
چگونه با دیابت کنار بیاییم؟

دیابت در 
سالمندی

آمار دیابت نوع2 در ایران و جهان رو به افزایش 
است و تعداد زیادی از این مبتالیان هم در سنین 
سالمندی هستند. برخی از آنها از دوران جوانی 
و میانسالی به دیابت مبتال بودند و گروهی نیز به 
تازگی به جمع مبتالیان پیوسته اند. طبیعی است 

هرچه سال های ابتال به دیابت بیشتر باشد، احتمال 
بروز عوارض ناشی از دیابت هم بیشتر خواهد 

بود، اما کنترل دیابت در دوران سالمندی به دلیل 
وجود بیماری  های... صفحه های 14 و 15

گلدان را جایگزین قلیان کنیم،
نفس را جایگزین قفس

سونامی
ــان قلی

مطالعات اپیدمیولوژیک ما در مورد مصرف 
دخانیات نشان می دهد که در حال حاضر 12 

درصد جامعه سیگار می کشند )22درصد مردها 
و 2درصد زنان( که در مورد مصرف سیگار بین 
زنان و مردان اختالف 10 برابری دیده می شود، 
اما در مورد قلیان آمار متفاوت است... صفحه 2

ماه نو، ماه نو، سالم، سالم

نگاه نو به
روزهای روزه

تکرار، ما را خسته می کند و فرار از آن گاهی 
هرکدام از آدم ها را به سویی می کشاند که شاید 
در دام تکرار دیگری بیفتند و این بن بست بارها 
و بارها در زندگی شکل گیرد. روان شناسان، ما 
را به داشتن هدف های تازه و برنامه های جدید 

دعوت می کنند و ایجاد تغییرات هرچند اندک را 
پیشنهاد می دهند تا از خستگی روانی بیرون آییم 
و گام در تازگی بنهیم. آموزه های دینی هم ما را 

دعوت می کند تا ضمن... صفحه  9
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خواهرم ام اس دارد
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روز جهانی  مراسم  امسال 
مبارزه با دخانیات و هفته 
ملی بدون دخانیات نسبت 
به سال های گذشته پربار تر 
برگزار شد. وزارت بهداشت میان محصوالت 
دخانی، تمرکزش را بر قلیان گذاشت و نسبت 
به افزایش مصرف قلیان در خانواده ها و جوانان 
و نوجوانان ایرانی هشدار داد. در همین راستا، 
کمپین گلدان ها را قلیان کنیم نیز با مشارکت 
هنرمندان تشکیل شد. حتی کلیپ ها و تیزرهایی 
که برای آگاه کردن مردم از مضرات قلیان و 
سیگار ساخته شده بود، یک سر و گردن از 
محصوالت مشابه سال های قبل باالتر بود. نمونه 
آن هم ساخت کلیپ انیمیشنی با صدای عادل 
فردوسی پور، در مورد سرطان زایی مواد دخانی 
و تاثیراتی که قلیان می تواند ایجاد کند. این کلیپ 
هفته گذشته از برنامه پربیننده نود نیز پخش شد. 
البته اطالع رسانی در مورد محصوالت دخانی 
به ویژه قلیان نباید فقط مختص روز جهانی 
بدون دخانیات باشد بلکه آگاه کردن مردم به 
یک روند مستمر و تاثیرگذار نیاز دارد. وزارت 
بهداشت در روز جهانی زندگی بدون دخانیات 
با برگزاری همایشی از دست اندرکاران مبارزه 
با دخانیات تجلیل کرد و مسووالن وزارت 
بهداشت ضمن بررسی چالش های موجود در 
این عرصه بر افزایش قیمت سیگار تاکید کردند.

بازار مواد دخانی در کشور سودآورترین بازار 
اقتصادی است و عده زیادی تجارت مرگ می کنند 
و سم می فروشند که مردم دچار سرطان شوند. 
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، ابتدا با بیان 
این مطلب، به بازار پرسود محصوالت دخانی 
اشاره کرد و گفت: »متاسفانه تجار وارد کننده، 
تولیدکننده و عرضه کنندگان دخانیات دنبال منافع 
خود هستند، به گونه ای که یک بسته سیگار400 
تومان هزینه تولید دارد ولی نرخ فروش آن چند 
برابر این رقم است.« دکتر علی اکبر سیاری با تاکید 
بر اینکه هیچ بازار اقتصادی ای در کشور این اندازه 
سودآور نیست، توضیح داد: »ایران تمام تالش 
در  دخانیات  مصرف  کاهش  برای  را  خود 
کشور انجام می دهد، اما در رنکینگ سازمان 
بهداشت جهانی جایگاه ایران و سومالی از 
نظر سود باالی دخانیات، یکسان بود. هر زمان 
که وزارت بهداشت، تالش می کرد حرکتی را 
افزایش قیمت محصوالت دخانی  در زمینه 
تمام  قاچاق«  »افزایش  کلمه  با  دهد،  انجام 

فعالیت ها را خنثی می کردند.«

توجیه تولید کنندگان محصوالت 
دخانی، بیکاری کارگر ان است!

تصویب  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
پروتکل مبارزه با قاچاق دخانیات و ساماندهی 
مالیات آن را اقدام مثبتی ذکر کرد و گفت: »با 
این وجود ما هنوز نسبت به سایر کشورهای 
همسایه عقب هستیم. راهکار افزایش قیمت 
دخانیات، افزایش تعرفه و مالیات بر آن بود 
که با حمایت ها در سال 94 موفق شدیم در 
این زمینه قدمی رو به جلو برداریم.« سیاری در 

ادامه اطالع رسانی و محدودیت در عرضه مواد 
دخانیات برای مبارزه با آن را کافی ندانست و 
افزود: »قاچاقچی ها می گویند تعطیلی صنعت 
دخانیات 7 هزار کارگر و 10 هزار کشاورز 
تغییر  موضوع  این  راه حل  می کند.  بیکار  را 
است. چه  ایجاد شغل جدید  و  تولید  خط 
ضرورتی دارد که هکتارهای زیادی از این 

سرزمین زیر کشت تنباکو باشد؟«

90 درصد  موارد اعتیاد به سیگار قبل 
از 19 سالگی شروع می شود

مصرف سیگار در زنان 6 درصد و در مردان 20 
درصد است، اما قلیان امروز به یک پرستیژ و 
تفریح برای خانواده ها تبدیل شده است. همچنین 
80 تا 90 درصد موارد اعتیاد به سیگار از سنین 

کمتر از 19 سال آغاز شده است.
ادامه  در  بهداشت  وزارت  بهداشتی  معاون   
مورد مصرف  در  اصلی  نگرانی  حرف هایش 
دخانیات را افزایش مصرف قلیان در خانواده ها 
ذکر کرد و از بررسی های اخیر وزارت بهداشت در 
مورد قلیان های مصرفی سخن گفت: »تنباکوهای 
معطر که این روزها خیلی شایع شده، سرطان زا 
هستند و طبق گزارشات رسیده، در این تنباکوها 
فلزات سنگین مشاهده شده است. فروشندگان 
قلیان یا مرگ فروشان برای داغ تر کردن بازار 
خود مواد روانگردان نیز به قلیان ها اضافه و به 
جای آب از الکل استفاده می کنند. سال گذشته 
وزارت بهداشت چند محل را شناسایی کرد که 
هنگام سرو قلیان به آن حشیش و شاهدانه اضافه 
می کردند.« به گفته این مقام مسوول در وزارت 
بهداشت، جریانی در کشور وجود دارد که جوانان 

و نوجوانان را معتاد می کند و با رواج مصرف 
مواد روانگردان این اتفاق سریع تر می افتد زیرا 
مصرف موادمخدر سنتی 10 تا 15 سال زمان 
می برد که فرد را زمین گیر و کارتن خواب کند، 
اما مخدرهای صنعتی با سرعت بیشتری فرد را 

زمین گیر می کند.
دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت نیز در ادامه همایش 
روز جهانی مبارزه با دخانیات، تصویب پروتکل 
مبارزه با قاچاق دخانیات را یک گام اساسی برای 
شروع مبارزه با دخانیات دانست و به اقدامات 
جدید وزارت بهداشت برای کنترل دخانیات اشاره 
کرد: »ورود خدمات مشاوره ترک دخانیات به 
شبکه بهداشت و درمان کشور از جمله اقدامات 
سال گذشته وزارت بهداشت در حوزه کاهش 
مصرف دخانیات بود. همچنین ساماندهی عرضه 
دخانیات و اجرای برنامه کنترل قاچاق از جمله 

برنامه های امسال این وزارتخانه است.« 
مصرف قلیان آن هم دورهمی و گروه  جمعی 
و خانوادگی انگار دلپذیر تر است و بسیاری از 
خانواده ها بدون سختگیری نسبت به مصرف 
قلیان تصور می کنند، قلیان مضرات سیگار را 
ندارد و به راحتی آن را در میهمانی ها و جشن  های 
اتفاق چه عواقبی  این  خود استفاده می کنند. 
می تواند داشته باشد؟ رئیس مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت درحاشیه این همایش در 
گفت وگو با »سالمت« در مورد نگرانی هایی که 
در خصوص مصرف قلیان وجود دارد، گفت: 
»بی خطر بودن قلیان نسبت به سیگار ترفندی 
است که تولید کنندگان محصوالت دخانی به کار 
می برند، در صورتی که بررسی های ما عکس این 

ادعا را نشان داده است. به طور مثال در تنباکوهای 
معطر بدترین نوع تنباکوها استفاده می شود و به 
آن مواد معطر زده می شود تا قابل استفاده باشد 
و از آن نگران کننده تر این است که 70 تا 80 
تنباکو  تنباکو به اصطالح معطر اصال  درصد 
ندارد و در آن مواد شیمیایی صنعتی به کار 
رفته که اغلب از حالل های آروماتیک است 
بیان  با  و سرطان زا هستند.« دکتر صادق نیت 
اینکه در این حالل ها ترکیبات سرطان زا مانند 
بنزن و ترکیبات آن وجود دارد، توضیح داد: 
»بنزن می تواند در عرض 3 سال سرطان خون 
ایجاد کند و خطر سرطان را به شدت افزایش 
می دهد. البته این مساله به آن معنا نیست که 
هر کس قلیان بکشد، سرطان خواهد گرفت، 
اما بنزن ماده ای است که سرطان زایی آن ثابت 
شده است.« به گفته این مقام مسوول در وزارت 
بهداشت، 4 رده بندی برای سرطان زا بودن مواد 
از سوی سازمان جهانی بهداشت اعالم شده که 
از 1 تا 4، میزان سرطان زا بودن آن کم می شود. 
بنزن جزو موادی است که در رتبه های نخست 

سرطان زایی قرار دارد.

رابطه قلیان های خانوادگی و 
بیماری های جمعی

دکتر صادق نیت  گفت: »نگرانی دوم در مورد 
قلیان این است که در فضاهای سربسته مانند 
خانه یا رستوران ها به طور گروه  جمعی مصرف 
می شود و افرادی که خودشان قلیان نمی کشند نیز 
در معرض دود گروه دوم قرار دارند. در حقیقت، 
هر فردی که یک وعده قلیان می کشد، انگار 
100 نخ سیگار یعنی 5 پاکت سیگار مصرف 

کرده و فردی که کنار این فرد نشسته، انگار 
بنابراین  کرده،  پاکت سیگار مصرف  نصف 
افرادی که همجوار با افراد قلیانی هستند نیز 

آسیب می بینند.« 

دود قلیان در خانه می ماند
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
به ابعاد دیگر مضرات مصرف قلیان در خانه نیز 
اشاره کرد: »وقتی قلیان در خانه مصرف می شود، 
دود آن روی وسایل خانه مثل فرش، مبل و میز 
می نشیند که به آن دود گروه سوم گفته می شود. 
دود گروه سوم در تماس پوست به آن جذب 
می شود و در این شرایط نگرانی در مورد کودکان 
و افراد سالمند وجود دارد. مطالعات ما نشان داده 
90 درصد افراد سیگاری در سنین زیر 18 سال 
با دود سیگار یا قلیان به طور غیرمستقیم مواجه 
بوده اند، بنابراین ما نگران نسل آینده هستیم که 
با این روند به محصوالت دخانی گرایش پیدا 
کنند.« در ادامه این همایش خانم شادرخ سیروس، 
کارشناس فنی سازمان جهانی بهداشت، پیام مدیر 
کل مدیترانه شرقی، دکتر عالءالدین الوان را خواند 
که در این پیام بر ساده سازی پاکت های سیگار 
به گونه ای که فقط حاوی پیام های بهداشتی 
باشد، تاکید شد. همچنین در این همایش از دکتر 
محمد کیاساالر، سردبیر هفته نامه »سالمت«، به 
دلیل سرودن ترانه ای با مضمون ترک دخانیات 
تجلیل شد. این قطعه که موسیقی آن توسط ستار 
اورکی )آهنگساز فیلم هایی مانند »جدایی نادر  
از سیمین« و »فروشنده«( تهیه و تنظیم شده بود، 
در همین مراسم با صدای مهرداد شهسوارزاده 

)خواننده پاپ( اجرا و رونمایی شد.

گزارش »سالمت« از همایش »روز جهانی بدون دخانیات« در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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مطالعات اپیدمیولوژیک ما در مورد 
مصرف دخانیات نشان می دهد که در 
حال حاضر 12 درصد جامعه سیگار 
می کشند )22درصد مردها و 2درصد 
زنان( که در مورد مصرف سیگار بین 
زنان و مردان اختالف 10 برابری 
دیده می شود، اما در مورد قلیان آمار 
متفاوت است به گونه ای که 30 درصد 
مردم قلیان می کشند که در این میان 
آمار مصرف کنندگان زن و مرد یکسان 
است. از سوی دیگر، زمانی که قلیان 
را اعضای خانواده استعمال می  کنند و 
هیچ قبحی ندارد، به نوعی نوجوانان 
و جوانان نیز به مصرف قلیان تشویق 
در  خود  همساالن  با  و  می شوند 
قلیان  هم  باز  دوستانه  جمع های 
مصرف می کنند. همچنین زمانی که 
مادر خانواده بدون سختگیری برای 
نوجوانان و سایر اعضای خانواده، 
خودش نیز قلیان می کشد، همه به 
این کار تشویق می شوند و ما در 
آینده با سونامی قلیان مواجه خواهیم 
بود. درحقیقت، مصرف قلیان روش 
بهداشتی مصرف دخانیات است و 
در کشور ما مصرف آن شایع شده، 
در حالی که باید این نگرش را در 
مردم تغییر دهیم زیرا نه تنها قلیان از 
سیگار خطرناک تر است بلکه دود را 
عمیق تر و شدیدتر وارد بدن می کند 
و شرایط را برای استعمال سیگار 
فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، 
یک سوم بیماری هایی که در افراد 
دلیل درمعرض  به  ایجاد می شود 
دود قرار گرفتن افرادی است که 
قلیان نکشیده اند زیرا غلظت دود 
قلیان در برابر سیگار بیماری زایی 

بیشتری ایجاد می کند.
سوم  گروه  دود  این،  بر  عالوه 
و  اشیاء  روی  که  دودی  یعنی 
حدود  با  می نشیند،  منزل  لوازم 
10 درصد می تواند بیماری زا باشد 
برای بچه ها. جالب است  به ویژه 
بدانید تمامی بیماری های تنفسی 
ژنتیکی،  بیماری های  از  غیر   به 
75 درصد بیماری های قلبی- عروقی 
و 50 درصد سرطان ها )سرطان ریه 
90 درصد، سرطان مثانه 70 درصد، 
سرطان خون 50 درصد، سرطان 
پوست 50 درصد( و 12 درصد علت 
دخانیات  مصرف  با  مرگ ومیر ها 
مرتبط است، بنابراین باید مردم را 
نسبت به عواقب مصرف دخانیات 
زنان،  تا  کنیم  آگاه  قلیان  به ویژه 
جوانان و نوجوانانی که ناخواسته و 
با اطالعات ناکافی نسبت به مضرات 
قلیان آن را وسیله تفریح و سرگرمی 
خود قرار داده اند، جایگزین مناسبی 

برای قلیان پیدا کنند.

 دکتر غالمرضا 
حیدری

رئیس مرکز تحقیقات 
پیشگیری از دخانیات

حرف اول

نایب رئیس  در حالی که 
تهران،  شهر  شورای 
از  طالیی«  »مرتضی 
شهرداری  خواسته تا اهتمام 
برای اجرای مصوبات شهر بدون  بیشتری 
دخانیات داشته باشد، هر روز نه تنها شاهد 
مصرف بیشتر دخانیات در این شهر شعارزده 
هستیم که مدتی است با اینکه بحث درباره 
ضرر و زیان های قلیان در همه جا وجود دارد، 
با تبلیغ هایی با عناوین فست دود، قلیان آماده، 
مستر قلیون و... روبرو می شویم که قلیان 
را با ساده ترین و سریع ترین راه برای شما 
عرضه می کنند. آنها برای مصرف کنندگان، 

زیاد  تعداد  در  و  یکبار مصرف  قلیان های 
برای میهمانی ها و دورهمی های خانوادگی 
می آورند در حالی که هنوز مشخص نیست 
دقیقا چه کسی و با چه هدفی به آنها مجوز 
داده است؟ آنچه در ادامه می آید، گزارش 
که  است  رابطه  این  در  »سالمت«  میدانی 
انجام  قلیان  با چند مرکز ارسال  با تماس 

گرفته است.

همه مدل قلیان با سرویس رایگان
»شبی گفتم به قلیانم که از جانم چه می خواهی/ 
نوشت با خط دود خود به دردت می خورم 
گاهی/ تو بر من می نهی آتش که درد خود 

کنی تسکین/ من بیچاره می سوزم تو از حالم 
چه می دانی؟« این شعر روی تراکت تبلیغی 
نوشته شده که به گفته همان تراکت تبلیغی، 
از ساعت 10 صبح تا 12 شب برای شما قلیان 
آماده در منزل و محل کار با قیمتی بسیار ارزان 
سرو می کند. در تراکت دیگری با عنوان بزرگ 
»تک قل قل« می خوانیم: »تعجب نکنید! برای 
اولین بار در ایران، دیگر الزم نیست شما از مغازه 
یا شرکت خود خارج شوید، ما می آییم پیش 
شما. عرضه قلیان تلفنی برای شما با سرویس 

رایگان، با 3 طعم مختلف و زغال لیمو.« 
البته شرطی هم دارد و اولویت با افرادی است 
که با تلفن ثابت برای قلیان تماس می گیرند. 

مدت استفاده از قلیان هم 1 ساعت و ساعت 
عرضه دهی قلیان از 10 صبح تا 8 شب اعالم 
شده. در تماس تلفنی که با یکی از این محل  های 
عرضه قلیان تلفنی داریم، فردی که تلفن را پاسخ 
به سوال ما که در جواب اینکه در چه مناطقی از 
تهران این سرویس دهی رایگان قلیان را دارید، 
می گوید: »ما به کل تهران سرویس می دهیم؛ 
معذوریتی هم در تعداد قلیان ها نداریم، تنها 
کافی است یک روز قبل با ما تماس بگیرید 
تا برایتان قلیان ها را آماده کنیم و به هر کجا که 
می خواهید، بفرستیم.« او درباره مدل قلیان هایی 
که دارند، می گوید: »هر مدل قلیانی که بخواهید، 
به شما عرضه می کنیم. کنار قلیان ها هم ژل، 

پاستیل و باسلوق به عنوان دسر می گذاریم.« او 
که تحت عنوان سفارش گیرنده با مشتری که در 
واقع خبرنگار هفته نامه »سالمت« بود، صحبت 
می کرد، درباره هزینه هر قلیان ارسالی گفت: 
»هر قلیان 10 هزار تومان حساب می شود که 

البته دیگر هزینه پیک و ارسال ندارد.«

پک کامل می خواهید؟!
شماره تلفن تراکت خوش آب و رنگ بعدی را 
می گیریم و تحت عنوان سفارش برای میهمانی 
ثابتی  جای  می گوید  که  پاسخ دهنده  فرد  از 
-قهوه خانه- برای عرضه ندارند و فقط قلیان 
می پرسیم.  کارشان  نحوه  از  می کنند،  ارسال 

فرد پاسخ دهنده که به نظر میانسال می آید و 
باحوصله و صبر کامل به سوال ها جواب می دهد، 
مسیری که آنها قلیان را در آن عرضه می کنند، 
ناحیه غرب تهران، جنت آباد، شهرک غرب، 
آریاشهر و مرزداران می داند و می گوید: »اگر 
مسیری که هستید، از این محدوده دورتر باشد، 
حدود 5 تا 7 هزار تومان پول پیک و ارسال 
قلیان ها می شود. وسیله نقلیه ای که  قلیان ها 
را می آورد، موتور است و باید 2 روز قبل از 
ارسال با ما تماس بگیرید و مبلغی را به عنوان 
 پیش پرداخت بدهید تا در موعد مقرر قلیان ها 

ارسال شوند.«
ادامه در صفحه 3

هر جای تهران که باشید، برایتان قلیان می فرستیم!

 سیما روشن

سونامی قلیان

این روزها همه قلیان هایشان را گلدان می کنند؛ شما چطور؟

پویش ملی »قلیان ها را گلدان کنیم« که با طراحی وزارت بهداشت آغاز به کار کرد و هفته گذشته در »سالمت« نیز انعکاس یافت، این روزها انعکاس 
گسترده ای در فضای عمومی و مجازی یافته و با همراهی قابل توجه مردم و بسیاری از چهره های سرشناس همراه شده است. این پویش در برنامه 
علمی »چرخ« که از شبکه چهارم سیما پخش می شود نیز معرفی و مطرح شد. همان طور که هفته گذشته در »سالمت« نیز خواندید، در میان سینماگران، 
چهره هایی مانند  فاطمه گودرزی، بهاره رهنما، محمود پاک نیت، سعید پیردوست، محمد متوسالنی، رسول نجفیان، اصغر همت، رضا بنفشه خواه، فلور 
نظری، پویا امینی، نیما کرمی، سپند امیرسلیمانی، فرحناز منافی ظاهر و... از این پویش ملی حمایت کردند و از میان اهالی موسیقی هم حمید حامی، بابک 
جهانبخش، محمد معتمدی، کامران رسول زاده، ستار اورکی، روزبه نعمت اللهی، سعید مدرس، مهرداد نصرتی، محسن رجب پور و... تا کنون به این پویش 
پیوسته اند. از میان ورزشکاران نیز می توان به اعضای تیم ملی تکواندوی کشورمان و گروهی از بازیکنان تیم فوتبال استقالل تهران اشاره )وحید طالب لو، 

حنیف عمران زاده، امین حاج محمدی، میثم مجیدی، محمدرضا خرسندنیا و...( کرد که با این پویش همراه شده اند و قلیانی را به گلدان تبدیل کرده اند.
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در  المپیک  برگزاری  محل  اصلی ترین 
ریودوژانیرو به محله ای متعفن تبدیل شده 
است! اکنون چند هفته است که ساکنان محله 
بارا دا تیجوکا، محل پارک اصلی المپیک و 
گندیده  آب  تعفن  بوی  با  المپیک،  دهکده 
ماریو  گفته  به  می شوند.  بیدار  خواب  از 
یافتن  موسکاتلی، زیست شناس محلی، راه 

گنداب حاوی فضوالت انسانی به بستر تاالب ها در ماه گذشته 
رودخانه ها  آب  شدید  آلودگی  و  سمی  گازهای  تولید  باعث 
شده است. همچنین جریان سریع آب ها باعث تخریب وسیله 
شناوری شده که مانند صافی عمل می کرد و مانع ورود زباله ها 
داخل یکی از اصلی ترین تاالب های بارا دا تیجوکا می شد. در 
نتیجه تلی از زباله از دهانه تاالب به خارج جاری شده و یکی 
از زیباترین و مشهورترین سواحل ریودوژانیرو را درست 2 ماه 

قبل از المپیک تابستانی زشت و آلوده کرده است.
این مشکل همزمان با رسیدن ورزشکاران موج سوار برزیلی که 
به منطقه آمده  از مهم ترین رقابت های موج سواری  برای یکی 
بودند، ایجاد شد. در روزهای پیش از برگزاری مسابقات ده ها 
تا  تن از کارگران شهرداری سعی در پاکسازی ساحل داشتند 
پیش از رسیدن موج سواران بین المللی و تماشاگران مسابقات، 
وضع ساحل را سر و سامان دهند. متاسفانه آنها موفق نشدند 
جلوی جریان آب قهوه ای رنگ، آلوده و بدبویی را که به سمت 

محل مسابقات جاری بود، بگیرند. به همین 
دلیل در روزهای نخست، مسابقات در ساحل 
گروماری که 45 دقیقه از ساحل بارا دا تیجوکا 
بوچان،  آدریان  شد.  برگزار  داشت،  فاصله 
یکی از موج سواران برتر دنیا که هم اکنون در 
ریودوژانیرو حضور دارد، می گوید: »من سال 
گذشته نیز در این رقابت ها شرکت داشتم و 
بیمار شدم. آن زمان پزشک علت بیماری من را تماس با آب های 
آلوده عنوان کرد. امسال نیز بیمار شده ام و پزشک مطمئن نیست 
علت بیماری من مسمومیت غذایی است یا تماس با آب آلوده.«  
دانشمندان مقادیر زیادی آالینده در آب های شهر ریودوژانیرو 
کشف کرده اند و نگران سالمت ورزشکارانی هستند که قرار است 
در چارچوب بازی های المپیک در این آب ها به رقابت بپردازند. 
بوچان می گوید: »سال گذشته 12 ورزشکار دیگر نیز به بیماری 
به یک چهارم  نزدیک  تعداد  این  و  بودند  او دچار شده  مشابه 
ورزشکاران اعم از زن و مرد را شامل می شود. می دانم که بعضی از 
این ورزشکاران تصمیم گرفتند امسال در رقابت ها شرکت نکنند.« 
مردم  اصلی  عالیق  و  تفریحات  از  یکی  موج سواری  ورزش 
از  بیشتری  تعداد  خودداری  صورت  در  و  ریودوژانیروست 
ورزشکاران از شرکت در رقابت ها، این موضوع برای موج سواران 

و طرفداران این ورزش بسیار تاسفبار خواهد بود. 
Global Post :منبع

پژوهشگران فنالندی می گویند: »بیماران مبتال 
به ADHD )اختالل بیش فعالی-کم توجهی( در 
این کشور از حمایت الزم برخوردار نیستند.« 

هدف پژوهش جدیدی که در دانشگاه هلسینکی 
انجام شد این بود که تجربیات خانواده های 
فنالندی را که عالئم ADHD مانند کم توجهی، 
بیش فعالی و رفتارهای تکانه ای در اعضای آنها 

وجود دارد، جمع آوری و توصیف کنند. بیش از 200 خانواده فنالندی 
در این پژوهش شرکت و تجربیات خود را از میزان حمایت ارائه شده 
از سوی بخش های مختلف آموزشی، اجتماعی و بهداشتی-درمانی 
جامعه توصیف کردند. پژوهشگران نگران بودند که خانواده های 
بیماران مبتال به بیش فعالی-کم توجهی از فرصت های برابر در دریافت 
حمایت های آموزشی، اجتماعی و بهداشتی-درمانی جامعه برخوردار 
نباشند. بیماران مبتال به بیش فعالی-کم توجهی ممکن است ناگزیر باشند 
برای دریافت این حمایت ها مدت زیادی انتظار بکشند. متاسفانه نتایج 
پژوهش حاکی از این بود که خانواده های بیماران فرصت های برابری 
برای دریافت خدمات مورد نیاز خود ندارند. به دلیل خانوادگی بودن 
اختالل کم توجهی-بیش فعالی، تعیین نیاز کل خانواده به حمایت های 
مختلف اهمیت دارد، مساله ای که هم اکنون در نظر گرفته نمی شود و 
بزرگساالنی که عالئم بیماری را بروز می دهند اکنون دهه هاست منتظر 
حمایت های آموزشی، اجتماعی و درمانی هستند.  نتایج این تحقیق 
همچنین نشان داد خانواده هایی که اعضای آنها تحصیالت باالتری 

داشتند، به احتمال بیشتری دنبال دریافت کمک 
و حمایت های مختلف بودند و در دستیابی به 
این حمایت ها موفق تر عمل می کردند. اعضای 
در  بهتری  عملکرد  خانواده ها همچنین،  این 
جامعه داشتند. ناتوانی های ذهنی و روانی در 
اجتماع ناتوانی هایی نامرئی هستند که گاهی حتی 
شیوع بیشتری نسبت به ناتوانی ها و معلولیت های 
فیزیکی قابل رویت دارند، اما قوانین فنالند در حمایت از افراد ناتوان 
و معلول بیشتر شامل افرادی می شود که از معلولت های جسمی 
رنج می برند. ارجا سندبرگ، نویسنده اصلی این پژوهش از دانشگاه 
هلسینکی می گوید: »اختالل کم توجهی-بیش فعالی موجب نقایص 
مختلف عملکردی می شود که کارشناسان هنگام طراحی و برنامه ریزی 
کمک های قانونی به آن توجهی نمی کنند.« پژوهش سندبرگ همچنین 
نشان داد از هر 3 خانواده شرکت کننده در پژوهش یکی دارای فردی 
بود که از اجتماع طرد شده بود یا در معرض خطر طرد شدن از اجتماع 
قرار داشت. شرکت کنندگان در این طرح معتقد بودند طرد شدن از 
اجتماع چرخه معیوبی ایجاد می کند که به بدتر شدن مشکالت بیماران 
دامن می زند و فرار از این چرخه بدون دریافت کمک و حمایت 
جدی بسیار دشوار است.بیش فعالی-کم توجهی یکی از شایع ترین 
مشکالت روانی است و تخمین زده می شود 5 درصد مردم کل دنیا 

دچار این اختالل باشند. 
Science Daily :منبع

اتحادیه  فقیر  کشور   2 بولگاری  و  رومانی 
داشتن  در  را  نخست  رتبه  که  هستند  اروپا 
داده اند.  اختصاص  خود  به  نوجوان  مادران 
سال 2013،  در  یوروست  رسمی  آمار  طبق 
و 14/7  رومانی  متولد  نوزادان  درصد   15/6
زیر  مادران  بولگاری  متولد  نوزدان  درصد 
15 سال دارند. در سال 2014، 18 هزار  و 

600 نوجوان در رومانی زایمان کردند. رقمی که شاید نسبت به 
 سال 2013 کاهش را نشان می دهد اما همچنان نگران کننده است.
20 هزار و 212 نفر این مادران 12 تا 15 ساله و بقیه 15 تا 18 ساله 
هستند. دوسوم این دختران در شهرها زندگی می کنند و گرچه آمار 
رسمی از ازدواج های زودهنگام وجود ندارد اما گفته می شود این پدیده 
در رومانی بسیار شایع و دلیل آن فقر و مهاجرت است. در عین حال 
دسترسی نداشتن به تحصیالت و ناآگاهی از نحوه جلوگیری از بارداری 
باعث می شود نوجوان به محض آغاز روابط جنسی باردار شود. باردار 
شدن در دوران نوجوانی با مشکالت پزشکی و اجتماعی زیادی همراه 

است. دخترانی که باردار می شوند، اجازه ادامه 
تحصیالت ندارند و گاهی دچار افسردگی های 
نیز  نوجوانان  این  نوزادان  می شوند.  شدید 
 معموال نارس به دنیا می آیند. در سال 2015، 
60 سازمان مردم نهاد از وزیر بهداشت و آموزش 
رومانی خواستند کتاب آموزشی جنسی را وارد 
واسطه  به  کند، شاید  دبستان  مطالب درسی 
اطالعاتی که ارائه می شود بتوان از زایمان های دوران نوجوانی و 
بیماری های جنسی قابل انتقال پیشگیری کرد. گرچه وزارت بهداشت 
با این مساله موافقت کرد اما 20 انجمن که برخی از آنها وابسته به 
کلیسای ارتدوکس هستند با این برنامه مخالفت کردند. به نظر می رسد 
تنها راه موجود اطالع رسانی در مورد مسائل جنسی توسط والدین 
به فرزندان و مراقبت بیشتر از آنها در سنین نوجوانی است. متاسفانه 
دختران نوجوان رومانی قبل از زایمان هرگز به پزشک مراجعه نمی کنند 

و به همین دلیل میزان مرگ و میر و سقط نیز باالست.
minutes:منبع

بیماری ورزشکاران در اثر آب آلوده در ریودوژانیرو   ADHD حمایت نکردن از بیماران

بحران مادران نوجوان در رومانی

بازخوانینتایجپژوهشجدیدمحققاندانشکدهپزشکیدانشگاههاروارد

بیشتر مرگ های ناشی از سرطان قابل پیشگیری است
این روزها سرطان یکی از اصلی ترین علل مرگ 
و میر در جهان و از جمله در ایاالت متحده 
است اما پژوهشگران آمریکایی به تازگی به 
مردم این کشور مژده داده اند که تنها با داشتن 
شیوه زندگی سالم می توانند از ابتال به بسیاری 
از سرطان ها پیشگیری کنند و آمار مرگ و 
میر ناشی از این بیماری را در کل کشور به 

کمتر از نصف برسانند.
دانشکده  دانشمندان  جدید  پژوهش  نتایج 
پزشکی دانشگاه  هاروارد و دانشکده بهداشت 
در  بوستون  در  چان هاروراد  تی اچ  عمومی 
مجله JAMA Oncology به چاپ رسیده است. 
براساس این پژوهش که روی سفیدپوستان 
آمریکا انجام شده، با پیش گرفتن شیوه زندگی 
سالم، آمار مرگ و میر ناشی از سرطان بین 
مردان 67 درصد و بین زنان 59 درصد کمتر 

خواهد شد.
 همچنین شیوه زندگی سالم می تواند ابتالی 
زنان را به سرطان 41 درصد و ابتالی مردان 
را به این بیماری 63 درصد کاهش دهد. این 

ارقام بسیار ارزشمند و نویدبخش هستند.
اما منظور پژوهشگران از شیوه زندگی سالم 
به  آنها  دید  از  زندگی سالم  چیست؟ شیوه 
آن، مصرف  یا ترک  نکشیدن سیگار  معنای 
نکردن الکل یا مصرف متوسط آن، شاخص 
توده بدنی )BMI( بین 18/5 و 27/5، فعالیت 

ورزشی هوازی با شدت متوسط به میزان دستکم 
150 دقیقه در هفته یا فعالیت ورزشی هوازی 
میزان دستکم 75 دقیقه در هفته  به  سنگین 

است. افرادی که هر 4 معیار شیوه زندگی سالم 
را دارند، به عنوان افراد کم خطر از نظر ابتال 
به سرطان در نظر گرفته می شوند و تمامی 

افراد دیگر، در گروه پرخطر جای می گیرند. 
برای انجام این پژوهش دانشمندان 89 هزار 
و 571 زن و 46 هزار و 399 مرد را مورد 

 16 تنها  تعداد،  این  از  دادند.  قرار  مطالعه 
هزار و 531 زن و 11 هزار و 731 مرد در 
گروه کم خطر جای می گرفتند و تمامی افراد 
دیگر در گروه پرخطر قرار می گرفتند. سپس 
دانشمندان محاسبه کردند اگر تمامی افراد شیوه 
زندگی سالم داشتند و در گروه کم خطر جای 
می گرفتند، چه تعداد از موارد ابتال به سرطان 
و چه تعدادی از مرگ و میرهای ناشی از این 

بیماری قابل پیشگیری می بود؟
نتایج  شدن  مخدوش  از  جلوگیری  برای 
تحقیق به وسیله تفاوت های نژادی و قومی، 
دانشمندان تنها سفیدپوستان قفقازی را مورد 

بررسی قرار دادند.
پژوهشگران می گویند: »هرچند اعداد و ارقام به 
دست آمده از این پژوهش قابل تعمیم به نژادهای 
دیگر نیست، اما رعایت نکردن مواردی که در 
توصیف شیوه زندگی سالم در این پژوهش 
آمده، به عنوان عوامل خطرساز برای ابتال به 
سرطان در تمامی نژادها و قوم ها شناخته شده 
است.« به گفته آنها، نتایج پژوهش جدید اهمیت 
جدی شیوه زندگی را در پیشگیری از ابتال به 
سرطان گوشزد می کند و نشان می دهد برای 
از  پیشگیری  به  باید  با سرطان  موثر  مبارزه 

آن روی بیاوریم.
براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماری های آمریکا در سال 2014 

نزدیک به 17 درصد مردم این کشور سیگاری 
بوده اند و براساس پیش بینی جامعه آمریکایی 
سرطان در سال جاری میالدی حدود 595 هزار 
و 690 آمریکایی یعنی بیش از نیم میلیون نفر، 
در اثر سرطان جان خود را از دست خواهند داد.
دکتر گراهام کولدیتز و دکتر سیوبهان ساتکلیف 
در  واشنگتن  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  از 
سرمقاله ای که در JAMA Oncology درباره 
پژوهش اخیر چاپ شده، نوشته اند: »ما همیشه 
از کشف حقیقت تا عمل کردن به آن تاخیر 

درازی داشته ایم.
 به عنوان یک جامعه باید از پیش داوری هایی 
مانند اینکه ابتال به سرطان به دلیل بدشانسی 
است یا اینکه برای مبارزه جدی با سرطان 
باشیم،  اکتشافات جدید پزشکی  باید منتظر 

بپرهیزیم. 
در عوض باید فرصت را برای کاهش آمار ابتال 
به سرطان دریابیم، راهبردهای موثر پیشگیری 
را  زندگی خودمان  روش  و  کنیم  عملی  را 
تغییر دهیم. این تالش ها می توانند به منزله 
سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات سرطان در 

دهه های آتی باشند.«
پیش از این نیز پژوهش های بسیاری ارتباط 
بین شیوه زندگی سالم و پیشگیری از انواع 

بیماری ها مانند زوال عقل را نشان داده اند.
Science Daily, USA Today :منبع

کوهنوردانی که از اورست برنگشتند
در هفته اخیر 3 کوهنورد از کشورهای مختلف که سعی در فتح قله اورست داشتند، جان خود را از دست 
داده اند. آخرین آنها یک کوهنورد هندی بود که به بیماری ارتفاع گرفتار شد و جان خود را از دست داد. او 
روز دوشنبه 3 خرداد درگذشت، در حالی که 2 نفر از همنوردانش از روز شنبه در کوه گم شده بودند. روز 
جمعه 31 اردیبهشت نیز یک مرد هلندی که از کودکی آرزو داشت قله اورست را فتح کند، در بازگشت از این 
قله دچار بیماری ارتفاع شد و درگذشت. تنها چند ساعت بعد از آن بود که یک زن استرالیایی کوهنورد نیز به 
علتی مشابه جان سپرد. به دلیل شرایط جوی مطلوب، از 22 اردیبهشت ماه حدود 400 کوهنورد از راه نپال به 
قله رسیده اند اما ارتفاع زیاد، هوای سرد و راه دشوار در هر زمانی می توانند مشکل ساز باشند. در روزهای اخیر 

ده ها نفر از کوهنوردان در راه فتح اورست دچار سرمازدگی و بیماری ارتفاع شده اند.
AP :منبع

روستاییانی که قربانی آتشفشان شدند
فوران کوه آتشفشان سینابونگ در جزیره سوماترا در غرب اندونزی باعث مرگ 7 نفر از روستانشینان شده 
است. مقامات محلی می گویند: »به دلیل وخیم بودن حال برخی از مجروحان، احتمال دارد آمار مرگ و میر بیشتر 
نیز بشود.« کوه سینابونگ یک کوه آتشفشانی فعال است و مقامات دولتی برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم 
در اثر فعالیت های این آتشفشان، منطقه ای را به فاصله 4 کیلومتر از کوه به عنوان منطقه قرمز مشخص و ورود 
اشخاص را به آن ممنوع اعالم کرده اند. در فعالیت های آتشفشانی این کوه که بعد از ظهر روز شنبه اول خرداد 
ماه روی داد، 9 نفر که همگی وارد منطقه قرمز شده بودند، زیر بارش گدازه های داغ و خاکسترهای آتشفشانی 
کشته یا زخمی شدند. موج ابرهای حاوی گدازه ها و خاکسترهای داغ می تواند تا 700 درجه سانتی گراد دما داشته 

باشد و سرعت فوران و سرازیر شدن آن از اطراف کوه به حدی است که نمی توان به موقع از آن فرار کرد.
Guardian :منبع
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ادامه از صفحه 2
او می  افزاید: »اگر تعداد قلیان هایی که می خواهید بیشتر از 20 قلیان 
باشد، شامل تخفیف می شوید و قیمت پک کامل که 19 هزار تومان 
است، به 15 هزار تومان کاهش پیدا می کند. انبر، زغال  خوب، دسر 
شور )آجیل، تخمه آفتابگردان و کدو( و دسر شیرین )نقل، پاستیل، 
خرما، 2 عدد نسکافه( جزو این پک هستند.« او در توضیح کیفیت 
زغال هم می گوید: »روشن کردن زغال هایی که برایتان می فرستیم به 
هیچ  وجه سخت نیست و نیازی به چرخاندن زغال هم ندارید و با 
یک کبریت و کمتر از 10 ثانیه قلیان روشن می شود و  برای بیش از 2 
ساعت جواب می دهد.« او که با لهجه شیرین آذری توضیح می دهد، 
درباره توتون هایی که ارسال می کنند، می گوید: »کامال خیالتان جمع 
باشد، توتون باکیفیت با میوه های طبیعی و با طعم های پرتقال- خامه، 
پرتقال- نعناع، بلوبری، دوسیب و خیلی طعم های دیگر موجود است.« 
او میزان پیش پرداخت برای 20 قلیان را 55 تا 80 هزار تومان می داند و 
درباره تجربه شان در زمینه آماده کردن تعداد زیاد قلیان می گوید: »خانم! 
اصال تمام کار ما برای میهمانی های بزرگ است و قلیان بیشتر برای 
میهمانی ها و جشن ها ارسال می شود. حتی اگر بخواهید در هر ساعتی 
قلیان را برایتان به پارک و محل زندگی و کارتان می رسانیم.« در تراکت 

تبلیغی قلیانی که نشان داده شده بیشتر در اندازه یک لیوان است. این 
فرد فروشنده با تایید اینکه قلیان های ارسالی شان شکل خاصی دارند، 
می گوید: »این قلیان را همه جا می توانید استفاده کنید زیرا سبک و 
راحت است و با یک کبریت و بدون زور اضافی)!( روشن می شود. 
برای همین هنگام رانندگی، در محل کار، کویر، پارک، دشت و دریا 
می توانید با خودتان ببرید و استفاده کنید.« مهندس بهزاد ولی زاده، 
کارشناس مسوول کمیته کشوری مبارزه با دخانیات، درباره این قبیل 
قلیان ها می گوید: »این قلیان مانند سایر قلیان هاست و از نظر تنباکو و 
مواد مضری که در آن به کار رفته، تفاوتی نمی کند. ما از طریق گزارشات 
دانشگاه های علوم پزشکی از وجود این قلیان ها باخبر شدیم و به وسیله 
معاونت بهداشتی پیگیری و به همه دانشگاه ها ابالغ کردیم در صورت 
مشاهده، با عرضه این قلیان ها مقابله کنند. به گفته او، وزارت بهداشت 
با کمک پلیس فتا و نیروی انتظامی جمع آوری این قلیان ها را در دستور 
کار دارد: »جمع آوری قلیان ها کار مشکلی است زیرا دسترسی به این 
افراد آسان نیست، اما ما پیگیر مقابله با عرضه قلیان های یک بارمصرف 
هستیم چون تفاوتی با قلیان های معمولی ندارند و مضراتش هم یکسان 
است. همچنین طبق قانون، تبلیغ و عرضه محصوالت دخانی از طریق 

اینترنت ممنوع و این کار خالف قانون است.«

هر جای تهران که باشید، برایتان قلیان می فرستیم!



درمانی برای داروهای گران و کمیاب

ساالنه مردم بیش از 100 میلیارد برنامه دانلود می کنند و انتظار می رود در 3 سال آینده این تعداد 2 برابر شود. بیش از 165 هزار نوع از 

برنامه ها مربوط به برنامه های سالمت و اکثرا رایگان هستند. سالمت الکترونیک شامل خدمات پزشکی الکترونیک، معاینات، مشاوره، پیگیری 

و خدمات دارویی آنالین می شود. با این برنامه ها کاربر می تواند در منزل اطالعات فشارخون، تست قند و نوار قلب را با دستگاه هایی 

از طریق تلفن همراه برای پزشک ارسال کند و مشاوره بگیرد. این ایده به خصوص مناطق دورافتاده را که دسترسی به پزشک بسیار کم 

است با »انقالب بزرگی« همراه کرده است. ارسال نسخه و دریافت دارو نیز از ویژگی های خاص این ویزیت رایگان است. چشم پوشی 

داروسازان در استفاده از این »برنامه های مجازی« غیرممکن است. داروخانه ها برای کمک به ارائه خدمات بیشتر برای بیماران خود به 

استفاده از برنامه های رایانه  ای روی آورده اند. برنامه حوزه سالمت و داروی الکترونیک 3 حیطه دارد؛

بخش اول، برنامه های اطالعات برای داروسازان و تکنیسین ها، دستورالعمل ها و آموزش مربوط به اطالعات دارویی همراه ثبت وقایع 

مربوط به عوارض دارویی، بخش دوم، مثلث پزشک، داروساز و بیمار را به هم مرتبط و امکان ارزیابی دارو های مصرفی، منع مصرف یا 

تداخالت دارویی در تعامل پزشک و داروساز را فراهم می کند و بخش سوم، تهیه ارزان، آسان و سریع داروهای گران و کمیاب است. 

در بازار جهانی، طی دهه اخیر برنامه های دارویی برای یافتن داروی سریع-ارزان از نزدیک ترین محل به فرد افزایش پیدا کرده 

است. از جمله مهم ترین این برنامه ها »Blink health« است. با استفاده از این برنامه فرد قادر است داروی گران خود را با 

تخفیف، سریع پیدا و با پرداخت آنالین آن را تهیه کند. بیش از 60 هزار داروخانه در این نرم افزار به ارائه این خدمت مشغول 

هستند و بیش از 15 هزار قلم دارو در این مارکت عرضه می شود. رقابت در این فضای مجازی برای ارائه بیشتر دارو بین 

داروخانه ها به صورت جدی در دنیا در حال رشد است. به نظر می رسد جای خالی این نوع برنامه ها در کشور ما کامال مشخص 

است. در کشور ما برنامه مربوط به اطالعات و دستورالعمل های دارویی وجود دارد ولی متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت های 

سخت افزاری، پزشکان و داروخانه ها هیچ نوع ارتباطی با هم ندارند. هرچند قدم هایی به سمت سالمت الکترونیک برداشته 

شده ولی در این مرحله هیچ یک محقق نشده است. برای اولین بار در کشور ما به بیمار این امکان را می دهیم 

تا با استفاده از »نسخه پیچ« نسخه خود را ارسال و داروی خود در عرض چند دقیقه از نزدیک ترین 
داروخانه با بهترین قیمت پیدا کند. 

معرفی برنامه »نسخه پیچ«

»نسخه پیچ«، نرم افزاری رایگان است که برای تسهیل روند دریافت دارو تهیه شده و 

دارای امکاناتی مانند ارتباط بین داروخانه ها و مشتریان، ارسال نسخه از طرف مشتری 

به داروخانه، امکان تایید یک نسخه توسط چند داروخانه، پرداخت آنالین و اطالعات 

داروخانه های شبانه روزی و عادی روی نقشه است. »نسخه پیچ« یک نرم افزار تعاملی 

است. با نصب این برنامه روی گوشی، کاربر از نسخه خود عکس می گیرد و آن 

را برای داروخانه های اطراف خود ارسال می کند. داروسازان به وسیله نرم افزار 

مخصوص خود، نسخه را دریافت و بررسی کرده، بر اساس بیمه مربوطه قیمت 

نسخه را تعیین و برای کاربر ارسال می کنند. کاربر از طریق نوتیفیکیشن، متوجه 

این تایید می شود و می تواند با پرداخت الکترونیکی مبلغ و در دست داشتن رسید 

پرداخت به داروخانه مراجعه و با ارائه اصل نسخه داروی خود را دریافت کند. 

در طراحی این نرم افزار سعی شده واسط کاربری برنامه در عین سادگی، قوی و 

کاربرپسند باشد تا عالوه بر جذابیت و زیبایی، کاربران بتوانند به راحتی و بدون 
سردرگمی از امکانات آن بهره ببرند.

ارزیابی سالمت ریه ها با یک تلفن

بیماری های مزمن ریوی رنج می برند و  از  میلیون ها نفر در سراسر جهان 

نیازمند مراقبت منظم و دقیق هستند. ارزیابی منظم عملکرد ریه های بیماران 

تاکنون فقط از راه انجام اسپیرومتری ممکن بود، اما اکنون پژوهشگران موفق 

به ابداع روش جدیدی شده اند که کمک می کند تنها با برقراری یک تماس 

تلفنی قدرت عملکرد ریه های بیماران را ارزیابی کنیم.

دستگاه اسپیرومتر وسیله ای است که با فوت کردن بیمار داخل لوله متصل 

به آن می تواند عملکرد ریه های بیمار و قدرت تنفس او را تخمین بزند. 

روش اسپیرومتری ابتدا فقط در مراکز درمانی قابل انجام بود، اما رفته رفته 

دستگاه های قابل حمل کوچک اسپیرومتری نیز برای استفاده بیماران 

در منزل وارد بازار شدند. البته قیمت باال و کارکرد نسبتا دشوار این 

دستگاه ها بیماران را از تهیه آنها منصرف می کرد. 

اکنون دانشمندان دانشگاه واشنگتن در یک فناوری جدید موفق شده اند 

از تلفن به عنوان دستگاه اسپیرومتری استفاده کنند. این فناوری به 

بیمار اجازه می دهد با استفاده از هر نوع تلفنی، بدون نیاز به دستگاه 

اسپیرومتری مورد ارزیابی عملکرد ریه قرار بگیرد. بیمار یک نفس 

عمیق می کشد و سپس تا جایی که می تواند با قدرت و سرعت 

را  بازدم  می تواند  که  جایی  تا  و  می دهد  بیرون  را  خود  نفس 

ادامه خواهد داد. میکروفون موجود در تلفن این بازدم را حس 

ابررایانه مرکزی می فرستد. سپس  به یک  می کند و داده ها را 

رایانه، داده های دریافت شده را به اطالعات استاندارد درباره 

عملکرد ریه تبدیل می کند و بعد برای بیمار پاسخ می فرستد. 

این گروه از پژوهشگران که شامل پژوهشگران علوم کامپیوتر، 

مهندسی کامپیوتر و مهندسی الکترونیک هستند، پیش از این 

نیز یک برنامه کاربردی به همین منظور برای تلفن های همراه 

هوشمند طراحی کرده بودند اما اکنون می گویند قصدشان 

از ابداع وسیله جدید این است که بیماران با هر نوع تلفنی، 

اعم از تلفن همراه یا ثابت، تلفن هوشمند یا معمولی و حتی 

تلفن های عمومی بتوانند عملکرد ریه خود را ارزیابی کنند. 

آنها می گویند: »بیماران مبتال به بیماری های مزمن ریوی 

باید تا پایان عمر بیماری خود را کنترل کنند. بنابراین 

نیاز واقعی به وسیله ای دارند که با آن به دقت در منزل 

عملکرد ریه خود را ارزیابی کنند و مجبور نباشند برای 

این کار مدام به مراکز درمانی مراجعه کنند، کاری که از بسیاری 

از بیماران ساعت ها یا روزها وقت می گیرد.«

 Medical News Today :منبع

برنامه کاربردی تلفن هوشمند برای ثبت 
هنگامی که احساس تپش قلب می کردند، از هر 2 نوع روش برای ثبت ضربان قلب )آریتمی( داشتند، به مدت 2 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. از بیماران خواسته شد قلب آمریکا در سانفرانسیسکو ارائه شد، 32 بیمار که عالئم نامنظمی ضربان قلب در پژوهش دانشگاه بوفالو که نتایج آن 3 هفته پیش در گردهمایی انجمن ضربان هرگاه احساس تپش قلب داشت، به کمک دستگاه از خود نوار قلب بگیرد. است که با باتری کار می کند. این دستگاه را به بیمار می دهند و از او می خواهند به مدت 2 هفته تا 1 ماه است. دستگاه ثبت رویداد سرپایی یک وسیله قابل حمل بیمارانی که دچار تپش قلب هستند، استفاده از دستگاه های ثبت رویداد سرپایی سرپایی ثبت ضربان قلب برابری می کند. روش مرسوم فعلی ثبت ضربان در را ثبت و ضبط کند. عملکرد این نرم افزار تقریبا با عملکرد دستگاه های )اپلیکیشن( تلفن هوشمند شده اند که می تواند ضربان قلبی بیماران پژوهشگران دانشگاه بوفالو موفق به طراحی یک نرم افزار کاربردی بی نظمی های قلب
تلفن به استفاده از نرم افزار تلفن هوشمند بیشتر از عالقه آنها به کار کردن با دستگاه ثبت خوبی دستگاه های استاندارد ثبت رویداد سرپایی کار می کند. همچنین تمایل بیماران بود. پژوهشگران بر این اساس نتیجه گرفتند نرم افزار ارائه شده برای تلفن هوشمند به ثبت کرده بود در حالی که این رقم برای نرم افزار جدید تلفن هوشمند 91 درصد )بی نظمی های ضربان قلب( را که بیماران در این مدت تجربه کرده بودند به درستی در پایان پژوهش مشخص شد دستگاه ثبت رویداد سرپایی 87/5 درصد از آریتمی ها خود استفاده کنند.  نرم افزار  از  بیماران  این پژوهش نشان داد 94 درصد  بود.  بیمار ثبت می شود و اطالعات به server اصلی قلب دارد، یک انگشت از هر دست خود را روی الکترودی قرار دهد که به تلفن همراه برای استفاده از نرم افزار ثبت ضربان قلب فقط کافی است بیمار هر گاه احساس تپش خاص چه عالئمی را تجربه می کند یا اطالعات پیرامون عالئمش را وارد دستگاه کند. دستگاه را فشار دهد و سپس خودش در دفترچه ای جداگانه بنویسد که در این لحظه هنگام استفاده از دستگاه، بیمار باید هرگاه احساس تپش قلب دارد، دکمه  روی بنابراین همکاری بیماران در استفاده از دستگاه ثبت رویداد سرپایی ضعیف است.«این وضعیت، اغلب بیماران مایل نیستند در مالء عام با این دستگاه ظاهر شوند آن وصل هستند با خود همه جا حمل کند. عالوه بر سنگینی و دردسرساز بودن به پوست بیمار وصل می شود. همچنین بیمار باید دستگاه را که الکترودها به ساده تر است. دستگاه های ثبت رویداد سرپایی نیازمند الکترودهایی هستند که »استفاده از نرم افزار تلفن هوشمند برای بیماران بسیار راحت تر و پذیرش آن علوم زیستی ژاکوب در دانشگاه بوفالو و نویسنده اصلی این پژوهش می گوید: دکتر آنه کرتیس، استاد و رئیس دپارتمان طب داخلی در دانشکده پزشکی و ثبت رویداد سرپایی تنها 58 درصد بود. هوشمند راضی و حاضر به استفاده از آن هستند در حالی که این رقم برای دستگاه رویداد سرپایی  متصل شده است. سپس ضربان قلب 

ذخیره شده قادر خواهند بود با مرور ضربان قلب بیمار در روزهای گذشته بی نظمی های در این فناوری نیازی به کاغذ برای ثبت نوار قلب نیست و پزشکان با استفاده از اطالعات مخابره خواهدشد. 
منبع: Science Dailyآن را تشخیص دهند. 

معرفی چند برنامه پرکاربرد موبایلی برای حفظ و ارتقای سالمت 

آنالین مراقب خودت باش!

زیرذرهبین شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنج4

فناوری تلفن همراه مزیتی بزرگ است و در حال حاضر وسیله دیگری در دسترس نداریم که به این میزان امکان ارتباط با مردم را فراهم کند. براساس مطالعات 
انجام شده، در سال 2013 حدود 2 میلیون از مجموعه گوشی های تلفن همراه مورد استفاده در کشور، هوشمند بودند و اوایل سال 2015 با رشدی تصاعدی به 
حدود 20 میلیون رسیده است. تقریبا یک چهارم استفاده کنندگان از تلفن همراه دارای گوشی های هوشمند بوده اند و براساس پیش بینی ها تا پایان سال این رقم به 
حدود 40 میلیون نفر می رسد. گوشی های تلفن همراه هوشمند فرصت مهمی برای تهیه نرم افزارهای مناسب در حیطه های مختلف سالمت فراهم می کند که باید 
از این فرصت به شیوه مناسب استفاده کرد. از سیستم های موبایل )بی سیم( می توان برای بهتر شدن اهداف سالمت در زمینه های مختلف از جمله مدیریت، مراقبت، خودمراقبتی و 

پیشگیری بهره برد و باید توجه کرد استفاده از سالمت همراه در دنیا در زمینه خودمراقبتی و مراقبت از بیماران دچار بیماری های مزمن است.

 ترجمه: 
دکتر آذین 
محبی نژاد



گفت وگوی ایرج ضیایی با ناهید کبیری از جنبش جهانی شعر تا ورزش و تغذیه سالم

شعر، قصه، سالمت

شاعر، داستان نویس، مترجم، پژوهشگر و از 
اهالی تئاتر است. از او تاکنون 10 کتاب شعر، 
چند رمان، داستان کوتاه و تعدادی ترجمه منتشر 
شده که از میان آنها می توان به این موارد اشاره 
کرد: لحظه ها در باد، آرزوی پاییزی، دامنم را 
می تکانم در ابر، بی سرزمین، گزینه شعر، مرا به 
بغداد نبرید )رمان(، با دمپایی های لنگه به لنگه 
)مجموعه داستان(، با خلوت کوهسار بیا با من 
)ترجمه شعر( و... در »فرهنگ سالمت« این 
هفته با ناهید کبیری به گفت وگو نشسته ایم. 

با ما همراه شوید.

: خانم کبیری! شما بنیانگدار جنبش 
جهانی شعر در ایران هستید. لطفا در این باره 

کمی توضیح دهید.
این واژه، رسمی و دولتی است و من با آن احساس 
راحتی نمی کنم. به زبان ساده تر، من به دعوت 
جنبش جهانی شعر از 5 سال پیش، با هدف 
دوستی و هم صدایی با شاعران جهان، نشست 
با همکاری دوستان  را  شعرخوانی های خود 
شاعرم در ایران و آمریکا آغاز کرده ام. جنبش 
جهانی شعر که مرکزش در کلمبیاست، از مدیران 
جشنواره های جهانی شعر، شاعران، نویسندگان، 
تئاتر و سینما و  اهالی  نقاشان، موسیقیدانان، 
هنرمندان دیگر با هدف گسترش هرچه بیشتر 
شعر در جهان، ایجاد ذهنیت شاعرانه در مردم 
و مبارزه فرهنگی با جنگ و خشونت و کشتار 
تشکیل شده است. شعرخوانی های شاعران جهان 

در بهار هر سال به طور پراکنده در مراکز پرجمعیت 
شهرها و در قلب انبوه مردم برگزار می شود. اما 
سرزمین ما که سرزمین شعر است، متاسفانه هنوز 
شعرخوانی ها را در چارچوب محافل خصوصی 
و برای بخش کوچکی از جامعه که اغلب همان 
شاعران هستند، محدود کرده است. با این امید 
که ما بتوانیم فاصله میان شاعران را با مردم از 

میان برداریم.
: شما یک هنرمند چندوجهی هستید. 

در چه رشته هایی فعالیت می کنید؟
کار اصلی من نوشتن شعر و داستان است و با 
اینکه خودم را منتقد نمی دانم، به طور پراکنده 
و در زمینه های مختلف نقد هم می نویسم. در 
مقوله ترجمه هم به همین شکل کار می کنم. 
مربی یوگا هم هستم و گاهی طراحی حرکات 

را برای برخی تئاترها و فیلم ها انجام داده ام.
: این وضعیت فرهنگی و هنری ریشه 

در خانواده شما دارد؟
نه، پدر و مادرم با اینکه به هنر و ادبیات بسیار 
عالقه مند بودند اما هیچ کدام اشتغال فرهنگی و 
هنری نداشتند. پدرم درگیر مشاغل دولتی بود 
و اغلب در سفر. مادرم اولین انشای مدرسه 
مرا نوشت و لغت انشا را برای من معنا کرد. 
خواهر و برادرهایم تحصیالت خوبی دارند اما 
متعارف اند و شبیه من نیستند. من حتی پیش از 
رفتن به مدرسه و خواندن و نوشتن هم رؤیاهایم 
بلند می خواندم و در  با صدای  را مثل شعر 
جمع خانواده و دوستان به نمایش می گذاشتم. 
در مدرسه، داستان نویسی و قصه پردازی ام از 
کالس محبوبم انشا آغاز شد. اخیرا یکی از 
هم کالسی های آن روزهایم را دیدم که هنوز 
یکی از داستان های مرا که سر کالس خوانده 
بودم، به یاد داشت و من فکر کردم کاش مادرم 
قصه های کودکی ام را نگاه می داشت... به طور 
خالصه، باید بگویم من مدرسه را تنها به خاطر 
شعر و داستان و زنگ تفریح و ورزش دوست 
داشتم و به عشق جشن ها و مناسبت هایی که 
مرا پشت میکروفن ببرد تا خوشامدی بگویم، 

شعری بخوانم یا نمایشی اجرا کنم.

: از داستان هایتان بگویید.
من 3 رمان نوشته ام: »مرا به بغداد نبرید«، »کشتی 
ماه عسل« و »شب و ستاره و سارا«. دو رمان 
اول از سوی دو کارگردان سینما برای ساخت 
فیلم مورد توجه قرار گرفت که متاسفانه مجوز 
نگرفت. 6 مجموعه داستان کوتاه چاپ شده هم 
دارم که تازه ترینش »پرسه در خیابان های سرد« 
است، با حال و هوای غربت ونگاهی شتابزده 

به زندگی مهاجران ایرانی.
: از چه زمانی فعالیت های تئاتری تان 

را آغاز کردید؟
من اگرچه دوره بازیگری تئاتر را در خارج از 
ایران گذرانده ام و عاشق تئاترم اما به دالیلی 
هیچ وقت به طور حرف های وارد این کار نشدم 
و دانش اندکم را پشت صحنه به کار گرفته ام. 
کارهای اجرایی من در چارچوب ادبیات بوده 
است؛ مثل نمایشنامه خوانی و شعرخوانی در 
صحنه های بین المللی که این امکان را به من 
داده است تا با استفاده از هنرهای نمایشی با 
حرکت روی صحنه و ظرفیت های صدا مفاهیم 
شعرم را به مخاطبانی که گاه بیش از 20هزار 

نفر بوده اند، منتقل کنم.
و  هنری تان  و  ادبی  سفرهای  از   :

خاطرات این سفرها صحبت کنید.
تا به حال به 8جشنواره جهانی شعر دعوت 
شده ام و با خاطره ها و تجربه های بسیار باز 
گشته ام. در این میان، کشورهای اسپانیایی زبان، 
به ویژه کلمبیا، بیشترین تاثیر را در من داشته اند.

: شما با همسری زندگی می کنید که 
یکی از قدیمی های تئاتر و سینما و سریال 

هستند؛ آقای سیروس ابراهیم زاده. ایشان شعر 
هم می گویند. دو هنرمند و دو کدخدا زیر 
یک سقف چگونه به کار هنری می پردازند 

و چگونه در کارِ خانه مشارکت می کنند؟
ما در این 30سال زندگی مشترک یاد گرفته ایم 
که حریم خصوصی همدیگر را حفظ کنیم و 
سکوت و خلوت یکدیگر را در ساعت هایی 
که به آن نیاز داریم، به هم نزنیم. در این میان، 
کارهای روزانه هم هست؛ مثل پختن و شستن 
و خرید کردن و چیزهای دیگر. اما چهره های 
شناخته شده سینما و تلویزیون، از جمله همسر 
من، به بهانه توجه بیش از حد مردم به آنان که 
شامل گرفتن عکس و امضا و خوش وبش و 
نوعی مصاحبه خیابانی است، معموال خود را 
از انجام خرید خانه و ایستادن در صف نانوایی 
و غیره معاف می کنند. به این ترتیب، خرید 
بی چون وچرای خانه همیشه با من است. آماده 
کردن و چیدن میز صبحانه هم از بخش های 

موردعالقه سیروس است.
را  شما  وقت  چقدر  خانه داری   :

اشغال می کند؟
کارهای خانه برای من همیشه یک زنگ تفریح 
بوده است و خسته ام نمی کند، مگر در زمان هایی 
که در تدارک یک مهمانی بزرگ باشم. البته باید 
اعتراف کنم که گاه گاهی وقتی روی نوشتن 
متمرکز هستم، غذا را می سوزانم. اما خوشبختانه 
همیشه یک جایگزین مثل نیمرو یا نان برشته و 

پنیر در دسترس بوده است.
تفاوت  چقدر  غذایی تان  سالیق   :

دارد؟ غذاهای پخته یا ارگانیک؟
سلیقه غذایی ما به هم نزدیک است. هیچ کدام 
اهل غذاهای چرب و شور و سنگین و سرخ کرده 
نیستیم. اغلب از سبزیجات پخته و گوشت مرغ 
یا ماهی استفاده می کنیم. طبخ غذاهایی از این 

دست وقت زیادی نمی گیرد.
: از سالمت و مراقبت های مربوط 
به بهداشت جسم و روان خودتان و خانواده 

صحبت کنید. با ورزش میانه ای دارید؟
خانه  در  بوده ام.  ورزش  اهل  کودکی  از  من 

کالس یوگا دارم. ما به دلیل آلودگی هوا در 
خانه پیاده روی و ورزش می کنیم.

: در خانه چه مقدار از فضای سبز 
بهره می برید؟

در زندگی آپارتمان نشینی، امکان چندانی برای 
بهره بردن از فضای سبز وجود ندارد. یک گلدان 
بنژامین داشتیم که به شدت رشد کرده بود و 
شاخ وبرگ هایش بهترین بخش فضای سالن 
بود. این گلدان باغ و باغچه ما بود. با او که 
حرف می زدیم، تکان می خورد و من احساس 
می کردم دارد می شنود و جواب می دهد. اما 
در یک سفر طوالنی، با اینکه با هزار سفارش، 
او را به همسایه سپردیم، مریض شد و همه 

برگ هایش ریخت.
چگونه  محیط زیست  آلودگی  با   :

می سازید؟
سختی  به  نمی سازیم.  هیچ وقت  آلودگی  با 
سایه  کابوس،  یک  مثل  می کنیم؛  تحملش 
سنگینش همه جا پا به پای ما هست و ما را از 
گردش در شهری که دوستش داریم، محروم کرده 
است. همیشه فکر می کنم این قبیل برج سازان 
و آن قبیل مجوزدهندگان باید خجالت بکشند 
از بالیی که بر سر این مردم نجیب و این شهر 

بی زبان آورده اند.
انتشار  : نوشته های جدید و آماده 

دارید؟
بله، یک رمان در دست نوشتن دارم و مجموعه 
شعری که تا پایان سال آماده می شود. اما دفتر 
شعر دیگری هم از من به زبان فارسی و ترجمه 
آلمانی تا چند ماه دیگر در وین منتشر می شود.
: یک شعر کوتاه برایمان بخوانید.

»فنجان ها/ چای را نوشیدیم/ کلمه ها با تفاله های 
سیاه/ در دایره چینی فنجان خشکیدند/ ... غروب/ 
سنگین بود.../ صدای باز و بسته شدِن در و/ 

صندلِی خالی ات/ روبه روی من...«
با  سخنی  سپاسگزارم.  شما  از   :

»سالمت« و مخاطبانش دارید؟
و  می فرستم  درود  »سالمت«  هفته نامه  به 

مخاطبانش را صمیمانه دوست می دارم.

کارهای خانه برایم همیشه یک زنگ 
تفریح بوده و خسته ام نمی کند، مگر 
در زمان هایی که در تدارک مهمانی 
باشم. البته گهگاه وقتی روی نوشتن 
متمرکزم، غذا را می سوزانم اما 
همیشه یک جایگزین خوب مثل نیمرو 
یا نان و پنیر در دسترس است
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گیتی ساعتچی متولد سال 
و  است  تهران  در   1۳۳۷
پیش  40سال  را  بازیگری 
آغاز کرده است. او با نقش 
پروانه در سریال »تلخ و شیرین« شناخته شد. 
وی از هنرمندان باسابقه است که در سریال 
معمای شاه نقش تاج الملوک را بازی می کند. 
از کارهای دیگر ساعتچی می توان به سریال ها 
و فیلم های آژانس ازدواج، جان سخت، همه 
فرزندان من، طالق و... اشاره کرد. این بانوی 
هنرمند از بی مهری ها و کم توجهی ها گله دارد. 
می گوید: »بعد از بازی در سریال »معمای شاه« 
پیشنهاد بازی نداشتم و در سینما هم نقش های 
پیشنهادی بد بودند بنابراین ترجیح دادم بازی 
نکنم.« به هرحال بازی او در سریال معمای شاه 
بهانه گفت وگوی ما با این بازیگر پیشکسوت 

کشورمان شد.

: چرا مدتی کار نکردید؟
زیرا نقش هایی که به من پیشنهاد می شد، خوب 
نبودند. من 40 سال در این حرفه فعالیت کردم و 
فکر می کنم حقم بازی در نقش های خوب است.
: فکر کنم آخرین بازی تان در سریال 

»معمای شاه« بود.
بله، همین طور است.

: چه شد که برای نقش تاج الملوک 
انتخاب شدید؟

آقای ورزی من را از قبل می شناختند و به همین 
دلیل از من برای بازی در این سریال دعوت کردند.
: چگونه به این نقش نزدیک شدید؟
من خاطرات تاج الملوک را مطالعه کردم تا به نقش 
نزدیک تر شوم. البته بازی ام را با نظر کارگردان 

پیش می بردم.
به  از دورانی که گیتی ساعتچی   :
حرفه بازیگری عالقه مند شد، برایمان بگویید.

17 ساله بودم که بازی در تئاتر را آغاز کردم، یعنی 
وقتی دیپلمم را گرفتم به دلیل عالقه ام به بازیگری 
وارد این حرفه شدم. مدرسه هم که می رفتم، کار 
هنری انجام می دادم؛ سر صف دکلمه می خواندم، 
سرود و قرآن هم اجرا می کردم و خیلی فعال 
بودم. به حرفه بازیگری خیلی عالقه مند بودم تا 

اینکه به واسطه خانمی که در تلویزیون فعالیت 
می کرد پایم به تلویزیون و سینما باز شد و در 

سال 1352 تئاتر بازی کردم.
: چگونه پایتان به تلویزیون باز شد؟

در سال 1353 با بازی در سریال »تلخ و شیرین« 
بازی مقابل دوربین تلویزیون را تجربه کردم. من 
با نخستین بازی ام در تلویزیون در همین سریال 

در نقش پروانه بین مردم شناخته شدم.

هم  باز  برگردید،  گذشته  به  اگر   :
بازیگری را انتخاب می کنید؟
بله، من عاشق بازیگری هستم.

: یک حرفه غیر از بازیگری؟

من همیشه پزشکی را خیلی دوست داشتم 
و همیشه دکتر شدن جزو آرزوهایم بود اما 

قسمت چیز دیگری برایم رقم زد.
: کدام یک از نقش های خودتان را 

بیشتر دوست دارید؟
نقش ملکه تاج الملوک سریال »معمای شاه« 
را بیشتر از همه نقش هایم دوست دارم زیرا 

خصوصیات ویژه ای دارد.
: اهل سینما رفتن هم هستید؟

نه! سال هاست که سینما نرفته ام و با آن قهر 
این سینما  کرده ام زیرا دیگر ما قدیمی ها در 

دیده نمی شویم.
: اهل مطالعه هستید؟

بله، مطالعه جزو کارهای روزمره ام است و همیشه 
مطالعه می کنم. کتاب های داستانی و رمان بیشتر 
دوست دارم و می خوانم. از خواندن کتاب لذت 
می برم. الزمه کار یک بازیگر مطالعه و به روز بودن 
و آشنایی با اخبار روز است. روزانه مجالت و 

روزنامه های زیادی را هم مطالعه می کنم.
: ورزش می کنید؟

من به ورزش خیلی اهمیت می دهم و پیاده روی 
را خیلی دوست دارم. نزدیک محل سکونتم یک 

باشگاه ورزشی است که هر روز آنجا می روم و 
ورزش های مختلفی انجام می دهم.

: آرشیوی از کارهای خودتان دارید؟
بله، تقریبا سعی کرده ام همه کارهایم را آرشیو کنم.

: بعد از 40 سال فعالیت در سینما و 
تلویزیون فکر می کنید واقعا دنیای هنر همان 

است که مردم از بیرون می بینند؟
بله، اما سختی های خاص خودش را دارد که 

همه مردم از این سختی ها خبر ندارند.
سریال  در  بازی  از  خاطره  یک   :

معمای شاه؟
یک بار سر صحنه زمین خوردم و همان شب 
برای درمان پایم به بیمارستان رفتم. خوشبختانه 
سرپایی معالجه شدم و دکتر پایم را به گونه ای 

بست که بتوانم راه بروم و بازی کنم.
: بازی در کارهای تاریخی و قرار 

گرفتن در آن فضا کار سختی بود؟
بله، کار خیلی سختی است. همان گونه که اشاره 
کردم، مطالعات زیادی برای نقش تاج الملوک 
داشتم. کتاب خاطراتش را 6 ماه خواندم، تمرینات 

زیادی داشتم.
: شما بیمه بازنشستگی هم دارید؟

نه، فعال حقوق مادرم را دریافت می کنم و زندگی 
را می چرخانم.

بازی تان در سریال  اتمام  از  بعد   :
»معمای شاه« به دلیل عارضه مغزی یک مدت 

در بیمارستان بستری بودید. درست است؟
نه، برایم شایعه درست کرده اند. من به هیچ عنوان 

دچار عارضه مغزی نشده ام.
: دغدغه این روزهای شما چیست؟
تنها دغدغه این روزهایم بیکاری خودم و بیماری 

دخترم است.
: پایان گفت وگو با خودتان.

می خواهم خبری بدهم که تاکنون جایی نگفته ام؛ 
سال 1380 از وزارت ارشاد مجوز خواندن برای 
خانم ها دریافت کردم و در این سال ها گاهی 
برای بیماران خاص خوانده ام. یک آلبوم هم ضبط 
کرده ام اما چون خیلی سرم گرم بازی بود، ادامه 
ندادم. به هرحال این کار را هم خیلی دوست دارم 
و تصمیم دارم کارم را در حوزه خوانندگی به طور 

جدی تری پیگیری کنم.

گپی با گیتی ساعتچی بازیگر نقش تاج الملوک در سریال »معمای شاه«

دلم می خواست پزشک  شوم
 محبوبه 

ریاستی
 مریم 
محمدی

مطالعه جزو 
کارهای روزمره ام 

است و همیشه 
مطالعه می کنم. 

کتاب های 
داستانی و رمان 

بیشتر دوست 
دارم و می خوانم. 
از خواندن کتاب 

لذت می برم. 
الزمه کار یک 

بازیگر مطالعه و 
به روز بودن و 
آشنایی با اخبار 

روز است

طاهره رحمانی دختر گیتی ساعتچی:
سرطان بیماری پرخرجی است و هیچ کس به فکر ما نیست

طاهره رحمانی، تنها دختر گیتی ساعتچی است که مدتی است به سرطان مبتال شده و گالیه های زیادی 
از بی مهری ها دارد: »متاسفانه زندگی هنرمندان همیشه پر از شایعه است. برای مثال، چندی پیش مادرم 
در  روز   25 دیگر  مسایل  و  شبانه روزی  کار  و  شاه«  »معمای  در سریال  بازی  مفرط  به دلیل خستگی 
بیمارستان بستری شد تا استراحت کند. البته من خواستم این مدت طوالنی در بیمارستان بستری باشد 
و مادر تمایل داشت هر چه سریع تر مرخص شود و سر صحنه برود زیرا چند سکانس از بازی اش 
باقی مانده بود. مادرم به دلیل استرس شدید ناشی از 2 سال کار مداوم و پرداخت نشدن دستمزدش یک 
مشکل طبی پیدا کرد و این باعث شد دیگران بگویند که ایشان سکته کرده اند، در حالی که این طور 
نبود. در مورد خودم هم باید بگویم که من سرطان پستان دارم و در حال شیمی درمانی ام. بیمه سالمت 
دارم و خودم هم سرپرست خانواده هستم. سوالی که برای من به وجود آمده، این است که می گویند 
شرایط بیمه سالمت روز به روز بهتر می شود و رسیدگی بیشتری به بیماران به خصوص بیماران خاص 
می شود، در صورتی که دستکم برای من اینگونه نیست؛ چون باید بخش عمده ای از هزینه دارو هایم 

را خودم پرداخت  کنم. قبول کنید که سرطان واقعا بیماری پرخرجی است و هزینه های زیادی دارد.«
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این روزها نام ام اس بعد از اعالم عمومی بیماری آتنه فقیه نصیری بار دیگر سر زبان ها افتاده. دارم با خودم فکر می کنم که اولین بار کی و کجا نام این بیماری را شنیده ام؟ به خاطر نمی آورم ولی از وقتی یادم می آید تصویری 
که از این بیماری در ذهن داشتم و دارم، مرا مثل بیشتر بقیه مردم ترسانده است. آنقدر که وقتی مدتی به دلیل کم خونی و مشکالت عصبی، گزگز دست با تاری دید داشته ام، وحشت کرده ام که مبادا ام اس باشد. سال هاست 
نام بیماری »ام اس« را زیاد می شنویم و با نشانه هایش آشنا شده ایم و من تنها کسی نیستم که چنین ترسی را تجربه کرده ام. وقتی وارد سالنی شدم که صدای جمعیتی شاد و پرنشاط تمام فضای آن را پر کرده بود، فکر کردم 
آنها نه با ترس ما که با عین واقعیت آنچه که بعضی از ما وحشتش را داریم، دست و پنجه نرم می کنند ولی زنده اند و به معنی واقعی کلمه زندگی می کنند. نمی  دانم چند نفر از افرادی که با ترس از ابتال به ام اس به متخصص 
مغز و اعصاب مراجعه کرده اند و بعد از گرفتن جواب ام آرآی خیالشان راحت شده، حاال به معنی واقعی کلمه زندگی می کنند؟ شاید تعداد کمی! بیشتر ما برای زندگی کردن، شاد بودن و لذت بردن از داشته هایمان دنبال دلیل و در واقع 
در پی بهانه ایم و همه را نادیده می گیریم. وقتی در جمع افرادی قرار می گیری که برای زندگی دنبال بهانه نیستند و خودشان دلیل زندگی شده اند، می فهمی زندگی را خوب نفهمیده ای! چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ می ۲۰۱۶ 

روز جهانی ام اس بود. به همین مناسبت جشنی در سالن سبز پارک پردیسان تهران برگزار شد. تعداد زیادی از اعضای انجمن ام اس ایران و چند نفر از مسووالن و هنرمندان سفیر ام اس از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در این جشن حضور داشتند.

عشق، ام اس و 
ازدواج الناز و امیر

عمران  مهندس  و  ساله  الناز ۲۶ 
است. فقط 1/5 سال از تشخیص 
در  حاال  و  می گذرد  بیماری اش 
به  اینجاست.  ام اس  جهانی  روز 
نظر می رسد عالئم بیماری خیلی 
پیش تر خودشان را نشان می داده اند 
اما آنقدر پررنگ و شدید نبوده اند که 
توجه الناز را جلب کنند. خودش 
می گوید: »زیاد پیاده روی می کردم و 
گاهی متوجه می شدم زانویم خالی 
می کند یا پای چپم مثل کسانی که 
سکته کرده اند، حرکت غیرعادی 
دارد. تا اینکه اواخر سال ۹۴ یک 
حمله داشتم و دست چپم بی حس 
شد. از آنجا که بی حسی و اشکال ها 
در سمت چپ بودند، شک کردم 
و پیش دکتر رفتم که ام آرآی انجام 
شد و فهمیدم ام اس دارم. زندگی ام 
را داشتم، سر کار می رفتم، نامزد 
بودم و قرار ازدواج داشتیم و انگار 
ناگهان همه چیز متوقف شد. از 
خودم می پرسیدم چرا این طور شد؟«
این سوال نه برای الناز و نه برای 
هیچ بیمار دیگری جواب ندارد ولی 
ام اس فقط یک وقفه در زندگی اش 

ایجاد کرد و مانع تداوم آن نشد.
بستری  بیمارستان  در  مدتی  او 
شد و با تزریق کورتون التهاب ها 
و بی حسی ها برطرف شدند و به خانه 
برگشت. امیر که همسن نامزدش 
است، می گوید: »طبیعی است که 
از شنیدن این خبر خیلی ناراحت 
شدم و حتی درباره ازدواجم دچار 
تردید شدم و ترسیدم مبادا آینده مان 
خراب شود ولی خیالم راحت است 
که با هم ازدواج خواهیم کرد. حاال 
می دانم ام اس به معنی روی ویلچر 
نشستن نیست و فکر می کنم باید 
فرهنگسازی شود و مردم بدانند 
باالست.  خون  فشار  مثل  ام اس 
بقیه  افراد هم می توانند مثل  این 
با روحیه باال به زندگی شان ادامه 
دهند. ما به فرهنگسازی نیاز داریم 
تا جامعه بتواند با بیماران ام اس مثل 
افراد عادی برخورد کند؛ نباید آنها را 
پس بزند و باید اجازه حضورشان 

را در عرصه های مختلف بدهد.«

 صحرا 
بختیاری

 فایقه  نکویی 
  لیال منصور

گزارش »سالمت« از جشن روز جهانی ام اس 

ام اس از آتنه فقیه نصیری تا بهناز جعفری

دکتر محمدعلی صحراییان: آمار 
ام اس رو به افزایش است

دکتر محمدعلی صحراییان، متخصص مغز و 
اعصاب و نایب رئیس انجمن ام اس، اولین کسی 
بود که روی سن رفت و پس از خوشامدگویی 
به حاضران گفت: »سال گذشته تعدادی از شما 
عضو انجمن ام اس نبودید ولی امسال برای اولین 
بار عضو آن شده اید و اینجا حضور دارید و 
متاسفانه سال آینده هم عزیزان دیگری به جمع 
ما خواهند پیوست. خیلی ها از من سوال می کنند 
چرا بیماری ام اس مهم است؟ ما سکته مغزی، 
پارکینسون و خیلی بیماری های دیگر هم داریم؛ 
پس چرا شما اینقدر به ام اس اهمیت می دهید؟

در پاسخ به  آنها باید بگویم که ام اس ۲ ویژگی 
دارد که آن را مهم و از بیماری های دیگر متمایزش 
می کند؛ وقتی انسان پا به سن می گذارد، مثال 
در 70 سالگی انتظار دارد عارضه ای پیدا کند 
مثال سکته قلبی، مغزی، پارکینسون و... اما ام اس 
یک میهمان ناخوانده است که در عنفوان جوانی 
می آید و همراه فرد می شود. اهمیت دیگر آن به 
خاطر قشری است که مبتال می شوند. متاسفانه 
ام اس عمدتا افراد جوان و بیشتر خانم های جوان 
را درگیر می کند. از طرف دیگر، در سال های 
اخیر این بیماری در ایران شیوع رو به افزایشی 
داشته و به دلیل ناشناخته ای، آمار مبتالیان سیر 
صعودی دارد. این ویژگی ها دلیل توجه بیشتر 
به ام اس است.« وی ادامه داد: »دکتر خرازی، 
دبیر هفته ام اس، کمک کرد این برنامه اجرایی 
شود و شما ساعاتی را دور هم جمع شوید تا 
از حال وهوای همیشگی بیرون بیایید و لحظاتی 
بیماری همراهتان نباشد. افرادی که اینجا هستند، 
آمده اند تا به شما بگویند کنار شما هستیم و انشاا... 
با همیاری یکدیگر بر سختی ها فائق می شویم. 
درمان این بیماری، عمدتا هزینه های باالیی دارد 
و اگر دست در دست هم ننهیم، ممکن است 
یک بیمار ام اس قادر نباشد از عهده مشکالتش 
بربیاید. جمع امروز برای این دور هم است که 

بگوید ما کنار هم می توانیم بر این بیماری پیروز 
شویم. انشاا... روزی برسد که پایان ام اس را در 

دنیا جشن بگیریم.«

علی ربیعی: من دردتان را می فهمم
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
سخنران بعدی مراسم بود. وی گفت: »از خدای 
بزرگ سالمت، شادابی و تندرستی را برای افراد 
درگیر این بیماری و خانواده هایشان مسئلت دارم 

که سختی کار بر دوش آنهاست.
غیر از وظیفه سازمانی و دولتی، وظیفه انسانی 
و اخالقی خودم دانستم که در این جمع حاضر 
باشم. در خانواده من کسی به ام اس مبتال نبوده 
که بگویم وضعیت شما را کامال می فهمم ولی 
شرایطی داشته ام که می دانم درگیری با بیماری 
چگونه است. پسر کوچکم ۵ روز در کما بود 
و چون مادر نداشت و با هم زندگی می کردیم، 
خیلی بیشتر به او وابسته بودم. در آن مدت، هر 
روز دعا می کردم که خدایا بگذار همین طور به 
خانه برگردد. هدف ما شنیدن صداهایی است که 
کمتر شنیده می شوند، تا واقعیات را درک کنیم، 
نه اینکه صورت مساله پاک شود. به نظر من، باید 
برای مبارزه با این بیماری و موارد مشابه یک مربع 
بسازیم.  طبیعتا یکی از اضالع این مربع، دولت 
است. به هر حال، ما در دولت هم به عنوان یک 
وظیفه اداری و سازمانی و هم شخصا به عنوان 
وظیفه اخالقی و انسانی و اجتماعی خود مکلف 
هستیم دائم مطالعه و بررسی کنیم و برای حل مساله 
و کاستن از رنج بیماران، کارهایی انجام دهیم، 
اما می خواهم متواضعانه بگویم دولت به  تنهایی 
و بدون همکاری شما قادر به برنامه ریزی و حل 
مساله نیست بنابراین ضلع دیگری که باید کنار 
دولت قرار بگیرد، همین انجمن است.« ربیعی 
تصریح کرد: »در واقع، گروه های اجتماعی و 
انجمن ها باید بین دولت و بیمار قرار بگیرند و 

این ۲ ضلع را به هم متصل کنند.
ضلع سوم خانواده ها هستند. ما باید خانواده را 
به عنوان کانون اصلی کاستن از رنج بیماری 
در نظر بگیریم. ضلع چهارم این مربع سازنده 

هم خود فرد است.
اگر بتوانیم برآیند خوبی از کنار هم قرار گرفتن این 
۴ ضلع بگیریم، می توانیم به نتایج مطلوبی برسیم. 
الزم است با عقالنیت و کار کارشناسی برای حل 
مساله اقدام کنیم. امیدواریم با این رویکرد بتوانیم 
از رنج و درد بیماران و خانواده هایشان کم کنیم.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: »امروز 

یا تحت  ثبت شده اند  بیمار  حداقل ۶0 هزار 
پوشش اند و این منحنی فزاینده است. هنوز دانش 
اینکه کدام ژن خاص باعث بیماری است، وجود 
ندارد وگرنه غربالگری انجام می شد. امیدواریم در 
مورد میزان و جریان شیوع به جمع بندی برسیم. 
باید کاری کنیم که تعداد مبتالیان اضافه نشود. 

در حال حاضر حدود ۴00 میلیارد تومان پوشش 
بیمه ای برای داروها داریم، یعنی نزدیک ۹0 درصد 
داروهای ایرانی و 75 درصد داروهای خارجی 
زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند. فکر می کنم برای 
بعضی خانواده ها پرداخت همین 10-۳0 درصد 
هم کمرشکن است. داروهایی  که برای جلوگیری 
از نابینایی و فلج کامل بود، پوشش دا دیم و امسال 
5 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به افراد در حوزه 
خدماتی مثل گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و... در نظر 
گرفته ایم.« ربیعی یادآور شد: »در پیش گرفتن 
پروژه و طرح بزرگ سالمت، بخش زیادی از 
هزینه های وزارت رفاه را مصرف کرد. امیدواریم 
در سال های آینده این طرح روی پای خودش 
بایستد و به  مرور جهت گیری و سرمایه گذاری مان 

به سمت بیماری های خاص بیشتر شود.
غیر از حمایت های مادی، حمایت معنوی، توانمند 
شدن و حمایت اجتماعی جز  و مهمی از نیازهای 
این بیماران است که در سازمان بهزیستی برای 

آن تالش می شود.«
وی ادامه داد: »متاسفانه اضطراب در جامعه ما 
بیش از حد است که آن  را یکی از عوامل ابتال 

می دانند و امیدوارم بتوانیم آن  را کم کنیم.
از نظر ما، بهتر است خدمات این چنینی در خانه 
به بیماران ارائه شود. باید شرایط خانه و خانواده 
را به شکلی فراهم کنیم که محیط امنی برای بیمار 
ایجاد شود. در جامعه ما حضور چنین افرادی 
کمتر است و حقوقشان نادیده گرفته می شود و 

باید فرهنگ مناسب در جامعه ایجاد کنیم.
متاسفانه جامعه و محیط اشتغال به این بلوغ 
نرسیده اند و بیشتر جاها خیلی کاسب کارانه به 
همه چیز نگاه می شود. در واقع، فرهنگ اشتباهی 
داریم که بعضی خصوصیات منفی آن پررنگ 
است. به جای اینکه اجازه بدهیم دست روی شانه 
یکدیگر بگذاریم و بلند شویم، عادت داریم پا 

روی شانه خیلی ها بگذاریم و باال برویم. 
باید فرهنگ و اخالق را ارتقا بدهیم و نهضت 
اخالقی داشته باشیم تا این بیماران هم راحت تر 
زندگی کنند. از صمیم قلب می گویم که هر تالشی 
برای بهبود شرایط شما الزم باشد، انجام خواهیم داد. 
سعی می کنیم کنارتان باشیم و کاری انجام دهیم.«

فاطمه  هاشمی:بیمار نباید دغدغه  
دارو داشته باشد

امور  بنیاد  رئیس  فاطمه  هاشمی،  ادامه  در 
موضوع  با  را  سخنانش  خاص،  بیماری های 
تشکیل انجمن ام اس آغاز کرد و درباره تالش 
و پیگیری های دکتر خرازی گفت: »خانم خرازی 
اصرار داشت سازمانی برای این بیماری تشکیل 
شود. آنقدر برای رسیدن به نتیجه مصمم بود که 
کارش را در یک کابین در بنیاد امور بیماری های 
خاص شروع کرد. پس از آن، اولین موضوع و 
دغدغه این بود که چطور بیماران را شناسایی 
کنیم. به همین دلیل فرمی را آماده و در روزنامه ها 
بیمار  زیاد، 500  پیگیری  با  که  چاپ کردیم 
ثبت نام کردند و شناسایی شدند و بعد کار کم کم 
پیش رفت، تا االن که انجمن ام اس یک نهاد 

مستقل است.«
وی افزود: »همان طور که دکتر صحراییان گفت 
در سال های اخیر شاهد باال رفتن مراجعه و 
ثبت نام بیماران هستیم و الزم است به سمتی 
برویم که برای پیشگیری اقداماتی انجام دهیم 
و مانع این رشد فزاینده شویم، ولی در حال 
حاضر این اتفاق افتاده و تعداد زیادی از افراد 
جامعه به این بیماری مبتال شده اند، پس سوال 
این است که االن و در این وضعیت باید چه 

کارهایی انجام دهیم؟
اولین نکته ای که به ذهن هر فرد منطقی و عاقلی 
می رسد این است که باید درگیری و مشکالت 
بیماران کم شود. چند موضوع در کاهش دغدغه  
است  این  مهم  موارد  از  یکی  و  موثرند  آنها 
که نگرانی داروهایشان را نداشته باشند، دارو 
راحت تر به دستشان برسد و کمترین هزینه را 

برایش بپردازند. 
پیگیری های  خاص  بیماری های  سازمان  در 
زیادی انجام شد تا ام اس را در مجلس و دولت 
جزو بیماری های خاص به حساب بیاورند و با 
اقدامات انجمن ام اس و بنیاد بیماری های خاص، 
داروهای این بیماری هم زیر پوشش بیمه قرار 

گرفتند تا به سمتی برویم که مشکالت کمتری 
برای تهیه دارو وجود داشته باشد. با این حال، 
شرایط فعلی هنوز مطلوب ما نیست و می خواهیم 

دغدغه شما برای دارو به حداقل برسد.«
هاشمی توضیح داد: »از آنجا که اضطراب در این 
بیماری اثر دارد، الزم است محیط و فضاهای 
و  بیماران  برای  شادی  و  ورزشی  تفریحی، 
خانواده هایشان فراهم کنیم و استرس آ نها را 
تا جایی که امکان دارد، کاهش دهیم. همچنین 
برای جوانانی که مبتال شده اند، شغل ایجاد کنیم 
که قطعا در روند پیشرفت بیماری شان اثر دارد.«

دکتر مقدسی: در لحظه زندگی کنید
»اشک رازیست، لبخند رازیست

عشق رازیست...
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، 

صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی

من درد مشترکم مرا فریاد کن...«
دکتر رضا نادرمقدسی، سخنانش را با این شعر 
مشهور احمد شاملو آغاز کرد و این طور ادامه 
داد: »صحبت هایی که شنیدیم عالی بود ولی 
من می خواهم از جنبه دیگری به موضوع نگاه 
کنم. جنبه   رنجی که شاید تک تک شما حاضران 
می کشید و به قول احمد شاملو، یک درد مشترک، 
بین شما  عزیزانی   است.  رنج مشترک  یک 
هستند که به من مراجعه کرده اند و توصیه هایی 
به آنها داشته ام، می خواهم اینجا آن توصیه ها را 
تکرار کنم. نمی خواهم درباره بیماری صحبت 
کنم، نمی خواهم بگویم باید داروهایتان را 
به موقع استفاده کنید. صحبت من این است 
که در لحظه زندگی کنید. به فکر یک آینده 
واهی نباشید که قرار است من ۲۰ سال دیگر 
روی ویلچر بنشینم و با این فکر به زندگی 
ادامه ندهید. ۲۰ سال دیگر می گذرد و من 
هم روی ویلچر ننشسته ام، فقط این ۲۰ سال 
طی شده، زندگی خودم را خراب کردم. در 
لحظه زندگی کنید. از آنچه دارید، استفاده 
کنید. به فکر ناتوانی های خودتان نباشید، به 
توانایی هایتان توجه کنید؛ ببینید که دوستان و 
خانواده خیلی خوبی دارید، ببینید که در جمع 
صمیمی و خوبی هستید. به این داشته ها نگاه 
کنید و از آنها انرژی بگیرید و عشق بورزید. 
فقط می خواهم یک جمله بگویم؛ در زندگی 
خودتان و در تالشتان برای مقابله با این بیماری 

از عشق بگویید و از دوست داشتن.«

ام اس، سد راه شما نیست 
در سایت انجمن جهانی ام اس نوشته 
آخرین چهارشنبه ماه می  هر سال 
به عنوان روز رسمی جهانی ام اس 
در نظر گرفته شده و در طول این 
ماه در سراسر دنیا برنامه هایی برگزار 
می شود. سال ۲00۹ برای اولین بار 
انجمن بین المللی این روز را به عنوان 
روز جهانی ام اس نامگذاری کرد. از 
آن سال به بعد، هر ساله با تمرکز بر 
جنبه های متفاوت بیماری،  با صدها 
هزار نفر از افرادی که در سراسر 
دنیا با این بیماری درگیرند، همراه 
می شویم. روز جهانی ام اس، یک کار 
گروهی است تا پیام اصلی این مرکز 
جهانی با کار گروهی کارکنان آن به 

تمام جهان فرستاده  شود.
روز جهانی ام اس روزی است که 
همبستگی و امید جهانی را برای 
روز،  این  بگیریم.  جشن  آینده، 
اعضای جهانی ام اس را متحد می کند 
تا داستان هایشان را با یکدیگر به 
اشتراک بگذارند، سطح آگاهی را باال 
ببرند و با هر کسی که با ام اس درگیر 

است، همراهی و همکاری کنند.
موضوع روز جهانی سال ۲01۶، 
استقالل و خودکفایی بیماران است. 
این رویکرد برای ما آشکار خواهد 
کرد که بیماران ام اس تا چه حد 
نشان  و  باشند  مستقل  می توانند 
خواهیم داد این خودکفایی برای 

هر کس جلوه متفاوتی دارد.
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پرواز درناها با ام اس
با  را  کارش  درنا«  »هزاران  گروه 
ساخت درنا برای کودکان مبتال به 
سرطان آغاز کرد. شعار و تاکید درناها 
این است که بیماران صعب العالج 
برای غلبه بر بیماری، پیش و بیش از 
هر چیزی به »امید« نیاز دارند. یکی 
از اعضای گروه به شعار جهانی روز 
ام اس اشاره می کند و می گوید: »این 
جمله با حرف های بیماران کامل 
می شود که ام اس مانع من نمی شود 
که بخواهم کار کنم، ام اس مانع من 
نمی شود که یک مادر باشم، ام اس 
مانع من نمی شود که عضوی از 
یک خانواده باشم. گروه هزاران درنا 
هم با این شعار جلو آمد که ام اس 
جلوی مرا نمی گیرد که بخواهم مهر 
بورزم، ام اس جلوی مرا نمی گیرد که 
بخواهم به دیگران خوبی و محبت 
کنم، ام اس جلوی مرا نمی گیرد که 
بخواهم امید داشته باشم. بیماران 
ام اس بیش از هر چیزی به امید نیاز 
دارند که به کار ما گره خورده است.
در  می خواهیم  ما  که  آنجایی  از 
روزهای جهانی خاص با ساخت 
درناها با بیماران همراه شویم، امروز 
اینجا هستیم تا با کمک بیماران و 
خانواده هایشان درناهای جدیدی 
بسازیم. از قبل هم درناهایی داریم که 
مجموعشان با درناهای امروز به هزار 
می رسد و هفته آینده آنها را در بخش 
ایمونولوژی و روماتولوژی مرکز 
طبی وصل می کنیم.« او درباره ادامه 
فعالیت گروه هزار درنا می گوید: 
»بیماری هست، درد هست و سختی 
هم هست و برای غلبه بر آن امید 
الزم است. سعی می کنیم در مراکز 
و انجمن ها حضور داشته باشیم تا به 
بیماران و خانواده هایشان امید بدهیم. 
کاری را که از دستمان برمی آید، 
انجام می دهیم و سعی می کنیم بین 
برنامه ها بیش از یک ماه فاصله نباشد. 
گروه هزاران درنا می خواهد کارش 
بلندمدت باشد و آهسته و پیوسته آن 
 را ادامه دهد. به همین دلیل فقط دنبال 
آدم هایی هستیم که وقت بگذارند، 
به این کار باور داشته باشند و آن را 
انجام دهند.« وقتی خودم اولین بار به 
انجمن ام اس رفتم، فهمیدم این افراد 
بیش از هر چیزی به امید نیاز دارند. 
اگر رابطی بین پزشک و فرد بیمار 
باشد تا اطالعات را ساده کند و به 
بیمار بگوید با چه شرایطی روبرو 
خواهد بود، او بهتر می تواند با آن 
کنار بیاید. در بسیاری از کشورهای 
دنیا کسانی که بیمارند، مثال به سرطان 
مبتال هستند، جمع هایی دارند که 
تبادل  یکدیگر  با  بیماری  درباره 
اطالعات می کنند و می گویند من 
هم چنین مراحلی را طی کرده ام. 
آنها از تجربیات بیماری شان برای 
هم می گویند و این کار کمک بزرگی 
برایشان است. چنین روابطی برای 
لحظاتی که شاید بیمار قطع امید کرده 
باشد، خیلی مهم و موثر است. الزم 
است این فاصله پر شود و کسی به 
بیمار کمک کند تا بتواند بار غمش 
را نگه دارد، کسی که آن فضا را شاد 
کند، کسی که درد او را بفهمد و 
بشناسد. در بعضی کشورها مراکز 
حمایتی این وظیفه را دارند؛ افراد 
عضو می شوند، وبالگ می نویسند 
و به هم کمک می کنند تا از دوره ها 
و مراحل سخت بیماری عبور کنند. 
تالش ما هم این است که با این 
روش به بیماران ام اسی کمک کنیم. 
می خواهیم به آنها بگوییم می توانند 
به دیگران امید زندگی بدهند. شاید 
هر کدام از بیماران ام اس توانایی 
ویژه ای داشته باشد و یک کار خاص 
انجام بدهد، مثال ساز بزند، ورزش 
خاصی انجام بدهد، در کارش موفق 
باشد و... ولی وقتی بداند که می تواند 
دست فرد دیگری را بگیرد و به 
او کمک کند، ناخودآگاه این امید 
ایجاد  هم  خودش  در  انرژی  و 

می شود.«

مژگان با ام اس در رشته پزشکی موفق شد
مژگان قهاری ۴0 ساله است، متخصص مغز و اعصاب. اواخر دوره تخصص دخترانش ۴ و 
۶ ساله بودند که ام اس با تمام قدرت به او حمله کرد. گاهی اوقات بی خبری، خوش خبری 
است ولی مژگان خوب می دانست با چه شرایطی روبرو است و بیماری اش از کدام نوع 
است. تخصص مغز و اعصاب یعنی دانستن تمام جزییات آنچه بر خودش می گذرد. 
بیماری مژگان از نوع پیشرونده بود و باعث شد سمت چپ پزشک جوان پس از ۲-1 
حمله اول دچار ضعف شدید شود. خودش می گوید تعداد کمی از بیماران ام اس شرایط 
مشابه او را دارند که خیلی زود روی ویلچر نشستند، ولی پزشک جوان زمین گیر نشد. 
او از سال ۹0 با انجمن ام اس همکاری می کند؛ به اعضای انجمن مشاوره می دهد و کنار 
آنهاست تا با بیماری شان کنار بیایند و هر کاری از دستشان برمی آید برای خودشان انجام 

دهند. مژگان می گوید: »مثل هر اتفاق بدی، خدا توانایی مقابله با این درد را به من داد.«

راحله با ام اس، مادر پرنشاطیست
راحله از آن زنان پرنشاط، پرانرژی و سرحالی است 
 که باورت نمی شود دختر 1۲ ساله ای داشته باشد. 
۳ سالی پایش مشکل داشت و بی حس می شد ولی 
چون فقط از گردن به پایین ام آرآی گرفته بود، ام اس 
تشخیص داده نمی شد. باالخره درد گردن او را به 
مطب پزشک دیگری کشاند. خودش می گوید: 
»تا قبل از تشخیص نهایی، خودم حدس می زدم 
که شاید اینها نشانه ام اس باشد ولی انتظار نداشتم 
ببیند و خیلی راحت  پزشک جواب ام آرآی را 
بگوید: »می بینم که ام اس هم داری؟!« توقع این 
برخورد را نداشتم و با گریه به خانه مادرم رفتم 
ولی خیلی زود دوباره خودم را پیدا کردم.« راحله 
ادامه می دهد: »آنقدر همیشه سرحال و خندان بودم 
که پدرم تا ۳-۴ سال باور نمی کرد دختری مثل من 
می تواند ام اس بگیرد و هنوز هم آن روحیه را داشته 
باشد.« بیشترین عارضه ام اس برای راحله احساس 
خستگی زودهنگام است. او می گوید  ام اس شبیه 

یک سرماخوردگی دائمی است.

مهدی صفایی: هر اتفاقی خیر است
مهدی صفایی، آخرین سفیر ام اس بود که صحبتش را با 
داستانی نمادین آغاز کرد: »کودکی در مدرسه ای دورافتاده 
درس می خواند که چون یکی از پاهایش کوتاه تر بود، همیشه 
دیر به مدرسه می رسید. یک روز که هنوز به کالس نرسیده 
بود، بچه ها از معلمشان پرسیدند: »چرا خدا پای او را کوتاه تر 
کرده است؟« و معلم جواب داد: »خدا این کار را کرده تا 
از آن باال راحت تر پیدایش کند.« از آن روز به بعد همه 
بچه ها در مدرسه لنگ لنگان راه می رفتند. من مطمئنم در 
هر اتفاقی خیری است و خداوند آنقدر خاص و بزرگ 
است که همه ما را خاص می بیند و بسیار خوشحالم که 

به من اجازه دادید به عنوان سفیر ام اس کنارتان باشم.«

دختر ایل با ام اس زندگی اش را ساخت
مونا طهماسبی 50 ساله است. او خیلی زود ازدواج کرد؛  او 
می گوید: »سال های جنگ و سختی بود. بچه اولم سقط شد و 
بچه دومم بر اثر بیماری شدید، یک شبه از دستم رفت.« وقتی 
فرزند دومش را هم از دست داد. نشانه های ام اس در بدنش 
آشکار شد ولی آن زمان ام اس بیماری ناشناخته ای بود. همه 
گمان می کردند تغییرات جسمی و مشکالت مونا به دلیل سقط 
 فرزند اول و فوت فرزند دوم است. مونا می گوید: »روزی 
۲5 قرص اعصاب می خوردم. بعد بیماری پیش رفت و مدتی 
فلج شدم ولی من بچه کوهستان بودم و مادربزرگم سوارکار ایل 
بود. خودم هم آرام و قرار نداشتم. با اینکه خیلی زود ازدواج 
کرده بودم و در زندگی خانوادگی هم مشکالت زیادی داشتم، 
همیشه پرانرژی و قوی بودم. بیماری را زیر پایم گذاشتم و از 
جا بلند شدم. بچه سومم را هم داشتم که سال 77 نشانه های 
در  ماشین ها  می کردم حرکت  احساس  کردم.  پیدا  جدیدی 
چند خیابان دیگر، روی کمرم ارتعاش دارد و قدرت حرکت 
ندارم. دوباره دکتر رفتم. این بار با نامه نورولوژیست و انجام 
ام آرآی، فهمیدم ام اس دارم. قبل از تشخیص بیماری، به دلیل 
تشخیص و عمل جراحی اشتباه، چشمانم مشکل پیدا کردند.« 
وی می افزاید: »من در رختخواب بودم و اطرافیان می دانستند 
بیماری ام چیست. یکی می آمد و می گفت خاک توی چشمم 
نخوابیده ام و هر کس چیزی  آن یکی می گفت شب  رفته، 
می گفت. آنها می دانستند ام اس دارم ولی به خودم نمی گفتند. 
بعد ماهی 1-۲ بار تزریق کورتون داشتم تا التهاب ها از بین 
برود و بتوانم از جایم بلند شوم. در این چند سال به دالیل 
و بهانه های مختلف دست و پا و استخوان هایم شکسته ولی 

خدا دل کسی را که دوست دارد، نمی شکند.«

چهره های حاضر در جشن از ام اس و برخوردشان با این بیماری گفتند

آمده بودیم انرژی بدهیم، انرژی گرفتیم و رفتیم!

علیرضا خمسه: ام اس بیماری 
جوان ها و خوش  قیافه هاست

رامبد جوان، اولین سفیر ام اس بود که با تشویق 
حاضران روی سن رفت و علیرضا خمسه را 

نیز دعوت کرد.
خمسه پس از اینکه از بودن در جمع حاضران 
و داشتن عنوان سفیر ام اس ابراز خوشحالی 
کرد، به روش خودش درباره این بیماری حرف 

زد و گفت:
»ام اس بیماری جوان ها و خوش  قیافه هاست. 
رامبد همیشه جوان است و حتی ۹0 ساله هم 
بشود، هنوز جوان خواهد بود. من از جوانی 
عبور کرده ام ولی با زیبایی ام چه کنم؟ رامبد 
می گوید من زیبایی را هم رد کرده ام ولی از 
من زیباتر دیده اید؟  وی در پایان گفت: »آرزو 

می کنم روزی که دوست دارم خیلی دیر نباشد، ریشه این بیماری 
خشک شود، آروز می کنم روزی که دوست دارم خیلی دیر نباشد،  در هیچ خانه ای هیچ 
فرد بیماری با این اسم نباشد. آرزو می کنم روزی بیاید که واقعا شاد باشیم و خنده را 
قشنگ یاد گرفته باشیم. همه چیز گذراست و از هر مصیبتی عبور می کنیم، اگر خندیدن 
را به معنی واقعی یاد گرفته باشیم و بتوانیم به هر مصیبتی بخندیم. اگر جامعه عبوس 
ما که پر از استرس است، رها و خندان شود و به رفاه نسبی برسد، دیگر چیزی به اسم 

ام اس نخواهیم داشت.« 

نگار جواهریان: خواهر من هم ام اس دارد
نگار جواهریان با 7 سال سابقه حضور بین سفیران ام اس، یکی 
به  صحراییان  دکتر  است.  انجمن  این  سفیران  قدیمی ترین  از 
طنز درباره سابقه عضویت او گفت: »خانم جواهریان 7 سال 
است که سفیرند. انشاا... از امسال وزیر امور خارجه باشند.« او 
با اشاره به فیلم »طال و مس« گفت: »آنقدر فرصت نداشتم که 
بتوانم بیش از این کاری انجام دهم و به اندازه کافی فعالیت 
داشته باشم ولی خیلی خوشحالم که اینجا هستم. در این یک 
سال متوجه شدم که خواهر من هم به ام اس مبتال شده و این 
مساله باعث شد امسال با درک عمیق تر و شاید متفاوتی کنارتان 
باشم. ام اس الاقل برای خانواده ما پیامی داشت که همه شما 
بهتر می دانید؛ دم را غنیمت بشمارید.امیدوارم همیشه  را  آن  

همین طور پرانرژی و شاد ببینمتان.«

بهاره رهنما: بهناز جعفری امروز دچار حمله شد اما او قوی 
است و ام اس شوخی!

بهاره رهنما، یکی دیگر از سفیران ام اس بود که روی سن رفت و از بودن در جمع 
بیماران ابراز خوشحالی کرد و گفت: »ظاهرا من آمده ام که به شما انرژی بدهم ولی در 
واقع، از حضور بین شما انرژی می گیرم. برای بودن در این انجمن، دو ماموریت دیگرم 
را تفویض کرده ام زیرا دوست داشتم در جمعی باشم که هم خیریه باشد و هم انجمن.«
وی، بهناز جعفری را به عنوان هماهنگ کننده اصلی حضور هنرمندان و سفیران ام اس 
در این برنامه معرفی کرد و افزود: »قرار بود بهناز جعفری هم امروز همراهمان باشد. 
جدای از نگار و رامبد - با او بود،  با وجود اینکه هماهنگی حلقه سفرای ام اس – 
متاسفانه دقیقا همین امروز دچار حمله شد.« رهنما از قول جعفری گفت: »زمانی که در 
بیمارستان پالس تراپی می شدم، قطره های ِسُرم را که می دیدم برای اولین بار فکر کردم 

چقدر این قطره ها شبیه دانه های تسبیح هستند و شروع کردم با دانه دانه آن قطره ها اسم خدا را به زبان 
آوردن و دعا کردن. برای بهناز دعا می کنیم و می دانم آنقدر قوی است که امروز را هم جزو یکی از شوخی های زندگی اش 
بداند.« وی ادامه داد: »من هم به تازگی  در جمع دوستانم یک بیمار ام اسی دارم که او هم مثل شما خیلی شجاع و قهرمان 
است. به خاطر او، زندگی من این روزها خیلی قشنگ تر شده است. از روزی که بیماری دوستمان مشخص شده و ما هم 
باخبر شده ایم، بیشتر می خندیم، فیلم های کمدی می بینیم، جاهایی که ناراحت می شویم، نمی رویم و سعی می کنیم دنیا را 
بهتر ببینیم. هر چقدر به ما بگویند در لحظه زندگی کنید، متوجه نمی شویم و ام اس یک تلنگر است تا متوجه زندگی شویم 
و قدر آن  را بدانیم. من، بهناز و دوست دیگرمان سعی می کنیم فرهنگسازی کنیم و همه جا درباره اینکه دوستمان بیمار 
است، حرف می زنیم، حتی وقتی برای خرید خواروبار می رویم، حرفش را پیش می کشیم تا مردم را با این بیماری آشنا 
کنیم.از امروز که اینجا آمده ام به شما می گویم با تمام وجودم کنارتان هستم و هر کاری از دستم بربیاید، انجام خواهم داد.« 

رامبد جوان: هر کاری از دستم بر آید انجام دهم
دکتر صحراییان د ر این برنامه از علیرضا خمسه پرسید: »تفاوت و شباهت 

ما پزشکان با شما هنرمندان در چیست؟«
خمسه به طنز پاسخ داد: »شما مردم را مریض می خواهید ولی ما مردم را شاد 
و خندان می خواهیم. شباهت ما این است که هر دوی ما دلمان می خواهد 
حال مردم خوب باشد و خوشحال باشند، اما تفاوت این است که شما 
همیشه موفق هستید ولی ما همیشه موفق نیستیم.« او رامبد جوان را به عنوان 
یکی از سفیران جدید ام اس معرفی کرد و جوان به حاضران قول داد: »تمام 
تالشم را می کنم که کنارتان باشم و هر کاری از دستم برمی آید انجام دهم و 

به عنوان یک برنامه ساز و کسی که با رسانه در تماس است، کنارتان باشم.«

آتنه فقیه نصیری: استندآپ ام اس!

رامبد جوان، از همبازی قدیمی اش در سریال »خانه سبز« دعوت کرد تا در جمع سفیران ام اس 
حاضر شود. آتنه فقیه نصیری، بازیگر سینما و تلویزیون که به ام اس مبتال شده و این موضوع 
را به تازگی اعالم کرده، گفت: »من خودم ام اسی هستم، چرا باید سفیر باشم؟ حال و احوالم 
معلوم است ولی چون رامبد اینجاست، می خواهم استندآپی درباره ام اس داشته باشم و خاطره 
جالبی از بیماری ام بگویم؛ یک روز صبح زود برای پیاده روی نزدیک خانه خودمان رفته بودم. 
یکی-دو بار رفتم و برگشتم ولی در دور دوم متوجه شدم پایم خالی می کند و نمی توانم خوب 
راه بروم... همین موقع یک ماشین نیروی انتظامی نزدیک من نگه داشت و یکی از ماموران 
نیروی انتظامی پیاده شد و پرسید: »خانم فقیه نصیری مشکلی برایتان پیش آمده؟« متوجه دلیل 
سوالش شدم و گفتم: »من مست می  الهی ام.« گفت: »پس اجازه بدهید برسانیمتان.« که جواب 
دادم: »خانه ای ندارم که تعارف کنم شما هم تشریف بیاورید.« حاال هر وقت پایم خالی می کند 

و این طور راه می روم، می گویم من مست می  الهی ام.



که  کرده اند  اختراع  ماده ای  دانشمندان 
می تواند کارکرد غضروف را تقلید کند و 
غضروف ها  رشد  تحریک  باعث  احتماال 
با  لندن  سلطنتی  کالج  پژوهشگران  شود. 
همکاری گروه دیگری از دانشمندان موفق 
به ساخت نوعی ماده زیستی شبیه شیشه 
شده اند که می تواند عملکرد غضروف را 
در گرفتن ضربه ها و تحمل وزن بدن تقلید 
ترکیب  در  مختصر  تغییرات  اعمال  کند. 
این ماده که Bio-glass یا زیست-شیشه 
آن  از  کند  قادر  را  دانشمندان  دارد،  نام 
استفاده های متفاوتی کرده و آن را جایگزین 
غضروف های از دست رفته نقاط مختلف 
بدن کنند. این پژوهشگران می گویند: »ماده 
جدید حتی می تواند رشد دوباره غضروف ها 
را در ناحیه مفصل زانو تحریک کند؛ پدیده ای 

که تا پیش از این امکان پذیر نبوده است.«
بدن  در  پیوندی  بافت  نوعی  غضروف ها 

هستند که در قسمت هایی مانند مفاصل و 
فواصل بین مهره ها در ستون فقرات یافت 
می شوند و به حرکت نرم تر بدن کمک می کنند 
غضروف ها،  دیدن  آسیب  در صورت  اما 
ترمیم آنها دشوار خواهد بود. زیست-شیشه 
از سیلیس و نوعی پالستیک یا پلیمر به نام 
پلی کاپروالکتون تشکیل شده و قابلیت های 
غضروف مانند انعطاف پذیری، قدرت، دوام 
و مقاومت را داراست. این ماده می تواند به 
شکل نوعی جوهر تولید شود و به کمک 

به صورت  سه بعدی،  چاپگرهای  فناوری 
سلول های  تحریک کننده  که  ساختارهایی 
غضروف برای رشد دوباره هستند، دربیاید. 
این روند در شرایط آزمایشگاهی با موفقیت 
طی شده است. جالب اینجاست این ماده 
به  قابلیت  این  دارد.  خودترمیمی  توانایی 
دانشمندان اجازه می دهد زیست-شیشه را به 
صورت سه بعدی چاپ کرده و از آن به عنوان 
جایگزینی قابل اعتماد برای غضروف های 

واقعی استفاده کنند. 
ترکیب یکی از انواع زیست-شیشه برای 
ستون  در  مهره ها  بین  دیسک  جایگزینی 
فقرات مناسب است و نوع دیگر آن می تواند 
برای افرادی که از آسیب دیدگی غضروف 
زانو رنج می برند، کمک کننده باشد. در حال 
حاضر، ترمیم غضروف های آسیب دیده به 
کمک روش های جراحی چندان مطلوب 
نیست و اغلب افراد در نهایت ناگزیر به انجام 

می شوند؛  مفصل  کامل  تعویض  جراحی 
اتفاقی که تحرک مفصل بیمار را محدود 

می کند. 
این  کمک  »به  می گویند:  پژوهشگران 
ماده جدید می توان نوعی داربست بسیار 
ظریف تولید کرد که با وارد کردن آن داخل 
غضروف آسیب دیده، سلول های غضروف 
برای رشد دوباره تحریک خواهند شد و 
کرد.  خواهند  رشد  داربست ها  این  روی 
به این ترتیب غضروف طبیعی با عملکرد 
طبیعی خود ایجاد خواهد شد. پس از پایان 
ترمیم غضروف، داربست زیست-شیشه ای 
بدن  به وسیله  زمان  در طول  و  آرامی  به 
جذب و دفع می شود.« البته این ماده هنوز 
برای آزمایش در بدن انسان تایید نشده و 
دانشمندان معتقدند احتماال تا زمان عملی 
شدن این ایده در بدن انسان ها 10 سال طول 

خواهد کشید.

نقشه سالمت

رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن: »احیای 
واقعی مرکز تحقیقات 

گیاهان دارویی و 
شناسایی گونه های 

مختلف از ابزارهای 
مناسب تولید علم، 

دارو و ثروت در استان 
است.«

 مدیرکل منابع طبیعی 
ایالم: »با توجه به ارزش و 

اهمیت منابع طبیعی، جنگل ها 
و مراتع در پیشگیری و 

کاهش بالیای طبیعی، نگاه 
مسئوالن به منابع طبیعی باید 

نگاهی جامع باشد.«

محمد رضا گلزار و دیا میرزا، بازیگر هندی، در صحنه ای از فیلم »سالم بمبئی« 
در حال بازی در نقش پزشک.          
                                                                                                       سپید

زهرا نعمتی، کماندار معلول کشورمان که دو سهمیه المپیک و پارالمپیک را کسب 
کرده، در چهل و سومین مجمع کمیته ملی المپیک با حضور محمود گودرزی 
وزیر ورزش تجلیل شد.                                                                     فارس

دوربين سالمت

با ورزش به جنگ 
سرطان بروید

که  می دانند  همه  دیگر  حاال 
ورزش برای سالمت روان و 
جسم مفید است. عده زیادی 
نیز می دانند ورزش می تواند 
پیشگیری  به سرطان  ابتال  از 
سرطان؟  نوع  چند  اما  کند 
باورکردنی نیست اما پاسخ این 
پرسش 13 نوع سرطان است! 
بله، ورزش کردن می تواند از 
شما در برابر ابتال به 13 نوع 

سرطان محافظت کند.
جدید  گسترده  پژوهش  یک 
ورزش  می دهد  نشان  نه تنها 
سرطان هایی  نوع  چه  از 
حتی  بلکه  می کند  پیشگیری 
احتمال  کاهش  دقیق  عدد 
ابتال به سرطان را نیز به ما اعالم 
انجام شده  پژوهش  می کند. 
روی یک میلیون و 400 هزار 
افرادی که  نفر نشان می دهد 
را  ورزشی  فعالیت  بیشترین 
که  کسانی  به  نسبت  دارند، 
کمترین میزان فعالیت ورزشی 
سال،   11 طول  در  دارند،   را 
معرض  در  کمتر  درصد   42
 خطر ابتال به سرطان مری و 
معرض  در  کمتر  درصد   27
کبد  سرطان  به  ابتال  خطر 
خواهند بود. همچنین در این 
مقایسه خطر بروز سرطان های 
چشمگیری  کاهش  نیز  زیر 

نشان می دهد:
سرطان ریه 26 درصد
سرطان کلیه 23 درصد
سرطان معده 22 درصد
سرطان رحم 21 درصد

میلویید  خون   سرطان 
20 درصد

میلوما 17 درصد
سرطان روده بزرگ 16 درصد
سرطان سر و گردن 15 درصد
سرطان راست روده 13 درصد

سرطان مثانه 13 درصد
سرطان پستان 10 درصد

پژوهش،  این  انجام  برای 
ملی  موسسه  دانشمندان 
نتایج  آمریکا،  در  سرطان 
حاصل از پژوهش های متعدد 
انجام شده در آمریکا و اروپا 
را با یکدیگر تجمیع و همه 
تحلیل  واحد  به طور  را  آنها 
افرادی  پژوهشگران  کردند. 
را که بیش از 90 درصد مردم 
با  می کردند،  ورزش  جامعه 
میزان  کمترین  که  اشخاصی 
ورزش را در زندگی روزمره 
خود داشتند، مقایسه کردند. 
میزان فعالیت ورزشی گروه 
از  بیش  کمی  تقریبا  اول 
روزانه یک ساعت پیاده روی 
سریع بود، اما به طور میانگین 
ورزشکاران  گروه  افراد 
هفته  در  ساعت   2/5 حدود 
فعالیت متوسط ورزشی مانند 
می دادند.  انجام  پیاده روی 
می گویند:  پژوهشگران 
در  بیشتر  فیزیکی  »فعالیت 
کاهش  با  فراغت،   اوقات 
7 درصدی در احتمال ابتال به 
همراه  سرطان ها  انواع  تمام 
تاکید  همچنین  آنها  است.« 
درباره  نتایج  این  می کنند 
افراد مختلف در جمعیت های 
و  می کند  صدق  مختلف 
افرادی  حال  شامل  به ویژه 
هم می شود که دچار اضافه 
وزن و چاقی هستند یا سیگار 

می کشند.

توصیه هفته

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

 به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 
■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 

شرکت های سفارش دهنده  است. 
■ کلیه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  کتبی  اجازه  به کسب  منوط 

است.

فناوری نوینی برای جایگزینی غضروف ها

 دکتر محمد محمدي، معاون بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
شاهرود، موفق شد قله ۸۸4۸ متری اورست 
معروف به بام دنیا را درساعت 12 روز پنجشنبه 

30 اردیبهشت 1395 فتح کند.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، 
دکتر محمدی در ساعت 12 روز پنجشنبه 30 
اردیبهشت 1395برابر با 19 ماه مي 2016 و 
بعد از چهارده ساعت تالش موفق به صعود به 
قله ۸۸4۸ متری اورست و به اهتزاز در آوردن 
پرچم پر افتخار جمهور اسالمي ایران و اعالم 
شعار وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي 

شاهرود بر بام دنیا شد.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 
در گفتگویی با روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی شاهرود عنوان کرد: »خداوند بزرگ را 
شاکرم که در این صعود که همراه باسختي هاي 
زیادي بود توانستم شعار معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت با عنوان »سالمت؛ حقي براي 
همه« وشعار دانشگاه علوم پزشکي شاهرود با 
عنوان »سالمتي و شادابي با ورزش و تغذیه  
صحیح« را بر بلنداي بام دنیا به نمایش بگذارم.«

دکتر محمدي در خصوص  این صعود بزرگ 
که نام وي را در جرگه فاتحان قله اورست  
ثبت کرد، اظهار داشت: »در 13 فروردین سال 
جاري از ایران عازم شدم. حرکت به سمت بیس 
کمپ، صعود به قله ي کاالپاتار و آیلندپیک قبل 
از صعود اصلي از جمله برنامه هاي مقدماتي 

من بود.«  او با اشاره به حفظ و افزایش آمادگي 
جهت صعود گفت: »حفظ رژیم غذایي و 
کاهش وزن در بیس کمپ و پیمایش 15 بار 
مسیر بیس کمپ و گروک شیپ )یک کمپ 
پایین تر از بیس کمپ اورست( در طي دوران 
هم هوایي براي حفظ آمادگي و انجام موفق دو 
بار صعود به کمپ دو و سه براي هم هوایي از 
دیگر برنامه ها و فعالیت هایي است که قبل از 

صعود انجام دادم.«
فاتح قله اورست درادامه از تصمیم و برنامه 
نهایي صعود به اورست گفت وافزود: »در 
چهاردهم مي )25 اردیبهشت( به سمت  کمپ 
دو حرکت کردیم و یک روز درکمپ دو توقف 
داشتیم سپس در شانزدهم مي)27 اردیبهشت( 

به کمپ سه حرکت کردیم.«
او با اشاره به اجبار جهت توقف در کمپ سه به 
دلیل شرایط جوي بیان داشت: »هفدهم مي به 

دلیل شرایط بد آب و هوایي در کمپ سه توقف 
نمودیم و لذا با تاخیر یک روزه در برنامه مواجه 
شدیم وخوشبختانه در هجدهم مي حرکت به 
سمت کمپ چهار را آغاز کردم که پیمایش 
مسیر طوالني و دشوار کمپ سه به چهار هشت 

ساعت به طول انجامید.«
پزشکي  علوم  دانشگاه  بهداشتي  معاون 
شاهرود، حرکت به سمت قله از کمپ چهار 
را نیز به این ترتیب بیان نمود: »ساعت 22 
هجدهم مي ماه از کمپ 4 به سمت قله به راه 
افتادم و تا ارتفاع ۸هزار و 500متری را به دلیل 
خرابی ماسک اکسیژن تقریبا بدون اکسیژن و 
با مقاومت در مقابل شرپا که اظهار می داشت 
چنین صعودی خیلی خطرناک است و اصرار 
من به ادامه صعود بدلیل شرایط خوب جسماني 
و رواني طي کردم که در نهایت شرپای مذکور 
مجبور شد حدود 5 ساعت مانده به قله یک 
ماسک اکسیژن دیگر از یکی از دوستان خود 
که در حال فرود بود قرض نماید و از آن پس 
صعود روند طبیعی خود را طی کرد و ساعت 
12 ظهر بعد از 14 ساعت تالش در هواي بسیار 

سرد و طوفاني موفق به صعود به  قله شدیم.«
دکترمحمدي که موفق به فتح بام دنیا شده است، 
وضعیت بازگشت از قله اورست به بیس کمپ 
را بدین ترتیب بیان داشت: »از قله تا کمپ چهار 
را در مدت 5 ساعت پیمودیم. شب را در ارتفاع 
۸هزار متري و دماي منفي بیست درجه داخل 
چادر توقف نمودیم سپس در مدت 13 ساعت 

حرکت و فرود مستقیم از کمپ چهار به بیس 
کمپ را در بیستم مي طي کردیم.«

او ضمن  اشاره به سابقه کوهنوردي خویش 
از دوران دبیرستان اظهار داشت: »اولین صعود 
قله شاهوار را در 20سالگي در دي ماه انجام دادم 
وصعود به کلیه قلل مطرح داخلي، گذراندن 
دوره هاي مقدماتي کوهنوردي، سنگ نوردي 
و برف و یخ و دوره ي پیشرفته ي برف و یخ، 
صعود به قله 6654 متری مراپیک در رشته 
کوههاي هیمالیا نخستین هدف برون مرزی 
من بود که در روز شنبه 9 آبان 1394 موفق به 

انجام آن شدم.«
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 
همچنین از تصمیم خود جهت صعود به قله 
اورست و برنامه ریزي و نوشتن طرح صعود 
اعالم کرد: »با توجه به صعود موفق در شرایط 
سخت آب و هوایي هیمالیا به قله مراپیک  و 
عالقه ي شدید به صعود اورست، تصمیم به 
صعود قله در آبان ماه سال گذشته گرفتم و برنامه 

ریزي و نوشتن طرح صعود را آغاز کردم.«
دکتر محمدي  از برگزاري 10 اردوي آمادگي 
و صعود زمستاني در آخر هفته ها در راستاي 
طرح صعود به شرح زیرسخن گفت: »قله 
شاهوار دو بار، قله توچال سه بار، قله پرسون 
یک بار، قله شاه نشین یک بار، قله ریزان یک 
بار، قله آزاد کوه یک بار، قله سبالن یک بار و 
برنامه هاي بدن سازي و هوازي سالن و طبیعت 

هر روز و...«

فتح قله اورست توسط معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اغلب ما به این نکته آگاهیم که چهره اغلب 
اشخاص شبیه والدینشان است و اقوام هر 
همان  خاص  ظاهری  ویژگی های  نژادی 
نژاد را دارند. در این میان برخی ویژگی های 
ظاهری ژن مخصوص به خود را دارند که 
تاکنون کشف شده و وجود آنها به عنوان 
رنگ  مثال  ویژگی ها  این  ایجاد  مسوول 
چشم، به اثبات رسیده است. جالب است 
بدانید دانشمندان به تازگی دریافته اند شکل 
بینی انسان نیز درست مانند رنگ چشم و 
گروه خونی ژن مخصوص به خود را دارد 
و هم اکنون ژن هایی که باعث ایجاد شکل 
بینی هر انسان می شوند، شناسایی شده اند. 
این ژن ها 4 تا هستند و عمدتا میزان پهنای 
بینی و »نوک تیز بودن« آن را تعیین می کنند. 

تنوع  مختلف  اقوام  میان  مذکور  ژن های 
بسیار زیادی دارند. پژوهشگران می گویند: 
»کشف این ژن ها راه را برای دستیابی به 
طول  در  انسان  چهره  تغییرات  چگونگی 
زمان و مثال رسیدن انسان به چهره کنونی از 
زمان انسان نئاندرتال هموار می کند.« به گفته 
آنها، تغییرات چهره انسان می تواند ناشی از 
تغییرات ژن های انسان در اثر تحوالت محیط 
باشد. مثال بینی عضوی است که برای تنظیم 
رطوبت و حرارت هوایی که تنفس می کنیم، 
کاربرد دارد و احتماال تفاوت شکل بینی افراد 
در محیط های گرم تر با محیط های سردتر 

به دلیل همین عملکرد آن است. 
کالج  از  لینارس  روییز  آندره  پروفسور 
دانشگاهی لندن و سرپرست این پژوهش 

می گوید: »مدت زیادی است که حدس زده 
می شود شکل بینی انسان بازتابی از محیط 
زندگی او است. به عنوان مثال بینی باریک 
اروپایی ها به دنبال تطابق با هوای سرد و 
خشک شکل گرفته است. با شناسایی ژن های 
جدید ما ابزار جدیدی برای آزمودن این 
نظریه در اختیار داریم. همچنین این کشف به 

ما کمک می کند دریابیم چرا و چگونه برخی 
بیماری های ژنتیکی مادرزادی صورت را 

درگیر می کنند.« 
برای انجام این پژوهش، دانشمندان نمونه 
DNA بیش از 5 هزار و 900 زن و مرد 
کلمبیا،  برزیل،  مختلف  کشورهای  از  را 
قرار  بررسی  مورد  پرو  و  مکزیک  شیلی، 
دادند و به طیف گسترده ای از چهره های 
موفق  نهایت  در  آنها  برخوردند.  مختلف 
شدند ژن هایی را شناسایی کنند که به تکامل 
این  اغلب  می کنند.  کمک  انسان  صورت 
ژن ها قبال نیز به عنوان ژن مسوول در رشد 
نقش  اما  بودند  شده  شناخته  غضروف ها 
آنها در ساختن فرم خاصی از بینی به تازگی 

کشف شده است.

کشف 4 ژن که شکل بینی ما را تعیین می کنند
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گزارش تصویری

 ژاپنی ها مثلی دارند که: »هر جا رسیدی، چرت بزن!« مردم شناسان بر این باورند که 
جامعه ژاپن خوابیدن در فضاهای عمومی را بیشتر از سایر جوامع تحمل می کنند. آنها 
از این مفهوم با عنوان اینموری یاد می کنند. این فرهنگ باعث شده آنها در حضور 
دیگران بدون دغدغه و راحت بخوابند. این مساله به ویژه در سونامی سال 2011 
مشهود بود. در بهار آن سال، مردم مجبور بودند در چادرهای مشترک زندگی کنند.  
ماهیت اینموری، خودش گویای همه چیز است. این واژه از دو کلمه چینی گرفته 

شده: ای به معنای »هوشیاری« و نموری به معنای »خواب«.
bbc world 

کتاب جاناتان مرغ دریایی، محبوب ترین اثر 
ریچارد باخ آمریکایی، با فصل تازه به بازار 
آمد. گویا این اثر، بسیار رویایی تمام شده 
و هیچ کس از سرگذشت جاناتان خبری 
ابتدای کتاب  باخ که در  نداشت. ریچارد 
عنوان داشته این بخش در گذشته نوشته 
شده ولی حاال دارد چاپ می شود، اینچنین 

توضیح می دهد:
تمام  »با خودم فکر کردم همان 3 فصل، 
داستان را مي گوید و نیازي به فصل چهارم 
نیست، چون تقریبا بیشتر آن آسمان خالي و 

واژه هاي تاریک بود که شادي و سرزندگي 
را خفه مي کرد. نیازي به چاپ اینها نیست.

دوباره به بخش آخر فکر کردم. آیا ما مرغان 
آزادي در  به فرجام  دریایي اي هستیم که 
بخش  باالخره  مي کنیم؟  نگاه  دنیا یمان 
چهارم همان جایي چاپ شد که قرار بود؛ 
این بخش  باشد؛  شاید حرفي هم نداشته 
زماني نوشته شده که هیچ کس از آینده خبر 

نداشت... و حاال ما خبر داریم.«
حاال بعد از سال ها یک بخش تازه یافته به 
کتاب اضافه شد و مهسا یزدانی ترجمه و 

غالمحسین سالمی ویراستاری اثر را انجام 
همکاری  با  بهجت  و  شما  نشر  داده اند. 

همدیگر این اثر را منتشر کرده اند.

کتاب پندارها2 نیز با ترجمه دل آرا قهرمان 
و مهسا یزدانی و با همکاری دو انتشارات 
آمده است.  کتاب  بازار  به  بهجت و شما 
مثبت  فکر  و  ذهن  قدرت  از  کتاب  این 
می گوید و رخدادی ا ست که در حقیقت 
پندارها2  پیش آمده.  کتاب  نویسنده  برای 
باخ در رویا  حاصل بصیرت های ریچارد 
و اغماست که پس از سقوط هواپیمایش با 
آنها مواجه می شود و با ذهنی زیبا و افکاری 
کنترل شده معجزه می آفریند و به خوبی از 

پس مشکالتش برمی آید.

معرفی کتاب: فصل تازه»جاناتان مرغ دریایی«  و »پندارها 2« ریچارد باخ



يادداشت مهمان

یکی از آموزش هایی که اخیرا مورد توجه 
کارشناسان تربیتی قرار گرفته، آموزش ارزش 

پول و آینده نگری اقتصادی به بچه هاست. 
منظور از این آموزش در واقع آماده 

کردن بچه ها برای پس انداز پول 
نیست بلکه هدفی فراتر مدنظر است 

چراکه تفهیم »ارزش پول« 
به بچه ها کمک می کند از 

امکانات موجود بهترین 
استفاده را ببرند... 

)صفحه 11(

چگونه الفبای اقتصاد را به  فرزندمان بیاموزیم؟

شیوه آموزش 
ارزش پـول

به کودکان

نگاه نو به روزهای روزه

تکرار، ما را خسته می کند و فرار از آن گاهی 
هرکدام از آدم ها را به سویی می کشاند که شاید 
در دام تکرار دیگری بیفتند و این بن بست بارها و 
بارها در زندگی شکل گیرد. روان شناسان، ما را به 
داشتن هدف های تازه و برنامه های جدید دعوت 
می کنند و ایجاد تغییرات هرچند اندک را پیشنهاد 
می دهند تا از خستگی روانی بیرون آییم و گام در 
تازگی بنهیم. آموزه های دینی هم ما را دعوت می کند 
تا ضمن برخورداری از تازگی های مشترک با فضای 
روان شناختی، افق دید و نگاهمان را به زندگی توسعه 
دهیم و تمام مسیر زندگی را یک مقدمه بدانیم برای 
یک هدف بزرگ با ماندگاری بی انتها. همچنین در 
برنامه های دینی متناسب با نیازهای ما پیشنهادهایی 
وجود دارند که خواسته یا ناخواسته ما را از افتادن در 
دام روزمرگی خارج می کنند. برخی از این پیشنهادها 
توصیه اند و برخی دیگر آنقدر جدی و حیاتی که از 
توصیه گذشته اند و به عنوان تکلیف معرفی شد ه اند. 
روزه داری از شمار سفارش های واجبی است که 
اجرای آن مزایای فراوان روان تنی دارد تا جایی 
که مدل روزه داری امروزه در خیلی از کشورها به 
عنوان یک فن درمان مورد استفاده قرار می گیرد. 
روزه داری، فرصتی است تا افزون بر پاکسازی بدن 
از سموم و زیان ها، زمانی را به خودیابی بگذرانیم 
تا از آنجا پلی به سوی خداشناسی زده باشیم. در 
هیاهوی زندگی زیاد اتفاق می افتد که هم خودمان 
را فراموش کنیم و هم خداوند را و درست به همین 
دلیل، نیازمند برنامه هایی هستیم که بازیابی فردی و 
معنوی در آن اتفاق بیفتد. در کنار همه این مزایا، 
توجه تازه به آنچه محرومان جامعه از گرسنگی و 
نداشتن ها در طول سال می کشند، قرار می گیرد که 
اوج نوعدوستی در آن نهفته است؛ این بار متفاوت 

بودن را با خداوند تجربه کنیم.

 حجت االسالم ابراهیم اخوی 
روان شناس بالینی 

مرکز مشاوره حوزه علمیه قم

سالمندی، ديابت، 
سالمت
)14-15(

اينستا سالمت
)10(

اينستا سالمت
)10(

پرسش

پرسش اول: همسرم کشاورز است و مدتى است 
که موهای پايش دچار ريزش شده است. اين 
مساله روحيه او را به هم ريخته است. لطفا راهنمايى 
کنيد. آيا اين ريزش مو مى تواند ناشى از گزش 

حشرات باشد؟ 369****0917

پرسش دوم: من عادت دارم وقتى عصبى مى شوم 
جوش هايم را دستكاری مى کنم البته در حال حاضر 
جوش هايم به نسبت درمان شده اند. همچنين موهای 
زير پوستى ام را با ناخن در مى آورم به طوری که 
روی پاهايم اسكارهای قرمز ايجاد شده. برای از 
بين بردن اين لكه ها چه روشى را توصيه مى کنيد؟ 

0912****255

پرسش سوم: آيا ليزر موهای زايد ناحيه تناسلى و 
زير بغل خطر ابتال به سرطان های ناحيه تناسلى و 

پستان  را باال مى برد؟ 221****0914

پاسخ
دكتر امیرهوشنگ احسانى

متخصص پوست و دانشیار دانشگاه 
علوم پزشكی تهران

پاسخ اول: مشکل همسرتان احتماال ناشی از عفونت 
قارچی است، نه گزش. ممکن است همسر شما به 
نوعی عفونت قارچی پوست مبتال شده باشد که در 

نتیجه آن موهای پایش ریخته. این قارچ ها می توانند 
روی هر نقطه از بدن مانند پوست سر، پوست 
صورت، ناحیه ریش و سبیل، دست ها، پاها، کشاله 
ران و ناخن ها رشد کنند. البته این عفونت قارچی 
مختص آقایان نیست و خانم ها هم ممکن است به 
آن مبتال شوند. مثال کچلی سر که بیشتر در کودکان 
شایع است عالئمی مانند پوسته ریزی و التهاب دارد 
و اگر موی همان ناحیه را با انگشتانمان بکشیم به 
راحتی کنده می شود. این حالت در کچلی ریش 
و سبیل در مردانی که با کشت و باغبانی سروکار 
دارند نیز دیده می شود. این نوع قارچ می تواند در 
اثر تماس فرد با دام و مواد گیاهی کشاورزی، گل 
و گیاه و بقایای گیاهان در زمین های کشاورزی به 
انسان منتقل شود. کچلی کشاله ران هم بیشتر در 
میان ساکنان نواحی گرم و مرطوب یا مناطق شرجی 
که تعریق زیادی دارند دیده می شود. در مورد کچلی 
دست و پا هم باید بگویم در افرادی که با گل و گیاه 
و خاک سروکار دارند بیشتر دیده می شود. متاسفانه 
کچلی دست و پا، بسیاری اوقات با اگزما اشتباه 
گرفته می شود و این مساله ممکن است باعث درمان 
نادرست آن شود. معموال بعد از اثبات مقاوم بودن 
عفونت به درمان، این شبهه پیش می آید که شاید 
ضایعات، قارچی باشند در این صورت با بررسی 
آزمایشگاهی نوع بیماری کامال مشخص می شود. 
همسر شما باید ضمن مراجعه به پزشک، بهداشت 
پای خود را رعایت کند و حداقل دو بار در روز 
با آب و صابون پای خود را بشوید و خشک کند.

پاسخ دوم: روش  هاي مختلف درمان اسکار عبارتند از 
تراشیدن پوست، استفاده از لیزر CO 2، عمل جراحي 
برداشتن اسکار، برآمده کردن پوست و گرافت پوستي، 
تزریق مواد پرکننده اسکار و پیلینگ یا الیه برداري 
پوست که براساس شدت و گستردگي ناهنجاري 
پوست در افراد مبتال مي  توان یکی از این روش ها 
را انتخاب کرد. در روش درم ابریژن با تراش پوست، 
الیه سطحي آن ساییده شده و الیه های زیرین که 
شفاف ترند، نمایان می شوند. کرم هاي موضعي شامل 
هیدروکینون، ترتینوئین، اسید گلیکولیک و آزالییک 
 اسید نیز در درمان تیرگي پس از التهاب موثر هستند. 
استفاده از پیلینگ هاي شیمیایي هم در به دست آمدن 
نتایج عالي موثر است. سایر درمان ها شامل استفاده از 
تري کلرواستیک  اسید و کرایوتراپي سطحي با نیتروژن 
مایع است که البته بهتر است در افراد با پوست تیره 

به دلیل احتمال ایجاد جوشگاه انجام نشود.

تورم،  قرمزی،  سوزش،  درد،  نه!  سوم:  پاسخ 
سوختگی، تیرگی یا روشنی پوست تنها عوارض 
لیزر هستند که با انتخاب دستگاه مناسب و مهارت 
متخصص پوست می توان از آنها پیشگیری کرد. به 
عالوه لیزر تنها به 5 میلی متر از عمق پوست نفوذ 
می کند و تاباندن آن به پوست نواحی حساس از 
قبیل تیروئید، سینه، زیر بغل و غدد لنفاوی خطری 
ندارد اما لیزر نواحی تیره تر مانند ناحیه تناسلی نیازمند 
توجه بیشتر و تنظیمات خاص برای پیشگیری از 

سوختگی پوست است.

پرسش

آبكى  ترشحات  فشار  هنگام  اول:  پرسش 
مى شود.  خارج  پستان هايم  از  چسبناکى 
مشكلى  اما  داده ام  انجام  پستان  سونوگرافى 
نداشتم. علت اين مساله چيست؟ آيا نگران کننده 

است يا نه؟ 760****0913

پرسش دوم: آيا دردهای قفسه سينه ممكن است 
نشانه بيماری های پستانى باشند يا ربطى به هم 
ندارند؟ من اين دردها را دارم و خيلى نگران هستم. 

به کجا بايد مراجعه کنم؟ 326****0912

پاسخ
دكتر نسرين السادات علوی
فوق تخصص جراحي پستان، عضو 

هیات علمی مرکز بیمارى هاى پستان 
جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران

پاسخ اول: ترشحاتی که با وارد آمدن فشار زیاد 
به پستان از آنها خارج می شود، از نظر تشخیصی 
هیچ ارزشی ندارد. ترشحات یا باید با یک فشار 
آرام از پستان بیرون بیایند یا باید خود به خود 
از  اینکه  برای  از خانم ها  بعضی  خارج شوند. 
آنها را  خروج ترشح پستانشان مطمئن شوند، 
زیاد فشار می دهند. مجاری پستانی هم معموال 
کمی ترشح دارند که در اثر فشار زیاد از آنها 
خارج می شود، چنین حالتی هیچ اشکالی ندارد. 
یا خونی و  ما مهم هستند که  برای  ترشحاتی 
یکطرفه باشند یا آبکی و به مقدار زیاد یا بدون 
تحریک از پستان خارج شوند. در چنین شرایطی 
خانم ها باید حتما به پزشک مراجعه کنند. حتی 
در این صورت هم تعداد زیادی از خانم هایی 
که به پزشکان مراجعه می کنند، مشکلی ندارند 

و نباید نگران باشند.

دقیق  تشخیص  اوقات  بسیاری  دوم:  پاسخ 
قفسه سینه  یا  پستان ها  ناحیه  در  که  دردهایی 
وجود دارند با همدیگر اشتباه می شوند. به عنوان 
مثال ممکن است فردی در اثر پوکی استخوان از 
درد دنده رنج ببرد یا حتی مشکل قلبی داشته 
مشکل  دچار  پستان هایش  کند  فکر  اما  باشد 
به  با مراجعه  این شرایط می توان  شده اند. در 
فردی  اگر  کرد.  پیدا  را  دردها  منشاء  پزشک، 
باالی 40 سال داشته باشد و در قسمت چپ 
سینه اش احساس درد کند، بهتر است از نظر 
قلبی بررسی و چکاپ شود. برای تشخیص منشاء 
دردهای قفسه سینه می توانید از یک متخصص 
داخلی مشاوره بگیرید و در صورتی که منشاء 
درد در پستان ها تشخیص داده شود، بهتر است 
برای بررسی به یک فوق تخصص بیماری های 

پستان مراجعه کنید.
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پرسش

پرسش اول: وقتى در چشم هايم لنز مى گذارم ابتدا نيم ساعت 
خارش دارد اما بعد خوب مى شود. علت چيست؟ در ضمن من 
1 سال است يك جفت لنز غيرطبى دارم که در مايع مخصوصش 
نگهداری مى کنم. مى خواهم بدانم در اين مدت فاسد شده يا نه؟ 

0919****045

پرسش دوم: خانمى 39 ساله هستم. چشم هايم ضعيف و نزديك بين 
است. شماره يكى از چشم هايم 1/75 و ديگری 1/5 است و کمى 
هم آستيگمات هستم. آيا مى توانم در اين سن عمل ليزيك اصالح 
ديد انجام بدهم يا در معرض پيرچشمى هستم و نمى توانم اين 
کار را بكنم؟ چه روشى برای اصالح عيوب انكساری چشم هايم 

مناسب تر است؟ 022****0912

پاسخ
دكتر محمود بابايى

جراح و متخصص چشم پزشكی و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشكی بقیه ا...(عج)

پاسخ اول: قطعا لنزتان تا به حال فاسد شده زیرا هر چقدر هم آن را 
در مایع مخصوص نگه داشته باشید، 1 سال از مدت زمان استفاده اش 
گذشته است. ضمن اینکه توصیه می کنم دیگر لنز 1 ساله تهیه نکنید. در 
حال حاضر، لنزهای فصلی یا 3 ماهه از ارجحیت و مقبولیت بیشتری 
برخوردار هستند و کمتر چشم ها را دچار عفونت می کنند.خارش چشم 
بعد از گذاشتن لنز عالمت خوبی نیست و نشان دهنده حساسیت چشم ها 
به لنز است اما بافت قوی چشم شما این حساسیت را حذف می کند 
و عالمت خارش پس از نیم ساعت از بین می رود. البته این وضعیت 
مانند آتش زیر خاکستر است و عوارض استفاده از لنزهای آلوده یکباره 
بروز خواهد کرد که ممکن است چشم هایتان را به شدت درگیر کند، 
بنابراین بهتر است لنزتان را دور بیندازید و دیگر از آن استفاده نکنید.

پاسخ دوم: سن شما از نظر علمی برای لیزیک کردن چشم ها مناسب 
است اما تفاوت  شما با یک خانم 20 ساله که چشم هایش را لیزیک 
می کند این است که شما در مرز سن پیرچشمی قرار دارید. با عمل 
لیزیک، دید دور شما کامال تصحیح می شود و دیگر مشکلی نخواهید 
داشت اما با پیرچشمی به تدریج دید نزدیک شما تار خواهد شد که 
در آن صورت برای انجام کارهایی مثل مطالعه باید عینک نزدیک بین 
بزنید، اما این عینک زدن دائمی نیست و هر گاه الزم باشد از آن استفاده 
می کنید. این حالت برای همه افراد پیش خواهد آمد اما اگر لیزیک 
کنید در آینده فقط یک عینک مطالعه خواهید داشت و اگر لیزیک 
نکنید، عالوه بر عینک دوربین که همیشه باید روی چشم هایتان باشد 
باید یک عینک نزدیک بین هم داشته باشید. یعنی 2 عینک خواهید 
داشت. انتخاب بهترین روش جراحی برای هر فرد متفاوت است 
که جراح و متخصص چشم بعد از معاینه و عکسبرداری های رنگی 
از چشم و قرنیه و با توجه به سن، شغل، شماره و میزان آستیگمات 
روش جراحی را انتخاب می کند، بنابراین به نظر جراحتان اعتماد کنید.

با خوانندگان 12
پرسش

من و همسرم به تازگى ازدواج کرده ايم و 
در حال حاضر قصد بچه دار شدن نداريم. 
از کجا مى توانيم متوجه شويم که آيا در 
آينده بچه دار خواهيم شد يا نه؟ آيا راهى 
برای نشان دادن ناباروری در من يا همسرم 

وجود دارد؟ 6761***0912

پاسخ
دكتر صديقه  حنطوش زاده

زايمان،  و  زنان  متخصص 
دانشگاه  علمی  هیات   عضو 

علوم پزشكی تهران

ابتدا باید ببینیم چرا نمی خواهید بچه دار شوید. 
اگر مشکلی در این زمینه دارید، مشکالتتان را 
حل و حتما هر چه سریع تر برای بچه دار شدن 
اقدام کنید. در حال حاضر بهتر است هر دو 
برای بررسی و معاینه به پزشکان متخصص 
در حوزه باروری مانند متخصص زنان و 
زایمان، متخصص ارولوژی، ماما یا مراکز 
بهداشت مراجعه کنید تا اگر مشکلی برای 
باروری دارید، هر چه زودتر تشخیص داده 
شده و درمان شود. برخی بیماری ها مانند 
آندومتریوز با گذشت زمان بدتر می شوند یا 
اگر تعداد اسپرم  های مردی کم است، ممکن 
است 5-4 سال دیگر دچار آزواسپرمی اسپرم 
شود. اگر پزشکان پس از بررسی و معاینه زن 
و شوهر تشخیص بدهند که آنها به بیماری ای 
مبتال هستند که ممکن است 3-2 سال بعد 
وضعیتشان بدتر شود و اصال نتوانند بچه دار 
شوند، راهنمایی ها و توصیه های الزم را در 
خصوص باروری ارائه خواهند داد و زن و 
شوهر الزم است حتما به این توصیه ها عمل 
و برای بچه دار شدن اقدام کنند تا در آینده 
متحمل هزینه های زیاد درمان نازایی نشوند. 
مثال اگر پزشک ببیند خانم دچار آندومتریوز 
است و قصد بارداری هم ندارد برایش قرص 
ضدبارداری تجویز می کند تا از پیشرفت 
بیماری اش جلوگیری کند، ولی اگر خانم 
نسبت به این توصیه بی تفاوت باشد، بیماری به 
مرور پیشرفت می کند و حتی لوله های رحمی 
را می بندد و باعث نازایی می شود. متاسفانه 
بسیاری از خانم ها بر این باورند که مصرف 
قرص  ضدبارداری باعث نازایی آنها خواهد 
شد، در حالی که اتفاقا اگر خانم به آندومتریوز 
مبتال باشد، جلوی نازایی را خواهد گرفت.

شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنج

داروخانه شبانه روزی

دكتر اديب هاشمى
تاييد اينترنتى نسخه های

بيمه تامين اجتماعى و خدمات درمانى

انتهای اشرفى اصفهانى، بلوار سيمون بوليوار،

ک ۳۹ ابتدای خيابان شهيد فكوری، پ�

تلفن: ۴۴۸۰۰۰۳۹

با خوانندگان
)12-13(

صفحات 9 تا 16

اینستا ســالمـت

فرزنـد پــروری

با خـواننــدگان

سـا لـمـنـــد ا ن

بچه های سالمت

خانواده
سال دوازدهم  شماره 574  پنجشنبه 13 خرداد 1395

بیشتر بخوانید

»روزه داری و سالمت روان« را در صفحه 17 
و »چگونه بدنمان را برای روزه داری آماده 

کنيم؟« را در صفحه 25 بخوانيد.



آناتاوی:آنجلیناجولیاستادمیشود!
آنا تاوی، بازیگر فیلم هایی مثل »بینوایان« و »آلیس در سرزمین 
عجایب« نوشت: »به افتخار انتصاب جدید او به عنوان استاد 
مدعو دانشگاه علوم اقتصادی لندن در رشته زنان، صلح و امنیت 
می نویسم! بله، آنجلینا جولی قرار است از پاییز سال 2017، درس 
»تاثیر جنگ بر زنان« را در این دانشگاه تدریس کند. تجربیاتی 
که او به  عنوان سفیر حسن نیت و فرستاده ویژه آژانس پناهندگان 

سازمان ملل به دست آورده، به او کمک خواهد کرد.«

کریساوانزودوستان:مادرکناررایانهستیم
کریس اوانز، بازیگری که فروش فیلم اخیرش »کاپیتان آمریکا و 
جنگ داخلی« از یک میلیارد دالر گذشته، همراه با دیگر بازیگران 
فیلم )رابرت داونی جونیور و گویینت پالترو( به دیدن رایان 
ویلکاکس و خانواده اش رفتند و این پسر 18ساله را غافلگیر 
کردند. رایان که در حال مبارزه با سرطان است، همیشه آرزو 
داشته با قهرمانان این فیلم دیدار کند. گروهی از همکالسی های 
او در فیس بوک از بازیگران این فیلم خواستند که به مالقات رایان 
بروند و آنها با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود عمال 

نشان دادند که به آرزوی آنها جامه عمل پوشاندند. 

نیویورکتایمز:بهیادهیروشیما
در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به هیروشیما که برای یادبود 
قربانیان بمباران اتمی هیروشیما انجام شد، نیویورک تایمز این عکس 
را در صفحه اش منتشر کرد و نوشت: »حدود 220 هزار نفر در 
بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی کشته شدند. بسیاری از آنها 
غیرنظامیان ژاپنی بودند. حدود 40 تا 50 هزار نفر از کشته شدگان 
کره ای بودند که به عنوان کارگر اجباری در این شهرها سکونت 
داشتند و بر خالف میلشان در آنجا مقیم شده بودند. حاال در 
آستانه دیدار باراک اوباما از هیروشیما، گروهی از مردم کره جنوبی 
اطراف بنای یادبودی از قربانیانشان که تعداد کمی آنها را به یاد 
می آورند، گرد هم آمدند. عکاسی به نام ژان چانگ این عکس 
را از کیم ایل جو، یکی از 2 هزار و 580 بازمانده کره ای این 
حادثه که هنوز زنده هستند، گرفته است. ایل جو، این عکس 
خودش را که در سال 1944 در هیروشیما گرفته، در دست دارد. 
آمریکا در روزهای 15 و 18 مرداد سال 1324 شمسی، شهرهای 

هیروشیما و ناکازاکی را مورد حمله اتمی قرار داد.«

مجرینیوز:قلبمجریهفتجراحیشد
مجری سابق برنامه »هفت« تحت عمل جراحی قلب باز قرار 
گرفت. به نوشته صفحه مجری نیوز محمود گبرلو قبال نیز به 
مشکل قلبی اش اشاره کرده بود: »مدتی است دیابت دارم.چندوقت 
است ناراحتی قلبی هم دارم. طبق معمول برای بررسی وضعیت 
جسمانی به بیمارستان مراجعه کردم که دکترها متوجه شدند یکی 
از رگ های قلبم گرفتگی زیادی دارد و توصیه کردند خیلی زود 
تحت جراحی عمل قلب باز قرار بگیرم...« او که در بیمارستان 
پارسیان تهران بستری است، خوشبختانه در حال حاضر از حال 

عمومی  خوبی برخوردار است.

میتراحجار:پرندگانمهاجررادریابیم
میترا حجار در صفحه اش نوشت: »لوموند به گردشگران اروپایی 
پیشنهاد داده به فریدونکنار سفر نکنند... این روزنامه، قتل عام 
پرندگان مهاجری را که زمستان ها به شالیزارهای فریدونکنار 
پناه می آورند، دلیل این پیشنهاد عنوان کرده است... آنطور که 
محمدعلی ا... قلی، فعال محیط زیست به روزنامه ایران گفته: 
»پس از ممنوعیت شکار با سالح گرم، شکارچیان تفنگ را 
برپاکردند  پرندگان  برای  را  دامگاه هایی  اما  گذاشتند  زمین 
که در یک حرکت می تواند پرواز 500 بال پرنده در آسمان 
مازندران را خط بزند...تنها در 2 ماه اول سال گذشته10هزار 

غاز وحشی شکار شدند...« 

این هفته در صفحه »اینستاسالمت«، خبرهای ورزشی و زیست محیطی خوبی در کنار چند خبر غمگین و دردناک داریم 
و اگرچه این صفحه کوچک نمی تواند نمودی از صفحه بزرگ زندگی مان باشد اما می تواند گویای این نکته باشد که 
بیش از پیش داریم به موضوعاتی مانند زندگی سالم می اندیشیم؛ زندگی سالمی که اگر می خواهیم به بار آید، باید همگی 
@salamatweekly :در ساختنش شریک و در برداشتش سهیم شویم. همراهی با اینستاگرام »سالمت« هم یادتان نرود

یونیسف:ریناومادردرصفواکسن
اینستاگرام یونیسف منتشر شده،  این عکس و متن که در 
رینای 2 ماهه را نشان می دهد که به مادرش لبخند می زند و 
مادر منتظر است نوزادش در یک مرکز بهداشتی در گواتماال 
واکسینه شود. امروزه واکسیناسیون بیشتر از هر زمان دیگری 
به مراقبت و نگهداری مطلوب از بچه ها کمک می کند و ساالنه 

از این طریق حدود 3 میلیون زندگی محافظت می شوند.

منصورضابطیان:زیبامثلخمیازهنوزاد
منصور ضابطیان، کارگردان برنامه صدبرگ، نوشته: »اطرافمان 
پر است از زیبایی های کوچکی که قدرش را نمي دانیم اما 
می تواند زندگی مان را زیباتر کند. قرار نیست برای داشتنشان 
پولي بدهیم یا رنجی تحمل کنیم. کافي است دقت کنیم و 
از زندگی لذت ببریم؛ از خمیازه کودکی گرفته تا بال زدن 

پرنده ای پشت پنجره.« 

آنانعمتی:کشفرازآرامش
آنا نعمتی در روز گرامیداشت حکیم عمر خیام در صفحه اش 
نوشت: »به عقیده خیام، هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی 
کند و از زندگی اش لذت ببرد، در بهشت است، زیرا کسی که 
زندگی شادی داشته باشد، نه به کسی ظلم می کند و نه تفکرات 
منفی نسبت به دیگران دارد، پس دنیا و آخرتش برای او بهشت 
خواهد بود، بنابراین نباید زندگی را به خود سخت گرفت و به 
خود وعده فردایی بهتر داد: »گردون نگری ز قد فرسوده ماست/ 
جیحون اثری ز اشک پالوده ماست/ دوزخ شرری ز رنج بیهوده 
ماست/ فردوس دمی ز وقت آسوده ماست )حکیم عمر خیام 
نیشابوری(. کائنات به ارتعاشی که از جانب شما ارسال می شود، 
پاسخ می دهد. شاد بیندیشی، شادمانی نصیبت می شود... این 
جهان کوه است و فعل ما ندا/ سوی ما آید نداها را صدا... راز 

آرامش در رها کردن ذهن از نگرانی هاست.«

نشنالجئوگرافیک:برخالفقانونجاذبه!
این عکس، استراحت گروهی از مردم را زیر صخره ای در هند نشان 
می دهد که سال هاست در شیب بدون حرکت باقی مانده است!

خیریهبهنامدهشپور:اویکفرشتهاست
موسسه خیریه بهنام دهش پور که حامی مبتالیان به سرطان است، 
خدیجه اعتمادمقدم را در صفحه اش اینگونه معرفی کرده: »او یکی 
از فرشته های زمینی است؛ بیمار بهبودیافته ای که امروز در قامت 
یک داوطلب نیکوکار، خیریه بهنام دهش  پور را یاری می دهد. 
او در طول هفته با چهره ای خندان و روحیه ای سرشار از مهر 
و انسان دوستی در واحد تغذیه رایگان همراه با سایر داوطلبان 
این واحد با توزیع صبحانه و میان وعده در سالن انتظار بخش 
رادیوتراپی آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش فعالیت می کند.«

الهامحمیدی:شیرزنیکهکوچکرد
الهام حمیدی که در سریال »شوق پرواز« نقش همسر شهید 
او  تشییع  مراسم  در  می کرد،  ایفا  را  بابایی  عباس  سرلشگر 
نوشت:  اینستاگرامش  در  )صدیقه حکمت( شرکت کرد و 
»واقعا از دست دادن پدر و بعدش مادری شیرزن و فداکار 
خیلی سخته و از همه سخت تر در غم از دست دادن مادر، 
دختر خانواده است که کامال تنها می شه، پس یه بار دیگه به 
تک دختر شهید بابایی، سلمای عزیز و 2 آقازاده محترمشون 
درگذشت خانم حکمت، مادری فداکار رو تسلیت می گم و 

آرزوی صبر براشون می کنم...«

تهمینهمیالنی:فیفازنانرادوستدارد
تهمینه میالنی، کارگردان بنام ایرانی، این عکس و خبر را در 
صفحه اش منتشر کرده است: »فدراسیون بین المللی فوتبال 
برای نخستین بار یک زن را برای معاونت کل برگزیده. او فاطما 
سامورا اهل سنگال است.« سامورای 54ساله که از 21سال پیش 
تاکنون به عنوان دیپلمات سازمان ملل در بسیاری از کشورهای 
آفریقایی فعالیت کرده، نخستین زنی است که در این سمت 
فعالیت خواهد کرد. جیانی اینفانتینو بعد از رسیدن به ریاست 
فیفا، بازسازی و ایجاد تغییرات اساسی در فدراسیون را در 
برنامه کاری خود قرار داده بود. انتخاب اولین زن برای سمت 
دبیر کل نشان می دهد فیفا تالش می کند تا تساوی جنسیتی و 

استفاده از نیروهای زن را در فدراسیون افزایش دهد.

شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنجاینستاسالمت 10



چگونه الفبای اقتصاد را به  فرزندمان بیاموزیم؟

شیوه آموزش ارزش پول به کودکان

فرزندپروری 11شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنج

یکی از آموزش هایی که اخیرا مورد توجه 
کارشناسان تربیتی قرار گرفته، آموزش ارزش 
پول و آینده نگری اقتصادی به بچه هاست. 
منظور از این آموزش در واقع آماده کردن 
بچه ها برای پس انداز پول نیست بلکه هدفی 
»ارزش  تفهیم  چراکه  است  مدنظر  فراتر 
امکانات  از  می کند  بچه ها کمک  به  پول« 
موجود بهترین استفاده را ببرند. حتی اگر 
خانواده ها هم امکانات زیادی داشته باشند، 

باید سعی کنند به نیازهای کودکان در 
حد معقول پاسخ دهند. بچه ها باید 
یاد بگیرند محدودیت های خاصی را 
که در زندگی پیش می آید، بپذیرند. 
این پذیرفتن کاستی ها و ضعف ها و 
تالش برای رفع آنها، بچه ها را واقع بین 
می کند و آنها را به فردی خودساخته 

و کارآمد تبدیل خواهد کرد.

بچه ها از همان کودکی به ارزش پول و 
قدرتی که دارند، پی می برند و می فهمند 

داشتن پول بیشتر، قدرت بیشتری می آورد. 
سکه های  چه  هر  خردسال  بچه های  حتی 
براق تری داشته باشند، خوشحال تر می شوند. 
وقتی بچه ها کمی بزرگ تر می شوند، از جمع 
کردن و شمردن مکرر »سکه ها« لذت می برند 
و در نهایت نوجوان می داند با داشتن پول 
بیشتر می تواند به بسیاری از خواسته های خود 
این موضوع که بچه ها »پول« را  اما  برسد، 
دوست دارند، دلیل بر شناخت ارزش واقعی 
در  که  ندارد  وجود  تضمینی  و  نیست  آن 
بزرگسالی صرفه جو شوند. اگر می خواهید به 
بچه ها در این رابطه کمک کنید باید مفاهیم 
اولیه خرج کردن، پس انداز و برقراری تعادل 

بین  هزینه و درآمد را بیاموزید.

شیوه آموزش ارزش پول 
به بچه های 5 تا 7 سال

باید آنها را با ارزش سکه های رایج آشنا کنیم. 
مثال تعدادی سکه به کودک بدهیم و معرفی 
کنیم نام هر سکه و ترتیب ارزش آن چیست.
به این ترتیب کودک چند نکته ضروری را یاد 
می گیرد؛ 1- دیدن هر چیز به معنای خواستن آن 
نیست، حتی اگر توان مالی خانواده برای تهیه 
آن وجود دارد.2- انتخاب کردن بین چند گزینه؛ 
مثال از کودک بخواهید بین شکالت و بستنی 
یکی را انتخاب کند. 3- درک مفهوم مالکیت، 
یعنی هر چیزی متعلق به صاحب آن است. 
4- تشخیص خواسته های ضروری و 

غیرضروری؛ یعنی نیازها با خواسته ها تفاوت 
دارد. 5- تمرین خویشتنداری؛ یعنی اگر بتواند 

کمی از پول توجیبی اش را جمع کند می تواند 
به خواسته های مهم تر برسد.

شیوه آموزش ارزش پول 
به بچه های 7 تا 12 سال

کودکان دبستانی قادرند ارزش انواع سکه ها را 
با هم مقایسه کنند. به همین دلیل نسبت به قبل 
از مدرسه انگیزه بیشتری برای خرج کردن پول 
پیدا می کنند بنابراین درباره پول باید یاد بگیرند 
که انواع اسکناس های رایج چه ارزشی دارند، 
با تقلید و کمک والدین خریدهای کوچک 

خانگی را انجام دهند، داشتن حساب بانکی 
یا مکانی امن برای پس انداز پول ضروری است 
 و توانایی پس انداز کوتاه مدت برای تهیه کاالی 

مورد عالقه خود پیدا کنند.

شیوه آموزش ارزش پول 
به بچه های باالی 12سال

باید روش  باال هم  به  بچه های 12 سال  به 
درست خرج کردن پول را آموزش داد تا بتوانند 
دخل و خرج خود را متعادل کنند، در برآورد 
داشته  مشارکت  خانواده  صورت هزینه های 
باشند و بحث و گفت وگو کنند 
و در افتراق و تمایز خواسته ها از 

نیازها کامال متبحر شوند.

در  والدین  بودن  الگو  نقش  اینها  همه  با 
ارز شگذاری به پول، واقعا مهم است و باعث 
می شود بچه ها به شیوه عملی یاد بگیرند چگونه 
با »پول« رفتار کنند. اگر زمان گرفتن پول از 
فروشنده آن را مچاله می کنید یا برای برداشتن 
سکه تان از روی زمین خم می شوید، بدانید 
این رفتار را به بچه ها نیز می آموزید. ضمنا 
والدینی که در این راه افراط و تفریط دارند 
باید مراقب باشند چرا که تاکید زیاد بر پس انداز 

کردن  پول خرج  باعث شود  می تواند 
سخت  کودکان  شود و برای 

خصلت 
خساست در آنها شکل بگیرد به خصوص 
اگر زمینه اضطراب داشته باشند، 
تاکید بر جمع کردن پول برای 
روز مبادا، باعث افزایش 
اضطراب آنها می شود.

برای  روش  بهترین 
به  پول  آموزش 
پرداخت  کودکان، 
است.  هفتگی  مقرری 
به بچه های کوچک تر 
می توان مقرری روزانه 
نوجوانان  برای  و  داد 
که قادرند بهتر دخل و 
کنند،  مدیریت  را  خرجشان 
نظر  در  ماهانه  توجیبی  پول 

گرفت.

دكترميتراحكيمشوشتري
فوق تخصص روانپزشکی کودکان و 
نوجوانان، عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

در روزگاران قدیم، با وجود خانواده های گسترده، کودکان تحت شرایط روز مجبور بودند 
برای سرگرم شدن به یکدیگر وابسته باشند. این سنت از نسلی به نسل دیگر منتقل شد 
و تا عصر ظهور سرگرمی های گروهی از طریق رادیو و تلویزیون رایج بود. همه ما از 
داستان هایی که استحکام خانواده را از طریق کارهایی که با یکدیگر انجام می دادند، نشان 
می دهند، لذت می بریم.امروزه دیدن خانواده های بسیاری که آنقدر از یکدیگر جدا هستند 
که کودکان بدون بزرگساالن خودشان را سرگرم می کنند و بزرگساالن فقط ابزار را برای 
کودکان فراهم می کنند و مشارکتی در کار نیست، حزن انگیز است. بخشی از این وضعیت 
به دلیل تغییرات فرهنگی است که کودکان را مقابل بزرگساالن قرار داده و بخشی به علت 
نبود مهارت ما در زندگی کردن به شیوه دموکراتیک با یکدیگر است. والدین آنقدر درگیر 

فراهم کردن بهترین ها برای کودکانشان هستند که از ملحق شدن به آنها غافل شده اند.
عامل دیگر نبود عالیق مشترک میان کودکان و والدین است که ناشی از طرد کودک از 
دنیای بزرگساالن و ناتوانی والدین در ورود به دنیای کودک به عنوان فردی برابر است. در 
بسیاری از خانواده ها، کودکان دوست ندارند والدین با آنها بازی کنند! وقتی آرامش در خانه 
وجود نداشته باشد، لذت بردن با یکدیگر غیرممکن می شود. با وجود این، هرگاه والدین و 
کودکان از بازی با یکدیگر لذت ببرند، خصومت کاهش و هماهنگی افزایش پیدا می کند.
این والدین هستند که می توانند از طریق بازی، فضایی از همبستگی ایجاد کنند. به این 
طریق، ما می توانیم تصویر بزرگساالن عظیم الجثه ای را که همیشه در حال سرکوفت زدن 

و دعوا کردن با کودکان کوچک اند، عوض کنیم.
بازی کردن با کودکان آسان است، اما وقتی کودک بزرگ تر می شود به نظر می رسد ما مهارت 
بازی با او را از دست می دهیم، اما کودک به مشارکت نیاز دارد و ساعت بازی می تواند نقطه 
کانونی هماهنگی و درک میان والدین و کودکان باشد. از طرفی، بازی در خانه می تواند 
منبع لذت باشد تا رقابتی تلخ. در خانه کودک می تواند یاد بگیرد که انسان مجبور نیست 
برنده شود و او می تواند صرفا با بازی کردن لذت ببرد. در هر خانه ای، باید بازی هایی 
مطابق با سن کودک و زمان مشخصی برای آن  وجود داشته باشد. زمان مشخص برای 
بازی خانوادگی می تواند بخشی از برنامه روزانه شود. زمانی که به آموزش کودک خردسال 
اختصاص دارد، می تواند وقتی کودک بزرگ تر شد به زمان بازی با او اختصاص پیدا کند. 
برای اجرای این پروژه های لذت بخش که می توانند جزو سرگرمی های خانوادگی شما 
باشند، الزم نیست پولدار یا خاص باشید. برای مثال، هر خانواده ای می تواند سفری 
مجازی به دور دنیا داشته باشد؛ به این ترتیب که همه اعضا در گردآوری اطالعات 
گردشگری که برای هر کشور در بریده جراید یافت می شوند، کمک کنند. تعطیالت 

تابستان می تواند موضوع تحقیق برای تمامی اعضا باشد.
کودکان دوست دارند نمایشنامه اجرا کنند. والدین همیشه مجبور نیستند بیننده باشند. آنها 
نیز می توانند در نمایش حضور داشته باشند! کودکان به ویژه دوست دارند، نقش بزرگساالن 

را در داستان اجرا کنند و بزرگساالن نقش کودکان را به خود بگیرند.
همچنین آواز خواندن با هم اتحاد خانوادگی و شادی شگفت انگیزی به ارمغان می آورد.

اگر والدین  گوش کنند و هوشیار باشند، همه عالیق کودکان را پیدا خواهند کرد و این 
عالیق می توانند با کمک خالقیت به یک پروژه خانوادگی تبدیل شوند.

آنچه که مردم با هم از آن لذت می برند، آنها را به یکدیگر نزدیک تر می کند بنابراین حس 
همبستگی گروهی از طریق بازی ها و پروژه هایی که همه از آن لذت می برند، افزایش 

پیدا می کند.

پرورش کودک شاد الزاما پول نمی خواهد

نگاه روان شناس کودک
دكترآذرمتين

مدرس دانشگاه



پرسش

پرسش اول: همسرم کشاورز است و مدتی است 
که موهای پایش دچار ریزش شده است. این 
مساله روحیه او را به هم ریخته است. لطفا راهنمایی 
کنید. آیا این ریزش مو می تواند ناشی از گزش 

حشرات باشد؟ 369****0917

پرسش دوم: من عادت دارم وقتی عصبی می شوم 
جوش هایم را دستکاری می کنم البته در حال حاضر 
جوش هایم به نسبت درمان شده اند. همچنین موهای 
زیر پوستی ام را با ناخن در می آورم به طوری که 
روی پاهایم اسکارهای قرمز ایجاد شده. برای از 
بین بردن این لکه ها چه روشی را توصیه می کنید؟ 

0912****255

پرسش سوم: آیا لیزر موهای زاید ناحیه تناسلی و 
زیر بغل خطر ابتال به سرطان های ناحیه تناسلی و 

پستان  را باال می برد؟ 221****0914

پاسخ
دکتر امیرهوشنگ احسانی

متخصص پوست و دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: مشکل همسرتان احتماال ناشی از عفونت 
قارچی است، نه گزش. ممکن است همسر شما به 
نوعی عفونت قارچی پوست مبتال شده باشد که در 

نتیجه آن موهای پایش ریخته. این قارچ ها می توانند 
روی هر نقطه از بدن مانند پوست سر، پوست 
صورت، ناحیه ریش و سبیل، دست ها، پاها، کشاله 
ران و ناخن ها رشد کنند. البته این عفونت قارچی 
مختص آقایان نیست و خانم ها هم ممکن است به 
آن مبتال شوند. مثال کچلی سر که بیشتر در کودکان 
شایع است عالئمی مانند پوسته ریزی و التهاب دارد 
و اگر موی همان ناحیه را با انگشتانمان بکشیم به 
راحتی کنده می شود. این حالت در کچلی ریش 
و سبیل در مردانی که با کشت و باغبانی سروکار 
دارند نیز دیده می شود. این نوع قارچ می تواند در 
اثر تماس فرد با دام و مواد گیاهی کشاورزی، گل 
و گیاه و بقایای گیاهان در زمین های کشاورزی به 
انسان منتقل شود. کچلی کشاله ران هم بیشتر در 
میان ساکنان نواحی گرم و مرطوب یا مناطق شرجی 
که تعریق زیادی دارند دیده می شود. در مورد کچلی 
دست و پا هم باید بگویم در افرادی که با گل و گیاه 
و خاک سروکار دارند بیشتر دیده می شود. متاسفانه 
کچلی دست و پا، بسیاری اوقات با اگزما اشتباه 
گرفته می شود و این مساله ممکن است باعث درمان 
نادرست آن شود. معموال بعد از اثبات مقاوم بودن 
عفونت به درمان، این شبهه پیش می آید که شاید 
ضایعات، قارچی باشند در این صورت با بررسی 
آزمایشگاهی نوع بیماری کامال مشخص می شود. 
همسر شما باید ضمن مراجعه به پزشک، بهداشت 
پای خود را رعایت کند و حداقل دو بار در روز 
با آب و صابون پای خود را بشوید و خشک کند.

پاسخ دوم: روش  هاي مختلف درمان اسکار عبارتند از 
تراشیدن پوست، استفاده از لیزر CO 2، عمل جراحي 
برداشتن اسکار، برآمده کردن پوست و گرافت پوستي، 
تزریق مواد پرکننده اسکار و پیلینگ یا الیه برداري 
پوست که براساس شدت و گستردگي ناهنجاري 
پوست در افراد مبتال مي  توان یکی از این روش ها 
را انتخاب کرد. در روش درم ابریژن با تراش پوست، 
الیه سطحي آن ساییده شده و الیه های زیرین که 
شفاف ترند، نمایان می شوند. کرم هاي موضعي شامل 
هیدروکینون، ترتینوئین، اسید گلیکولیک و آزالییک 
 اسید نیز در درمان تیرگي پس از التهاب موثر هستند. 
استفاده از پیلینگ هاي شیمیایي هم در به دست آمدن 
نتایج عالي موثر است. سایر درمان ها شامل استفاده از 
تري کلرواستیک  اسید و کرایوتراپي سطحي با نیتروژن 
مایع است که البته بهتر است در افراد با پوست تیره 

به دلیل احتمال ایجاد جوشگاه انجام نشود.

تورم،  قرمزی،  سوزش،  درد،  نه!  سوم:  پاسخ 
سوختگی، تیرگی یا روشنی پوست تنها عوارض 
لیزر هستند که با انتخاب دستگاه مناسب و مهارت 
متخصص پوست می توان از آنها پیشگیری کرد. به 
عالوه لیزر تنها به 5 میلی متر از عمق پوست نفوذ 
می کند و تاباندن آن به پوست نواحی حساس از 
قبیل تیروئید، سینه، زیر بغل و غدد لنفاوی خطری 
ندارد اما لیزر نواحی تیره تر مانند ناحیه تناسلی نیازمند 
توجه بیشتر و تنظیمات خاص برای پیشگیری از 

سوختگی پوست است.

پرسش

آبکی  ترشحات  فشار  هنگام  اول:  پرسش 
می شود.  خارج  پستان هایم  از  چسبناکی 
مشکلی  اما  داده ام  انجام  پستان  سونوگرافی 
نداشتم. علت این مساله چیست؟ آیا نگران کننده 

است یا نه؟ 760****0913

پرسش دوم: آیا دردهای قفسه سینه ممکن است 
نشانه بیماری های پستانی باشند یا ربطی به هم 
ندارند؟ من این دردها را دارم و خیلی نگران هستم. 

به کجا باید مراجعه کنم؟ 326****0912

پاسخ
دکتر نسرین السادات علوی
فوق تخصص جراحي پستان، عضو 

هیات علمی مرکز بیماری های پستان 
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: ترشحاتی که با وارد آمدن فشار زیاد 
به پستان از آنها خارج می شود، از نظر تشخیصی 
هیچ ارزشی ندارد. ترشحات یا باید با یک فشار 
آرام از پستان بیرون بیایند یا باید خود به خود 
از  اینکه  برای  از خانم ها  بعضی  خارج شوند. 
آنها را  خروج ترشح پستانشان مطمئن شوند، 
زیاد فشار می دهند. مجاری پستانی هم معموال 
کمی ترشح دارند که در اثر فشار زیاد از آنها 
خارج می شود، چنین حالتی هیچ اشکالی ندارد. 
یا خونی و  ما مهم هستند که  برای  ترشحاتی 
یکطرفه باشند یا آبکی و به مقدار زیاد یا بدون 
تحریک از پستان خارج شوند. در چنین شرایطی 
خانم ها باید حتما به پزشک مراجعه کنند. حتی 
در این صورت هم تعداد زیادی از خانم هایی 
که به پزشکان مراجعه می کنند، مشکلی ندارند 

و نباید نگران باشند.

دقیق  تشخیص  اوقات  بسیاری  دوم:  پاسخ 
قفسه سینه  یا  پستان ها  ناحیه  در  که  دردهایی 
وجود دارند با همدیگر اشتباه می شوند. به عنوان 
مثال ممکن است فردی در اثر پوکی استخوان از 
درد دنده رنج ببرد یا حتی مشکل قلبی داشته 
مشکل  دچار  پستان هایش  کند  فکر  اما  باشد 
به  با مراجعه  این شرایط می توان  شده اند. در 
فردی  اگر  کرد.  پیدا  را  دردها  منشاء  پزشک، 
باالی 40 سال داشته باشد و در قسمت چپ 
سینه اش احساس درد کند، بهتر است از نظر 
قلبی بررسی و چکاپ شود. برای تشخیص منشاء 
دردهای قفسه سینه می توانید از یک متخصص 
داخلی مشاوره بگیرید و در صورتی که منشاء 
درد در پستان ها تشخیص داده شود، بهتر است 
برای بررسی به یک فوق تخصص بیماری های 

پستان مراجعه کنید.

2 2 8 8 7 3 5 50 2 1 2 2 8 8 7 3 5 5  weeklysalamat@gmail.com@salamatweeklyبـا مـا تـمـاس بگیـریـد:

پرسش

پرسش اول: وقتی در چشم هایم لنز می گذارم ابتدا نیم ساعت 
خارش دارد اما بعد خوب می شود. علت چیست؟ در ضمن من 
1 سال است یک جفت لنز غیرطبی دارم که در مایع مخصوصش 
نگهداری می کنم. می خواهم بدانم در این مدت فاسد شده یا نه؟ 

0919****045

پرسش دوم: خانمی 39 ساله هستم. چشم هایم ضعیف و نزدیک بین 
است. شماره یکی از چشم هایم 1/75 و دیگری 1/5 است و کمی 
هم آستیگمات هستم. آیا می توانم در این سن عمل لیزیک اصالح 
دید انجام بدهم یا در معرض پیرچشمی هستم و نمی توانم این 
کار را بکنم؟ چه روشی برای اصالح عیوب انکساری چشم هایم 

مناسب تر است؟ 022****0912

پاسخ
دکتر محمود بابایی

جراح و متخصص چشم پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

پاسخ اول: قطعا لنزتان تا به حال فاسد شده زیرا هر چقدر هم آن را 
در مایع مخصوص نگه داشته باشید، 1 سال از مدت زمان استفاده اش 
گذشته است. ضمن اینکه توصیه می کنم دیگر لنز 1 ساله تهیه نکنید. در 
حال حاضر، لنزهای فصلی یا 3 ماهه از ارجحیت و مقبولیت بیشتری 
برخوردار هستند و کمتر چشم ها را دچار عفونت می کنند.خارش چشم 
بعد از گذاشتن لنز عالمت خوبی نیست و نشان دهنده حساسیت چشم ها 
به لنز است اما بافت قوی چشم شما این حساسیت را حذف می کند 
و عالمت خارش پس از نیم ساعت از بین می رود. البته این وضعیت 
مانند آتش زیر خاکستر است و عوارض استفاده از لنزهای آلوده یکباره 
بروز خواهد کرد که ممکن است چشم هایتان را به شدت درگیر کند، 
بنابراین بهتر است لنزتان را دور بیندازید و دیگر از آن استفاده نکنید.

پاسخ دوم: سن شما از نظر علمی برای لیزیک کردن چشم ها مناسب 
است اما تفاوت  شما با یک خانم 20 ساله که چشم هایش را لیزیک 
می کند این است که شما در مرز سن پیرچشمی قرار دارید. با عمل 
لیزیک، دید دور شما کامال تصحیح می شود و دیگر مشکلی نخواهید 
داشت اما با پیرچشمی به تدریج دید نزدیک شما تار خواهد شد که 
در آن صورت برای انجام کارهایی مثل مطالعه باید عینک نزدیک بین 
بزنید، اما این عینک زدن دائمی نیست و هر گاه الزم باشد از آن استفاده 
می کنید. این حالت برای همه افراد پیش خواهد آمد اما اگر لیزیک 
کنید در آینده فقط یک عینک مطالعه خواهید داشت و اگر لیزیک 
نکنید، عالوه بر عینک دوربین که همیشه باید روی چشم هایتان باشد 
باید یک عینک نزدیک بین هم داشته باشید. یعنی 2 عینک خواهید 
داشت. انتخاب بهترین روش جراحی برای هر فرد متفاوت است 
که جراح و متخصص چشم بعد از معاینه و عکسبرداری های رنگی 
از چشم و قرنیه و با توجه به سن، شغل، شماره و میزان آستیگمات 
روش جراحی را انتخاب می کند، بنابراین به نظر جراحتان اعتماد کنید.

با خوانندگان 12
پرسش

من و همسرم به تازگی ازدواج کرده ایم و 
در حال حاضر قصد بچه دار شدن نداریم. 
از کجا می توانیم متوجه شویم که آیا در 
آینده بچه دار خواهیم شد یا نه؟ آیا راهی 
برای نشان دادن ناباروری در من یا همسرم 

وجود دارد؟ 6761***0912

پاسخ
دکتر صدیقه  حنطوش زاده

زایمان،  و  زنان  متخصص 
دانشگاه  علمی  هیات   عضو 

علوم پزشکی تهران

ابتدا باید ببینیم چرا نمی خواهید بچه دار شوید. 
اگر مشکلی در این زمینه دارید، مشکالتتان را 
حل و حتما هر چه سریع تر برای بچه دار شدن 
اقدام کنید. در حال حاضر بهتر است هر دو 
برای بررسی و معاینه به پزشکان متخصص 
در حوزه باروری مانند متخصص زنان و 
زایمان، متخصص ارولوژی، ماما یا مراکز 
بهداشت مراجعه کنید تا اگر مشکلی برای 
باروری دارید، هر چه زودتر تشخیص داده 
شده و درمان شود. برخی بیماری ها مانند 
آندومتریوز با گذشت زمان بدتر می شوند یا 
اگر تعداد اسپرم  های مردی کم است، ممکن 
است 5-4 سال دیگر دچار آزواسپرمی اسپرم 
شود. اگر پزشکان پس از بررسی و معاینه زن 
و شوهر تشخیص بدهند که آنها به بیماری ای 
مبتال هستند که ممکن است 3-2 سال بعد 
وضعیتشان بدتر شود و اصال نتوانند بچه دار 
شوند، راهنمایی ها و توصیه های الزم را در 
خصوص باروری ارائه خواهند داد و زن و 
شوهر الزم است حتما به این توصیه ها عمل 
و برای بچه دار شدن اقدام کنند تا در آینده 
متحمل هزینه های زیاد درمان نازایی نشوند. 
مثال اگر پزشک ببیند خانم دچار آندومتریوز 
است و قصد بارداری هم ندارد برایش قرص 
ضدبارداری تجویز می کند تا از پیشرفت 
بیماری اش جلوگیری کند، ولی اگر خانم 
نسبت به این توصیه بی تفاوت باشد، بیماری به 
مرور پیشرفت می کند و حتی لوله های رحمی 
را می بندد و باعث نازایی می شود. متاسفانه 
بسیاری از خانم ها بر این باورند که مصرف 
قرص  ضدبارداری باعث نازایی آنها خواهد 
شد، در حالی که اتفاقا اگر خانم به آندومتریوز 
مبتال باشد، جلوی نازایی را خواهد گرفت.

شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنج

داروخانه شبانه روزی

دکتر ادیب هاشمی
تایید اینترنتی نسخه های

بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی

انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار،

ک 39 ابتدای خیابان شهید فکوری، پال

تلفن: 44800039
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پرسش

پرسش اول: لطفا توضیح دهید تفاوت 
ویتامین D خوراكی با نوع تزریقی آن 

چیست؟ 469****0903

پرسش دوم: آیا پنیر پارمسان كه جزو 
پنیرهای سفت است در مقایسه با سایر 
پنیرها پروتئین بیشتر و چربی كمتری دارد؟ 

0912****813

پاسخ
دکتر محمدحسن 

انتظاری
متخصص تغذیه و مدیر گروه 

تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان

پاسخ اول: از نظر اصل ویتامین، نوع خوراکی 
و تزریقی با هم تفاوتی ندارند اما دوز تزریقی 
بسیار باالتر و حدود 300-200 هزار واحد 
است، در حالی که میزان دوز خوراکی فقط ۵0 
هزار واحد است. به همین دلیل نوع تزریقی 
برای افرادی تجویز می شود که سطح ویتامین 
D آنها بسیار پایین است. اگر نوع تزریقی 
ویتامین برای فردی که سطح ویتامین D بدنش 
خیلی پایین نیست تجویز شود، عوارض بسیار 
زیادی او را تهدید خواهد کرد که شامل 
شکنندگی استخوان ها، جلوگیری از رشد 
قدی، سردرد، سرگیجه و در مواردی حتی 
کشنده است. از این رو، مصرف خودسرانه 
نوع تزریقی ویتامین D به هیچ وجه توصیه 

نمی شود. 

پاسخ دوم: به طور کلی، هرچه ماده لبنی 
یا پنیر سفت تر باشد، آب آن کمتر و میزان 
پروتئینش بیشتر است. به طور مثال بیش از 
نیمی از وزن  کشک های خشک که بدون 
آب هستند را پروتئین تشکیل داده است. 
ضمن اینکه هیچ کس پروتئین شیر را از آن 
جدا نمی کند ولی میزان چربی شیر متنوع 
است. ممکن است پنیر از شیر  کم چرب، 
پرچرب یا نیم چرب تهیه شده باشد. حتی 
میزان چربی پنیری که در بهار و تابستان تهیه 
می شود هم با هم تفاوت دارد؛ شیر های بهار 
کم چرب تر از شیرهای تابستان است زیرا دام 
در تابستان غذای خشک بیشتری می خورد 

و شیرش پرچرب تر می شود.

پرسش

پرسش اول: آیا این باور درست است كه اگر بعد از غذا 
كنیم  و... مصرف  مربا  ژله،  شیرینی،  مثل  شیرین  ماده  یک 

به هضم غذایمان كمک می كند؟ 990****0919

بسیار  غذا  بین  كه  دارم  ساله ای   2 كودک  دوم:  پرسش 
دارد؟  ضرر  غذایی  عادت  این  داشتن  آیا  می خورد.  دوغ 

0915****332

پاسخ
مظهری سیدضیاالدین  دکتر 

ایران علوم پزشکی  دانشگاه  استاد  و  تغذیه  متخصص 

پاسخ اول: نه! مصرف مواد شیرین بعد از صرف غذا نه تنها به 
هضم غذا کمک نمی کند بلکه به دلیل اینکه این مواد سرشار از 
قند و انرژی هستند، طول مدت هضم غذا را بیشتر می کنند و 
باعث افزایش جذب انرژی می شوند. این مساله به خصوص در 
مورد افرادی که اضافه وزن دارند، می تواند مساله ساز شود و 
آنها را چاق کند یا درجات چاقی را در افراد چاق باال ببرد. البته 
اینکه افراد بعد از صرف غذا تمایل زیادی به مصرف مواد قندی 
دارند، طبیعی است زیرا وقتی غذا خورده می شود برای جذب 
مواد قندی موجود در آن، انسولین بیشتری ترشح خواهد شد. 
انسولین، قند و مواد انرژی زا را داخل سلو ل ها هدایت می کند. 
در نتیجه تمایل به مصرف مواد شیرین و جایگزین کردن قند 
در خون افزایش می یابد اما اگر چند دقیقه صبر کنید این ولع 
از بین می رود. ضمن اینکه اصال نیازی به مصرف مواد شیرین 
یا  هویج  تکه   یک  یا  انگور  حبه  یک  زیرا  نیست  پرکالری  و 
لبوی داخل ساالد هم می تواند این میل شدید به مصرف مواد 

قندی را کاهش دهد.

ترشح  معده  شیره  یا  اسید  باید  غذا  هضم  برای  دوم:  پاسخ 
شود. میزان این اسید در حدی است که می تواند مواد غذایی 
برای هضم و جذب  و  کند  تبدیل  موکوس  به  زود  را خیلی 
داخل روده ها بفرستد. وقتی فردی بین غذا نوشیدنی می خورد، 
معده  طبیعی  کار  در  و  می ریزد  هم  به  را  معده  اسید  میزان 
می شود  توصیه  همواره  دلیل  همین  به  می کند.  ایجاد  اختالل 
بین غذا خوردن از مصرف آب به خصوص آب خنک، انواع 
است، خودداری  مفید  نوشیدنی  یک  که  دوغ  حتی  نوشابه ها 
بسیار  الغر  کودکان  مورد  در  به خصوص  مساله  این  کنید. 
حائز اهمیت است زیرا فضای معده معموال با نوشیدنی ها پر 
می شود و کودک دیگر نمی تواند به اندازه کافی غذا بخورد. 
یا  دوغ  ابتدا  همان  از  کار  این  از  پیشگیری  برای  است  بهتر 
نبیند و در  نوشیدنی را در سفره قرار ندهید تا کودک آن را 
صورتی که نوشیدنی درخواست کرد، آن را به مدتی بعد از 

کنید. صرف غذا موکول 

پرسش

پرسش اول:  روغن موجود در بازار كه از بذر 
كتان به دست آمده حاوی چه نوع امگایی است 

و آیا برای بدن مفید است؟ 730****0912

پرسش دوم: چند روزی است در سطح شهر 
روغن هایی تبلیغ می شوند كه در آن تولیدكننده 
ادعا می كند، محصولش سرشار از امگا6 و امگا9 
است. آیا این موضوع را تایید می كنید؟ این تركیبات 
برای مصرف كننده چه فوایدی دارد و تفاوتشان با 

امگا3 در چیست؟ 217****0912

پرسش سوم: آرد سمولینا با آرد معمولی چه 
تفاوتی دارد؟ آیا این آرد دارای مزیتی است؟ 

0912****872

پاسخ
دکتر محمدحسین عزیزی

متخصص صنایع غذایی و عضو 
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

پاسخ اول: روغن گرفته شده از بذر کتان حاوی 
امگا3 بسیار باالیی است و بسیار سریع خراب 
می شود زیرا امگا3 خیلی زود اکسید می شود و 
از بین می رود. شاید حتی نتوان روغن بذر کتان را 
برای یک روز هم نگهداری کرد. اگر تمایل دارید 
از این روغن استفاده کنید باید همان زمانی که 
روغن گرفته می شود آن را مصرف کنید که امکان 

چنین کاری معموال بسیارکم است. اگر روغن بذر 
کتان در بازار وجود داشته باشد، یا امگا3  آن را به 
شدت گرفته اند یا روغن مورد نظر به شدت اکسید 
شده که در این حالت نه تنها مفید نیست بلکه بسیار 

مضر هم خواهد بود.

پاسخ دوم: شماره های 3، ۶ و ۹ در واقع شماره 
کربن هایی هستند که در اسید چرب مورد نظر 
غیراشباع اند. مثال امگا3 یعنی اسید چربی که کربن 
سوم آن پیوند دوگانه تشکیل داده و غیراشباع است. 
امگا۶ یعنی کربن شماره ۶ و امگا۹ یعنی کربن شماره 
۹ که پیوند دوگانه تشکیل داده اند. هر کدام از این 
3 حالت خواص سالمت بخش و خاص خودشان 
را دارند و برای پیشگیری از بیماری ها به خصوص 
کاهش بیماری های قلبی- عروقی و پرفشاری خون 
مفید هستند و در تنظیم چربی خون و کاهش کلسترول 
و تری گلیسرید خون نقش ایفا می کنند. البته به شرط 
اینکه به طور تازه و طبیعی مصرف شوند. مثال مصرف 
ماهی یا برخی دانه ها مانند کتان و... امگا3 خوبی به 
بدن می رساند و تاثیرات بیشتری هم دارند. امگا۶ 
و امگا۹ در بسیاری از روغن های گیاهی از جمله 
روغن ذرت، کنجد، زیتون، آفتابگردان و... به فراوانی 
وجود دارد اما امگا3 معموال کمتر در روغن ها یافت 
می شود. علتش هم این است که امگا3 پایدار نیست 
و خیلی سریع از بین می رود و اکسید می شود. به 
همین دلیل روغن هایی که حاوی امگا3 فراوانی 
هستند باید خیلی زود مصرف شوند، در غیر این 
صورت پس از مدت کوتاهی خاصیت خود را از 

دست می دهند. به عنوان مثال روغن ماهی حاوی 
امگا3 زیادی است اما ماندگاری باالیی ندارد بنابراین 
آن را به صورت کپسول تهیه می کنند و می فروشند. 
همچنین روغن های زیتون، کنجد، کانوال یا کلزا امگا3 
باالیی دارند اما در صنعت برای اینکه ماندگاری روغن 
را باال ببرند، هنگام عمل تصفیه روغن، مقداری از 
امگا3 آن را خارج می کنند. در صورتی که امگا3 
روغن گرفته نشود، روغن زود فاسد خواهد شد و در 
اصطالح عامه تیز می شود. این حالت به دلیل افزایش 
اسیدیته و پراکسید روغن به وجود می آید، بنابراین 
تبلیغ در مورد اینکه روغن های تولیدی کارخانه ای 
حاوی امگا۶ و امگا۹ باالیی است، کار علمی و 
درستی نیست زیرا به طور طبیعی اغلب روغن های 

مایع موجود در بازار امگا۶ و امگا۹ باالیی دارند.

پاسخ سوم: آرد سمولینا آردی است که از گندمی به 
نام دوروم تهیه می شود. مقدار امالح و موادمعدنی 
آرد  از  بیشتر  سمولینا  آرد  پروتئین  همچنین  و 
معمولی است و به دلیل وجود ویتامین های گروه 
B ارزش غذایی باالتری دارد. آرد سمولینا رنگ 
زرد کهربایی دارد که علت آن وجود رنگدانه هایی 
از خانواده کارتنوییدهاست. کارتنوییدها خواص 
از  پیشگیری  در  و  دارند  باالیی  آنتی اکسیدانی 
بیماری های قلبی- عروقی، سرطان، تقویت سیستم 
دفاعی بدن و... مفیدند. این نوع آرد معموال برای تهیه 
پاستا و ماکارونی مناسب است و به دلیل خاصیتی 
که دارد مانع از چسبیدن ماکارونی ها یا پاستاها به 

هم می شود. 

پرسش

همیشه شنیده ایم كه گوشت گوسفند چرب تر 
از گوشت گوساله است اما در كتابی خواندم 
كه گوشت گوساله چرب تر است. كدام یک 
صحت دارد؟ همان طور كه گوشت سینه مرغ 
تمامی قسمت های مرغ كم چرب تر است،  از 
كدام قسمت گوشت قرمز چربی كمتری دارد؟ 

0919****577

پاسخ
دکتر آراسب دباغ مقدم

متخصص بهداشت مواد غذایی

چربی گوشت به نوع و نژاد دام، نوع تغذیه دام و 
محلی از بدن که گوشت از آن بریده شده بستگی 

دارد. در مجموع، گوشت گوسفند چربی بیشتری 
نسبت به گوشت گوساله دارد، در عوض پروتئین 
گوشت گوساله بیشتر از گوشت گوسفند است. 
توجه داشته باشید چربی های گوشت به خصوص 
گوشت گوسفند از نوع اشباع هستند و مصرف آنها 
برای بدن مضر است. به همین دلیل توصیه می شود 
تا حد امکان چربی های قابل رویت گوشت را بگیرید 
و دور بریزید. هرچند قسمتی از چربی های گوشت 
البالی آن وجود دارد و نمی توان آنها را از گوشت 
جدا کرد. نکته دیگر اینکه بسیاری از مردم مزه 
گوشت گوسفند را به دلیل چربی بیشتری که دارد، 
می  پسندند و معتقدند خورش ها با گوشت گوسفند 
خوشمزه تر می شود که علت این خوشمزگی هم 
وجود چربی در گوشت گوسفند است اما بعضی ها 
هم از بوی گوشت گوسفند خوششان نمی آید. 
همان طور که اشاره شد، چربی گوشت نژاد های 

مختلف دام با هم تفاوت دارد. در ایران ما نژادهای 
زیاد گاو ی نداریم اما نژاد های گوسفندی متنوع  
هستند. با این حال، باز هم مجموع چربی گوشت 
گوسفندها از گوشت گاو و گوساله بیشتر است. 
نوع تغذیه دام هم می تواند روی چربی گوشتش 
تاثیر بگذارد. دام هایی که چرای آزاد می کنند، معموال 
نسبت به دام هایی که غذا به صورت دستی برایشان 
برده می شود، چربی کمتری دارند. به همین دلیل 
چربی دام ها در فصول سرد سال که مراتع، زیاد 
سرسبز نیستند و دام ها به چرا نمی روند و غذا 
است.  بیشتر  می شود،  ریخته  برایشان  محل  در 
نکته آخر اینکه معموال قسمت هایی مانند ران و 
سردست چربی باالیی دارند اما بیشترین میزان 
چربی در قلوه گاه دام و نزدیک پهلو یا شکم آن 
است. به همین دلیل گوشت قلوه گاه ارزان تر از 

سایر قسمت های بدن دام است.
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سالمندان مبتال به دیابت می توانند با اصالح شیوه زندگی خود، زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند

سالمندی، دیابت، سالمت
 دکتر محمدرضا مهاجری  تهرانی

 فوق تخصص غدد و متابولیسم درونی و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران 

آمار دیابت نوع2 در ایران و جهان رو به افزایش است و تعداد زیادی از 
این مبتالیان هم در سنین سالمندی هستند. برخی از آنها از دوران 

جوانی و میانسالی به دیابت مبتال بودند و گروهی نیز به تازگی 
به جمع مبتالیان پیوسته اند. طبیعی است هرچه سال های ابتال به دیابت بیشتر باشد، احتمال بروز 

عوارض ناشی از دیابت هم بیشتر خواهد بود، اما کنترل دیابت در دوران سالمندی به دلیل 
وجود بیماری  های گوناگون، ضعف در اندام ها و بینایی و ذهن و مهم تر از همه عالیم 
مبهم نشانه  های دیابت ممکن است کمی مشکل باشد، اما با همه مشکالت، کنترل دیابت 

در سالمندان هم امکان پذیر است. 

عالیمافزایشقندخونرابشناسید
هر بیماری عالئم خاصی دارد؛ مثال افزایش قندخون ناشی از بیماری دیابت با چند 

مشخصه اصلی تشنگی، پرادراری، کاهش وزن و... بروز می کند ولی این عالئم 
در سالمندان به دلیل تغییرات فیزیولوژیک بدن معموال دیده نمی شود و ممکن 
است سالمند با افزایش قندخون فقط بی حال شود. البته هر بی حالی ای به معنای 
افزایش قندخون نیست و تا قندخون اندازه گرفته نشده نیازی به اقدامات کمکی 

نیست. اگر سالمند از قبل به بیماری دیابت مبتالست، حتما باید گلوکومتر تهیه کند 
و اگر هنوز به دیابت مبتال نشده، آزمایش مربوط به قندخون هر3 سال یکبار الزم 
است. اگر در آزمایش میزان قندخون بیشتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر گزارش 

شود، یعنی سالمند به دیابت مبتال شده است.

عالیمافتقندخونرابشناسید
افراد مبتال به دیابت در معرض نوسانات قندخون قرار دارند. به همان نسبتی که قندخون با خوردن یک 

ماده شیرین باال می رود، تاخیر در خوردن هم می تواند منجر به افت قندخون شود. مغز انسان از گلوکز 
تغذیه می کند، در نتیجه با کاهش گلوکز به سرعت دچار سرگیجه و اختالل در هوشیاری می شود. عروق 

مغزی یا عروق محیطی بدن جوانان، انعطاف پذیری خوبی دارند و با کاهش گلوکز خون، می توانند متسع شوند 
و خون بیشتری را به مغز برسانند در حالی که عروق مغزی سالمندان سخت تر هستند و چنین توانایی ای ندارند، 

در نتیجه ممکن است مغز با افت ناگهانی گلوکز مواجه شود و سالمند نتواند تعادلش را حفظ کند و زمین بخورد، حتی 
بیهوش شود، بنابراین نداشتن تمرکز و حواس، گزگز و مورمور شدن دور لب، بی حس شدن دست ها و پاها، فراموشی، 

تعریق و رنگ پریدگی سایر عالئمی هستند که باید در سالمندان جدی گرفته شوند. همچنین سالمندان حتما باید به 
مصرف میان وعده هایی مانند ساندویچ های کوچک نان و پنیر یا مصرف 1 یا 2 وعده میوه توجه داشته باشند و از 
کارهای سخت و قرار گرفتن در معرض آب و هوای شدیدا سرد پرهیز کنند تا به این ترتیب مانع افت قندخون 
ناگهانی خود شوند. بعضی از بیماری های قلب و کلیه، 2 برابر استفاده کردن دارو به اشتباه و روزه داری هم 
باعث افت ناگهانی قندخون می شود. با دیدن این عالئم  بهتر است قندخون به سرعت اندازه گرفته شود. در 
صورت پایین بودن قندخون کمتر از 70-60 با انداختن 3تا 5 حبه قند داخل نصف لیوان آب میوه یا یک فنجان 
شیر می توان قندخون را افزایش داد. معموال پس از 15 دقیقه بهبودی حاصل می شود. اگر قندخون باال نرفت 
می توان دوباره یکی از موارد گفته شده را تکرار کرد، اما باید از دادن هر ماده خوراکی به سالمندانی که هوشیار 
نیستند، خودداری شود. در این مواقع از اورژانس کمک بخواهید یا بیمار را به اولین مرکز درمانی ارجاع دهید. 

داروهایتانراکموزیادنخورید
برای بیمارانی که به تازگی به دیابت نوع2 مبتال شده اند، قرص تجویز می شود. قرص ها ممکن است یک یا چند عدد باشند، 

اما سالمندان جزو گروهی از بیماران هستند که معموال چند دارو استفاده می کنند و ممکن است با اضافه شدن داروهای 
ضددیابت دچار سردگمی شوند. به همین دلیل ظروف مخصوصی در داروخانه ها به فروش می رسد که سالمندان می توانند 
آنها را تهیه کنند و داروهای خود را به صورت هفتگی در آن قرار دهند. حتی اگر حس کردند دارویی فراموش شده، 
می توانند با شمارش داروها متوجه این موضوع شوند. همه سالمندان وقتی به پزشک مراجعه می کنند بهتر است یک برگ 
از داروهای مصرفی را همراه داشته باشند زیرا بعضی داروها تداخل ایجاد می کنند و پزشک باید از این موضوع آگاه باشد. 

ازتزریقانسولیننترسید
بسیاری از سالمندان، مصرف دارو را به تزریق انسولین ترجیح می دهند. باید توجه داشت در دیابت نوع2 بیماران معموال با کمبود 

شدید انسولین مواجه نیستند ولی قندخون نمی تواند وارد سلول ها شود و داخل خون باقی می ماند. در این مواقع مصرف دارو 
مشکل بیمار را برطرف می کند ولی بعد از چند سال غده پانکراس که مسوول ساخت انسولین است، توانایی خود را از دست می دهد 

و دیگر انسولین تولید نمی کند. در این شرایط بیمار به انسولین تزریقی نیاز پیدا می کند ولی متاسفانه بسیاری از بیماران مبتال به دیابت 
از تزریق انسولین خودداری می کنند. برخی از سالمندان به دلیل مشکالتی مانند ضعف در حرکات دست ها، اختالل در بینایی و ناتوانی 
در کشیدن مقدار کافی انسولین داخل سرنگ تمایلی به تزریق انسولین ندارند و ترجیح می دهند به مصرف قرص ادامه دهند اما مشاوره با 
بیمار و آموزش درست در این مورد کمک می کند که زودتر با شیوه استفاده از انسولین آشنا شود. البته قلم های انسولین کار را بسیار آسان  
کرده اند ولی بهتر است تا یادگیری کامل سالمند فردی جوان تر یا آگاه تر به او کمک کند. سالمندانی که به بیماری های ناتوان کننده جسمی 

و ذهنی مبتال هستند به کمک دائمی نیاز دارند. 
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تلفن مانند همسایه یا فامیل درباره بیماری سالمند صحبت کنید و از سربزنید. هر روز هم چند بار با او تماس بگیرید. با فرد نزدیک اگر از سالمندتان دور هستید، حتما الاقل یک روز در هفته به او سالمندانیراکهتنهازندگیمیکنند،فراموشنکنید شماره  بزند.  سر  او  به  اضطراری  شرایط  در  بخواهید  کنند. مشکل بتواند سریع تماس بگیرد. سالمندان شاید نتوانند به علت نزدیک ترین فرد را در اختیارش قرار دهید تا در صورت بروز او  به مطب پزشکان مراجعه  به موقع  یا خستگی  راه  کنید و دوری  انتخاب  را  به محل زندگی سالمند  حتما در روز ویزیت با او همراه شوید. نزدیک ترین پزشک 

باکنترلقندخون،شدتیبوستخودراکاهشدهید
یبوست در سالمندان امری عادی است و دالیل گوارشی مختلفی 
دارد  و...  فیبری  مواد  و  مایعات  کم  مصرف  بی تحرکی،  مانند 
ولی یک دلیل آن هم می تواند مربوط به افزایش قندخون باشد. 
افرادی که از دیابت خود اطالع ندارند یا نمی توانند دیابت را 
کنترل کنند، ممکن است دچار یبوست شوند. افزایش قندخون 
باعث جذب آب بدن از روده ها می شود، در نتیجه مدفوع سفت 
و خشک می  شود و فرد دچار یبوست خواهدشد. در این مواقع 

با کنترل قندخون می توانید یبوست را درمان کنید. 

هر3ماهیکبارآزمایشهموگلوبینA1Cبدهید

حتما دستگاه گلوکومتر تهیه کنید و شیوه کار با آن را یاد بگیرید. بیمارانی که 

از قرص استفاده می کنند باید هر چند روز یکبار قندخون ناشتا و 2 ساعت بعد 

غذا را اندازه گیری کنند. بیمارانی که انسولین تزریق می کنند نیز باید هر روز 

و گاهی هم روزانه چند نوبت قندخونشان را اندازه بگیرند. البته اندازه گیری 

قندخون برای سنجش هموگلوبین A1C حتما باید هر 3 ماه یکبار در آزمایشگاه 

نیز انجام شود که میزان طبیعی آن در افراد سالمند زیر 7/5 درصد است. میزان 

قندخون ناشتا در یک فرد مبتال به دیابت باید بین 90 تا 120 و در بعضی از 

منابع 100 تا 130 و قندخون 2 ساعت بعد از غذا باید کمتر از 180 میلی گرم 

در دسی لیتر باشد. اگر سالمند نتواند مقدار قندخون خود را در این حد کنترل 

کند به معنای این است که مشکلی وجود دارد، مشکالتی مانند چاقی، رژیم 

غذایی نامناسب یا داروهای ناکافی برای کنترل قندخون. در این موارد عامل 

افزایش دهنده قندخون باید شناسایی شود. 

دزخمبررسیکنید
ازنظروجو

پاهایتانرا
هرروز

زخم پای دیابتی از عوارض خطرناکی است که گاهی منجر به قطع پای بیمار 

می شود، بنابراین توصیه اصلی  به همه بیماران مبتال به دیابت این است که نگذارید 

زخم ایجاد شود. حتما هر روز پاهای خود را از نظر وجود قرمزی، تورم، تاول و 

زخم بررسی و در صورت دیدن هر یک از این موارد به پزشک مراجعه کنید. اگر 

بدنتان انعطاف کافی ندارد و نمی توانید کف پاها یا پاشنه را ببینید، از آینه استفاده 

کنید. پاهایتان را بعد از شستشو کامال خشک کنید. کفش های نرم بپوشید. استفاده 

از کفش های چرمی و سفت اصال توصیه نمی  شود. این کفش ها تا وقتی که شکل 

پا را به خود بگیرند حتما باعث قرمزی یا زخم خواهند شد. کفش ها باید نوک گرد 

باشند و با آنها احساس آزادی داشته باشید. پوشیدن دمپایی یا صندل ممنوع است 

زیرا احتمال برخورد پا با اجسامی مانند سنگ ریزه یا اجسام تیز در کفش های باز 

رد و آنها را از ته کوتاه 
زیاد است. ناخن هایتان را به شکل صاف بگیرید نه به شکل گ

نکنید زیرا احتمال آسیب به پوست کناره های ناخن و نفوذ میکروب و زخم و عفونی 

شدن انگشت وجود دارد. حتی در خانه هم بدون دمپایی راه نروید. یک جسم تیز 

روی فرش می تواند باعث خراش جدی در کف پا شود. برای اینکه جریان گردش 

خون در پاها برقرار باشد در حالت نشسته پاها را به شکل دورانی حرکت دهید. 

ازپوستخودبهدقتمراقبتکنید

سالمندان معموال پوست خشکی دارند. خشکی 

پوست می تواند باعث ایجاد خراش روی آن شود 

و احتمال عفونت را باال ببرد. دیابت وجود زخم و 

عفونت را تسریع می کند. برای جلوگیری از این 

عارضه، هنگام استحمام از دوش گرفتن با آب 

داغ خودداری کنید زیرا آب داغ، چربی پوست 

را از بین می برد و خشکی را شدت می بخشد. از 

کرم و لوسیون های مرطوب کننده بیشتر استفاده 

کنید تا سطح پوست باطراوت بماند. 

دارد در تب و بیماری کتون ادرار نیز باید کنترل انسولین است آن نیز باید با نظر پزشک باشد. روال قبلی ادامه یابد. اگر نیاز به کاهش در مایعات باید بیشتر شود و کنترل نیز به همان کار کامال اشتباه است. در این مواقع مصرف است از تزریق انسولین خودداری کنند، اما این و... مبتال شده اند یا حالت تهوع دارند، ممکن سالمندانی که به بیماری های تب دار، عفونی وقتیبیمارمیشوید... وجود  کیت هایی  داروخانه ها  در  اندازه شود.  را  کتون  آن  از  استفاده  با  می توان  گرفت. مثبت شدن کتون ادرار نیاز به بررسی که 
پزشک دارد. 

وزنخودراکاهشدهید

سالمندان مبتال به دیابت در هر سنی، در 

صورتی که دچار اضافه وزن باشند باید 

وزن خود را کاهش دهند. این کار باید 

حتما تحت نظر متخصص تغذیه انجام شود. 

البته داروهایی هم برای کاهش وزن وجود 

دارد که پزشک با توجه به وضعیت سالمند 

می تواند آنها را تجویز کند. 

مهم بیماری های چشمی در اثر دیابت، تاری دید در باید ساالنه یکبار چشم ها معاینه شوند. یکی از عالئم و زمان مقرر مراجعه کند، در غیراین صورت حتما بیمار باید به ویزیت های بعدی چشم پزشک توجه ایجاد می شود. اگر واقعا مشکلی وجود داشته باشد، گلوکوم یا آب سیاه است که در اثر افزایش قندخون به شبکیه چشم( و خونریزی از شبکیه، آب مروارید، دیابت دارد، بیماری های چشمی مانند رتینو پاتی)آسیب یکی از عوارضی که شیوع زیادی در بیماران مبتال به هرسالبهچشمپزشکمراجعهکنید
بیمار است. 

فعالیت بدنی شان با پزشک خود مشورت کنند. مبتال به دیابت حتما باید درباره نوع ورزش یا تحت نظر متخصص قلب و عروق باشند. سالمندان قلبی- عروقی هستند. بهتر است این افراد همیشه چربی خون باالیی هم دارند، در معرض بیماری های را زیاد احساس نکنند. سالمندان مبتال به دیابت که سالمندان ممکن است دردهایی مانند سکته قلبی حتیبهدردهایمختصراهمیتبدهید

خودرابررسیکنید
قندخون

قبلازورزش،

تحرک فیزیکی یا ورزش تقریبا به همه بیماران توصیه می شود و نقش آن نیز 

در سالمت ثابت شده ولی همه بیماران قبل از ورزش باید با پزشک معالج 

مشورت کنند. اگر به دیابت مبتال هستید قبل از ورزش قندخونتان را اندازه 

بگیرید. اگر قندخونتان بیشتر از 250 میلی گرم در دسی لیتر باشد از انجام 

ورزش در همان روز خودداری کنید. در صورتی که میزان قندخون کمتر 

از 100 میلی گرم در دسی لیتر باشد حتما قبل از ورزش یک وعده کوچک 

غذایی مانند یک ساندویچ کوچک نان و پنیر یا یک بیسکویت میل و سپس 

ش را آغاز کنید. بهتر است حین ورزش نیز یک تکه نان یا بیسکویت 
ورز

همراه داشته باشید. جوراب نخی و کفش نرم ورزشی پایتان کنید. بعد از 

ورزش پاها را بررسی کنید و با آب ولرم و صابون بشویید. قبل از ورزش 

حدود 10 دقیقه بدنتان را گرم کنید. مدت زمان ورزش برای سالمندان مبتال 

به دیابت 30 دقیقه است. البته ورزش بیش از این زمان نیز مانعی ندارد ولی 

بیمار حتما باید قندخون را در میانه ورزش اندازه بگیرد. پیاده روی و شنا 

بهترین ورزش برای سالمندان مبتال به دیابت هستند. 

همراهان 
عزیز صفحه 
»سالمندان«!

شما می توانید عکس ها و تجربه های 
خود را با همساالنتان به اشتراك 

بگذارید. از تالش ها و موفقیت هاي 
خودتان برایمان بنویسید و عکس 
بگیرید و همراه با اسم و سنتان 

ارسال کنید.
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اینهمسایهعزیز
این همسایه عزیز ما اهل اراک است و در آنجا 
به دامداري و پختن نان مشغول بوده ولي بیش 
از 50 سال است به تهران آمده. 3 پسر دارد. 
همسرش را ازدست داده و تنها زندگي مي کند. 
او همه کارهایش را به تنهایي انجام مي دهد ولی 
خانه اش همیشه مرتب است. همیشه آرزوي 
داشتن دختري را داشته تا در این زمان همدمش 
باشد. هاجر خانم به خاطر زندگي فعال و به قول 
خودش پرهیز از تنبلي، شکر خدا، کامال سالمت 
است و آرزو مي کند هرگز گرفتار بستر بیماري 
نشود و براي نوشیدن یک لیوان آب محتاج 
کسی نباشد. امروز از آن روزهاي خوب اوست. 
مرتب و خوش رو جلوي در نشسته تابچه هایش 
دوست داشتنی! دورهمی  یک  براي   بیایند 

هاجر منصوري، 80 ساله

سالمتدر89سالگی
عمو حسین عزیز 89 ساله هستند و بازنشسته 
کارخانه قند و شکر. در جوانی، مردی قوی و 
تنومند بوده که بچه ها از هیبتش می ترسیدند 
اما هرگز آزارش به کسی نرسیده. او مردی 
عصبی و زودجوش بود اما هرگز عصبانیت و 
مشکالت کار ی اش را  وارد خانه نمی کرد و به 
زن و بچه هایش انتقال نمی داد. عمو معتقد است 
که باید وعده های غذایی و ساعت خوابمان 
مشخص باشد تا سالم بمانیم. خودش هم هرگز 
بین وعده های غذایی  هله هوله نمی خورد و با 
اینکه در کارخانه قند و شکر بوده، اهل مصرف 
این دست مواد غذایی نیست. سر ساعت 7 صبح 
صبحانه می خورد، ساعت 12 ظهر ناهار،ساعت 

8 شب شام و ساعت 10 شب هم خواب.



بچه های خوب!
شما هم می خواهید عکستان در 

»سالمت« چاپ شود؟ پس: اگر برای آمپول زدن 
به دکتر می روید، اگر در حال مسواک زدن هستید، اگر 

کمربند ایمنی بسته اید یا هر کار دیگری انجام داده اید که 
به »سالمت« ربط دارد، حتما به پدر و مادرتان بگویید از 

شما در این حالت ها عکس بگیرند و همراه با اسم و 
سنتان برای »سالمت« بفرستند.

من سنا  نقدعلیزاده ام و فوتبال را خیلی دوست دارم.

... و همیشه بعد از غذا خوردن مسواک می زنم.

... و می دانم که پلو و خورش سالم تر از پیتزاست.

اول با کمک مامان یک سیب زمینی را شستم و مامان 

آبپزش کرد. بعد من اینجا رنده اش کردم. 

مامان در یک ماهیتابه کوچک یک کم کره ریخت و 

آنها را باهم مخلوط کردم و هم زدم... بله، عصرانه من 

حاضر شد، بفرمایید عصرانه سالم بخورید، بچه ها!
یک تخم مرغ هم برداشتم که آن هم 
مامان پخته بود و با آن رنده کردم و 

مخلوطشان کردم. 
"• نشانی: تهران، خیابان شریعتی، روبه روی میرداماد، خیابان نیک، 
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 مخاطبان این صفحه کودکان گروه سنی الف و ب هستند. 

 مخاطبان این صفحه کودکان گروه سنی الف و ب هستند

من یک دایناسور هستم. اسمم آبی ناسور هست، چون آبی 
هستم، با لکه های سبز روی بدنم. ببینم، شما رنگ ها را بلد 
هستید؟ می توانید بگویید االن کجای بدنم آبی است و کجا 

سبز؟ 
می توانید بگویید آسمانی که باالی سر ماست، چه رنگی است 

و درخت ها چه رنگی؟ 
می توانید بگویید دود ماشین ها چه رنگی است؟ می توانید 
بگویید رنگ چه چیزهایی زرد است؟ رنگ چه چیزهایی 

بنفش است و رنگ چه چیز هایی مثل گل سرخ، قرمز؟ 
خب، همه اینها برای این است که شما می توانید با چشم هایتان 

ببینید؛ چشم هایی که اگر مراقبشان نباشید، نورشان می رود 
و تاریک می شوند و دیگر نمی توانید با آنها به خوبی رنگ ها 
را ببینید. برای همین همه ما باید مراقب چشم های خودمان 

باشیم چون هیچ مغازه ای نیست که چشم بفروشد...
خب، حاال بگویید ببینم، آیا شما می دانید چه جوری باید از 

چشم هایتان و چشم های بقیه مراقبت کنید؟ 
• می دانید نور رایانه، تلفن همراه و تلویزیون می تواند چشم ما 
را اذیت کند، اگر خیلی پای آنها بنشینیم و مدام بازی کنیم یا 

کارتون نگاه کنیم؟ 
• می دانید اگر دست کثیف به چشم هایمان بزنیم، 

چشم هایمان آلوده می شوند؟ آلوده یعنی میکروب هایی در 
چشم هایمان می روند و باعث می شوند چشم هایمان قرمز 

شوند و بسوزند!
• می دانید اگر چشم های ما ضعیف باشد و عینک نزنیم، 

ضعیف تر می شود و برعکس، اگر ضعیف نباشد و ما عینک 
دیگران را بزنیم، سرمان گیج می رود و می پیچد و می افتیم 

زمین و عینک شاید برود توی چشممان؟ 
• می دانید نباید وسایلی مثل مداد و پاک کن و شی ء تیز مثل 

چوب را به سمت هم پرت کنیم؟ چون ممکن است بروند 
در چشم و آن را زخم کنند و برای همیشه چراغش خاموش 

شود. 
خب، دیگر درباره چشم ها و مراقبتشان چه می دانید؟ برای 

من نامه بنویسید و با عکس خودتان بفرستید تا در همین 
صفحه به بچه های دیگر هم خبر بدهم. حاال هم خداحافظ، 

چون باید بروم و ناهارم را که مامان با برگ های سبز درخت 
مو که انگورهای قرمز دارد، آماده کرده، بخورم...

آشپز کوچولو

من ارغوان ارجمند هستم و در یکی 
زندگی  شمال  سرسبز  شهرهای  از 
می کنم. امروز از مامانم اجازه گرفتم 
تا یک عصرانه خوب برای خودم که 
مامان یادم داده، درست کنم. به شما 
هم یاد می دهم تا درستش کنید. یک 
دفعه فکر نکنید من تنهایی این کار را 
کردم، نه! مامانم کنارم ایستاده بود و 

مراقبم بود. 
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بحث جمعیت در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا به مساله مهمی تبدیل شده و کاهش 
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کلینیک
روزه داری و سالمت روان

امروزه اصطالحی به نام پزشکی جایگزین یا طب 
یکپارچه نگر زیاد مطرح می شود؛ طبی که بر راه هایی 
جز درمان دارویی متمرکز است. در این عرصه، 
یکی از مواردی که ثابت شده در بهبود شرایط 
جسمانی و روانی بیماران موثر است، باورهای 
نیرومند مذهبی و معنوی است. البته در تحقیقات 
این عرصه، این باورها مختص به دین خاصی 
نیستند و همه ادیان را شامل می شوند. تحقیقات 
زیادی نیز در این باره انجام شده است، مثال در 
کشور آمریکا احتمال اینکه افرادی که به کلیسا 
می روند بتوانند الکل را ترک کنند، بیشتر از سایر 
الکلی هایی است که اعتقادات مذهبی ندارند. باور 
به نقش مذهب و معنویت در بهبود بیماری های 
جسمی و روانی فقط یک تئوری نیست. حتی 
در عمل دیده شده است که امید به زندگی و 
احتمال بهبود  آن دسته از بیماران مبتال به سرطان 
که اعتقادات مذهبی قوی تر دارند، بیشتر است. 
یکی از مهم ترین آثاری که اعتقادات مذهبی و 
معنوی در روان انسان ها دارد، افزایش آرامش و 
کاهش تنش است. احساس وصل شدن به قدرت 
برتر کائنات باعث ایجاد آرامش در فرد می شود و 
همین آرامش می تواند اضطراب، خشم و افسردگی 
او را کاهش دهد. در دین اسالم مراسم زیبا و 
روحبخشی در ماه مبارک رمضان تحت عنوان 
روزه داری وجود دارد که باعث تقویت اعتقادات 
مذهبی می شود. در این ماه،  بیشتر مردم بیش از 
پیش احترام یکدیگر را نگه می دارند، کمتر پرخاش 
می کنند، آرام ترند و بیشتر به امور نیک و عبادت 
می پردازند. چنین مراسمی که یک ماه طول بکشد 
و همه افراد جامعه را به خوبی درگیر خود کند، 
در ادیان و جاهای دیگر دنیا کمتر دیده می شود. 
این ماه فرصت خوبی است تا سالمت روان خود 

را ارتقا بخشیم و از یاس و ناامیدی دور شویم.

دکترحامدمحمدیکنگرانی 
روان پزشک و عضو کمیته رسانه 

انجمن روان پزشکان ایران

سال دوازدهم  شماره 574  پنجشنبه 13 خرداد 1395

بیشتر بخوانید

»چگونه بدنمان را برای روزه داری آماده 
کنيم؟« را در صفحه 25 همين شماره بخوانيد.
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داریمپیرمیشویم
روز جمعیت امسال هم گذشت و کارشناسان و صاحبنظران متعددی راهکارها و راه حل های 
مختلفی در زمینه افزایش جمعیت و باالرفتن نرخ تولد ارائه دادند. امروزه بحث جمعیت 
در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا به مساله مهمی تبدیل شده و کاهش نرخ تولد و 
مسن شدن جمعیت، نگرانی هایی را برای نسل های بعد به دنبال دارد. هر چند اوایل انقالب، 
روند افزایش جمعیت به نوعی ادامه داشت اما مسووالن به دلیل نبود زیرساخت ها و سرعت  رشدی که 

جمعیت داشت، احساس خطر کردند و به این نتیجه رسیدند که باید جلوی افزایش جمعیت را بگیرند. 
به همین دلیل با روش های متفاوتی برای کنترل جمعیت اقدام کردند. در آن زمان نرخ رشد جمعیت، 

3/8 بود و اگر آن روند ادامه پیدا می کرد جمعیت ما هر 20 سال تقریبا 2 برابر می شد که این 
مساله هم قطعا تبعات خاص خودش را داشت. حاال پرسشی که پیش می آید این است که آیا 
سیاست های کنترل جمعیت و برنامه های تنظیم خانواده به تنهایی باعث کاهش نرخ رشد جمعیت 
شده یا عوامل دیگری هم در آن دخالت داشته است؟ چرا امروزه باوجود تشویق به افزایش 
جمعیت و تمهیداتی که در این زمینه فراهم شده است، همچنان نرخ رشد افزایش جمعیت 
کشورمان زیر 2 است؟ چه مشکالتی بر سر این راه قرار دارد و ما تا به حال چه کرده ایم؟ اینها 

پرسش هایی است که کارشناسان به آنها پاسخ داده اند.

 مریم 
منصوری

باتابلویتبلیغاتینمیتوانمردمرا
بهفرزندآوریتشویقکرد

آمار و ارقام همه جوامع نشان می دهد پدیده هایی مانند انقالب 
و جنگ که جامعه را دچار دگرگونی یکباره می کنند، یکی از 
تاثیرات بارز خود را روی خانواده ها می گذارند. تجربه انقالب 
اسالمی و جنگ تحمیلی به ما جامعه شناسان نشان داد که 
همیشه یک رابطه تنگاتنگ میان نهاد خانواده، تعداد فرزندان، 
تمایل به تعداد فرزندان، نهاد اقتصاد و سیاست گذاری های 
جامعه و حکومت وجود دارد. همان طور که می دانید ما 
بعد از جنگ، دچار سیاست های محدودکننده ای از لحاظ 
تبلیغاتی برای فرزندآوری شدیم، اما شاید فقط 10 درصد 
تبلیغات دولت های بعد از جنگ در محدود ساختن بُعد 
خانواده و پایین آمدن زاد و ولد و تعداد فرزندان در ایران 
تاثیر داشت. در واقع آنچه در خانواده ایرانی در دوران بعد 
از انقالب اسالمی و بعد از جنگ تحقق پیدا کرده، دو بُعد 
دارد که یک بُعد آن تحوالت اقتصادی و بُعد دیگر آن 
تحوالت فکری است. قبل از انقالب اسالمی در مجموع 
150 هزار دانشجو در دانشگاه ها مشغول به تحصیل بودند 
اما این میزان در حال حاضر 3 میلیون دانشجو و میلیون ها 
فارغ التحصیل دانشگاهی است. امروزه بسیاری از جوانان 
شهری و روستایی ما تقریبا در همه رشته های دانشگاهی از 
دوره های مختلف آموزشی عبور کرده اند و با طرز تفکرهای 
جدیدی آشنا شده اند که شیوه زندگی آنها را تعیین می کند. 
به عبارت دیگر جامعه متحول شده، از یک سو از نظرفکری 
و از سوی دیگر از نظر اقتصادی و اینها دست به دست هم 
داده اند تا جمعیت شهرنشین شده ما، تمایلی به فرزندآوری 
یا افزایش تعداد فرزندان نداشته باشد، بنابراین فقط تبلیغ 
کردن در مورد کاهش یا افزایش تعداد فرزندان در جامعه 
موثر نیست. اگر در حال حاضر تمام خیابان ها و بزرگراه های 
شهرها را پر از بیلبوردها و آگهی های افزایش فرزند بکنیم و 
در آنها بنویسیم، فرزند بیشتر زندگی بهتر، باز هم نمی توانیم 
زوج ها را برای داشتن بیش از یکی دو فرزند ترغیب کنیم. 
تحقیقات جامعه شناسان نشان می دهد بسیاری از زوج های 
جوان ابتدای زندگی تمایلی به داشتن فرزند ندارند و بیشتر 
مایلند در سال های اول پس از ازدواج لذت بیشتری از 

زندگی شان ببرند. 
مشکل دیگر ما این است که برخالف قانون اساسی، اقتضائاتی 
که الزمه یک زندگی خانوادگی سالم است برای همه مردم 
فراهم نیست. هرچند در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی 
نیز با وجود گستردگی مناسب امکانات بیمه ای و بیمه های 
اجتماعی و حمایت هایی که از خانواده ها می شود، باز هم 
تمایلی به داشتن فرزند زیاد در خانواده ها وجود ندارد. 
به گونه ای که بعضی از کشورها از راه مهاجرپذیری به 
جوانسازی و افزایش جمعیت جوان خود اقدام می کنند. همه 
اینها به این دلیل است که طرز تفکر و طرز تلقی  آدم ها نسبت 
به زندگی خودشان، همسر و فرزندشان تغییر کرده است. 
عالوه بر اینها ما در کنار زوج های بارور، زوج های ناباروری 
هم داریم که آنها هم می توانند با اقداماتی صاحب فرزند 
شوند و برای بهبود وضع جمعیتی جامعه تاثیرگذار باشند. 
این کاری است که سیستم های بهداشتی درمانی و مراکز 
ناباروری در حال انجام آن هستند، اما در کنار این اقدامات، 
حمایت های دیگری هم باید از زوج های نابارور به عمل بیاید 
که از جمله آنها می توان به حمایت های بیمه ای اشاره کرد. 
نتیجه اینکه برای آنکه بخواهیم یک جمعیت جوان مستمر 
داشته باشیم حتما باید سیاست های بهتری در مسائل جمعیتی 
در بعد کالن در سطح جامعه تبیین کنیم زیرا افزایش 
جمعیت با تابلوهای تبلیغاتی برای تشویق به فرزندآوری 

میسر نیست.

نگاهجامعهشناس

 دکتر سیدحسن حسینی 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاهفوقتخصصغدد
 دکتر محمدباقر الریجانی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی

بایدبرایهزینههایسنگیندرمان
ناباروریچارهجوییکنیم

کاهش جمعیت تبعات بسیاری دارد. یکی از تبعات آن 
در 50 سال آینده، کاهش نیروی جوان و افزایش جمعیت 
سالمندان است. در نتیجه برخالف نیروی کار کم، هزینه های 
زیرساختی برای حفظ و نگهداری سالمت سالمندان زیاد 
خواهد بود. از این رو در حال حاضر سیاست کشور این 
است که جمعیت افزایش پیدا کند زیرا این نرخ رشد 

باعث نگرانی است. 
اقداماتی که ما در حوزه جمعیت و باروری انجام داده ایم، به 
2 قسمت تقسیم می شود، قسمت اول مربوط به زوج هایی 
است که بارور هستند و مشکلی برای فرزنددار شدن 
ندارند. قسمت دوم هم مربوط به زوج های نابارور است. 
طبق آمار حدود 20 درصد زوج ها نابارور و 80 درصد 
به  تمایل زوج ها  بارور هستند. یک جنبه عدم  زوج ها 
فرزندآوری، نداشتن فرزند سالم است. در این شرایط 
زوج  با اینکه بارور هستند ولی به دالیل مشکالت ژنتیکی 
که در خانواده وجود دارد و فرزندان ناسالمی که به دنیا 
آمده اند، تمایلی به بچه دار شدن ندارند و نگران هستند 
فرزندی که به دنیا می آید مشکالت و نقایص متعددی 
داشته باشد. در حالی که روش های پیشرفته تشخیص 
ژنتیکی و تکنولوژی های درمان باروری می توانند کمک 
کنند و اطمینان صددرصد به زوج ها بدهند که می توانند 
فرزند سالمی به دنیا بیاورند و این یک قدم به جلو برای 

رفع نگرانی زوج های بارور است.
الزم به ذکر است عواملی مانند تاخیر در ازدواج، تاخیر 
در فرزندآوری، افزایش سن، اقدام به درمان هایی مانند 
ناباروری  با  را  افراد  که  و...  رادیوتراپی  شیمی درمانی، 
مواجه می کند، آلودگی های محیطی و... از مهم ترین عوامل 
تهدیدکننده باروری محسوب می شوند، بنابراین صرف نظر 
از عوامل اجتماعی، راهکار ما به عنوان تخصصی که داریم 
مساله حفظ باروری است. اینجاست که اقداماتی مانند فریز 
تخمک، فریز اسپرم، فریز جنین و فریز بافت های تولیدمثل 
مانند بافت بیضه برای پسربچه ها و بافت تخمدان برای 
خانم ها می تواند راهکاری علمی و عملی باشد تا زوج ها 
دیگر نگران مساله افزایش سن، تاخیر در فرزندآوری و 

مشکالتی از این قبیل نباشند. 
مساله مهمی که باید در مورد زوج های نابارور در نظر 
گرفت هزینه های باالی درمان و تبعات فرهنگی، اجتماعی 
ناباروری آنهاست. این مساله می تواند روی کار و شغل زوج  
تاثیر بگذارد تا حدی که حتی ممکن است فرد شغلش را 
از دست بدهد، زندگی اش از هم بپاشد و... از طرفی درمان 
ناباروری نیز شرایط خاص خودش را دارد. از جمله اینکه 
گران است و تمهیداتی می طلبد که همه زوج های نابارور 
با شرایط اقتصادی مختلف نمی توانند از آن استفاده کنند. 
آگاهی دادن و اطالع رسانی به زوج ها در مورد اینکه چطور 
با مشکلشان مواجه شوند یا چه زمانی برای درمان اقدام 
کنند نیز حائزاهمیت است. زوج های نابارور باید بدانند 
برای درمان، حتما باید به مراکز درمان ناباروری مراجعه 
کنند و با رفتن به مطب و سایر مراکز غیرمربوط وقتشان 
را تلف نکنند. درمان ناباروری یک درمان چندرشته ای 

است و چند متخصص باید با هم کار کنند.

نگاهفوقتخصصجنینشناسی

 دکتر محمدمهدی آخوندی
رئیس انجمن علمی جنین شناسی 

و بیولوژی تولیدمثل 

ناباروریبیمارینیست
یک مساله مهم در بحث جمعیت و باروری، 
رسیدگی به مشکالت زوج های نابارور 
است. قبل از هر بحثی باید بدانید ناباروری 
یک بیماری نیست، بلکه به دلیل جنبه های 
مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و... که 
در ایجاد آن دخالت دارد، می توان آن را 
یک نشانگان نامید. از نظر روانی مهم ترین 
نابارور  زوج های  درمان  برای  اقدام 
برچسب  آنهاست.  از  برچسب زدایی 
زوج های  برای  بزرگ  آفت  یک  زدن 
نابارور است. بسیاری از این افراد تصور 
می کنند به دلیل مشکلی که دارند مورد 
توجه نزدیکان و اطرافیانشان هستند و این 
آنها  نادرست می تواند  یا  تصور درست 
اطرافیانشان  و  کار  محیط  جامعه،  از  را 
عوارض  می تواند  مساله  این  کند.  دور 
بسیاری برای زوج به همراه داشته باشد 
و عالیمی از افسردگی و اضطراب در آنها 
ایجاد کند. در واقع یکی از دالیل بزرگ 
مراجعه زوج نابارور برای درمان، غیر از 
اقدام برای فرزندآوری برچسب زدایی از 

خودشان است.
از سوی دیگر توجه به فرزندآوری یکی 
روانی  بلوغ  برای  که  است  الزاماتی  از 
اجتماعی افراد ضرورت دارد. تمام افرادی 
که داشتن فرزند را تجربه کرده اند نسبت 
به کسانی که چنین تجربه ای نداشته اند، 
از بلوغ بیشتری برخوردارند. زوج ها بعد 
از بچه دار شدن دغدغه های جدیدی پیدا 
می کنند. حتی لذایذ و بهره مندی آنها از 
آنچه که در دنیا هست تغییر پیدا می کند 
همه  می شود.  عوض  اولویت هایشان  و 
اینها را در صورتی می توان تجربه کرد که 
صاحب فرزند شده باشیم، بنابراین زوجی 
که بچه دار نمی شود به این مرحله از رشد 

روانی اجتماعی نمی رسد. 
طبق نظریه روانی اجتماعی اریکسون وقتی 
انسان ها در مراحل رشدی خود گام به گام 
پسرفت  دچار  جایی  در  نمی روند  جلو 
می شوند، بنابراین اگر بخواهیم جامعه ای 
داشته باشیم که بلوغ روانی اجتماعی خوبی 
داشته باشد باید کمک کنیم همه افراد، 
یک طی  به  یک  را  مراحل رشدی  این 
و  باروری  امر  به  توجه  این رو  از  کنند. 
فرزنددار شدن از جهت برچسب زدایی 
بلوغ روانی و اجتماعی زوج الزم و  و 

ضروری است.

نگاهروانپزشک

 دکتر بهزاد قربانی
عضو هیات علمی 
پژوهشگاه ابن سینا
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۲۰درصدباروریهایایرانعامدانهسقطمیشوند
مهم است و اینطور نیست که خیلی آسان بتوان برای سقط جنین حتی قبل از عروج روح به زجر جنین شود، اما چنین موجودی حتی اگر در آن روح عروج نکرده باشد برای ما که کامال قطعی باشد و لزوم سقط درمانی را تایید کند و باالخره اینکه ادامه بارداری منجر در صورت نیاز باید قبل از عروج روح انجام شود. دوم اینکه باید تشخیصی داشته باشیم در منطقه ما بی نظیر است. از جمله اینکه سقط جنین 3 شرط دارد؛ اول اینکه سقط جنین جداست. از این رو قوانینی در کشور برای سقط جنین در نظر گرفته شده که این قوانین چه هست و از نظر ساختار مادی و کمال چه تغییراتی در جنین رخ می دهد، یک بحث مبحثی است که برخی دیگر از ادیان الهی هم به آن اشاره کرده اند. حال اینکه عروج روح روح ممکن است تصمیم گیری های ما در مورد نحوه برخورد با رویان متفاوت باشد. این مهم است. به هر حال در معارف ما، بحث عروج روح مطرح است و قبل از عروج برای رویان یا جنین می گیریم مجاز هستیم. در نظر گرفتن شان و شخصیت رویان بسیار این مباحث به کرامت انسانی برمی گردند. ما باید بدانیم تا چه اندازه در تصمیم هایی که قبل و بعد از النه گزینی و مباحث تعیین جنسیت همگی باید قانونمند باشند. بسیاری از کنیم و برایش قوانین و چهارچوب داشته باشیم. حتی مشاوره های ژنتیک، مشاوره های حول وحوش آنها ده ها موضوع اخالقی وجود دارد که باید مباحث مربوط به آنها را حل فریز جنین، اهدای گامت و جنین و رحم جایگزین مباحث روز کشور ما هستند و کمک باروری چالش های اخالقی زیادی دارند. به عنوان مثال نگهداری طوالنی گامت، زمینه، بحث های اخالقی است. مسایل تنظیم خانواده، کنترل جمعیت و حتی روش های فرهنگی و مذهبی، در این حیطه بسیار تاثیرگذار است، اما یکی از مباحث مهم در این پزشکی، حقوقی، روان شناسانه و جامعه شناسانه زیادی را در حول خود دارد و بحث های سالمت باروری بحث فردی و فقط مربوط به خانم ها نیست و به نظر می رسد مسائل 

پیرامون آن از نظر اجتماعی، اخالقی، دینی و... نیز توجه کنیم.کشور به فکر برنامه ریزی و پیگیری سیاست های راهبردی باشیم اما همزمان باید به مسائل باروری و سایر مسائل به ما این نکته را متذکر می شوند که باید در سیاست های کالن رسیده است که این میزان در سال های بعد نیز افزایش پیدا خواهد کرد. اینها در کنار نرخ و برای زنان 5۴ سال بود اما امروز این میزان به ۷2 سال برای مردان و ۷۴ سال برای زنان نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. قبل از انقالب امید به زندگی مردان 5۶ سال هم افزایش جمعیت جزو سیاست های کالن نظام است. جمعیت مسن کشور مساله ای هرچند برخی از این کشورها جمعیت کمی هم ندارند اما تغییر سیاست داده اند. در ایران و حتی توصیه به باروری کردند برای اینکه می خواهند نسل جوانشان را افزایش دهند. کنترل جمعیت می کردند در یک برهه زمانی جمعیت شان را برای باروری آزاد گذاشتند ما است بنابراین باید با این پدیده آشنا شده و شرایط را مهیا کنیم. کشورهایی که به شدت کشورهایی که در دهه های آتی، پدیده افزایش سن جمعیت در آن جدی می شود کشور فرد باالی ۶5 سال سن داریم. براساس مدارک و شواهد سازمان بهداشت جهانی یکی از جمعیت در همه کشورها یک موضوع جدی است. در حال حاضر ما حدود 5/5 میلیون وجود دارد که باید همه آنها را در نظر گرفت و به آنها پرداخت. موضوع افزایش سن اشاره شد مباحث بسیار زیادی در مباحث اخالقی حول و حوش باروری و تولیدمثل جنین استفاده کنیم و برای تولیدمثل بعد از مرگ والدین اقدام کنیم یا خیر؟ همانطور که دچار اختالف و طالق شدند با جنین چه کنیم؟ اگر والدین از دنیا بروند آیا می توانیم از جنین به چه منظوری؟ به منظور پزشکی یا مقاصد اجتماعی؟ اگر والدین جنین انجمادشده بخواهیم به بحث انجماد جنین هم وارد شویم مسائل زیادی پیش خواهد آمد. انجماد همانطور که می بینید مسائل بسیار زیادی حول و حوش همین یک بحث وجود دارد. اگر و سرطان دارد یا به بیماری های عفونی به خصوص ایدز مبتالست کار درستی است؟ که در معرض عوارض بارداری هستند، خانمی که اعتیاد دارد، بیماری که ناراحتی کلیه مجردی که تقاضای آن را دارد، منطقی است؟ آیا اهدای جنین به خانم های با سن باال گرفت. به راستی چه کسی را باید برای اهدای جنین پذیرفت؟ آیا اهدای جنین به زن که طبق مدارک علمی حدود ۴0 تا 30 درصد موفقیت آمیز است باید شرایطی را در نظر اینها جزو مباحث جدی در زمینه جمعیت و باروری است. حتی در مساله اهدای جنین تصویب رسیده و سوم راهنمای تشخیص ژنتیک و تحقیق روی گامت است که همه تصویب شده، دوم قانون اهدای گامت و جنین به زوج های نابارور که در سال 1382 به ما 3 قانون مهم در کشور داریم؛ قانون اول، قانون سقط درمانی است که در سال 138۴ که فرد فقط خودش نیست و جنینی هم دارد، یک بحث بسیار جدی است. در این زمینه روحی این باروری ها می تواند برای مادر مشکل ساز باشد اما ارزیابی سود و ضرر زمانی اتفاق می افتد بنابراین ما باید برای این مساله هم برنامه داشته باشیم. خطرات جسمی و برخی آمارها نشان می دهند ۹۹ درصد باروری های خطرناک در کشورهای در حال توسعه می رسد براساس آمارها 15 تا 20 درصد باروری ها در کشور عمدا سقط می شوند. همچنین قانونی ثبت شده است و البته عده زیادی هم به هر دلیلی سقط غیرقانونی دارند. به نظر براساس آماری که پزشکی قانونی ارائه داده حدود ۶ تا ۷ هزار مورد در سال سقط جنین در شرایطی که جنین زجر می کشد یا جان مادر تهدید جدی می شود، کار درستی است. غیراخالقی بودن این کار را قبول دارند اما در عین حال سقط درمانی یا سقط جنین پزشکی از منظر اخالقی، سقط جنین یک کار نکوهش شده است و تقریبا تمام ادیان الهی تصمیم گرفت، بنابراین نباید سقط جنین را ساده انگاشت. 
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در جنگ جهانی دوم به آن 
بیماری رانندگان جیپ هم 
می گفتند زیرا این بیماری 
بیشتر در مردان جوانی دیده 
می شد که ساعت های متوالی روی صندلی 
جیپ می نشستند. نام اصلی و علمی این بیماری 
سینوس یا کیست پیلونیدال )مویی( است. 
کیستی که حاوی مو است و در انتهای تحتانی 
ستون فقرات تشکیل می شود و می تواند راه 
رفتن و نشستن بیمار را با مشکل مواجه کند. 
دکتر حسین طباطبایی، متخصص بیماری های 
پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

بیشتر دراین باره توضیح می دهد.

: کیست پیلونیدال یا کیست مویی 
چگونه تشکیل می شود؟

این بیماری در واقع التهاب فولیکول مو است. 
در اثر فشار مستمر و دائم فولیکول مو پاره و 
سوراخی در پوست ایجاد می شود. جای اصلی 
کیست پیلونیدال یا کیست مویی، آخرین مهره 
ستون فقرات است؛ درست در منطقه ای که چین 

باسن شروع می شود.
: آیا علل مستعد کننده ای هم برای 

تشکیل کیست وجود دارد؟
علل متعددی در بروز این بیماری موثرند؛ 
نشستن زیاد روی صندلی ماشین یا موتور، 
رعایت  و  زیاد  تعریق  چاقی،  و  باال  وزن 
بهداشت روزانه، ورزش در هوای  نکردن 
گرم و حمام نکردن بعد از ورزش از مواردی 
هستند که زمینه را برای ایجاد کیست پیلونیدال 

فراهم می کنند.
: شیوع بیماری در جمعیت چقدر 
است؟ مردان بیشتر مبتال می شوند یا زنان؟

نسبت بیماری در مرد به زن 4 به 1 است. شاید 
علت باالتر بودن آمار بیماری در مردان، مشاغل 
انتخابی آنها و مودارتر بودن بدنشان باشد. البته 
بیماری شیوع زیادی ندارد و 25 مورد در هر 
100هزار نفر است. 95-90 درصد افراد مبتال در 
سنین نوجوانی و جوانی قرار دارند. ژنتیک در 

این بیماری نقشی ندارد یعنی تاکنون ژن خاصی 
که مسوول بروز کیست پیلونیدال باشد، پیدا 
نشده ولی در بعضی از خانواده ها به طور نسبی 
گاهی 2 یا 3 نفر به این بیماری مبتال می شوند 
که پزشکان حدس می زنند نقص آناتومیک در 
دوران جنینی و در انتهای ستون فقرات وجود 
داشته که با عوامل مساعد کننده همراه و باعث 

تشکیل کیست می شود ولی بازهم نمی توان گفت 
این بیماری به فرزند، نوه و... منتقل خواهد شد.

: اولین عالئم کیست پیلونیدال در 
بیماران چیست؟

معموال بیمار در آغاز احساس می کند چیزی 
مانند دمل در نشیمنگاهش ایجاد شده است. 
به تدریج ممکن است این دمل قرمز و دردناک 

شود سپس به بیرون سر باز  کند و ترشحاتی 
از آن خارج  شود. گاهی هم عفونت می کند و 
به آبسه تبدیل می شود که در این مواقع بسیار 
دردناک می شود و دیگر بیمار نمی تواند روی 

صندلی بنشیند.
: عالئم افتراقی دیگر غیر از دمل 

کدام ها هستند؟

گاهی کیست پیلونیدال در تشخیص بالینی با 
بیماری دیگری به نام استئومیلیت اشتباه گرفته 
استخوان  حاد  عفونت  استئومیلیت  می شود. 
است. در عفونت های شدید و طوالنی کیست 
پیلونیدال، احتمال درگیر شدن استخوان وجود 
از عمل جراحی  قبل  دارد، هرچند جراحان 
معموال عکسی از استخوان ناحیه نیز تهیه می کنند 

تا از نبود عفونت در استخوان مطمئن شوند.
: درمان این بیماری چیست؟

برای این بیماری فقط یک درمان وجود دارد 
و آن هم جراحی است. حدود یک هفته قبل 
از جراحی باید ترشحات خارج شوند و ناحیه 
شستشو داده شود. آنتی بیوتیک هم برای بیمار 
تجویز می شود تا برای جراحی آماده شود. 
سوراخی که در اثر التهاب فولیکول روی پوست 
ایجاد می شود، کج و معوج است و اصطالحا 
به سوراخ خرگوش یا روباه مشهور است. زیرا 
النه این 2 حیوان با حفره های زیگزاگی درست 
می شود.به دلیل اینکه سوراخ ایجادشده صاف 
نیست، جراحی آن هم کار دشواری است پس 
زمینه  این  در  کافی  تجربه  باید  حتما  جراح 

داشته باشد.
: احتمال عود بعد از جراحی وجود 

دارد؟
نکات،  همه  رعایت  با  و  شرایط  بهترین  در 
احتمال عود وجود دارد ولی 2 علت اصلی 
برای عود شناخته شده؛ نخست مهارت جراح 
است. جراح باید همه کیست را با دقت خارج 
کند زیرا اگر قسمت کوچکی از کیست هنگام 
جراحی باقی بماند، کیست دوباره عود خواهد 
کرد. دلیل دیگری که باعث عود می شود، وجود 
موهای زائد اطراف کیست است. همان طور که 
اشاره شد، پرمویی از عوامل مستعد کننده است، 
بنابراین برای جلوگیری از عود، موهای زائد باید 
لیزر شوند زیرا می توانند منشاء کیست پیلونیدال 
جدید باشند. گاهی توصیه می شود فرد مدام 
موهای ناحیه را با تیغ اصالح کند. البته این 
کار نیز مفید است ولی لیزر نتیجه بهتری دارد.

: توصیه آخر؟
بیماران باید سعی کنند در همان هفته های اول 
عفونت  تا جلوی  کنند  مراجعه  درمان  برای 
کیست و گسترش آن به استخوان گرفته شود. 
دوران نقاهت بیماری طوالنی نیست. چند روز 
اول بیمار باید به طور نسبی استراحت کند تا 
محل جراحی ترمیم شود. تقریبا یک هفته بعد 

می تواند به فعالیت های روزمره خود بپردازد.

 گفت وگو با دکتر حسین طباطبایی درباره سینوس پیلونیدال

نام دیگر این بیماری، بیماری رانندگان جیپ است!

معموال بیمار در 
آغاز احساس 
می کند چیزی 

مانند دمل در 
نشیمنگاهش 

ایجاد شده که 
به تدریج قرمز و 
دردناک می شود 

و ترشحاتی از 
آن خارج می  شود

 پرنیان 
پناهی

جراحی به 2 روش باز و بسته
جراحی به 2 روش باز و بسته انجام می گیرد. در روش باز 
بعد از بیهوشی عمومی یا بی حسی کمری کیست خارج 
می شود و محل عمل نیز باز می ماند تا طی مرحله ترمیم به 
تدریج پر شود. البته محل زخم با پانسمان فشرده پوشانده 
می شود، ولی در روش بسته بعد از خارج کردن کیست 
محل عمل بخیه زده می شود. بیمارانی که زخم باز دارند 
باید از زخم مراقبت کنند، مثال داخل لگن پر از آب چند 

قطره بتادین بریزند و حدود 15 دقیقه داخل آن بنشینند. 
بهتر است این کار را 3-2 بار در روز تکرار کنند. اگر درد 
شدید وجود دارد، می توانند از مسکن استفاده کنند. بهتر 
با  که  بیمارانی  بکشند.  دراز  پهلو  به  اول  است 3-2روز 
روش بسته جراحی شده اند، می توانند 3 روز بعد از عمل 
حمام کنند و بیمارانی که با روش باز جراحی شده اند بعد 
از برداشتن پانسمان می توانند حمام بروند. بیماران نباید 
از اینکه در حمام، آب داخل حفره برود نگران باشند. این 

موضوع مشکلی ایجاد نمی کند. ممکن است مایع زردرنگی 
از زخم ترشح شود. این مایع خطری ندارد و بیمار می تواند 
با گاز تمیز روی زخم را پاک کند. بیماران بهتر است دستمال 
نخی تمیز یا گاز استریل را در ناحیه زخم بگذارند تا رطوبت 
حاصل از تعریق را به خود جذب کند. آنها باید از نشستن 
طوالنی مدت اجتناب، وزن خود را کم و بهداشت فردی شان 
را کامال رعایت کنند. محل جراحی به مرور ترمیم می شود 

و جوشگاه زیادی از آن به جای نمی ماند.

امیر نوری، بازیگر جوان، در اینستاگرام 
خودش فیلمی منتشر کرده تا به قول 
خودش: »این فیلمو خودم پخش می کنم 

تا فیلم دیگه ای پخش نشه...«:
»امیرنوری: دکتر! مریضی من چیه؟

دکتر:کیست پیلونیدال.«



هنگام  بیماران  از  بعضی 
دندان پزشک  به  مراجعه 
دارند  شکایت  این  از 
با  دندان هایشان  که 
غذای  جویدن  هنگام  فشار  کوچک ترین 
سفت تکه تکه و خرد می شوند. نمونه اش 
یکی از خوانندگان »سالمت« هستند که به 
گفته خودشان، بدون اینکه از قبل مشکلی 
باشند، 9 دندان جلویی را در سن  داشته 
35 سالگی و در مدت زمان کمی، از دست 

داده  اند.
آرش می گوید: »چند بار موقع غذا خوردن 
صدای ناگهانی شکستگی دندانم به گوش  
با دندان  رسید. وقتی در آینه نگاه کردم، 
خردشده مواجه شدم. به دندان پزشک مراجعه 
کردم و او گفت احتماال از قبل دندان دچار 
پوسیدگی بوده و شما متوجه نشده اید. در 
صورتی که از همان دوران کودکی بهداشت 
دهان و دندانم را رعایت می کردم و دندان 
پوسیده نداشتم. یکی از پسرعموهایم هم 
مشکلی مشابه من دارد.« آرش می خواهد 
بداند چرا دندان هایش پوک هستند و علت 
خرد شدن ناگهانی آنها چیست؟ آیا احتمال 
ناگهانی  به طور  اینکه دندان های دیگر هم 

خرد شوند، وجود دارد.
به همین بهانه پای صحبت های دکتر پویا 
و  دندانی  پروتزهای  متخصص  اصالنی، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیات علمی  عضو 

قم نشسته ایم.

: آیا اصطالح پوک شدن 
دندان ها درست است؟

اصطالح پوک شدن دندان 
بیشتر یک حالت عینی 

تکه  تکه  پدیده  از 
شدن دندان هاست. 

تکه تکه  علت 
دندان  شدن 
است  ممکن 
پوسیدگی های 

عاجی  عمیق 
باشد یا می تواند از نقایص مینایی و 
عاجی ارثی و اکتسابی نشات بگیرد.

اما مهم ترین علت خرد شدن ناگهانی 
عمیق  پوسیدگی های  همان  دندان 
موارد  از  بسیاری  در  است.  عاجی 
گسترش پوسیدگی به عاج وجود دارد 

در حالی که الیه بیرونی مینای دندان 
نسبتا سالم باقی مانده و دندان از بیرون 

نمای طبیعی دندان سالم را دارد. در واقع، 
مورد خاصی از بیرون مشاهده نمی شود اما 

مینای دندان بدون حمایت مانده است. مینای 
بدون حمایت به شدت مستعد شکستگی است، 
در نتیجه با کوچک ترین فشار روی دندان هنگام 

جویدن غذا ترک می خورد و خرد می شود.
به نواقص تکاملی دندانی اشاره   :

کردید. لطفا درباره آنها هم توضیح دهید.
از علل دیگر می توان به نواقص تکاملی مینایی و 
عاجی که در دندان پزشکی به آن آملوژنز ایمپرفکتا، 

دنتینوژنز ایمپرفکتا 
و... گفته می شود، اشاره 

کرد. به بیان دیگر، هر عاملی که در تشکیل 
درست ساختار مینایی و عاجی نقص ایجاد 
کند، می تواند باعث پوکی یا آهکی شدن دندان ها 
شود. در این اختالل ها میناي درگیر، نرم تر است 
و بر اثر نیروهاي جویدن به آساني جدا می شود 

و در نتیجه عاج قابل رویت خواهدشد. 
مستعد  و  متخلخل  درگیر  دندان هاي 
تجمع پالک هستند. این دندان ها در 
معرض پوسیدگي و شکستگي هاي 
بعدی قرار دارند.  در عارضه ای به 
نام آملوژنز ایمپرفکتا، نقص در بلوغ 
ساختمان کریستال مینا یا مشکل در 
معدنی شدن کامل مینا )به طور 
وجود  ناقص(  یا  کامل 
دارد. این نقص تکاملی 
نیز می تواند باعث بروز 
شکستگی های ناگهانی 
اختالل  شود.  دندان 
دیگری  ژنتیکی 
داریم  هم 

)دنتینوژنز 
که  ایمپرفکتا( 
در این نقص نیز 

ناقص عاج  به طور  دندان 
تشکیل می شود و مستعد شکستگی های 

بعدی است.
: چه عواملی در بروز این نواقص 

نقش دارند؟
عوامل متعددی در بروز این نواقص دخیل هستند؛ 
از جمله عوامل ژنتیک، مشکالت پزشکي قبل، 
حین و بعد از تولد، آلوده کننده هاي محیطي و... 
از عوامل پزشکی می توان به دوره هاي متعدد 
تب خانم باردار، تهوع و استفراغ طوالني مادر 
در طول بارداری و نارس بودن نوزاد اشاره کرد.

: راه جلوگیری از خرد شدن ناگهانی 
دندان چیست؟

همان طور که گفته شد، شایع ترین علت خرد 
شدن ناگهانی، پوسیدگی دندان و بهترین راه برای 
تشخیص زودرس پوسیدگی، مراجعه دوره ای 
به دندان پزشک است. در مورد نواقص ناشی از 
پوسیدگی های عمیق عاجی، در بسیاری از مواقع، 
اگر مشکل بیمار در مراحل اولیه تشخیص داده 
شود، با درمان ساده و کم هزینه می توان از خردشدن 

دندان ها به خوبی پیشگیری کرد.
در مورد سایر نواقص مراقبت های حین و بعد 
از دوران بارداری حائزاهمیت است زیرا تهوع 
و استفراغ طوالنی مدت و تب باال و تکرار شونده 
مادر قابل کنترل است و با روش هایی می توان تولد 
زودرس نوزاد را تا حدودی به تعویق انداخت. با این 
حال، بسیاری از نواقص مادرزادی به خودی خود 
قابلیت پیشگیری ندارند. چنین بیمارانی بعد از 
با  باید  دندان پزشک  توسط  نقص  تشخیص 
مراجعه های منظم و دوره ای درمان وسیع برای 

برطرف کردن این نواقص را آغاز کنند.

شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنجدهان و دندان 20
پرسشی از دکتر پویا اصالنی متخصص پروتزهای دندانی

خرد شدن ناگهانی دندان نشانه چیست؟
شایع ترین علت خرد 
شدن ناگهانی دندان، 
پوسیدگی دندان  است 
و بهترین راه برای 
تشخیص زودرس آن، مراجعه مکرر و 
منظم به دندان پزشک

دهانشویه  تولیدکننده  شرکت های 
می کنند  ادعا  خود  تبلیغات  در 
می تواند  آنها  تولید  دهانشویه های 
هالیتوزیس )بوی بد دهان( را درمان 
کند. منشاء دهانی شایع ترین علت بوی 
بد دهان است اما بوی بد دهان همیشه 
علت دهانی ندارد و گاهی به خارج 
از دهان مربوط است. مثال سینوزیت، 
التهاب لوزه ها، مشکالت گوارشی و 
بیماری ها  برخی  یا  ریوی  مشکالت 
متابولیک،  بیماری های  دیابت،  مانند 
سرطان  کلیوی،  یا  کبدی  مشکالت 
و... هم می توانند عامل بوی بد دهان 
باشند. سیگار و دخانیات هم  از دیگر 
عوامل ایجاد کننده بوی بد دهان هستند.
حقیقت این است که برعکس آنچه باور 
عمومی است، بیشتر دهانشویه ها نه تنها 
به درمان بوی بد دهان کمکی نمی کنند 
بلکه بیشتر حتی باعث بوی بد دهان 
هم می شوند! بیشتر دهانشویه ها حاوی 
الکل باالیی هستند. الکل مخاط دهان را 
خشک می کند. وقتی بزاق دهان خشک 
شود و ترشح بزاق کاهش پیدا کند، 
فلور میکروبی باکتری های دهان به هم 
می ریزد و باکتری هایی که ممکن است 
بوی بد دهان  را تولید کنند، می توانند 
غالب شوند. بزاق عامل بسیار مهمی در 
کاهش و رفع بوی بد دهان است.حتی 
دهانشویه های بدون الکل هم با تغییر 
فلور میکروبی دهان می توانند عامل بوی 
بد دهان باشند. دهانشویه ها جایگزین 
نخ دندان نیستند. مسواک و نخ دندان، 
اصول پایه بهداشت دهانی هستند و 
جایگزینی ندارند.مسواک زدن پشت 
زبان در ناحیه خلفی، به خصوص با 
مسواک های مخصوص، کمک زیادی 
به رفع بوی بد دهان با منشاء داخل 

دهان می کند.

آیا چاره بوی بد دهان 
دهانشویه است؟

نگاه  دندان پزشک

 دکتر علی مرسلی
متخصص درمان

ریشه دندان

 پرنیان 
پناهی

زیباسازی دندان های شکسته

رویه  رفتن  بین  از 
اگر  به خصوص  دندان 
هم  جلویی  دندان های 
در  بدی  نمای  باشد، 
زیبایی فرد ایجاد می کند. برای جایگزین کردن دندان های 

از دست رفته بیمارانی که ریشه هنوز داخل لثه باقی مانده، 2 
روش وجود دارد؛ روش اول ارتودنسی است. قبل از این 
کار حتما باید ریشه دندان عصب کشی شود. اگر ریشه زیر 
لثه باشد، 2 کار انجام می شود؛ در صورتی که ارتفاع لثه کم 
باشد باید با جراحی، لثه را کمی باالتر برد تا ریشه کمی 
مشخص شود و بتوان روکش را روی آن تعبیه کرد، ولی 
اگر لثه ارتفاع مناسبی داشته باشد به تدریج و با روشی خاص 

ریشه را خارج می کنند. وقتی ریشه دندان پایین تر می آید به 
راحتی می توان روکش را روی ریشه قرار داد. روکش روی 
قسمتی از ریشه باقیمانده سوار می شود. طول مدت درمان 
4-3 ماه است. اگر دندان شکسته شده، دندان های جلویی 
بیمار باشد، از نظر زیبایی زمان خندیدن یا صحبت کردن 
برای او مشکل ایجاد می کند. به همین دلیل از روکش های 
موقت استفاده می کنند تا فضای خالی ناحیه را پرکند. 

روش دوم، استفاده از ایمپلنت است ولی برای گذاشتن 
ایمپلنت ریشه دندان باید خارج شود. روش ایمپلنت نسبت 
به روکش گذاری سریع تر است. برای هر بیمار با توجه به 
شرایط دندان تصمیم گرفته می شود. اگر ریشه مناسب باشد، 
بهتر است از روکش استفاده شود ولی اگر ریشه مناسب 
نباشد، کشیدن ریشه و ایمپلنت روش بهتری است. هزینه 

ارتودنسی و عصب کشی کمی گران تر از ایمپلنت است.

 دکتر سید 
مهدی  هاشمی

متخصص 
ارتودنسی
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فرزندان نیاز دارند با والدین خود در ارتباط 
باشند. ارتباط با فرزندان راهی است که والدین 
نه تنها می توانند ارزش ها و اعتقادات خود را به 
فرزندانشان منتقل کنند، بلکه احساس امنیت 
و ایمنی در آنها ایجاد خواهند کرد. نیاز به 
امنیت و ایمنی دومین نیاز اساسی انسان ها بعد 
از نیازهای فیزیولوژیک )مانند نیاز به غذا، هوا 
و مراقبت های بهداشتی( است. عالوه بر این، 
چنین ارتباطی نیاز فرزندان به عشق، احترام و 
توجه را نیز تامین می کند. به همین دلیل است 
که ارتباط با والدین نقش بسیار مهم و اساسی 

در رشد سالمت روان فرزندان دارد.

با اینکه ارتباط والدین نقش جدی و اساسی 
به دلیل  ولی  دارد  فرزندان  روان  سالمت  در 
تعدد نقش ها و مسوولیت های اجتماعی، گاهی 
اوقات بعضی والدین زمان کمی به فرزندان خود 
اختصاص می دهند. زمان کم برای فرزندان و اوقات 
خانوادگی، از نگرانی ها و دلمشغولی های شایع 
بسیاری از والدین است. زمانی که مادر شاغل 
است، این نگرانی شدت بیشتری پیدا می کند. 
گاهی چنین نگرانی هایی منجر به احساس گناه یا 
شرم می شود. بعضی والدین ممکن است تصمیم 

بگیرند برای کاهش احساس گناه، امکانات و 
امتیازات خاصی به فرزندان خود بدهند، غافل 
از اینکه این کار، نه تنها نیاز فرزندان را تامین 
نمی کند بلکه منجر به مشکالت جدی تری برای 
آنها می شود زیرا در اکثر مواقع چنین امکاناتی نه 
ضرورتی دارند و نه فایده ای، مانند برگزاری جشن 
تولدهای آنچنانی و خرید انواع گوشی ، تبلت  و... 

در اختیار گذاشتن این امکانات، معموال منجر به 
کاهش اوقات خانوادگی می شود زیرا همان وقت 
اندکی که والدین در خانه داشتند که به فرزند خود 
اختصاص دهند، هم از دست می رود. در این 
مواقع فرزند به اتاق خود می رود و ساعت ها به 
بازی هایی می پردازد که بسیار تقویت کننده، جذاب 
و پرکشش و در عین حال بی فایده و ثمر هستند. 

در این میان، والدین هم گاهی احساس بهتری 
دارند زیرا فرزندشان شکایت کمتری از تنهایی 
و نبود والدین خود دارد. این در حالی است که 
آن نیاز اصلی که نیاز به حضور والدین است، 

همچنان تامین نشده باقی می ماند.
در هر حال، بسیاری از والدین نگران پیامدهای 
ساعت کم اوقات خانوادگی و تعدد مشغولیت ها 

و مسوولیت های خود هستند. آنها نگران اند که 
ساعت محدودی که برای فرزندانشان می گذارند، 
چه صدمه ای به فرزندشان می زند و در عین حال، 
قادر به آزاد کردن ساعت های بیشتری نیستند. نکته 
مهمی که باید به آن توجه داشت این است که 
تحقیقات نشان داده برای رشد و پرورش فرزندان 
و تامین سالمت روانی و اجتماعی آنها، کمیت 
رابطه چندان مهم نیست بلکه کیفیت رابطه بسیار 
ارزشمند است. مثال پدری را در نظر بگیرید که 
بیکار است و به همین دلیل ساعات بیشتری در 
منزل سپری می کند. وی احساس رضایت چندانی 
از خود ندارد و با اینکه در خانه است، نه تنها تعامل 
و ارتباطی با فرزندش برقرار نمی کند بلکه حتی 
ممکن است با برخوردهای کالمی و رفتارهای 
خود شروع به عیب جویی و انتقادهای افراطی 
از فرزند خود کند. مسلم است چنین ارتباط و 
تعاملی به رشد و سالمت فرزند نخواهد انجامید. 
یا تصور کنید مادری را که ساعت ها در منزل است 
و وقتش را به شستشو یا تماشای برنامه های 
تلویزیونی می گذراند و گهگاه تذکراتی می دهد 
که فرزندش درسش را بخواند یا سر و صدا نکند. 

چنین تعامالتی چندان به تامین نیازهای روانی 
و عاطفی فرزندان کمک نخواهد کرد. مهم تر از 
کمیت و تعداد ساعات کنار فرزندان بودن، کیفیت 
رابطه با فرزندان است. مهم نیست چقدر زمان 
کنار فرزندان خود هستید بلکه مهم این است که 
چگونه با آنها ارتباط برقرار می کنید. ارتباطی که 
توام با این موارد است، اصال به فرزندان کمک 
نمی کند؛ انتقاد مکرر، تحقیر، سرزنش، تذکرهای 
مکرر، مقایسه کردن، نصیحت کردن های مکرر، 

کنترل و دستور دادن و ...
خبر خوب برای والدینی که نگران فرصت کم 
ارتباط با فرزنشان هستند، این است که: »فرزندان 
اصال در این زمینه سخت گیر نیستند و الزم نیست 
کارهای سخت و دشواری برای رضایت آنها 

انجام دهند«.
والدین با انجام کارهای بسیار ساده همراه با 
فرزندان، هم می توانند به رشد روانی و پرورش 
سالم کودکان خود کمک و هم پیوند خود را 
با آنها تقویت کنند. تحقیقات مکرر در سراسر 
جهان نشان داده رابطه باکیفیت والدین با فرزندان، 
از بروز بسیاری از آسیب های روانی، اجتماعی 
مانند اعتیاد، روابط ناسالم، پرخاشگری، رفتارهای 

ضداجتماعی و... پیشگیری می کند.
منظور از رابطه باکیفیت این است که والدین 
تعامل  به  باشند و  کنار همدیگر  فرزندان  و 
و ارتباط بپردازند و فعالیت یا کار مشترکی 

انجام دهند.

ارتباط سالم و مطلوب با والدین نقش 
بسیار مهم و اساسی در رشد سالمت 
روانی فرزندان آنها دارد

کیفیت ارتباط والدین و فرزندان مهم تر از کمیت آن است

رابطه سالم امروز، سالمت روان فردا
 دکتر ربابه نوری

روان شناس بالینی و عضو 
هیات علمی دانشگاه خوارزمی

3 نکته درباره رابطه باکیفیت والدین و فرزندان

1( اگر والدین وقتی برای گفت وگو و صحبت نداشته باشند، چطور 
می توان انتظار داشت، فرزندان خود را تربیت کنند و ارزش ها و اعتقادات 
خود و اصول زندگی را به فرزندانشان بیاموزند؟ الزم نیست برای 
فرزندان سخنرانی کرد بلکه کافی است در مورد اتفاقاتی که می افتد 
یا موقعیت هایی که در زندگی ایجاد می شود با آنها صحبت کنید. این 
صحبت می تواند در اوقات خانوادگی باشد مانند قبل یا بعد از شام، 
بعد از تماشای یک فیلم و صحبت در مورد آن، زمان رفت و آمدهای 

معمول و... مهم است موضوعاتی را انتخاب کنید که برای فرزندان هم 
جالب و جذاب باشد و به آنها نیز فرصت حرف زدن بدهید. شنیدن 
دیدگاه ها و نظرات فرزندان به شما کمک می کند با ذهنیت آنها و 
دیدگاه هایشان بیشتر آشنا شوید و بدانید چگونه به موضوعات می نگرند.

2( رابطه ای که 2 طرف کارهای مشترکی انجام می دهند، برای هر 
2 طرف جذاب است و به افزایش صمیمیت بین والدین و فرزندان 
بسیار کمک می کند. فعالیت مشترک می تواند درون منزل انجام  شود؛ 
مانند تماشای فیلمی که هم برای والدین و هم فرزندان جالب است، 
تماشای مسابقه فوتبال، انجام بازی مشخصی مانند منچ یا ماروپله )برای 

کودکان(، ماشین بازی، عروسک بازی یا انجام یک سرگرمی با همدیگر 
یا فعالیتی باشد که بیرون از منزل انجام می شود مانند فوتبال بازی کردن، 
انجام خریدهای معمول خانه، رفتن به پارک یا موزه، کوهپیمایی یا 

پیاده روی با همدیگر و...  
3( نکته آخر اینکه گاهی والدین، بنا به درخواست فرزندان، برای 
آنها وقت می گذارند و کاری را با هم انجام می دهند ولی مرتب از 
اینکه وقتشان را صرف چنین کارهایی کرده اند، ابراز ناراحتی می کنند. 
گاهی اوقات، مکرر به ساعت خود نگاه می کنند که آن کار چه زمانی 
تمام می شود، یا مرتب با تلفن همراه خود صحبت یا با نرم افزارهای 

روی تلفن همراه خود بازی می کنند، در حالی که وانمود می کنند به 
مثال فیلمی که پخش می شود هم توجه دارند. مهم است والدین نشان 
بدهند از انجام فعالیت مشترک یا گفت وگو با فرزندانشان لذت می برند 
و از وقتی که می گذارند، راضی هستند. فرزندان باید بدانند والدین به 
این اوقات مشترک به چشم اوقات تلف شده نمی نگرند. به یاد داشته 
باشید، فرزندان بسیار خوب موضوعات را می فهمند و درک می کنند. 
مهم نیست وانمود کنید یا نکنید زیرا آنها به خوبی متوجه عمل شما 
می شوند. پرداختن به فعالیت مشترک با فرزندان، با ترشرویی، عصبانیت، 

اوقات تلخی، ایرادگیری، تمسخر، مسلما به رشد آنها کمک نخواهد کرد.

مصرف گرا  جامعه  یک  به  ما  امروز  جامعه 
تبدیل شده و مردم مانند گذشته برای داشتن 
رفاه بیشتر رنج زیادی را متحمل نمی شوند و 
همه چیز به راحتی در دسترس همگان است. 
در این بین، خواسته های کودکان امروز مانند کودکان دیروز 
نیست، بلکه آنها خواسته هایی از والدین خود دارند که شاید 
باورش هم سخت باشد. آیا واقعا در دسترس بودن همه چیز 
برای کودکان مفید است یا نه؟ با دکتر محمد مهدی لبیبی، 
بیاموزیم  کودکانمان  به  چگونه  اینکه  درباره  جامعه شناس، 

قدر داشته هایشان را بدانند، گفت وگو کرده ایم.

: آیا این رفتار که هر چه کودکمان درخواست کرد 
در اختیار او بگذاریم، درست است؟

نه، قطعا این رفتار شایسته نیست، بلکه باید برای اینکه کودک 
قدردان والدینش باشد و به خوبی از هرچه دارد استفاده کند 
به او آموزش بدهیم و همیشه به درخواست های کودک پاسخ 
مثبت ندهیم چراکه قطعا نداشته ها نیز عاملی است برای تحریک 
بیشتر برای به دست آوردن موفقیت و جبران کمبودها در زندگی.
: بعضی ثروتمندان دنیا با اینکه همه چیز در زندگی شان 
وجود داشته، باز دچار افسردگی شده  و در نهایت هم خودکشی 

کرده اند. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، همین طور است زیرا آنها دیگر عاملی برای حرکت و پویایی 
نداشته و به پوچی رسیده اند. گاهی کمبودها در زندگی باعث 
پیشرفت و حرکت می شوند و شوق زندگی را در افراد ایجاد 
بلکه منظورم  این نیست که رنج بکشیم  البته منظورم  می کنند. 
این است که گاهی نمی شود همه چیز را کنار هم داشته باشیم 

باید به کودکانمان هم به خوبی  این موضوع را  و 
آموزش دهیم.

: این عادت رفتاري که همه چیز را در اختیار 
بیشتر در چه خانواده هایي  قرار می دهند  کودک 

مشاهده مي شود؟
به هر علتي  در خانواده هایی که نقش پدر و مادر 
ضعیف شده است. گاهي مواقع پدر و مادر عقده هاي 
در  است  ممکن  که  کودکي  دوران  در  خود  نهفته 
خانواده پدرساالر یا مادرساالر بوده اند را به صورت 
واکنشي به فرزندان خود منتقل کنند و با بیان اینکه 
ما زجر کشیده ایم و نمي خواهیم بچه هایمان عقده اي 
شوند، برعکس عمل کنند و به قول معروف، دوستي 
ممکن  این حالت  در  می کنند.  اجرا  را  خاله خرسه 
راضي  و  خوشحال  فرزندان  کوتاه  مدت  در  است 
بهاي  به  حقیقت  در  والدین  رفتار  این  اما  باشند 
نابودي آینده بچه هاست. در برخي موارد، والدیني 
که هنوز آمادگي پدر و مادر شدن  ندارند از روي 

دلسوزي بیش از حد و اینکه فرزندان عقده اي نشوند و به قول 
معروف، چشم و دل بچه هایشان سیر باشد، این روش تربیتي 
را به کار مي گیرند. در برخي موارد هم بعضي والدین از روي 
فرزندساالري  باعث  و سوءمدیریت خود  تنبلي  بي حوصلگي، 
مي شوند. نباید به  گونه اي عمل کرد که کودک رشد جسمي و 
جنسي داشته باشد اما در موازات آن رشد اجتماعي و اخالقي 

نداشته باشد و از این نظر عقب بیفتد.
: به نظر شما رفتار درست والدین در برابر خواسته های 

غیرمنطقی فرزندانشان چیست؟
باید »نه« گفتن و »بله« گفتن به موقع و درست را یاد گرفت. 
تربیت درست تنها با نصیحت امکان پذیر نمي شود بلکه باید با 
رفتار و کردار خود راه درست را به فرزندانمان بیاموزیم و رعایت 
اصول اخالقي را سرلوحه تربیت خود قرار دهیم و در این زمینه 
دلخوشي زودگذر را بر منافع درازمدت فرزند اولویت ندهیم.

فکر کنید اگر هرچه فرزندتان خواست را بي کم و کاست مهیا 
کنید، آیا وقتي وي بزرگ تر شد و وارد جامعه، خواسته ای هست 
که براي به  دست آوردن آن تالش کند و از به دست آوردن آن 
احساس رضایت کند؟ آیا از زندگي لذت خواهد برد؟ به هر 
حال محبت بیش از حد و نامهرباني هر دو بر سالمت رواني 
کودکان اثر نامطلوبی مي گذارند. والدیني که بیش از حد معمول 
به بچه های خود توجه مي کنند، کودکاني متکي به دیگران بار 

خواهند آورد.
: چطور می توان قاطع بود و کودک را مجاب کرد؟

این  ما  معیار  تحکم.  با  نه  و  بزنند  حرف  استحکام  با  باید 
نیست که کودک هرچه گفت، بپذیریم؛ بلکه باید با او با منطق 
حرف بزنیم و اگر خواسته اش را پذیرفتیم از او هم بخواهیم 
انتظارات ما را به عنوان والدینش برآورده کند؛ مثال 
اینکه پدر بگوید: »من برایت تبلت خریدم که در 
آن  با  دائم  اینکه  نه  و  کنی  پیشرفت  درس هایت 
بازی کنی.« ضمنا باید بگویم برخي  والدین  تصور 
بودن  به  این  معناست  که  قاطع   و  جدي   مي  کنند 
 مثال پرخاشگر باشند تا کودک از آنها حساب ببرد 
یا اینکه  چنانچه  فرزندشان  از آنها پیروي  نکرد، با 
زور و خشونت  مواردي  را به  او تحمیل  کنند. حال  
آنکه  در مقوله هاي  تربیتي، قاطع  و جدي  بودن  به 
 این  معناست  که  از اصولي  پیروي  کنیم  و قوانیني 
 براي  فرزندانمان  داشته  باشیم. به  عالوه، اصرار به 
داشته  باشد.  قوانین  در خانواده  وجود  آن    اجراي  
ثبات  خلق  و   اندیشه  و رفتار در والدین  ضروري  
است. اگر والدین اصول  تربیتي  خود را تغییر دهند 
 و به  گفته هاي  خود چندان  اعتقادي  نداشته باشند، 
پایبند  خانواده   قوانین   و  هم  به  اصول   فرزندان 

شد. نخواهند 

 محبوبه 
ریاستی

برای اینکه 
کودک قدردان 
والدینش باشد 
و به خوبی از 

داشته ها استفاده 
کند، باید به او 

آموزش دهیم و 
به هر درخواستی 

پاسخ مثبت 
ندهیم

پرسشی از دکتر محمد مهدی لبیبی جامعه شناس
به فرزندانمان بیاموزیمچگونه فرزندانمان را قدردان بار بیاوریم؟
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و  علم  پیشرفت  با  اخیر  سال های  در 
تکنولوژی، موضوع موجودات و محصوالت 
دستکاری شده ژنتیکی )تراریخته(  مطرح شده 
است. در حوزه کشاورزی نیز متخصصان با 
دستکاری ژنتیکی بذرهای گیاهی به دنبال 
تغییرات  و  آفات  به  مقاوم  گیاهانی   تولید 
آب و هوایی با راندمان باال هستند. هر چند ممکن 
است کلیت موضوع مفید به نظر برسد، اما در 
کنار آن نباید نسبت به خطرات احتمالی ناشی 
از دستکاری های ژنتیکی گیاهان غفلت کرد.

تاکنون بسیاری از کشورهای دنیا از جمله تعداد 
قابل توجهی از کشورهای اروپایی و کشورهای 
پیشرفته جهان از قبیل سوئیس، آلمان، اتریش، 
هلند،  نیوزلند،  روسیه،  ایتالیا،  فرانسه،  ژاپن، 
مجارستان،  کرواسی،  اسلوونی،  لهستان، 
صربستان، لوکزامبورگ، یونان و ایرلند شمالی 
به دلیل خطرات بالقوه و احتمالی محصوالت 
کشاورزی تراریخته، تولید آنها را ممنوع کرده 
و قوانین بسیار سختگیرانه ای را در خصوص 
واردات و مصرف آنها تا زمان آشکارشدن کامل 

نتایج تحقیقات جامع علمی وضع کرده اند.
در اتحادیه اروپا ضمن ممنوعیت کامل کشت 
این محصوالت، ورود محصوالت باالی 1درصد 
تراریختگی کامال ممنوع بوده و کمتر از این 
در  است.  برچسب گذاری  نیازمند  هم  مقدار 
این بین برخی از کشورها از جمله آمریکا به 
دالیل نامشخصی نسبت به تولید انبوه برخی از 
محصوالت کشاورزی تراریخته اقدام کرده که 
البته می تواند ناشی از اهداف استعماری آنها نیز 
باشد به خصوص که کاشت محصوالت تراریخته 
در سایر کشورها )برزیل، آرژانتین، هندوستان 
و...( تحت لیسانس شرکت های آمریکایی است 
و این کشورها تنها نقش کارنده محصوالت 
تراریخته را دارند و نقشی در فناوری آن ندارند.

در کشور ما نیز در ماه های اخیر، موضوع تولید 
محصوالت تراریخته و طرح در برنامه ششم 
حامیان  بین  و  رسانه ها  در  به شدت  توسعه 
و منتقدان تولید این محصوالت مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته است ولی به دلیل درجه 
باالی اهمیت موضوع و تاثیر مستقیم محصوالت 
محیط زیست  و  مردم  سالمت  بر  کشاورزی 
انتظار می رود تا پیش از اقدام به تولید انبوه 
محصوالت تراریخته در کشور با برنامه ریزی 
جامع  بررسی  به  نسبت  هدفمند  و  مناسب 
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این محصوالت 
و  اقدام  نسلی  بین  در دوره های  به خصوص 
نتایج آن به صورت مستند در مراجع علمی 

معتبر داخلی و بین المللی منتشر شود.

تراریخته ها و خطر عقیمی 
جالب است بدانید به دلیل اهمیت باالی جنبه های 
ایمنی محصوالت دستکاری شده ژنتیکی در 

جلوگیری  برای  همچنین  و  جهان 
تولید  در  احتمالی  انحراف های  از 
این محصوالت، پروتکل بین المللی 
ایمنی زیستی در 29 ژانویه سال 2000 

به تصویب رسید و تاکنون حدود 163 
کشور عضو آن هستند. دولت 

ایران  اسالمی  جمهوری 
در تاریخ سوم خرداد 

پروتکل   ،1380
را  زیستی  ایمنی 
این  و  کرد  امضا 
در سال  پروتکل 
تایید  به   1388
نگهبان  شورای 
براساس  رسید. 

این قانون مسوولیت 
صدور، تمدید و لغو 

امور  در  فعالیت  مجوز 
زیستی  فناوری  با  مرتبط 

جدید با رعایت قوانین مربوط به 
هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی 

این قانون بر عهده دستگاه های اجرایی ذی صالح 
شامل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت 

محیط زیست و وزارت بهداشت است.
 دکتر ظریف، وزیر امور خارجه برای روشنگری 
نسبت به خطرهای محصوالت تراریخته در 
اسفند ماه 1378 طی نامه ای به دفتر رئیس جمهور 
وقت، نسبت به پیامدهای محصوالت دستکاری 
ژنتیکی شده هشدار داده و تاکید کرده که »این 
می تواند  ژنتیکی  دستکاری شده  محصوالت 
به عنوان سالح علیه کشور مورد بهره برداری قرار  
بگیرد به طوری که تولید کنندگان این محصوالت 
قادرند به عنوان مثال با نصب ژن عقیمی روی 

گندم، نسلی از کشور را عقیم کنند.«

جایگاه تراریخته ها در ایران
تولید  به  نسبت  دولت  دیدگاه  با  ارتباط  در 
محصوالت تراریخته در کشور نیز باید گفت 

وزارت  به عنوان که  کشاورزی  جهاد 
تولیدات  متولی اصلی 
چند  هر  کشاورزی، 
در موارد مختلف اعالم 
کنون  تا  که  است  کرده 
مجوزی برای تولید 

محصوالت تراریخته در کشور صادر نشده اما 
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه با 
خبرگزاری فارس در پاسخ به موضع وزارت جهاد 
کشاورزی در برابر تولید محصوالت تراریخته 
اعالم کرده که اگر مجوز رسمی برای کشت 
محصوالت تراریخته در کمیته مربوطه صادر 

شود، حتما از آن استقبال می کنیم.
وزارت بهداشت به عنوان رکن اصلی در تایید یا 
عدم تایید سالمت انسانی محصوالت تراریخته 
تا کنون به صورت جدی به موضوع وارد نشده 
و موضع مشخصی در این خصوص اتخاذ نکرده 
است. رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی سازمان 

که مدارک مستحکم غذا و دارو اعالم کرده 
علمی  مستدل  اثبات و  برای 

محصوالت زیانبارنبودن 
وجود  در تراریخته  ندارد. 

این 

میان، تنها سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل 
عدم اثبات بیخطری محصوالت تراریخته برای 
محیط زیست، با تولید انبوه و آزاد آنها مخالفت 
کرده است. هرچند برخی از متخصصان و متولیان 
رهاسازی  و  تولید  واردات،  موضوع  داخلی، 
محصوالت تراریخته را در راستای تامین امنیت 
غذایی کشور مطرح می کنند، اما باید متذکر شد 
که مساله »امنیت غذایی و سالمت جامعه« که 
به نحوی ارتباط مستقیمی با امنیت ملی کشور 
دارد، موضوعی راهبردی بوده و در موارد ابهام، 
مسووالن بدون طی فرآیند علمی احراز اطمینان 
از آثار بلندمدت و بین نسلی محصوالت بر 

سالمت مردم، نباید وارد تصمیم گیری شوند.

تالش برای تولید انبوه 
در حال حاضر، موضوع مهم یا به عبارت دیگر 
خطری که باید مورد توجه قرار بگیرد، تالش 
گسترده و هدفمند حامیان محصوالت تراریخته 
برای رفع موانع قانونی و دریافت مجوزهای الزم 
برای تولید انبوه محصوالت تراریخته کشاورزی 
شامل برنج و پنبه در داخل کشور بدون طی 
مراحل شناخت پیامدهای بلندمدت، کنترل آثار 
سوء، استانداردسازی و کسب اطمینان علمی از 
کنترل فرآیندها و نتایج است که به نوبه خود 
مستلزم این است که در وهله اول، جامعه 
علمی موضوع را فارغ از مجادالت 
رسانه ای بررسی دقیق کرده و 
در آن به اجماع نسبی برسد. 
این مسیری است که تاکنون 
که  چنان  و  نشده  پیموده 
مشاهده می شود بدون طی 
این فرآیند، در برنامه ششم 
توسعه کشور، تولید انبوه 
محصوالت تراریخته مورد 
توجه قرار گرفته است. در 
واقع حامیان این امر، بدون طی 
فرآیند معمول تصمیم گیری های 
راهبردی مرتبط با امنیت غذایی، همراه 
با ناآگاهی علمی و عمومی مسووالن و 

جامعه نسبت به اثرات محصوالت تراریخته و 
نیز شرایط سیاسی کشور در دوران گذار مجلس 
شورای اسالمی، در پیش نویس الیحه پیشنهادی 
برنامه ششم توسعه به مجلس، در ردیف 9، بخش 
راهبردها، سیاست ها و اقدامات اساسی بخش 
علم و فناوری، عبارت »تولید و تجاریسازی انبوه 
کودهای زیستی و سموم زیستی و محصوالت 
تراریخته با اولویت برنج و پنبه تراریخته« را 
گنجانده اند، که هدف از آن، قانونی و تسهیل کردن 

مسیر تولید این محصوالت است. 

شتابزده عمل نکنیم
باید توجه داشته باشیم در مورد محصوالت 
مستقیم  تاثیر  به دلیل  تراریخته  کشاورزی 
همچنین  و  مصرف کنندگان  سالمت  بر 
محیط زیست کشور، نباید شتاب زده عمل کرد، 
الزم است تا زمان آشکارشدن نتایج مستند 
تحقیقات علمی داخلی و بین المللی، فرآیند 
این محصوالت  تجاری سازی  انبوه و  تولید 
تولید  چنانچه  شود.  متوقف  کشور  داخل 
محصوالت تراریخته داخل کشور آزاد شود، 
سازمان های متولی بین المللی، ایران را در 
محصوالت  تولیدکننده  کشورهای  لیست 
که  داد  قرار خواهند  تراریخته  کشاورزی 
زمینه صادرات  نتیجه ممکن است در  در 
محصوالت کشاورزی مشکالتی ایجاد شود 
و در واقع یکی از مزیت های اصلی کشور 
در امر تولید و صادرات در معرض مخاطره 
قرار  گیرد. شایسته است که مجلس شورای 
اسالمی نسبت به اصالح برنامه ششم توسعه 
در مورد تولید انبوه این محصوالت، پیش 
از تصویب آن اقدام و با تصویب قوانین 
مناسب، قواعد حاکم بر تولید این محصوالت 
را برای سال های آینده نیز به خوبی روشن 
واردات  درخصوص  این  بر  عالوه  کند. 
قوانین  نیز  به کشور  تراریخته  محصوالت 
مناسب برای منع واردات یا اعمال قوانین 
برچسب گذاری تصویب  مانند  سختگیرانه 

و اجرا شود.

هشدار کارشناسان درباره تولید انبوه محصوالت دستکاری شده ژنتیکی

آزادسازیتراریختههاسالمتمردمرابهخطرمیاندازد
 دکتر رحمت ا... حافظی
رئیس کمیسیون سالمت، 

محیط زیست و خدمات شهری 
شورای شهر تهران 

دراتحادیهاروپاضمنممنوعیتکامل
کشتمحصوالتتراریخته،ورود
محصوالتباالی1درصدتراریختگی
کامالممنوعبودهوکمترازاینمقدار
همنیازمندبرچسبگذاریاست



در تمام دنیا مصرف محصوالت 
تراریخته یا دستکاری ژنتیک شده با 
اما و اگرهایی همراه است و همواره 
منتقدان پر و پا قرصی دارد که 
معتقدند مضرات این محصوالت بیش از فواید آن 
است. در کشور ما هنوز نه بررسی قابل استنادی در مورد 
محصوالت تراریخته انجام شده و نه تحقیقی که روشن 
کند باالخره این محصوالت چه فواید و مضراتی 
دارد. هرچند بیشتر محصوالت دستکاری شده ژنتیکی 
که در کشور ما وجود دارند وارداتی اند ولی اخیرا 
بحث هایی در مجلس مطرح شده مبنی بر گسترش 
تولید این محصوالت در کشور. سازمان غذا و دارو 
به عنوان متولی اصلی شناسایی و کنترل محصوالت 
تراریخته، هم محصوالت وارداتی و هم تولید داخل 
را بررسی می کند و بعد به آنها مجوز ورود به بازار 
را می دهد. در حقیقت، کمیته ایمنی زیستی مسوول 
مستقیم تایید محصوالت تراریخته است. دبیر این 
کمیته ادعا می کند هیچ محصول دستکاری شده ژنتیک 
و یا اصالح ژنتیک شده ای برای تولید در ایران مجوز 
نگرفته و همه محصوالت وارداتی هستند. در مورد 
چندوچون بررسی این محصوالت و چالش های آن 
با دکتر مهرناز خیراندیش، دبیر کمیته ایمنی زیستی 

وزارت بهداشت، گفت وگو کرده ایم.

: چه محصوالتی در بازار تراریخته یا اصالح 
ژنتیک شده هستند؟

محصوالت تراریخته ای که در بازار جهانی وجود دارند، 
بیشتر شامل سویا، ذرت، پنبه دانه و کلزا هستند و در 
برخی مناطق سیب زمینی، گوجه فرنگی و نیشکر نیز به 
صورت تراریخته تولید می شوند ولی سهم تولیدشان 
بسیار کم است و هنوز به صادرات نرسیده. بیش از 90 
درصد سویاهایی که در بازار جهانی وجود دارد، تراریخته 
است و در کشور ما نیز سویا، ذرت و فرآورده های 
مشتق از آن مثل روغن سویا و روغن ذرت یا دانه 
سویا و لیستینی که از سویا گرفته می شود، تراریخته 

و وارداتی هستند.
: چه ضوابطی برای واردات محصوالت 
تراریخته در نظر گرفته اید، با توجه به اینکه بسیاری 
از کشورهای پیشرفته دنیا واردات این محصوالت 

را ممنوع اعالم کرده اند؟
ابتدا بگویم ما در کشورمان ضوابط خاص خودمان را 
برای واردات محصوالت دستکاری شده ژنتیک داریم 
و در سال 94 نیز ضوابط را به روزرسانی و تصویب و 
ابالغ کردیم که هرگونه تولید و واردات محصوالت 
تراریخته باید با مجوز ما در وزارت بهداشت انجام 
شود. واردکنندگان نیز باید مدارک تراریخته بودن 
محصول و اینکه روی آن ماده چه مکانیسمی انجام 
شده همراه گواهی بهداشتی آن به ما ارائه کنند و 
ما در دبیرخانه کمیته ایمنی زیستی مدارک آنها را 
بررسی می کنیم. نحوه کار ما به این صورت خواهد بود 
که بررسی کنیم این محصول کجا مصرف شده و کدام 

کشورها آن را تایید کرده اند. اگر 
گزارشی در دنیا موجود 
باشد که ایمنی زیستی 

محصول را رد کند یا زمانی 
که در مورد محصول شک 

کنیم، اجازه واردات نمی دهیم. 
از نظر سازمان بهداشت جهانی، 

سویا، ذرت و کلزای تراریخته که 
مجوزهای الزم را گرفته اند، بررسی های 

مختلف روی آنها انجام شده و از نظر 
میزان خطر ارزیابی شده اند، ایمن هستند و 
روی سایت سازمان بهداشت جهانی نیز این 

موضوع ذکر شده است.
دفتر  رئیس  اما   :
وزارت  تغذیه  بهبود 
کردند  اعالم  بهداشت 
تاکنون در دنیا بررسی ای 
تاثیر  که  نشده  انجام 

بر  تراریخته  محصوالت 
انسان را نشان دهد، در صورتی 

که آزمایش محققان بیشتر روی موش 
یا حیوانات دیگر بوده که نتایج آن نیز نشان 

می داده محصوالت تراریخته بی ضرر نیستند. به همین 
علت بسیاری از کشورها واردات این محصوالت 

را ممنوع کرده اند. 
محصوالتی که ما مجوز واردات به آنها دادیم، بالغ 
بر 10 تا 15 سال است که در اتحادیه اروپا سابقه 
مصرف و واردات را دارند و اصال این گونه نیست که 
این کشورها آنها را مصرف نکنند. ما می گوییم نه همه 
محصوالت تراریخته را برای واردات قبول کنیم و نه 
کورکورانه همه را رد کنیم. ما همه محصوالت وارداتی 
را مورد به مورد همانند اتحادیه اروپا بررسی می کنیم 
و بعد مجوز می دهیم. اگر در مورد محصولی شک 
کنیم، قطعا اجازه واردات آن محصول را نخواهیم داد.
: با این اوصاف شما اعتقاد دارید سویا، ذرت 
و پنبه دانه های تراریخته ای که به کشور وارد می شوند، 
مشکلی برای سالمت ندارند و همه تحقیقات، آنها 

را تایید می کند؟
نه، من نمی گویم همه این محصوالت سالم هستند بلکه 
منظور این است که آن مواردی که ما اجازه وارداتش 
را صادر کردیم، سابقه مصرف بیش از 10 سال را در 

اتحادیه اروپا دارند.
: لطفا چند نمونه از بررسی ها و تحقیقات 
علمی که در سطح جهان انجام شده، مبنی بر اینکه 
محصوالت تراریخته ای که در بازار وجود دارد، 

تاثیر سوئی برای سالمت انسان ندارد، ذکر کنید.
در روسیه و کانادا گزارشی منتشر شده که براساس 
آن محصوالت تراریخته ای که در بازار وجود دارد، 
مشکلی برای سالمت نداشتند. مطالعات دیگری نیز 
در کشورهای دیگر انجام شده که مثال اجازه کشت 
3 نوع ذرت را ندادند؛ کشور نروژ اعالم کرده سویای 

تراریخته ای که ژن تغییر یافته اش باعث مقاومت به 
آنتی بیوتیک شده اجازه واردات ندارد ولی بقیه ذرت ها 
مشکلی ندارند. کشور دیگری نیز اعالم کرده 2 نوع 
ذرت به دلیل مشکالتی که ایجاد کرده اند، اجازه واردات 
ندارند ولی بقیه ذرت ها مشکلی برای سالمت ایجاد 
نمی کنند. ما این گونه واضح و روشن به مردم اطالع رسانی 
نمی کنیم و فقط می گوییم کشورهای دیگر اجازه واردات 
را نمی دهند، در صورتی که آنها چند نمونه از انواع 

محصوالت را رد کرده اند و نه همه آنها را.
: این مواردی که گفتید، تحقیقات روشن 
و مشخصی نبود که تاثیر مصرف این محصوالت 

را روی انسان نشان دهد!
نه، این گونه نیست. تحقیقات زیادی انجام شده که 
نشان می دهد محصوالت تراریخته ای که مجوزهای 
الزم را گرفته اند، مشکلی ندارند و ما این تحقیقات را 
در دبیرخانه کمیته ایمنی زیستی داریم. از سوی دیگر، 
اتحادیه اروپا مدام در حال بررسی این محصوالت است 
و اگر کوچک ترین مشکلی را در این محصوالت مشاهده 
کنند، حتما محصوالت دستکاری شده ژنتیکی را از 
بازار جمع می کنند و اجازه واردات به آنها نمی دهند.
روی  تراریخته  محصوالت  بود  قرار   :
برچسب  محصوالت غذایی، مشخص باشند تا مردم 
بتوانند به راحتی مشخصات محصول را تشخیص 
تراریخته  محصوالت  حاضر  حال  در  آیا  دهند. 

قابل تشخیص هستند؟
بله، ما در حال حاضر فقط واردات سویا، ذرت و 
روغن های مشتق آن را داریم و روی تمام روغن های 

خوراکی، اصطالح تغییر ژن یافته، ذکر شده است.
: با توجه به اینکه اخیرا بحث هایی مطرح 

است مبنی بر اینکه تولید محصوالت تراریخته گسترش 
پیدا کند، همچنین گفته می شود برنج هم به صورت 
تراریخته سال هاست تولید می شود، ما در حال حاضر 

چه محصوالت تراریخته ای را تولید می کنیم؟ 
ما هیچ نوع محصول تراریخته تولیدی ای نداریم و 
آنچه در حال حاضر در کشورمان تولید می شود به 
صورت آزمایش میدانی است و ما هنوز مجوز تولید 
هیچ محصول تراریخته ای را  صادر نکرده ایم و تا 
زمانی که ما مجوز ندهیم، هیچ محصول تراریخته ای 
اجازه تولید در سطح تجاری را ندارد. در مورد برنج 
نیز همین طور است و ما هیچ نوع برنج تراریخته تولید 
داخل یا وارداتی ای نداریم. چند سال پیش دانشجویی 
در شمال کشور در مورد تولید برنج تراریخته تحقیقی 
انجام داد و بعد به دلیل تکنیک های اشتباهی که در آن 
انجام داده بود، خودش آن را رد کرد. بنابراین برنج 
تولیدی اصالح ژنتیک شده و برنج وارداتی تراریخته 
صحت ندارد و کذب محض است و محصوالت 
اصالح ژنتیک شده ای که ما مجوز ورود آنها را به 
کشور داده ایم یعنی سویا، ذرت و روغن هایشان هیچ 

مشکلی برای سالمت ایجاد نمی کنند.
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دکتر مهرناز خیراندیش دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت در گفت وگو با »سالمت«

اگربهمحصولیشککنیم،مجوزوارداتنمیدهیم
به بحران جمعیت، تولید محصوالت تراریخته  با توجه 
راه حلی برای بهبود وضعیت تولید است اما مطالعات زیادی 
در دنیا انجام شده که تاثیر محصوالت تراریخته را روی 

حیوانات بررسی می کند.
 این تحقیقات نشان می دهد غذاهای تراریخته مشکالت 
کبدی، کلیوی، پانکراس و حتی ناباروری ایجاد می کنند 
این  از  نتایج یکی  بروز سرطان شود.  باعث  و می تواند 
مطالعات که روی موش ها انجام شده بود، نشان می داد 
نوزاد موش هایی که محصوالت تراریخته مصرف کرده 

بودند بعد از 3 هفته از تولدش از بین می رفتند. 
باروری موش ها  میزان  مطالعات دیگری روی  همچنین 
انجام شد که نشان می داد، تغییراتی در بیضه  موش های 
نر ایجاد شده و تخمدان های ماده ها تغییر کرده اند و در 
مقایسه با گروه کنترل، نسل سوم موش هایی که محصوالت 
تراریخته مصرف کرده بودند، نابارور و عقیم بودند. مطالعات 
جدیدتر نیز حاکی از این واقعیت هستند که بیماری سلیاک 
و بیماری های خودایمن در حیواناتی که محصوالت تراریخته 
خورده بودند، معضل دیگر محصوالت دستکاری شده است 
اما پرسش مهم این است که این تحقیقات روی حیوانات 
انجام شده و معلوم نیست چه تاثیری روی سالمت انسان 

داشته باشد.
در حقیقت، در دنیا هیچ بررسی دقیق علمی ای انجام نشده 
که نشان دهد محصوالت تراریخته چه معایب یا محاسنی 
برای بدن انسان دارند و تا زمانی که این مطالعات انجام 
نشود، نمی توان تولید یا واردات آنها را آزاد کرد. سازمان 
جهانی بهداشت نیز گفته هنوز مستندات علمی محکمی در 
مورد تاثیر محصوالت تراریخته انجام نشده، بنابراین احتماال 
محصوالت تراریخته می تواند سالمت مردم را تحت تاثیر 
قرار بدهد. به همین دلیل بسیاری از کشورهای اروپایی 
محصوالت دستکاری شده ژنتیک تولید نمی کنند و در کشور 
روسیه این محصوالت تولید و وارد نمی شود. بنابراین تا 
زمانی که ما در مورد تاثیر یک ماده غذایی بر سالمت انسان 
و مشکالتی که ممکن است ایجاد کند، اطالعاتی نداریم 

نباید آن را وارد یا تولید کنیم.
در حال حاضر دانه های روغنی ای که وارد کشور می شوند 
جزو محصوالت تراریخته هستند. 90 درصد دانه های روغنی 
تولیدی نیز تراریخته اند. سازمان غذا و دارو ادعا می کند 
براساس استانداردی که تعیین کرده، محصوالت غذایی 
دستکاری شده اجازه ورود به کشور را دارند و قرار است 
روی برچسب محصوالت غذایی، تراریخته بودن محصول 
ذکر شود اما معلوم نیست این کار انجام می شود یا نه. متاسفانه 
در برنامه ششم توسعه بر آزادسازی این محصوالت اشاره 
شده و در جلساتی که ما با مسووالن وزارت جهاد کشاورزی 
داشته ایم، برخی از افراد بر تولید انبوه محصوالت تراریخته 
تاکید کردند اما من به عنوان رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه 
به شدت با تولید انبوه و واردات محصوالت دستکاری 
ژنتیک شده مخالفم و معتقدم تا زمانی که کنترل های سفت 
و سخت روی کاالهای وارداتی وجود ندارد و تحقیقات 
ثابت شده ای در مورد تاثیر این محصوالت بر سالمت انسان 
انجام نشده، نباید این نوع مواد غذایی به تولید انبوه برسند 
یا وارد کشور شوند. اگر این محصوالت بی خطر بودند، 
قطعا کشورهای پیشرفته از آنها استقبال می کردند یا اجازه 
ورود آنها را می دادند، در حالی که کشورهای اروپایی و 

توسعه یافته اقبالی به این محصوالت ندارند. 
ما در دفتر بهبود تغذیه اعتقاد داریم اگر قرار است این 
محصوالت به تولید انبوه برسد و تولید آن در کشور گسترش 
پیدا کند باید ابتدا محققان کشورمان در مورد آن بررسی 
و تحقیق کنند تا بتوان با استناد به آنها تصمیم گیری کرد. 
از طرف دیگر، برخی از محصوالت تراریخته به صورت 
قاچاق وارد کشور می شوند که عالوه بر مساله دستکاری 
ژنتیک، ممکن است آلودگی های میکروبی مانند قارچ و 
کپک نیز داشته باشند. بنابراین تا زمانی که مشخص نیست 
محصوالت دستکاری شده ژنتیک چه تاثیری بر ارگان های 
بدن انسان دارند، نباید در کشور به تولید انبوه برسند و 

وارداتشان آزاد شود.

باتولیدانبوهمحصوالت
تراریختهکامالمخالفم!

 دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در کشور ما هیچ تحقیقی در مورد تاثیرات محصوالت 
دستکاری شده روی اکوسیستم انجام نشده و مخاطراتی 
که ما بیان می کنیم، از نتایج تحقیقاتی است که در 
کشورهای دیگر انجام شده است. در سایت سازمان 
بهداشت جهانی به آلودگی ژنی در اثر کشت محصوالت 

تراریخته اشاره شده است. 
در انتقال صفات از موجودی به موجود دیگر 2 اتفاق 

می افتد؛ یا انتقال عمودی رخ می دهد، یعنی از پدر 
و مادر منتقل می شود یا به صورت افقی از طریق 
میکروارگانیسم هایی که از یک خانواده هستند، مثال از 
خانواده برنج دستکاری شده، بین آنهایی که دستکاری 
نشده اند، منتقل می شود. در مکزیک و انگلیس روی 
این قضیه بررسی های متعددی انجام شده است. به طور 
مثال در کشور انگلیس برخی مزارع کلم قمری اصالح 
ژنی شدند. بعد از مدتی هنگام گرده افشانی ژن های 
دستکاری شده به مزارعی که کلم قمری های معمولی در 
آنجا کشت می شد، می رفتند و آنها را آلوده می کردند 
و تنوع ژنی را تغییر می دادند. به این اتفاق »آلودگی 

ژنی« گفته می شود. تصور کنید قصد داریم برخی 
گیاهان مثال برنج را نسبت به آفات مقاوم کنیم. برای 
این کار ژنی که آفات را از بین می برد درمی آوریم و 
به برنج می دهیم. برنج این قابلیت را پیدا می کند که 
همانند کارخانه سم عمل کند و حشراتی را که روی 
آن می نشینند از بین ببرد. در این شرایط ژن انتقال پیدا 
کرده ولی این پدیده از این نظر مخاطره آمیز است که 
ما نمی دانیم و نمی توانیم پیش بینی کنیم که در انتقال 
ژنی چه خصوصیات یا ژن های دیگر گیاهان نیز 
تغییر می کند. در هر صورت ثابت شده تغییر ژنی 
می تواند مقاومت گیاهان را نسبت به محیط تغییر 

دهد. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای دنیا برای 
اینکه خودشان را درگیر اما و اگرها نکنند، کشت این 
محصوالت را متوقف می کنند. در کشور سوئیس، 
یکی از بزرگ ترین شرکت های اصالح ژنتیکی وجود 
دارد ولی فقط این محصوالت را صادر و ادعا می کند 
مخاطرات این محصوالت هنوز مشخص نیست. ما 
در حال حاضر سیستم نظام مند تحقیقاتی نداریم که 
مزرعه و بازار را کنترل کند و مخاطرات محصوالت 
را بسنجد، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
مدام در حال تحقیق و بررسی محصوالت تراریخته 

موجود در بازار هستند.

تاثیرمحصوالتدستکاریشدهژنتیکیبراکوسیستم
 دکتر داوود حیات غیب

دکترای تخصصی محیط زیست و معاون 
دفتر پژوهش و توسعه فناوری سازمان 

حفاظت محیط زیست

 مهدیه 
آقازمانی

محصوالتیکهمامجوز
وارداتبهآنهادادیم،بالغبر
10تا15سالاستکهدر
اتحادیهاروپاسابقهمصرف
ووارداتدارندواصالاینگونهنیستکه
اینکشورهاآنهارامصرفنمیکنند

چاپبیستویکم

بهترین هدیه سال نو
345 جلد تا کنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران

تلفن سفارشات:  22887356 
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پدران دور از پسران
 ترانه آوا

برای تازه شدن دل، هر کسی راهی بلد است. 
جایی را بلد است. یکی نشانی کافه ای را دارد 
و دیگری نشانی کوه و دمنی را. یکی به خرید 
می رود و دیگری خودش را به مهمانی گرفتن و 
مهمانی رفتن سرگرم می کند. دوستی هم داریم که 
راه تازه شدن دلش، رفتن سر خاک رفتگان است-نه 
الزاما افرادی که می شناسد-کوله می بندد و می رود 
مزاری. البته حتما قدیمی ای پیدا می کند برای آرام 
کردن دل، برای اینکه بگوید هر دردی هم که دارد، 
پایان اینجاست و در برابر این پایان باشکوه غم ها 
کوچک می شوند و دلگیری ها کم؛ برای او الاقل. 
در یکی از این همراهی ها، صدای گریه ای ما را به 
سمت قطعه ای کشید که صادقانه اگر بخواهم بگویم، 
شاید کمتر به آنها سر زده بودیم؛  قطعه شهدا. راه 
می رفتیم و تاریخ ها را می خواندیم و به عکس ها و 
چشم ها نگاه می کردیم: همسال من بوده... از من 
3 سال کوچک تر... همسال دایی...همسن عمو...

چقدر شبیه خاله ام. صدای گریه پیرزن آرام شده 
بود. چشم های تیله ای سبزش با چروک های ریز 
دورش خیره شده بود به ما. کنارش نشستیم، با 
همین لباس ها و هیات مان. از دستش آبنبات گرفتیم 
و خاطره پسر رفته اش را با اشک و خنده و گاهی 
تعجب همراهی کردیم: »مثل شماها بودند، مثل 
خودتان.«  پیرزن بعد از 30 سال هنوز بغض رفتن 
پسر را داشت اما بغض بزرگ تری هم داشت: »یک 
کاری کرده اند جوان ها سراغشان نیایند. من هر 
هفته اینجا هستم و می بینم بعضی ها پاپا می کنند 
و رد می شوند. اما داخل قطعه نمی آیند. انگار 
می ترسند از ما چیزی بشنوند؛ طلبکاری، حرفی...« 
دهانش خشک می شود و آب نمی خورد: »روزه ام 
مادر...« دستش را می گیریم، بلندش می کنیم و با 
هم می رویم. می گوید: »جوان های ما برای خاک 
و آیین شان رفتند، نه برای حرف هایی که بعضی ها 
می زنند.« پیرزن با تن خشک شده اش سوار ماشین 
می شود. می رود و ما می مانیم با غممان... و دوره 
می کنیم بارها و بارهایی که شاید مثل خیلی ها این 
مادر و پدر های صبور و بی توقع را از یاد برده ایم، 

از کنار گریه شان گذشته ایم.

خیلی ها  را  عادل  حداد  فرید 
می شناسند. پسر دکتر حداد عادل 
مشاغل  خاطر  به  اگر  حتی  که 
مدرسه  مدیریت  و  رسانه ای 
نام  خاطر  به  نباشد،  فرهنگ 
خانوادگی اش باید آدم مشهوری 
محسوب شود. در ماه های اخیر 
درباره فرید خبر جالبی در فضای 
مجازی دست به دست شد؛ یک نفر که خود را 
شاگرد سابق فرید می نامید، آمده بود و از یک توصیه 
عجیب از طرف آقا معلم نوشته بود: »فرید مدام به 
شاگردانش می گوید که شستن دست ها قبل از غذا 
خوردن الزامی نیست و بهتر است دست هایتان را زیاد 
نشویید. توضیحش هم این است که دست های کثیف 
باکتری هایی دارد که برای بدن الزم است!« این نقل 
قول از فرید حداد مدت ها دست به دست می شد 
و خیلی ها هم درباره این حرف نظر دادند و چه بسا 
اهانت هایی هم به پسر آقای حداد شد، بدون اینکه 
معلوم باشد واقعیت ماجرا چیست. مدتی پیش در 
صحبتی که با فرید حداد داشتیم، یادم افتاد که صحت 
این قضیه را از او بپرسم. همان طور که می شد انتظار 
داشت، ماجرا را با خنده از بیخ تکذیب کرد. حرفش 
هم این بود که چطور می شود چنین حرف مسخره 
و بی منطقی زد؟ بعد هم می گفت اصال کسی را که 
موضوع را مطرح کرده، نمی شناسد. کامال قابل فهم 
بود. آدم ناشناسی به دالیل نامشخصی حرفی را به 
یک چهره شناخته شده چسبانده بود و حرف برای 
عده ای کامال جا افتاده است. این تکذیب هم جایی 
منتشر نشده و شاید اساسا موضوعیتش هم آنچه 
نباشد که بشود جارش زد و تیتری از آن درآورد، اما 
برای خودش داستانی است. آن روز حرفمان با فرید 
تمام شد و یادم رفت نظرم را درباره همه گیر شدن 
و انتشار این خبر به خودش بگویم؛ چیزی که حاال 
می خواهم اینجا بنویسم. راستش آن حرف را از قول 
فرید خیلی ها باور کردند. شاید یکی از دالیلش این 
است که این روزها چنین حرف های عجیبی را کم 
نمی شنویم. اظهارات غیرعلمی یا غیرمنطقی که از زبان 
آدم های موجه به زبان می آیند و همین موضوع مشکل 
درست می کند. پذیرش این حرف ها یک بدبختی 
است و نپذیرفتنش صد بدبختی. می خواستم به فرید 
حداد بگویم مشکل از طرف تو نیست، اما باید قبول 
کنی جایی قرار گرفته ای که هر روز از دور و برت 
چنین مسائل خنده داری شنیده می شود و خیلی از 
عوام هم باور می کنند و البته عده ای هم مجبورند با 
ماجرا محاجه کنند. مصیبت ماجرا هم این است که 
خیلی ها اعتمادشان به چهره های موجه کمرنگ شده 

و می توانند توقع هر حرفی را داشته باشند. 
این اتفاق را متاسفانه در مورد برنامه ای مثل اکسیر هم 
می توانیم شاهد باشیم؛ برنامه پر سر و صدا و پرخرج 
تلویزیون با دالیل کامال محکمی استارت خورد. ما 
پیش از این یک برنامه جذاب و مخاطب محور در 
حوزه بهداشت و سالمت در تلویزیون نداشته ایم. 
برنامه ای که در ساعت مناسب با آیتم های مناسب 
نظر بینندگان میلیونی را به خود جذب کند. شاید در 
سال های دور چنین اتفاقی با برنامه »محله بهداشت« 
افتاده بود. برنامه ای با کارگردانی حرفه ای )در دوره 
بازیگرانی که بعدها هر کدام ستاره  خودش( و 
شدند. برنامه البته گرته برداری از مدل های موفق 
خارجی بود، اما در دوره ای که تلویزیون شبکه های 
محدود و بینندگان فراوانی داشت، توانست به شدت 
تاثیرگذار باشد و مخاطب به دست آورد. پروژه 
اکسیر هم چند دهه بعد با همین تعاریف روی میز 
آمد. دوباره تقلیدی از برنامه ای خارجی بود و هر 
هزینه ای برایش می شد و درها یکی یکی برایش 
باز شده بود. فرزاد حسنی، مجری ممنوع التصویر و 
البد جنجالی را آوردند تا به قول معروف برنامه را 
بترکاند، با چند تیم نویسندگی، بودجه بسیار هنگفت 
و با مشاورانی که گفته شد از  هالیوود آمده اند و 
ساخت برنامه هایی بین المللی را در سابقه خود 
دارند. همه چیز مهیا بود تا اکسیر مثل بمب صدا 
کند. قرار بود برنامه سرگرم کننده و در عین حال 
آموزنده باشد و جای خالی بسیاری از برنامه های 
الزم برای بهداشت و سالمت را پر کند. کات. 
امروز آنچه از اکسیر در اذهان مانده، گاف فرزاد 
حسنی است. شلوغی هایی که به وجود آمد و تالش 
فراوان برای رفع و رجوع کردن ماجرا. حوادثی که 
حتی گفته شد در تغییر رئیس سازمان صدا و سیما 
یا حداقل در تسریع آن بی تاثیر نبوده، اما چرا از 
همه دیگر قسمت های اکسیر چیزی به چشم نیامد 
و برنامه همان چیزی نشد که باید؟ یک دلیل آن 
در کنار دیگر دالیل، قطعا اعتمادی است که کم 
شده است. اتکایی که دیگر به رسانه بزرگ وجود 
ندارد. این موضوعی است همه انتظار دارند آقای 
علی عسگری، رئیس جدید سازمان، متوجه باشد 
تاثیر گرفتن  و شرایط را تغییر دهد. مردم برای 
و برای عمل کردن به خوراکی که رسانه به آنها 
می دهد، پیش از هر چیز باید اعتماد کنند. همان 
بی اعتمادی ای که باعث می شود حرفی نادرست به 
فرید حداد نسبت داده شود و بپیچد، اکسیر و همه 

دم و دستگاهش را هم ناکار می کند.

از فرید حداد عادل 
تا فرزاد حسنی

آدم هاي زیادي اطراف ما هستند؛ »غریبه و آشنا«، ولي 
ما هیچ وقت نمي دانیم در فکر آنها چه مي گذرد. شاید 
رفتار آنها با ما کامال دوستانه و مهربان باشد، اما قصد 
و هدفشان سوءاستفاده از ما. پس باید در مقابل هر 
خواسته یا رفتاري که دارند، اگر احساس خوبي نداریم، 
بگوییم »نه« و اجازه ندهیم آنها به خواسته شان برسند. 
»نه، به من دست نزن« نام کتابي نوشته  »طوبا اورنگ« 
است که حد و حدود ارتباط با غریبه ها، جواب رد 
دادن به خواسته هاي نامعقول دیگران و اعتماد کردن 

به پدر و مادر را براي بچه ها شرح  مي دهد و تصویري 
از قرار گرفتن یک دختربچه در موقعیتي ناخواسته و 

عکس العمل او را ارائه مي دهد. 
نویسنده  این کتاب، کارشناس ارشد روان شناسي است و 
سال ها تجربه  کار با بچه ها را دارد. او در آثارش که در 
رده  داستان هاي آموزنده قرار مي گیرند، تالش مي کند 
بچه ها را در قالب داستان، با مفاهیم مهم زندگي آشنا کند. 
شخصیت اصلي کتاب »ملیکا« در موقعیت بدي قرار 
مي گیرد. به خانه  دوستش »کتي« مي رود تا با هم کتاب 
بخوانند و بازي کنند، اما کتي خانه نیست و پدر او 
کتي را به خانه دعوت مي کند. ملیکا حس خوبي 
نسبت به رفتارهاي پدر دوستش ندارد و به سرعت 

به خانه  خودشان مي رود و ماجرا را براي مادرش 
تعریف مي کند. واکنش مادر ملیکا به این ماجرا، یکي 

از مهم ترین قسمت هاي کتاب است:  
ملیکا، این 3 کلمه  جادویي را همیشه به  خاطر بسپار تا 

دیگر در چنین تله هایي نیفتي: »نه، برو، بگو.« 
»نه« یعني در مقابل خواسته  هر فردي، آشنا یا غریبه، 
اگر احساس کردي مي خواهد تو را مجبور به کاري 

بکند، محکم و بدون ترس یا خجالت بگو: »نه«... 
»برو« یعني سریع از پیش آن فرد برو، فرار کن... 

»بگو« یعني سریع و در اولین فرصت، به نزدیک ترین 
فرد مورد اعتمادت مثل من، پدر یا معلمتان، همه  
ماجرا را بگو... . »نه، به من دست نزن« را موسسه  

فرهنگي  هنري اورنگ آفرین در شمارگان 5 هزار جلد 
و با قیمت 600 تومان براي گروه سني »ب« و »ج« 

منتشر کرده است.

پیشنهاد خودمانی 

نه، به من دست نزن!

 ترانه آوا

فصل گرم تابستان برای دیابتی های عزیز شامل پیام های جدید 
هم هست؛ از پیام های تغذیه ای و دارویی گرفته تا تغذیه و 
خالصه خیلی از مواردی که می تواند شرایط آنها را تغییر دهد. 
اولین، ساده ترین و البته مهم ترین مورد بهداشت است که این 
هفته که ناخنگیر شخصی یکی از اعضای خانواده گم شده و 
فرد مزبور اقدام به استفاده از ناخنگیر پدر کرده بود، نمود پیدا 
کرد، با این جمله معترضه که »چرا رعایت نمی کنید، پای شما 
با پای من فرق دارد؟!« فرق پای پدر هم با پای ما جدای از 
بزرگی شان شرایطش است و با اینکه خدا را شکر پدر هیچ 
مشکل نوروپاتی ای که یکی از عوارض دیر رسیدن به بیماری 
دیابت است، ندارد اما حسابی مراعات پاهایش را می کند. قبل 
از اینکه بگویم پدر چه می کند، بد نیست بدانیم حس درد در 
افرادی که پایشان درگیر نوروپاتی می شود، ضعیف خواهد 
شد و عوامل محرک اعصاب حسی مانند فشار، سرما، گرما 
و درد، موجب بروز زخم های مزمن و مقاوم به درمان دارویی 
می شوند.اما پدر چه می کند؟ اول از همه اینکه به هیچ وجه 
اجازه نمی دهد جوراب هایش کثیف شود و زود به زود آنها 
را می شوید و به هیچ وجه از جوراب پالستیکی استفاده 
نمی کند. پاهایش را با دقت به تعداد دفعاتی که از خانه بیرون 
برود، می شوید، خصوصا البالی انگشت ها را. کفش خوب و 
طبی هم جای خود را دارد و البته ناخنگیر مخصوصشان هم 
هست که همیشه با الکل تمیز می کنند. حاال من و شما فکر 
کنم یاد گرفتیم که هر کسی باید و باید ناخنگیر خودش را 

بردارد، خصوصا اگر دیابتی در خانه ماست و ما بی خبرانیم! 
ادامه دارد...

من و دیابت 

ناخنگیر، وسیله 
شخصی است

 ص. ب
آنچه گذشت: در دوران دانشجویی درگیر بیماری افسردگی شدم. 

آن سال ها کسی به راحتی از بیماری روان حرف نمی زد و من هم این موضوع را از دوستان 
و خانواده ام پنهان کردم. نمی توانستم خوب بخوابم و از عهده کالس ها برنمی آمدم. به 
کلینیک دانشگاه رفتم ولی پس از یک اعتراف ناخواسته جلسات مشاوره را متوقف کردم.

شاید مشاوری که با او حرف می زدم، نمی توانست کمک الزم را به من بدهد، ولی نرفتن 
به جلسه های مشاوره و روان درمانی، انتخاب اشتباهی بود. افسردگی مثل بیشتر بیماری های 
روان، همزمان و حتی بیش از دارو، به روان درمانی و اصالح روش تفکر نیاز دارد. درمان 
دارویی ام مدت زیادی طول کشید و یک بار هم پزشکم را عوض کردم. آخرین جلسه ای که 
برای تجدید یا تغییر دارو به او مراجعه کرده بودم، رفتاری داشت که در چارچوب  ذهنی من 
با اصول پزشکی ناهماهنگ بود و آزرده ام کرد. آن سال ها به کلینیک دانشگاه می رفتم و شاید 
طبیعی بود که پزشکان با مسائل مالی مجموعه درگیر باشند، شاید هم نه. در آن جلسه آخر 
حدود ۱0 دقیقه منتظر شدم تا صحبت پزشک با مسوول حسابداری کلینیک تمام شود و بدتر 
اینکه مدتی هم به شمردن ۲-3 دسته اسکناس گذشت. باالخره وقت آقای دکتر آزاد شد و از 
حال من پرسید و داروهای قبلی را تکرار کرد. از مطب که بیرون آمدم به جای خریدن داروها، 
سراغ بورد کلینیک رفتم و نام یک روان پزشک دیگر را پیدا کردم. روان پزشک جدید، روش 
متفاوتی داشت. او فقط دارو تجویز نمی کرد. به حرف هایت خوب گوش می داد و با تذکرهایش، 
تلنگری به ذهنت می زد. مهم ترین ویژگی اش چهره و رفتار آرام او بود. هر کسی حتی یک بار 
دکتر رفته باشد، می داند این ویژگی و ایجاد همدلی در بیمار، جزو ضروریات روان درمانگر 
و روان پزشک و حتی پزشکان است. همه ما وقتی ناراحت و نگرانیم بیش از هر چیز، به یک 
گوش شنوا نیاز داریم. کسی که حرف هایمان را بشنود و قضاوتمان نکند. روان پزشک جدید 
حداقل ۲0 دقیقه با توجه کامل به حرف هایم گوش داد؛ بعد از کمد گوشه اتاق برگه ای بیرون 
آورد، پرونده ای تشکیل داد، خالصه  شرح حالم را نوشت و داروهایم را تغییر داد. با نگرانی 
گفتم معذبم که دانشجوی این دانشگاهم و این پرونده نوشته می شود ولی اطمینان داد که مورد 
خاصی را در پرونده نمی نویسد و همه چیز پیش خودش امانت است. همین رفتار و اینکه 
می دیدم و حس می کردم به وضعیت و شرایطم اهمیت می دهد، احساس مثبتی در من ایجاد 

کرد که تا پایان دوره درمانی، با خیال آسوده به او مراجعه کنم.  
ادامه دارد...

به یک جفت گوش شنوا نیازمندیم!
)قسمت ششم(

من و افسردگی 

  محمدرضا علی اشرفی 

»رحیم عظیمی« نگارگر معلول است. او ۲3 سال دارد، 
در روستای عیش آباد مرند به دنیا آمده  و در ۱0 سالگی 
حین بازی، برق فشار قوی او را گرفته و دچار این حادثه 
شده. رحیم درباره وضعیتش می گوید: »در بیمارستان که 
بستری بودم و دیگر دست نداشتم، ترس تمام وجودم را 
گرفته بود و بدنم می لرزید. زبانم بند آمده بود و دلهره 
شدیدی داشتم که نکند نتوانم هیچ کاری بکنم. از طرفی، 
عالقه زیادی به درس و مدرسه داشتم. به همین دلیل 
تصمیم گرفتم با پاهایم بنویسم. چند ماهی گذشت 
و با تمرین و تکرار زیاد توانستم به خوبی با پاهایم 
بنویسم و نقاشی کنم. بعد از آن حادثه و چند سالی که 
گذشت برای حل مسائل پزشکی و درمانی، با خانواده 
به مرند و سپس به تبریز آمدیم و در خانه ای استیجاری 
ساکن شدیم. دیپلمم را گرفتم و در رشته نگارگری 
دانشگاه صنایع دستی تبریز مشغول به تحصیل شدم. 
برایم خیلی سخت بود که با این شرایط کنار بیایم ولی 
روز به روز به انگشتان پاهایم مسلط تر شدم و توانستم 
 با پا بنویسم و نگارگری کنم و برگزیده ویژه نگارگری 
بیست و یکمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور 
هم شدم. اوایل کار اذیت می شدم؛ کار کردن با پا خیلی 
سخت تر از دست بود. باید زیاد تمرین می کردم ولی 
به خوبی می دانستم که می توانم این کار را انجام دهم. 
برایم خیلی سخت بود که با این شرایط کنار بیایم ولی 
روز به روز به انگشتان پاهایم مسلط تر شدم و توانستم 

با پا بنویسم و نگارگری کنم.
ادامه دارد...

نگارگری با پا 
را یاد گرفتم

من و معلولیت

خودمانی24
هر

/ م
قی

رزا
ی 
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امی

 

حاج پرویز نوروزیان، پدر شهید نوروزیان است. پیکر شهید پس از 19 ماه مفقوداالثر بودن به خانواده او بازگردانده شد. حاج پرویز 
همراه مادر شهید در روستای ریکنده از توابع قائمشهر زندگی می کند. او در طول روز به باغداری و کشاورزی مشغول است.

حاج محمدعلی نظری قلعه، پدر جوان ترین شهید روستا، 
این روزها با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می کند.

حاج شعبان اردشیری، پدر شهید قربان اردشیری، این روزها مشغول پرستاری از همسر خود است 
که پس از شهادت فرزند، داغ دوری، او را به بیماری مغزی مبتال کرده. 

سیدمحمد ساداتی باالدهی 70 سال دارد. فرزند جوانش، سیدیحیی ساداتی، تنها 
روحانی شهید روستای شهیدآباد است. او بازنشسته کارخانه سیمان نکاست.

سیداسماعیل 
عبداللهی 

بازنشسته سیلوی 
گندم است و 

64 سال دارد. او 
کشاورز است و 
فرزند جوانش، 

در شلمچه به 
شهادت رسید.

حاج حسینعلی والیتی، فرزند او ، 10 سال 
مفقوداالثر بود. او که 80 سال دارد از راه 
کشاورزی کسب درآمد می کند.

 سیامک 
 رحمانی

سردبیر هفته نامه 
زندگی مثبت

شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنج



يادداشت مهمان

فصل بهار و تابستان فصل تنوع میوه های رنگارنگ 
است؛ میوه هایی که هر یک سرشار از خواص 
متعددی هستند که مصرف آنها نه تنها 
باعث خنکی و رهایی بدن از گرما 
می شود بلکه به شادابی پوست 
و محافظت از آن در برابر 
اشعه های مضر آفتاب کمک 
می کنند. در »سفره سالم« 
این هفته با دکتر میترا زراتی، 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، درباره میوه های تابستانی و رژیم مناسب 
این فصل و اینکه تغذیه چه تاثیر مثبتی می تواند بر سالمت 
پوستمان در گرمای تابستان داشته باشد، گفت وگو کرده ایم... 
)صفحه 27(

توصیه ها و هشدارهای دکتر میترا زراتی 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی

تاثیر میوه های 
تابستانی بر 
پوست، مو، 
زيبايی

چگونه موهايمان را 
پرپشت تر کنیم؟
)30(

ماه نو، ماه نو،
سالم، سالم
)26(

40 کیلوگرم
کاهش وزن در 6 ماه
)27(

پای کراتین به 
باشگاه های زنانه
هم باز شده است )29( صفحات 25 تا 32

سالمـت پوستــر 

زیـبــا سـفــره 

تغـذیه ميـزگـرد 

ميزگرد تناسب اندام

مــو و  پـوسـت 

ميزگرد زیبــایی

آخــر صـفـحـه 
سال دوازدهم  شماره 574  پنجشنبه 13 خرداد 1395

تغذيه
چگونه بدنمان را برای زيبايی     و

روزه داری آماده کنیم؟
هر سال در آستانه ماه رمضان خیلی ها دوست دارند 
را  الزم  آمادگی جسمانی  می توانند  بدانند چطور 
برای ورود به این ماه مبارک پیدا کنند. برخی افراد به 
همین منظور در آستانه روزهای روزه، اقدام به مصرف 
خودسرانه مکمل های مولتی ویتامین مینرال می کنند. 
این در حالی است که اگر بدن شما با کمبود ویتامین 
و امالح مواجه نباشد، مازاد دریافت آنها از بدنتان دفع 
می شود یا با تجمع در کبد و کلیه ها، سالمتتان را به 
خطر می اندازد. اگر هم بدنتان دچار کمبود ویتامین 
و امالح باشد، در تمام طول سال نیاز به مصرف 
مکمل زیرنظر پزشک معالجتان دارید و این مساله به 
روزهای روزه داری اختصاص ندارد. شما می توانید 
با راه های دیگری بدنتان را آماده یک ماه روزه داری 
کنید؛ مثال کم کم ساعت ناهارتان را به تاخیر بیندازید 
و صبحانه تان را زودتر بخورید، حجم صبحانه تان 
را بیشتر و حجم ناهارتان را کمتر کنید. به تدریج 
باید بدنتان را به مصرف میوه ها و سبزی ها در کنار 
صبحانه نیز عادت بدهید و الگوی خوردوخوراکتان 
را به الگوی تغذیه در وعده های سحری و افطاری 
نزدیک کنید. اگر رژیم الغری دارید هم الزم نیست در 
این ایام، رژیم خود را بشکنید. می توانید همان کالری 
تنظیم شده را به جای 3 وعده اصلی و 2 میان وعده، 
در 2 وعده اصلی سحری و افطاری و میان وعده بین 
افطار و سحر دریافت کنید. فقط حواستان باشد از آنجا 
که انواع گوشت  و فلفل  در رژیم های الغری جایگاه 
خاصی دارند، مصرف این دو خوراکی را به وعده 
افطار اختصاص بدهید و در وعده سحر، کمتر گوشت 
و فلفل بخورید چون هضم و جذب این مواد غذایی، 
آب زیادی می  طلبد و همین مساله باعث می شود در 
صورت مصرف گوشت و فلفل در وعده سحری، 
مدام تشنه شوید و عوارض تشنگی مانند بی حالی و 
کم تحرکی سراغتان بیاید. میوه ها، سبزی ها، قندهای 
پیچیده و فیبرهای بیشتر را نیز به جای انواع گوشت  

در وعده سحری تان بگنجانید.

 دکتر محمدحسن انتظاری 
متخصص تغذیه، مدیر گروه تغذیه 

دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان

بیشتر بخوانید

»روزه داری و سالمت روان« را در صفحه 
17 همين شماره بخوانيد.
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 ندا احمدلو

توصیه های متخصصان تغذیه برای به حداقل رساندن
تشنگی و گرسنگی روزه داران در بلندترین روزهای روزه

ماه نو، ماه نو، سالم، سالم
توصیه های متخصصان تغذیه برای به حداقل رساندن

تشنگی و گرسنگی روزه داران در بلندترین روزهای روزه

ماه نو، ماه نو، سالم، سالم
توصیه های متخصصان تغذیه برای به حداقل رساندن

تشنگی و گرسنگی روزه داران در بلندترین روزهای روزه

ماه نو، ماه نو، سالم، سالم
توصیه های متخصصان تغذیه برای به حداقل رساندن

تشنگی و گرسنگی روزه داران در بلندترین روزهای روزه

ماه نو، ماه نو، سالم، سالم
توصیه های متخصصان تغذیه برای به حداقل رساندن

تشنگی و گرسنگی روزه داران در بلندترین روزهای روزه

ماه نو، ماه نو، سالم، سالم
ماه رمضان امسال هم کم کم از راه رسیده و 

مصادف شدنش با روزهای گرم و بلند سال ممکن 
است باعث شود گرسنگی، تشنگی، مشکالت 

گوارشی و حتی یبوست و سردرد سراغ خیلی از 
روزه داران بیاید. این در حالی است که ما می توانیم 

با رعایت تنها چند نکته ساده تغذیه ای، بروز بسیاری از این 
مشکالت را به حداقل برسانیم و از تجربه روزه داری در این ماه، 
بیش از پیش، لذت ببریم. در »پوستر سالمت« این هفته، به همین 

توصیه های تغذیه ای پرداخته ایم. با ما همراه شوید.



توصیههاوهشدارهایدکترمیترازراتیمتخصصتغذیهورژیمدرمانی

تاثیر میوه های تابستانی بر پوست، مو، زیبایی
فصل بهار و تابستان فصل 
رنگارنگ  میوه های  تنوع 
است؛ میوه هایی که هر یک 
سرشار از خواص متعددی 
هستند که مصرف آنها نه تنها باعث خنکی و 
رهایی بدن از گرما می شود بلکه به شادابی 
پوست و محافظت از آن در برابر اشعه های 
مضر آفتاب کمک می کنند. در »سفره زیبا«ی 
این هفته با دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه 
و رژیم درمانی و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، درباره میوه های تابستانی 
و رژیم مناسب این فصل و اینکه تغذیه چه 
تاثیر مثبتی می تواند بر سالمت پوستمان در 
گرمای تابستان داشته باشد، گفت وگو کرده ایم.

: با گرم شدن هوا پوست در معرض 
آسیب های بسیاری قرار می گیرد؛ از عرق سوز 
بگیرید تا خشکی و آفتاب سوختگی! برای 
داشتن پوست سالم در این فصل چه رژیمی 

بگیریم؟
برای اینکه پوست سالمی داشته 

در کل باشید، 
از  باید 

همه 

گروه های مواد غذایی استفاده کنید. در راس 
این مواد پروتئین ها هستند. پوست از سلول هایی 
تشکیل شده که عمال برای سالمتشان نیازمند 
پروتئین کافی اند. سفیده تخم  مرغ منبع خوب 
پروتئین است و توصیه می کنیم همه افراد سالم 
روزانه یک عدد تخم مرغ کامل استفاده کنند و 
از این موضوع نترسند که تخم مرغ باعث افزایش 
کلسترول خونشان می شود. اتفاقا پروتئینی که در 
سفیده تخم مرغ وجود دارد برای همه گروه های 
سنی سالم )بدون مشکالت کلیوی( مناسب 
است. از پروتئین های دیگر مواد غذایی مثل 
حبوبات)عدس، لوبیا و...( و لبنیات  به ویژه ماست و 
گوشت هم می توانیم استفاده کنیم. کنار پروتئین ها 
مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها و ویتامین هایی 
که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند، به  ویژه ویتامین 
C که اکثرا در میوه ها و سبزیجات این فصل دیده 
می شوند هم برای پوست بسیار مفیدند. کنار این 
میوه ها مصرف آب هم در سالمت پوست اهمیت 
بالقوه ای دارد. قسمت بیشتر صورت از عضله و 
75درصد عضله از آب تشکیل 
شده است. اگر آب کافی 
پوست  ننوشید، 
آسیب  صورت 
در  می بیند. 
کل، مصرف 
 5 روزانه 
لیوان آب 
همه  به 

افراد 

توصیه شده است. در فصل های گرم سال به 
دلیل تعریق باال کنار این میزان آب می توان 
بقیه آب مورد نیاز بدن را از میوه و سبزیجات 
تامین کرد و آن را به 8 لیوان آب در روز رساند. 
برخی افراد برای جبران کم آبی بدن چای، قهوه 
و نسکافه می نوشند اما این نوشیدنی ها مدر 
است و آب بدن را دفع می کند و بدن را در 
معرض کم آبی و پوست را در معرض خشکی 
و چروکیدگی قرار می دهد. از دیگر موادمغذی 
موثر در سالمت پوست، نوع چربی مصرفی در 
رژیم غذایی روزانه است. نتایج مطالعات ثابت کرده 
افزایش مصرف منابع امگا3 و امگا6 فوق العاده بر 
سالمت پوست تاثیر مثبت دارد. انواع روغن های 
مایع گیاهی مثل روغن آفتابگردان، روغن سویا و 
آجیل ها غنی از امگا6 هستند و توصیه می شود 
همه افراد برای سالمت پوستشان روزانه مثال 
یکی- دو قاشق روغن زیتون روی ساالد بریزند. 
البته مصرف بی رویه روغن، چه مایع، چه جامد 
یا روغن حیوانی عمال می تواند چاق کننده باشد 
و مصرف بی اندازه آنها توصیه نمی شود. گردو 
امگا3 باالیی دارد و مصرف روزانه 1 تا 2 مغز 
گردو هم ضروری است. در نهایت افت قندخون 
مساله ای است که می تواند بر سالمت سلولی و 

همین سلول های پوست اثر منفی بگذارد. برای 
مصرف  از  نباید 

قندهای 
پیچیده غافل 

شد.

: به کم آبی اشاره کردید و اینکه میوه ها 
می توانند بخشی از این کم آبی را جبران کنند. 
در مورد خواص آنتی اکسیدانی میوه ها بیشتر 
برایمان بگویید و اینکه در فصل گرم سال چه 
نوع محافظتی می توانند از بدن داشته باشند؟

اکثر میوه های فصل بهار و تابستان مثل گیالس 
هستند.   C ویتامین های  حاوی  زردآلو  و 
رنگدانه هایی در میوه های فصل بهار و تابستان 
است که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی 
باالیی دارند. میوه هایی که طیف رنگ های متنوعی 
دارند پر از فیتوکمیکال هستند که می توانند از پوست 
در برابر اشعه های مضر آفتاب محافظت کنند 
و خواص ضدسرطانی دارند، اما این قضیه را نباید 
فراموش کنیم که ویتامین C و آنتی اکسیدان ها 
بسیار به حرارت و نور حساس اند. به همین 
یخچال  در  را  میوه ها  است  بهتر  دلیل 
در فضای خنک نگهداری کنید و 
اگر میوه برش خورد، سریعا آن را 
مصرف کنید زیرا بازگرداندن میوه 

برش زده به یخچال یا استفاده از آن 

به عنوان دسر داخل ژله یا روی کیک و... باعث 
از بین رفتن ویتامین C و خواصی می شود که 
مدنظر ماست. سایر میوه ها و صیفی جات مثل 
طالبی و هندوانه نیز حاوی ترکیباتی هستند 
که در سالمت و شادابی پوست نقش بسزایی 
 A دارند. به طور مثال، طالبی پیش ساز ویتامین
و هندوانه حاوی ویتامین C ، رنگدانه لیکوپن 
و خواص آنتی اکسیدانی است که برای سالمت 
پوست مفیدند. البته فراموش نکنید در بحث رژیم 
غذایی هدف تنها شادابی پوست نیست بلکه شادابی 
سلولی است تا بتوانند فعالیت فیزیولوژیکی خود 

را داشته باشند.
: آیا این موضوع صحت دارد که 
میوه های نارنجی و مخصوصا هویج و ملون 
به برنزه شدن پوست کمک می کنند و محافظ 

پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب اند؟
این باور اشتباه است. آب هویج حاوی ترکیب 
بتاکاروتن است که رنگ نارنجی دارد و در بدن 
به ویتامین A تبدیل می شود. با مصرف زیاد هویج 
بتاکاروتن در بافت چربی زیر پوست رسوب 
می کند و رنگ زرد یا نارنجی در پوست ایجاد 
می کند که رنگ خوشایندی نیست. در ضمن، 
مصرف زیاد آب هویج پیامدهای ناخوشایندی 

از جمله اضافه وزن دارد.
به عنوان  : آیا از خواص میوه ها 

ماسک هم می توان بهره برد؟
در بسیاری از سایت ها چنین تبلیغاتی را 
می بینیم و می شنویم که اگر خانم ها فالن 
ماسک میوه را استفاده 
کنند و میوه را روی 

صورتشان بگذارند، پوستشان شاداب می شود اما 
حقیقت اینجاست که پوست ما 3 الیه و ضخیم 
است و موادمغذی از روی پوست نمی تواند 
وارد خون و ساختار پوست   شود. مواد غذایی 
باید مصرف شود تا آنتی اکسیدان و ویتامین های 

آن وارد خون شود. 
: هنگام خریدن میوه ها باید چه نکاتی 

را مدنظر داشته باشیم؟
میوه های لک دار و خراب را نخرید زیرا مشخص 
است مدت ها از زمان چینش این نوع میوه ها از 
بوته یا درخت گذشته و ارزش غذایی آن به 
شدت پایین آمده است. دنبال میوه های خیلی 
طبیعی  اندازه  با  میوه هایی  و  نباشید  درشت 
بخرید. برای درشت شدن میوه ها از کود و سم 
بیشتری استفاده می شود اما این کودها حاوی 
نیترات هستند که ماده ای سرطان زاست و باعث 
تیره و کدر شدن رنگ میوه می شود. میوه هایی 
که بریدگی و شکستگی دارند مثال صیفی جات 
ترک خورده را کنار بگذارید. اکسیداسیون باعث 
کاهش ارزش غذایی در این میوه ها شده است. تا 
جای ممکن از محصوالت گلخانه ای استفاده نکنید 
زیرا در معرض نور خورشید نبوده اند و ویتامین 
کمتری دارند. فراموش نکنید توت فرنگی، هلو، 
زردآلو و آلبالوهای صادراتی یا گلخانه ای گرچه 
زیباترند اما اصالح ژنتیکی آنها باعث تغییر 

مقاوم شدن بدن به فلور روده و 
آنتی بیوتیک ها 

می شود.

 سمیه 
مقصودعلی

در کنار پروتئین ها، 
مواد غذایی غنی از 
آنتی اکسیدان ها، 
 C به  ویژه ویتامین
که در میوه ها و سبزیجات به وفور 
یافت می شود، برای پوست بسیار 
مفیداست

سفره زیبا 27شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنج



قبل

: با توجه به اینکه قد خانم اصالنی 164 
سانتی متر است، آیا در حال حاضر به وزن مطلوب 

رسیده اند؟
وزن فعلی ایشان مورد قبول است اما ایده آل نیست. 
وزن قبلی شان در محدوده چاقی شدید بوده اما در حال 
حاضر اضافه وزن دارند. البته خطرات چاقی سالمتشان 
را تهدید نمی کند و بهتر است همین وزن را حفظ کنند.

ایشان طی 6 ماه 40 کیلوگرم وزن کم   :
کرده اند، سرعت کاهش وزنشان زیاد نیست؟

شاید در ظاهر سرعت کاهش وزنشان زیاد باشد اما 
با توجه به ورزش روزانه و فعالیت بدنی زیادی که 
داشتند، رژیم غذایی اصولی و مصرف مکمل فیبری 
پروتئینی بافت ماهیچه ای بدنشان حفظ شده و سرعت 
کاهش وزنشان مورد قبول است. اگر کنار رژیم غذایی 
ورزش نباشد، از هر 10 کیلوگرم کاهش وزن 3 تا 4 
کیلوگرم مربوط به تحلیل رفتن عضالت است. ورزش 
و مصرف پودرهای فیبری پروتئینی به حفظ عضالت 
بدن در برنامه کاهش وزن کمک می کند. سنجش ترکیب 
بدن این خانم نشان داده بافت عضالنی شان پس از 40 
کیلوگرم کاهش وزن حفظ شده است. با افزایش فیبر 

دریافتی، جلوی گرسنگی را گرفتیم.
: خانم اصالنی معتقدند راهنمایی های شما 
در تقویت انگیزه و اراده شان خیلی موثر بوده و باعث 
شده بتوانند برنامه کاهش وزن را با موفقیت اجرا کنند 
در حالی که خیلی ها نمی توانند به برنامه غذایی ای 
که از متخصص تغذیه می گیرند، پایبند باشند. شما 
چطور به ایشان کمک کردید تا بتوانند طی 6 ماه با 

انگیزه 40 کیلوگرم وزن کم کنند؟
کار متخصص تغذیه تنها رژیم دادن نیست بلکه آموزش 
درست و برقراری ارتباط درست روانی با مراجع است. 
اگر فقط یک برگه رژیم به فرد بدهیم، شاید 10درصد هم 
روی وزنش تاثیر نداشته باشد اما وقتی با صبر و حوصله 

و تخصص با او حرف بزنیم و با مشاوره درست به وی 
روحیه بدهیم، گذشتن از خوراکی برایش آسان می شود 

و با عالقه و جدیت تمام رژیم اش را ادامه می دهد.
: این خانم در مدتی که رژیم غذایی داشته اند 
حتی یکبار دچار ضعف و گرسنگی نشده اند، علت 

چیست؟
ما معموال برای ایجاد احساس سیری در افرادی که اشتهای 

زیادی دارند، سعی می کنیم با سبزی های 
آبپز، ساالد بدون سس و سبزی خوردن 
حجم معده را پر  کنیم یا از مکمل های فیبری 
پروتئینی استفاده می کنیم زیرا فیبرها جاذب 
آب هستند و حجم معده را پر می کنند و 
پروتئین ها سیرکننده اند و باعث می شوند 
قندخون پایین نیاید و مرکز گرسنگی در مغز 
تحریک نشود. با مصرف این مکمل ها فرد 
با غذای کم، احساس سیری می کند، طی 
روز ضعف ندارد و به سمت خرده خوری و 
مصرف هله هوله نمی رود، ناخنک نمی زند و 
راحت تر برنامه غذایی اش را رعایت می کند.

: ریزش مو پس از کاهش وزن 
مشکل شایعی است اما خانم اصالنی با 
وجودی که 6ماه رژیم داشته و 40 کیلوگرم 
وزن کم کرده، دچار ریزش مو نشده اند. 
شما برای پیشگیری از ریزش مو پس از 

کاهش وزن چه کار می کنید؟
وقتی من می خواهم برای فردی رژیم غذایی 
تنظیم کنم به 2جنبه به طور ویژه توجه 
می کنم؛ یکی اصالح رفتارهای نادرستی 
که باعث چاقی می شوند یا محدود کردن 
و حذف مواد غذایی کم ارزش تغذیه ای 
که چاق کننده اند و دیگری تامین نیازهای 
مواد مغذی )پروتئین، ویتامین ها و عناصر 

معدنی( که بدن دچار کمبود نشود، بنابراین کنار رژیم 
غذایی ویتامین ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن را تامین 
می کنیم تا فرد دچار کمبود مواد مغذی و عوارضی مانند 

ریزش مو و مشکالت پوستی نشود.
: شما برای خانم اصالنی قرص امگا3 تجویز 

کرده بودید، چرا؟
به هم ریختن شرایط  و  استرس  زمان  پرخوری در 
روانی یک مشکل شایع است. بسیاری 
افراد وقتی دچار مشکل می شوند با خوردن 
خودشان را تسکین می دهند، عده ای هم 
اشتهایشان کم می شود و الغر می شوند. 
من در شرح حال مراجعان اینکه استرس، 
اضطراب و دلشوره دارند یا نه را بررسی 
و  اضطراب  شدت  برحسب  و  می کنم 
استرس برای اصالح شرایط روانی شان، 
دوز 600 تا 2000میلی گرم امگا3 که بخشی 
از روغن ماهی است، تجویز خواهم کرد. 
مصرف مادام العمر روزانه 2گرم امگا3 هیچ 
عارضه ای ندارد و از سکته و سرطان هم 

جلوگیری می کند.
: بعضی افراد برای کاهش وزن 
شام نمی خورند یا مصرف نان و برنج 
را به طور کلی قطع می کنند، این کار 

درست است؟
حذف یک وعده غذایی نادرست است. 
افرادی که رژیم کاهش وزن دارند باید 
2میان وعده  و  اصلی  غذای  3وعده 
صبح و عصر داشته باشند و حتی بعد 
میوه  مانند  میان وعده  یک  هم  شام  از 
مصرف کنند. رژیم کاهش وزن به معنی 
نخوردن و گرسنگی کشیدن نیست بلکه 
به معنی درست خوردن است. کم خوری 

غیراصولی کار اشتباهی است که می تواند پیامدهایی 
مانند ریزش مو، عصبانیت، بی حوصلگی، رها کردن 
رژیم غذایی و عدم موفقیت در کاهش وزن را در 

پی داشته باشد.
: خانم اصالنی قبال هم با راهنمایی شما 
28 کیلوگرم وزن کم کرده اما برای حفظ وزن از 
شما راهنمایی نگرفته و متاسفانه طی 2 سال دوباره 
چاق شده اند. رژیم نگهدارنده چقدر در حفظ وزن 

موثر است؟
در دوران کاهش وزن با اصالح رفتارها و عادت های 
نادرست غذایی و رعایت رژیم غذایی وزن کم می شود 
و اگر دوباره عادت های نادرست غذایی از سر گرفته 
شود و برنامه غذایی رعایت نشود، طبیعی است وزن باال 
می رود. کاهش وزن مرحله اول است و بعد از آن باید 
برای حفظ وزن برنامه داشت. وقتی افراد به وزن دلخواه 
رسیدند، برایشان رژیم نگهدارنده تنظیم می کنیم. در این 
رژیم مقدار غذا 2برابر زمان کاهش وزن و تنوع غذایی 
بیشتر است و البته باید هر 3ماه یکبار وزنشان کنترل 
شود. من مراجعی دارم که از 90 به 50 کیلوگرم رسیده 
و 15سال است با رژیم نگهدارنده وزنش را کنترل کرده 
است. متاسفانه کمتر از 5درصد مراجعان پس از کاهش 
وزن برای دریافت رژیم نگهدارنده مراجعه می کنند و 
اغلب با رها کردن برنامه غذایی و از سرگرفتن عادت های 
نادرست تغذیه ای پس از مدتی دوباره چاق می شوند.

: حرف یا نکته آخر؟
توصیه ام به همه افرادی که قصد کاهش وزن دارند 
این است به متخصص تغذیه یا کارشناس تغذیه خبره 
مراجعه کنند و رژیم غذایی درست بگیرند. هر کس 
نمی تواند خودش سرخود رژیم بگیرد. تغذیه علم است 
و برای خودش اصول و قواعدی دارد. برای هر فرد 
باید با توجه به شرایط، نیاز بدن، سن، جنس و عادات 

غذایی رژیم مناسب تنظیم شود.

توصیه ها و هشدارهای دکتر سیدعلی کشاورز به سوژه »میزگرد تغذیه«

بیشتر فیبر بخورید تا کمتر گرسنه شوید

متاسفانه کمتر 
از 5درصد 

مراجعان پس 
از کاهش وزن 
برای دریافت 

رژیم نگهدارنده 
مراجعه می کنند 

و اغلب با رها 
کردن برنامه 

غذایی و از 
سرگرفتن 
عادت های 
نادرست 

تغذیه ای پس از 
مدتی دوباره چاق 

می شوند و به 
وزن قبلی خود 

بازمی گردند

نگاه متخصص تغذیه

رژیم  غذایی 
مهم تر است
یا ورزش؟

 دکتر  هاله دادگستر
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

متخصص طب ورزشی

اگرچه افرادی که وزن خیلی باالیی 
دارند سرعت کاهش وزنشان زیاد است 
اما انتظار می رود فرد هر ماه 3درصد 
از وزن بدن و حداکثر 5کیلوگرم در 
ماه وزن کم کند. کاهش وزن بیش از 
این مقدار توصیه نمی شود. با ورزش 
به تنهایی نمی توان این مقدار وزن را کم 
کرد و این خانم قطعا کنار ورزش رژیم 
غذایی سخت هم داشته اند. به افرادی 
که وزن باال دارند و برای کاهش 
وزن ورزش می کنند، توصیه می شود 
ابتدا بیشتر ورزش های هوازی انجام 
از  مقداری  اینکه  از  پس  و  دهند 
ورزش های  به  شد،  کم  وزنشان 
قدرتی بپردازند. برای پیشگیری از 
در  عضالنی  اسکلتی-  آسیب های 
چاق  خیلی  افراد  به  تحتانی  اندام 
توصیه می کنیم به ورزش های هوازی 
مانند شنا بپردازند. همچنین توصیه 
رژیم  با  بیشتر  اول  6ماه  می کنیم 
غذایی وزن کم کنند و برای حفظ 
وزن از ورزش کمک بگیرند. اینکه 
خانم اصالنی روزی 8 ساعت ورزش 
می کنند، منعی ندارد اما الزم است بین 
ورزش زمان استراحت داشته باشند 
و شدت و تعداد تکرار تمرین ها با 
توانایی بدنشان هماهنگ باشد. ایشان 
باید برای حفظ وزن زیرنظر متخصص 
تغذیه و متخصص پزشکی ورزشی 
رژیم غذایی و ورزش را ادامه دهند زیرا 
خطر بازگشت به وزن قبلی برایشان 

وجود دارد.

: چه شد چاق شدید؟
قبل از زایمان هم اضافه وزن داشتم اما بعد از زایمان 
خیلی وزنم باال رفت و طی سال های بعد از آن هم 

چاق تر شدم.
: چاقی مشکلی برایتان ایجاد کرده بود؟

مشکل خاصی نداشتم و با وجود وزن باال، کارهایم را 
به راحتی انجام می دادم. فقط وقتی زیاد راه می رفتم 

یا از پله باال می رفتم، نفس کم می آوردم.
: چه شد به فکر کاهش وزن افتادید؟

از عوارض چاقی می ترسیدم و برای حفظ سالمتم 
دوست داشتم الغر شوم.

: شما 40 کیلوگرم وزن کم کرده اید، چطور 
این کار را انجام دادید؟

به متخصص تغذیه مراجعه کردم و با رژیم غذایی و 
ورزش، طی 6 ماه 40 کیلوگرم وزن کم کردم. خیلی ها 
فکر می کنند برای کاهش وزن جراحی کرده ام یا با 
مصرف قرص های چربی سوز این کار را انجام داده ام 

توانستم  با رژیم غذایی و ورزش  فقط  فقط و  اما 
وزن کم کنم.

: لطفا بیشتر درباره رژیم غذایی تان توضیح 
دهید. در یک روز چطور غذا می خورید؟

در حال حاضر رژیم نگهدارنده دارم؛ صبحانه یک نان 
لواش، یک تکه پنیر، چای و عسل می خورم. ناهار 
15 قاشق برنج با یک تکه ماهی و ساالد و شام نان 
و مرغ و سبزیجات پخته و میان وعده صبح و عصر 
میوه می خورم. در دوران کاهش وزن سبزی های پخته 
مانند اسفناج، بامیه، کدو و لوبیاسبز پخته و ساالد و 

کاهو و خیار زیاد مصرف می کردم.
: اشتهایتان را چطور کنترل می کنید؟

برنامه غذایی ام طوری بود که در این 6 ماه حتی یک 
بار هم احساس ضعف نکردم. همه چیز می خورم 
اما به اندازه. برای عید نوروز و مسافرت هم برنامه 
کنم، سعی  پرخوری  گاهی  اگر هم  داشتم.  غذایی 

می کنم با ورزش جبران کنم.

: برای کاهش وزن از قرص و دارو هم 
استفاده کردید؟

پروتئینی،  و  فیبری  پودر  برایم  تغذیه  متخصص 
که  بود  کرده  تجویز  امگا3  و  ویتامین  قرص های 

طبق دستور مصرف می کردم.
: کاهش وزن مشکلی برایتان ایجاد نکرد؟

دارم،  ماه است رژیم   6 اینکه  با  را شکر  نه، خدا 
ریزش مو پیدا نکردم و پوستم شادابی اش را حفظ 

کرده است.
: قبال یک روزتان را چطور می گذراندید 

و حاال چطور؟
قبال زیاد غذا می خوردم؛ هر 3 وعده صبحانه و ناهار 
و شام برنج و خورش می خوردم. اهل تنقالت نبودم 
اما برنج و نان زیاد می خوردم. خیلی تحرک نداشتم. 
همه جا با ماشین می رفتم. دائم پای تلویزیون نشسته 
بودم یا مجله می خواندم. در حال حاضر روزی 3 
ساعت صبح و 3 ساعت عصر ورزش می کنم و شب 

هم 2 ساعت پیاده روی تند دارم و از پیاده روی خسته 
نمی شوم و بیشتر دوست دارم جاهایی بروم که مسیر 

پیاده روی آن بیشتر باشد.
: قبال هم وزن کم کرده بودید؟

دکتر کشاورز 28  آقای  زیرنظر  پیش هم  15 سال 
کیلوگرم وزن کم کردم، اما متاسفانه رژیم نگهدارنده 
نگرفتم و طی 2 سال دوباره چاق شدم. این بار رژیم 
نگهدارنده گرفته ام و قصد دارم وزنم را حفظ کنم.

: حرف یا نکته آخر؟
نظر من این است که چاقی ارثی نیست و با ورزش و 
رژیم غذایی مناسب می  توان به آن پایان داد. ورزش 
خوب  و  تناسب اندام  به  رسیدن  برای  راه  بهترین 
زندگی کردن است. در پایان از خانواده ام به خصوص 
همسرم به دلیل تامین هزینه های برنامه کاهش وزن 
در این مدت تشکر می کنم. همچنین از آقای دکتر 
که در مدت 6 ماه من را راهنمایی کردند و انگیزه ام 

را تقویت کردند، تشکر ویژه دارم.

کم کردن 40 کیلوگرم اضافه وزن آسان نیست. خیلی ها برای این مقدار 
کاهش وزن زیر تیغ جراحی می روند و خطراتش را می پذیرند اما خانم 
فاطمه اصالنی توانسته با رژیم غذایی و ورزش طی 6 ماه وزنش را از 
120 به 80 کیلوگرم و نمایه توده بدنی اش را از 44 به 29 برساند. جالب 
است که این خانم 40 ساله ساکن رودهن می گوید در این مدت حتی یک بار هم احساس 

ضعف نکرده است. توضیحات بیشتر در این باره را در ادامه بخوانید.

 فرزانه 
فوالدبند

خانم اصالنی که طی 6 ماه از 120 به 80 کیلوگرم رسیده، می گوید:

نه جراحی الغری کردم، نه قرص چربی سوز خوردم
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»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن خانم معصومه اصالنی
با حضور دکتر سیدعلی کشاورز متخصص تغذیه،

دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی فوق تخصص غدد و متابولیسم و
دکتر  هاله دادگستر متخصص پزشکی ورزشی

40 کیلوگرم
کاهش وزن در 6 ماه

چاقی بد 
است، چاقی 
شکمی بدتر!

 دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص غدد 

از  ترس  دلیل  به  اصالنی  خانم 
اینکه دچار  از  قبل  عوارض چاقی، 
مشکل جدی شوند، وزنشان را کم 
کند،  پیدا  ادامه  چاقی  اگر  کرده اند. 
قلبی-  درگیری های  باعث  می تواند 
مغزی،  و  قلبی  سکته های  عروقی، 
برخی انواع سرطان )برخی سرطان ها 
وابسته به چاقی اند و در افراد چاق 
همین طور  و  می شوند(  دیده  بیشتر 
شود.  فشارخون  افزایش  و  دیابت 
چاقی شکمی در مقایسه با چاقی 
کل بدن بیشتر در بروز بیماری های  
قلبی- عروقی و سکته های قلبی و 
می شود  توصیه  دارد.  نقش  مغزی 
افرادی که چاقی شکمی  دارند، تحت 
نظر متخصص رژیم غذایی مناسبی 
داشته باشند و وزنشان را کم کنند زیرا 
این نوع چربی برای بدن خیلی مضر 
 است. اگر خانمی  دور شکم اش بیشتر از

88 سانتی متر و آقایی دور شکم اش 
بیشتر از 102سانتی متر باشد، مبتال به 

چاقی شکمی  است.
راه  موثرترین  و  بهترین  خانم  این 
کاهش وزن یعنی رعایت رژیم غذایی 
کم کالری، مصرف مواد غذایی فیبردار، 
کاهش مصرف چربی ها، مواد قندی 
و مواد غذایی پرکالری کنار ورزش، 
را  بدنی  فعالیت  افزایش  و  تحرک 
انتخاب کرده اند. البته سرعت کاهش 
وزن نباید زیاد باشد زیرا این سرعت 
یا افزایش و کاهش های متناوب وزن 
برای بدن بسیار مضر است و توصیه 
تا   1 هفته ای  حداکثر  افراد  می شود 
2کیلوگرم وزن کم کنند. کاهش وزن 
بیشتر و شدیدتر می تواند عوارضی 
برای کبد و ارگان های مختلف بدن 
داشته باشد. یکی از مشکالت شایع 
افرادی که وزن کم می کنند این است 
که بعد از مدتی دوباره اضافه وزن 
پیدا می کنند. نگه داشتن وزن جدید 
خیلی سخت تر از کاهش وزن است 
زیرا بدن نسبت به وزن جدید مقاومت 
می کند و می خواهد به وزن قبلی اش 
برگردد. توصیه می کنم خانم اصالنی 
رژیمشان را ادامه دهند، مواد غذایی 
فیبردار مانند سبزی های فصل را بیشتر 
استفاده کنند و فعالیت بدنی مداومی 
داشته باشند تا دوباره به وزن قبلی 

برنگردند.

شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد تغذیه« باشيد. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در ميان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »ميزگرد تغذیه« 
براي كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیيد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

بعد



»میزگرد تناسب اندام« درباره پرونده پزشکی
خانم  هاشمی با حضور دکتر شاهین صالحی متخصص 

پزشکی ورزشی و دکتر آریا جنابی فوق تخصص
جراحی کلیه و مجاری ادراری

پای کراتین به 
باشگاه های زنانه

هم باز شده است
در »میزگرد تناسب اندام« این هفته، میزبان خانم  هاشمی 23ساله هستیم که 
حدود 7 ماه است به باشگاه بدنسازی می رود و 2ماه می شود که مصرف یک 
مکمل بسیار رایج بدنسازی را شروع کرده است. خانم  هاشمی نمی خواهد با 
توسل به هر راهی که شده، به هدف خود برسد و سالمتش را فدای تناسب 
اندام کند. از این رو، مهمان این هفته  میزگرد تناسب اندام »سالمت« شده تا متخصصان نظر 

کارشناسی شان را در مورد حرف هایش بگویند.

 سارا مفيد

میزگردتناسباندام 29شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنج

اگر سابقه خانوادگی فشارخون 
دارید، کراتین نخورید!

 دکتر آریا جنابی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

بسیاری از ترکیب هایی که برای بدنسازی از آنها استفاده می شود، 
ممکن است حاوی ماده خالص یا ناخالص کراتین باشند در 
ترکیب های  از  بسیاری  غیرمجاز،  و  تقلبی  گاهی  که  حالی 
دیگر را هم به مواد خالصی مانند کراتین اضافه می کنند تا 
نتیجه ای که ورزشکار از استفاده آن می گیرد، به حدی باشد 
که باز هم به مصرف دوباره انواع پودرهای بدنسازی، مانند 
کند.  پیدا  تمایل  ویتامین ها  انواع  حتی  یا  پروتئین  کراتین، 
این نکته بسیار مهم است که ورزشکاران، چه آقایان و چه 
بانوان، بدانند که مصرف کراتین فقط در صورتی مجاز است 
که تحت نظر پزشک با تجربه ای که در حوزه ورزش فعالیت 

می کند، انجام شود.
از آنجا که بیشتر این ترکیب های خوراکی بدنسازی، حاوی 
از  می شوند.  خون  کراتین  رفتن  باال  باعث  هستند،  کراتین 
هم  دیگری  ناخالص  ترکیب های  به  باتوجه  و  دیگر  طرف 
که به مکمل های بدنسازی اضافه می شوند، این محصوالت 
می توانند باعث آسیب دیدن بافت کلیه ها شوند و در نهایت، 
باعث  شوند که ورزشکار به مرور زمان، کراتین خون باالیی 
پیدا کند و دچار آسیب جدی و غیرقابل جبرانی در کلیه های 

خود شود.
سابقه  که  افرادی  است  این  می آید،  پیش  که  مهمی  سوال 
خانوادگی ابتال به بیماری های کلیوی دارند، با مصرف کراتین 

چه وضعیتی پیدا خواهندکرد؟
بد نیست بدانید کسانی که سابقه خانوادگی ابتال به بیماری های 
کلیوی دارند یا افرادی که به هر دلیلی مشکل کلیوی داشته اند 
و به ظاهر بهبود نسبی پیدا کرده اند، بیشتر در معرض خطر 
ناشی از مصرف کراتین قرار می گیرند، زیرا کلیه آنها قبال 
آسیب دیده است یا زمینه خانوادگی آسیب کلیوی دارند؛ 
یا   دیابت  بیماری  باال،  فشارخون  به  ابتال  زمینه  اگر  مثال 
داشته  وجود  خانواده ای  در  و...  خودایمنی  بیماری های 
باشد و فرد کراتین مصرف کند، احتمال آسیب کلیوی در 
او بیشتر خواهد بود بنابراین به هیچ وجه مصرف خودسرانه 
و بدون تجویز کراتین را برای افرادی مانند خانم  هاشمی 
که سابقه خانوادگی ابتال به فشارخون باال و دیابت دارند، 

توصیه نمی کنیم.
افزایش سریع  اینکه به دلیل تمایل زیادی که به  نکته دیگر 
بافت عضله بین آقایان وجود دارد و کراتین هم باعث افزایش 
ظاهری بافت عضالنی می شود، دچار گمراهی می شوند و 
می خواهند راه طوالنی افزایش حجم عضالت را با مصرف 
کراتین، به سرعت  طی کنند. این در حالی است که این میل 
ندارد  در خانم ها وجود  افزایش حجم عضالنی چندان  به 
در  کراتین  مانند  مکمل هایی  مصرف  شاهد  کمتر  بنابراین 

خانم ها هستیم.
معموال بیشتر مکمل های کراتین، خالص نیستند و ترکیب های 
اضافی زیادی دارند که همین ترکیب ها، فرد را زودتر به نتیجه 
دلخواهش می رساند، حالت انرژی زایی به او می دهد و زودتر 
به دلیل وجود  اما  هم باعث حجیم شدن عضالتش می شود، 
با  کلیوی  احتمال آسیب  این محصوالت،  باال در  ناخالصی 
مصرف آنها هم باال خواهد بود. بهتر است در نهایت حتما 
به این نکته هم اشاره کنیم که باتوجه به وجود ترکیب هایی 
مثل استروژن های آنابولیک و ویتامین D )در دوز باال( در 
کراتین ها، مصرف خودسرانه این محصوالت به شدت خطر 

ابتال به ناراحتی های کلیوی را افزایش خواهد داد.

هفته نامه »سالمت« برای ترویج ورزش و تناسب اندام ایمن تالش می كند در صفحه »میزگرد تناسب اندام« پای صحبت كساني بنشیند كه بر اثر ناآگاهي شان در این زمینه و به علت مصرف داروهای غیرمجاز، سالمت شان را به 
خطر انداخته و با عوارض جبران ناپذیري روبه رو شده اند. اگر شما نیز چنین تجربه ای داشته اید، مي توانید با »سالمت« تماس بگیرید و نظر اعضای هیات علمي »سالمت« را درباره علل و راه حل مشکل تان بخوانید.

: دلیل مصرف کراتین در باشگاه بدنسازی چیست؟
کراتین جزو مکمل های پروتئینی است که معموال ورزشکاران برای 

افزایش قدرت ورزشی از آن استفاده می کنند.
: مصرف کراتین برای تمام ورزشکاران الزم است؟

نه، کراتین فشار بسیار زیادی بر کلیه ها وارد می کند. کسی که 
نارسایی کلیه داشته باشد، یعنی منع مصرف کراتین دارد ولی کسی 
که مشکالت خاصی ندارد و آزمایش های مربوط به آنزیم های 
کبدی و فعالیت کلیوی را انجام دهد و مشکل خاصی از لحاظ 
بالینی و بیماری زایی نداشته باشد، می تواند مصرف کراتین را برای 
دوره مشخصی و با دوز مشخصی آغاز کند. مصرف کراتین به این 
صورت می تواند باعث افزایش قدرت ورزشکار شود، حجم گیری 

عضالت را در پی داشته باشد و توان او را باال ببرد.
: کراتین هم مانند سایر مکمل ها، منبع غذایی طبیعی 

هم دارد؟
بله، می توان بسیاری از مکمل ها مثل کراتین را به صورت طبیعی 
به دست آورد؛ مثال گوشت قرمز و ماهی ها به خصوص ماهی 
سالمون باالترین میزان کراتین را دارند. ضمن اینکه سایر گوشت ها 
که همگی جزو منابع غنی کراتین هستند، اگر در حد طبیعی و 
روزمره مصرف شوند، می توانند کراتین مورد نیاز بدن را بدون 

ایجاد عارضه ای تامین کنند.
: مصرف کراتین برای کدام گروه از ورزشکاران بیشتر 

توصیه می شود؟
ورزشکاران  ورزشی  عملکرد  بهبود  در  می تواند  کراتین  مکمل 
حرفه ای که ورزش های قدرتی انجام می دهند و می خواهند از توان 
عضالت باالتری استفاده کنند )مثل ورزشکاران دوهای سرعت و 
وزنه برداری(، موثر باشد، اما در ورزشکارانی که ورزش استقامتی 

نیاز ندارند، مصرف کراتین  اندام عضالنی  انجام می دهند یا به 
می تواند باعث افزایش حجم عضالت شود و ممکن است همین 
مساله برای این ورزشکاران مضر باشد. در ورزش های هوازی که 
به فعالیت طوالنی مدت نیاز دارد؛ مثل دوهای استقامتی 1500 متر، 
مصرف کراتین می تواند باعث ایجاد اختالل در فعالیت مناسب 

ورزشکار شود.
: آیا افرادی مانند خانم  هاشمی، مجاز به مصرف خودسرانه 

مکمل کراتین هستند؟
نه، به این علت که شرایط فیزیکی و توان ورزشی افراد با هم تفاوت 
دارد؛ یعنی یک فرد ممکن است بیماری دیابت داشته باشد، فرد 
دیگری ممکن است دچار نارسایی کلیه باشد، فردی ممکن است 
مشکالت کبدی از جمله مشکل کبد چرب داشته باشد و اختالالت 
مختلف دیگری که ممکن است تا زمانی که خفیف باشند برای فرد 
نمود بالینی ایجاد نکرده باشند. حاال با مصرف این مکمل ها و با 
افزایش دریافتشان و بعد از آن افزایش دفعی که به وجود می آید، 
ممکن است ورزشکار دچار عوارض جبران ناپذیری شود. توصیه 
متخصصان به ورزشکاری که قصد مصرف مکمل دارد، این است 
که حتما باید قبل از مصرف مکمل از لحاظ پزشکی بررسی شود 
و در حین مصرف مکمل هم تحت نظر پزشک متخصص قرار 
گیرد تا اگر مشکلی داشت یا مشکلی برایش ایجاد شد، زودتر 
تشخیص داده  شود. در این صورت ورزشکار، پزشک و مربی او 
برای بهبود و رفع عوارض احتمالی بیماری ایجاد شده، با یکدیگر 
همکاری می کنند تا هر چه سریع تر درمان شود. فردی مانند خانم  
هاشمی که هم سابقه خانوادگی فشارخون باال و هم دیابت دارند، 
به هیچ وجه مجاز به مصرف خودسرانه هیچ نوع مکملی با توصیه 
افراد غیرپزشکی مانند مربی ورزشی نیستند و از همین امروز باید 

مصرف مکمل را قطع کنند.
: آیا تاثیرات منفی ناشی از مصرف کراتین می تواند 

برای خانم ها با آقایان متفاوت باشد؟
از این لحاظ که بانوان میزان و حجم توده عضالنی کمتری نسبت 
به آقایان دارند و نیاز بدنشان به این ترکیب کمتر از آقایان است، 
مصرف چنین مکمل هایی در دوزهای مشابه می تواند اثر بسیار 

شدیدتری بر بدن آنها داشته باشد.
: عوارض مصرف کراتین در کوتاه مدت بروز می کند 

یا طوالنی مدت؟
فرد هم ممکن است دچار عوارض کوتاه مدت مصرف شود و هم 
عوارض طوالنی مدت ولی بیشترین عوارضی که برای فرد آسیب 

زمینه ای داشته باشد، در طوالنی مدت به وجود می آید.
: این عوارض ماندگار خواهند بود یا با قطع مصرف 

از بین می روند؟

این مساله به میزان، مدت زمان مصرف فرد و میزان آسیب زایی مکمل 
غیرمجاز بستگی دارد. اگر فردی مکمل غیرمجاز را در طوالنی مدت 
مصرف کرده باشد، ممکن است دچار عوارض غیرقابل برگشتی 
شود ولی مصرف مکمل ها با نظارت پزشک، کنترل مربی باتجربه 
و آگاه و بعد از آزمایش های روتین و چکاپ های منظم، معموال 
عوارضی ندارد و در این روند اگر عوارضی هم وجود داشته باشد، 
زودتر تشخیص داده و برای قطع مصرف مکمل اقدام می شود. 
البته به شرطی که مکمل، استانداردهای الزم را داشته باشد، آلوده 
نباشد و ورزشکار در دوز مصرفی مناسب و با اندیکاسیون مناسب 

این مکمل را استفاده کرده باشد.
: خانمی  که به باشگاه محلی برای فعالیت ورزشی 

مراجعه می کند، نیازی به استفاده از کراتین دارد؟
نه، به هیچ وجه چنین کاری الزم نیست.

: حرف آخر؟
نکته حائزاهمیتی که باید به آن اشاره کرد، این است که در بیشتر 
موارد، مکمل هایی که مصرف می شوند دارای استانداردهای الزم 
نیستند؛ یعنی معلوم نیست مکمل در کدام کشور ساخته شده، 
کجا بسته بندی شده، آیا از مجرای قانونی وارد کشور شده، آیا 
دارای استانداردهای بهداشتی بوده است؟ و از همه مهم تر اینکه 
آیا مواد افزودنی به این مکمل ها اضافه شده یا نه، در حال حاضر 
مکمل هایی در بازار وجود دارد که روی آنها نوشته شده کراتین 
ولی وقتی دقت می کنیم، می بینیم که مواد غیرمجازی که ممکن 
است ضرر داشته باشند، به آنها اضافه شده است و ورزشکار به 
خیال اینکه کراتین مصرف می کند، مواد دیگری از جمله مواد 
استروئیدی و مواد آنابولیزان هم دریافت می کند که باعث آسیب  

به بدن می شود.

توصیه های  دکتر شاهین صالحی  به سوژه »میزگرد تناسب اندام«

به جای مکمل کراتین، ماهی سالمون بخورید
کراتین فشار بسیار زیادی بر کلیه ها 
وارد می کند. کسی که نارسایی کلیه 
داشته باشد، یعنی منع مصرف کراتین 
دارد ولی کسی که مشکالت خاصی 
ندارد و آزمایش های مربوط به آنزیم های کبدی و 
فعالیت کلیوی را انجام دهد و مشکل خاصی از لحاظ 
بالینی و بیماری زایی نداشته باشد، می تواند مصرف 
کراتین را برای دوره مشخصی و با دوز مشخصی 
آغاز کند

متخصص پزشکی ورزشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

:  هدفتان از رفتن به باشگاه بدنسازی چیست؟
حدود 7 ماه است که با هدف عضالنی تر شدن اندامم به باشگاه 

بدنسازی می روم.
اندامم بسیار الغر و استخوانی است و  راستش را بخواهید، 
ترجیح می دهم قدری حجم عضالتم را افزایش بدهم تا لباس ها 

بهتر در تنم بنشینند.
که  گرفته اید  هم  نتیجه ای  ماه،   7 این  طول  در   :

دلخواهتان باشد؟

با تمرین های سخت و شدیدی که داشته ام تا اندازه ای توانستم به 
هدفم برسم اما در طول 2 ماه اخیر و با پیشنهاد مربی ورزشی ام، 
تصمیم گرفتم برای رسیدن سریع تر به نتیجه دلخواهم مکمل 

بدنسازی مصرف کنم.
: چه مکملی مصرف می کنید؟

مکمل کراتین و تقریبا هم نتیجه مطلوبی از مصرف آن گرفته ام.
با پزشک هم مشورت  این مکمل  برای مصرف   :

کرده اید؟

نه، بیشتر بچه های باشگاه از این مکمل استفاده می کنند و مشکلی 
هم برایشان پیش نیامده است. به همین دلیل ضرورتی برای 

مشورت با پزشک ندیدم.
: مشکلی در این 2 ماه برایتان پیش نیامده است؟

باال  ابتال به فشارخون  از آنجا که سابقه  نه، ولی  مشکلی که 
و دیابت در خانواده مان وجود دارد، نمی دانم که آیا مصرف 
مکمل کراتین مشکلی برایم ایجاد می کند یا نه. من نمی خواهم 

سالمتم را فدای تناسب اندام کنم.

خانم  هاشمی که 7 ماه است به باشگاه بدنسازی می رود، می گوید:
 برای افزایش حجم عضالتم کراتین می خورم



چگونه باید از ناخن های بلند مراقبت کنیم؟

برایسالمتیناخنها

شاید شما هم از دسته افرادی باشید که به 
هیچ عنوان نمی توانید ناخن هایتان را بلند کنید 
و به محض اینکه ناخن هایتان بلند می شوند 
با انجام کوچک ترین کاری مثل باز کردن در 
کارتن خم می شوند و می شکنند یا الیه الیه 
کنده می شوند. اگر این طور است، توصیه های 
زیر را به کار ببندید تا شما نیز بتوانید از لذت 
 داشتن ناخن های بلند و زیبا برخوردار شوید.

تا جای ممکن باید میزان تماس ناخن ها را 
با مواد شیمیایی از نوع کافور، فتاالت و 
تولوئن کم کنید. هرگز بیش از 2 تا 3 روز 
اجازه  نکنید.  استفاده  ناخن  روی  از الک 
دهید ناخن ها تنفس کنند. استفاده از چسب 
ناخن و ناخن مصنوعی سبب نازک شدن و 
شکنندگی ناخن ها می شود. هنگام استفاده 
از مواد شیمیایی و مواد پاک کننده قوی یا 
قلیاها دستکش دستتان کنید زیرا این مواد 
عامل نرمی و تخریب تدریجی ناخن هستند. 

این توصیه برای آقایان هم صادق است.

باعث  موتور  روغن  و  آلی  حالل های 
نرم شدگی صفحه ناخن و روغن های معدنی 
باعث اونیکولیز )جدا شدن ناخن از بستر( و 
ضخامت زیر ناخن می شود اما مساله آخر که 
معموال اکثر خانم ها در مورد آن زیاد شنیده اند 
و کمتر رعایت می کنند، تماس مکرر با آب 
باعث  می تواند  که  است  شوینده  مواد  و 

خشکی و آسیب ناخن شود. در این شرایط 
ناخن ها شکننده می شوند و انتهای آنها ترک 
 می خورد. گوشه کردن کنار ناخن که در واقع
شکسته شدن بخش سطحی پوست است نیز 
دست  زیاد  شدن  خیس  و  خشکی  به دلیل 
حین کار و شستشو یا به علت ناخن جویدن 
ایجاد می شود. در چنین شرایطی بهتر است 
کرم های  با  و  استفاده  کار  دستکش های  از 

مرطوب کننده از ایجاد آن پیشگیری شود.

ناخن ها را به درستی کوتاه کنید
که  کنید  کوتاه  گونه ای  به  باید  را  ناخن ها 
ناخن حفظ شود و خط رویش  گوشه های 
کردن  کوتاه  درآید.  مستقیم  شکل  به  ناخن 
نادرست ناخن ها یکی از علل فرورفتن گوشت 
داخل ناخن است که باعث نفوذ دردناک بافت 
اطراف ناخن به کناره های آن می شود. هنگام 
استفاده از سوهان ناخن نیز باید دقت کنید که 
سوهان را به یک سمت بکشید و از حرکت 
کنید. در ضمن  برگشتی خودداری  و  رفت 
مانیکور شدید و عقب زدن کوتیکول ناخن 
و نظافت کنار ناخن با وسایل آلوده ممکن 
است باعث عفونت حاد یا مزمن بافت کنار 

ناخن شود.
باز  برای  ابزار  یک  به عنوان  ناخن  از  هرگز 
کردن در قوطی و... استفاده نکنید و هنگام 
استفاده از کرم های مرطوب کننده برای پوست 
دست، ناخن هایتان را از یاد نبرید. استفاده از 
روغن های طبیعی یا کرم های مرطوب کننده 
سبب تقویت و استحکام بیشتر ناخن می شود.

3 باور نادرست درباره رشد ناخن
1( ورزش باعث افزایش جریان خون و رشد 
سریع تر ناخن می شود: واقعیت این است که 
ورزش برعکس احتمال شکستگی ناخن را 

بیشتر می کند.
2( رژیم سرشار از پروتئین می تواند رشد 
ناخن را افزایش دهد: این درست است که 
ناخن از پروتئینی به نام کراتین ساخته شده 

و کمبود پروتئین در رژیم غذایی 
می تواند سبب سست و شکننده 
شدن ناخن شود اما از نظر علمی 
هنوز به اثبات نرسیده است که 
افزایش مصرف پروتئین به رشد 

بهتر ناخن کمک کند.
ناخن:  روی  سیر  زدن   )3
برخی افراد می گویند سیر حاوی 
سلنیوم است و کمبود این ماده 

می تواند عامل سستی و شکنندگی 
ناخن باشد، پس زدن سیر روی ناخن 

می تواند این کمبود را جبران کند و 
سبب تقویت ناخن شود. این موضوع 

صحت علمی ندارد و حتی ممکن است 
زدن سیر روی ناخن با عوارضی همراه باشد.

9 نکته ای که احتماال درباره 
ناخن هایتان نمی دانستید

1. آب قادر است از ناخن عبور کند به همین 
دلیل است که تکرار تماس با آب و شوینده ها 

را  ناخن  می تواند 
خشک و شکننده کند.

2. خاصیت انعطاف پذیری نسبی ناخن به دلیل 
فسفولیپیدهایی است که در غشای سلول های 
بدن وجود دارد و ماده اصلی تشکیل دهنده 

آن است.
3. قدرت و استحکام ناخن نه تنها به ترکیبات 

بلکه به شکل آن نیز بستگی دارد.
ماه  در  میلی متر   3 ناخن  رشد  متوسط   .4
ماه  در  میلی متر   1/9-4/4 بین  ولی  است 

متغیر خواهد بود.
5. فصول مختلف و بیماری های خفیف اثر 

ناچیزی بر رشد ناخن دارد.

6. قد یا وزن فرد روی رشد 
ناخن تاثیری ندارد.

بیشتر  سالگی   19 تا  مردان  ناخن  رشد   .7
از زنان است این تفاوت از این سن کاهش 
در  ناخن  رشد  سالگی   69 تا  ولی  می یابد 
مردان اندکی بیشتر است. از این سن به بعد، 
رشد ناخن در هر دو جنس یکسان می شود.
8. بارداری باعث افزایش سرعت رشد ناخن 
و سوءتغذیه باعث کاهش رشد آن می شود.

9. بعضی از بیماری های شدید باعث اختالل 
در رشد ناخن می شود. مثال به دنبال ابتال به 
اوریون و تیفویید ممکن است فرورفتگی با 

برجستگی عرضی روی ناخن دیده شود.

هرگزازناخنبهعنوانیکابزار
برایبازکردندرقوطیو...

استفادهنکنیدوهنگاماستفاده
ازکرمهایمرطوبکنندهبرای

پوستدست،ناخنهایتانراازیاد
نبرید.استفادهازروغنهایطبیعی
یاکرمهایمرطوبکنندهمیتواند
سببتقویتواستحکامبیشتر

ناخنهایتانشود

 دکتر محمدعلی 
نیلفروش زاده

متخصص پوست و رئیس انجمن 
متخصصان پوست و مو

4 دستور خانگی برای زیباسازی ناخن ها
* اگر ناخن هایتان رنگ گرفته، می توانید از لیمو برای سفید کردن آنها استفاده کنید.

* اگر ناخن های سستی دارید آنها را با روغن زیتون ماساژ دهید.
* اگر ناخن هایتان تیره شده،  برای براق کردنش می توانید از سرکه سفید استفاده کنید.
* اگر ناخن هایتان تمیز نیست، برای تمیز کردنش می توانید از یک مسواک آغشته به 

آب و صابون یا بیکربنات سود استفاده کنید.
Top sante :منبع

شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنجپوست و مو 30
پرسشی از دکتر زهره تهرانچی متخصص پوست و مو

چگونهموهایمانراپرپشتترکنیم؟
مو  سالمت  و  رشد   
تحت تاثیر عوامل مختلفی 
این  از  برخی  که  است 
نازک شدن  باعث  عوامل 
و ریزش موها هستند و برخی دیگر به قطور تر 
شدن موها و زیبایی و سالمت آنها کمک 
می کنند. خانم های بسیاری از نازکی و کدری 
یا بی حالت بودن موهایشان شکایت دارند. 
و  پوست  متخصص  تهرانچی،  زهره  دکتر 
علوم پزشکی  دانشگاه  هیات  علمی  عضو 
شهید بهشتی، ضمن تاکید بر این موضوع 
که تعداد فولیکول های مو در افراد مختلف 
وابسته به ژنتیک است و به کمک هیچ روشی 
نمی توان میزان فولیکول های مو را افزایش 
داد، روش هایی برای حجم دادن به موها و 
ضخیم تر کردن تارهای مو معرفی کرده اند 
که در »پوست و مو«ی این هفته می خوانید.

یا  است  ژنتیکی  مو  تار  نازکی   :
علت دیگری دارد؟

موها تحت تاثیر بیماری های مختلفی از جمله 
پرکاری تیرویید، نازک و در اثر کم کاری آن 
دچار  خانمی  اگر  می شوند.  خشک  و  زبر 
باشد هم موهایش  آندروژنیک  ریزش موی 
اگر  نازک می شود و می ریزد. پس  مرور  به 
خانمی به صورت ذاتی و از کودکی تار موهای 
نازکی نداشته و به مرور دچار این مشکل شده 
باید از نظر اختالالت تیروییدی و هورمونی و 
کیست تخمدان بررسی شود. البته در برخی 
دوره ها مثال بعد از بارداری و زایمان یا در 
دوران یائسگی نازک شدن تار مو و ریزش 

آن طبیعی محسوب می شود.
: برای خانم هایی که به طور ذاتی 
موهای نازکی دارند، راه حلی وجود دارد؟

بله، این خانم ها باید از شامپوهای بدون نرم کننده 
یا حاوی نرم کننده ضعیف استفاده کنند زیرا 
این ماده موها را نرم و روی هم افتاده می کند. 
هنگام شستشو باید از آب 30 درجه سانتی گراد 

کاهش  را  الکتریسیته  میزان  که  کرد  استفاده 
می دهد و مانع به هم چسبیدن موها می شود. 
استفاده از شامپوهای حجم دهنده هم روش 
مناسبی است. این نوع شامپو ها ضمن برداشتن 
چربی از روی مو باعث تقویت ساقه مو و 
استحکام حالت آن می شوند. در کل بهتر است 
شامپوهای بدون سیلیکون استفاده کنید زیرا این 
ماده موها را سنگین و افتاده می کند. همچنین 
یا  از اسپری  خانم ها می توانند بعد از حمام 
پودرهای حجم دهنده مو کمک بگیرند. این 
محصوالت ترکیبات مالیمی دارند که ساقه 
مو را قطور تر نشان می دهد. اسپری ها را بعد 
از حمام تا هنوز مو نمناک است باید به ساقه 
موهای چرب  برای  مخصوصا  تا  پاشید  مو 

استحکام  و  فرم  موها  به  طوالنی تری  مدت 
دهد. پودرهای حجم دهنده نیز همانند اسپری 
بدون اینکه نمایان باشند حجم بیشتری به موها 
این پودرها ذرات  می دهند. در فرموالسیون 
که  دارد  سیلیسیوم وجود  از  مشتق شده  ریز 
مانع از خوابیدن و افتادگی موها می شود و به 
آنها حالت می دهد. اسپری شامپوی خشک هم 
می تواند موثر باشد. این نوع اسپری ها بدون 
کردن  براق  و  تمیز  عین  در  و  هستند  رنگ 
موها به آنها حجم می دهند و خوش حالتشان 
می کنند. البته بهتر است همیشه قبل از استفاده 
از هر محصولی، دستورالعمل درج شده روی 
انواع  بخوانید.  دقیق  را  بسته بندی  برچسب 
کرم  شکل  به  مشابه  محصوالت  از  دیگری 

و ماسک مو هم در داروخانه ها موجود است.
وقتی  معتقدند  خانم ها  برخی   :
موهایشان را رنگ می کنند، خوش حالت تر 
و حجیم تر به نظر می آید. این موضوع درست 

است؟
بله، رنگ مو به دلیل الیه پوشاننده ای که روی 
ساقه مو ایجاد می کند باعث حجیم تر به نظر 
رسیدن موها می شود، البته به شرطی که مو 
دکلره یا بلیچ نشود. وقتی مو را دکلره می کنید 
بافت میانی آن خالی می شود. در این شرایط 
مو نازک تر و شکننده تر می شود، اما رنگ به 
تنهایی یا با اکسیدان کم به قطور تر شدن ساقه 

مو کمک می کند.
: رنگ های گیاهی هم مثل رنگ های 

شیمیایی به موها حجم می دهند؟
رنگ ها  نوع  این  ماندگاری  میزان  اتفاقا  بله، 
بیشتر است و غالفی که روی ساقه مو تشکیل 

می دهند به سادگی از بین نمی رود.
: نحوه آرایش مو هم در پرپشت به 

نظر رسیدن آن نقش دارد؟
بله، مثال  هایالیت کردن مو سایه روشنی ایجاد 
می کند که باعث حجیم تر شدن موهاست. برخی 
از مدل های کوتاه هم موها را پرپشت نشان 
می دهند و آن را حالت دار می کنند. به همین 
دلیل بهتر است وقتی به آرایشگاه می روید از 
که  کند  انتخاب  را  مدلی  بخواهید  آرایشگر 

موها را حجیم جلوه می دهد.
: استفاده از اکستنشن یا موی اضافه 

را هم توصیه می کنید؟
دلیل سنگینی ای که دارد  به  نه، موی اضافه 
باعث کشیدگی ریشه موهای طبیعی می شود 
و می تواند به مرور باعث ریزش موها شود.

: با سشوار یا اتوی مو هم می توان 
به موهای نازک حالت داد و پرپشتشان کرد؟
بهتر است این کار را نکنید زیرا استفاده بیش 
از حد از سشوار و اتوی مو، خود می تواند 
باعث نازک شدن ساقه موها و کم حجمی آن 
شود. بهتر است موها را با برس چوبی یا دندانه 
درشت شانه کنید تا آسیب کمتری به مو وارد 
شود. هنگام سشوار کشیدن هم موها را به جلو 
برگردانید و موها را از پس سر به سمت جلو 
سشوار بکشید. موهای نازکی که در جریان 
هوا خشک می شوند معموال خوش حالت تر و 

پرپشت تر به نظر می رسند.
: افرادی که موهای نازکی دارند، 
برای حالت دادن به مو نمی توانند از ژل یا 

روغن استفاده کنند؟
این محصوالت باعث سنگین شدن مو و افتادگی 
و خوابیدن آنها روی هم می شود و مناسب افرادی 
است که موهای زیاد و قطوری دارند. خانم ها 
و آقایانی که موهای نازکی دارند می توانند از 
روغن های سبک مثل روغن جوجوبا، آواکادو 
یا زیتون به مقدار بسیار اندک روی ساقه مو 
یا کف سر برای رطوبت رسانی استفاده کنند.

: غیر از مسائل ذکرشده، آیا موهای 
نازک به مراقبت های دیگری هم نیاز دارند؟

موهای نازک در هر حال آسیب پذیر تر از موهای 
قطور هستند و به مراقبت های بیشتری نیاز دارند. 
به عنوان مثال میزان تماس موهای نازک با کلر 
آب و به ویژه آب استخرها باید کمتر باشد زیرا 
کلر زمینه ساز شکنندگی موهاست. بعد از بیرون 
آمدن از استخر هم باید فورا موها را شست. 
موها  نوع  این  بر  مخرب تری  تاثیر  استرس 
دارد و باعث ریزش آنها می شود. کمبودهای 
تغذیه ای را هم در افرادی که موهای نازکی 

دارند باید جدی تر گرفت.

 سمیه 
مقصودعلی

بهکمک
هیچروشی

نمیتوانمیزان
فولیکولهایمو
راافزایشداد،
اماروشهای
سادهایبرای
حجمدادنبه

موهاوضخیمتر
کردنتارهایمو

وجوددارد

و  موثرترین  از  یکی  ژالتین  ماسک  ژالتین:  موی  ماسک   )1
پرطرفدارترین ماسک ها برای حجیم تر نشان دادن موهاست. این 
ماسک حاوی کالژن پودری است که ماده ای ضروری برای سالمت 
موها محسوب می شود و به آنها استحکام و قدرت می دهد. برای 
تهیه این ماسک ابتدا باید 200 میلی لیتر آب را در ظرفی بجوشانید 
و به آن 20 گرم ژل آلوئه ورا و 4 قطره روغن گیاهی بیفزایید. وقتی 

آلوئه ورا حل شد یک قاشق غذاخوری پودر ژالتین به آن اضافه 
کنید تا غلظت پیدا کند. بعد موهایتان را با آب ولرم خیس کنید 
و ماسک موی تهیه شده را روی موها بزنید و کاله نایلونی سرتان 
از 30  اثر کند. بعد  تا ماسک مو  بگذارید و 30 دقیقه صبر کنید 
دقیقه موهایتان را طبق معمول بشویید. از این ماسک می توانید 2 

بار در هفته استفاده کنید.

ظرف  یک  در  گوجه فرنگی:  و  آلوئه ورا  و  مایونز  ماسک   )2
گیاه  ژل  غذاخوری  قاشق  یک  یا  گرم   20 با  را  مایونز  گرم   40
آلوئه ورا و آب گوجه فرنگی مخلوط کنید تا کرم غلیظی به دست 
آید. موها را خیس کنید و این ماسک را روی سرتان بگذارید و 
و خوب  بشویید  را  موها  معمول  طبق  بعد  کنید.  دقیقه صبر   20
آب بکشید. این ماسک را 2 بار در هفته می توانید استفاده کنید.

3( ماسک پیاز و عسل: پیاز غنی از مواد معدنی ضروری است که 
از ریزش مو پیشگیری می کند. پیاز به صورت عمقی فولیکول مو 
را تقویت و به رشد بهتر مو کمک می کند. برای تهیه این ماسک 
بیفزایید و  پیاز را خوب ریز کنید و به آن 50 گرم عسل  نصف 
ماساژ  و  بزنید  را روی موهای خیس  ماسک  بعد  بکوبید.  خوب 

کنید. استفاده  می توانید  هفته  در  بار   3 را  ماسک  این  دهید. 

3 ماسکی که موها را پرپشت تر می کند
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در رسانه های انگلیسی، 
ادل )Adele(، خواننده 

برنده جوایز »گرمی«، پس 
از موسیقی اش  ، به موهای 

پرپشتش معروف است.



»میزگرد زیبایي« درباره افتادگی پلک و نزدیک بینی 
خانم مهال با حضور دکتر محمدرضا فرتوک زاده 
 فوق تخصص بیماری های قرنیه و دکتر سیدمهدی 
موسوی زاده  فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی

هم پلکم افتاده، 
هم نزدیک بین 
شده ام!

كه  حاال  او  می كند.  استفاده  طبی  عینک  از  كه  است  سال   25  مهال 
42 ساله شده، می خواهد 2 مشکلی كه همیشه برایش دردسرساز بوده را 
برطرف كند؛ مشکل اول نزدیک بینی با نمره 5 است. او مي گوید: »وقتي 
كه مجبورم موقع رفتن به استخر، ورزش و... عینکم را بردارم، نمي توانم 
به خوبی اطراف را ببینم.« مشکل دوم او هم افتادگی پلک است كه در زیبایی چشم هاي 
او تاثیر گذاشته است. شغل مهال با نوشتن مرتبط است. كار او نیاز به دقت دارد و امکان 
رفتن به مرخصی طوالنی هم ندارد. او از ما خواسته از متخصصان سالمت بپرسیم درمان 
افتادگی پلک و لیزر چشم نیاز به چند روز استراحت دارد و اینکه كدام یک باید اول 
این هفته متخصصان  »میزگرد زیبایی«  یا الزک؟ در  پلکی  افتادگی  انجام شود؛ درمان 

»سالمت« درباره این دو مشکل توضیح می دهند.

 پرنیان 
پناهی

افتادگی پلک 
پس از 40 سالگی

 دکتر سیدمهدی موسوی زاده/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه  فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی

یا شده  خانم  این  در  پلک  افتادگی  باعث  تصادف  واقعا  آیا  شود  معلوم   باید 
شلی پوست. در بعضی از نژادها و پوست ها تقریبا بعد از 40 سالگی شاهد افتادگی 
پوست لبه تحتانی پلک فوقانی هستیم. بسیاری از افتادگی های پلک فوقانی در حقیقت 
ناشی از افتادگی ابروست. بهتر است ابتدا با روش های خاص ابرو را در جای خودش 
قرار دهیم و بعد معاینه کنیم تا متوجه شویم باز هم افتادگی پوست پلک وجود دارد 
یا نه؟ متاسفانه به علت همین اشتباه بعضی از پزشکان از همان ابتدا پوست پلک 
فوقانی را برمی دارند. این کار چند عارضه دارد؛ ابرو را به مژه ها نزدیک می کند که 
شکل ظاهری چشم را کوچک می کند. پوست ظریف پلک با پوست نسبتا ضخیم 
ابرو جایگزین می شود که باعث می شود فرد هنگام نگاه کردن به باال احساس سنگینی 
کند و اگر بعدها نیاز به باال کشیدن ابرو باشد، این کار امکان پذیر نشود. زیرا با این 

کار پلک چشم باز خواهد ماند.
بعد از اصالح پتوز پلک بیمار دچار تورم می شود. این وضعیت تا 3-2 روز ادامه 
دارد و بیمار بعد از آن می تواند خیلی زود فعالیت های روزمره را از سرگیرد و بخواند 
یا بنویسد. دوران نقاهت ناشی از اصالح پتوز و لیفت ابرو کامال مشابه است. البته 
بیماران باید از انجام کارهای سنگین و حرکات شدید خودداری کنند. این بیمار 
می تواند عمل الزک و افتادگی پلک را هر زمان که بخواهد، انجام دهد و اولویتی در 
این 2 عمل وجود ندارد، فقط باید فاصله زمانی را رعایت کند که پزشک در این باره 

حتما توضیح خواهد داد.

پیرچشمی 
پس از 40سالگی

  دکتر محمدرضا فرتوک زاده / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه  فوق تخصص قرنیه

بعد از 40 سالگی، اغلب افراد دچار پیرچشمی می شوند و نیاز به عینک دوربین 1+ یا2+ 
برای مطالعه و کارهای ظریف دارند. اگر نمره چشم نزدیک بینی بیمار پایین و درحد 
1- 2- باشد برای دیدن اشیای نزدیک فقط کافی است عینک خود را بردارد. پس به 
بیمار توصیه می کنیم عمل الزک را انجام ندهد زیرا باید عینک دیگری از نوع عینک 
مطالعه تهیه کند و فقط زمان عینک زدن تفاوت می کند. افرادی که عینک باالتر از نمره 
5-4 دارند، اگر دچار پیرچشمی شوند باید از 2 عینک استفاده کنند. به همین دلیل بهتر 
است الزک انجام شود تا بیمار فقط هنگام مطالعه عینک استفاده کند. فردی که عمل 
الزک را انجام می دهد، حتما باید طی 1 تا 2 هفته اول حتی در خانه و تا 3 ماه بیرون 
از منزل عینک آفتابی بزند. اشعه فرابنفش نور خورشید باعث تحریک چشم و تاخیر 
در التیام آن می شود. هوای بیرون نیز باعث اشک ریزش، تورم و... خواهد شد. به همین 
دلیل بیماران تا 3-2 روز اول باید در خانه بمانند و حتی فردی در کارهای شخصی به 
آنها کمک کند. بیماران بعد از 3-2 روز می توانند به کارهای معمول بپردازند، البته به 
جز خواندن و نوشتن. آنها باید به مدت 10-2 روز از خواندن و نوشتن پرهیز کنند. بعد 
از این مدت می توانند بخوانند و بنویسند ولی تا 3 ماه تصاویر برایشان سایه دار است و 

فشار آوردن زیاد ممکن است باعث خستگی چشم هایشان شود.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد زيبايی« 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 می توانيد سوژه »ميزگرد زيبايی« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.

نزدیک بینی یعنی فرد نزدیک را خوب می بیند ولی دید واضحی نسبت به اشیای دور 
ندارد. این افراد ژن نزدیک بینی را از والدین خود به ارث می برند. شیوع نزدیک بینی 
وابسته به نژاد نیز هست و در بعضی از کشورها مانند شرق خاورمیانه، ژاپن و... بیشتر 
دیده می شود. رده های سنی مختلف ممکن است نزدیک بین شوند. البته رشد نمره عینک 
در افراد ثابت نیست و ژن ها تعیین کنند گان اصلی هستند. سرعت باال رفتن نمره عینک 
در دخترها سریع تر از پسرهاست. به طور معمول شماره چشم 99 درصد از افراد بعد 
از 20-18 سالگی ثابت می شود. وقتی یک سال شماره عینک ثابت بماند می توان عمل 
الزک را روی چشم انجام داد. نمره عینک بعضی افراد مانند کسانی که دچار آب مروارید 
و مشکالت شبکیه و... هستند یا زمینه ارثی دارند، بعد از 20 سالگی متوقف نمی شود. 
این افراد باید منتظر بمانند تا نمره عینکشان به حداکثر خود برسد زیرا الزک برای این 

بیماران بی معناست و نیاز به جراحی چشم دارند.

چرا نزدیک بین می شویم؟
افتادگی پلک یا پتوز یعنی پایین آمدن لبه پلک فوقانی نسبت به مردمک چشم که 
ممکن است در اثر وارد شدن ضربه، ابتال به بعضی بیماری ها یا مادرزادی باشد. در 

پتوز مادرزادی کودک از بدو تولد با پلک افتاده متولد می شود.
 البته این حالت نادر و با تکنیک های مختلف جراحی قابل اصالح است.

 گاهی افتادگی در اثر ضربه یا تصادف است که درمان را کمی پیچیده تر می کند. البته 
بیمار باید به دقت معاینه شود. در این معاینه وجود حرکت در پلک بسیار مهم است.

 نبود حرکت به معنای کندگی کامل عضله باالبرنده است. 
در این مواقع باید لبه پلک به قسمت عضالت ابرو پیوند زده شود تا فرد با باالبردن 

عضالت ابرو بتواند پلک را به سمت باال حرکت دهد. 
گاهی تصادف به قدری شدید است که عضالت پیشانی هم فلج می شود که کار را 

دشوارتر هم می کند.

چرا دچار افتادگی پلک می شویم؟
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دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، معنويت 
و نيکوكاري حداكثر در 500 كلمه به 

نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

يا نشاني: تهران، خيابان دكتر شريعتي، 
روبروي ميرداماد، كوچه نيك، تقاطع 
بهشت برين، پالك 9 )مربوط به صفحه 
آخر( ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

دخترهایی که از پدرشان یک قهرمان می سازند و او را آرمانی می کنند، نمی توانند عشق 
را تجربه کنند. گاهی در ذهن دخترها پدر تا حدی آرمانی می شود که پیدا کردن هیچ 
مرد دیگری که مشابه او باشد، در زندگی شان امکان پذیر نیست. آنها اگر ازدواج هم 
بکنند، نمی خواهند از منبع حمایتی پدر محروم شوند. چنین دخترانی در تصمیم های 
بزرگ زندگی، معشوقشان را خام و بی تجربه می دانند و در هر شرایطی به پدر تکیه 
می کنند. گاهی پدرها از آرمانی شدن خود در ذهن دخترشان آگاهند اما گویی از بازی 
کردن نقش قهرمان برای دخترشان لذت می برند و ناخودآگاه به آن دامن می زنند. این 
تمایل تا حدی وابسته به فرهنگ است. در جوامع سنتی که مفهوم خانواده گسترده تر 
است، این میل و وابستگی دوطرفه فرزندان و پدر و مادر بیشتر دیده می شود، در حالی 
که عشق در آزادی اندیشه و استقالل فکر شکل می گیرد. دختری که پدرش را آرمانی 
کرده، توان عشق ورزیدن را از خودش گرفته است. از طرف دیگر، برای یک انسان 
عاشق، مهم ترین فرد زندگی اش معشوق است. در رابطه عاشقانه، اهمیت معشوق از 

پدر و مادر بیشتر است و نیازهای او در اولویت قرار می گیرد. دخترانی که پدرشان را 
آرمانی کرده اند نمی توانند شیفته هیچ مرد دیگری بشوند و او را در اولویت قرار دهند. 
واقعیت این است که وابستگی به پدر و مادر دشمن عشق است و کسی که نتواند به 
وابستگی خود غلبه کند خودش را از نعمت عشق محروم کرده است. همان طور که 
یک پرنده بنا به غریزه به جوجه هایش پرواز یاد می دهد و سپس آنها را به حال خود 
رها می کند، به همان شکل یک پدر خوب دخترش را مورد حمایت قرار می دهد، به 
اندازه کافی به او مهارت های ارتباطی یاد می دهد و در نهایت او را تنها می گذارد. دختران 
باید مسوولیت عشق و انتخابشان را بپذیرند و بهایش را خودشان بپردازند. گاهی حضور 
نامرئی پدر آرمانی شده آنقدر سنگین می شود که عشق را تهدید می کند. برای اینکه 
دخترها بتوانند زندگی عاشقانه را تجربه کنند باید روی وابستگی زیاد به پدر و آرمانی 
کردن او کار کنند. اینها مسایلی است که می تواند موضوع روان درمانی قرار بگیرد تا به 

انسان ها کمک شود زندگی بهتری داشته باشند.

 دکتر حافظ باُجغلی
روان پزشک و عضو کمیته بهداشت و سالمت جنسی انجمن روان پزشکان ایران

آرمانی سازی پدر و ناتوانی در عشق

زندگی سالم

بهره وری؛ کلید حل بحران آب

 محمدرضا قائدی
کارشناس صنعت آب

محیط زیست

کشور ما اقلیمی گرم و خشک دارد و منابع قابل تجدید آن بالغ بر 130 میلیارد 
مترمکعب )متوسط ساالنه( تخمین زده می شود. حجم سدهای احداث شده بیش 
از 47 میلیارد مترمکعب است که با استفاده از این مخازن امکان بهره برداری 
و مدیریت بیش از 70 درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور فراهم می شود.
منابع مختلف درخصوص درصد آب مصرف شده در قسمت های گوناگون 
اختالف نظر دارند و به همین دلیل عددی بین 90-70 درصد برای مصرف 
آب کشاورزی مطرح می شود. به  هر حال، این نکته واضح است که بخش 
عمده آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و طرف عرضه 
در معادله آب به خصوص در بخش کشاورزی قابلیت افزایش قابل توجه 
ندارد. به  گفته عبدالحسین بهنام زاده، مدیرکل دفتر سامانه های نوین آبیاری 
کشور، در سمینار توسعه پایدار، بررسی های انجام شده راندمان آبیاری، میزان 
استفاده مفید از آب مصرف شده در کشور را حدود 40 درصد نشان می دهد. 
کنار این موارد، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی )که در فرصت 
مناسب تری به آن پرداخته خواهد شد( لزوم اصالح روش های آبیاری در 

کشور را پررنگ تر می کند.
باید گفت تاکنون با اجرای شبکه های تحت فشار و استفاده از روش های نوین 
آبیاری امکان 5/4 میلیارد مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب و پتانسیل 
افزایش تولیدات کشاورزی به  میزان 12میلیون تن فراهم شده که این میزان 

را می توان با توسعه این روش ها تا چند برابر افزایش داد. 
هموطنان فعال در بخش کشاورزی کشور باید آگاه باشند ادامه روند موجود 
در بهره برداری از منابع آب کشور و اصالح نشدن روش های آبیاری نه تنها 
امنیت غذایی کشور را به عنوان یکی از ارکان سالمت جامعه با خطر جدی 
روبرو می کند، بلکه آینده اقتصادی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد و در 

نهایت بقای زیست بوم کشور را به مخاطره خواهد انداخت.
به یاد داشته باشیم هنگامی می توانیم در آغوش پرمهر مام میهن آرام بگیریم 

که مراقب ادامه حیات آن باشیم.

عکس و مکث

شماره پانصدوهفتادوچهار  پنجشنبه سیزده خرداد نودوپنج

در  ژاپني  داروي  یک  مورد  در  زیادي  سروصداي  اخیرا 
درمان اي ال اس راه افتاده است. بیماران زیادي هر روز در 
این مورد سوال مي کنند. برخي راهي ژاپن شده اند و برخي 

تصمیم دارند کاروان ژاپن راه بیندازند. 
 از آنجا که در مورد این داروي ژاپني اطالعات زیادي در 
منابع پزشکي وجود نداشت، من در کنگره نورولوژي اروپا 
کلیه مطالب مربوط به بیماري هاي موتورنورون را بررسي 
ندارد،  وجود  مورد  این  در  مقاله اي  یا  پوستر  هیچ  کردم. 
دیگري  بیماري  هر  یا  اي ال اس  درمان  کشف  آنکه  حال 
و  اورال  سخنراني  کلي  و  بود  خواهد  پرسروصدا  بسیار 
پوستر همراه خواهد داشت. شنیده ام این دارو در چین براي 
سکته مغزي تایید گرفته و به نظر نمي رسد توسط فدراسیون 
دارویي آمریکا، همچنین فدراسیون دارویي اروپا که مرجع 
بگیرد و در حال حاضر در سایر کشورهاي  تایید  ماست، 
دنیا هم استفاده نمي شود، بنابراین به نظر مي رسد در ردیف 
داروهایي مثل نورواید و سي تي کولین باشد یا حداکثر مانند 
ده ها ماده دیگر که در جریان تحقیق هستند در مورد این 
دارو هم آنچه در حال حاضر جریان دارد، تنها یک تحقیق 
نتایج  که  شده  آن چاپ  مورد  در  مقاله  یک  فقط  و  است 
حق  و  مي تواند  کس  هر  البته  است.  نداشته  آشکار  مثبت 
دارد در هر تحقیقي شرکت کند، اما باید آگاهانه در مورد 

2 نکته اطمینان پیدا کند:
1( اطمینان از عوارض دارو و مطالعات سالمت دارو؛ و

2( اطمینان از مسایل اخالقي و اقتصادي که چه نهادي در 
حال انجام تحقیق است و هزینه ها و منافع فروش دارو یا 
زیان احتمالي متوجه چه کسي یا چه موسسه اي خواهد بود؟
مشکل بزرگ کشور ما در درمان اي ال اس و احیانا بیماري هایی 
انجام  براي  چندتخصصي  کلینیک  وجودنداشتن  آن  مانند 
اقدامات گوناگون و بسیار مفید در بهبود زندگي این بیماران 
در  است.  بین المللي  مطالعات  در  شرکت  طریق  این  از  و 
چند سال گذشته ما در حد توان خود در این جهت تالش 
کرده ایم اما گویا تنها دولت نیست که هنوز ضرورت چنین 
معجزات  دنبال  تنها  هم  جامعه  نپذیرفته، خود  را  کلینیکي 
با  ارتباط  در  اما  نمي کند  دنبال  را  این درخواست  و  است 
داروي ژاپني آنچه شخصا مي تواند براي امثال من و سایر 
همکاران خوشحال کننده نباشد، این است که گویا ما از درمان 
قطعي و استاندارد چنین بیماري اي یا اطالع نداریم یا آن را 
اطالع نمي دهیم و مثل سایر داروهاي دور از دسترس مانند 
همین کلینیک چندتخصصي  تحقق آن را پیگیري نمي کنیم.

به هر حال، این نکته آخر اهمیت چنداني ندارد. بدیهي است 
احساس دروني امثال من در برابر مشکالت مهمي که بیماران 

و بستگان آنها دارند، هیچ ارزشي ندارد.

حوزه سالمت بیش از سایر حوزه های عمومی، متولی و متکفل جان مردمان 
است. از همین رو، ذره بین حساسیت عمومی بر خطاهای این حوزه بیشتر متمرکز 
می شود. سرپوش گذاشتن بر خطا، شیوه ای کهنه و پردردسر است و با برمالگری 
جهان جدید نمی خواند، چرا که اگر زمانی تشت فالن خطای پزشکی یا صنایع 
غذایی یا دارویی از بام فالن بیمارستان یا کارخانه بیفتد، جمع وجور کردن 
اوضاع بسیار دشوار خواهد بود، اما 4 نکته در این میان باید به جد لحاظ شود:

1( باید معلوم شود خطایی که اتفاق افتاده به عمد بوده یا سهل انگاری باعث 
آن شده است.بی تردید مشخص شدن این مهم، تاثیری در نتیجه خطا یا تعهد 
به جبران خطا نخواهد داشت و صرفا از حیث ارزیابی و جزای خطاکاران 

اهمیت خواهد داشت. 
2( آیا آنچه واقعا اتفاق افتاده، خطایی نامعقول است یا اینکه در فرآیند فالن 
عمل جراحی یا به طور مثال تولید فالن دارو درصد اندکی از خطا را می توان 

انتظار داشت؟ 
3( فرق بزرگی است میان آنکه خودافشاگری می کند و به محض آنکه خطا را 
درمی یابد، پیش از فراگیر و دامنگیر شدن آن، اعالن می کند، با شخص یا سازمانی 

که خطایش توسط مردم یا ناظران و بازرسان احراز می شود. 
4( در اعالن و اعالم خطا باید سطح بندی انجام گیرد. گاهی اعالن عمومی 
خطایی معقول یا کوچک ممکن است هویت و اعتبار کسی یا بیمارستانی یا 
کارخانه ای را برای همیشه مخدوش کند. با این استدالل که در حوزه سالمت، 
خطای کوچک هم بزرگ است، نباید سطح بندی اعالن خطا را نادیده گرفت. به  
عنوان نمونه، در یکی  دو سال گذشته، به خصوص بعد از فراگیر شدن شبکه های 
اجتماعی، فراخوان کارخانه ها و شرکت های دارویی نسبت به خطاهای تولید 
)به خصوص در مواردی که خود تولیدکنندگان دارو آن را کشف کرده اند(، بیش 
از آنکه مثالی از خودافشاگری منصفانه تلقی شود، عاملی برای بحران اعتماد از 
سوی مردم و اهالی سالمت بوده است، درنگ کنیم؛ در حوزه سالمت، مدیریت 

و سطح بندی خطا مقدم بر اعالن آن است.

معجزه ژاپني!

4 مالحظه اخالقی در باب خطای پزشکی

تازيانه

 ایرج ضیایی
شاعر و منتقد ادبی

شعر و سالمت

»تو در شبي كه ريشه در تمام بيشه مي دواند
آتشي بلند

روي گردة گراز خفته برفروختي 
رساتر از صداي آنکه رو به روي مرگ نعره مي زند

ستيز خون داغ و تازيانه در كشاكش زمين و آسمان
سرودي ديگر است

اگر نه تو به پاس راستي
سراغ آفتاب را

ازين ستارگان گرفته بودي، اي درخت!
كدام باد مي گذشت از كنار تو سرودخوان و مست؟!

كدام ابر بر تو مي گريست؟
كدام مرغ خسته روي شانة تو مي نشست؟«

»يوسف علي ميرشکاك« از مجموعه »از زبان يك ياغی«
 

شب و ریشه و بیشه و آتش، آغازگر شعر »تازیانه«، آنچنان 
آغازین  که سطر  نشسته اند  هم  کنار  در  هماهنگ  و  عمیق 
شعر را با فضاسازي و قوت و لذت همراه مي سازد. »شین ها« 
همدیگر را تعقیب مي کنند. شب، ریشه در بیشه دارد. شب 
تاریک است. ریشه در تاریکي و عمق خاك خوابیده است. 
بیشه هم تاریک تر از شب است، چراکه انبوه است و تاریک 
و ظلماني. بیشه در روز نور کافي ندارد، چه رسد به شب... و 
این هر سه براي رهرو و رهجو به جاي آفتاب شبانه، نیازمند 
افروختن آتشي است: »آتشي بلند/ روي گردة گراز خفته...« 
گراز که حیواني ویرانگر و خوفناك است و در بیشه ها زندگي 
مي کند، در این شعر مي تواند تمثیلي باشد براي هراسناك تر 
جلوه دادن شب و بیشه... روي گردة گراز نمي توان آتشي 
برافروخت؛ چه گراز خفته و چه بیدار... آتش براي فراري 
دادن گراز است. براي متواري کردن و دور کردن هیوالست، 
براي دیو و اهریمن است. پس گراز در این شعر نقش اهریمن 
و دیو را دارد. آتش از ستیز خون و تازیانه که میان زمین 
و آسمان، شعله هایش همچون چرخش تازیانه در کشاکش 
با هیوالست؛ آن هم رساتر از نعرة مرگ... خون و تازیانه 

و آتش هر سه در چرخش و کشاکش با اهریمن هستند.
و  مي شود  آفتاب  به  تبدیل  شعر  دوم  تکه  در  آتش  همین 
از فراز درختان سراغش را باید از ستارگان گرفت، آن هم 
در گذر باد سرودخوان و مست یا در ابرهاي باران ریز پر 
طبیعي  عناصر  این  از  کدام  هر  از  مرغ خسته.  از  یا  اشک 
مي توان به پاس راستي و نیکي و درستي، سراغ آفتاب را 
گرفت که به دنبال آتش شب، تطهیرکننده دومي است در 
روز براي زدایش پلیدي هاي بازمانده از شب و دي و مطهر 
شدن در روز، براي روز، براي راستي... و براي شبي دیگر 

که در پیش است.

 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق پزشکی

آنهاباخرسزندگیمیکنند!
این زوج روسی  سال هاست با یک خرس غول پیکر به نام استیفن زندگی می کنند! آنها استیفن را وقتی یک بچه خرس 3 ماهه بوده، یافته اند و از او مراقبت کرده اند و تا االن که 

23سال از عمر این خرس گذشته، از او مانند فرزند خود نگهداری کرده اند. استیفن از همان کودکی به خوردن تخم مرغ و سبزیجات و ماهی عادت کرده و کامال اهلی و خانگی 
بار آمده است. این زوج روسی در طول شبانه روز ساعت ها در کنار این خرس تلویزیون تماشا می کنند، با او در محوطه خانه قدم می زنند، به گل ها آب می دهند و با هم توپ بازی 

می کنند. این عکس ها نشان می دهد که خرس غول پیکر به لحاظ عاطفی کامال به صاحبان خود وابسته شده و آنها نیز حسابی به او عالقمند شده اند. »منبع: دیلی میل«

 دکتر بابک زمانی
نورولوژیست دانشگاه علوم پزشکی ایران 
رئیس انجمن سکته مغزی ایران

نگاه نو

همیشه راه قشنگ تری 
هم هست...

 زهرا سادات صفوی

عید بود. روز نیمه شعبان. نذر داشت 
شیرینی بدهد. جعبه های شیرینی را 
کجا  را  آنها  نمی دانست  اما  خرید 
پخش کند. مسافتی را پیاده می رفت؛ 
راه  و سر  باز  را  درشان  می توانست 
به هر کس که می رسید، تعارف کند 
اما این ایده خیلی به دلش نچسبید؛ 
سخت بود برای خودش و رهگذران 
که شیرینی را در دست گیرند. فکر کرد 
بهتر است شیرینی را با خود سرکار 
ببرد و بگذارد روی میز تا همکارانش 

با چای عصرانه بخورند.
از  بیشتر  شیرینی ها خیلی  تعداد  اما 
تعداد کارمندان بود و می دانست دو 
همکار دیگرش هم مانند او امروز نذر 
داشته اند و شیرینی به دست، سرکار 
می آیند.قدم زنان و متفکر پیاده رو را گز 
می کرد تا به بیمارستان کودکان رسید. 
در پیاده رو خانم ها و آقایانی با بچه  ای 
در آغوش نشسته و برخی تنها بودند؛ 
متفکر و مضطرب. می شد حدس زد 
کودکشان در یکی از آن اتاق ها خوابیده 

و منتظر وقت مالقات هستند.
از ظاهرشان پیدا بود وضع مالی چندان 
خوبی ندارند؛ آنقدر که به نظر نمی رسید 
بتوانند این چند روزی که به اجبار 
هر  کرده اند،  بیتوته  غربیی  شهر  در 
روز غذایی  سفارش دهند یا در محل 
رستوران  یا  کنند  سکونت  مناسبی 
بروند. جرقه ای در ذهنش زده شد؛ 
باید کاری می کرد، جعبه های شیرینی 
را باز کرد. جای مناسب همان جا بود؛ 
دقایقی بعد، وقتی کودکی را دید که با 
لذت شیرینی را گاز می زد، چشم هایش 
پر از اشک بود و دلش سرشار از سپاس 
که خدا راه حل مناسب را پیش پایش 
گذاشته. تصمیمش را گرفت، از این 
به بعد می دانست چگونه نذر و کجا 
آن را ادا کند؛ همیشه راه قشنگ تری 
برای بهتر بودن و بهتر کمک کردن و 

شاد کردن هست.

حرف آخر

ستون آخر
اسماعیل 13 ساله است؛ یعنی درست 
در ابتدای راه جوانی با آرزوها و شوق 
زندگی مثل همه آنهایی که در بهار 
سال هایش  و  همسن  با  اما  عمرند 
فرق هایی دارد. او نمی تواند راه برود 
و روی زمین چهاردست و پا حرکت 
می کند. اسماعیل حتی نمی تواند به 
دستشویی برود و باید او را پوشک 
کنند. غصه مادر اسماعیل اما همین جا 
تمام نمی شود چون خواهر اسماعیل از 
دست راست معلول است، مادربزرگ 
خانواده هم بیمار از کار افتاده است و 
مشکل مثانه و کلیه دارد. تنها نان آور 

خانواده آنها برادر اسماعیل است.
مادر  که  رسیده  جایی  به  کار  حاال 
اسماعیل به دلیل کار زیاد دچار آرتروز 
گردن و فشار خون شده و قادر به 
نگهداری از پسرش نیست، پسر جوانی 
که مشکالت جسمانی، آنقدر آزارش 
داده که از نظر روانی هم تحت  فشار 
قرار گرفته و مدام داد و بیداد می کند. 
و  من  کمک  به  امروز  خانواده  این 
تو نیاز دارند، هم کمک مالی و هم 
توصیه ای برای اینکه اسماعیل بتواند 

تحت نظر بهزیستی باشد.
اگر تمایل داری به این خانواده کمک 
کنی، می توانی وجه نقد را به کارت 
بانک پارسیان با شماره 8001-0756-
موسسه خیریه  نام  به   6221-0610
با  و  کنی  واریز  عاشورا  امدادگران 
شماره  یا   26301054 تلفن  شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیری.
موسسه  در   1896 کد  با  بیمار  این 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.
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