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گزارش  کنگره اعتیاد

اوضاع اعتیاد
در ایران

دو کلمه با والدین

تاثیر الک بر
هوش کودک

ساالنه 11هزارمیلیارد 
تومان  فست فود می خوریم

وضعیت  قرمز 
فست فود

دهمين كنگره بين المللي دانش اعتياد در حالی 
در تهران برگزار شد كه به گفته سخنگوی ستاد 
كل مبارزه با مواد مخدر، روزانه بيش از 8 نفر و 
ساالنه بيش از 3 هزار نفر به دليل ناخالصی های 

مواد مخدر جان خود را از دست می دهند كه 30 
درصد از این مرگ ها به دليل مصرف مفرط مواد 

)اوردوز( است. متاسفانه مواد مخدر جزو 5 عامل 
اصلی بروز آسيب های اجتماعی و مرگ ومير در 

ایران محسوب می شود... صفحه 20

بهتر است برای كودكان از الک های سنتی 
استفاده نکنيد. انواع الک های مختص كودكان 
در بازار موجود است كه بر پایه آب هستند و به 
راحتی با آب و صابون شسته می شوند و مواد 

مضری ندارند. برخی از این انواع نيز اصطالحا 
بيو هستند. در این مدل الک ها به جای حالل ها 

و روان كننده ها از خمير چوب، پنبه، ذرت، 
سيب زمينی یا گندم استفاده شده است. البته دوام 

این الک ها كوتاه تر و... صفحه 27

ویژگی زندگی در شهر این است كه مردم 
زمان بيشتری را ذخيره كنند. به همين دليل 

مصرف غذاهایی كه سریع تر آماده می شوند، 
اجتناب ناپذیر است، اما برخی از آمارها در كشور 
ما در مورد الگوی غذایی مردم نگران كننده است؛ 
در ایران مصرف گوشت های فرآوری شده مانند 

سوسيس و كالباس... صفحه 18
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يادداشت مهمان

عوامل متعدد و به  هم تنیده ای در ناموفق بودن ازدواج و بروز پدیده طالق در جوانان 
نقش دارند و این عوامل آنچنان روی هم تاثیرگذارند که شاید نتوان یک عامل را جدای 
از سایر عوامل به بحث گذاشت. در »فرزندپروری« این هفته تنها به گوشه ای از عوامل 
مرتبط با رشد و بلوغ هیجانی و فکری کودکان و نوجوانان که ممکن است در شکل گیری 
اختالفات زناشویی در آینده موثر باشند، می پردازیم... )صفحه 10(

معیارهای موفقیت در ازدواج 
خانواده، یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در 
واقع اولین واحد اجتماعی است که شکل گیری 
آن بر مبنای ازدواج صورت می گیرد. بر کسي 
در  اساسی  نقش  خانواده  که  نیست  پوشیده 
آینده هر جامعه  تربیت نسل های مختلف که 
بسیاری  در  داشت.  خواهد  می سازند،  را 
موارد ازدواج های ناموفق و غیراصولی باعث 
شکل گیری خانواده هایی می شود که خودشان 
تبدیل  اجتماعی  آسیب های  و  معضالت  به 
و  رشد  در  منفی  نقشی  عمل  در  و  می شوند 
تعالی اجتماع خواهند داشت. ازدواج موفق و 
تشکیل خانواده ای سالم و پویا در گرو انتخاب 
درست و بررسی های مهم قبل از ازدواج است. 
عوامل مهمی در شکل دادن به ازدواج موفق 
دقت  به  باید  ازدواج  از  قبل  که  دارند  نقش 
بررسی شوند و افراد آنها را مورد توجه قرار 
دهند. عوامل مهم و موثر بر ازدواج عبارتند از: 
• سن: سن به عنوان نشانه و نمادی از میزان رشد 
بلوغ رواني و اجتماعي شناخته می شود و  و 
در عین حال مي تواند نمادي از تجربه زندگي، 
میزان استقالل و ثبات نیز محسوب شود. توجه 
دامنه  در  افراد  قرارگرفتن  و  شاخص  این  به 
سنی مناسب می تواند نقش مهمی در تعامالت 
و روابط بین فردی و عاطفی آنها داشته باشد. 
• توانایی های عقالنی و هوشی:  توانایی های 
عقالنی و هوشی، مجموعه ای از توانایی های 
اجرای  در  مهمی  نقش  که  هستند  ذهنی 
ابعاد  در  زندگی  مختلف  امور  موفقیت آمیز 
تحصیلی، اجتماعی، شغلی، روابط بین فردی 
و... ایفا می کنند. مسلم است که حداقلي از 
هوش براي تضمین موفقیت فرد در شناسایي 
حوزه هاي مختلف مورد نیاز خود و دیگري 
سطح  تناسب  حال  عین  در  است.  ضروري 
در  مهمي  نقش  نیز،  ازدواج  طرفین  هوشي 
توازن زناشویی ایفا مي کند. تفاوت هاي فاحش 
زناشویی  نارضایتي  منابع  از  یکي  هوشي 

مي شود.  محسوب 
ادامه در صفحه 10

 دكتر غالمحسين قائدي 
روان پزشك، عضو هیئت علمی 

دانشگاه شاهد

اينستا سالمت
)16(

پر پرواز منو ازم 
نگیر...
)11(

با خوانندگان 12
پرسش

قرص  است  ماه   9 هستم.  ساله   26 خانمی  اول:  پرسش 
اسيدفوليك می خورم و6 ماه است اقدام به بارداری كرده ام 
ولی هنوز باردار نشده ام. آیا الزم است به پزشك مراجعه 
كنم؟ مصرف اسيدفوليك را ادامه بدهم؟ 711****0914

پرسش دوم:ماه 8 بارداری هستم اما وزن جنينم یك كيلو و 
250 گرم است. 5 هفته دیگر وقت زایمان دارم. سونوگرافی 
رنگی انجام دادم و نوار قلب جنين هم گرفته شد. خوشبختانه 
جنين مشكلی نداشت. حاال برای وزنش نگرانم. لطفا مرا 

راهنمایی كنيد. 676****0917

پاسخ
دكتر شيرين نيرومنش

فلوشیپ طب مادر و جنین و استاد دانشگاه علوم 
پزشكی تهران

پاسخ اول: قرص اسیدفولیك هیچ ضرری ندارد و باید مصرف 
آن را ادامه بدهید زیرا هر ماه امکان دارد باردار شوید. با توجه 
به سن و شرایطتان می توانید تا 1سال صبر کنید. البته بهتر 
است از نظر تخمك گذاری بررسی شوید و در روز سیزدهم 
عادت ماهانه تان سونوگرافی انجام بدهید تا اندازه تخمکتان 
مشخص شود و زمانی که تخمك گذاری انجام می شود حتما 
رابطه زناشویی داشته باشید. در این صورت احتمال باروری تان 
بیشتر خواهد شد. اگر همسرتان تمایل داشته باشد، می تواند 
 1 تا  می توانید  ندارید  عجله  اگر  اما  بدهد  هم  اسپرموگرام 
سال صبر کنید. ممکن است در مدت باقیمانده باردار شوید 
و نیازی به اقدامات تشخیصی نداشته باشید اما پس از 1 سال 
در صورتی که باردار نشدید به متخصص زنان یا فوق تخصص 
ناباروری مراجعه کنید و تحت ارزیابی های مختلف قرار بگیرید 

تا علت باردار نشدنتان مشخص شود.

یعنی  باشد  پایین  حد  این  تا  جنین  وزن  اگر  دوم:  پاسخ 
بنابراین  دارد،  وزن گیری  اختالل  و  است   IUGR  جنین
طب  یا  پریناتولوژی  متخصص  یك  تحت نظر  حتما  باید 
مادر و جنین قرار بگیرید، سونوگرافی داپلر انجام بدهید و 
از نظر خونرسانی به جنین، سیر وزن گیری جنین و میزان 
مایع دور جنین مورد بررسی قرار بگیرید. شاید الزم باشد 
برای جلوگیری از خطرات احتمالی حدود هفته 37 یا 38 
بارداری، زایمان صورت بگیرد. در صورتی که جنین خوب 
وزن نگیرد و اختالل خونرسانی از جفت به جنین وجود 
داشته باشد، احتمال خطرات داخل رحمی افزایش می یابد. 
می شوند  جنین  نگرفتن  وزن  باعث خوب  مختلفی  عوامل 
که مهم ترین آنها عوامل سرشتی، فشارخون مادر، اختالالت 
کروموزومی و ژنتیك، محل بد جفت و خونرسانی نامناسب، 

وجود اختالل در عروق جفتی و... است.

پرسش
 22 ساله ام. زیاد فكر می كنم و در مواقعی به 
شدت دچار استرس می شوم. فشارخون پدر 
و مادرم باالست اما فشارخون خودم درحالت 
عادی 7 یا 8 است. دليلش چيست؟ اگر ناگهان 
فشارم پایين بياید، دچارچه وضعيتی می شوم 

و باید چه كار كنم؟ 881****0930

پاسخ
دكتر آريا جنابى

فوق تخصص بیمارى هاى كلیه 
و عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشكی ايران

پایین  سنین  در  فشارخون  بودن  پایین 
به خصوص در خانم ها بسیار شایع است و 
استرس  اینکه  نمی شود.  محسوب  بیماری 
نمی رود،  باال  فشارخونتان  هم  باز  و  دارید 
خوب است و نشان می دهد که اضطراب و 
استرس چندان باعث باالرفتن فشارخونتان 
نمی شود بنابراین جای نگرانی نیست، مگر 
اینکه افت فشارخون باعث ایجاد عالئم جدی 
و مهمی مثل احساس سرگیجه ممتد، ضعف 
شدید، افتادن بعد از بلندشدن و... شود. گاهی 
به  ابتال  به دلیل  فشارخون  افت  هم  اوقات 
می کند.  ایجاد  قلب  تپش  بیماری ها،  برخی 
استرس و  نتیجه فرد فکر می کند دچار  در 
اضطراب شده که در این صورت باید مورد 
معاینه و بررسی قرار بگیرد تا علت این عالئم 
مانند  بیماری ها  تشخیص داده شود. برخی 
کم کاری غده فوق کلیه یا اختالالت هورمونی 
هم باعث افت فشار شدید می شوند که البته 
شیوع آنها بسیار نادر است و عالوه بر افت 
فشارخون عالئم دیگری هم با خود دارند 
بنابراین اگر عالئم خاصی ندارید نیازی به 
بررسی های پزشکی هم نیست. اگر استرس 
به  است  بهتر  می دهد،  آزارتان  اضطراب  و 
روان پزشك مراجعه کنید تا علت آن ریشه یابی 

و درمان شود.
این طور نیست که با پایین آمدن فشارخون، 
و  شود  وحشتناك  عوارض  دچار  کسی 
خانم ها  بیشتر  کردم،  اشاره  که  همان طور 
فشارخون پایینی دارند و پایین بودن فشارخون 
تا حدود 8/5-8 میلی متر جیوه معموال هیچ 
مشکلی ایجاد نمی کند، مگر اینکه فرد عالیمی 
داشته باشد که در آن صورت حتما باید علت 

افت فشارش بررسی شود.

پرسش
برای  مناسبی  گزینه  می تواند  كردن  سفر  آیا 
رفع خستگی باشد؟ از چه راه هایی و چگونه 
جسم  و  روح  آرام بخش  سفرهایی  می توان 

داشت؟ 017****0912

پاسخ
دكتر على باغبانيان

روانپزشك و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم بهزيستی و 

توانبخشی

برای  اساسی  نیازهای  از  یکی  سفرکردن 
یکنواختی  از  تا  می کند  کمك  و  انسان هاست 
زندگی و روزمرگی آن خارج شویم. در قرآن 
هم در مورد سیر و سفر روی زمین و تفکر در 
مورد مخلوقات خداوند آیات متعددی به چشم 
می خورد. در توصیه های متعددی از بزرگان دین 
هم به این مساله اشاره شده است. در فرهنگ 
ما هم ضرب المثل های مختلفی در رابطه با سفر 
وجود دارد. از جمله اینکه «دنیا گشته بهتر از دنیا 
خورده است» یا «بسیار سفر باید تا پخته شود 
خامی» و... از نظر روان پزشکان نیز سفر کردن 
قسمتی از زندگی است و کار لوکسی محسوب 
نمی شود که فقط برخی افراد آن را انجام دهند. 
تا  باشد  افراد  از زندگی همه  باید جزیی  سفر 
زندگی تنوع و تازگی دوباره ای پیدا کند. تفاوتی 
سفر  نزدیك  یا  دور  نقاط  به  که  نمی کند  هم 

کنید، سفرتان زیارتی باشد یا سیاحتی. سفر از 
هر نوعی که باشد، می تواند در روحیه افراد اثر 
آشنا  اگر هدف  به خصوص  باشد  داشته  مثبتی 
شدن با فرهنگ سایر نقاط، آشنایی با مردم و 
افراد  سفر،  در  باشد.  و...  آنها  رسوم  و  آداب 
فضایی  اینکه  به  توجه  با  کودکان  به خصوص 
غیر از فضای خانه را تجربه می کنند و راحتی 
از  مختلفی  مسائل  ندارند  را  آسودگی خانه  و 
جمله صبور بودن، رعایت حقوق دیگران و... 
را تمرین می کنند و این شرایط می تواند در بهبود 
عملکرد و حاالت روانی آنها موثر باشد. سفر 
خوب و خوش و آرام نیازمند برنامه ریزی دقیق 
و همسفران خوش سفر است. تاریخ سفر باید از 
مدتی قبل مشخص شده باشد تا فرد خودش 
به یکباره  آماده کند. سفرهایی که  برای آن  را 
انجام می شوند معموال به دلیل اینکه فرد از قبل 
هماهنگی های الزم را در مورد کارهایش انجام 
نداده با اضطراب  و نگرانی همراه است و در تمام 
طول سفر فکر او را درگیر خواهد کرد. تعیین 
مبدا و مقصد سفر، وسیله سفر، مشخص کردن 
مسیر سفر، همسفران، راننده وسیله نقلیه، زمان 
از آغاز سفر مشخص  باید قبل  سفر و... همه 
افراد  تا میزان استرس و اضطراب  باشند  شده 
به خصوص والدینی که فرزند خردسال دارند یا 
سالمندان کاهش یابد و آنها با آمادگی و هماهنگی 
بیشتری وارد سفر شوند. همه افراد حاضر در 
سفر باید صبر و حوصله پیشه کرده و خود را 

جدا از گروه ندانند و نظرات خود را به گروه 
یا  بدسفر  فرد  قطعا وجود یك  نکنند.  تحمیل 
بداخالق و کم حوصله، سفر را به همه افراد تلخ 
می کند. اگر با وسیله نقلیه سفر می کنید و زمان 
زیادی قرار است در راه باشید به خصوص اگر 
کودك یا سالمندی همراهتان است هر از گاهی 
قدمی  شوید،  پیاده  بایستید،  مناسبی  مکان  در 
بزنید، غذا، میوه یا میان وعده ای بخورید و بعد 
به سفرتان ادامه بدهید. زیرا کودکان و سالمندان 
نمی توانند ساعات زیادی بی تحرك  جایی بنشینند 
یا غذایی تناول نکنند بنابراین زمان استراحت و 
غذاخوردنتان را بر اساس ضعیف ترین فردی که 
در گروه حضور دارد تنظیم کنید و از عصبانیت و 
غرزدن سر دیگران بپرهیزید. طی مسیر قوانین و 
مقررات رانندگی را رعایت کنید، از آلوده کردن 
بپرهیزید، در کارهای  و تخریب محیط زیست 
گروهی مشارکت کنید و انجام همه کارها را از 
یك نفر نخواهید و سعی کنید در طول مسیر هم 
از سفرتان لذت ببرید و هدفتان فقط رسیدن به 
نباشد. در این صورت اگر راه طوالنی  مقصد 
گذشت.  خواهد  خوش  شما  به  باز  باشد  هم 
درباره  و  بدهید  آموزش  کودکان  به  سفر  طی 
شهرها، سوغاتی ها، آداب و رسوم مردم، قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی و مسائل دیگر 
توضیح دهید. برای کودکان سفر منهای لذت، 
تفریح، بازی و ورزش می تواند شرایط خوبی 

برای آموزش دادن باشد. 

پرسش
پرسش اول: آیا می توان لك  های باقيمانده از جای 
جوش ها را فقط با دارو درمان كرد یا به روش های 

دیگری هم نياز است؟ 990****0914

لكه های  علت  است  ممكن  آیا  دوم:  پرسش 
هایپرپيگمانته در كشاله ران، پشت ساعد و زیر 
ساعد در افرادی كه به بيماری های مزمن مبتال 
شده اند و مجبورند استراحت مطلق داشته باشند، 
آلودگی های قارچی باشد؟ آیا این لك ها را می توان 

درمان كرد؟ 443****0919

پاسخ
دكتر اميرهوشنگ احسانى

متخصص پوست و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشكی تهران

می گویند.   PIH لك ها  این  به  اول:  پاسخ 
درواقع، هر جایی از پوست که به دلیل جوش، 
گزیدگی، زخم سطحی و... ملتهب شود، ممکن 
است جایش به صورت لك باقی بماند. درمان 
از  این لك ها صرفا دارویی است و نمی توان 
لیزرها استفاده کرد زیرا زیر پوست التهاب وجود 
دارد و کار با لیزر ممکن است التهاب را بدتر 
کند. اصوال برای PIH یا تحریك پوست بعد 
از  باید  یا هر ضایعه دیگری، حتما  از جوش  
درمان های دارویی کمك گرفت و لك آن را 
کمرنگ کرد. توصیه می کنم دنبال لیزردرمانی 

و سایر کارهای زیبایی نباشید.

پاسخ دوم: لك هایی که بسیاری اوقات در کشاله 
ران، زیر بغل، روی آرنج ها و... افراد دیده  می شوند، 
عمدتا 2 گروه اند؛ علت ایجاد لك های گروه اول 

قارچ و آلودگی های میکروبی است که می تواند 
تیرگی  باعث  ناحیه کشاله ران  به خصوص در 
پوست شود، بنابراین اگر پزشك تیرگی پوست را 
ناشی از قارچ و باکتری بداند، از آن نمونه برداری 
می کنند، به آزمایشگاه می فرستد و سپس با توجه 
به نوع عامل میکروبی آن را درمان می کند، اما 
بسیاری از تیرگی ها به خصوص تیرگی هایی که 
در چین های بدن مانند زیر بغل، روی زانوها 
و... دیده می شوند، لك نیستند و علت تیرگی 
این نواحی ضخیم شدن موضعی پوست است. 
هر جای پوست ضخیم شود، ممکن است تیره 
هم بشود بنابراین درمان این تیرگی ها استفاده از 
داروهای ضدلك نیست بلکه به کار بردن روش ها 
یا مصرف داروهایی است که ضخامت پوست 
را کمتر می کند، بنابراین برای درمان بیمار ابتدا 

باید او را معاینه کرد.
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عوامل متعدد و به  هم تنیده ای در ناموفق بودن ازدواج و بروز پدیده طالق در جوانان 
نقش دارند و این عوامل آنچنان روی هم تاثیرگذارند که شاید نتوان یک عامل را جدای 
از سایر عوامل به بحث گذاشت. در »فرزندپروری« این هفته تنها به گوشه ای از عوامل 
مرتبط با رشد و بلوغ هیجانی و فکری کودکان و نوجوانان که ممکن است در شکل گیری 
اختالفات زناشویی در آینده موثر باشند، می پردازیم... )صفحه 10(
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مرتبط با رشد و بلوغ هیجانی و فکری کودکان و نوجوانان که ممکن است در شکل گیری 
اختالفات زناشویی در آینده موثر باشند، می پردازیم... )صفحه 10(
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با خوانندگان 12
پرسش

قرص  است  ماه   ۹ هستم.  ساله   ۲٦ خانمی  اول:  پرسش 
اسیدفولیک می خورم و٦ ماه است اقدام به بارداری کرده ام 
ولی هنوز باردار نشده ام. آیا الزم است به پزشک مراجعه 
کنم؟ مصرف اسیدفولیک را ادامه بدهم؟ 711****0۹14

پرسش دوم:ماه 8 بارداری هستم اما وزن جنینم یک کیلو و 
۲50 گرم است. 5 هفته دیگر وقت زایمان دارم. سونوگرافی 
رنگی انجام دادم و نوار قلب جنین هم گرفته شد. خوشبختانه 
جنین مشکلی نداشت. حاال برای وزنش نگرانم. لطفا مرا 

راهنمایی کنید. ٦7٦****0۹17

پاسخ
دکتر شیرین نیرومنش

فلوشیپ طب مادر و جنین و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پاسخ اول: قرص اسیدفولیک هیچ ضرری ندارد و باید مصرف 
آن را ادامه بدهید زیرا هر ماه امکان دارد باردار شوید. با توجه 
به سن و شرایطتان می توانید تا 1سال صبر کنید. البته بهتر 
است از نظر تخمک گذاری بررسی شوید و در روز سیزدهم 
عادت ماهانه تان سونوگرافی انجام بدهید تا اندازه تخمکتان 
مشخص شود و زمانی که تخمک گذاری انجام می شود حتما 
رابطه زناشویی داشته باشید. در این صورت احتمال باروری تان 
بیشتر خواهد شد. اگر همسرتان تمایل داشته باشد، می تواند 
 1 تا  می توانید  ندارید  عجله  اگر  اما  بدهد  هم  اسپرموگرام 
سال صبر کنید. ممکن است در مدت باقیمانده باردار شوید 
و نیازی به اقدامات تشخیصی نداشته باشید اما پس از 1 سال 
در صورتی که باردار نشدید به متخصص زنان یا فوق تخصص 
ناباروری مراجعه کنید و تحت ارزیابی های مختلف قرار بگیرید 

تا علت باردار نشدنتان مشخص شود.

یعنی  باشد  پایین  حد  این  تا  جنین  وزن  اگر  دوم:  پاسخ 
بنابراین  دارد،  وزن گیری  اختالل  و  است   IUGR  جنین
طب  یا  پریناتولوژی  متخصص  یک  تحت نظر  حتما  باید 
مادر و جنین قرار بگیرید، سونوگرافی داپلر انجام بدهید و 
از نظر خونرسانی به جنین، سیر وزن گیری جنین و میزان 
مایع دور جنین مورد بررسی قرار بگیرید. شاید الزم باشد 
برای جلوگیری از خطرات احتمالی حدود هفته 37 یا 38 
بارداری، زایمان صورت بگیرد. در صورتی که جنین خوب 
وزن نگیرد و اختالل خونرسانی از جفت به جنین وجود 
داشته باشد، احتمال خطرات داخل رحمی افزایش می یابد. 
می شوند  جنین  نگرفتن  وزن  باعث خوب  مختلفی  عوامل 
که مهم ترین آنها عوامل سرشتی، فشارخون مادر، اختالالت 
کروموزومی و ژنتیک، محل بد جفت و خونرسانی نامناسب، 

وجود اختالل در عروق جفتی و... است.

پرسش
 ۲۲ ساله ام. زیاد فکر می کنم و در مواقعی به 
شدت دچار استرس می شوم. فشارخون پدر 
و مادرم باالست اما فشارخون خودم درحالت 
عادی 7 یا 8 است. دلیلش چیست؟ اگر ناگهان 
فشارم پایین بیاید، دچارچه وضعیتی می شوم 

و باید چه کار کنم؟ 881****0۹30

پاسخ
دکتر آریا جنابی

فوق تخصص بیماری های کلیه 
و عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پایین  سنین  در  فشارخون  بودن  پایین 
به خصوص در خانم ها بسیار شایع است و 
استرس  اینکه  نمی شود.  محسوب  بیماری 
نمی رود،  باال  فشارخونتان  هم  باز  و  دارید 
خوب است و نشان می دهد که اضطراب و 
استرس چندان باعث باالرفتن فشارخونتان 
نمی شود بنابراین جای نگرانی نیست، مگر 
اینکه افت فشارخون باعث ایجاد عالئم جدی 
و مهمی مثل احساس سرگیجه ممتد، ضعف 
شدید، افتادن بعد از بلندشدن و... شود. گاهی 
به  ابتال  به دلیل  فشارخون  افت  هم  اوقات 
می کند.  ایجاد  قلب  تپش  بیماری ها،  برخی 
استرس و  نتیجه فرد فکر می کند دچار  در 
اضطراب شده که در این صورت باید مورد 
معاینه و بررسی قرار بگیرد تا علت این عالئم 
مانند  بیماری ها  تشخیص داده شود. برخی 
کم کاری غده فوق کلیه یا اختالالت هورمونی 
هم باعث افت فشار شدید می شوند که البته 
شیوع آنها بسیار نادر است و عالوه بر افت 
فشارخون عالئم دیگری هم با خود دارند 
بنابراین اگر عالئم خاصی ندارید نیازی به 
بررسی های پزشکی هم نیست. اگر استرس 
به  است  بهتر  می دهد،  آزارتان  اضطراب  و 
روان پزشک مراجعه کنید تا علت آن ریشه یابی 

و درمان شود.
این طور نیست که با پایین آمدن فشارخون، 
و  شود  وحشتناک  عوارض  دچار  کسی 
خانم ها  بیشتر  کردم،  اشاره  که  همان طور 
فشارخون پایینی دارند و پایین بودن فشارخون 
تا حدود 8/5-8 میلی متر جیوه معموال هیچ 
مشکلی ایجاد نمی کند، مگر اینکه فرد عالیمی 
داشته باشد که در آن صورت حتما باید علت 

افت فشارش بررسی شود.

پرسش
برای  مناسبی  گزینه  می تواند  کردن  سفر  آیا 
رفع خستگی باشد؟ از چه راه هایی و چگونه 
جسم  و  روح  آرام بخش  سفرهایی  می توان 

داشت؟ 017****0۹1۲

پاسخ
دکتر علی باغبانیان

روانپزشک و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی

برای  اساسی  نیازهای  از  یکی  سفرکردن 
یکنواختی  از  تا  می کند  کمک  و  انسان هاست 
زندگی و روزمرگی آن خارج شویم. در قرآن 
هم در مورد سیر و سفر روی زمین و تفکر در 
مورد مخلوقات خداوند آیات متعددی به چشم 
می خورد. در توصیه های متعددی از بزرگان دین 
هم به این مساله اشاره شده است. در فرهنگ 
ما هم ضرب المثل های مختلفی در رابطه با سفر 
وجود دارد. از جمله اینکه »دنیا گشته بهتر از دنیا 
خورده است« یا »بسیار سفر باید تا پخته شود 
خامی« و... از نظر روان پزشکان نیز سفر کردن 
قسمتی از زندگی است و کار لوکسی محسوب 
نمی شود که فقط برخی افراد آن را انجام دهند. 
تا  باشد  افراد  از زندگی همه  باید جزیی  سفر 
زندگی تنوع و تازگی دوباره ای پیدا کند. تفاوتی 
سفر  نزدیک  یا  دور  نقاط  به  که  نمی کند  هم 

کنید، سفرتان زیارتی باشد یا سیاحتی. سفر از 
هر نوعی که باشد، می تواند در روحیه افراد اثر 
آشنا  اگر هدف  به خصوص  باشد  داشته  مثبتی 
شدن با فرهنگ سایر نقاط، آشنایی با مردم و 
افراد  سفر،  در  باشد.  و...  آنها  رسوم  و  آداب 
فضایی  اینکه  به  توجه  با  کودکان  به خصوص 
غیر از فضای خانه را تجربه می کنند و راحتی 
از  مختلفی  مسائل  ندارند  را  آسودگی خانه  و 
جمله صبور بودن، رعایت حقوق دیگران و... 
را تمرین می کنند و این شرایط می تواند در بهبود 
عملکرد و حاالت روانی آنها موثر باشد. سفر 
خوب و خوش و آرام نیازمند برنامه ریزی دقیق 
و همسفران خوش سفر است. تاریخ سفر باید از 
مدتی قبل مشخص شده باشد تا فرد خودش 
به یکباره  آماده کند. سفرهایی که  برای آن  را 
انجام می شوند معموال به دلیل اینکه فرد از قبل 
هماهنگی های الزم را در مورد کارهایش انجام 
نداده با اضطراب  و نگرانی همراه است و در تمام 
طول سفر فکر او را درگیر خواهد کرد. تعیین 
مبدا و مقصد سفر، وسیله سفر، مشخص کردن 
مسیر سفر، همسفران، راننده وسیله نقلیه، زمان 
از آغاز سفر مشخص  باید قبل  سفر و... همه 
افراد  تا میزان استرس و اضطراب  باشند  شده 
به خصوص والدینی که فرزند خردسال دارند یا 
سالمندان کاهش یابد و آنها با آمادگی و هماهنگی 
بیشتری وارد سفر شوند. همه افراد حاضر در 
سفر باید صبر و حوصله پیشه کرده و خود را 

جدا از گروه ندانند و نظرات خود را به گروه 
یا  بدسفر  فرد  قطعا وجود یک  نکنند.  تحمیل 
بداخالق و کم حوصله، سفر را به همه افراد تلخ 
می کند. اگر با وسیله نقلیه سفر می کنید و زمان 
زیادی قرار است در راه باشید به خصوص اگر 
کودک یا سالمندی همراهتان است هر از گاهی 
قدمی  شوید،  پیاده  بایستید،  مناسبی  مکان  در 
بزنید، غذا، میوه یا میان وعده ای بخورید و بعد 
به سفرتان ادامه بدهید. زیرا کودکان و سالمندان 
نمی توانند ساعات زیادی بی تحرک  جایی بنشینند 
یا غذایی تناول نکنند بنابراین زمان استراحت و 
غذاخوردنتان را بر اساس ضعیف ترین فردی که 
در گروه حضور دارد تنظیم کنید و از عصبانیت و 
غرزدن سر دیگران بپرهیزید. طی مسیر قوانین و 
مقررات رانندگی را رعایت کنید، از آلوده کردن 
بپرهیزید، در کارهای  و تخریب محیط زیست 
گروهی مشارکت کنید و انجام همه کارها را از 
یک نفر نخواهید و سعی کنید در طول مسیر هم 
از سفرتان لذت ببرید و هدفتان فقط رسیدن به 
نباشد. در این صورت اگر راه طوالنی  مقصد 
گذشت.  خواهد  خوش  شما  به  باز  باشد  هم 
درباره  و  بدهید  آموزش  کودکان  به  سفر  طی 
شهرها، سوغاتی ها، آداب و رسوم مردم، قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی و مسائل دیگر 
توضیح دهید. برای کودکان سفر منهای لذت، 
تفریح، بازی و ورزش می تواند شرایط خوبی 

برای آموزش دادن باشد. 

پرسش
پرسش اول: آیا می توان لک  های باقیمانده از جای 
جوش ها را فقط با دارو درمان کرد یا به روش های 

دیگری هم نیاز است؟ ۹۹0****0۹14

لکه های  علت  است  ممکن  آیا  دوم:  پرسش 
هایپرپیگمانته در کشاله ران، پشت ساعد و زیر 
ساعد در افرادی که به بیماری های مزمن مبتال 
شده اند و مجبورند استراحت مطلق داشته باشند، 
آلودگی های قارچی باشد؟ آیا این لک ها را می توان 

درمان کرد؟ 443****0۹1۹

پاسخ
دکتر امیرهوشنگ احسانی

متخصص پوست و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

می گویند.   PIH لک ها  این  به  اول:  پاسخ 
درواقع، هر جایی از پوست که به دلیل جوش، 
گزیدگی، زخم سطحی و... ملتهب شود، ممکن 
است جایش به صورت لک باقی بماند. درمان 
از  این لک ها صرفا دارویی است و نمی توان 
لیزرها استفاده کرد زیرا زیر پوست التهاب وجود 
دارد و کار با لیزر ممکن است التهاب را بدتر 
کند. اصوال برای PIH یا تحریک پوست بعد 
از  باید  یا هر ضایعه دیگری، حتما  از جوش  
درمان های دارویی کمک گرفت و لک آن را 
کمرنگ کرد. توصیه می کنم دنبال لیزردرمانی 

و سایر کارهای زیبایی نباشید.

پاسخ دوم: لک هایی که بسیاری اوقات در کشاله 
ران، زیر بغل، روی آرنج ها و... افراد دیده  می شوند، 
عمدتا 2 گروه اند؛ علت ایجاد لک های گروه اول 

قارچ و آلودگی های میکروبی است که می تواند 
تیرگی  باعث  ناحیه کشاله ران  به خصوص در 
پوست شود، بنابراین اگر پزشک تیرگی پوست را 
ناشی از قارچ و باکتری بداند، از آن نمونه برداری 
می کنند، به آزمایشگاه می فرستد و سپس با توجه 
به نوع عامل میکروبی آن را درمان می کند، اما 
بسیاری از تیرگی ها به خصوص تیرگی هایی که 
در چین های بدن مانند زیر بغل، روی زانوها 
و... دیده می شوند، لک نیستند و علت تیرگی 
این نواحی ضخیم شدن موضعی پوست است. 
هر جای پوست ضخیم شود، ممکن است تیره 
هم بشود بنابراین درمان این تیرگی ها استفاده از 
داروهای ضدلک نیست بلکه به کار بردن روش ها 
یا مصرف داروهایی است که ضخامت پوست 
را کمتر می کند، بنابراین برای درمان بیمار ابتدا 

باید او را معاینه کرد.
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