
2 كانال تلويزيون بود؛ بچه هاى ديروز دراين 
نشده  غرق  اسباب بازى  و  سرگرمى  حجم 
عروسك هاى  تنها  دلخوشى شان،  و  بودند 
پارچه اى و توپ هاى پالستيكى شان بود. با 
اين همه، اينطور به نظر مى رسد كه بچه هاى  
ديروز آرامش بيشتر و  دغدغه كمترى داشتند 
اما حاال بزرگساالن و كودكان پر از دلشوره 
و دلواپسى اند؛ دلواپسى هايى كه خيلى از ما 
والدين با رفتارهاى نادرست مان به فرزندان 

خود منتقل مى كنيم.

پرده اول: با چشم هاى بچه ها به دنيا 
نگاه كنيم

درست در همين حوالى و در يكى از مدارس 
خوب تهران، بچه هاى كالس دور هم نشسته اند 
و با دستان كوچكشان مشغول رنگ زدن دفترهاى 
نقاشى شان هستند. آنها دنيا را از نگاه خودشان 
و با افكارى كه در ذهنشان هست رنگ مى زنند 
و آدم ها را مى كشند. اما مساله همين بود؛ اينكه 
بچه هاى كوچك و جستجوگر چگونه دنيا و 
اطراف خود را مى بينند و چه توقعى از والدين 
خود دارند؟ براى پاسخ به اين سوال ها سراغ 
عده اى از بچه هاى پيش دبستانى رفتم تا بدانم 
آنها والدين و دنياى پيرامون خود را چگونه 
مى بينند و چه توقعى از اطرافيانشان دارند، آنها 

اين گونه پاسخگوى سوال هايم شدند.

پرده دوم: به كجا چنين شتابان؟!
«شميم» صورت مهربان و شيرينى دارد. از او 

مى خواهم كه بگويد كدام رفتار والدينش او 
را آزار مى دهد؟ مى گويد وقتى مامان و بابا با 
هم دعوا مى كنند من خيلى ناراحت مى شوم 
من  مى زنند،  را  من  وقتى  همه  از  بيشتر  و 
خيلى مى ترسم و گريه مى كنم. وقتى از شميم 
مى پرسم دنيا چه رنگى است، مى گويدبه نظرم 
دنيا آبى است چون بيشتر وقت ها تو خوابم 
مى گويد  شميم  مى بينم.  آبى  را  همه جا  هم 
اگر يك بچه همسن خودم داشتم، حتما با 
او مهربانى مى كردم و از او مى خواستم كه با 

من حرف بزند.
ستايش دختربچه ديگرى است كه آرام كنارم 
مى نشيند و با صداى ظريفش پاسخ سوال هايم 
را مى دهد. مى گويد بدترين كار پدر و مادر م 
يا  مى زنند  مرا  بعضى وقت ها  كه  است  اين 

جلوى من و خواهرم به همديگر حرف هاى 
بد مى زنند. ستايش در پاسخ به اين سوال كه 
چه چيزى او را مى ترساند، مى گويد: «وقتى 
پدر و مادرم من را تنها در خانه مى گذارند، من 
خيلى مى ترسم و مدام فكر مى كنم دزد مى آيد 
و من را با خودش مى برد.» اما با اين همه، 
اين دختر كوچولو عقيده جالبى دارد؛ مى گويد 
به نظرم آدم ها بايد دل پاكى داشته باشند و 
به هم كمك كنند. ستايش دوست دارد وقتى 
كه مادر شد، براى فرزندش جايزه هاى زيادى 
بخرد و او را براى درس خواندن تشويق كند.

در گوشه اى از كالس يكى از بچه ها مشغول 
جمع كردن وسايلش است، آن قدر كوچك است 
كه باورم نمى شود دارد 6سالش تمام مى شود. 
نزديكش مى روم و كنارش مى نشينم مى گويد 

اسمم روشاست. در چشم هايش غمى نهفته 
است كه به خوبى مى توان آن را ديد. وقتى 
از او مى پرسم چه چيزى تو را آزار مى دهد، 
دعوا  هم  با  بابام  و  مامان  كه  وقتى  مى گويد 
مى كنند و وقتى كه آنها من را مى زنند و مجبورم 
نمى شود  باورم  بمانم.  خانه  در  تنها  مى كنند 
كه والدينش او را مى زنند، چون جثه خيلى 
كوچك و ضعيفى دارد و مطمئنم هر چقدر هم 
كه شيطنت كند، مستحق كتك خوردن نيست. 
به هر حال صحبتم را با او ادامه مى دهم. او در 
پاسخ به اين سوال كه چه چيزى خوشحالش 
مى كند، مى گويد: «جشن تولد گرفتن را خيلى 
دوست دارم و همين طور داشتن خانه باربى را.»

پاى  كه  است  نفرى  آخرين  ريحانه 
صحبت هايش مى نشينم. او كه فرزند طالق 

امروز  تا  او  ندارم.  بابا  من  مى گويد  است، 
نتوانسته پدرش را ببيند و دست او را بگيرد، آن 
هم به خاطر كينه ها و رفتارهاى والدينش. دلم 
برايش مى سوزد. او مجبور است در كنار خاله 
و مادربزرگش زندگى كند و از مهر پدر محروم 
است، آن هم در اين سن حساس. ريحانه در 
پاسخ به اين سوال كه چه چيزى تو را ناراحت 
مى كند، مى گويد: «من شكالت خيلى دوست 
دارم اما خاله ام هر بار كه شكالت مى خورد 
به من نمى دهد يا وقتى دوست دارم به پارك 
بروم و بازى كنم مامانم مى گويد خسته ام برو 
تو اتاقت تنهايى بازى كن.» ريحانه از خشم 
بدش مى آيد و مى گويد خشم يعنى عصبانيت؛ 
وقتى مامانم عصبانى مى شود، من مى روم زير 
پتويم و زارزار گريه مى كنم. ريحانه بازى با 
عروسك هايش را خيلى دوست دارد و مى گويد 
دلم مى خواهد عروسك هايم هيچ وقت با من 

قهر نكنند و هميشه دوستم داشته باشند.

پرده آخر: من زير بوتاكس هستم!
از  يكى  كه  مى كرد  تعريف  برايم  معلمى 
و  داشته  بااليى  بسيار  تب  دانش آموزانش 
وقتى با مادر اين دانش آموز تماس گرفته تا 
دنبال فرزندش بيايد و او را ببرد، پاسخ جالبى 
گرفته است. اين مادر بامسئوليت (!) در جواب 
به خانم معلم گفته: «من زير بوتاكس هستم! 
خودتان يك كارى بكنيد لطفا!» گويا بهتر استاول 
و قبل از هر حرف و كار ديگرى، نگاهى به 
رفتار و كردار خودمان بيندازيم. مى گويند طبق 
آمارهاى موجود در هر ساعت، 19 طالق در 
كشور ثبت مى شود. اين آمار يك فاجعه خاموش 
است؛ فاجعه اى كه در صوت عدم تدبير مناسب 
مى تواند نسل آينده را به نسلى تنها و منزوى 
تبديل كند. بچه هايى كه در سن خيلى كم از 
محبت پدر و مادر محروم مى شوند، معلوم 
نيست در آينده چگونه مى توانند اين محبت 
است  بهتر  پس  كنند.  جبران  را  ازدست رفته 
كمى هم از ديد كودكانمان به دنيا نگاه كنيم 

و زندگى را به كام آنها و خودمان زهر نكنيم.

 محبوبه 
رياستى
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پرخاشگرى ريشه هاى رفتارى از نظر 
كودكى  دوران  در  تربيت  و  ژنتيك 
دارد. اختالف هاى والدين، نزاع آنها 
درگيرى هاى  و  فرزندان  حضور  در 
اولين  مى شود  باعث  آنها  فيزيكى 
پرخاشگرى  و  اضطراب  پايه هاى 
كابوس هاى  شود.  ايجاد  كودكان  در 
شبانه، تيك هاى عصبى و شب ادرارى از 
اصلى ترين عوامل اضطرابى در كودكان 
زير 7 سال است. به محض درگيرى 
لفظى والدين كودكان دچار اضطراب 
نسبت به آينده خود مى شوند كه در 
صورت جدايى پدر و مادر وضعيت 
آنها چه خواهد شد و بايد پيش كدام 
يك از والدين بمانند. اضطراب اين 
آن  از  بعد  و  بلوغ  دوران  تا  كودكان 
هم ادامه مى يابد و استرس ناشى از 
اين رفتارها به سختى درمان خواهد 
شد. والدين هنگام درگيرى ها در برابر 
كودكانشان بايد به ياد داشته باشند هر 
ايجاد  باعث  بلندى،  صداى  و  فرياد 
لرزه در اعصاب كودك مى شود و او 
را يك قدم از رشد طبيعى دور مى كند. 
انزوا، احساس حقارت درس گريزى و 
بيش فعالى از آثار ديگرى است كه اين 
كودكان در آينده پيدا خواهند كرد. مساله 
ديگرى كه وجود دارد اين است كه 
خيلى از والدين، كودكشان را وسيله اى 
براى تسويه حساب قرار مى دهند و در 
اين شرايط كودك نه تنها وضعيت خوبى 
پيدا نخواهد كرد، بلكه نسبت به همه 
پرخاشگر  همين طور  و  بدبين  چيز 
مى شود  توصيه  همين  براى  مى شود 
والدين حتى المقدور جلوى كودكانشان 
بحث و جدل نكنند. چون آنها در آينده به 
افرادى عصبى و منزوى تبديل خواهند 
شد. بهتر است در زندگى گذشت و 

همه چيز را به زمان واگذار كنيم.

جلوى فرزندانتان با هم 
جدل نكنيد

نگاه رفتارشناس
 دكتر مجيد ابهرى

عضو هيات علمى 
دانشگاه شهيد بهشتى
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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 آريسا هستم و خواب را خيلى دوست دارم.

و خيلى دوست دارم كه وقتى بزرگ شدم، 
هيچ جايى جنگ نباشه و آسمان هم آبى باشه. 

خيلى هم خنده رو هستم.

• 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 •
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من يك گوش  غمگينم!من يك گوش  غمگينم!  مخاطبان اين صفحه كودكان گروه سنى الف و ب هستند. 

سالم!
من گوش هستم؛ بله، يك گوش. خيلى هم غمگينم از اينكه 
يك گوش هستم، چون همه گوش ها 2 تا هستند. يا 2 تا 
خواهرند يا 2 تا برادرند. البته من هم از اولش يكى نبودم. ما 

2 تا بوديم ولى االن برادرم (آن يكى 
گوش) را ندارم؛ يعنى دارم ولى 

ديگر او جوابم را نمى دهد! 
فكر نكنيد كه با من قهر 

كرده. نه! او ديگر هيچ صدايى را خوب نمى شنود، چون 
صداى بلندى تويش رفته! صاحب ما يعنى كسى كه ما به 
كله او وصل هستيم، هميشه با صداى بلند تلويزيون تماشا 
مى كند و آهنگ گوش مى دهد و تازه وقتى مى خواهد ما را 
تميز كند، هر چيزى را كه دم دستش باشد، در گوشش فرو 
مى كند و خيال مى كند اين كار خوبى است ولى 
ما گوش ها پرده اى داريم كه زود آسيب 
مى ببيند؛ مثل برادرم كه آسيب ديده 

و ديگر نمى شنود. 
صاحب ما نمى داند كه ما چقدر مهم 
هستيم و نمى داند كه اگر هر دوى ما 
مريض شويم، او حتى ديگر نمى تواند 
درست راه برود و حتى نمى تواند خوب 
بايستد. او هر وقت سرما مى خورد، داروها و 
دواهايش را به موقع نمى خورد و گوشش چرك 

مى كند. 
تازه يك دوستى دارد كه او هم نمى داند داد زدن 
در گوش ديگران چقدر بد است و يك بار كنار 

همين برادرم داد زد و او را از كار انداخت!
خالصه اينكه من يك گوش غمگينم. نامه 
نوشتم تا شايد آن كسى كه ما به كله او وصل 
هستيم، نامه ما را هم بخواند و بداند كه اگر ما خراب شويم، 
او ديگر هيچ صدايى را نمى شنود؛ نه صداى مهربان مادرش 
و نه بابا و نه صداى كارتونى كه دوست دارد و نه حتى صداى 

آب و پرنده ها وقتى كه مى رود جنگل و دريا. 
لطفا نامه من را چاپ كنيد. 

امضا: گوش غمگين!

ديروز كه مى خواستم داستان اين هفته را براى شما بنويسم، يك نامه به دستم رسيد. خيلى خوشحال شدم. گفتم 
حتما يكى از بچه ها براى اين صفحه عكس يا نوشته قشنگى فرستاده،  اما وقتى در نامه را باز كردم، يك نوشته 

عجيب ديدم؛ يك نوشته كه شما هم بايد آن را بخوانيد، چون شايد اين نامه اصال براى شما بوده! 
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حفظ حافظه در سنين سالمندىحفظ حافظه در سنين سالمندى

1010 فرمــان حافظــه فرمــان حافظــه
اين صفحه به تقاضاى مخاطبان بزرگوارش با حروف درشت تر چاپ مى شود

هر يك از ما ممكن است چيزهايى را هرازگاهى فراموش كنيم و به خاطر نياوريم. اگرچه همه سالمندان دچار ضعف حافظه نمى شوند، اما به طور كلى با افزايش سن، احتمال 
فراموشكارى بيشتر مى شود. البته حافظه افرادى كه فعاليت فكرى داشته باشند، تغيير چندانى نمى كند. اين فراموشكارى هم بيشتر مربوط به حوادث اخير است. ما موارد مربوط به 
گذشته دور را خوب به ياد مى آوريم اما يادمان نمى آيد كه مثال يك ساعت پيش كه به خانه برگشتيم، كليد را كجا گذاشتيم. حاال چطور مى توانيم مشكالت ناشى از فراموشكارى 

را كاهش دهيم؟ «سالمندان» اين هفته سعى مى كند به همين پرسش پاسخ بدهد. 

 الهه رضاييان
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• 3) هر روز به اخبار راديو 
يا تلويزيون (اخبارى كه 
دلخواه شماست و برايتان 
دلهره آور نيست)، گوش 
بدهيد و آن را براى ديگران 

بازگو كنيد.

• 1) از سوال كردن و گفتن اينكه «موضوعى 
خجالت  و  نترسيد  كرده ايد»  فراموش  را 
نكشيد. اين تقصير شما نيست كه نمى توانيد 
مانند گذشته همه چيز را به خاطر بسپاريد. 
به جاى ناراحتى از اين وضع، پيشنهادهاى 
«سالمت» را به كار ببنديد و تغييرات مثبت 

آن را در تقويت حافظه تان ببينيد.

• 5) در جمع دوستان 
گذشته  خاطرات  از 
تعريف كنيد. از آلبوم 
قديمى  عكس هاى 
نام  يادآورى  براى 
افراد و خاطرات آنها 
حتى  بگيريد.  كمك 
است  خوب  خيلى 
را  خود  خاطرات  كه 

بنويسيد.

• 6) براى نوه هايتان قصه 
بگوييد يا با آنها شطرنج 

 بازى كنيد.

آن  از  هميشه  كه  را  وسايلى   (2  •
استفاده مى كنيد (مثل عينك و كليد)، 
به  بگذاريد؛  مشخص  جاى  يك  در 
بزرگ  كاسه  يك  داخل  مثال،  عنوان 

در اتاق نشيمن.

• 4) سعى كنيد هر روز يك 
مطلب جديد ياد بگيريد و كتاب 

يا روزنامه بخوانيد. 

• 7) اول هر سال يك تقويم جيبى 
براى خود بخريد و تاريخ هاى 
بچه ها،  نوه ها،  تولد  مثل  مهم 
سالگردها، روزى كه نوبت دكتر 
داريد، مهلت پرداخت قبض و... 

را در آن بنويسيد.

• 8) يك دفترچه يادداشت يا وايت بورد كوچك كنار 
تلفن تان بگذاريد و همان زمان كه پيغامى به شما دادند 
كنيد.  يادداشت  بالفاصله  خواستند،  شما  از  كارى  و 
سالمندانى كه سواد نوشتن ندارند، بهتر است مطالب شان 

را با تلفن همراه ضبط كنند تا فراموش شان نشود.

• 9) هرگز وعده صبحانه را فراموش نكنيد. اگر روزى 
براى  بايد  كه  بدانيد  كرديد،  تنبلى  صبحانه  خوردن  در 
وعده  يك  مصرف  شويد.  آماده  فراموشكارى  روز  يك 
صبحانه كامل شامل كربوهيدرات، پروتئين و كره، حافظه 

كوتاه مدت را تقويت مى كند.

• 10) براى تقويت حافظه تان مصرف قند، نمك و چربى را كم و مصرف 
 A، B، ميوه و سبزى تازه را زياد كنيد. مصرف ميوه عالوه بر تامين ويتامين
E و C در پيشگيرى از اختالل حافظه نيز موثر است و كمبود اين ويتامين ها 

مى تواند باعث ضعف حافظه در سالمندان شود.

بفرماييد ساندويچ مغز!
در ميان خوراكى هاى مختلف، مصرف برخى مواد 
غذايى با آثار مثبت چشمگيرترى براى سالمت مغز 

همراه است؛ از جمله:
B خانواده ويتامين

 هويج، اسفناج و سيب زمينى
 مغزها (فندق، بادام و تخمه آفتابگردان) و حبوبات

 شير، پنير، تخم مرغ، ماهى و گوشت

A خانواده ويتامين
زرده تخم مرغ، ماهى و سبزى هاى سبز (جعفرى و 

اسفناج)
ميوه هاى زرد (موز، انبه، زردآلو و طالبى)، سبزى هاى 
زرد (هويج و كدو حلوايى) و ميوه ها و سبزى هاى 

قرمز (گوجه فرنگى و فلفل دلمه اى قرمز)
C اسيد فوليك و ويتامين ،E مواد غذايى حاوى ويتامين



يادداشت مهمان

آمارها نشان مى دهد از هر 5 نفر 1 نفر يا به عبارت 
ساده تر 20 درصد از افراد جامعه دچار وزوز گوش 
هستند. اين آمار بعد از ميانسالى به 40 درصد و حتى 
بيشتر افزايش مى يابد. وزوز گوش يك اختالل شايع 

و در عين حال آزاردهنده براى بيماران است... 
(صفحه 19)

پرسشى از دكتر بابك ساعدى متخصص گوش و حلق و بينى

چرا دچار وزوز گوش چرا دچار وزوز گوش 
مى شويم؟مى شويم؟

چرا موبايل ندارم؟

هميشه وقتى به خبرنگاران مى گويم تلفن همراه 
ندارم، باور نمى كنند اما واقعيت اين است كه 
نيازى  نه تنها  و  ندارم  تلفن همراه  واقعا  من 
اين  از  استفاده  فرصت  بلكه  نمى كنم،  حس 
تكنولوژى جديد را هم ندارم. تا زمانى كه در 
مطب هستم، وقتم را صرف مشاوره به بيمارانم 
مى كنم و در خانه هم به وظايف همسرى و 
پدرى ام مى رسم. متاسفانه اين روزها هر پدر 
و مادرى و حتى بسيارى از كودكان، از سنين 
بعد از دبستان، تلفن هاى هوشمند دارند و در 
شبكه هاى اجتماعى و گروه هاى مختلف و چت 
با دوستان مجازى خود غرق شده اند، غافل از 
اينكه استفاده از اين تكنولوژى ها اگر در حد 
رفع نياز و معقوالنه نباشد، مى تواند به تهديدى 
براى پايه هاى زندگى تبديل شود. از نظر علمى 
به اثبات رسيده كه استفاده بى رويه از سيستم هاى 
هوشمند، تماس چشمى و ابراز محبت زبانى بين 
والد و فرزند را كاهش مى دهد و باعث افزايش 
اختالفات والد-فرزندى مى شود. نمى گويم بايد 
از تكنولوژى كناره گرفت اما بايد از آن بجا و 
معقوالنه استفاده كرد. تك پسر من وقتى وارد 
كالس آخر دبيرستان شد، تلفن همراه خريد؛ البته 
تلفن ساده اى كه تنها در شرايط ضرورى بتوانيم 
با او ارتباط برقرار كنيم. حاال كه 23 ساله است، 
تلفن هوشمند دارد اما هنگام تهيه اين نوع گوشى 
ابتدا در رابطه با شرايط استفاده و محدوديت ها 
و زمان هايى كه بايد از آن استفاده كند، صحبت 
كرديم. زمانى كه وارد خانه مى شويم، معموال 
تلفن همراه را كنار مى گذاريم و وقتى را به با 

هم بودن و صحبت كردن اختصاص مى دهيم.

 دكتر بهروز جليلى
روان پزشك و استاد راهنماى دانشگاه 

علوم پزشكى ايران

سال دوازدهم  شماره 556  شنبه 26 دى 1394
كمتر بخر، كمتر بخوركمتر بخر، كمتر بخور
سالم شو!سالم شو!
(2222)

شيوه نظارت بر شيوه نظارت بر 
رستوران هاى رستوران هاى 

فست فود فست فود (1818)
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كلينيككلينيك    و    وتغذيهتغذيه

بيشتر بخوانيد

يادداشت هاى مرتبط با موبايل را در 
صفحات 9 و 25 و «موضوع ويژه» اين 

هفته را در صفحات 14-11 بخوانيد.



ديد بان سالمت 1818
مهندس محسن فرهادى رئيس اداره بهداشت محيط در گفت وگو با «سالمت» توضيح مى دهد

شيوه نظارت بر رستوران هاى فست فودشيوه نظارت بر رستوران هاى فست فود
تصور  را  تعطيل  روز  يك 
خانواده  يك  كه  كنيد 
تصميم مى گيرد براى تفريح، 
از  بيرون  را  ساعت هايى 
منزل سپرى كند. بعد از پارك، سينما و... براى 
رفع گرسنگى معموال رستوران بهترين گزينه 
است و ارزان ترين و پرطرفدارترين آنها هم 
رستوران هاى فست فودى. البته غير از جمع 
خانوادگى، جمع هاى دوستانه نيز براى دورهمى، 
انتخاب  بيشتر  را  فست فودى  رستوران هاى 
مى كنند. شايد يكى از داليل اين انتخاب هم 
رشد قارچ گونه رستوران هاى فست فودى باشد. 
اگر چرخى در اطراف محل زندگى تان بزنيد، 
دستتان مى آيد كه در هر خيابانى كه پا بگذاريد 
حداقل يك رستوران فست فودى وجود دارد 
كه باعث مى شود اين رستوران ها در دسترس تر 
باشند. شايد اين تفريح به اصطالح خوشمزه و 
لذت بخش هر از گاهى مشكلى ايجاد نكند اما 
يكى از علل اصلى بيمارى هاى قلبى- عروقى، 
فشارخون، سرطان ها و ديابت، همين غذاهاى 
فست فودى و تغذيه نامناسب مردم است. همچنين 
چاقى و اضافه وزنى كه تقريبا نيمى از جمعيت 
كشورمان را درگير كرده به طور مستقيم با مصرف 
باالى فست فودها در ارتباط است. موضوع مهم تر 
اينكه وقتى تعداد اين رستوران ها اينقدر زياد 
است، چگونه بر فعاليت آنها نظارت مى شود تا 
حداقل فست فود سالم به مردم بدهند؟ فست فود 
سالم بايد چه خصوصياتى داشته باشد و آيا ما 
در حال حاضر رستورانى داريم كه فست فود 
سالم و بى ضرر به مردم ارائه كند؟ در مورد همه 
اين سوال ها قرار است در «ديد بان سالمت» اين 
شماره صحبت كنيم ولى ابتدا با مهندس محسن 
فرهادى، معاون فنى، رئيس اداره بهداشت محيط 
مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت در 

همين رابطه گفت وگو كرديم.

: آقاى مهندس! بازرسى هاى شما از 
رستوران ها به ويژه رستوران هاى فست فودى 

به چه صورت است؟
ابتدا بگويم ما نمى توانيم هيچ ممانعتى براى 
افزايش رستوران هاى فست فودى داشته باشيم 
ولى مى توانيم با فرهنگ سازى مردم را آگاه كنيم 
كه كمتر غذاهاى فست فودى بخورند. كنترل ما 
بر اين رستوران ها نيز به اين صورت است كه 
بازرسان ما ابتدا كه وارد رستوران مى شوند، 
بهداشت فردى كاركنان رستوران را بررسى 
مى كنند. در مرحله بعد بهداشت مواد غذايى 
بررسى مى شود به صورتى كه مواد غذايى 
بايد تميز و سالم باشند و موادى كه امكان 

فاسد شدنشان هست حتما در يخچال نگهدارى 
شوند. مثال پنير حتما بايد درون يخچال باشد. 
هم  فريزر  و  يخچال  سالمت  اين،  بر  عالوه 
بررسى مى شود و ميزان برودت و تميز بودنشان 
نيز اهميت زيادى دارد. گاهى اوقات ديده شده 
كاركنان رستوران آنقدر مواد غذايى در يخچال 
مى ريزند كه يخچال خوب كار نمى كند و مواد 
غذايى زود فاسد مى شوند. در اين صورت به آنها 
تذكر داده مى شود تا مشكل هايشان را برطرف كنند 
و حتى در مواردى كه يخچال و فريزر خوب كار 
نكند يا كارايى الزم را نداشته باشند، بازرسان ما 
يخچال و فريزر را پلمپ مى كنند و از صاحبان 
رستوران مى خواهند يك يخچال جديد تهيه كنند.

: مواردى كه اشاره كرديد تنها مربوط 
به بهداشت محيط رستوران هاست. آيا نظارتى 
روى ميزان و نوع نمك و روغن مصرفى در 
رستوران يا ساير مواردى كه به سالمت غذا 

مربوط است، هم داريد؟
بله، اين مواردى كه گفتيم بخشى از نظارت ما بود 
و مورد ديگر كه براى ما اهميت دارد، به كاهش 
بيمارى هاى غيرواگير برمى گردد و نظارت ما بر 
ميزان قند، نمك و چربى در غذاى رستوران 
است. اين بررسى از 2 طريق انجام مى شود؛ 
اول اينكه نوع نمك و روغنى كه در رستوران 
استفاده مى شود را بررسى مى كنند تا از انواع 
مرغوب باشد و دوم اينكه ميزان نمك و روغن 

نيز در غذا بايد سنجيده شود تا سالمت مردم به 
خطر نيفتد. اين كار نيز به 2 روش قابل شناسايى 
است؛ اول اينكه از روغن يا غذا نمونه بگيريم و 
نمونه را به آزمايشگاه بفرستيم. اين روش مورد 
تاييد ما نيست چون بسيار زمان بر است و امكان 
مداخله آنى را از ما مى گيرد و ديگر آن غذاها 
خورده شده و تا نتايج آزمايش حاضر شود، ديگر 
نمى توان كار موثرى انجام داد. روش دوم سنجش 
دستگاه پرتابل است؛ به گونه اى كه بازرسان ما 
اين دستگاه را با خود به محل رستوران مى برند 
و با قرار دادن روغن هم داغ و هم سرد در اين 
دستگاه ها، سالمت روغن بررسى مى شود. در 
مورد نمك نيز دستگاه هاى مشابهى وجود دارد 

كه ميزان نمك غذا را مى سنجد.
: آيا در حال حاضر بازرسان تان به 

اين دستگاه هاى پرتابل مجهز هستند؟
نه، اين دستگاه ها خارجى هستند و دقت خوبى 

دارند و ما اقدام هاى الزم براى تهيه اين دستگاه ها 
را انجام داده ايم. البته اعتبار آن تامين شده و خيلى 
هزينه بر هم نيست و نسبت به آزمايشگاه مقرون 
به صرفه تر است. در حال حاضر از طريق مزايده 
خريدارى خواهد شد تا به زودى تمامى بازرسان ما 
به اين دستگاه ها مجهز شوند و از اين طريق قدرت 
نظارتى و كسب اطالعات ما بيشتر خواهد شد.

: به غير از چند موردى كه در مورد 
نظافت رستوران ذكر كرديد، بازرسان شما چه 
تخلفات ديگرى را در رستوران هاى فست فودى 

مشاهده كرده اند؟
در برخى از رستوران هاى فست فودى به طور 
زيرزمينى سوسيس و كالباس هاى كهنه و تاريخ 
مصرف گذشته تهيه و خرد مى شود يا ديده شده 
در برخى از اين رستوران ها از سوسيس و كالباس 
نامرغوب استفاده شده كه چون خرد مى شود اصال 
براى مشترى قابل شناسايى نيست ولى بازرسان 

ما مى توانند چنين تخلفاتى را شناسايى كنند.
: اين مواردى كه در مورد نظارت بر 
كار اين حجم از رستوران فست فودى كه در 
سطح شهر وجود دارد اشاره كرديد، كفايت 
نمى كند مگر اينكه در فواصل زمانى كوتاهى 
انجام يا برخوردى با تخلفات شود تا امكان 
تخلف را كاهش دهد. بازرسى هاى كارشناسان 

شما هر چند وقت يكبار انجام مى شود؟
در پاسخ سوال شما بايد يادآور شوم نظارت 

بر رستوران هاى فست فودى جزو نظارت  هاى 
هدفمند ما هستند به گونه اى كه ما بازرسى هاى 
قديمى را كنار گذاشتيم و مراكز پرخطر را مد نظر 
قرار مى دهيم و بازرسى ها با اين روش هدفمند 
مى شود. به بيان ديگر، اين مراكز با دقت و حساسيت 
بيشترى نسبت به ساير مراكز مورد ارزيابى ما 
قرار مى گيرند. مثال يك خواروبارفروشى همانند 
يك رستوران فست فودى مورد بازرسى ما قرار 
نمى گيرد و حساسيت كمترى دارد. به طور متوسط 
رستوران هاى  يك بار  ماهى  مى كنيم  سعى  ما 
فست فود را بازرسى كنيم به شرط اينكه حادثه 
و تخلفى در آن رخ نداده باشد يعنى اگر شكايت 
شده باشد اگر امروز بازرسى شده باشد، مجددا 

بالفاصله بازرسى مى شود.
: در بازرسى هاى دوره اى كه انجام 
داديد، مى توانيد بگوييد وضعيت فست فود ها 
در آخرين بررسى شما چگونه بوده است؟

از ديدگاه بهداشت محيطى در شهرهاى بزرگ 
مى توان گفت كه رستوران هاى فست فودى، 
خيلى هم دچار مشكل نيستند و مشكل اصلى 
آنها بحث نمك و روغن و ساير عوامل خطر 
بيمارى هاى غيرواگير است كه ما كار خاصى 
براى آن انجام نداده ايم و اميدواريم با مجهز 
شدن به دستگاه هاى سنجش ميزان نمك و 
روغن بتوانيم در اين قضيه نيز نظارت خوبى 

داشته باشيم.

بهبود  دفتر  در  ما  برنامه هاى  از  يكى 
تغذيه جامعه، حمايت از رستوران هاى 
مورد  در  است.  سالمت  دوستدار 
دوستدار  فست فودى  رستوران هاى 
سالمت بايد بگويم اين رستوران ها بايد 
غذاهايشان را به گونه اى تهيه كنند كه 
ارزش تغذيه اى بيشترى داشته باشد. 
به طور مثال در مورد پيتزا مى توانند از 
سوسيس و كالباس كمتر و سبزيجات 
را  كم چرب  پنير  يا  استفاده  بيشترى 

انتخاب كنند.
در مورد ساندويچ ها هم يك رستوران 
نان  از  مى تواند  سالمت  دوستدار 
و  ساالد  و  سبزيجات  سبوس دار، 
نوشيدنى هاى طبيعى مثل آبميوه هاى 
سس  جاى  و به  كند  استفاده  طبيعى 
و  كم چرب  سس  يا  ماست  سس  از 
يا  نارنج  آب  مانند  طعم دهنده هايى 
آبليمو داشته باشد. در اين رستوران ها 
بايد غذاى رژيمى و غذاهايى كه نمك 
و چربى كمترى دارد نيز سرو شود. 
كنار غذا حتما بايد سبزيجات باشد. 
اين رستوران ها بعد از رعايت موارد 
گفته شده، لوگوى دوستدار سالمت را 
دريافت خواهند كرد. واقعيت اين است 
كه تعداد اين رستوران ها شايد در تهران 
2 يا 3 مورد بيشتر نباشد. در برخى 
شهرستان ها مانند شيراز نيز دفتر بهبود 
تغذيه براى گسترش اين رستوران ها در 
حال فعاليت است و اقدام هايى هم انجام 
گرفته، اما اين رستوران ها بايد به مردم 
شناسانده شوند و از آنها حمايت شود 

تا تعدادشان افزايش پيدا كند.
حاضر  حال  در  ما  ديگر،  طرف  از 
استانداردى براى ميزان قند، نمك و 
چربى در اغذيه فروشى ها نداريم. امسال 
با همكارى مركز سالمت محيط و كار 
در حال تهيه اين استاندارد ها هستيم تا 
مشخص كنيم به طور مثال يك پيتزا يا 
كباب كوبيده چه ميزان چربى يا نمك 
داشته باشد تا سالمت مردم را به خطر 

نيندازد.
در حال حاضر فعاليت ما تا زمانى كه 
اين استانداردها آماده شود اين است 
كه هم به مردم و هم به رستوران داران 
اطالع رسانى كنيم تا مواد غذايى سالم ترى 

تهيه و غذاهاى سالم ترى مصرف كنند.

تهران فقط 
2يا3 رستوران  

دوستدار سالمت دارد

نگاه متخصص تغذيه
 دكتر زهرا 

عبداللهى
رئيس دفتر بهبود 

تغذيه جامعه وزارت 
بهداشت

 مهديه 
آقازمانى

ما نمى توانيم هيچ ما نمى توانيم هيچ 
ممانعتى براى افزايش ممانعتى براى افزايش 
رستوران هاى رستوران هاى 
فست فود داشته فست فود داشته 
باشيم ولى مى توانيم با فرهنگ سازى باشيم ولى مى توانيم با فرهنگ سازى 
مردم را آگاه كنيم كه كمتر مردم را آگاه كنيم كه كمتر 
فست فود بخورندفست فود بخورند

معموال وقتى يك پزشك يا متخصص تغذيه قصد دارد مطب بزند، 
وزارت بهداشت دستورالعمل هاى مشخصى براى اين كار دارد كه اگر 
پزشكان آنها را اجرا نكنند به آنها پروانه مطب را نخواهد داد. عالوه بر 

اين، مواردى مثل نمره باال و امتيازهاى بازآموزى نيز بايد كسب شود 
تا پروانه مطب دوباره تمديد شود. همه اين كارها به اين دليل انجام 
مى شود كه سالمت بيماران مراجعه كننده به پزشكان به خطر نيفتد، اين 
در حالى است كه رستوران هاى فست فودى نيز روزانه تعداد زيادى 
انسان سالم را بيمار مى كنند ولى نه مقرراتى براى تشكيل آنها در نظر 
گرفته شده و نه دستورالعملى براى اينكه سالمت مردم به خطر نيفتد، 
وجود دارد. با توجه به اين حجم باالى رستوران هاى فست فودى كه 
روز به روز بر تعداد آنها افزوده مى شود، بايد دولت يا به عبارت ديگر 
وزارتخانه هاى متولى در مورد اين رستوران ها سياست گذارى كنند 
براى  دستورالعملى  هم  و  دهند  تغيير  را  تعدادش  هم  كه  نحوى  به 
آنها تدوين كنند تا اين گونه نباشد كه هر كس پول بيشترى دارد، 
رستوران بزند و سالمت مردم را هر روز به خطر بيندازد. در حقيقت 

مسئوالن بهداشتى كشور بايد مقرراتى در مورد تاسيس رستوران در 
نظر بگيرند تا افراد واجد شرايط بتوانند رستوران بزنند و رستوران 
داراى يك مسئول فنى باشد و كاركنان رستوران هر چند وقت يكبار 
تحت آموزش قرار بگيرند. از طرف ديگر، يكى از موارد مهم در مورد 
فست فودها اين است كه هر رستوران فست فودى بايد يك الين هلثى 
فود (غذاى سالم و رژيمى) داشته باشد و براى كودكان نيز غذاى 
سالم يعنى كم نمك و كم روغن با استفاده از مواد اوليه خوشمزه و 
مغذى تهيه كند تا سالمت بچه ها نيز حفظ شود. نكته مهم ديگر اين 
است كه از سال هاى 2013 و 2014 قرار بود برنامه خودمراقبتى كه 
من به آن مى گويم برنامه مراقبت از خود را به مردم آموزش دهيم 
نيز  رستوران داران  و  غذا  توليدكنندگان  از  اعم  جامعه  افراد  همه  و 
بايد آن را رعايت كنند اما متاسفانه اين برنامه رها شده و مسئوليت 

اجتماعى كه واحدهاى توليد غذا و حتى ساير صنوف بايد نسبت 
به مشكالت اجتماعى داشته باشند نيز وجود ندارد. به طور مثال، در 
كشور سوئيس در بانك ها پوسترهايى نصب شده بود كه خانم هاى 
باردار را نسبت به مراقبت هاى دوران باردارى آگاه مى كرد، بنابراين 
مسئوليت  مردم  بهداشتى  معضالت  مورد  در  مى توانند  صنوف  همه 
اجتماعى داشته باشند و كمك كنند. در واقع، زمانى كه بيمارى هاى 
قلبى-عروقى روزانه تعداد زيادى از هموطنانمان را مى كشد يا به دليل 
بيمارى ديابت هر روز تعداد زيادى از مبتاليان دچار عوارض ديابت 
مثل قطعى پا مى شوند مسئوالن بهداشتى كشور بايد از ظرفيت همه 
نهادها براى حفظ سالمت مردم استفاده كنند و در مورد مراكزى مانند 
رستوران هاى فست فودى مقررات و دستورالعمل هاى ويژه اى وضع 

كنند و به طور مداوم به كاركنان آنها آموزش دهند.

براى احداث رستوران
بايد دستورالعمل تدوين شود

نگاه متخصص اپيدميولوژى تغذيه

 دكتر ربابه شيخ االسالم
رئيس انجمن تغذيه سالمت و توسعه

ا اگا ت نظا تف ف ا ان

آمريكا فست فودخورترين ملت 
دنياست!

مصرف 239 دالر فست فود در اختصاص داده اند. بين كشورهاى آسيايى نيز كره پرمصرف ترين هاى اين گروه غذايى را به خود 390 و 363 دالر فست فود، رتبه هاى دوم تا چهارم كانادا، انگليس و استراليا نيز با سرانه مصرف 456، در اختيار ژاپنى هاست. بعد از آمريكا، كشورهاى با 141 دالر (باالى 500 هزار تومان) براى هر نفر، آمار سفارش و دريافت انواع غذاى آماده رستورانى مصرف فست فود را در كارنامه خود دارند، باالترين غذايى شان بگنجانند. با اينكه آمريكايى ها بيشترين در ميان انواع غذاهاى آماده، برگرها را در برنامه محسوب مى شوند. 50 درصد آنها ترجيح مى دهند طول سال، در صدر فهرست فست فودخورهاى جهان آمريكايى ها با مصرف سرانه 566 دالر فست فود در  سرانه  طول سال، رتبه اول آسيا و پنجم جهان را به خود جنوبى با 
اختصاص داده است.

شماره پانصد وپنجاه وشش  شنبه بيست وشش دى نودوچهار
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آمارها نشان مى دهد از هر 
5 نفر 1 نفر يا به عبارت 
ساده تر 20 درصد از افراد 
جامعه دچار وزوز گوش 
 40 به  ميانسالى  از  بعد  آمار  اين  هستند. 
درصد و حتى بيشتر افزايش مى يابد. وزوز 
حال  عين  در  و  شايع  اختالل  يك  گوش 
آزاردهنده براى بيماران است. دكتر بابك 
ساعدى، متخصص گوش و حلق و بينى، 
فلوشيپ جراحى صورت و عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى تهران، در «درمانگاه» 
اين هفته درباره وزوز گوش و راه هاى درمان 

آن بيشتر توضيح مى دهد.

گوش  از  بخش  كدام  به  آسيب   :
باعث ايجاد صداى وزوز براى بيمار مى شود؟
صداهاى غيرعادى داخل گوش كه باعث آزار 
بيمار مى شوند، معموال مربوط به خود گوش 
نيستند. براى مفهوم تر شدن اين موضوع مثلثى 
بيمارى  اين  جزء  هر  كه  بگيرند  نظر  در  را 
يكى از اضالع مثلث را تشكيل مى دهد. ضلع 
اول همان بيمارى هاى داخل گوش است كه 
مى گيرد.  قرار  ضلع  اين  در  شنوايى  كاهش 
ضلع دوم شرايط اجتماعى و محيطى بيمار 
است. مثل فردى كه در محيطى پرسروصدا 
قرار مى گيرد. قرار گرفتن هر انسانى در محيط 
غيرعادى استرس زاست. استرس و اضطراب 

هم مى تواند باعث وجود صداهايى در گوش 
شود و ضلع سوم صداهاى گوش ناشى از 
بيمارى هاى روانى است. بعضى از بيمارى هاى 
روان هستند كه بر اثر آن بيمار دچار توهم 
مى شود و صداهاى عجيب و غريب يا صداى 
افراد خيالى را مى   شنود. البته اين موضوع مورد 
بحث ما نيست چون ريشه هاى روان شناختى 
دارد. مبحث ما مربوط به صداهايى است كه 

ريشه در خود گوش دارند.
چند  گوش  به  مربوط  صداهاى   :

نوع هستند؟
وقتى بيمار با شكايت صداهاى زنگ دار و 
ضربان دار در گوش به متخصص گوش و 
حلق و بينى مراجعه مى كند ابتدا بايد مشكالت 
محيطى و اختالالت روان شناختى بررسى و 
كنار گذاشته شود. بعد از آن اگر متوجه شديم 
كه صداها مربوط به گوش است، نوع صدا، 
احساس كليك و زنگ دار و ضربان دار بودن 
آنها بايد از هم تفكيك شوند چون هر كدام 

از آنها درمان جداگانه اى دارند.
: اين صداها چه تفاوتى با هم دارند؟

احساس  گوش  داخل  صداى  از  بخشى 
مشكالت  اثر  در  صدا  اين  است.  كليك 
مفصل فكى ايجاد مى شود كه به بحث هاى 
تخصصى جداگانه اى نياز دارد. صداى ديگر 
از نوع ضرباندار است. صداى ضربان داخل 
اول  علت  مى شود؛  ايجاد  علت  به 2  گوش 

بيمارى  هايى مانند مشكالت عروقى-قلبى و 
علت دوم مربوط به مشكالت خود گوش مانند 
تومورهاى عروقى داخل گوش است. ضربان 
داخل گوش معموال يك مشكل جدى است 
و به درمان هاى تخصصى نياز دارد. صداى 
اصلى  شكايت  همان  و  گوش  داخل  بعدى 
بيماران، وزوز گوش است. وزوز گوش به 
تنهايى بيمارى نيست و مى تواند عالمتى از 
يك بيمارى باشد. صداى وزوز گوش معموال 
در اثر تغييراتى به وجود مى آيد كه در بخش 
داخلى گوش ايجاد مى شود و ناشى از ضعف 
عصب شنوايى است. اغلب صداهاى داخل 
گوش معموال با افزايش سن بيشتر مى شوند. 
پيرگوشى شايع ترين بيمارى گوش است كه 
بر اثر آن فرد صداهايى غيرعادى در گوش 
مى شنود. اگر موم گوش باعث انسداد مجرا 
شده باشد، مى تواند تغييراتى را در دريافت 
صداهاى اطراف كه وارد گوش مى شوند، ايجاد 
واردشده  صداهاى  مى شود  باعث  موم  كند. 
در  غريبه اى  صداى  و  كنند  پيدا  اكو  حالت 
گوش بيمار ايجاد شود. بعضى از داروها، قرار 
گرفتن بيمار در معرض صداهاى بلند ناگهانى 
مانند صداى انفجار، بيمارى منير و... نيز باعث 
ايجاد صداهاى غيرعادى در گوش مى شوند.

: صداهايى كه ريشه روان شناختى 
دارند، وجود بيرونى ندارند؟

نه، مهم ترين بيمارى روان شناختى كه در آن فرد 

دچار توهم مى شود و ممكن است صداهاى 
عجيب و غريبى بشنود، اسكيزوفرنى است. اين 
بيماران تصورى خيالى توام با هذيان و توهم 
دارند. البته توهم و هذيان يكى از عالئم بيمارى 
است. گوشه گيرى، تناقض در كالم و آشفتگى 
ذهنى هم در بيمار ديده مى شود. صداهاى توهمى 
گاهى دستوردهنده هستند و بيمار از آنها اطاعت 
مى كند. همين اطاعت، شايد منجر شود بيمار 

خطا كند گاهى هم بيمار صداى چند نفر را 
مى شنود، صدايى كه اصال وجود خارجى ندارد 
و اطرافيان بيمار از آن ابراز بى اطالعى مى كنند. 
البته توهم، فقط شنيدن صوت نيست. بعضى از 
بيماران توهم ديدارى، لمسى، بويايى و چشايى 
هم دارند. اين بيمارى معموال از دوران نوجوانى 
و ابتداى جوانى آغاز مى شود و به شدت كيفيت 
زندگى بيماران را كاهش مى دهد چون تحصيل و 

كار را رها مى كنند و تنش هاى زيادى در روابط 
بين فردى و اجتماعى  شان ايجاد مى شود. بيماران 
به درمان دارويى نياز دارند و درمان بايد سريع تر 
شروع شود. گاهى صداها و عالئم بيمارى آنقدر 
آزاردهنده اند كه منجر به خودكشى فرد مى شوند. 
بيمار زندگى خانواده را نيز تحت تاثير قرار مى دهد 
بنابراين نزديكان بيمار هم بايد نحوه درست 

رفتار با اين افراد را بدانند.

پرسشى از دكتر بابك ساعدى متخصص گوش و حلق و بينى

چرا دچار وزوز گوش مى شويم؟چرا دچار وزوز گوش مى شويم؟

بيماران مبتال بيماران مبتال 
به وزوز گوش به وزوز گوش 

بايد ميزان بايد ميزان 
كافئين مصرفى 
روزانه خود را روزانه خود را 
كاهش دهند؛ كاهش دهند؛ 
سيگار و الكل سيگار و الكل 

بپرهيزند و در 
طول روز نيز طول روز نيز 

از سمعك هاى از سمعك هاى 
صوتى استفاده 

كنندكنند

 پرنيان 
پناهى

خطا كند گاهى هم بيمار صداى د و ممكن است صداهاى 

ى 

هشدار قديمى «سالمت» به يك بهانه  
تازه: از گوش پاك كن بپرهيزيد!

كامبيز ديرباز كه در پشت صحنه فيلمبردارى «پشت بام 
اين  انتشار  با  شده،  گوش  پرده  پارگى  دچار  تهران» 
سر  «امروز  نوشت:  اينستاگرامش  صفحه  در  تصوير 
صحنه فيلمبردارى پشت بام تهران، متاسفانه به وسيله 
يك فروند گوش پاك كن پرده گوش چپم پاره شد. 
ضمن تشكر از پرسنل و پزشكان بيمارستان اميراعلم 
وسيله  اين  از  عنوان  هيچ  به  مى كنم  خواهش  ازتون 
قطعا  خوبان  شما  دعاى  نكنيد.  استفاده  خطرناك 
كرد.» خواهد  خوب  زودتر  رو  من  گوش  حال 
«سالمت» در طول اين سال ها بارها به همراهانش هشدار 
داده كه آنچه از آن با عنوان گوش پاك كن  ياد مى شود، 
صرفا ابزارى براى نظافت الله گوش، بين انگشتان پا، 
استعمال دارو  در نواحى باز و تميز كردن آرايش دور 

چشم  است؛ نه وسيله اى براى نظافت داخل كانال گوش.

درمان وزوز گوش چيست؟
: لطفا درباره درمان صداهاى داخل گوش توضيح دهيد.

به طور كلى، براى درمان ابتدا بايد علت صداى داخل گوش مشخص 
شود. بيمارانى كه صداى داخل گوش دارند وقتى به پزشك مراجعه 
مى كنند بايد پزشك را از مشكالت روانى مانند اضطراب و استرس يا 
شرايط و عادت هاى نادرست در زندگى مانند گوش دادن به صداى 
بلند موسيقى و استفاده از هدفون يا كار كردن در مكان هاى بسيار شلوغ 
و پر سروصدا مطلع كنند. دادن اين اطالعات به پزشك كمك مى كند 

تا زودتر علت صداى داخل گوش را پيدا كند. درمان صداهايى مانند 
احساس كليك در گوش كه ناشى از مشكالت مفصل گيجگاهى فكى 
است و درمان صداهاى گوش كه ناشى از بيمارى هاى قلبى- عروقى 

است، وابسته به برطرف كردن بيمارى زمينه اى است.
بخش بعدى درمان مربوط به از بين بردن عوامل خارجى در گوش مانند 
وجود جرم است. با درآوردن جرم كامال مى توان صداى وزوز يا صداى 
غيرعادى گوش را برطرف كرد و حتى شنوايى بيمار را به حالت قبلى 
و طبيعى برگرداند. بيمارانى كه دچار وزوز گوش هستند معموال اين 
احساس را شب ها و زمان خواب دارند يعنى زمانى كه محيط كامال ساكت 

است. براى از بين بردن اين صدا سمعك هاى صوتى اى ساخته شده كه 
صداهاى بسيار آرامى مانند باران و موسيقى بسيار ماليم از آن پخش 
مى شود. اين صدا باعث مى شود صداى زمينه اى داخل گوش كاهش 
يابد و فرد راحت تر بخوابد. داروهاى ضدافسردگى هم مى توانند فعاليت 

سيستم اعصاب مركزى را كمتر كنند و صدا كاهش يابد.
: منظور از كاهش صدا چيست  يعنى صدا كامل حذف نمى شود؟

همه بيمارانى كه صدايى در گوششان ايجاد مى شود (غير از صداهاى 
ناشى از جرم گوش) بايد بدانند اين بيمارى درمان دارويى قطعى ندارد. 
عمده درمان ها روى كاهش صدا تمركز دارند نه قطع صدا. معموال بيماران 

وقتى با چنين مشكلى مواجه مى شوند و كامال درمان نمى شوند، مدام 
پزشك خود را عوض مى كنند. اين كار بى فايده است. درمان بايد در 

جهتى باشد كه قدرت تطابق بيمار با شرايط جديد بهتر شود.
: توصيه آخر؟

تغيير رژيم غذايى نيز در كاهش صداى داخل گوش موثر است. بيماران 
بايد ميزان كافئين مصرفى روزانه خود را كاهش دهند. سيگار و الكل 
باعث تشديد صدا مى شوند. ترك اين 2 ماده توصيه اصلى براى كاهش 
صداى داخل گوش است. استفاده از سمعك هاى صوتى در طول روز 

نيز توصيه مى شود.



«ميزگرد سالمت» درباره فيبروم رحمى با حضور
دكتر ملك  منصور اقصي فوق تخصص نازايي و دكتر محمدرضا خدايي روان پزشك

مشكل مشكل 40 د درصد صد زناننان
يكى از ايميل هايى كه به دست «سالمت» رسيده، درددل خانم جوانى است كه دچار فيبروم 
رحمى شده و برايمان نوشته است: «...داشتم خوب و خوش زندگي مى كردم؛ تنها مشكلم 
خونريزي شديدتر از معمول در عادات ماهيانه ام بود. براي چكاپ و بررسي علت اين مشكل 
نزد دكتر رفتم. از يك سونوگرافي ساده رسيدم به اينجا كه مى گويند فيبروم داري و بايد 
جراحي كني وگرنه دردسرساز مى شوند و امكان دارد باردار نشوي! اصال اين فيبروم دردسري براي من 
نداشت؛ حتي از وجودش هم خبر نداشتم! عمل جراحى چرا؟! خواهرم كه در اروپا زندگي مى كند، مى گويد 
اينجا انواع درمان هاى طبى را براى مشكالت مختلف داريم و كسي به راحتي تن به عمل جراحى نمي دهد... 
لطفا مرا درباره مشكلم كه مشكل خيلي از خانم هاى همسن وسال من است و به خصوص در مورد درمان هاي 

جديدش راهنمايي كنيد...»

 الهه 
رضاييان 

تغيير مكرر پزشك؛
چرا و به چه علت؟

 دكتر محمدرضا خدايى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى

نگاه روان پزشك

استرس فشار روانى اى است كه به فرد وارد و باعث 
مى شود قدرت تطابقى او با محيط به هم بريزد. يكى از 
مواردى كه فى نفسه مى تواند در انسان ها استرس ايجاد 
كند، اطالع از بيمار بودن است. تقريبا هر بيمارى اى 
به خصوص اگر نامش هم براى فرد ناآشنا باشد ، مى تواند 
الاقل تا وقتى كه بيمار اطالعات كافى از آن به دست 

آورد باعث اضطراب و استرس در او شود.

منابع غيرعلمى، استرس زا هستند
 استرس وقتى چند برابر مى شود كه اطالعات از بيمارى 
ناقص و غيركارشناسانه باشد. گاهى افراد از منابع مختلف 
و غيرعلمى آگاهى هاى پزشكى خود را به دست مى آورند 
كه ممكن است بيمارى ساده، قابل كنترل و قابل درمان 
را يك بيمارى خطرناك و رعب انگيز جلوه دهد. منابع 

اينترنتى زياد قابل اعتماد نيستند.

تغيير مكرر پزشك ممكن است نشانه اى از 
وسواس فكرى باشد

افراد مى توانند با رفتن نزد پزشك و صحبت با او 
اطالعات درست را دريافت كرده و بر ترس و استرس 
خود غلبه كنند، ولى در اين ميان بيمارانى ديده مى شوند 
كه باوجود مشاوره با پزشك حتى نكته هاى مثبت و 
بى خطر بودن درباره بيمارى خود را نمى پذيرند و در 
مطب ها سرگردان مى شوند. چنين بيمارانى اغلب دچار 
افكار وسواسى هستند كه مى تواند به عمل وسواسى 
تبديل شود. در چنين افرادى افكار وسواسى راجع به 
بيمارى شديدتر از خود بيمارى است. تصور ذهنى 
بزرگى كه از بيمارى در فرد ايجاد مى شود چنان روان 
بيمار را تخريب مى كند كه با همه اطمينانى كه پزشك 
در مورد بى خطر بودن بيمارى مى دهد باز هم راضى 
نمى شود. اگر بيمارى به طور مداوم پزشك خود را 
عوض كند احتمال اينكه دچار وسواس فكرى باشد، 
وجود دارد. اولويت در چنين بيمارانى درمان افكار 
مزاحم وسواسى است. بعد از فروكش كردن عالئم 
وسواسى تقريبا مى توان با خيال راحت ترى بيمار را به 
پزشك باتجربه اى ارجاع داد. تعويض مكرر پزشك 
كار بسيار اشتباهى است مگر اينكه بيمار متوجه شود 

نتيجه اى از درمان نمى گيرد.
توصيه ما اين است كه وقتى خود يا بستگان نزديكتان 
دچار بيمارى شديد، حتما با يك فرد معتمد مشاوره و 
درمانگرى را براى بيمارى تان انتخاب كنيد. توصيه هاى 
او را جدى بگيريد و اصال در كار پزشك مداخله نكنيد. 

پزشكان بايد شفاف صحبت كنند
توصيه اى هم بايد به همكاران پزشكمان داشته باشيم؛   
بايد كامال شفاف، واضح و در حد دانش عمومى مردم 
با آنها صحبت كنند. از به كار بردن اصطالحات علمى 
يا اصطالحاتى كه ممكن است براى بيمار معنا و مفهوم 
خاصى داشته باشد خوددارى كنند. بعضى از اختالل ها 
در بدن بسيار خوش خيم هستند و باوجود اينكه بيمارى 
نام دارند، هيچ عارضه اى ايجاد نمى كنند و اصال به 
مداخالت پزشكى نياز ندارند. گاهى هم بيمار سال هاى 
طوالنى فقط تحت نظر قرار مى گيرد. البته پزشكان بايد 
دقت كنند وقتى فرد دچار مشكلى است كه به پيگيرى 
و درمان نياز دارد زياد هم به بيمار اطمينان ندهند كه 
باعث بيخيالى و بى توجهى اش نسبت به بيمارى شود. 
اطالعات بايد جامع، كامل و بدون سانسور باشد. هرگز 
نبايد بيمار را مردد نگه داشت. مورد ديگرى هم كه 
زياد مشاهده مى شود مداخالت زياد تخصصى درباره 
بعضى از بيمارى هاست كه به نظر من گاهى لزومى به 
انجام بعضى از آزمايش ها نيست. آزمايش هاى اضافى 
عالوه بر اينكه بار مالى زيادى بر دوش خانواده و دولت 

وارد مى كند مى تواند استرس بيمار را هم بيشتر كند.

در  خوش خيم  تومور  شايع ترين  رحمي  فيبروم 
خانم هاست. آمارهاى جهانى ميزان اين تومور را از 25 
تا 60 درصد گزارش كرده اند. ما آمارى دقيق از ميزان فيبروم 
در خانم هاى ايرانى نداريم ولى اينطور برآورد مى شود 
كه در كشور ما حدود 40 درصد خانم ها فيبروم دارند. 
اما قبل از اينكه در مورد اين داروى نسبتا جديد صحبت 
كنم، الزم است چند نكته در مورد فيبروم رحمى بگويم.
اول اينكه شايد حدود 50 درصد از فيبروم ها هيچ مشكلى 
براى يك خانم ايجاد نكنند و مانند مهمان اين ميزگرد اصال 
فيبروم به طور اتفاقى كشف شود. مثال خانمى براى انجام 
تست ساالنه مراجعه مى كند و پزشك متوجه مى شود رحم 
بزرگ تر از حد طبيعى است و درخواست سونوگرافى 
مى كند و مشخص مى شود فيبروم يا فيبروم هاى متعددى 
در رحم وجود دارد كه معموال نتيجه اش نگرانى بى مورد 
بيمار و مراجعات مكرر به پزشكان متعدد و سونوگرافى هاى 
پى درپى است و شنيدن پيشنهادهاى متفاوت از طرف 
پزشكان مختلف. دوم اينكه همه فيبروم ها اساسا به درمان؛ 
چه جراحى، چه دارويى، نياز ندارند. فيبرومى كه هيچ 
مشكلى براى يك خانم ايجاد نكند، فقط الزم است هر 6 
ماه يك بار با سونوگرافى، آن هم در يك جا و توسط يك 
متخصص سونوگرافى و نه چند مركز متفاوت  كنترل شود؛ 
زيرا احتمال اينكه سونوگرافيست هاى مختلف اندازه هاى 
متفاوتى گزارش كنند، وجود دارد و اين مساله ممكن 
است بر نگرانى بيمار بيفزايد كه مثال فيبرومش طى 6 

ماه 2 سانتى متر بزرگ تر شده.
دوم اينكه فيبروم يك توده خوش خيم است و احتمال اينكه 
بدخيم شود، بسيار كم است؛ چيزى حدود 2 در هزار. 
سوم اينكه فيبروم هايى نياز به درمان دارند كه مشكلى 
براى بيمار ايجاد كنند؛ مثال افزايش خونريزى هنگام 
عادت ماهيانه، درد لگنى، فشار به مثانه و تكرر ادرار، 
سقط، نازايى يا فيبروم هاى خيلى بزرگ، مثال بزرگ تر از 
يك رحم باردار 20 هفته، زيرا چنين فيبروم هايى ممكن 
است روى حالب ها فشار بياورند و به تدريج در كار كليه 
اختالل ايجاد كنند، حتى بدون اينكه بيمار متوجه شود. 
همچنين اگر چنين فيبروم هاى بزرگى وجود داشته باشد، 

احتمال اينكه هنگام عمل نتوان فقط فيبروم را برداشت و 
پزشك مجبور به برداشتن تمام رحم شود، زياد مى شود. 
اينكه فيبروم باعث خونريزى زياد يا درد يا سقط و نازايى 
مى شود، داليل پيچيده اى دارد كه گاهى ربطى به اندازه 
فيبروم ندارد. مثال يك فيبروم بسيار بزرگ در قسمت 
خارجى رحم ممكن است هيچ مشكلى براى بارورى يك 
خانم ايجاد نكند، اما يك فيبروم كوچك   حدود 2 تا 3 
سانتى متر داخل حفره رحم، باعث نازايى يا سقط شود.
به هر حال، اگر فيبرومى به درمان قطعى نياز داشت، اين 
درمان جراحى است كه براساس آن فيبروم يا فيبروم هاى 
متعدد برداشته مى شوند يا تمام رحم خارج مى شود. طبيعى 
است اگر خانمى تمايل به بارورى داشته باشد بايد تمام 

تالش انجام شود كه رحم حفظ شود.

سير تحوالت درمانى فيبروم
طى 50 سال گذشته، پيشرفت هاى بسيارى در زمينه 
جراحى فيبروم داشته ايم. قديم ها اگر بيمار مى پرسيد 
حين عمل ممكن است رحم به كلى برداشته شود، حتما 
جواب پزشك اين بود كه بله، امكان دارد اما امروزه با 
سونوگرافى هاى پيشرفته سه بعدى واژينال در حد بسيار 
دقيق مى توان پيش بينى كرد طى عمل، جراح با چه شرايطى 
روبرو خواهد شد و احتمال برداشتن رحم زياد است 
يا نه. همچنين قديم ها بين پزشكان و همچنين بيماران 
چنين تصورى بود كه اگر كسى عمل فيبروم رحمى 
شود احتمال بسيارى وجود دارد كه چسبندگى هاى 
شديد پيدا كند و متعاقب آن اصال باردار نشود. امروزه 
ديگر اين موضوع به شدت و حدتى كه در گذشته بود، 
نيست زيرا تكنيك هاى عمل فرق كرده و امكانات و 
راه هايى براى جلوگيرى از چسبندگى پيدا شده است.

جراحي با الپاروسكوپ
اتفاق ديگرى كه در 20 سال گذشته افتاده، عمل جراحى 
با الپاراسكوپ است. متاسفانه اين تصور اشتباه در بيماران 
پيدا شده كه همه فيبروم ها را مى شود با الپاراسكوپى 
عمل كرد، عمل خيلى راحت ترى براى بيمار است و 
چسبندگى هم ايجاد نمى شود. مطالعات نشان داده اند 
اين تصور درست نيست. اول اينكه هر فيبرومى را با 
الپاراسكوپ نمى شود عمل كرد، دوم اينكه هر جراحى 
هم نمى تواند با الپاراسكوپى عمل فيبروم انجام دهد 

زيرا اصال كار ساده اى 
نيست و اگر درست 
ممكن  نشود  انجام 
است عوارض آن از 

عمل باز هم بيشتر 
اين طور  و  باشد 
كه  نيست  هم 
الپاراسكوپى  با 
چسبندگى ايجاد 

نمى شود. همچنين 
كه  ديگرى  به دليل 

طى 2 سال گذشته متوجه 
آن شده اند عمل فيبروم به كمك 
الپاراسكوپ كمتر انجام مى شود.

جراحي با هيستروسكوپ
عمل  باارزش،  و  مهم  بسيار  تحول  يك 

فيبروم هاى داخل رحم به كمك هيستروسكوپ است. 
اتفاقا اين فيبروم ها، حتى وقتى كوچك هم هستند، بسيار 
مشكل آفرينند. خونريزى هاى شديد، ترشح، سقط و نازايى 
و حتى بدخيم شدن در اين فيبروم ها بيشتر از انواع ديگر 
است. در گذشته كه هيستروسكوپى و ديدن مستقيم 
فيبروم و برداشتن آن به كمك هيستروسكوپ وجود 
نداشت، درمان اين فيبروم ها بسيار سخت بود، اما امروزه 
شده  راحت تر  بسيار  درمان  هيستروسكوپ  وجود  با 
است. متاسفانه، اين امكان در دسترس همه جراحان 
زنان نيست و هم نياز به دستگاه دارد و هم مهارت و 
آموزش پزشك. مجموع مسائل گفته شده توجه پزشكان 
را به سمت پيدا كردن دارو يا روش هاى ديگر غيرجراحى 

براى درمان فيبروم كشاند.

درمان هاى دارويى
حدود 25 سال پيش، دارويى ساخته شد كه مى توانست 
هورمون هايى كه از غده هيپوفيز براى تحريك تخمدان ها 
ترشح مى شود، مهار كند. در نتيجه تخمدان 2 هورمون 
مهمش يعنى استروژن و پروژسترون را نمى ساخت. 
يعنى، ايجاد يك حالت يائسگى دارويى. تصور بر اين بود 
كه استروژن است كه باعث رشد فيبروم مى شود و اگر 
ساخت استروژن مهار شود، فيبروم كوچك خواهد شد 

و همين طور هم بود. از 20 
سال پيش، اين دارو به صورت 
آمپول هاى تزريقى در ايران وجود 
داشت و به وفور در فيبروم ها 
ماهانه  تزريق  صورت  به 
استفاده مى شد و مى شود. 
اوايل تصور بر اين بود كه 
اين دارو چيزى شبيه معجزه 
است، اما به تدريج مشخص 
شد اين طور هم نيست. اوال 
طوالنى  مدت  براى  نمى توان 
يك خانم را به حالت يائسگى برد 
زيرا عالئم يائسگى مثل گرگرفتگى، پوكى 
استخوان و عوارض ديگر ظاهر خواهد شد 
كه ممكن است آزاردهنده باشد. پس بايد براى 
كوتاه مدت از اين دارو استفاده كرد. ديگر اينكه بعد 
از پايان دوره درمان، مثال 4 تا 6 ماه، فيبروم سريع به 
اندازه قبلى خود برمى گردد حتى گاهى اوقات بزرگ تر از 
اولش مى شود و باالخره اينكه وقتى عمل جراحى همان 
فيبروم ضرورى مى شود، نه تنها عمل ساده تر نمى شود، 
بلكه سخت تر هم مى شود. در كشور ما اين دارو همچنان 
بسيار زياد براى فيبروم ها استفاده مى شود. تا اينكه در 
 Esmya سال 2009 يعنى حدود 7 سال پيش، داروى
در اروپا به عنوان درمان فيبروم مورد تاييد قرار گرفت 
و در سال 2010 هم سازمان غذا و داروى آمريكا اين 
دارو را مورد تاييد قرار داد؛ دارويى كه اگرچه فعال در 
ايران نيست اما احتماال به زودى وارد بازار دارويى ما 
نيز مى شود. اين دارو يك قرص است كه بيمار بايد 
روزانه مصرف كند. مطالعاتى كه در مورد اين دارو انجام 
شده  به اين صورت بوده كه به مدت 3 ماه دارو تجويز 
شده، بعد براى مدتى قطع شده و مجددا 3 ماه ديگر 
و تا 4 دوره متناوب استفاده شده است. نتايج به طور 
واضح از داروى تزريقى اى كه ما در اينجا داريم، بهتر 
بوده است. البته هنوز صحبت اينكه اين دارو به كلى 
فيبروم را از بين ببرد، نيست و همچنين براى فيبروم هاى 
خيلى بزرگ، مثال اندازه باالى يك رحم 4 ماهه، مصرف 
نشده است. اما در مجموع امكان بسيار باارزشى براى 
درمان عالئم فيبروم و باال بردن كيفيت زندگى گروه 

زيادى از خانم هاست.

فيبروم رحمى از تشخيص تا درمان
فيبروم هايى كه عارضه  ندارند، فيبروم هايى كه عارضه  ندارند، 

كنترل مى خواهند؛ نه درمانكنترل مى خواهند؛ نه درمان
 دكتر ملك منصور اقصي

فوق تخصص زنان و نازايي
استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

شماره پانصد وپنجاه وشش  شنبه بيست وشش دى نودوچهارميزگرد سالمت 2020
آنچه سوژه هاي «ميزگرد سالمت» 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 سالمت» باشيد. كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان «سالمت» در ميان بگذاريد.

فيبروم فيبروم 
رحمي شايع ترين رحمي شايع ترين 

تومور خوش خيم در تومور خوش خيم در 
خانم هاست. آمارهاى جهانى ميزان خانم هاست. آمارهاى جهانى ميزان 
اين تومور را از اين تومور را از 2525 تا  تا 6060 درصد  درصد 

گزارش كرده اند. ما آمارى دقيق از گزارش كرده اند. ما آمارى دقيق از 
ميزان فيبروم در خانم هاى ايرانى ميزان فيبروم در خانم هاى ايرانى 
نداريم ولى اينطور برآورد مى شود نداريم ولى اينطور برآورد مى شود 
كه در كشور ما حدود كه در كشور ما حدود 4040 درصد  درصد 

خانم ها فيبروم دارندخانم ها فيبروم دارند

داروخانه شبانه روزی

دکتر ادیب هاشمیدکتر ادیب هاشمی
تایید اینترنتی نسخه های

بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی

انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، ابتدای خیابان شهید فکوری، 
پالک ۳۹

تلفن: ۴۴۸۰۰۰۴۰

داروخانه شبانه روزى آفريقا
• • داروهاى تخصصىداروهاى تخصصى

• • ساخت داروهاى تركيبىساخت داروهاى تركيبى
• • لوازم آرايشى و بهداشتى و پوستىلوازم آرايشى و بهداشتى و پوستى

• • لوازم ارتوپدىلوازم ارتوپدى

بلوار آفريقا (جردن)، نرسيده به اتوبان مدرس،
روبروى مركز خريد الهيه 

تلفن: 22041414-22010452



: روند كاهش وزن آقاى آصف ابتدا سريع تر بوده و 
به تدريج كندتر شده است. شما كاهش وزن ايشان را چطور 

ارزيابى مى كنيد؟
در چاقى هاى شديد ممكن است فرد در شروع ماهى 4 كيلوگرم 
وزن كم كند. كاهش وزن شديد در شروع خيلى نگران كننده نيست 
و به اين  دليل است كه بدن آب و الكتروليت از دست مى دهد اما 
اگر برنامه به قدرى نامتعادل باشد كه همين طور به شدت ماهى
 4 كيلوگرم كم كند، مى تواند خطرناك باشد. به طور متوسط 
كاهش وزن بيش از 2/5 تا 3 كيلوگرم در ماه در درازمدت مى تواند 
خطرناك باشد. با توجه به اينكه ايشان كنار رژيم غذايى ورزش 
مى كنند و روند كاهش وزنشان به مرور زمان كند شده، سرعت 
كاهش وزنشان منطقى است و با اين كاهش وزن قدم مثبتى براى 
سالمتشان برداشته اند. نتايج مطالعات نشان داده 5تا 10درصد كاهش 
وزن اصولى و درست همراه با الگوى غذايى درست بسيارى از 

مشكالت متابوليك افراد را حل مى كند. 
: با توجه به قد و سن ايشان چه وزنى برايشان مناسب است؟

با توجه به اينكه رشد و نمو در 17 تا 20سالگى كامل مى شود و 
قد ثابت مى ماند، طبق توصيه سازمان جهانى بهداشت اگر شاخص 
توده بدنى فردى در اين سن در محدوده طبيعى يعنى 18/5 تا 24/9 
باشد (شاخص توده بدنى از تقسيم وزن به كيلوگرم به مجذور قد 
برحسب متر به دست مى آيد) در سال هاى بعد عمرش نبايد بيشتر 
از 5 كيلوگرم اضافه وزن داشته باشد. حداكثر وزن مورد قبول براى 
ايشان وزنى حدود 80 كيلوگرم است كه توصيه مى كنم كنار ادامه 
رژيم غذايى با ورزش به كاهش چربى هاى اضافه كه در آقايان 
بيشتر در اطراف شكم است اقدام كنند و به وزن مناسب برسند. 
: دور كمر ايشان از 122 به 102 سانتى متر رسيده است. 
مقدار مناسب و محدوده سالم دور كمر براى ايشان چقدر است؟
طبق توصيه سازمان جهانى بهداشت، اندازه دور كمر بايد از نصف 
طول قد كمتر باشد. با توجه به قد ايشان دور كمرشان بايد زير 
90باشد. طبق استانداردهاى ديگر محدوده طبيعى دور كمر براى 
آقايان 85سانتى متر است، بنابراين ايشان بايد همچنان تالش كنند 
و با رژيم غذايى و ورزش دور كمرشان را كم كنند تا در محدوده 

طبيعى قرار بگيرند. 
ورزش  و  داشته   كم تحركى  زندگى  قبال  ايشان   :
نمى كرده اند اما اكنون 5 ماه است كه به طور مرتب ورزش 
مى كنند و براى سالمت و شادابى قدم برداشته اند. شما به افرادى 
كه اهل ورزش نيستند و قصد كاهش وزن دارند ورزش را 

توصيه مى كنيد؟
ورزش يك پتانسيل رو به ارتقاست كه بايد هدفمند باشد و به 
صورت پيشرونده انجام شود. ورزش شديد در شروع كاهش 
وزن مى تواند خطرناك باشد اما افزايش ورزش با كاهش وزن 
هيچ اشكالى ندارد. حداقل مقدار پيشنهادى ورزش روزى يك 
ساعت است اما در شروع ممكن است فرد باتوجه به توانش از 
روزى 5 دقيقه شروع كند و به تدريج اين زمان را تا يك ساعت 
و با افزايش قدرت بدنى به 2 تا 3ساعت برساند. توصيه مى شود 
ورزش و فعاليت بدنى همراه با فرح و نشاط باشد و فرد از انجام 
آن لذت ببرد. شدت و مدت آن بايد متعادل و به گونه اى باشد 
كه فرد هميشه بتواند آن را ادامه بدهد. ورزش سنگين باعث 

فشار بيش از حد و خستگى مى شود و ممكن است فرد آن را 
رها كند. در اين صورت به محض كنار گذاشتن ورزش دوباره 

وزن فرد باال مى رود. 
: يكى از نگرانى ها و مشكالت افرادى كه وزن كم 
مى كنند اين است كه بعد از مدتى به وزن قبل برمى گردند. 

براى حفظ وزن چه توصيه اى به ايشان داريد؟
الگوى  اگر  اما  نمى دانم  را  ايشان  وزن  كاهش  روش  جزييات 
غذايى شان سالم و متعادل بوده و با كم كردن چربى و قند و اضافه 
كردن ميوه و سبزى و افزودن ميان وعده هاى غذايى توانسته اند 
اشتهايشان را كنترل كنند، با كاهش مصرف نمك، مصرف نكردن 
شربت و نوشيدنى هاى شيرين، نوشيدن آب فراوان و ادامه ورزش 
در حد منطقى مى توانند بقيه اضافه وزن را از دست بدهند و به وزن 
طبيعى نزديك شوند. ايشان بايد توجه داشته باشند كاهش وزن 
شديد مى تواند خطرناك باشد. به همه افرادى كه قصد كاهش وزن 
دارند توصيه و تاكيد مى كنم كه از كاهش وزن شديد و غيراصولى 

با روش هاى غيرمنطقى و غيرتغذيه اى پرهيز كنند.

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

حداكثر وزن مطلوب براى ايشان حداكثر وزن مطلوب براى ايشان 8080 كيلوگرم است كيلوگرم است

طبق توصيه طبق توصيه 
سازمان سازمان 
جهانى جهانى 
بهداشت، بهداشت، 
اندازه دور اندازه دور 
كمر بايد از كمر بايد از 
نصف طول نصف طول 
قد كمتر قد كمتر 
باشدباشد

نگاه متخصص تغذيه

«ميزگرد تغذيه» درباره روند كاهش وزن آقاى ابراهيم آصف با حضور دكتر محمدرضا مهاجرتهرانى فوق تخصص غدد و 
متابوليسم، دكتر محمدعلى نيلفروش زاده متخصص پوست و دكتر محمدرضا وفا متخصص تغذيه

2020 كيلوگرم كاهش وزن در  كيلوگرم كاهش وزن در 5 ماه ماه

شما هم مى توانيد سوژه «ميزگرد تغذيه» 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 تغذيه» 
مقايسه دو داروى چربى سوز؛ 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.

سيبوترامين و اورليستات
 دكتر محمدرضا مهاجرتهرانى

عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

نگاه فوق تخصص غدد و متابولسيم

متاسفانه اغلب افراد مواد غذايى را به صورت عادت مصرف مى كنند 
نه براى تامين نيازهاى بدن و رفع گرسنگى و گاهى بدون توجه 
به مقدار و كالرى غذا تا زمان سير شدن و حتى بعد از سيرى به 
خوردن ادامه مى دهند و اين موضوع باعث افزايش وزن و چاقى 
مى شود. اين موضوع مهم  است كه آقاى آصف توانسته اند اين 
عادت را تغيير دهند و با مصرف مواد غذايى كمتر و زودتر دست 
از غذا كشيدن به عادت جديدى كه درست تر است، روى بياورند.  
در رابطه با مصرف داروهاى چربى سوز كه متاسفانه بين مردم 
شايع شده، بايد بگويم ما داروى چربى سوز نداريم. از لحاظ 
پزشكى 2 دارو مجوز اداره دارو و غذاى آمريكا را داشت؛ يكى 
«سيبوترامين» كه امروزه آن هم به دليل عوارض شديد (مصرف 
اين دارو مى تواند باعث سكته هاى قلبى- مغزى در افراد شود) 
از اين مجوز خارج شده و توصيه مى شود استفاده نشود. شركت 
توليدكننده اين دارو اعالم كرده آن را از داروخانه هاى اروپا و 
آمريكا جمع آورى مى كند اما متاسفانه در داروخانه هاى كشور 
ما به وفور يافت مى شود. داروى ديگر «اورليستات» است كه 
جلوى جذب چربى را مى گيرد. اين دارو مى تواند در موارد خاص 
با نظر پزشك استفاده شود. ساير داروهايى كه تبليغ مى شود هيچ 
كدام مجوز ندارند و مصرفشان به دليل عوارض شديدى كه ممكن 
است درپى داشته باشند، توصيه نمى شود. خوشبختانه ايشان قبل از 
اينكه دچار مشكل جدى شوند، وزنشان را كم كرده اند. اگر چاقى 
درگيرى هاى  باعث  مى تواند  كند،  پيدا  ادامه  زمان  طول  در 
قلبى- عروقى، سكته هاى قلبى و مغزى، برخى انواع سرطان 
(برخى سرطان ها وابسته به چاقى اند و در افراد چاق بيشتر 
ديده مى شوند) و همين طور ديابت و افزايش فشارخون شود. 
در ضمن، چاقى شكمى در مقايسه با چاقى كل بدن بيشتر در 
بروز بيمارى هاى هاى قلبى- عروقى و سكته هاى قلبى- مغزى 
نقش دارد. توصيه مى شود افرادى كه چاقى شكمى  دارند، تحت 
نظر متخصص رژيم غذايى مناسبى داشته باشند. اگر خانمى دور 
شكمش بيشتر از 88 سانتى متر و آقايى دور شكمش بيشتر از 

102سانتى متر باشد به چاقى شكمى  مبتالست.

آهسته وزن كم كنيد 
تا مويتان نريزد!

 دكتر محمدعلى نيلفروش زاده
رئيس مركز تحقيقات پوست و سلول هاى بنيادى

نگاه متخصص پوست

رژيم غذايى متناسب در واقع خوردن غذا براساس يك برنامه منظم 
براى به دست آوردن وزن طبيعى و كنترل شده است. افراد چاق 
معموال به ويتامين اضافى نيازى ندارند زيرا رژيم غذايى متنوع آنها 
انواعى از ويتامين ها را در خود مى گنجاند ولى با شروع رژيم غذايى 
براى كاهش وزن اين ذخيره به تدريج دچار كاهش مى شود. يكى 
از مهم ترين عالئمى كه به دنبال اين كاهش ذخيره ظاهر مى شود، 
ريزش مو است كه البته در بيشتر موارد تدريجى است و با دريافت 
ويتامين هاى موردنياز مى توان جلوى آن را گرفت. يكى از داليل 
ريزش مو در رژيم هاى غذايى، كمبود آهن است. تغييرهايى كه اين 
رژيم ها در سطح روى، منيزيم، پروتئين، اسيدهاى چرب ضرورى 
و ويتامين هاى B، D و A ايجاد مى كنند، مى تواند در بروز ريزش 
مو موثر باشد. اين مشكل در مردان و زنان ديده مى شود ولى زنان 
بيشتر دنبال درمان مى روند. ريزش مو در رژيم هايى كه كاهش 
وزن سريع را به دنبال دارند، بارزتر است. تغييراتى كه در رژيم 
غذايى ايجاد مى شود، در چرخه رشد مو اختالل ايجاد مى كند 
و باعث مى شود فوليكول هاى مو در فاز رشد خيلى سريع وارد 
فاز استراحت شود. براى پيشگيرى از اين حالت، كاهش وزن 
بايد بسيار تدريجى انجام شود و رژيم حاوى تمام گروه هاى 
غذايى شامل نان و غالت، گوشت و حبوبات، سبزى ها، ميوه ها 
و لبنيات باشد. در بسيارى از افراد ريزش مو موقتى است و 
2 تا 6 ماه طول مى كشد و پس از بازگشت به رژيم متعادل 
غذايى رشد مو طبيعى مى شود. توصيه مى شود كاهش وزن در 
هفته به ميزان نيم تا يك كيلوگرم باشد. از مكمل هاى ويتامين 

و آهن در صورت نياز استفاده شود.

2121ميزگرد تغذيه

: چه شد كه چاق شديد؟
شرايط زندگى امروزى، كار پشت ميزنشينى، تحرك نداشتن و تغذيه 
نادرست و از طرفى، استعداد چاقى كه در خانواده ما موروثى است 
و بيشتر اعضاى خانواده پدرى و مادرى با اين مشكل مواجه هستند، 

باعث چاق شدن من شد. 
: در اثر چاقى مشكل و بيمارى خاصى برايتان ايجاد 

شده بود؟
هر 6 ماه آزمايش قند، چربى و كلسترول مى دهم و خدا را شكر با 
اينكه وزنم 113 كيلوگرم بود هيچ گاه مشكلى از نظر ازدياد قند و 
چربى نداشتم ولى از نظر روانى اين اواخر اعتماد به نفسم را در حال 
تحليل مى ديدم. ناخودآگاه بعضى جاها نمى رفتم، زمان عكس گرفتن 
شكمم را به زور به سمت داخل جمع  يا سعى مى كردم در عكس هاى 
خانوادگى در رديف هاى پشتى جا بگيرم. لباس هايم پى در پى برايم 

تنگ مى شدند و ناچار مجبور مى شدم لباس هاى بزرگ تر بخرم. 
: چه شد كه تصميم گرفتيد وزن كم كنيد؟

عروسى خواهرم نزديك بود. تصميم گرفتم تا عروسى تنها خواهرم 
فشارى را كه از نظر روانى تحمل مى كردم، برطرف كنم و وزنم را 
كاهش دهم. البته به فكر پسر 11 ساله ام هم بودم كه ورزشكار و 
خيلى پرجنب و جوش است و از من انتظار بازى و فعاليت داشت 
اما من با توجه به رخوت و سنگينى وزنم قادر نبودم پا به پايش 
بدوم و فوتبال و واليبال بازى كنم حتى حال دوچرخه سوارى هم با 
او نداشتم. با خودم گفتم: «دارم در حق اين بچه ظلم مى كنم.» بنابراين 

مصمم تر شدم كه وزن كم كنم. 
: چطور اين كار را انجام داديد؟

راستش هميشه به فكر كاهش وزن بودم تا اينكه يك روز كه داشتم از 
محل كار به خانه مى رفتم يك تراكت تبليغاتى مربوط به يك باشگاه 
ورزشى بدنسازى نزديك محل كارم پيدا كردم و يكراست به آنجا 
رفتم و با مربى باشگاه آشنا شدم و بدون برنامه ريزى قبلى و خيلى 

غيرمنتظره ورزش را شروع كردم. 
: چقدر طول كشيد به اين وزن برسيد؟

حدود 5 ماه كار كردم و در اين مدت 20 كيلوگرم وزن كم كردم. 
در 3 ماهه اول 16 كيلوگرم و بعد از آن با شتاب كمترى شاهد 
كاهش وزن بودم. دور كمرم از 122 به 102 سانتى متر رسيده و

 20 سانتى متر كمتر شده است. 
: به وزن مناسب رسيده ايد يا هنوز قصد كاهش وزن داريد؟
هدفم رسيدن به وزن 85 كيلوگرم است. يعنى حدود 8 كيلوگرم 

ديگر بايد وزن كم كنم. 
: براى كاهش وزن از قرص يا دارو هم استفاده كرديد؟

راستش را بخواهيد مدتى از قرص هاى مورد تاييد مراجع دارويى و 
بدنسازى مثل كارنيتين و كافئين استفاده مى كردم ولى بعدها كه بيشتر 
تحقيق كردم، متوجه شدم مى توانم به جاى قرص هاى شيميايى از 
مواد غذايى مانند چاى و قهوه سبز كه سرشار از كافئين هستند و 

زنجبيل، كرفس و سبوس جو كه چربى سوز هستند، استفاده كنم. 
: روزى چقدر ورزش مى كنيد؟

4 روز در هفته هر بار حدود يك ساعت و نيم كار با وزنه دارم و 
نيم ساعت هم با دوچرخه يا تردميل ورزش هوازى كار مى كنم. 2 روز 

در هفته نيز فقط 40 دقيقه تردميل در حالت دوى آهسته كار مى كنم.  
: در يك روز چه غذاهايى مى خوريد؟

مربى ام بر مبناى گروه خونى برنامه غذايى ام را تنظيم كرده است. 
صبحانه 2 تكه نان جو، حدود 25 گرم پنير كم چرب، 2عدد هويج، 
كلم بروكلى، يك ليوان شير و يك ليوان چاى سبز و زنجبيل، ناهار 
6 قاشق پلو، 100گرم گوشت بوقلمون يا گوساله و گوسفند پخته يا 
كبابى همراه ساالد كاهو و كلم، شام تركيبى از بادمجان، قارچ، فلفل، 
پياز و جعفرى و ادويه كارى همراه يك ليوان ماست مى خورم و 
ميان وعده صبح موز و آناناس و ميان وعده عصر نيز انگور مى خورم. 
البته ساعت صرف وعده هاى غذايى ام نيز خيلى مهم است. مثال شام 

حداكثر ساعت 21 مى خورم تا خواب آرامى  داشته باشم. 
: چطور اشتهايتان را كنترل مى كنيد؟

همان طور كه گفتم به دليل چاقى فشار روانى زيادى را تحمل مى كردم 
تا به اين نقطه رسيدم و اين موضوع در من ايجاد انگيزه و هدف 
كرد به طورى كه اگر در مجلسى باشم كه كيك و شيرينى و غذاهاى 
خوشمزه و پركالرى وجود داشته باشد، اصال به فكر خوردن آنها 
نمى افتم و با خوردن مواد غذايى كم كالرى خودم را مشغول مى كنم. 

همچنين براى كنترل اشتها حداقل روزى 10 ليوان آب مى نوشم.
: كاهش وزن مشكلى برايتان ايجاد نكرد؟

خدا را شكر هيچ مشكلى برايم به وجود نيامد، به غير از كمى  ريزش 
مو كه آن هم با مصرف قرص هاى ويتامين مثل B6 و B1 و استفاده 

از شامپوى مناسب برطرف شد. 
: راز موفقيت تان چه بود؟

در زبان فارسى ضرب المثلى داريم كه مى گويد: «آب كه از سر گذشت 
چه يك وجب و چه 10 وجب.» به نظر من، انسان ها هم وقتى كمى 
 اضافه وزن پيدا مى كنند كم كم بى خيال مى شوند و مى گويند: «ما كه 
چاقيم. آب هم مى خوريم، چاق مى شويم.» در صورتى كه اين طور 
نيست. البته پشتكار و داشتن هدف خيلى مهم و ضرورى است و مثل 
نگهدارى از يك گلدان گل است كه هر چه به آن رسيدگى مى كنى و 
رشدش را مى بينى، احساس خوشايندى به تو دست مى دهد. كاهش 
وزن هم همين طور است. با كاهش تدريجى وزن احساس خوشايندى 
ايجاد مى شود كه باعث مى شود فرد براى ادامه راه و رسيدن به هدف 
انگيزه پيدا كند. كاهش وزن من شايد اگر قرار باشد بين عواملى 
تقسيم شود، به نظرم حداقل 50 درصد به فعاليت بدنى، 40 درصد 
رژيم غذايى و شايد 10 درصد قرص هاى چربى سوز و عوامل ديگر 

بستگى داشته باشد. 
: حرف، پرسش يا نكته آخر؟

من مدير مالى هستم و يك نكته در مورد افزايش وزن كه مرتبط با 
شغلم است اينكه 30 كيلوگرم افزايش وزن طى 10 سال به عبارتى 
مى شود سالى 3 كيلوگرم، ماهى 250 گرم و روزى حدود 8 گرم 
كه به چشم نمى آيد ولى كم كم روى هم انباشته مى شود. نكته ديگر 
اينكه در رژيم غذايى يكدست صدا ندارد. البته همسر و فرزندانم 
اضافه وزن نداشته و ندارند ولى من با كمك همسر مهربانم توانستم 
وزن كم كنم، آماده كردن غذاهاى كم كالرى زمان بيشترى مى خواهد. 
همسرم مخالف غذاهاى فست فودى است و براى سالمت افراد 

خانواده با صرف وقت غذاهاى سالم آماده مى كند.

متخصصان تغذيه توصيه مى كنند براى كاهش وزن عجله نداشته باشيد و با صبر و حوصله، با روش درست و علمى يعنى 
رژيم غذايى و ورزش، وزن كم كنيد و سراغ روش هاى غيراصولى و غيرعلمى نرويد. ميهمان اين هفته «ميزگرد تغذيه» نيز 
مرد 43 ساله اى است كه با ورزش و رژيم غذايى طى 5 ماه 20 كيلوگرم وزن كم كرده و وزنش را از 113 به 93 كيلوگرم 
رسانده است. شرح بيشتر روند كاهش وزن ايشان را همراه نظر متخصصان در ادامه «ميزگرد تغذيه» اين هفته خواهيد خواند.

 فرزانه 
فوالدبند

آقاى آصف كه از 113كيلوگرم  به 93 كيلوگرم رسيده، مى گويد:
حس مى كنم يك كوله پشتى سنگين را از دوشم برداشته اند!حس مى كنم يك كوله پشتى سنگين را از دوشم برداشته اند!

بعد

قبل
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زندگى مدرن امروز بيش از گذشته خرج دارد اما يكى از واقعيت هاى زندگى مدرن امروز بيش از گذشته خرج دارد اما يكى از واقعيت هاى 
انكارناپذير اين روزها، هزينه اى است كه صرف خورد و خوراك مى شود. انكارناپذير اين روزها، هزينه اى است كه صرف خورد و خوراك مى شود. 
كه  خبرهايى  نيستند  كم  كه  مى دانيد  حتما  دنبال  كنيد،  را  اخبار  كه اگر  خبرهايى  نيستند  كم  كه  مى دانيد  حتما  دنبال  كنيد،  را  اخبار  اگر 
هر از گاهى در خصوص باال و پايين رفتن قيمت چند قلم ماده غذايى هر از گاهى در خصوص باال و پايين رفتن قيمت چند قلم ماده غذايى 
منتشر مى شوند، اما نكته اينجاست كه مى توان اين هزينه ها را كم كرد. منتشر مى شوند، اما نكته اينجاست كه مى توان اين هزينه ها را كم كرد. 
مى پرسيد چطور؟ بهتر است «پوستر  سالمت» اين هفته را بخوانيد. در مى پرسيد چطور؟ بهتر است «پوستر  سالمت» اين هفته را بخوانيد. در 
اين پوستر، عالوه بر اين پوستر، عالوه بر 1010 پيشنهاد كاربردى براى كاهش هزينه هاى خورد و  پيشنهاد كاربردى براى كاهش هزينه هاى خورد و 
خوراك، به ميزان هزينه اى كه يك ايرانى صرف خريد موادغذايى مى كند خوراك، به ميزان هزينه اى كه يك ايرانى صرف خريد موادغذايى مى كند 
نيز اشاره شده و هزينه هاى غذايى چند كشور ديگر نيز با هزينه هاى نيز اشاره شده و هزينه هاى غذايى چند كشور ديگر نيز با هزينه هاى 

ايرانيان مقايسه شده است. ايرانيان مقايسه شده است. 

  اولين نكته اى كه به شما پيشنهاد مى كنيم، اين است كه نسبت به هميشه اولين نكته اى كه به شما پيشنهاد مى كنيم، اين است كه نسبت به هميشه 
كمتر بخريد. شايد اولين روزها برايتان كمى سخت باشد اما ادامه دادن اين كمتر بخريد. شايد اولين روزها برايتان كمى سخت باشد اما ادامه دادن اين 
عادت به شما كمك خواهد كرد كه سالم تر باشيد و بدنتان نيز خيلى زود عادت به شما كمك خواهد كرد كه سالم تر باشيد و بدنتان نيز خيلى زود 

به اين شرايط، عادت مى كند. به اين شرايط، عادت مى كند. 
  كمتر بيرون از منزل غذا بخوريد. در عوض، سعى كنيد كمى خالقيت كمتر بيرون از منزل غذا بخوريد. در عوض، سعى كنيد كمى خالقيت 
به خرج دهيد و از غذاى باقيمانده شب گذشته، غذايى جديد بپزيد. به خرج دهيد و از غذاى باقيمانده شب گذشته، غذايى جديد بپزيد. 
شايد اين كار نيز در شروع برايتان سخت باشد اما وقتى ببينيد با به كار شايد اين كار نيز در شروع برايتان سخت باشد اما وقتى ببينيد با به كار 
بستن آن حدودا بستن آن حدودا 1515 هزار تومان در روز يا  هزار تومان در روز يا 8080 هزار تومان در هفته ذخيره  هزار تومان در هفته ذخيره 

كرده ايد، ارزشش را دارد.كرده ايد، ارزشش را دارد.
  هنگامى كه در خانه غذا تهيه مى كنيد، مقدار غذا را بيشتر يا غذاى هنگامى كه در خانه غذا تهيه مى كنيد، مقدار غذا را بيشتر يا غذاى 
نيمه آماده تهيه كنيد و آن را براى وعده هاى بعدى قسمت بندى كنيد و نيمه آماده تهيه كنيد و آن را براى وعده هاى بعدى قسمت بندى كنيد و 
در فريزر بگذاريد و در روزهاى بعدى از آنها ميل كنيد. به اين ترتيب در فريزر بگذاريد و در روزهاى بعدى از آنها ميل كنيد. به اين ترتيب 

وقتى بدانيد غذاى آماده در خانه داريد شايد از گرفتن غذاى وقتى بدانيد غذاى آماده در خانه داريد شايد از گرفتن غذاى 
رستورانى يا رفتن به بيرون براى خوردن غذا منصرف شويد. رستورانى يا رفتن به بيرون براى خوردن غذا منصرف شويد. 

  ميوه و سبزى ها را در فصلشان بخريد. به اين ترتيب ميوه و سبزى ها را در فصلشان بخريد. به اين ترتيب 
موادغذايى خريدارى شده هم ارزش تغذيه اى فراوانى موادغذايى خريدارى شده هم ارزش تغذيه اى فراوانى 
خواهند داشت و هم ارزان تر خواهند بود زيرا ميوه ها خواهند داشت و هم ارزان تر خواهند بود زيرا ميوه ها 
و سبزى ها در خارج از فصلشان با چند برابر قيمت به و سبزى ها در خارج از فصلشان با چند برابر قيمت به 

فروش مى رسند. فروش مى رسند. 
    وقتى براى خريد به فروشگاه موادغذايى مى رويد وقتى براى خريد به فروشگاه موادغذايى مى رويد 

مطمئن باشيد كه گرسنه نيستيد زيرا هنگام گرسنگى حجم مطمئن باشيد كه گرسنه نيستيد زيرا هنگام گرسنگى حجم 
بيشترى از موادغذايى را خواهيد خريد و به نظرتان همه بيشترى از موادغذايى را خواهيد خريد و به نظرتان همه 

چيز خوشمزه تر خواهد آمد. چيز خوشمزه تر خواهد آمد. 
  وقتى براى خريد موادغذايى مى رويد قبل از رفتن فهرستى از وقتى براى خريد موادغذايى مى رويد قبل از رفتن فهرستى از 

مايحتاج تان تهيه كرده و طبق آن خريد كنيد. در ضمن بيش از يك مايحتاج تان تهيه كرده و طبق آن خريد كنيد. در ضمن بيش از يك 
بار در هفته براى خريد نرويد در غير اين صورت بين خريد هايتان، بار در هفته براى خريد نرويد در غير اين صورت بين خريد هايتان، 

اقالمى خواهد بود كه چندان مورد نيازتان نيستند. اقالمى خواهد بود كه چندان مورد نيازتان نيستند. 
  برخى موادغذايى را در صورت امكان عمده خريد كنيد. به اين برخى موادغذايى را در صورت امكان عمده خريد كنيد. به اين 

ترتيب ترتيب 5 تا  تا 1010 درصد موادغذايى را ارزان تر خريده ايد.  درصد موادغذايى را ارزان تر خريده ايد. 
موادغذايى مختلف و انواع ميوه ها و سبزى ها را به صورت عمده موادغذايى مختلف و انواع ميوه ها و سبزى ها را به صورت عمده 
بخريد و در خانه، به شكل كنسرو شده، خشك شده يا حتى فريزشده بخريد و در خانه، به شكل كنسرو شده، خشك شده يا حتى فريزشده 
داشته باشيد و در مواقع لزوم از آنها وعده هاى خوشمزه و مغذى داشته باشيد و در مواقع لزوم از آنها وعده هاى خوشمزه و مغذى 
تهيه كنيد تا مجبور نباشيد براى تنوع مرتب از بيرون غذا بگيريد يا تهيه كنيد تا مجبور نباشيد براى تنوع مرتب از بيرون غذا بگيريد يا 

به رستوران برويد. به رستوران برويد. 
  به جاى انواع گوشت، مرغ و ماهى، ساير منابع پروتئينى مانند انواع به جاى انواع گوشت، مرغ و ماهى، ساير منابع پروتئينى مانند انواع 
حبوبات، تخم مرغ و لوبيا بخريد و حداقل يك بار در هفته غذاى بدون حبوبات، تخم مرغ و لوبيا بخريد و حداقل يك بار در هفته غذاى بدون 
گوشت تهيه و ميل كنيد. به اين ترتيب هم به حفظ سالمتتان كمك گوشت تهيه و ميل كنيد. به اين ترتيب هم به حفظ سالمتتان كمك 
مى كنيد و هم در هزينه هايتان صرفه جويى خواهيد كرد. يادتان باشد مى كنيد و هم در هزينه هايتان صرفه جويى خواهيد كرد. يادتان باشد 
مخلوط حبوبات با غالت و حتى مخلوط غالت با يكديگر، پروتئين مخلوط حبوبات با غالت و حتى مخلوط غالت با يكديگر، پروتئين 

كافى در حد مصرف يك وعده گوشت به بدنتان مى رساند. كافى در حد مصرف يك وعده گوشت به بدنتان مى رساند. 
  در صورت امكان، برخى سبزى هاى برگ سبز و برخى در صورت امكان، برخى سبزى هاى برگ سبز و برخى 

صيفى ها مانند گوجه فرنگى را خودتان در صيفى ها مانند گوجه فرنگى را خودتان در 
منزل تان پرورش دهيد و در تهيه غذاها منزل تان پرورش دهيد و در تهيه غذاها 

استفاده كنيد. با اين كار سبزى هاى استفاده كنيد. با اين كار سبزى هاى 
مغذى ترى را به دليل تازگى وارد مغذى ترى را به دليل تازگى وارد 

برنامه غذايى تان خواهيد كرد و برنامه غذايى تان خواهيد كرد و 
از هزينه هايتان نيز كم مى كنيد. از هزينه هايتان نيز كم مى كنيد. 

10 راهكار براى كاهش هزينه خريد موادغذايى

كمتر بخر، كمتر بخور، سالم شو!كمتر بخر، كمتر بخور، سالم شو!

مقايسه هزينه خورد و خوراك در ايران و جهان

شايد بسيارى از ما دوست داشته باشيم، بدانيم كه متوسط هزينه خورد و خوراك در كشورهاى ديگر و در مقايسه با كشور ما به چه صورت است و مردم ايران و جهان، 

بيشترين هزينه را براى خريد كدام موادغذايى پرداخت مى كنند. در ادامه اين مطلب، آمارهاى جهانى درباره خريد خوراك را ارائه مى كنيم كه اين آمار هزينه خوراك 

هر نفر در ماه براساس دريافت 2400 كيلوكالرى انرژى در طول روز است. ضمن اينكه باال بودن هزينه خريد يك نوع ماده غذايى نسبت به مواد ديگرى، گاهى به معناى 

مصرف بيشتر آن نيست و مى تواند نشان دهنده باالتر بودن هزينه  برخى از موادغذايى مانند گوشت ها در مقايسه با ميوه  و سبزى ها باشد: 

ايتاليا: هر ايتاليايى  حدود 1 ميليون و 100 هزار تومان در ماه، خرج خورد و خوراك خود مى كند. گوشت قرمز بدون چربى و گوشت سينه مرغ بدون پوست و استخوان، 

جاى ثابت و نسبتا بزرگى را در سبد خريد خانوارهاى ايتاليايى پر كرده است. هر ايتاليايى روزانه 4 تا 8 هزار تومان گوشت مى خورد. حدود26 درصد از خريد خوراك 

ايتاليايى ها در ماه به گوشت قرمز، 14 درصد به گوشت سينه مرغ، 14 درصد به انواع پنيرهاى محلى، 6/4 درصد به تخم مرغ و 6/3 درصد به سيب اختصاص دارد. پياز، 
با 1/5 درصد از خرج سبد خريد موادغذايى، كمترين هزينه را براى ايتاليايى ها دارد. 

فرانسه: فرانسوى ها هم مانند ايتاليايى ها در يك ماه براى هر نفر نزديك به 1 ميليون و 200 هزار تومان هزينه خورد و خوراك مى كنند. از آنجايى كه قيمت شير در 

كشورهاى اروپايى پايين است و يارانه بااليى به اين نوشيدنى مغذى اختصاص داده شده، سهم هزينه خريد شير در اين كشورها چندان باال نيست و مثال فرانسوى ها، تنها 

2/5 درصد از هزينه خورد و خوراك خود را به خريد شير اختصاص مى دهند. خريد گوشت قرمز حدود 26 درصد، سينه مرغ حدود 16درصد، پنير محلى حدود 

13/5درصد، سيب حدود 7/4 درصد و پرتقال هم حدود 7 درصد از هزينه سبد خريد خوراك فرانسوى ها را به خود اختصاص داده است. در فرانسه، كمترين هزينه 

خريد به كاهو اختصاص دارد و مردم اين كشور به طور متوسط تنها 400 تا 500 تومان در روز براى خريد كاهوى هر فرد خانواده هزينه مى كنند. 

آمريكا: هر آمريكايى  حدود 1 ميليون و 235 هزار تومان در ماه، خرج خورد و خوراك خود مى كند. هرچند بيشترين سهم خريد خوراك در آمريكا هم مانند بسيارى از 

كشورهاى اروپايى به گوشت قرمز اختصاص دارد، اما آمار هزينه هاى مصرف اين گوشت در آمريكا كمتر از اروپاست. به طورى كه هر آمريكايى حدود 16/7 درصد 

از هزينه خوراك خود را كه حدود 4500 تومان در روز مى شود به خريد گوشت قرمز اختصاص مى دهد. بعد از گوشت قرمز، خوراكى هايى مانند سينه مرغ با حدود 

12 درصد، سيب با حدود 11/7 درصد، پرتقال با حدود 11/4 درصد، پنير با 9/7 درصد، گوجه فرنگى با حدود 7/5 درصد و نان سفيد هم با حدود 6 درصد، رتبه هاى 

800 تومان) اختصاص دارد. بعدى را در هزينه هاى خريد خوراك خانوارهاى آمريكايى به خود اختصاص داده اند. كمترين هزينه خوراك در اين كشور (2/2 درصد) به خريد شير (روزانه حدود 

چين: چينى ها حدود 530 هزار تومان در ماه، خرج خورد و خوراكشان مى  كنند. در اين كشور هم بيشترين هزينه خوراك با 28 درصد از كل هزينه سبد خوراك خانوار 

و روزى حدود 4700 تومان  به خريد گوشت قرمز اختصاص دارد. هر چينى، روزانه حدود 3 هزار تومان به خريد سينه مرغ و 1700 تومان به خريد سيب اختصاص 

اشغال كرده است. مى دهد. تخم مرغ هم سهمى حدود 8 درصد (روزانه 1300 تومان) را در سبد هزينه خوراك چينى ها 
هند: هرچند اختالف طبقاتى بين فقير و غنى در هند بسيار زياد است، اما تخمين زده 
مى شود هر هندى حدودا ماهى 285 هزار تومان خرج خورد و خوراك خود كند. 
مرغ  سينه  گوشت  به  درصد)  خوراك (حدود 25  خريد  هزينه  بيشترين  هند،  در 
اختصاص دارد و هر هندى روزانه 11 هزار و 200 تومان مرغ مى خرد. 
باالى گوشت قرمز، هزينه زيادى براى خريد اين كاالى خرج خوراك خود كنار بگذارد. باتوجه به هزينه نسبتا دريافت كند، بايد ماهى حدود 435 هزار تومان براى كيلوكالرى از موادغذايى سالم و مغذى، انرژى ايرانى بخواهد به طور متوسط روزانه 2400 ايران: براساس آمارهاى جهانى، اگر هر را براى مردم اين كشور همراه دارد. خريد هندى ها، كمترين هزينه خريد سفيد با اختصاص 1/5 درصد از هزينه خوراك خانوارهاى هندى دارند. نان درصد، تقريبا بيشترين سهم را در هزينه برنج با 7/3 درصد و تخم مرغ هم با 6/6 سيب با 19/3 درصد، گوشت قرمز با 17/8 درصد، 

خوراكى در ايران صرف مى شود به طورى كه حدود 25 
درصد از هزينه خورد و خوراك ايرانى ها به خريد گوشت 
قرمز، 17 درصد به گوشت مرغ، 15 درصد به برنج، حدود 9 
درصد به موز و حدود 8 درصد هم به تخم مرغ اختصاص دارد. هزينه 
پايين كاهو و پياز باعث شده اين 2 خوراكى پرمصرف، تنها 1/3 

درصد از هزينه هاى خوراك در ايران را به خود اختصاص بدهند. 
numbeo :منبع
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پرسش
خانمى  26 ساله هستم و همسرم 33 سال سن دارد. 
2 سال و نيم است كه ازدواج كرده ايم. همسرم 
از زودانزالي رنج مي برد اما خجالت از بيان اين 
موضوع باعث شده است به پزشك مراجعه نكند. 
در اين مدت بارها با او صحبت كردم تا مشكلش 
را درمان كند اما بى فايده بود. هرچه زمان مي گذرد 
بيشتر از لحاظ روحي آسيب مي بينم. رابطه زناشويى 
ما بسيار كم شده است. هنگام رابطه هم به دليل 
مشكلى كه همسرم دارد، هيچ لذتي نمي برم. اين 
موضوع من را به شدت نگران كرده است. لطفا 

راهنمايي ام كنيد. 386****0911

پاسخ
دكتر سيدعلى آذين

متخصص پزشكي اجتماعي و 
فلوشيپ سالمت جنسي

متاسفانه فضاى فرهنگى و رسانه اى امروز و حتى 
آموزه هاى قديمى تر با طرح استانداردهايى از جذابيت 
و توان جنسى مثل خصوصيات فيزيكى يا قابليت هاى 
جنسى از جمله دفعات و برخى ابعاد كيفى رابطه 
جنسى و به عالوه محدود دانستن فعاليت جنسى 
زوجين تنها به «نزديكى»، باعث مى شود كه افراد در 
مورد خود احساس نامطلوبى پيدا كنند و در موارد 
زيادى حتى بدون اينكه واقعا دچار اختاللى باشند، 
خود را با تعابير معمول به نوعى از نظر جنسى 
«ناتوان» تصور مى كنند. وجود همين ديدگاه در 
همسر شما نيز بر اين نگرانى و احساس خجالتش 

مى افزايد. طبيعى است كه شرم ناشى از احساس 
ناتوانى، باعث مى شود تا بسيارى از افراد در مراجعه 
به درمانگران، دچار مشكل ترديد و نگرانى مضاعفى 
شوند. گاهى همكاران ما نيز (كه متاسفانه به جز 
تعداد معدودى از آنها، اغلب در اين حوزه هيچ 
آموزش كالسيكى نديده اند) با زدن برچسب هايى 
مثل ناتوانى جنسى يا قضاوت هاى نادرست در مورد 
روابط زوجين و بازى كردن نقش دادستان بر اين 
نگرانى ها مى افزايند و به اين ترتيب تجارب تلخى 
براى زوجين به وجود مى آيد كه ممكن است حتى 
وقتى بر احساس خجالت اوليه فائق آمده اند، آنها 
را نسبت به ادامه روند تشخيص و درمان بى رغبت 

و كم انگيزه كند.
تداوم اين مشكل حتى اگر صرفا يك دغدغه باشد، 
باعث مى شود تا فرد به تدريج باور خود را نسبت به 
كاركرد جنسى مناسب از دست بدهد و به اين ترتيب 
به شكل خودآگاه و حتى ناخودآگاه با آوردن عذرهاى 
مكرر از درگيرشدن در تعامل جنسى با همسر شانه 
خالى كند. در مواردى كه واقعا مشكلى در كاركرد 
جنسى فرد وجود دارد، طرف مقابل نيز به دليل كيفيت 
نه چندان خوب و حتى گاه بسيار نااميدكننده رابطه 
به تدريج انگيزه را خود براى وارد شدن به تعامل 
از دست مى دهد. در گفت  وگو با اين زوج هايى كه 
اغلب خود را داراى مشكل در ميل جنسى مى دانند 
به كرات شاهد هستيم كه هر دو طرف به صورت 
فطرى نسبت به مسائل جنسى عالقه مند هستند 
و خيال پردازى و حتى گاه خواب هاى با محتواى 
جنسى را تجربه مى كنند ولى نسبت به تجربه جنسى 
با يكديگر بى انگيزه شده اند. شور و اشتياق جنسى 

در كنار صميميت و تعهد و مسئوليت پذيرى زوجين 
يكى از عناصر جدى تضمين كننده يك رابطه عاشقانه 
است، بنابراين كمرنگ شدن اين شور و اشتياق به 
اركان عشق آسيب جدى مى زند؛ اگرچه بسيارى از 
زوج ها خطر اين آسيب را جدى نمى گيرند. به ويژه 
وقتى سال ها از شروع زندگى مشترك گذشته اين 
فرايند را امرى طبيعى تصور مى كنند. زوجين بايد 
در نظر داشته باشند كه هر مشكلى در حيطه روابط 
جنسى (و حتى ساير جنبه هاى زندگى مشترك) به 
واقع «مشكل زوج» است و هيچ يك از طرفين به 
تنهايى! بنابراين حتى وقتى به ظاهر خاستگاه مشكل 
در يكى از آنهاست مثل اختالل زودانزالى، اغلب اين 
هر دو طرف هستند كه در پيدايش، پيامدها و حل 
آن سهمى بسزا دارند و الزم است در همه مراحل 
فرايند تشخيص و درمان پابه پاى يكديگر به حمايت 
و حضور خود اهميت بدهند. در حالى كه عبارت 
«برو خودت را به دكتر نشان بده!» رايج ترين توصيه 
يكى از زوجين به ديگرى است. وقتى با مشكلى 
مواجه مى شوند. همكاران ما نيز بايد به تصحيح اين 
ديدگاه نادرست كمك كنند و اين موضوع را تفهيم 
كنند كه قرار نيست دنبال مقصر يا فرد دچار بيمارى 
يا ناتوانى بگرديم. اصالح اين نگرش نادرست باعث 
مى شود تا احساس منفى افراد وقتى الزم است براى 
گرفتن كمك به مشاور يا پزشك مراجعه كنند، كم 
شود و كمتر شاهد چنين مقاومت هايى باشيم. اگر به 
متن سوال خود توجه كنيد، يكى از داليل خجالت 
و مقاومت اين مورد را به وضوح خواهيد ديد: «او 
بايد مشكلش را درمان كند»، «به دليل مشكلى كه 

همسرم دارد هيچ لذتى نمى برم!»

پرسش
پرسش اول: لطفا در مورد مصرف قرص هاى 
زمان  در  سيتالوپرام  مخصوصا  ضدافسردگى 
باردارى و باردار شدن در زمان افسردگى اى 
كه تحت درمان است، توضيح بدهيد. همچنين 
از  پس  دارو  قطع  با  وقتى  كه  مورد  اين  در 
بايد  چه  برمى گردد،  عالئم  افسردگى،  درمان 
كرد؟ چه داروى گياهى ضدافسردگى و اضطراب 
را مى توان همزمان با قرص سيتالوپرام و در 
زمان باردارى مصرف كرد؟ 218****0913

پرسش دوم: براى رفع بى خوابى پزشك برايم 
كپسول فلورازپام تجويزكرده اما پس از خواب 
دهانم به شدت تلخ مى شود. علت چيست؟ آيا اين 
تلخى به بدنم آسيب نمى زند؟ 470****0912

پاسخ
دكتر محمدرضا خدايى

روان پزشك و عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى

ميزان  بايد  ابتدا  باردارى  زمان  در  اول:  پاسخ 
افسردگى را سنجيد و بررسى كرد آيا ميزان آن 
از  باردار  خانم  باشد  الزم  كه  هست  حدى  در 
دارو هاى ضدافسردگى استفاده كند يا نه. در مواقعى 
كه افسردگى بسيار شديد باشد و احتمال خطر 
براى خانم باردار يا جنينش وجود داشته باشد 
الزم است با نظر روان پزشك، افسردگى تحت 
درمان قرار بگيرد ولى در مواقعى كه افسردگى 
شدت چندانى نداشته باشد و سالمت مادر و جنين 
را تهديد نكند از تجويز داروهاى ضدافسردگى 
و  سيتالوپرام  مى كنيم.  خوددارى  امكان  حد  تا 
داروهاى مشابه آن با ميزان سروتونين مغز در 
ارتباط هستند. مصرف اين دارو در دوزهاى كم، 
عوارض جدى خاصى در باردارى ايجاد نمى كند 
اما بى عارضه هم نيست و جزو گروه داروهايى 
طبقه بندى مى شود كه مى تواند عوارض ريوى و 
قلبى در جنين ايجاد كند اما عوارض، آنچنان شديد 
نيستند به شرط اينكه دارو تحت نظر روان پزشك 

تجويز شود اما مصرف اين داروها در دوزهاى 
باال به خصوص در 3 ماهه اول و دوم باردارى 
خطرناك خواهد بود. به همين دليل همه سعى 
روان پزشك اين است در زمان هايى كه بيمارش 
نياز مبرمى به مصرف اين داروها ندارد آنها را 
تجويز نكند بنابراين توصيه اكيد به همه خانم هاى 
باردار اين است كه اگر قبل از باردارى تحت درمان 
با داروهاى ضدافسردگى بوده اند هنگام باردارى 
مصرف  خودسرانه  يا  بپرهيزند  آنها  مصرف  از 
حتما  رابطه  اين  در  و  نكنند  شروع  را  دارويى 
با روان پزشك خود مشورت كنند. اگر پزشكى 
مجبور باشد به دليل شدت افسردگى داروهايى 
مانند سيتالوپرام را تجويز كند جنين بايد زيرنظر 
متخصص زنان به طور دوره اى تحت معاينه هاى 
مرتب قرار بگيرد و عوارض احتمالى داروها در 
او بررسى شود. همچنين روان پزشك مى تواند 
براى درمان افسردگى از داروهاى شناخته شده 
كه عوارض كمترى بر مادر و جنين مى گذارد، 
استفاده كند. در هر حال براى درمان افسردگى 
دارويى  درمان هاى  از  استفاده  شرايط،  همه  در 
شناخت درمانى  مانند  غيردارويى  درمان هاى  و 
الزامى است. يكى از روش هاى غيردارويى كه 
دوران  در  به خصوص  شديد  افسردگى هاى  در 
باردارى مى توان از آن كمك گرفت الكتروشوك يا 
درمان با انرژى الكتريكى مغزى است. عوارض اين 
روش بسيارى اوقات كمتر از عوارض درمان هاى 
دارويى است و به خوبى به رفع افسردگى كمك 
مى كند. داروهاى گياهى براى درمان افسردگى هاى 
شديد معموال كاربرد چندانى ندارند اما مى توانند 
به عنوان مكمل درمانى مورد استفاده قرار بگيرند. 
مثال در افسردگى هاى شديد مى توان از برخى 
داروهاى گياهى مانند سنبل الطيب، اسطوخودوس 
و عصاره گل رز يا گل محمدى كنار داروهاى 
شيميايى استفاده كرد اما مصرف آنها به تنهايى و 
بدون داروهاى شيميايى ضدافسردگى نمى تواند 
افسردگى هاى شديد را درمان كند. اگر افسردگى 
تحت نظر روان پزشك درمان شود و ارتباط با 
وى قطع نشود يا دوز داروها خودسرانه كم و 
زياد نشود، احتمال بازگشت آن بسيار كم خواهد 

بود و بيمارى درمان خواهد شد. در صورتى كه 
روان پزشك تشخيص بدهد بعد از قطع داروها 
فرد مجددا به سمت افسردگى مى رود، داروهاى 
جايگزين با ميزان عوارض كمتر را براى بيمارش 
تجويز خواهد كرد زيرا قطع ناگهانى درمان حتى 
به علت باردارى مى تواند باعث تشديد بيمارى 
شود. به همين دليل توصيه مى شود خانم هايى 
كه افسردگى دارند و باردار شده اند يا خانم هاى 
باردارى كه دچار افسردگى شده اند مرتب و به طور 
مكرر تحت نظر روان پزشك شان باشند. مسلما اگر 
روان پزشك صالح بداند درمان دارويى ادامه پيدا 
كند معموال درمان هاى جايگزينى را انتخاب مى كند 
كه عوارض دارو ها به حداقل برسد مثل استفاده از 
قرص اسيد فوليك يا ويتامين هاى مرتبط. در اين 
شرايط هم جنين بايد به طور دوره اى با سونوگرافى 
به  باردارى  خانم  اگر  مجموع  در  شود.  مانيتور 
مصرف دارو نياز مبرمى نداشته باشد، بهتر است 

از مصرف هرگونه دارو در اين دوران بپرهيزد.

پاسخ دوم: فلورازپام يا ساير داروهاى اين گروه، 
آثار خواب آور يا آرامبخشى دارند. هنگام تجويز 
اين داروها بايد منافع آنها نسبت به مضراتشان 
سنجيده شود. قطعا اين داروها هم مضراتى مانند 
ايجاد اشكال در مزه دهان، تاثير روى حافظه و 
شناخت فرد، گيجى، خواب آلودگى در طول روز 
و... را به دنبال دارند. نيمه عمر داروى فلورازپام 
بسيار طوالنى است بنابراين باوجود اينكه شب و 
براى خواب بهتر، مصرف مى شود، آثار آن ممكن 
است تا فردا و نزديكى ظهر ادامه داشته باشد و 
فرد از حالت خواب آلودگى مختصرى در طول 
روز رنج ببرد. كنار اين عالئم ممكن است فرد 
برخى عوارض گوارشى يا مزه بد در دهان و... 
را هم تجربه كند كه البته براى بدن مضر نيستند 
و مدتى پس از قطع دارو از بين مى روند. در اين 
شرايط مى توانيد از درمان هاى جايگزين يا استفاده 
از خوشبوكننده هاى دهان، مكيدن يا جويدن قرص 
نعناع، مصرف سبزى هاى معطر مانند جعفرى، 
بهره  گالبى  و  سيب  مانند  ميوه هايى  و  ريحان 
بگيريد و اين عارضه را تا حدودى كاهش دهيد.

پرسش
با توجه به اينكه بيشتر سبزى ها نفاخ 
را  آنها  از  يك  كدام  خوردن  هستند، 
و  فراوان  مغذى  مواد  داشتن  به دليل 
شيرده  مادران  به  مادر  شير  افزايش 
0912***871 مى كنيد؟  توصيه 

 
پاسخ

وفا محمدرضا  دكتر 
و  تغذيه  متخصص 

دانشگاه  دانشيار 
ايران علوم پزشكى 

از نظر دانش تغذيه تفاوت چندانى بين 
سبزى ها و صيفى هاى تازه و سالم وجود 
بهداشت  سازمان  توصيه  طبق  و  ندارد 
 5 روزانه  بايد  سالم  افراد  همه  جهانى، 
نوبت سبزى، صيفى و ميوه تازه مصرف 
كنند. با توجه به اينكه سبزى ها حاوى 
هستند،  نشاسته اى  تركيبات  و  سلولز 
آنزيم هاى گوارشى نمى توانند روى آنها 
اثر بگذارند و در دستگاه گوارش هضم 
نمى شوند. در نتيجه در انتهاى دستگاه 
ميكروارگانيسم هاى  به وسيله  گوارش 
بى هوازى  تخمير  روده،  در  موجود 
گاز  مقدارى  ترتيب  اين  به  و  مى شوند 
در روده توليد مى كنند. به همين دليل هم 
سازمان بهداشت جهانى توصيه مى كند 
انواع ميوه و سبزى در 5 نوبت صبحانه، 
ناهار، شام و 2 ميان وعده مورد استفاده 
قرار بگيرند تا كمتر باعث آزار و اذيت 
مصرف كننده شوند. از طرفى، مادر شيرده 
به دليل افزايش نيازش به مواد غذايى بايد 
از تمام انواع ميوه ها و سبزى ها استفاده 
كند و مصرف انواع محدودى از ميوه ها 
و سبزى ها به صرف اينكه باعث افزايش 
شير مى شوند كار درستى نيست. توليد 
شير در بدن تحت تاثير عوامل مختلف 
تغذيه اى است كه يكى از آنها مصرف 
سبزى، صيفى و ميوه هاست. قطعا موارد 
ديگرى هم در توليد و افزايش شير موثر 
مفيد  هم  كنار  در  اينها  همه  كه  هستند 
خواهند بود نه اينكه يك سبزى خاص 
بتواند معجزه كند و مادر فقط از همان 
يك نوع سبزى استفاده كند بنابراين نبايد 
الگوى غذايى را در دوران شيردهى به 
ميوه ها  ساير  مصرف  از  و  ريخت  هم 
اين  ما  ترجيح  ماند.  غافل  سبزى ها  و 
يك  بى مورد  تبليغ  جاى  به  كه  است 
نوع سبزى يا ماده خاص به طور متعادل 
در  را  مفيد  غذايى  مواد  انواع  متنوع  و 
برنامه غذايى خود بگنجانيد. براى اين 
كار مى توانيد از كارشناسان يا متخصصان 

بگيريد.  كمك  تغذيه 

پرسش
پرسش اول: آيا افرادى كه سنگ كيسه صفرا 
دارند بايد نكات خاص تغذيه اى را رعايت كنند 
يا اينكه فقط محدود كردن چربى براى آنها كافى 
است؟ آيا رژيم غذايى به رفع يا دفع سنگ هاى 
تشكيل شده هم كمك مى كند؟ 311****0935

پرسش دوم: آيا نوشيدن آب زياد براى رفع تشنگى، 
براى افرادى كه طبع سرد و  تر دارند، زيان آور 

است؟ 470****0912

پرسش سوم: فرزندى 3 ساله دارم كه يكى- دو 
روزى است سرفه هاى خلط دار مى كند اما تب 
نكرده و عالمت ديگرى هم ندارد. براى كاهش 
سرفه ها بهتر است از چه مواد طبيعى و مفيدى 

استفاده كنم؟ 022****0912

پاسخ
دكتر حسين ايمانى

متخصص تغذيه، عضو هيات علمى 
دانشگاه آزاد اسالمى

پاسخ اول: به قطر سنگ بستگى دارد. اگر قطر 
سنگ بزرگ و بيشتر از 8-7 ميلى متر باشد و درد 

شديد ايجاد كند حتما بايد جراحى شود ولى اگر 
قطر سنگ كم باشد بيمار بايد سعى كند رژيمى را 
رعايت كند كه به كيسه صفرايش فشار وارد نشود. 
يكى از اين موارد كم كردن چربى غذاهاست. 
به طور كلى فقط 25 درصد رژيم غذايى فردى 
كه سنگ كيسه صفرا دارد، بايد از چربى باشد 
بنابراين حذف كامل چربي ها از رژيم غذايى هم 
به هيچ وجه درست نيست زيرا در اين صورت 
غلظت صفرا افزايش پيدا مى كند و احتمال تشكيل 
سنگ را باال مى برد. مصرف زياد غذاهاى چرب 
هم ترشح صفرا را به شدت افزايش مى دهد و 
فشار زيادى به كيسه صفرا وارد مى كند. بيمارانى 
كه سنگ كيسه صفرا دارند بايد از كربوهيدرات هاى 
پيچيده و غالت سبوس دار استفاده كنند. مصرف 
ميوه و سبزى هم از اهميت خاصى برخوردار 
واحد  روزى 7-8  بتوانند  بايد  بيماران  و  است 
ميوه و سبزى بخورند. همه اين مواد خوراكى به 
دفع سنگ كيسه صفرا كمك خواهد كرد. از بين 
عرقيات گياهى هم مى توان به عرق گل نسترن 
اشاره كرد. در بعضى از كتاب هاى طب گياهى و 
سنتى آمده كه مصرف عرق گل نسترن مى تواند 

به دفع سنگ كيسه صفرا كمك كند.

پاسخ دوم: ما 2 نوع طبع سرد داريم كه شامل 

سرد و خشك و سرد و  تر است، بنابراين ابتدا بايد 
طبع افراد به درستى تشخيص داده شود. افرادى 
كه طبعشان سرد است و تمايل زيادى به نوشيدن 
آب دارند يعنى طبعشان سرد و خشك است. 
نوشيدن آب براى اين افراد مشكلى ايجاد نمى كند، 
اما افرادى كه طبع سرد و  تر دارند تمايل كمترى 
به نوشيدن مايعات نشان مى دهند بنابراين نبايد 
بيش از حد آب بنوشند زيرا مصرف زياد مايعات 
در اين شرايط آنها را دچار مشكل خواهد كرد.

خلط دار  سرفه هاى  كاهش  براى  سوم:  پاسخ 
نوشيدنى هاى  و  مايعات  از  امكان  حد  تا  بايد 
گرم استفاده كرد تا غلظت موكوس ها يا خلط ها 
كمتر شود و راحت تر دفع شوند. خلط هايى كه 
غليظ هستند عالوه بر اينكه ديرتر دفع مى شوند، 
بيشتر سيستم تنفسى را تحريك مى كنند، باعث 
سرفه مى شوند و محلى براى رشد ميكروب ها 
و عفونت فراهم مى كنند. همچنين مى توانيد از 
يا  آويشن  دمكرده  مانند  خلط آور  طبيعى  مواد 
خرفه، گل گاو زبان، تركيب نشاسته با آب جوش 
يا شير، مخلوط عسل و آب ليموترش، به دانه، 
گل ختمى، شلغم، گل بابونه، چاى زنجبيل و ... 
استفاده كنيد. دمكرده نعناع و پونه هم بازكننده 

مجارى تنفسى هستند.

پرسش

پرسش اول: آيا حقيقت دارد تزريق ويتامين D براى كبد و كليه 
سالم تر از نوع خوراكى آن است؟ آيا كسى كه از نور آفتاب و 
غذاهاى حاوى ويتامين D استفاده نمى كند، مى تواند سالى يك عدد 
آمپول 300 هزار واحدى اين ويتامين را تزريق كند؟ 714***0918

 D پرسش دوم: مدتى است با آزمايش متوجه شده ام كه ويتامين
خونم پايين است و به همين دليل مكمل مى خورم اما سطح آن در 

بدنم باال نمى آيد. بايد چه كار كنم؟ 533***0912

پرسش سوم: چرا توصيه مى شود به شيرخواران تا 6 ماهگى آب و 
آب قند داده نشود؟ دادن اين مايعات چه مشكالتى ايجاد مى كند؟ 

0912***221

پاسخ
دكتر ميترا زراتى

متخصص تغذيه و رژيم درمانى 
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

 

پاسخ اول: ويتامين D به صورت انواع مكمل هاى خوراكى و تزريقى 
وجود دارد. انواع خوراكى آن به صورت روزانه، هفتگى يا ماهانه با 
نظر متخصص تغذيه يا ساير متخصصان براى افراد تجويز مى شود. 
مى شوند،  خون  وارد  مستقيم  كه  دليل  اين  به  تزريقى  مكمل هاى 
مى توانند سريع تر اثر بگذارند و به سرعت ميزان ويتامين D را در 
خون افزايش بدهند. به همين دليل هم انواع تزريقى ويتامين D در 
شرايط خاص توصيه مى شود. مثال اگر فردى در شرايط اضطرار قرار 
داشته باشد و بايد به دليل خاصى به سرعت سطح ويتامين D بدنش 
افزايش پيدا كند از مكمل  تزريقى استفاده مى شود اما اگر عجله اى 
در كار نباشد و فرد بتواند آهسته و پيوسته سطح ويتامين D بدنش 
را افزايش بدهد، نوع خوراكى آن تجويز خواهد شد. اگر استفاده 
از فرم تزريقى ويتامينD بر اساس نياز فرد تجويز شده باشد تاثير 
سوئى روى كبد و كليه ندارد و قابل استفاده است، اما با توجه به 
اينكه دوز انواع تزريقى ويتامين D بسيار باالست، بايد حتما با نظر 
پزشك استفاده شود و تزريق خودسرانه آن به  هيچ وجه كار درستى 
نيست زيرا مصرف بى  رويه آمپول ويتامين D، باعث رسوب كلسيم 
در بافت هاى نرم مانند كليه مى شود و مى تواند سنگ هاى كليوى را 
همراه داشته باشد. اين مساله حتى مى تواند باعث شود كلسيم روى 
پرده صماخ در گوش بنشيند و باعث اختالل در شنوايى شود. نكته 
ديگرى كه در پرسشتان وجود داشت اين است كه ويتامين D هيچ 
منبع غذايى خاصى ندارد مگر اينكه ماده غذايى با ويتامين D غنى 
شده باشد. ويتامين D معموال از طريق نور آفتاب و مكمل دريافت 
مى شود. افرادى كه در معرض نور آفتاب قرار نمى گيرند يا به دليل 
آلودگى هوا، ويتامين D در بدنشان ساخته نمى  شود بهتر است قبل 
از مصرف هر مكملى ابتدا سطح ويتامين D بدنشان را با آزمايش 
خون اندازه گيرى كنند و بعد با نظر پزشك از مكمل هاى خوراكى 
روزانه يا هفتگى ويتامين D استفاده كنند و هرگز حتى سالى يك بار 
از انواع تزريقى مكمل ويتامين D به خصوص به صورت خودسرانه 
استفاده نكنند. امروزه ثابت شده ويتامين D نقش مهمى در پيشگيرى 
از افزايش قندخون در بيماران مبتال به ديابت ايفا مى كند. به همين 
دليل توصيه مى شود بيماران ديابتى هر 6 ماه يا يك سال يكبار سطح 

ويتامين D خونشان را با آزمايش اندازه گيرى كنند. 

پاسخ دوم: اشاره نكرده ايد كه پزشك برايتان مكمل ويتامين D را تجويز 
كرده يا خودتان تصميم گرفته ايد آن را مصرف كنيد. اگر سطح ويتامين 
D در بدن بسيار پايين باشد فرد بايد به صورت هفتگى از مكمل هاى 
50 هزار واحدى ويتامين D به مدت حداقل 8 هفته استفاده كند. بعد 
از اين زمان فرد بايد دوباره سطح ويتامين D خونش را اندازه گيرى 
كند. اگر سطح ويتامين باال آمده باشد، مى توان ميزان مكمل دريافتى 
را كم يا آن را قطع كرد. ممكن است ميزان ويتامين D مكملى كه 
دريافت مى كنيد كمتر از حد نياز بدنتان باشد يا شايد زودتر از زمان 
مقرر آزمايش داده ايد. توصيه مى شود در اين باره حتما به متخصص 

تغذيه مراجعه كنيد. 

پاسخ سوم: با توجه به اينكه سيستم ايمنى كودكان زير 6 ماه بسيار 
ضعيف است و زمان مى برد تا به تكامل كامل برسد، توصيه مى شود به 
جز شير مادر يا در صورت ضرورت شيرخشك، مايعات يا غذاهاى 
ديگرى به كودك داده نشود زيرا شيرمادر و شيرخشك در صورتى 
كه ميزان غلظت آن طبق استانداردش تهيه شده باشد، آب مورد نياز 
بدن كودك را تامين مى كند و نيازى به دادن آب اضافه به كودك 
نيست مگر در شرايطى كه كودك به اسهال مبتال شده باشد يا در 
هواى بسيار گرم قرار گرفته و تعريقش باال رفته باشد كه البته در 
آن صورت هم باز شيرمادر در اولويت قرار دارد. مصرف آب قند 
هم به هيچ عنوان توصيه نمى شود زيرا قند، اسموالريته روده را 
افزايش مى دهد و باعث ايجاد اسهال در كودك مى شود و براى 

سالمتش مضر است. 

پرسش

شنيده ام ماهى كيلكا كه اتفاقا با قيمت بسيار كم هم در فروشگاه هاى 
بزرگ به فروش مى رسد، براى مصرف كننده ضرر دارد. آيا اين 
موضوع صحت دارد؟ مصرف آن چه مشكلى به دنبال خواهد 

داشت؟533***0912

پاسخ
دكتر على اصغر خانى پور

متخصص تكنولوژى صيد صنعتى ماهى 
رئيس پژوهشكده آبزى پرورى آب هاى داخلى

به عنوان مجرى پروژه توليد انواع فرآورده هاى غذايى از ماهى كيلكا، 
اعالم مى كنم ما تاكنون هيچ ضرر و عارضه اى از مصرف ماهى 
كيلكا ثبت نكرده ايم. اتفاقا ماهى كيلكا به دليل وابستگى نداشتن 
به رودخانه ها و تاالب ها كه عمدتا از نظر وجود آالينده ها غلظت 
بااليى دارند و زندگى در اعماق دريا، يكى از ماهى هاى بسيار 
ارزشمند از نظر تغذيه اى است و جزو ماهى هاى پاك محسوب 
مى شود بنابراين مصرف آن براى سالمت انسان بسيار مفيد است. 

پرسش
در خبرها گفته شده در سوريه و مناطق 
تحت سلطه داعش بيمارى ليشمانيوز 
زمين  روى  اجساد  كردن  رها  به دليل 
شيوع پيدا كرده است. آيا اين موضوع 

صحت دارد؟ 763****0912
  

پاسخ
دكتر حميد عمادى

بيمارى هاى  متخصص 
عفونى و عضو هيات علمى 

علوم پزشكى  دانشگاه 
تهران

ليشمانيوز يك بيمارى عفونى است كه 
به وسيله نيش پشه خاكى به انسان منتقل 
مى شود. پشه خاكى هم معموال در مناطق 
خاكى و ميان آوارها زندگى مى كند. با 
توجه به جنگ افروزى ها و از بين رفتن 
ساختمان ها و آوار شدن آنها در منطقه 
افزايش  خاكى ها  پشه  جمعيت  قطعا 
مى يابد و هر چه تعداد آنها بيشتر باشد 
شيوع بيمارى افزايش پيدا خواهد كرد. 
در كشور ما هم ليشمانيوز در مناطقى از 
جمله شهرهاى كويرى مانند كاشان و... 
شيوع بااليى داشت اما در حال حاضر 
به دليل آباد شدن بسيارى از آن مناطق و 
باال رفتن سطح بهداشت، از ميزان شيوع 
بيمارى ليشمانيوز كاسته شده است. پشه 
خاكى پشه اى است كه مى تواند فقط 2 
متر باال بپرد بنابراين افرادى كه در سطوح 
باالتر از 2 متر قرار دارند مثال در طبقه 
در  كمتر  مى كنند  زندگى  باالتر  يا  دوم 
معرض نيش پشه خاكى قرار مى گيرند 
اما پشه خاكى معموال از خون در جريان 
انسان هاى زنده تغذيه مى كند و نمى توان 
شيوع بيمارى ليشمانيوز را به رها شدن 
اجساد روى زمين ارتباط داد. علت عمده 
شيوع اين بيمارى خرابى شهرها و از بين 

رفتن مكان هاى آباد است.
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 يكى از مهربانان موسسه محك
لبخندي شيرين به لب داشت. موهاي فرفري اش بعد از شيمى درمانى 
دوباره روييده بود. براي گرفتن عكس هايش در يك جشن همراه مادرش 
به روابط عمومي آمده بود. در زمان كوتاهى كه منتظر چاپ عكس هايش 
بود همه حواسش پِى ابزار گرافيست ها بود كه چطور با آن طراحى مى كنند. 
با چشمانى كنجكاو خطوط و نقش ها را دنبال مى كرد. انگشتان كوچكش را 
جلو آورد و قلم نورى را در دست چپش گرفت. زهرا چپ دست نبود اما از 
وقتى به خاطر بيمارى، نقاشى با دست راست برايش سخت شده بود و با 
دست چپ نقش هاى رنگى مى كشيد. عشق او به رنگ و طرح هيچ مانعى 
را نمى شناخت. مادرش از استعداد نقاشي زهرا برايمان گفت. همين عالقه 
باعث شد بيمارى اش تشخيص داده شود. زهرا به كالس نقاشى مى رفت 
اما چندى بود كه دستش خسته مى شد و موقع نقاشى درد مى گرفت و 
اين اولين عالئم براى تشخيص سرطان بود. زهرا با استعدادي كه داشت، 
با دست چپش به تالش ادامه داد و نقاشي هاي زيبا  كشيد. تا وقتى مادر 
برايمان از زهرا مى گفت، تصوير دختري شاد روى صفحه مانيتور با انگشتان 
كوچك زهرا ترسيم شده بود... دختر صورتى پوشى شبيه به خود زهرا با 
همان موهاي فرفري كه با اميد به زندگي لبخند مي زند. يادگاري زيبايي از 
او كه در اتاقمان ماند و حاال كه زهرا قطع درمان شده و به شهر خودش 
تبريز برگشته، هر از گاهى ما را به ياد دختركى صورتى پوش مى اندازد كه 

موهاى فرفرى اش بعد از شيمى درمانى تازه روييده بود. 

من و سرطانمن و سرطان

عالقه به نقاشى و كشف بيمارىعالقه به نقاشى و كشف بيمارى

 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...

چندى پيش در جلسه اى شركت كرده بودم كه متخصصى در 
آن رابطه با علل بروز اوتيسم در كودكان صحبت مى كرد. هر چه 

بيشتر در مورد بيمارى كودكم مى شنوم، بيشتر دلگرم مى شوم. 
دكتر پوراعتماد كه پدر اوتيسم ايران است، در اين جلسه كه براى 
آموزش والدين ترتيب داده بود، آمارى از ابتال به اوتيسم در جهان 
ارائه داد. مى دانستيد از هر 54 كودك در جهان يكى مبتال به يكى 
از اختالالت در طيف اوتيسم است؟ با شنيدن اين آمار كمى 
احساس آرامش كردم. حداقل كودكم نمونه يك در هزار نيست! 
بخشى كه بيش از هر جاى ديگرى در صحبت هاى دكتر توجهم 
را به خود جلب كرد، توصيفى بود كه از مغز كودكان اوتيستيك 
داشت و باعث شد كودكم را از آن پس تنها رها نكنم. پوراعتماد 
مى گفت مغز كودكان اوتيستيك مثل يك دستگاه الكترونيكى
 پر از خازن است با اين تفاوت كه اين خازن ها گاهى بسيار داغ 

و گاهى بسيار سرد هستند.
در مغز يك كودك سالم همه خازن ها متعادل گرم مى شوند و با 
هم رشد مى كنند اما در مغز يك كودك اوتيستيك برخى مناطق 
رشد سريعى دارد و داغ مى شود و برخى مناطق عقب مى ماند. 
مثال خازن  مربوط به گفتار و روابط اجتماعى اين كودكان بسيار 
سرد است اما در عوض استعداد فوق العاده اى در كار با رايانه يا 
تلفن همراه دارند يا مى توانند نت هاى موسيقى، پرچم كشورها يا 
تابلوهاى راهنمايى و رانندگى را حفظ كنند و به خاطر بسپارند. 
تا قبل از اين جلسه فكر مى كردم چه اشكالى دارد پارساى 5 ساله 
من نابغه اى در عرصه انفورماتيك باشد اما دكتر درست مى گفت 
نابغه ديوانه چه فايده اى دارد؟ يك كودك اوتيستيك كه مى تواند 
فوق العاده پيانو بنوازد اما نمى تواند حرف بزند يا متوجه رفتار 

ديگران شود، چه لذتى از زندگى مى برد؟
پوراعتماد مى گفت بايد كمك كنيم خازن هايى كه داغ هستند، 
بيشتر داغ نشوند و در عوض، خازن هاى سرد را گرم كنيم؛ روى 
رفتارهاى اجتماعى و كالم كودكان كار كنيم تا بتوانند در جامعه ما 
كه پشتوانه اجتماعى محكمى نداريم، فردا روى پاى خود بايستند. 
يك كودك طبيعى بهتر از نابغه اى است كه نمى تواند با دنيايى كه 
در آن است ارتباط برقرار كند. البته همه جاى دنيا اين طور فكر 
نمى كنند! مى دانستيد ناسا كودكان اوتيستيك با بهره هوشى باال را 

براى اعزام به سفرهاى فضايى آموزش مى دهد؟
ادامه دارد...

خازن هاى سردى كه خازن هاى سردى كه 
بايد گرم شود! بايد گرم شود! (قسمت سوم)

من و اوتيسم من و اوتيسم 

 سميه مقصودعلى

 آنچه گذشت: صداى گريه كودكم را كه شنيدم، تمام دردهايم 
را فراموش كردم. آبى روى آتش ريخته شد. لحظه اى او را روى 

سينه ام گذاشتند، من تن پرخون او را بوسيدم و...

تعريف  دوستانم  براى  را  كشيدم  طبيعى  زايمان  از  كه  دردى  وقتى 
مى كنم هرگز باورشان نمى شود كه زايمان دوم را هم طبيعى انجام داده 
باشم اما واقعيت اين است كه حس كردم تمام دردى كه كشيدم، به 
خاطر القاى زايمان بود. هرگز فراموش نمى كنم كه موقع تولد محمد، 
متخصص گفت اين نوزاد هنوز بايد يك هفته ديگر مى ماند! وقتى 
براى بار دوم باردار شدم، همچنان قصد سزارين نداشتم چون بعد از 
زايمان واقعا راحت بودم و خيلى سريع توانستم به زندگى عادى ام 
برگردم. تصميم گرفتم اين بار در بيمارستان بسترى نشوم تا زمانى 
كه دردها آغاز و كيسه آب پاره شود. همين طور هم شد! نيمه شب بود 
كه در خواب كيسه آبم پاره شد و همسرم مرا به بيمارستان  رساند. 
دردها با فاصله 20 دقيقه شروع شده بود كه بسترى شدم. اين بار 
شايد ياد گرفته بودم كه چطور بايد اين درد را تحمل كنم. اين بار نه 
داد مى زدم، نه گريه مى كردم. با شروع هر بار درد، ميله هاى تخت را 
با تمام زورى كه داشتم مى گرفتم و زور مى زدم. برعكس دفعه قبل، 
اين بار ماماى مهربانى از اول ماجرا كنار تختم نشست و دلگرمى ام 
مى داد. نزديك ساعت 9 صبح بود كه فارغ شدم و دخترم فاطمه را 
به آغوش كشيدم. خوب يادم هست كه اين بار اصال نخوابيدم. در 
ريكاورى منتظر بودم كه نوزادم را براى شير خوردن بياورند و از 
هر پرستارى سراغش را مى گرفتم. مهربانى آن ماما را هرگز فراموش 
نمى كنم و شيرى را كه دستم داد و گفت: «بايد توان زايمان داشته 
باشى، پس بخور و نگران نباش، چون هر اتفاقى در طول زايمان 
طبيعى است و مطمئن باش من ناراحت نمى شوم...» هنوز هر خانم 
باردارى را مى بينم كه با تعجب و ترس مى پرسد چطور طبيعى زايمان 

كردى، مى گويم: «اين بهترين تجربه براى هر مادرى است.»
ادامه دارد...

چطور طبيعى زايمان چطور طبيعى زايمان 
كردى؟! كردى؟! (قسمت آخر)

من و زايمانمن و زايمان

 عكس ومتن: اميرعلى رزاقى

عبدالجليل غيادى، پزشك 54 ساله، اهل گميشان استان 
گلستان است كه 24 سال پيش به منطقه جرگالن واقع در 
خراسان شمالى اعزام مى شود تا به اهالى آن ديار خدمات 
پزشكى ارائه كند اما پس از پايان دوره حضورش همان 
جا ماندگار مى شود. او 3 فرزند دارد. يكى از فرزندان 
راه پدر را ادامه داده و داروساز است و فرزند ديگر 

تحصيالت عاليه در رشته مهندسى صنايع دارد. 
او پس از عزيمت به جرگالن عالقه  مند به پرورش اسب 
مى شود و در حال حاضر بيش از 50 اسب اصيل تركمن 
را پرورش داده است. عبدالجليل در چشم اهالى جرگالن، 
فردى نيكوكار، خيرخواه و امين است كه مهربانى و 
انسانيت را در اين ديار به معناى واقعى تحقق بخشيده 
است. تصاويرى از زندگى او كه بيشتر اهالى را به رايگان 

معالجه مى كند، تماشايى است.

پزشكى كه با مردم ماندپزشكى كه با مردم ماند

شماره پانصد وپنجاه وشش  شنبه بيست وشش دى نودوچهار

مى خواهيم در شاد كردن دلى شركت كنيم، مى خواهيم يارى گر كسى باشيم كه دست دراز نكرده براى كمك، كه 
دست هايش را به زانوهايش زده و ايستاده روى پاى خودش تا كودكان خودش را سامانى بدهد، چراغ خانه اش 
را روشن نگه دارد و نان پاكى بر سفره بگذارد؛ مى خواهيم همه اين كارها را بكنيم و در ضمن مى خواهيم 
هديه اى هم براى خودمان برداريم، هديه اى كه به كارمان بيايد. براى همين همه با هم در اين جشن كه به همت 
جمعيت امام على برگزار مى شود، شركت مى كنيم و به ديگران هم خبرش را مى دهيم. جشن يك سالگى 
سپيدخت كه در آن دستباف هاى زنان سرپرست خانواده در آن براى فروش گذاشته شده. قرارمان چهارشنبه 

30 دى از ساعت 17 تا 20؛ ميدان انقالب، خيابان كارگر جنوبى، كوچه مهديزاده. پالك 24، خانه هنر.

پيشنهاد خودمانى پيشنهاد خودمانى 

خريداز زنان سرپرست خانوارخريداز زنان سرپرست خانوار
ه 
ش 
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در يكى دو هفته اخير و با باال 
و  ايران  ميان  تنش ها  گرفتن 
كشورها  از  تعدادى  عربستان، 
روابط ديپلماتيك خود را با تهران 
قطع كردند و كاهش دادند. يكى از 
اين كشورها جيبوتى بود كه قطع 
رابطه اش با ايران براى عده اى 
دستمايه  شد  هموطنان مان  از 
شوخى و بامزه بازى. از ترانه «جيبوتى كجايى» كه 
بر اساس آهنگ محبوب «عزيزم كجايى» محسن 
چاوشى ساخته و در فضاى مجازى به شدت از 
آن استقبال شد –و حتى بعضى خبرگزارى هاى 
رسمى هم در نهايت تعجب آن را منتشر كردند- تا 
استندآپ كمدى دوستان طناز و جوك و كاريكاتور 
و انواع هنرنمايى ها. شبيه همان اتفاقى كه در ارتباط با 
عربستان افتاده بود. البته در مورد عربستان همه چيز 
عطف به ماسبق مى شد و اختالفات ديرينه نژادى و 
مشكالتى كه ايرانى ها گمان مى كنند دارند و بايد يك 
روز تسويه اش كنند. يك جور كينه. موضوع درباره 
جيبوتى متفاوت بود. سوژه شوخى اين بار ناشناخته 
بودن اين كشور آفريقايى بود و كوچك بودن و 
بى اهميت بودنش. همان كه دوست ارزشمند مان 
هم در ترانه اش به توهين آميزترين شكل ممكن 
تكرار كرده بود كه «جيبوتى كجايى، دقيقا كجايى؟» 
اين شوخى ها و مطايبه ها، تحقيرها و توهين ها از 
كف خيابان و كف صفحات تلگرامى به باالترين 
حد از ادبيات سياسى كشور كشيده شد و ترانه 
مورد بحث را حتى رسانه ملى هم در بخش خبرى 
20:30 پوشش داد تا نگرانى ها بيشتر شود و كسانى 
كه دلشان مى سوزد، آه هاى بلندترى بكشند. ماجرا 
همان طور كه از نگاه اول هم مى شود فهميد، به 
شوخ طبعى ملى و كل كل با يك موضوع و يك 
كشور و يك ملت خالصه نمى شود. اين بار هم 
مثل خيلى بارهاى ديگر جيبوتى بهانه اى بوده براى 
سر باز كردن دمل هاى چركين غرور و نژادپرستى 
و بيگانه ستيزى. اينكه عده  اى -و متاسفانه عده 
زيادى- از هموطنان ما گمان مى كنند كه ايرانى ها 
برترى خاصى نسبت به ديگر ملل دارند، اينكه گمان 
مى كنند بايد اين حس خودبرتربينى را به انحاى 
مختلف نشان داد و اينكه به بهانه هاى مختلف، 
احساسات خودخواهانه مان فوران مى كند و به استهزا 
و توهين و تهديد ديگران مى كشد، حاال موضوعى 
جدى است. همزمان با همين اتفاقات با دوستان 
صحبت مى كرديم و حرف از اين به ميان آمد كه 
مگر شوخى كردن با ديگر ملت ها و احيانا مسخره 
كردنشان چه اشكالى دارد و مگر همين مايه نشاط 
عمومى و باال رفتن روحيه جمعى و حتى اتحاد ملى 
نمى شود؟ راستش جواب شخصى ام به همه اين 
سوال ها اين بود كه نه! نياز به توضيحات پيچيده اى 
هم ندارد. راستش به نظرم آهنگ «جيبوتى كجايى» 
و زشتى و نفرتى كه در آن فرياد مى شود – و پنهان 
هم نيست- نه از سرخوشى و خوشحالى ناشى 
مى شود و نه باعث خوشى خواهد شد. اين جور 
ابراز نظر كردن همان دندان قروچه است كه سعى 
كرده اند خالقيت به خرج بدهند و برايش چارچوب 
موسيقايى بتراشند. اين ابراز نفرت و غرور مثل هر 
مورد ديگرى نشان از حال بد ما دارد و انتشار و 
تكرارش حال همه را بدتر خواهد كرد و در بهترين 
حالت، طرفداران اين حرف ها را سوق خواهد داد 
به دشمنى بيشتر و ابراز خشم بيشتر. نياز به يادآورى 
ندارد كه آمريكايى ها به طور معمول با كانادايى ها 
شوخى مى كنند و مردم كشور همسايه را بابت 
اليت بودن بيش از حد و ويژگى هاى شخصيتى 
و اجتماعى شان مسخره مى كنند. موضوع اگر در 
حد جوك و شوخى باشد، قابل هضم است، اما 
يادمان نمى رود كه همين احساس خودبرتربينى 
انگليسى ها نسبت به ايرلندى ها بوده كه سال ها 
زمينه ساز جنايات پرشمار شده. آلمانى ها به  دليل 
احساس برترى قومى و باورى كه به آن پيدا كردند، 
دست به تصفيه  نژادى و نسل كشى زدند و ترك ها به 
همين دليل ارامنه را از دم تيغ گذراندند. من معتقدم 
اين برخوردها زمينه هاى ناامنى و جنگ افروزى را 
فراهم مى كند و با روح صلح و انسان دوستى در 
تضاد است. حرفى كه اكبر عبدى در برنامه زنده 
تلويزيونى مى زند، اينكه بازيكن فوتبال بعد از گل 
زدن به تيم عربى اداى سالخى را درمى آورد و 
تماشاچى ها مثل روميان عهد باستان فرياد مى كشند، 
اينكه گزارشگر تلويزيونى مان يك بار كشور گوام 
را به دليل كوچكى اش مسخره مى كند و بار ديگر 
بازيكنان آفريقايى شاغل در ايران را به  دليل رنگ 
پوستشان تحقير مى كند، همه نشانه هايى از يك 
روحيه وحشتناك و مخرب اند كه دارد زير پوست 
اين شوخى ها و اين ترانه خوانى ها رشد مى كند 
خودخواهى  اين  بتركد.  روزى  كه  نكند  خدا  و 
ديوانه وار براى مردمى كه اين همه مشكل دارند 
و در كار خود مانده اند، مثل سرطان است. براى 
مردمى كه همه اميدهايشان پشت سر گذاشتن 
تحريم هاست تا بتوانند بعد از غلبه بر شرايط اقتصادى 
سراغ معضالت زيست محيطى شان بروند و بعد به 
مشكالت اجتماعى و اخالقى شان برسند، مضحكه 

كردن جيبوتى آب دهان سر باالست.

درباره جيبوتىدرباره جيبوتى

 سيامك 
 رحمانى

سردبير هفته نامه 
زندگى مثبت



يادداشت مهمان

اگر در شهرهاى بزرگى مثل تهران، شيراز، اصفهان و تبريز زندگى 
كنيد، حتما در معرض آلودگى هوا هستيد. وقتى ميزان سموم در 

بدن باال مى رود، كبد آنها را در خود ذخيره مى كند تا بتواند به 
مرور دفع كند. تجمع سموم در بدن عاليمى مانند سردرد، تيرگى و 

كدورت پوست و كاهش انرژى را همراه دارد. آلودگى، به خصوص 
در ناحيه پوست، مى تواند عامل زمينه ساز خشكى پوست، پيرى 

زودرس، بثورات پوستى، اگزما و آكنه باشد... (صفحه 28)

توصيه ها و هشدارهاى
دكتر بهروز باريك بين

درباره عوارض پوستى آلودگى هوا

حفظ سالمت 
پوست در 
هواى آلوده

من و خانواده ام روى 
موبايل هايمان اينترنت نداريم

كافى است نگاهى به دور و برمان بيندازيم تا ببينيم اين 
روزها با چه موجى از استفاده نادرست از تكنولوژى 
مواجه شده ايم. اين روزها تقريبا همه تلفن همراه 
دارند؛ در شبكه هاى اجتماعى عضو هستند و انگار 
حصارى نامرئى دور خود كشيده اند. در جمع اند ولى 
تنها. ارتباطات بين فردى كمرنگ شده و هر يك از 
اعضاى خانواده نيز اطالعات و نيازهاى خود را از 
منابع مجزا مى گيرند و هر يك مسيرى جداگانه طى 
مى كنند. تبعات اين مساله و كاهش روابط بين فردى 
احتماال در سال هاى آينده به شكل اختالفات خانوادگى، 
اختالالت شخصيتى و كاهش نوعدوستى ظاهر مى شود 
و اين مساله به بنيان خانواده و جامعه آسيب خواهد 
زد. متاسفانه در حال حاضر نوعى اعتياد به تلفن همراه 
و فضاهاى مجازى به وجود آمده است. منظورم از 
اعتياد، احساس نياز و اجبار بيمار گونه اى است كه 
فرد به خاطر آن حاضر مى شود از هر چيزى بزند تا 
آن نياز را تامين كند. اين اعتياد موضوع شايعى در 
جامعه امروز ماست كه آثارى منفى به دنبال دارد. درباره 
زندگى شخصى خودم بايد بگويم كه من 2 فرزند 
25ساله و 13 ساله دارم كه طبيعتا پسر بزرگم توانايى 
مديريت برنامه هايش را دارد و فرزند كوچك ترم نيز 
نيازى به اين تكنولوژى ندارد. ما روى گوشى هايمان 
اينترنت نداريم و در طول روز مى توانيم به وظايف 
كارى يا درسى خود برسيم. البته در خانه وايفاى 
داريم و آن هم به دليل عارضه ناشى از اشعه ها از 
ساعت  اين  از  قبل  مى شود.  خاموش  ساعت 12 
نيز اگرچه اينترنت روشن است، هر عضو خانواده 
زمانى را براى بودن در كنار ساير اعضا و فعاليت هاى 
خود در نظر گرفته و اين طور نيست كه تمام مدت 
سرمان در گوشى باشد. من در گروه هاى آموزشى 
و پژوهشى هم عضو هستم و از اين تكنولوژى بجا 
استفاده مى كنم. توصيه ام به خانواده ها اين است كه در 
ساعات دور هم بودن فعاليت هايى مثل بازى هاى قديمى 
را داشته باشند تا اعضاى خانواده دنبال جايگزينى براى

پر كردن وقتشان نگردند.

 دكتر محمدرضا خدايى 
روان پزشك و عضو هيات علمى 

دانشگاه علوم بهزيستى و 
توانبخشى

عارضه نادرعارضه نادر
جراحى  زيبايى بينىجراحى  زيبايى بينى
(3131)

تمرين هاى تمرين هاى 
تنش زدايىتنش زدايى
(2626)

حفظ سالمت مو حفظ سالمت مو 
به صرف چاى و قهوهبه صرف چاى و قهوه
(2929)

دليل و درمان شوره دليل و درمان شوره 
سر بزرگساالنسر بزرگساالن
(3030)

صفحات 25 تا 32

انـدام تنـاسـب 
ش ز  ر  و 
كلينيـك پوست
مــو كلينيـك 
پـوسـت و مــو
ز يـبـــــا يــى
صـفـحـه آخــر

سال دوازدهم  شماره 556  شنبه 26 دى 1394

زيبايىزيبايى

بيشتر بخوانيد

يادداشت هاى مرتبط با موبايل را در 
صفحات 9 و 17 و «موضوع ويژه» اين 

هفته در صفحات13-12بخوانيد.

توصيه ها و هشدارهاى
دكتر بهروز باريك بين

درباره عوارض پوستى آلودگى هوا

حفظ سالمت 
پوست در 
هواى آلوده

توصيه ها و هشدارهاى
دكتر بهروز باريك بين

درباره عوارض پوستى آلودگى هوا

حفظ سالمت 
پوست در 
هواى آلوده
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چگونه با ورزش  استرس هايمان را كاهش دهيم؟

تمرين هاى تنش زدايىتمرين هاى تنش زدايى
بقراط جمله معروفى دارد به اين مضمون كه حركت كردن معناى زندگى است. به تعبير او، انسان آفريده شده است براى حركت كردن؛ نه نشستن و دراز كشيدن! به بيان ديگر، حركت به انسان زندگى و جان مى بخشد. تحرك و ورزش براى بدن فوايد زيادى 
دارد كه يكى از آنها كنترل و كاهش استرس است. در واقع، ورزش به كاهش هورمون هاى استرس (مانند كورتيزول) كمك مى كند و با رهاسازى مواد شيميايى كه باعث افزايش شادى و نشاط در بدن مى شود، به ما كمك مى كند استرس هايمان را تحت كنترل 
خود داشته باشيم. اندورفين نيز معروف به هورمون خوشحالى است و هر نوع فعاليت بدنى باعث انتشار اين هورمون و بروز حس سرحالى و شادابى مى شود. با اين هدف، مدت زمان پيشنهادى ورزش، به گفته وزارت بهداشت آمريكا، براى هر شخص بالغ 

حداقل 2/5ساعت  فعاليت هوازى متوسط (مانند پياده روى سريع) در هفته و 2 بار در هفته تمرين هاى مقاومتى است.

تمرين اول
در وضعيت چهاردست و پا قرار بگيريد و با چرخش لگن به پايين و داخل 
بردن شكم يك قوس كلى در ستون فقرات خود (مشابه تصوير) ايجاد كنيد.

 تمرين چهارم 
چهار دست وپا قرار بگيريد. آرام به سمت دست ها قدم برداريد. مانند شكل 
بدن را در حالت V قرار دهيد. سر و قفسه سينه كامال پايين باشد. سپس 

يك پا را از زانو خم كنيد و از لگن به عقب و باال ببريد.

تمرين دوم
دوزانو بنشينيد، دست ها را باال بكشيد و جلو بياوريد و روى زمين قرار دهيد.

ابتدا باسن را روى پا قرار دهيد سپس پيشانى را روى زمين بگذاريد.

تمرين پنجم
مانند تصوير، زانوى پاى پشتى تان را روى زمين بگذاريد. سپس زانو را به 
سمت باال خم كنيد و با دست خود، انگشتان پا را بگيريد. 8 تنفس انجام 

دهيد و همين حركت را با دست و پاى مقابل انجام دهيد.

تمرين سوم
به شكم دراز بكشيد. پيشانى را روى زمين قرار دهيد. كف 2 دست را 
و  سر  دست  كف  فشار  با  و  كنيد  جفت  را  پاها  بگذاريد.  گوش ها  كنار 

قفسه سينه را باال بياوريد.

تمرين ششم
مانن د تصوير بنشينيد و پاى چپ خود را صاف كنيد. سپس سعى كنيد با 

دست هاى خود به آرامى كف پايتان را بگيريد.

قبل از ورزش يادتان باشد كه...
• با پزشك خود مشورت كنيد: اگر بيمار هستيد، بهتر است قبل از 

شروع هر گونه فعاليتى با پزشك خود مشورت كنيد.
• قبل از دويدن پياده روى كنيد: سطح آمادگى جسمانى خود را با 

فعاليت هاى با شدت كم باال ببريد تا بدنتان در مقابل آسيب هاى احتمالى 
مقاوم تر و براى اجراى فعاليت هاى شديدتر آماده شود.

• ورزشى را كه دوست داريد، انجام بدهيد: هر نوع فعاليت بدنى 
سطح آمادگى جسمانى را باال مى برد و استرس را كاهش مى دهد، پس 

ورزشى را انتخاب كنيد كه به آن عالقه داريد و از آن لذت مى بريد.
• برنامه ريزى كنيد: براى اينكه اثر ورزش بر بدنتان ماندگار باشد، بايد 
به صورت مداوم به آن بپردازيد كه با برنامه ريزى مى توانيد به آن دست 
يابيد. براى مثال روزانه به مدت نيم ساعت از ساعت 6 تا 6:30 صبح 

در پارك بدويد.
• گروهى ورزش كنيد: براى رهايى از استرس بهتر است با جمع به 
ورزش بپردازيد، با خانواده يا دوستان خود به پارك يا باشگاه برويد و 

ورزش كنيد. اين كار باعث مى شود از تنهايى بيرون بياييد.

 حميد عمى
كارشناس ورزش

توجه
هر وضعيت تمرينى را به مدت 
30 ثانيه حفظ كنيد و حركت ها 
را پشت سر هم انجام دهيد و پس 
از اتمام هريك، دوباره از اول 
تا انتهاى تمرين را تكرار كنيد. 
در هر تمرين، دم و بازدم را به 

آرامى و با تمركز انجام دهيد.



چگونه با ورزش تراكم استخوان هايمان را افزايش دهيم؟

ورزش هاى پوكى استخوانورزش هاى پوكى استخوان
پوكى استخوان طبق تعريف سازمان جهانى بهداشت، يك اختالل اسكلتى است كه معموال در دوران سالمندى بروز مى كند و ويژگى بارز آن كاهش استحكام استخوان است و فرد را در معرض خطر 
شكستگى قرار مى دهد اما نتايج مطالعه اى كه چندى پيش وزارت بهداشت انجام داده، نشان مي دهد 47 درصد زنان و 44 درصد مردان باالى 50 سال در ايران دچار كمبود تراكم استخوان هستند. 
همچنين از هر 4 زن ايرانى باالى 50 سال، يك نفر به پوكى استخوان مبتالست. نتايج مطالعه ديگرى نيز در ايران نشان داده كه نيمى از زنان باالى 45 سال و 90درصد از زنان باالى 75 سال در ايران 
از پوكى استخوان رنج مى برند. همچنين تحقيقات ديگرى نشان مى دهد كه احتمال ابتال به پوكى استخوان در نيمى از كودكان چاق وجود دارد. به همين بهانه، در «تناسب اندام» اين هفته، 7 حركت را 
به افرادى كه در معرض پوكى استخوان يا دچار اين بيمارى  هستند، پيشنهاد كرده ايم تا با انجام منظم اين تمرين هاى ورزشى، از شدت يافتن اين بيمارى در خود بكاهند. انجام منظم اين تمرين هاى 
ورزشى در افرادى كه از پوكى استخوان رنج مى برند، باعث افزايش قدرت عضالنى، بهبود فعاليت مغزى، افزايش تعادل، كاهش خطر افتادن، كاهش خطر شكستگى استخوان، بهبود وضعيت بدنى و كاهش درد مى شود. حرف آخر نيز اينكه 

اگر دچار تراكم استخوان پايين يا شديد هستيد، توصيه مى شود هميشه با يار تمرينى ورزش كنيد، فعاليت هاى سبك داشته باشيد، هر روز ورزش كنيد و ورزش در آب (آب درمانى) را فراموش نكنيد.

تمرين اول
مانند تصوير روى شكم دراز بكشيد و  روى ساعد ها تكيه كنيد. تا 5 بشماريد 
و خود را در اين وضعيت نگه داريد. 10 ثانيه استراحت كرده و 5 بار اين 

تمرين را تكرار كنيد.

 تمرين چهارم 
در وضعيت خوابيده به پشت يك چرخش خلفى در لگن ايجاد و سعى  كنيد 
كمرتان را به زمين بچسبانيد. تمرين را 2 تا 6 بار در روز انجام دهيد و هر 
دفعه 6 تا 10 مرتبه تكرار كنيد. زمان بين هر بار تمرين 15 تا 20 ثانيه باشد.

تمرين دوم
كنار ديوار قرار بگيريد 
را  دست تان  يك  و 
دهيد.  تكيه  ديوار  به 
عضالت شكم و پشت 
را منقبض كنيد. سر را 
حفظ  با  و  ببريد  داخل 
گام   10 آرام  وضعيت 
روبه جلو حركت كنيد. 
20 ثانيه استراحت كرده 
و 4 بار اين حركت را 

تكرار كنيد.

تمرين پنجم
 روى صندلى بنشينيد و يك پا را به صورت زانوصاف باال بياوريد و اين 
وضعيت را حفظ كنيد. تمرين را براى هر سمت 4 بار و هر بار 15 ثانيه حفظ 

كنيد. بهتر است استراحت بين هر بار تمرين 10 تا 20 ثانيه باشد.

تمرين سوم
 روى صندلى بنشينيد. دست ها را پشت سر قالب كنيد و آرام آرنج را به عقب 
ببريد (مابين 2 كتف انقباضى را احساس كنيد) و 10 ثانيه مكث كنيد و آرام 

آرنج ها را به حالت اوليه برگردانيد. 5 بار تكرار كنيد.

تمرين ششم
 روى صندلى بنشينيد. 2 بطرى آب كوچك (يا هر وسيله مشابه آن) كه 
داخلشان آب است، در دستان خود بگيريد و از پهلو دست ها را آرام باال 
بياوريد و آرام به حالت اوليه برگردانيد. اين تمرين را 10 بار انجام دهيد. 

30 ثانيه استراحت كرده و 3 بار تكرار كنيد.

تمرين هفتم
مشابه تصوير بنشينيد و بطرى 
و  بگيريد  دست  در  را  آبى 
كردن  خم  با  مقابل  از  آرام 
آرنج كف دست (بطرى) را 
به شانه نزديك كنيد و آرام به 
حالت اوليه برگردانيد. تمرين 
را 10 بار انجام دهيد و 30 
ثانيه استراحت كرده و 3 بار 

آن را تكرار كنيد.

 حميد مهدوى محتشم
عضو انجمن آسيب شناسى  
ورزشى و حركات اصالحى 

دانشگاه تهران
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توصيه ها و هشدارهاى دكتر بهروز باريك بين درباره عوارض پوستى آلودگى هوا

حفظ سالمت پوست در هواى آلودهحفظ سالمت پوست در هواى آلوده
اگر در شهرهاى بزرگى مثل 
و  اصفهان  شيراز،  تهران، 
تبريز زندگى كنيد، حتما در 
معرض آلودگى هوا هستيد. 
وقتى ميزان سموم در بدن باال مى رود، كبد 
آنها را در خود ذخيره مى كند تا بتواند به مرور 
دفع كند. تجمع سموم در بدن عاليمى مانند 
سردرد، تيرگى و كدورت پوست و كاهش 
انرژى را همراه دارد. آلودگى، به خصوص 
در ناحيه پوست، مى تواند عامل زمينه ساز 
بثورات  زودرس،  پيرى  پوست،  خشكى 
«كلينيك  در  باشد.  آكنه  و  اگزما  پوستى، 
پوست» اين هفته با دكتر بهروز باريك بين، 
متخصص پوست و قائم مقام مركز تحقيقات 
ليزر دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، در 
رابطه با آثار مخرب آلودگى هوا بر پوست و 
موى كودكان و بزرگساالن و راه هاى مقابله با 
اين آثار گفت  وگو كرده ايم. با ما همراه شويد.

: آيا آلودگى هوا واقعا مى تواند عامل 
بروز مشكل هاى پوستى باشد؟

 American در سال 2009 تحقيقى در مجله
Journal of Epidemiology منتشر شد كه نشان 
هواى  آلودگى  بين  مستقيمى  ارتباط  مى داد 
شهرى و افزايش مراجعه مردم به پزشكان به 
دليل مشكل هاى ريوى، سردرد و بثورات پوستى 
وجود دارد. بزرگ ترين مشكالت پوستى نيز 
در  به خصوص  اگزما  و  آتوپيك  درماتيت 

هواى  معرض  در  كه  بود  بدن  از  نواحى اى 
آلوده بودند؛ به ويژه در ناحيه صورت. 

: آلودگى هوا چطور مى تواند باعث 
بثورات پوستى شود؟

در هواى آلوده ميزان ذرات هيدروكربن، گوگرد 
و ذرات معلق و فلزات سنگين كه مخاط تنفسى 
و پوست را تحريك مى  كنند. باالست و از آنجا 
تماس  در  گردن  و  صورت  سر،  پوست  كه 
ساير  از  بيشتر  است  هوا  آلودگى  با  مستقيم 

نقاط بدن آسيب مى بيند و دچار حساسيت هاى 
اگزمايى مى شود. بيماران مبتال به زمينه ژنتيكى 
حساسيت يا آتوپى نسبت به خيلى از مواد، 
حساسيت تنفسى يا پوستى و حتى گوارشى 
نشان مى دهند. خيلى از بوها و عطرها، گرده 
گياهان مختلف و گرد و خاك همگى مى توانند 
باعث حساسيت تنفسى و پوستى شوند. بسيارى 
از اين افراد از پوست خشك رنج مى برند و 
نسبت به شوينده هاى قليايى و نامناسب حساس 

هستند. بيشتر اين افراد با تماس با لباس هاى 
پشمى دچار خارش مى شوند و اغلب افراد نيز 
به فلزاتى مانند نيكل حساسيت دارند، بنابراين 
در تماس با بدليجاتى مانند گوشواره يا گردنبند 
دچار خارش و راش اگزمايى مى شوند. آلودگى 
هوا و ذرات معلق موجود در آن نيز از ديگر 
عوامل تحريك پوست حساس اين بيماران 
است. در واقع، وقتى ميزان ازن و اكسيد ازت 
در هوا افزايش مى يابد، پوست تحريك پذير 

مى شود. مونوكسيدكربن عامل هيپوكسى بافتى 
يا كاهش اكسيژن رسانى به بافت هاست در نتيجه 
پوست  و  مى يابد  كاهش  پوست  متابوليسم 
تيره و كدر مى شود و احتمال خشكى و پيرى 
پوست افزايش مى يابد. دى اكسيدگوگرد هم در 
بافت پوست تغييراتى ايجاد مى كند كه باعث 
تحريك پذير شدن بيشتر آن مى شود. آالينده  ها 
و  چربى  با  مى نشينند،  پوست  روى  وقتى 
عرق  و  پوست  روى  آرايشى  تركيب هاى 
تركيب مى شوند و در مواجهه با اشعه فرابنفش 
به آزاد شدن سموم و راديكال هاى آزاد در 
راحتى  به  سموم  اين  مى كنند.  كمك  بدن 
اپيدرم  در  و  مى كنند  نفوذ  پوست  درون 
از  را  بدن  دفاعى  سيستم  مى شوند؛  پخش 
كار مى اندازند و اجازه كاركرد درست را 
از پوست مى گيرند. با تجمع هر چه بيشتر 
سموم زير پوست، بافت  ها بيشتر دچار كاهش 
اين  عوارض  و  مى شوند  اكسيژن  دريافت 
پوست،  كدورت  شكل  به  را  خود  مساله، 
خشكى پوست و چين و چروك هاى پوستى 

نشان مى دهد. 
هم  به خودى خود  آلودگى  آيا   :
بثورات  و  حساسيت  بروز  عامل  مى تواند 
پوستى شود يا حتما بايد زمينه آن وجود 

داشته باشد؟
ببينيد، ممكن است گاهى حساسيت و بثورات 
پوستى در يك فرد بدون سابقه قبلى ايجاد 
شود اما در فردى كه زمينه آن را داشته باشد، 

آلودگى هوا باعث تشديد آن خواهد شد.
: و با چه عالئمى بروز مى كند؟

سرخى پوست، پوسته پوسته شدن كنار بينى و 
گونه  ها، سوزش و خارش دور چشم، اگزماى 
پلك، كهير، تشديد جوش هاى آكنه اى صورت، 
خشكى حاشيه لب  ها و نمايان شدن لكه هاى 

تيره.
: كدام گروه از افراد بيشتر در معرض 

اين نوع آسيب  ها هستند؟
كه  افرادى  كودكان.  نخست،  درجه  در 
به خصوص  و  دارند  حساسى  پوست هاى 
افراد آتوپيك نيز در محيط آلوده به سرعت 
حساسيت  و  پوستى  بثورات  خشكى،  دچار 
مى شوند. ضمن اينكه منافذ پوست در افرادى 
كه پوست هاى چربى دارند، در هواى آلوده 
بسته مى شود و احتمال بروز آكنه و كمدون 

و براق شدن پوست افزايش مى يابد. 
: آلودگى موجود در هوا در روند 
توليد ويتامين D به وسيله پوست هم اختالل 

ايجاد مى كند؟
بله، درصدى از ساخت ويتامين D در بدن 
تحت تاثير اشعه ماوراى خورشيد است ولى 
اين ميزان بايد بسيار محدود باشد تا به ساخته 
شدن اين ويتامين حياتى براى پوست كمك 
كند؛ در حالى كه در روزهاى آلوده با افزايش 
جذب اشعه  فرابنفش توسط پوست، ساخت 
طبيعى ويتامين D نيز مختل مى شود و احتمال 

ابتال به سرطان هاى پوستى افزايش مى يابد.

 سميه 
مقصودعلى 
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در هواى آلوده، در هواى آلوده، 
استفاده مرتب استفاده مرتب 

از مرطوب كننده  از مرطوب كننده  
و ضدآفتاب، و ضدآفتاب، 

شستشوى مرتب شستشوى مرتب 
سر و صورت سر و صورت 

با فرآورده هاى با فرآورده هاى 
صابونى غيرمعطر صابونى غيرمعطر 

در كنار مصرف در كنار مصرف 
مايعات، لبنيات، مايعات، لبنيات، 

ميوه و سبزيجات ميوه و سبزيجات 
توصيه مى شودتوصيه مى شود

توصيه هاى متخصصان پوست در روزهاى اوج 
آلودگى هوا

بيشتر حساسيت  هاى پوستى ناشى از آلودگى مقاوم به درمان هستند 
و درمان آنها دستكم يكى دو هفته زمان مى برد. دليل آن هم تماس 
مستقيم و مداوم پوست با آالينده هايى مانند آرسنيك، گوگرد، سرب و 
ريزگردهاى معلق در هواست. بهترين توصيه، خارج نشدن از منزل جز 
در شرايط ضرورى است. در عين حال استفاده مرتب از مرطوب كننده ها، 

شستشوى مرتب سر و صورت با فرآورده هاى صابونى يا شامپوهاى 
غيرمعطر، استفاده نكردن از عطر و ادكلن، به خصوص افرادى كه زمينه 
اگزماى پوستى دارند، استفاده مكرر و منظم از ضدآفتاب  ها حتى در 
منزل و تمديد آن به فواصل هر 3 ساعت يك بار، پوشيدن لباس هاى 
آستين بلند، يقه بسته، شلوارهاى بلند، پوشاندن سر با كاله يا شال و 
استفاده از عينك آفتابى كنار مصرف مايعات فراوان، لبنيات، ميوه و 
سبزيجات مى تواند در كاهش عوارض پوستى موثر باشد. شستشوى 
مكرر پوست در افرادى كه پوست خشكى دارند، ممكن است 

اگزماى آنها را تشديد كند بنابراين شستشوى محدود با شوينده هاى 
غيرصابونى و پن ها را به اين افراد توصيه مى كنيم. آنها بايد بالفاصله 
بعد از شستشو از مرطوب كننده هاى ماليم استفاده كنند و بهتر است 
در طول روز براى پاك كردن پوست از شيرپاك كن هاى مخصوص 
پوست هاى خشك هم كمك بگيرند تا مانع خشكى پوست همزمان 

با پاك كردن آلودگى ها شوند.
پوشاندن سر با كاله و شال هم سودمند است؛ چون در هواى آلوده به 
داليل گوناگون از جمله اختالل در توليد سبوم، پوست سر حساس 

مى شود. دردناك شدن ريشه مو و خارش پوست سر از جمله عاليم اين 
تحريك پذيرى است. ريزش مو، تيره و كدر شدن رنگ مو و بدشكل 
شدن ساقه، خشكى و شكنندگى مو از عوارض تاثير آلودگى بر مو است. 
شستن روزانه مو با شامپوهاى مخصوص موهاى حساس براى زدودن 
آلودگى از سطح پوست سر نيز مى تواند كمك كننده باشد. در ضمن، 
هرچه سطح پوست و مو مرطوب تر باشد، آلودگى بيشترى به اليه هاى 
زيرين مو نفوذ مى كند پس بهتر است افراد در اين هوا از ماسك مو 

استفاده نكنند.
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جديد  تحقيق  يك  نتايج 
نشان مى دهد ريزش مو براى 
گروهى از مردان حتى مهم تر 
از اختالالت جنسى است. 
در بيشتر مواقع، اين تصور وجود دارد كه 
خانم ها  براى  صورت  و  سر  ظاهرى  شكل 
بسيار مهم تر از مردان است و مردان چندان 
به اين موضوع حساسيت ندارند، در حالى 
كه اگر دقيق تر نگاهى به بسيارى از آقايان 
بيندازيم و كمى باب بحث را با آنها باز كنيم، 
متوجه مى شويم نه تنها اين موضوع برايشان 
مهم است كه حتى در برخى موارد از خانم ها 
هم در اين زمينه پيشى مى گيرند. اين موضوع 
را جنبه هايى از يك تحقيق كه درباره ريزش 
مو انجام شده، نشان مى دهد و حتى تا جايى 
پيش مى رود كه به اين نتيجه مى رسد از دست 
دادن مو براى برخى از آقايان حتى مهم تر از 

اختالل هاى نعوظ است.

تحقيقى  آژانس  يك  را  فوق الذكر  تحقيق 
بين  وولف  دكتر  آلمانى  شركت  سفارش  به 
110 مرد و زن اماراتى انجام داده است. احتماال 
مى پرسيد چرا امارات؟ پاسخ اين است كه كشور 
امارات متحده عربى در حال حاضر از همه 
جاى دنيا ساكنانى از مليت هاى متفاوت دارد 
و مى شود گفت كه اين كشور براى خودش 
تبديل به جزيره اى شده است كه افرادى از همه 
دنيا را در خودش جاى داده؛ از آفريقايى و ترك 
و اروپايى گرفته تا آمريكايى و چينى و عرب.

مو  ريزش  مى دهد  نشان  تحقيق  اين  نتيجه 
بزرگترين نگرانى  گروهى از اين مردان است؛ 
تا جايى كه برخى از آنها عنوان كرده اند اين مشكل 

بيشتر از اختالل  نعوظ برايشان اهميت دارد.
طبق نتايج اين تحقيق، افرادى كه موهاى خود را 
از دست داده اند، نه تنها اعتماد به نفسشان دچار 
مشكل شده، بلكه 56 درصد آنها گفته اند كه 
زندگى اجتماعى شان به علت ريزش مو و تغيير 
چهره دچار نوساناتى شده است و مخصوصا 
دچار  كه  كرده اند  تاييد  را  مورد  اين  افرادى 

ريزش موى شديد شده اند. مردانى كه شامل 
42 درصد پاسخ دهنده ها به اين سوال بوده اند، 
گفته اند حتى حاضرند يك سال از عمرشان را 
بدهند ولى موهاى از دست رفته شان بازگردد! 
35 درصد هم عنوان كرده اند به درجه هايى از 
افسردگى و اضطراب بعد از ريزش مو دچار 
شده اند؛ حقيقتى كه شايد بسيارى به آن بخندند 
يا آن را رد كنند اما اگر از متخصصان پوست 
و پزشكانى كه به تخصص كاشت مو اشتغال 
دارند بپرسيد، آن را تاييد مى كنند و با اشاره به 
حساسيت باالى بسيارى از مردان نسبت به تغيير 
چهره شان مى گويند: «ريزش مو باعث مى شود 
مشكالتى براى گروهى از مردان ايجاد شود 
كه از جمله اين مشكالت مى توان به كاهش
ارتباط  برقرارى  در  اختالل  و  به نفس  اعتماد 
اجتماعى و در پى آن انزوا و خجالت اشاره كرد.»

تحقيق اين موسسه اما به اينجا ختم نمى شود و از 
مردانى كه ريزش مو و طاسى هم نداشته اند اين 
سوال را پرسيده كه «ناخوشايندترين وضعيتى كه 
مى تواند براى ظاهر آنها اتفاق بيفتد، چيست؟» آنها 
هم اضافه وزن را ناخوشايندترين حالت اعالم 
كرده اند و در درجه دوم ريزش مو را بدترين 

اتفاقى دانسته اند كه مى تواند براى آنها بيفتد.
باورهاى درست و نادرست درباره ريزش مو

بخش جالب ديگر اين تحقيق به باورهاى مردم 
نسبت به آنچه علت هاى ريزش مو مى دانند، 
اختصاص يافته و از مردم عادى پرسيده شده كه 
فكر مى كنند چه عواملى باعث ريزش مويشان 

شده؟
82 درصد مخاطبان گفته بودند استرس و كمبود 
ويتامين باعث ريزش مو مى شود، 79 درصد 
هم از كيفيت پايين آب شكايت كرده و گفته 
بودند به نظرشان ريزش موهايشان به دليل اين 

عامل بوده.
اما علت اصلى ريزش مو كه بسيارى از آن اظهار 
بى اطالعى كرده و به آن اشاره نكرده بودند وراثت 
بود، خصوصا در مردان، اما چرا؟ چه اتفاقى 
مى افتد كه در مدت نسبتا كوتاهى يك مرد با 
موهاى پرپشت به مردى با موهاى كم پشت و 

ضعيف تغيير چهره مى دهد؟ تصويرى كه خيلى 
از ما اگر به آن فكر كنيم، در دور و اطرافمان 

نمونه هايى از آن را پيدا مى كنيم.
مو  ريزش  ريشه هاى  توضيح  در  پزشكان 
مردان،  موى  ريزش  عمده  «علت  مى گويند: 
هورمون  به  آنها  حد  از  بيش  حساسيت 
اين  است.   (DHT) دى هيدروتستوسترون 
هورمون متابوليتى از تستوسترون است كه از 
طرفى باعث رشد موهاى ريش در آنها مى شود و 
به همان نسبت به ريشه هاى موى سر كه مستعد 
ضعيف شدن هستند، آسيب مى زند و آنها را از 
فردى با موهاى پر به كسى تبديل مى كند كه در 
چند سال آينده خودش هم با تعجب به عكس 

چند سال قبلش نگاه مى كند.»
داليل علمى درباره ريزش مو كه به اينجا مى رسد 
ممكن است خيلى ها دلسرد شوند از اينكه راهى 

براى جلوگيرى از ريزش موهايشان 
باشد يا حداقل آن را كنترل كند اما 

پيشرفت علم و تحقيق هاى 
جديد جبر وراثت را 

تا  توانسته اند  هم 
به  زيادى  حد 
عقب برانند. يكى 
تحقيق ها  اين  از 
 1930 سال  را 

اگوست  دكتر 
وولف و 

پروفسور سى بروك انجام دادند كه باعث توليد 
محصولى به نام «آلپاسين» شد كه بيشتر از آنكه 

محصول زيبايى شناخته شود، دارويى بود.
وجه تمايز اين محصول اما داشتن كافئين بود. 
دكتر ادولف كلنك، مدير بخش تحقيق و توسعه 
شركت ولف در اين باره مى گويد: «مصرف كافئين 
(به ويژه مصرف موضعى آن) مى تواند با مهار 
دى هيدروتستوسترون و آنزيم فسفودى استراز از 
ريزش مو جلوگيرى كند.» او ادامه مى دهد: «امروزه 
كافئين جايگاه علمى را به عنوان يك ماده فعال در 
كاهش ريزش مو به دست آورده و با كافئين موها 
با وجود  حمله تستوسترون، انرژى الزم را براى 
رشد به دست مى  آورند»؛ ويژگى اى كه كافئين 
دارد و فقط 3 درصد از مخاطبان نظرسنجى و 
شايد بيشتر ما از آن بى اطالع باشيم،  «در حالى كه 

دكتركلنك مى گويد: «استفاده از شامپويى كه 
كافئين دارد از سنين پايين تر و حتى قبل از 
ريزش مو به فعال نگه داشتن ريشه موها كمك 
خواهد كرد و حتى مى تواند براى افرادى كه دچار 
ريزش خفيف مو هستند و هم براى افرادى با 
زمينه ارثى ريزش مو موثر باشد.» او البته تاكيد 
مى كند اين محصول ها نمى توانند كمكى به رشد 

موى جديد روى سر فرد طاس كنند. 

مصرف كافئين مصرف كافئين 
(به ويژه مصرف (به ويژه مصرف 
موضعى كافئين) موضعى كافئين) 
مى تواند با مهار مى تواند با مهار 
دى هيدروتستوسترون دى هيدروتستوسترون 
و آنزيم فسفودى استراز جلوى و آنزيم فسفودى استراز جلوى 
ريزش مو را بگيردريزش مو را بگيرد

گزارشى از نتايج تحقيقات شركت آلمانى دكتر وولف و پروفسورسى بروك و دكتر آدولف كلنك  درباره ريزش مو

حفظ سالمت مو به صرف چاى و قهوهحفظ سالمت مو به صرف چاى و قهوه
علت هاى ريزش مو متفاوت است 
جنسيت  و  سنين  با  افراد  در  و 
درمان  در  دارد.  فرق  متفاوت 
را  زمينه اى  علت  بايد  مو  ريزش 
يافت. طيف عوامل موثر در ريزش 
است  متفاوت  و  متنوع  بسيار  مو، 
و در بيشتر موارد هم قابل برگشت 
به وسيله  ريزش  علت  بايد  هستند. 
متخصص مشخص شود، استرس، 
مصرف داروها، بيمارى هاى التهابى، 
عوامل تغذيه اى، هورمونى، كم كارى 
تيروييد و... ابتدا بايد درمان شوند تا 
ريزش مو قطع شود. مصرف داروهاى 
اصلى  بيمارى  تا  متفاوت  موضعى 

درمان نشود، بى فايده خواهد بود.
شايع ترين علت ريزش مو، هورمونى 
آن  اصلى  عامل  كه  است  ژنتيكى 
هورمون هاى مردانه با زمينه ژنتيكى 
داروهاى  از  درمان  براى  است. 
هورمونى و محلول هاى رويش مو 
استفاده مى شود. البته داروهاى قطع 
ريزش مو گران است و مدت زمان 
درمان با آنها هم طوالنى است و گاهى 
عالوه  نمى سازد.  افراد  برخى  به 
شيميايى  درمان هاى  بر 

استاندارد، 
تحقيقاتى 

اخيرا 
مورد  در 
محلول هايى 

منشا گياهى مثل با 
رزمارى و كافئين و سائوپالموتو 
موضعى انجام شده است كه اثر 
نسبتا متوسطى در درمان ريزش 
اما  دارند.  آندروژنيك  موى 
اثر آنها از ماينوكسيديل بيشتر 
تحقيقات  همچنان  و  نيستند 

درباره ريزش مو ادامه دارد.

تحقيقات درباره
ريزش مو ادامه دارد

نگاه متخصص پوست
 دكتر مجتبى 

اميرى
عضو هيات علمى 
بيمارستان بقيه ا...

 ليال افشار



گفت  وگو با دكتر حبيب انصارين عضو هيات مديره انجمن متخصصان پوست ايران

دليل و درمان شوره سر بزرگساالندليل و درمان شوره سر بزرگساالن
شوره سر از آن مشكالتى 
است كه نمى توان به راحتى 
از كنار آن گذشت. كدر شدن 
پوسته هاى  ظهور  و  مو 
سفيدرنگى كه سطح مو و روى سر شانه ها 
را پر مى كند، ظاهرى نازيبا به وجود مى آورد 
و معموال فرد را وادار مى كند هر چه سريع تر 
مشكل خود را حل كند. در جوامع امروزى، 
حدود نيمى از مردان و نزديك به 44 درصد 
زنان دچار شوره سر هستند. براى پيشگيرى 
يا درمان اين مشكل يك راه حل وجود دارد؛ 
مراقبت بهتر از پوست سر و پيشگيرى از التهاب 
و خشكى آن. با دكتر حبيب انصارين، عضو 
هيات مديره انجمن متخصصان پوست ايران 
و استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران در همين 

رابطه گفت  وگو كرده ايم.
 

: شوره سر چيست و به چه دليل 
ايجاد مى شود؟

پوست سر از 2 اليه سلول تشكيل شده است؛ اليه 
درم كه اليه درونى و شامل كالژن و ريشه مو است 
و اليه خارجى كه از سلول هايى تشكيل شده كه 
طول عمر 3 هفته اى دارند. گاهى به داليل مختلف 
مثل آلودگى هوا، استفاده از شامپوى نامناسب، 
استفاده از مواد شيميايى براى رنگ كردن يا دكلره 
يا فر و صاف كردن مو يا حتى سشوار كشيدن هاى 
مكرر، استفاده از كانديشنر يا ژل هاى حالت دهنده 
به مو يا اسپرى هاى تحريك كننده پوست سر، 
بيمارى، گرمى و سردى هوا و خارش هاى مكرر 

پوست سر، روند تجديدى 3 هفته اى سلول هاى 
پوست سر دچار اختالل مى شود و اين مساله 
خود را با شوره سر بروز مى دهد. شوره در واقع 
پوسته پوسته هاى سر است كه به دنبال تجديد بسيار 
سريع سلول هاى اپيدرم براى رهايى از تهاجمات 
خارجى ايجاد مى شود. پوسته پوسته شدن سر با 
التهاب همراه است كه خود باعث رشد بيشتر 
نوعى قارچ به نام «ماالسزيا» مى شود كه به طور 
طبيعى روى پوست سر وجود دارد. اين چرخه 
معيوب ادامه مى يابد و تجمع و رشد قارچ سبب 
بروز التهاب مى  شود كه با گسترش بيش از حد 
سلول هاى كراتينوسيت همراه است كه خود مواد 

غذايى بيشترى براى قارچ توليد مى كنند. 
: براى پيشگيرى از بروز شوره چه 

توصيه هايى داريد؟
شوره سر 2 نوع است؛ شوره خشك و شوره 
چرب. شوره هاى سر خشك روى ساقه هاى مو 
ديده مى شوند و مثل برف روى سرشانه مى ريزند. 
اين نوع شوره به ندرت در دوران كودكى و 
سالمندى بروز مى كند و بين نوجوانى و درنهايت 
50 سالگى ديده مى شود. داليل بروز شوره سر 
خشك متعدد است و مى تواند داليل داخلى يا 
خارجى داشته باشد. استفاده از شامپوى بسيار 
قوى كه سبب خشكى پوست سر شود، شرايط 

آب و هوايى، استرس، مسائل عصبى و بى خوابى 
از شايع ترين داليل بروز اين نوع شوره سر است 
و تنها راه پيشگيرى از آن، مرطوب نگه داشتن 
پوست سر و پرهيز از شستشوى خشن پوست 
سر و استفاده نكردن از سشوار و مواد شيميايى 
است. اين نوع شوره سبب كدرى مو مى شود و با 
خارش گهگاهى و التهاب كف سر همراه است. 
براى درمان آن مى توان از شامپوهاى ضدشوره يا 
شامپوهاى ماليم مخصوص نوع مو استفاده كرد.

چه  حاوى  ضدشوره  شامپوهاى   :
موادى هستند؟

موهاى  مخصوص  ضدشوره  شامپوهاى 

خشك، مواد شوينده ماليمى هستند كه حاوى 
تركيب هاى ضدقارچى مثل زينك و پريتينيون 
و تركيباتى براى تسكين التهاب و تركيبات 
پوسته ريزى اند.اين   درمان  براى  كراتوليتيك 
شامپوها بايد حدود 3 تا 5 دقيقه روى سر 
باقى بمانند تا اثر كنند. درمان را بايد هفته اى 
2 بار به مدت 3 هفته ادامه داد. از لوسيون 
نرم كننده هم مى توان استفاده كرد اما اجبارى 
نيست چون تركيبات مشابه شامپوها را دارد.

: و شوره سر چرب چطور؟
اين نوع شوره در واقع ناشى از عفونت قارچى 
است؛ قارچ هايى كه از اسيدهاى چرب تغذيه 
مى كنند و از خود اسيدى ترشح مى كنند كه سبب 
خارش كف سر مى شود. اين نوع از شوره ها به 
رنگ زرد يا قهوه اى روشن هستند و روى سرشانه 
نمى ريزند بلكه به ساقه مو و كف سر مى چسبند و 
مى توانند زمينه ساز تجمع و رشد باكترى ها باشند. 
آلودگى هوا، تغييرات آب و هوايى، استفاده از 
درمان هاى تهاجمى شوره سر و... مى تواند در 
بروز اين نوع شوره دخيل باشد. درمان اين نوع از 
شوره سر سخت تر از شوره خشك است و بايد 
به سرعت آن را درمان كرد در غير اين صورت 
به مرور سبب خفگى سلول هاى پوست سر و 
ريزش مو مى شود. استفاده از شامپوهاى ضدشوره 
مخصوص موهاى چرب مى تواند كمك كننده 
باشد. در صورتى كه شامپو يا لوسيون ضدشوره 
بى تاثير باشد از درمان هاى دارويى ضدالتهاب قوى 
مثل كورتيكوييدهاى موضعى استفاده مى شود كه 

به شكل شامپو، لوسيون و كرم موجود است.

 سميه 
مقصودعلى 
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آلودگى هوا، آلودگى هوا، 
شامپوى نامناسب، شامپوى نامناسب، 

دكلره و رنگ دكلره و رنگ 
مو، سشوار مو، سشوار 

كشيدن هاى كشيدن هاى 
مكرر، ژل و مكرر، ژل و 

اسپرى  مو، سرما اسپرى  مو، سرما 
و گرما مى توانند و گرما مى توانند 
زمينه ساز شوره زمينه ساز شوره 

سر باشندسر باشند

شوره سر يا ناشى از مزاج افراد است 
كه معموال در افراد زير 20 سال كه 
زنان  و  دارند  خشك  و  گرم  مزاج 
ميانسالى كه مزاج سرد و خشك دارند، 
ديده مى شود يا به دليل شستشوى سر 
و  نامناسب  صابون هاى  و  شامپو  با 
آبكشى  يا  شيميايى  مواد  از  استفاده 
يا  سر  روى  از  شوينده  مواد  ناكافى 
بيمارى هاى قارچى است. در صورتى 
كه علت، بيمارى باشد بايد به كمك 
شامپوهاى ضدقارچ مشكل را برطرف 
كرد. در صورتى كه علت، شامپو باشد 
شستشوى سر با مواد شوينده ماليم و 
آبكشى كافى را توصيه مى كنيم اما اگر 
ناشى از مزاج افراد باشد، به كسانى 
كه مزاج گرم و خشك دارند، مصرف 
مواد غذايى خنك و مرطوب (عرق 
كاسنى و شاه تره و ماء الشعير طبيعى) و 
به افرادى كه مزاج سرد و خشك دارند، 
مصرف مواد گرم (روغن سياه دانه يا 
زيتون و بادام) را توصيه مى كنيم. اين 
روغن ها را بايد به سر بزنند و بعد 
از  كه  صورتى  در  يا  كنند  استحمام 
چرب شدن مو بدشان نمى آيد آن را 
بعد از استحمام استفاده كنند. براى 
ليوان  يك  نيز  سنتى  ماء الشعير  تهيه 
جو را با 4 ليوان آب بخيسانيد تا جو 
شكوفه بزند. بعد آن را صاف كنيد 

و روزى يك فنجان از آن بنوشيد.
در گذشته ميزان شيوع شوره سر كمتر 
بود زيرا براساس احكام طب سنتى 
آقايان نيز با شروع فصل پاييز مو هايشان 
شدن  خشك  از  تا  مى پوشاندند  را 
امروزه  كنند.  پيشگيرى  سر  پوست 
نمى پوشانند  را  موها  معموال  آقايان 
و بيشتر كف سر در معرض سرما و 
آلودگى قرار دارد و به همين دليل ميزان 

شيوع شوره در آقايان بيشتر است.

دليل و درمان شوره سر 
در طب سنتى

نگاه  محقق طب سنتى
 دكتر محمد 

فصيحى دستجردى
متخصص بيمارى هاى 

عفونى

دليل و درمان شوره سر كودكان

علت شوره سر در كودكان با افراد بزرگسال متفاوت است. 
در حالى كه در افراد بزرگسال علت اصلى قارچ است، در 

كودكان خشكى بيش از حد پوست كف سر يا شستشوى 
نامناسب و ناكافى سر باعث پوسته پوسته شدن و شوره 
مى شود. در كودكان ابتدا بايد به نوع شستشو توجه كرد. 
سر كودك را بايد هفته اى 3 بار با شامپوى مناسب كامال 
شستشو داد و آبكشى كرد اما اگر با اين كار شوره برطرف 
نشد پوسته ريزى مى تواند يكى از عالئم ابتال به درماتيت 
آتوپيك باشد. در اين گروه از كودكان عالوه بر شستشوى 

مناسب با شامپوهاى مخصوص بايد بعد از استحمام كف 
سر را با روغن زيتون چرب كرد. در كودكانى كه دچار بلوغ 
زودرس مى شوند يا نزديك سن بلوغ هستند غدد سباسه 
شروع به ترشح چربى مى كنند و موها و پوست سر زودتر 
از موعد چرب مى شود. افزايش چربى همراه با خارش 
و التهاب به معنى درماتيت سبورييك است و بايد آن را 
درمان كرد. در صورتى كه تنها يك ناحيه از پوست سر 

دچار پوسته ريزى شده و قرمز و ملتهب است بايد به فكر 
ديگر بيمارى هاى پوستى از جمله پسوريازيس بود. براى 
كودكانى كه به نظر مى رسد به شوره سر بالغان  مبتال هستند 
مى توان از شامپوهاى ضدشوره مخصوص كودكان استفاده 
كرد. اگر شوره برطرف شد عامل پوسته ريزى قارچ است. 
مى توان كنار شامپو بچه معمولى هفته اى 1 تا 2 بار از اين 

نوع شامپوها استفاده كرد تا مشكل رفع شود.

 دكتر بهروز باريك بين
متخصص پوست و عضو هيات علمى دانشگاه 

علوم پزشكى شهيدبهشتى



«ميزگرد زيبايى» درباره نكروز بافت بينى بعد از 
رينوپالستى با حضور دكتر ابراهيم رزم پا فوق تخصص 
جراحى سر و گردن، دكتر بابك ساعدى فلوشيپ 
جراحى صورت و دكتر محمدرضا خدايى روان پزشك

عاعارضه نادرضه نادر
جراحى  زيبايى بينىاحى  زيبايى بينى

سمانه 25 ساله، حال و روز بدى دارد؛ به شدت عصبانى است و مدتى 
است از خانه خارج نمى شود. او براى زيباتر كردن چهره اش، جراحى 
بينى انجام داده اما اين جراحى منجر به از دست دادن تيغه ميانى بينى 
و بخشى از نوك آن شده است. به جراح خودش مراجعه كرده و 
جراح گفته مشكل نادرى به اسم نكروز بينى ايجاد شده و روند درمان طوالنى است. 
سمانه به متخصصان متعددى مراجعه كرده و جوابى مشابه جواب پزشك معالجش 
دريافت كرده است، اما چيزى در مورد طول مدت درمانش نمى داند و مهم تر از همه 
مى خواهد بداند كه تا كى بايد خودش را در خانه محبوس كند. در «ميزگرد زيبايى» 

اين هفته، متخصصان «سالمت» درباره همين مشكل سمانه اظهار نظر كرده اند.

 پرنيان 
پناهى
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نااميدى، ممنوع!

درمان 
نكروز بينى 
چيست؟

نكروز 
بينى 
چيست؟ 

 دكتر محمدرضا خدايى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم توانبخشى و بهزيستى

 دكتر ابراهيم رزم پا
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى تهران

 دكتر بابك ساعدى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

نگاه روان پزشك

نگاه جراح صورتنگاه جراح سر و گردن

خطاهاى پزشكى و مشكالت غيرقابل پيش بينى كه بعد از جراحى ممكن است براى هر 
بيمارى ايجاد شود، هميشه وجود دارند؛ به خصوص اگر مشكل پيش آمده در اثر جراحى هاى 
زيبايى باشد، چون جراحى هاى زيبايى معموال روى صورت انجام مى شوند كه خيلى هم 
در معرض ديد است و مى توانند اختالل شديدى در كيفيت زندگى بيمار و شرايط روانى 
او ايجاد كنند. در اين مواقع معموال با بيمارانى مواجه مى شويم كه نگران و دستپاچه هستند 
حتى درگيرى هايى بين بيماران و پزشكان ايجاد مى شود. فراموش نكنيم با درگيرى و خشم 
مشكل پيش آمده حل نمى شود و فقط حال بيمار بدتر و روند جبران خسارت وارده آهسته تر 
و بهبود با تاخير و مشكل مواجه مى شود. بهترين راه سعه صدر، صبر و آرامش است. بسيارى 

از مشكالتى كه بعد از عمل جراحى ايجاد مى شوند، قابل جبران اند. علم پزشكى در اين مواقع 
كمك زيادى به بيماران مى كند. البته هنوز نمى دانيم شدت عارضه چقدر است ولى بهتر است 
اين بيمار پزشك مورد اعتماد خود را پيدا كند و ادامه درمان را به او بسپارد. خانه نشينى و 
خودخورى نيز به روان بيمار آسيب مى رساند. نبايد فعاليت هاى روزمره قطع شود. اگر بينى 
واقعا تغيير زيادى كرده بهتر است با پزشك خود صحبت كنند. شايد با استفاده از ماسك 
يا چسب هاى مخصوص بتوان نقص ايجادشده را تا درمان تكميلى تا حدودى پوشش داد 
ولى هرگز نبايد نااميد شد و اين واقعه را به حساب بدبيارى و بدشانسى گذاشت. حوادث 

هميشه در كمين ما هستند و در مواقع بروز آنها بايد با درايت و تامل بيشترى عمل كنيم.

در  بافت  از  بخشى  مردن  يا  نكروز 
از  بعضى  جزام،  مانند  بيمارى هايى 
سرمازدگى هاى  اتوايميون،  بيمارى هاى 
شديد، ضربه، تصادف يا جراحى تهاجمى 
ديده مى شود. در بعضى از اعمال جراحى 
مثل جراحى زيبايى بينى كه جراح هنگام 
كار ظرافت به خرج نمى دهد، اختالل در 
خونرسانى بافت به وجود مى آيد و بافت 
اصطالح  به  يا  مى شود  نكروزه  و  سياه 
سياهى  و  رنگ  تغيير  هر  البته  مى ميرد. 
پوست به معناى نكروز نيست. كم خونى 
گاهى موقت است حتى با وجود نكروز 
هم ممكن است بازسازى خودبه خودى 
بافت انجام شود. در هر حال بايد صبر 
كرد تا محدوده نكروز مشخص شود ولى 
اگر نكروز در جايى باشد كه احتمال دهند 
رگى تحت فشار قرار گرفته بايد خيلى 
سريع با عمل جراحى، فشار از روى رگ 

برداشته شود.
منطقه  مى كنند  سعى  معموال  جراحان 
بدن  طبيعى  بافت  با  را  نكروزشده 
جايگزين كنند ولى اگر بخش بزرگى از
بينى از دست رفته باشد، بايد با پروتز 
جايگزين شود. شرايط استفاده از پروتز 
هم اين است كه بافت آسيب ديده به طور 
كامل ترميم شود و عفونتى وجود نداشته 

باشد.
هيچ وقت  مصنوعى  بينى  يا  گوش  البته 
مانند گوش يا بينى طبيعى نخواهد شد.

شود.  ويزيت  نزديك  از  بايد  بيمار  اين 
ممكن است بتوان با گرفتى كه از غضروف 
گوش يا دنده گرفته مى شود بينى را ترميم 
كرد. اين نوع ترميم بسيار زيباتر است. اگر 
پره بينى نكروز شده باشد، جاى دوختن، 
ترميم و... مشخص مى شود ولى اگر نكروز 
در ديوار ميانى بينى باشد جاى دوخت 
و گرفت پيوندى مشخص نمى شود. نوع 
كار تاثيرگذار  ضايعه و ترميم در نتيجه 

خواهد بود.

اگر به هر دليل خون به بخشى از بافت 
دريافت  اكسيژنى  ديگر  بافت  نرسد، 
اصطالحا  يا  مى رود  بين  از  و  نمى كند 
دچار نكروز مى شود. نكروز بينى، مشكلى 
بسيار نادر در جراحى هاى بينى است كه 
در  زمينه اى  اختالل هاى  معموال  علتش 
افرادى  در  را  بينى  نكروز  است.  بيمار 
اختالالت  مى كنند،  مصرف  سيگار  كه 
عروقى و عفونت هاى موضعى داخل بينى 
جراحى  عمل هاى  كه  افرادى  و  دارند 
مشاهده  مى دهند،  انجام  بينى  مجدد 
بافت  بعدى  جراحى هاى  در  مى كنيم. 
بينى خونگيرى مناسبى ندارد و احتمال 
قطع خونرسانى وجود دارد. البته گاهى 
هم اشكال از تكنيك نادرست جراح است. 
همراه  زياد  دستكارى  با  جراحى  وقتى 
باشد، چنين مشكلى ديده مى شود ولى 
اگر تكنيك جراحى رعايت شود، بروز 
چنين عارضه اى تقريبا غيرممكن است.

تزريق  يا  غيراستاندارد  ژل هاى  تزريق 
ميزان زياد در محل نامناسب به بينى نيز 
احتمال بروز نكروز را باال مى برد. حين  
عمل زيبايى بينى گاهى براى پر كردن 
فرورفتگى ها يا برجستگى هاى بينى در 
چين نازو البيال يا چين بين لب و گونه  
تزريق ژل يا دستكارى صورت مى گيرد 
و اين مساله نيز احتمال بروز عارضه را 

افزايش مى دهد.
احتمال نكروز بينى بعد از تزريق يا حين 
تزريق ژل در افرادى كه درد شديد دارند 
و در 24 ساعت تا يك هفته اول دچار 
تغيير در رنگ پوست بينى شده اند، زياد 
است. اين عارضه با تزريق چربى تا به 

حال گزارش نشده است.
 درمان نكروز بينى بسيار پيچيده است و 
بايد از غضروف هاى نقاط ديگر بدن مثل 
ترميم  براى  كرد.  استفاده  دنده  غضرف 
بار  چند  بيمار  باشد  نياز  است  ممكن 

تحت عمل جراحى قرار گيرد.

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.
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زيبا زندگى كن
 زهرا سادات صفوى

زيبا زندگى كن؛ شب ها زود بخواب 
و صبح ها با نشاط بيدار شو، نفسى 
عميق بكش و به صبح سالم كن، براى 
خودت آواز بخوان. به مادر و پدرت با 
محبت بيشتر نگاه يا فكر كن و جواب 
سالم كودك همسايه را صميمانه تر 
بده، زيباترين لباس هايت را بپوش و 
آنكه در آينه مى بينى، دوست داشته 
باش. كتابى ناب بخوان و زير تمام 

جمله هاى مثبتش خط بكش. 
در خيابان كه راه مى روى، نگاهت 
را فقط به ويترين ها نده، درخت هاى 
كنار پياده رو را ببين و برگ  برگشان 

را مرور كن.
سرخوشانه گام بردار و براى آنچه 
دارى شكرگزار باش. از هر فرصتى 
براى بودن با خوب هاى اطرافت 
استفاده كن و قدر داشته هايت را 
بدان كه قديمى ها خوش مى گفتند: 

«خدايا! به داده و نداده ات شكر!»
باران كه مى بارد، دل بده به آسمانى 
كه مى گويند درهايش با بارش ابرها 
باز مى شود و براى خودت و آنهايى 
كه مى شناسى و نمى شناسى، دعا 
كن؛ دعا كن كه آرام باشى و خدا 
تو و همه مردم را يك لحظه هم به 
حال خودتان نگذارد. دعا كن دلت 
زنده بماند و همه دل ها زنده به نور 

عشق باشند. 
از خدا شادمانى بخواه و با شادمانى اى 
كه به تو عطا شده، در دنيا شادى 
بيافرين. خداوند هيچ موهبتى را از 
تو دريغ نمى كند؛ از او بخواه يادت 
بدهد چطور هر روز بهتر زندگى 
كنى، چطور زيبا زندگى كنى و چطور 

بتوانى زندگى هايى را زيبا كنى.
 اين هنر آخرى، شايد بهترينى باشد كه 
رنگ و روى زندگى ات را درخشان 
و تو را كامل مى كند. از همين فردا، 
صبح ها كه از خواب بيدار مى شوى، 
عزمت را جزم كن هنرمندانه تر از 

ديروز زندگى كنى...

حرف آخر

ستون آخر
 قصه مهدى پرغصه تر از آن است 
كنارش  از  بى تفاوت  بگذارد  كه 
بگذريم و دلمان نخواهد اگر از ما 
برمى آيد، كارى كنيم و اگر هم وسعتى 
براى كمك مادى نداريم، نگاهمان 
رو به آسمان نرود و دعا نكنيم. 
هر چند كه حتى اگر كمك هايمان كم 
باشد هم بى فايده نيست كه خوش 
گفته اند: «اندك اندك خيلى شود و 

قطره قطره سيلى...»
يك  اهل  ساله   14 مهدى   
روستاى محروم در 30 كيلومترى 
شهرستان بيرجند است. او صرع 
دارد و تحت درمان است اما اين 
تمام قصه  اش نيست؛ يك حادثه 
برق گرفتگى باعث شده اين نوجوان 
كه تازه اول راه زندگى است، دست 
هم نداشته باشد. زندگى بدون دست 
سخت است اما آنهايى كه ديده اند 
است،  چگونه  صرع  حمله هاى 
مى دانند كه اين نقص عضو چقدر 
او را دچار مشكالت حادتر كرده 
چون وقت تشنج، هيچ حمايتى براى 
جلوگيرى از آسيب هاى احتمالى به 
سر و ساير قسمت هاى بدنش ندارد.
خانواده اين پسر نوجوان عالوه بر 
مشكالت مادى گريبانگير مشكالت 
بيمارى و اجتماعى او هستند. مهدى 
جوان است و راه درازى براى پيمودن 
پيش رويش است اما براى ادامه اين 

راه به كمك من و تو نياز دارد. 
برآورد شده پروتز دست هاى مهدى 
تقريبا 8 ميليون تومان هزينه دارد. 
عالوه بر اين، بايد فكرى به حال 
هزينه درمان و بهبود شرايط زندگى 

او هم كرد. 
اگر تمايل دارى به اين خانواده كمك 
كنى، مى توانى وجه نقد را به كارت 
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 «روستاى نازدشت 
در  سربيشه»  شهرستان  توابع  از 
موسسه خيريه امدادگران عاشورا 

شناخته مى شود.

وجود اختالف سنى زياد در رابطه عاشقانه از منظر اجتماعى غيرمتعارف است. لزوما 
آسيب شناسى قابل توجهى با آن مرتبط نيست اما به هر حال غيرمعمول است. در همه 
تا  مى دهيم  ترجيح  دارد.  وجود  جماعت  با  شدن  همرنگ  براى  درونى  ميل  يك  ما 
آنجا كه ممكن است رفتارى متفاوت نشان ندهيم تا كمتر مورد قضاوت ديگران قرار 
بگيريم. وارد شدن در رابطه اى كه اختالف سنى بيشتر از 10 سال باشد براى اطرافيان 
سوال برانگيز است، مخصوصا اگر سن باالتر مربوط به زن باشد؛ در حالى كه عشق 
زاييده هويت مستقل انسان هاست، يعنى كسى كه بتواند به عنوان يك فرد مستقل به 
صورت شخصى فكر كند و مدام نگران قضاوت ديگران نباشد، پختگى عشق ورزيدن 
دارد. متاسفانه معيار درست يا اشتباه بودن بسيارى از رفتارها صرفا مقبوليت اجتماعى 
آنهاست. نيروى عرف ها و هنجارهاى اجتماعى، صرفنظر از اصالت و درستى آنها به 
اندازه اى است كه تا حد زيادى روى تعريف هاى سالمت روان در علم روان شناسى 
و روان پزشكى هم اثر گذاشته است. منظور اين است كه كارشناسان حوزه سالمت 
روان معموال به خود جرات نمى دهند برخالف نظر عرف چيزى بگويند، هر چند 
لزوما آسيب شناسى شناخته شده و ثابت شده اى در آن مورد وجود نداشته باشد. عشق 
يك اتفاق هيجانى و البته برآمده از عقالنيت است. اين عقالنيت به در نظر گرفتن 
1 يا 2 يا چند عامل محدود نمى شود؛ بلكه مجموعه متنوعى از معيارها وجود دارند 
كه در يك ساز و كار پيچيده ذهنى مى توانند هيجان عشق را ايجاد كنند. از اين منظر 

عامل اختالف سنى فقط يك عامل است و نمى تواند نقش تعيين كننده در پيش آگهى 
عشق داشته باشد. نزديكى 2 انسان اتفاق مباركى است كه براى ايجاد آن عوامل زيادى 
دست به دست هم مى دهند. قضاوت در مورد يك رابطه فقط براساس معيار اختالف 
سنى نگاه ساده انگارانه به عشق است. البته در اين واقعيت هيچ شكى نيست كه وجود 
اختالف سنى زياد بين 2 نفر از نظر روان شناختى قابل تحليل است. اين گونه عشق ها 
را مى توان با ميل ناخودآگاه براى يافتن نماد پدر يا مادر در عشق تحليل كرد اما سوال 
اصلى اين است كه آيا قابل تحليل بودن يك رفتار لزوما مترادف با آسيب شناسى است؟ 
آيا هر رفتارى را كه بتوانيم با يكى از نظريه هاى مكاتب روان درمانى تحليل كنيم به 
اين معناست كه آن رفتار بيمارگونه است؟ اگر اين نگاه را بپذيريم، پس بايد همه 
رفتارهاى انسانى را بيمارى در نظر بگيريم چون هر رفتارى به شكلى قابليت تحليل 
از نظر روان شناختى دارد. اگر در اين راه خيلى تند برويم، به نگاه خشك ابوعلى 
يعنى  عله»  «العشق  مى گويد:  و  مى داند  بيمارى  كلى  به  را  عشق  كه  مى رسيم  سينا 
«عشق يك بيمارى است». در مورد مساله تفاوت سنى در رابطه عاشقانه بايد گفت 
كه اين مساله مى تواند مشكالت خاصى پيش بياورد اما اگر عشق، واقعى باشد و زن 
و مرد از جنبه هاى مهم  ديگر هم فكر و هم سو باشند اين مشكالت مانند هر مشكل 
ديگرى قابل حل است. عشق پيچيده ترين اتفاقى است كه مى تواند بين 2 انسان ايجاد 

شود و نبايد سهل انگارانه آن را مورد قضاوت قرار داد.

آدميزاد، يادگارى نوشتن را دوست دارد. گاهى روى نيمكت، گاهى روى ديوار، گاهى 
نوشتن نامى و گاهى برجاى گذاشتن نشانى. اين كار ريشه در ذات انسان دارد. حب 
به بقا و ميل به جاودانگى در ذات و فطرت هر انسانى نهفته است. دوست دارد براى 
هميشه، وجود داشته باشد. تصور بودن و نبودن براى او مشكل است. از اين رو، سراغ 

هر چيزى مى رود كه بتواند نام و نشانش را زنده نگه دارد.
اين حب به بقا و ميل به جاودانگى را خداوند متعال در وجود انسان نهاده تا با آن راه 
سعادت و خوشبختى را طى كند. وقتى هم كه ميل به بقا در دل انسان قرار داده شده، 

بايد به ديوارى تكيه دهد كه هميشگى، باقى و ماندگار است.
بايد به اين نكته توجه كرد كه انسان روى هر ديوارى كه يادگارى بنويسد روزى 
خراب و ويران مى شود. ديوار يادگارى برخى، شغل و موقعيت است. برخى ديگر 
روى ديوار شهرت و محبوبيت تكيه مى كنند، عده اى هم، ديوار يادگارى شان زن و 
فرزند است و برخى نيز، دوستان و مريدان. غافل از اينكه همه آنها رو به ويرانى و فنا 
مى روند. اين مساله حتمى است و هيچ شك و شبهه اى در آن نيست. خداوند متعال 

خودش فرموده: «ُكُلّ َشْيءٍ  هالٌِك إَِالّ َوْجَهه1».
انسان به هر ديوارى كه تكيه كند فرو مى ريزد، مگر ديوار خدا. هيچ راهى براى اينكه 
انسان در دنيا باقى بماند و ارتباطش را با دنيا حفظ كند، وجود ندارد، مگر يك راه 
و آن هم راهى است كه خداوند متعال پيش پاى بندگانش قرار داده و فرموده: «َما 
بَاٍق2» كه هرچه پيش شماست از بين مى رود و هرچه نزد  ِعنَدُكْم يَنَفُد َوَما ِعنَد اّهللاِ 

خداست باقى مى ماند. 
آرى، تنها ديوارى كه مى توان روى آن با خيال راحت يادگارى نوشت و اميدوار بود كه 
باقى مى  ماند و هيچ چيز نمى تواند آن را از بين ببرد، ديوار خداست. يگانه ديوارى كه 
مى توان با آرامش خيال، مال و دارايى را در سايه آن نگهدارى كرد، تكيه گاه خداست. 

اگر انسان اموال و دارايى اش را به خدا بسپارد، ماندگار و هميشگى مى شود.
براى سپردن مال و ثروت به خداوند نيز راه هاى مختلفى وجود دارد كه در اين بين، 

وقف يكى از بهترين راه هاست. وقف، بهترين يادگارى و يكى از بهترين شيوه ها براى 
بودن بعد از نبودن و ماندن پس از رفتن است. وقف يعنى اينكه انسان مال و دارايى اش 
را به خدا بسپارد تا براى هميشه باقى بماند و از آن بهره ببرد. وقف، قالبى براى بقا و 
راهى براى جاودانگى و ماندگار كردن ثروت است. خيلى ها ثروت و مكنت فراوانى 
در اين دنياى فانى داشته اند، اما نه نامى از آنها مانده و نه نشانى، اما چه بسيار واقفانى 
كه با عمل صالح خود، مال خود را به خدا سپرده اند و اين گونه نام و يادشان براى 

هميشه زنده و باقى مانده است.
اكنون هر كه مى خواهد در دنيا يادگارى ماندگار از خود به جا بگذارد، تا وقت باقى 
است، بشتابد و اين فرصت حضور را غنيمت بشمارد. در يادگارى وقف محدوديت 
نوع و مقدار هم وجود ندارد. وقف مى تواند هم به انگيزه ها و نيت هاى مختلفى باشد و 
هم ميزان و مقدارش نيز متفاوت باشد. اما بين تمام نيات و انگيزه هايى كه مى توان براى 
آن وقف كرد، وقف براى حوزه سالمت و درمان، هم اهميت ويژه اى دارد و هم اجر و 
پاداش فراوانى چرا كه از سويى، زندگى و سالمت انسان، الزمه هر خدمت و نعمتى 
است و تا انسانى وجود نداشته باشد و سالمت و تندرستى نداشته باشد، نمى تواند از 
امكانات ديگر استفاده كند. از سوى ديگر، خداوند متعال خدمت به بيماران را بسيار 
دوست دارد و اجر و پاداش فراوانى براى اين كار قرار داده است. وقف براى حوزه 
سالمت و درمان، مى تواند وقف يك خانه براى تامين داروى بيماران مستمند باشد يا 
وقف يك دستگاه ام آر آى يا دياليز. مى توان با خريد سهام وقف مشاركت در ساخت 
بيمارستان كودكان سرطانى سهيم بود. براى يك يادگارى از جنس وقف مى توان در 
مناطق محروم و روستايى، زمينى را خريد و وقف خانه بهداشت و درمانگاه كرد. 
مى توان با وقف ملك و خانه اى به كمك بيماران اعصاب و روان شتافت. مى شود با 
يادگارى وقف براى درمان و حمايت معتادان به مواد مخدر و بازگرداندن آنها به عرصه 

زندگى و جامعه، نام و نشانى هميشگى از خود به جاى گذاشت.
1) قصص/ 88؛ 2) نحل / 96

يادگارى روى ديوار خدا

 دكتر حميدرضا نمازى
عضو گروه اخالق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران

اخالق پزشكى

اينكه بعد از هر درگذشتي يا ابتالي كسي به بيمارى، قبل 
از آنكه اطرافيان يا خود فرد به شرط حيات، به خود آيند، 
رسانه ها بخواهند ته و توي ماجرا را دربياورند و موي بيماري 
را از ماست درد و بال بيرون بكشند، ماجرايي قابل است. 
اقتضاي اخالق رسانه بيش از كشف بيماري فالن آدم مشهور، 
همدلي با صاحبان درد و احيانا عزاست. هنر بزرگي است 
كه رسانه ها دريابند فرداي درگذشت فالن آدم معروف، به 
جاي قضاوت راجع به چند و چون بيماري و علت مرگش، 
بايد درنگ كنند چراكه وظيفه اي سنگين و اخالقي نسبت به 
اطرافيان او بر دوششان است. يكى از اصول اخالق رسانه 
اين است كه از روزگار كسى كه به واسطه بيمارى گل آلود 
شده است، ماهي نگيريم. از اينها كه بگذريم، تاملي عميق 
در باب استفاده و فرصت طلبي روزنامه نگارانه در خصوص 
مشاهير الزم است. نمي توان به بهانه اينكه كسي مشهور است، 
حرمت و رازداري اش را در رسانه ها فاش كرد و چوب 
حراج بر بيماري اش زد. البته سوژه يابي هنرمندانه اي خواهد 
بود اگر رضايت فالن فرد مشهور را بگيريم و زندگي اش را 
به حوزه عمومي درس دهيم. اصول اخالق پزشكي در اين 
ميان، مجال تامل و درنگ است. خبررساني از بيماري مشاهير، 
بايد ضرري نرساند، عدالت را لحاظ كند، سودي را در نظر 
بگيرد و از همه مهم تر مبتني بر خواست بيمار باشد. در خبر 
دادن از بيماري متوفاي مشهور هم معيار اساسي اين است كه 
خودمان را جاي مرحوم بگذاريم و سپس قضاوت كنيم. توجه 
كردن به بيمارى مشاهير مانند ورزشكاران اگر براى جلب نظر 
مسئوالن يا خيران براى كمك باشد، نبايد فضايى ترحم انگيز 
را به مخاطب منتقل و جاى احترام و ترحم را عوض كند. 
درنگ كنيم؛ بيمارى و مرگ، حرمت دارد. اگر حرمت اينها 

بريزد، سنگ اخالق هم روى سنگ سالمت بند نمى شود.

از فرداى مرگ مشاهير

 دكتر حافظ باُجغلى
روان پزشك و عضو كميته بهداشت و سالمت جنسى انجمن روان پزشكان ايران

زندگى سالم

وقتى فاصله سنى عاشق و معشوق زياد است...

 ايرج ضيايى
شاعر و منتقد ادبى

«دستان تو 
روشن باشد

طعام تو
گرم باشد

نان تو
در خانه باشد

پشيمانى
در صداى تو باشد

آتش بيار 
خاك بيار

سفره را آماده كن
شب آخر عمر است.

ريحان چه تازه
نان عطردارد

ساز كوك دارد
شب آخر عمر است.

پيران چه جوان
جوان چه پير
آسمان آبى

شب آخر عمر است.
ميان نماز شام 
و نماز خفتن

يك گل نرگس روييده است
شب آخر عمر است.
يكديگر را صدا كنيم
به ديوار تكيه كنيم

كودكان را پيران صدا كنيم.»
احمدرضا احمدى از مجموعه «گزيده ادبيات ايران» 

دست روشن و طعام گرم و نان هميشه حاضر در خانه. 
عناصر موجود، فضايى خانگى و امن ساخته اند، بدون دلهره 
و سرشار از راحتى و آسودگى. اما «پشيمانى در صداى تو 
باشد» و چرا پشيمانى از به دست آوردن و فراهم شدن آن 
امنيت و گرمى؟! آيا تالش براى آن همه روشنايى و طعام 
گرم عاقبت بيهوده بوده است؟ آيا دغدغه هاى ديگر وجود 
دارد؛ صدايى كه پشيمانى از آن جارى است، صدايى كه 
به جاى طعام گرم و اجاق هميشه روشن و دست امن، 
خواستار آتش و رخوت خواب در كنار سفره است؛ چرا 
كه دوران پيرى رسيده است و آخر عمر احساس مى شود؟ 
و اين «شب آخر عمر است» ترجيع بندى است كه همانند 
زنگوله در انتهاى پاره هاى شعر تكرار مى شود و بوى خوش 
ريحان و عطر نان و ساز كوك دار را بى بو و بى عطر و ناساز 
مى كند. حتى آسمان آبى و گل نرگس و نماز شام نيز حريف 
آخر عمر و مرگ نيست. اين همه براى هيچ بود؟ همه چيز 
زايل خواهد شد؟ پيران حتى جوانان را هم پير مى بينند. مدام 
بايد به عصا و ديوار تكيه كنند. كودكان را نيز «پيران» صدا 
كنند... اما چرا سطر «شب آخر عمر است» در پايان شعر 
تكرار نشده است؟ آيا هنوز اميدى هست؟ دست روشن 
و اجاقى روشن و طعامى گرم بهتر از هيچ است؟ بودنش 

بهتر از نبودن يا حتى كمتر بودنش است؟
در انتهاى شعر، كودك و پير يكى مى شوند و پيرى همانا 
بازگشت به كودكى است و از آنجا كه كودك هنوز راهى 
طوالنى پيش رو دارد، نياز به دست روشن و مهربان، طعامى 
آماده و گرم دارد. كودك غم نان ندارد. پس پيران هم نبايد 
غم نان داشته باشند. آنچه ميان آغاز و انجام زندگى، از 
دوران كودكى تا پيرى (كودكى دوباره) وجود دارد، فراز و 
نشيب هاى زندگى است. انسان ها گاه در پايان از آن همه 

تالش پشيمانند و گاه راضى و خرسند.

شب آخر عمر

عكس و مكثشعر و سالمت

 حجت االسالم حسين ژوليده
كارشناس  وقف

 وقف وسالمت
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