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غربالگری یک سرطان مهم

سرطان فردا
بررسی ها نشان داده اند که میزان بروز سرطان های 

کولورکتال )روده ای مقعدی( در کشورهای در حال 
توسعه اقتصادی مانند کشورهای اروپای شرقی، 

آسیایی، خاورمیانه، شمال آفریقا و برخی کشورهای 
آمریکای جنوبی، به طور روزافزونی، در حال افزایش 

است و این امر نشان دهنده تغییر در... صفحه های 22 و 23

از خیلی وقت پیش به فکر کم کردن وزن بودم اما نمی شد. شنیده 
بودم بعد از 30سالگی کم کردن وزن کار دشواری است. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم هر طور شده، وزنم را پایین بیاورم و سال 
گذشته وقتی شمع تولدم را فوت می کردم، به خودم قول دادم 
که هر طور شده، وزنم را کم کنم. خدا را شکر توانستم در 
عرض 7ماه 20کیلوگرم کم کنم و حاال خیلی خوشحالم 
چون توانستم خودم را به خودم ثابت کنم. ابتدا 15کیلوگرم 
به واسطه یک رژیم اینترنتی کم کردم و بعد 5کیلوگرم 
باقیمانده را نزد متخصص تغذیه رفتم و به کمک ایشان 
توانستم وزنم را پایین  بیاورم ولی واقعا 5کیلوگرم آخر 
دیگر برایم نفسگیر شده بود...
صفحه 16

مبارزه با نقرس

وقتی 
اسیداوریک 

باال می رود...
مهمان این هفته »میزگرد تغذیه«، آقای علیرضا 

جوادی، جوان 28 ساله ای با قد 175سانتی متر و وزن 
83 کیلوگرم است که از نتایج آزمایش خونش متوجه 

شده است که اسیداوریک خونش به شکلی غیرطبیعی 
باال رفته است. افزایش اسیداوریک خون معموال با 
عالیمی نظیر درد مفاصل، سنگ کلیه و... صفحه 26

از کارتان گریزانید؟

افسردگی 
شغلی در 

کمین شماست
امروزه بسیاری از مردم دنیا از افسردگی رنج می برند 

و این مشکل می تواند ریشه در علل مختلفی داشته 
باشد؛ از مشکالت شخصی و شخصیتی در زندگی 
گرفته تا ارتباط های مختل و نامناسب زناشویی. اما 

یکی از همراهان همیشگی افسردگی، لذت نبردن از 
کار و فعالیت است و این عالمت به ویژه در آنهایی که 

شغل های سخت و طاقت فرسا دارند... صفحه 18

از ویتیلیگو تا پسوریازیس

9 منع لیزر
3 بیماری پوستی مهم پسوریازیس، لیکن پالن و 

ویتیلیگو مانع انجام لیزر، به خصوص در محل فعال 
بیماری می شوند، اما زمانی که فردی از متخصص پوست 

درخواست می کند با استفاده از لیزر، موهای زائد بدن 
او را از بین ببرد، متخصص پوست حتما باید شرح  حال 
دقیقی از او بخواهد زیرا مشکالت پوستی... صفحه 27
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محققان ایرانی از خواص قرص پلی پیل می گویند
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آستین ها را باال بزنید

بازسازی 
عضله در 
8 حرکت

از این خطاها بر حذر باشید

5 خطا
در جراحی 

زیبایی
بیشتر افراد برای دستیابی به اندامی متناسب سراغ 

رژیم های الغری و ورزش می روند، اما برنامه های 
ورزشی متداولی که از قدیم با آنها آشنا هستیم، شامل 
تمرین های هوازی می شود؛ تمرین هایی که به راحتی 
در هر مکانی با کمترین هزینه قابل انجام اند و به همین 

دلیل یکی از پرطرفدارترین ها محسوب می شوند. این 
تمرین ها با کاهش بافت چربی بدن همراه هستند و در 
بلندمدت باعث کاهش حجم عضالنی نیز می شوند... 

صفحه  28

براساس اطالعاتی که انجمن جراحان پالستیک و 
زیبایی انگلستان )BAAPS( ارائه کرده، در سال 

گذشته، بیش از 51 هزار عمل جراحی خصوصی در 
انگلستان انجام شده و البته تمایل به روش های زیبایی 

کمتر تهاجمی هم رو به  افزایش است. با وجود این، 
بسیاری از افراد معموال در انتخاب جراح زیبایی مناسب 

یا کسب اطالعات معتبر درباره خطرات ناشی از 
روش های درمانی یا جراحی دچار مشکل می شوند...

صفحه  31

بیماری های قلبی -عروقی، به عنوان شایع ترین بیماری مزمن در ایران و شایع ترین علت مرگ، 
مسبب نزدیک به 50درصد از مرگ و میر افراد میانسال و مسن در کشور است و درمان این بیماری ها 
و عوارض آنها، بخش قابل توجهی از هزینه هاي دارو و درمان کشور را به خود اختصاص داده 
است. از سوی دیگر، 87 تا صددرصد موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی -عروقی در افرادی 
است که دارای حداقل یک عامل خطر این بیماری ها هستند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، 
80درصد موارد بیماری های قلبی -عروقی و دیابت قابل پیشگیری هستند. بر این اساس، پیشگیری 
از بیماری های قلبی -عروقی، یکی از اصلی ترین برنامه های بهداشتی در کشورهای در حال 
توسعه بوده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری ها در کشورهای توسعه یافته به طور تدریجی 
در حال کاهش است، اما این میزان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در حال افزایش 
است. بنابراین، پیشگیری از بیماری های قلبي- عروقي از اولویت های مهم نظام سالمت در ایران 
محسوب می شود که باید به آن پرداخته شود... صفحه  19

رژیم ملیکا
ملیکا شریفی نیا از کاهش وزن

20 کیلوگرمی اش می گوید
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

 شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
تلفن: 22887354 – 22887355

@sepidnewspaper :تلگرام
info@sepidonline.ir :ایمیل
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آسیبی که هست، آموزشی که نیست

داریم سنگ می شویم!
از وجود  همدلی بخشی 
فردی و اجتماعی ما را رقم 
می زند. جامعه ای که در آن 
همبستگی عاطفی باالیی 
با سرعت بیشتری به سمت هدف های  وجود داشته باشد، 
منفعت طلبی های  بر  منافع جمعی  و  برمی دارد  گام  مشترک 
همدلی جمعی  وجود  این،  بر  افزون  می شود.  چیره  فردی 

و  خانوادگی  رابطه  براساس  سنتی  زندگی  در  آنچه  مانند 
خویشاوندی رنگ و بوی بیشتری داشت، به سالمت روان 
ما کمک قابل توجهی می کند. این ویژگی حیاتی اندک اندک 
رو به افول می رود. این روزها حوادث زیادی اطراف ما رخ 
داده است که شاید اگر سال ها قبل چنین مسایلی به گوش ما 
می خورد یا تصاویرش را می دیدیم، احساس همدالنه بیشتری 
از خود بروز می دادیم؛ حوادثی مانند ماندن تعداد زیادی از 
هموطنان در شرایط سخت زمستانی با قطعی امکانات اولیه، 

کشته و مجروح شدن زائران اربعین و حادثه تلخ قطار سمنان، 
به گوش  از گوشه و کنار کشور  دشواری های معیشتی که 
می رسد و مثال های دیگری که شاید به راحتی از آن عبور 
می کنیم و گیرنده های عاطفی ما را درگیر خود نمی کند. به 
نظر می رسد آرام آرام به سوی یخ زدگی احساسات و ترجمه 
تازهای از آدم های زندگی خود پیش می رویم تا جایی که با 
کمال تاسف، یکی از مسووالن ارشد نظام به جای همدلی 
پررنگ  را  آن  به  اقتصادی  نگاه  حادثه دیدگان،  با  درخور 

کرده و از بیمه بودن فوت شدگان و صدمه دیدگان سخن به 
میان می آورند که نگاهی کامال مادی را به همنوعان برجسته 
به نظر می رسد که زندگی  نباشد،  اگر سیاه نمایی  می سازد. 
انسان با ابزارهای بی احساسی چون شبکه های اجتماعی، به 
مرور مسخ عاطفی و سخت دلی را به ارمغان آورده؛ تا جایی 
که تصویربرداری از فرد در حال غرق شدن را بر نجات او 
ترجیح می دهیم و سلفی های سرمست از خودشیفتگی هایمان 

را به رخ همدیگر می کشیم. مراقب دل های خود باشیم.

خبر عملیات انتحاری 
داعش در حله و بعد 
از چند ساعت خبر 
در  قطار  تصادف 2 
سمنان به اندازه کافی 
هست؛  دلخراش 
یعنی در عرض چند 
بالیای  چه  ساعت 
دیگری می شد سر مردم بیاید؟ مردمی 
که در بسیاری از شهرها دچار سرمای 
ناگهانی شده اند و با قطعی آب، برق و گاز 
مواجه اند و محصوالت باغات شان دارد 
از دست می رود و نگران بچه هایشان در 
جاده ها هستند و یک دفعه خبر می رسد 
که زائران شان در عراق با چنان حمله 
مرگباری مواجه شده اند  و زن و بچه در آتش 
سوخته اند؛ هنوز از شوک درنیامده اند که 
صدها کیلومتر این طرف تر حادثه  هولناک 
دیگری صبح جمعه را سیاه می کند. واقعا 
تحملش سخت است. شاید اگر مشابه 
هر کدام از این اتفاقات در جای دیگری 
از دنیا می افتاد، برای هفته ها و ماه ها همه 
اخبار را تحت الشعاع قرار می داد و توجه 
جامعه را برمی انگیخت ولی اینجا به فاصله 
چند ساعت باید با شدیدترین ها مواجه 
باشیم. بگذریم که طی روزهای قبل از 
این فجایع هم واژگونی و تصادف خودرو 
و اتوبوس، چه در مسیر کربال و چه در 
دیگر راه های مواصالتی، کم نداشتیم. اما 
شاید وحشتناک تر از خود آن 2 اتفاق که 
بیان جزییات و دیدن تصاویرشان هر 
دلی را به درد می آورد، شکل انعکاس و 
پوشش رسانه ای آنها بود. بالفاصله بعد از 
حادثه حله، صدای کاربران فضای مجازی 
شنیده می شود که از بی تفاوتی رسانه ملی 
انتقاد می کنند و در حالی که بسیاری از 
هموطنان ما نگران سالمت اقوام و آشنایان 
خود هستند، شبکه های مختلف رادیو 
و تلویزیون ترجیح می دهند روال عادی 
اخبار خود را پی بگیرند و جز به شکل 
زیرنویس در قسمت های غیرمهم خبری 
به وضعیت حله و کشته ها و مجروحان 
نپردازند. این وضعیت پس از تصادف 2 
قطار و کشته شدن بیش از 40 هموطن به 
اوج می رسد. بررسی بخش  های خبری 
که به فاصله کوتاه پس از این حادثه روی 
آنتن رفته، نشان می دهد صدا و سیما 
تشخیص داده خبر حله و حادثه قطار در 
صدر اخبار نباشند و به عنوان اخبار ششم 
و هفتم به آنها پرداخته شود. منتقدان برای 
این رفتار غیرحرفه ای و عجیب رسانه ملی 
دالیل متفاوتی عنوان می کنند. در حالی 
که این رسانه در شرایطی دیگر ممکن 
است خبر یک اعتراض محلی در آن سر 
دنیا را بارها پوشش دهد، چشم پوشی بر 
اتفاقات ناگواری که برای هموطنانمان رخ 
می دهد، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ 
اما این شیوه ناصواب را نه فقط در رسانه 
ملی، بلکه در بیشتر رسانه های دیگرمان 
هم می توان دید. روز شنبه، زمانی که 
روزنامه ها منتشر می شوند و قرار است 
به پوشش حوادث مرگبار بپردازند، مواجه 
شدن با رویکرد برخی از آنها به شدت 
آزاردهنده است؛ نشریاتی که از مرگ 
این تعداد هموطن نه تنها متاثر نشده اند، 
بلکه ظاهرا به وجد هم آمده اند، چراکه 
توانسته اند از آن چماقی برای حمله به جناح 
سیاسی رقیب بسازند؛ مشابه همان کاری 
که احتماال رسانه های مقابلشان کردند، 
وقتی که برف و سرما مردم را غافلگیر کرد 
و خیابان ها بسته شد. اینجا هم موقعیتی بود 
تا برخی، به جای پرداختن به مشکالت 
مردم، به فکر بهره برداری سیاسی باشند 
و از آب یخ زده و گل آلود، ماهی های تازه 
بگیرند. در این شرایط، سخت می شود 
تصور کرد که چنین اتفاقاتی قابل مدیریت 
کردن باشند؛ یعنی وقتی نگاه می کنی که 
جان مردم و زندگی شان برای رسانه ها 
–که بازتاب دهنده نگاه بخش بزرگی از 
مسووالن مملکت اند- جزو اولویت های 
اول نیست و بیشتر به کار فضاسازی 
و تیترسازی می خورد، امیدها برای حل 
شدن  کشته  می شود.  کمتر  مشکالت 
کربال،  زوار  بی گناه ترین  و  عزیزترین 
شاید قابل پیشگیری تر باشد، اگر در وهله 
اول بپذیریم که اتفاق ناگواری افتاده، اما 
رسانه ملی اعتقادی به این ناگواری ندارد 
و بسیاری از دیگر رسانه ها هم. در فاجعه 
واژگونی و تصادف 2 قطار هم حل مشکل 
و زمینه سازی برای جلوگیری از تکرار آن 
به همدلی نیاز دارد و تاثری عمومی، اما به 
نظر می رسد بسیاری از آنها که باید متاثر 
باشند، ترجیح می دهند وقت و انرژی شان 
را صرف تسویه حساب های سیاسی کنند. 
سایه این طرز تفکر را در بسیاری از 
عرصه ها می توانیم ببینیم؛ چه زمانی که 
قرار است تصمیمی اقتصادی گرفته شود، 
چه زمانی که با بحرانی مواجه ایم، چه در 
موضوعات حیاتی مانند دارو و بهداشت 
و درمان، همه جا به نظر می رسد بخش 
بزرگی از چالش ها، به رغم شعارهایی 
که همه در حمایت از مردم اند، دلسپرده 
درگیری های جناحی و سیاسی است. 
رسانه ها و مسووالن فراتر از دعواهایشان  
و پیش تر و بیشتر از هر چیز دیگری باید 
بر سر ارزشمندی جان ملت به تفاهم 
برسند؛ حقیقتی بدیهی و دم دستی که در 
این فضای غبارآلود، محو و دوردست 

به نظر می رسد. داریم کجا می رویم؟

در همین حوالییادداشت مهمان

داریم کجا می رویم؟

بازدید  حاشیه  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
حادثه  قربانیان  هویت  تشخیص  روند  از 
برخورد قطار سمنان و حادثه تروریستی حله 
پزشکی  آزمایشگاهی  تشخیصی  مرکز  در 
شد  »پیشنهاد  گفت:  کهریزک،  در  قانونی 
مراسم تدفین و تشییع جمعی روز چهارشنبه 
در تبریز، در صورتی که خانواده ها مخالفتی 
نداشته باشند، برگزار شود و همکاران ما در 
پزشکی قانونی نهایت تالش خود را می کنند تا 
هویت جان باختگان به سرعت مشخص شود. 
امیدواریم تا روز شهادت امام رضا)ع( هویت 
بیشتر جان باختگان مشخص شود و در غیر 
این صورت، ظرف 3-2 روز، پس از تشییع 
و تدفین، با کدگذاری هایی که انجام می شود، 

هویت قربانیان مشخص خواهدشد.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه به گفته استاندار آذربایجان شرقی، تمام قربانیان 
اهل تبریز بوده اند، افزود: »قطعا مردم تبریز با احترام، پیکر این قربانیان 
را تشییع خواهند کرد و اگر هویت فردی تا زمان دفن، مشخص نشود، 
حداکثر ظرف مدت 1 هفته هویت وی معلوم می شود.«  او با اشاره به  
نبود جاده مناسب برای امدادرسانی به حادثه برخورد قطار در سمنان 
از سایر  اورژانس و هالل احمر، زودتر  نیروهای  این،  »با وجود  گفت: 
سازمان ها و دستگاه ها به محل حادثه رسیدند و تعدادی از مجروحان به 

سمنان و دامغان منتقل شدند.« 
دکتر هاشمی تاکید کرد: »بیشتر مجروحان مداوا و ترخیص شده اند و ۷ نفر 
در سمنان و 4 نفر در دامغان بستری هستند که وضعیت آنها رو به بهبود 
است و اعمال جراحی و اقدامات درمانی الزم برای آنها انجام شده است.« 
وزیر بهداشت از تمام نیروهای اورژانس و هالل احمر به دلیل تالش های 
به مصدومان حادثه  درمانی  و  بهداشتی  ارائه خدمات  و  انسان دوستانه 
برخورد قطار سمنان تشکر کرد و گفت: »امیدواریم دیگر شاهد این گونه 
اتوبوس،  مانند  اورژانس  ناوگان زمینی  بالگردها و  اما  نباشیم،  حوادث 
آمبوالنس، پزشکان و پرستاران بیمارستان های استان سمنان، وظیفه خود 
را به خوبی انجام دادند.« او با اشاره به زمان حادثه سمنان که ساعت 
ادامه داد: »اولین گروه اورژانس، ساعت  ۷:4۷ دقیقه صبح جمعه بود، 

8:30 دقیقه به محل حادثه رسیدند، زیرا در 
آن منطقه، جاده ای وجود نداشته و امکان تردد 
بسیار دشوار بوده است. تعدادی از مصدومان را 
رئیس قطار تبریز- مشهد، با واگن های جداشده 

به سرعت به دامغان منتقل می کند.« 
دکتر هاشمی، علت عمده فوت مسافران قطار 
را سوختگی و وارد آمدن ضربه به آنها دانست 
و افزود: »حین انتقال و در بیمارستان، هیچ یک 
از مسافران جان خود را از دست نداده اند و 
بیشتر اجساد، سوختگی بسیار شدیدی داشتند.« 
مردم  به  تسلیت  ابراز  ضمن  بهداشت  وزیر 
آذربایجان شرقی، گفت: »بنا بر تاکید مقام معظم 
رهبری و روسای قوا به ویژه رئیس جمهور، باید 
این حادثه ریشه یابی شود تا از تکرار این گونه 
پیشگیری شود.« وی  ناگوار  و  تلخ  حوادث 
شرایط شناسایی شهدای حادثه تروریستی حله را دشوارتر از قربانیان 
حادثه برخورد قطار سمنان عنوان کرد و یادآور شد: »تشخیص هویت 
این شهدا به دلیل اینکه تمام زائران به کشور بازنگشته و از مسیر سازمان 
حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام نشده اند و ترکیبی از زائران ایرانی، 
افغانستانی و پاکستانی وجود دارند، زمان بیشتری می گیرد.« دکتر هاشمی 
با اشاره به پیشگیری های وزارت کشور و ستاد اربعین حسینی خاطرنشان 
کرد: »سازمان پزشکی قانونی، نمونه برداری از پیکر شهدا را آغاز کرده، اما 
ابتدا باید مفقودان مشخص شوند تا خانواده های آنها برای انجام آزمایش 

به پزشکی قانونی مراجعه کنند.« 
سازمان  به  حله  شهدای  پیکر   ۵2 تاکنون  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
پزشکی قانونی تحویل داده شده، تاکید کرد: »هویت هیچ یک از زائران 
شناسایی نشده و ممکن است بین این پیکرها، عالوه بر زائر ایرانی، زائران 
افغانستانی، پاکستانی و حتی عراقی نیز وجود داشته باشند و مانند حادثه 
منا هویت تمام زائران مشخص خواهد شد، اما زمان بر است. ابتدا باید 
وابستگان شهدا مشخص و نمونه آزمایش از آنها گرفته شود و تطبیق و 
شناسایی شوند.« دکتر هاشمی تصریح کرد: »اجساد شهدای ایرانی پس 
کشور شان  به  نیز  کشور ها  سایر  اجساد  و  آنها  بستگان  به  شناسایی  از 

تحویل داده می شود.«

دادستان مرکز استان سمنان از بازداشت لوکوموتیوران قطار سمنان-مشهد برای بررسی علل 
رویداد این سانحه خبر داده و گفته: »حادثه از سوی مراجع قضایی در دست بررسی است.« 
حیدر آسیابی با بیان اینکه مکالمات این لوکوموتیوران با مرکز کنترل ضبط شده و باید مورد 
اما دلیل خطای انسانی برای  بررسی قرار گیرد، توضیح داده: »هنوز چیزی مشخص نیست، 
وقوع این حادثه در دست بررسی است و لوکوموتیوران که پس از حادثه متواری و در محلی 
مخفی شده بود، با شناسایی محل اختفایش در خارج از استان بازداشت و روانه زندان شد.« 

وی با اشاره به اینکه تحقیقات از روسای 2 قطار در صحنه وقوع حادثه به صورت کامل انجام 
گرفته، گفته: »3 نفر مظنون به خطای انسانی در وقوع حادثه قطار ایستگاه هفت خوان دستگیر 

شدند که بررسی درباره نقش آ فرینی آنها در این سانحه ادامه دارد.« 
دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه ۹ نفر از مصدومان در حال حاضر در 2 بیمارستان 
هستند، درباره تعداد حادثه دیدگان اعالم کرده: »این حادثه قریب به 100 مجروح داشت که 
خوشبختانه به جز این ۹ نفر مجروحی که در استان سمنان بستری هستند، سایر مجروحان 
این حادثه ترخیص شده اند.« گفتنی است، حداکثر تلفات جانی این حادثه تلخ 40 نفر بوده که 

فقط ۹ نفر شناسایی و دیگر اجساد برای انجام آزمایشات دی ان ای به تهران اعزام شده اند.

لوکوموتیوران بازداشت شدوزیر بهداشت: هویت قربانیان شناسایی می شود

بیش از 80 درصد افرادی که اعتیاد 
به سیگار دارند، مصرف آن را از 
سنین زیر 18 سال آغاز کرده اند. 
این در حالی است که براساس 
گفته های معاون بهداشتی وزیر بهداشت، 51 درصد 
دانش آموزان تهرانی قلیان می کشند و31 درصد نیز 
تجربه مصرف سیگار را دارند. شاید این آمارها بیان 
بخشی از آسیب هایی باشد که نوجوانان در معرض 
آن هستند و از آنجایی که دوره نوجوانی، مرحله 
بحرانی زندگی است، بسیاری از آسیب های اجتماعی 
می تواند سرنوشت نوجوانان را تغییر دهد. عالوه بر 
این، دوران مدرسه می تواند مثل شمشیردولبه عمل 
کند؛ به گونه ای که هم می تواند فرصت مناسبی برای 
آگاه کردن بچه ها با انواع آسیب هایی باشد که در 
کمین آنهاست و هم می تواند آنها را از راه های مختلف 
در دام آسیب های اجتماعی بیندازد. این روزها با 
وجود گسترش شبکه های اجتماعی و افزایش مصرف 
مواد محرک و روانگردان دیگر نمی توان کودکان و 
نوجوانان را با روش های قدیمی با آسیب هایی که 
در جامعه در معرض آنها هستند، آگاه کرد. نظام 
آموزشی ما در حال حاضر در زمینه آشنایی بچه ها با 
آسیب های اجتماعی چندان فعال عمل نمی کند و در 
بسیاری از موارد هیچ آموزشی ندارد. هفته »پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در مدارس« فرصت مناسبی 
است تا به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در 

این زمینه بپردازیم.

معرض  در  که  گروه هایی  پرخطر ترین  از  یکی 
آسیب های روانی و اجتماعی اند، نوجوانان هستند 
و  است  هویت  بحران  دوره  نوجوانی  دوره  زیرا 
نوجوانان در جستجوی هویت اند. به عالوه، در این 
دوران ماجرا جویی، هیجان طلبی و خطر پذیری باالست، 
بنابراین ممکن است به سمت رفتارهای ضداجتماعی 
بروند. علی اسدی، معاون دفتر سالمت روانی-اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشت، در گفت وگو با »سالمت« در 
مورد مهم ترین آسیب هایی که نوجوانان در معرض آن 
هستند، توضیح می دهد: »بسیاری از نوجوانان برای اینکه 
در گروه همساالنشان پذیرفته شوند، سیگار می کشند یا 
به دلیل باورهای نادرستی مثل اینکه مواد محرک باعث 
شادی می شود یا می توانی درس ها را با خوردن قرص 
بهتر یاد بگیری، به سمت رفتارهای پرخطر گرایش 
پیدا می کنند.« این روان شناس در ادامه به این نکته 
اشاره می کند که گرایش به موادمخدر، الکل، سیگار 
و اختالالت رفتاری در نوجوانی بسیار شایع است: »در 
دوره نوجوانی ممکن است به دلیل افسردگی، اختالالت 
اضطرابی، هیجان پذیری و پرخاشگری، رفتارهایی مانند 
خودزنی و خودکشی زیاد دیده شود. همچنین نوجوانان 
به دلیل ناآگاهی و مشکالت خانوادگی به سمت رفتارهای 
بزهکاری مانند دزدی، دروغگویی و هنجارشکنی نیز 
کشیده شوند.« به گفته این مقام مسوول در وزارت 
بهداشت، گرایش به موادمخدر و قلیان و استفاده از 
آنها جزو مواردی است که در نوجوانان نگرانی ایجاد 

کرده و باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم. 

تغییر رفتار در دانش آموزان به واحد 
درسی نیاز ندارد

مدرسه بهترین مکان برای آموزش مهارت های زندگی 
به بچه هاست و از آنجا که در دوران مدرسه دسترسی به 
والدین هم وجود دارد، بسیاری از آموزش ها را می توان 
به راحتی به والدین نیز القا کرد، اما روش های قدیمی 
آموزشی دیگر نمی تواند نتیجه بخش باشد و بچه ها را 
توانمند بار بیاورد. معاون اداره سالمت روانی- اجتماعی 
و پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت نیز با تایید این 
موضوع می گوید: »در هیچ جای دنیا برای تغییر رفتار در 
بچه ها به کتاب و درس و واحد درسی اکتفا نمی کنند و 
اساسا این رویکرد اشتباه است، بلکه در مورد مهارت هایی 
مانند کنترل خشم، ارتباط و حل مساله و حتی خودآگاهی 
به صورت عملی و کارگاهی به بچه ها آموزش داده 
می شود، به طوری که بچه ها را در موقعیت های مشابه 
قرار می دهند تا آنها تغییر رفتار را تجربه کنند. به طور 
مثال وقتی به یک نوجوان گفته می شود: »اگر سیگار 
نکشی، پس بچه سوسولی، از مامانت می ترسی و هنوز 
بزرگ نشدی.« او باید یاد بگیرد که بگوید: »من بچه 
سوسولم، از مامانم هم می ترسم، ولی سیگار نمی کشم.« 
این آموزش باید در کارگاه های عملی برای بچه ها بیان 
شود.« اسدی به کتابی که در حال حاضر در آموزش و 
پرورش مهارت های زندگی را آموزش می دهد، اشاره 
می کند که چون نمره دارد، نمی تواند کاربردی باشد. 
وی همچنین به برنامه هایی که وزارت بهداشت در 
زمینه پیشگیری از آسیب ها دارد اشاره می کند که مربیان 
مدارس به وسیله کارشناسان وزارت بهداشت آموزش 

می بینند تا با به کارگیری روش های موثر بچه ها را در 
مورد آسیب ها مطلع کنند، اما نکته مهم تری که علی 
اسدی به عنوان یک نگرانی در نوجوانان بیان می کند و 
در مورد آن آماری در دست ندارد، این است که انگیزه 
تحصیل بین نوجوانان کمتر شده؛ در حقیقت، نوجوانان 
به دلیل تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و اینکه 
رشته های تحصیلی با بسترهای اجتماعی و اقتصادی 
جامعه همسو نیست، ممکن است انگیزه خود را برای 

ادامه تحصیل از دست بدهند. 

برنامه های آموزش و پرورش چیست؟
تحت عنوان  دفتری  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس دارد 
که برای اینکه گفته هایمان مستند تر باشد، سراغ آنها 
رفتیم. دکتر نادر منصور کیایی، رئیس این اداره، درباره 
مهم ترین آسیب هایی که در حال حاضر نوجوانان در 
مدارس در معرض آن هستند، آماری بیان نکرد و در 
مورد اقدامات آموزش و پرورش برای آگاه کردن 
آموزشی  »برنامه های  داد:  این گونه توضیح  بچه ها 
که در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در 
مدارس اجرا می شوند، طرح های آموزشی با رویکرد 
رشدمدار هستند. در قالب این طرح ها، به تفکیک 
هر دوره تحصیلی و به تناسب ویژگی های رشدی 
دانش آموزان، سطحی از مهارت های خودمراقبتی، به 
دانش آموزان آموزش داده می شود، به طوری که در هر 
دوره تحصیلی، یک طرح اجرا می شود؛ به عنوان مثال، 
در دوره ابتدایی، طرح »آموزش مهارت های مراقبت 

از خود«، در دوره متوسطه اول، طرح »مهارت های 
مقابله با رفتارهای پرخطر« و در دوره متوسطه دوم، 
طرح »مدارس عاری از خطر«، اجرا می شود. در هر 
به تناسب ویژگی های آن دوره  یک این طرح ها، 
به  مهارت های خودمراقبتی  از  تحصیلی، سطحی 
دانش آموزان، آموزش داده می شود.« به گفته دکتر 
کیایی، کارگاه هایی نیز برای والدین و کارکنان، در 
نوجوانی،  دوره  پرخطر  رفتارهای  شناخت  زمینه 
شیوه  های فرزندپروری، ارتباط موثر با دانش آموزان 
و شیوه های مراقبت از نوجوانان در برابر رفتارهای 

پرخطر، برگزار می شود. 
عالوه بر این، یکی از اقداماتی که با هدف گسترش 
آموزش های پیشگیری در مدارس، آغاز شده، تدوین 
و پیاده سازی راهنماهای آموزش پیشگیری در کالس 
درس است که در قالب آن، معلمان دوره های مختلف 
تحصیلی و دروس مختلف، با استفاده از راهنماهایی که 
تدوین شده، قادر خواهند بود آموزش های پیشگیری 

را در خالل درس های خود، آموزش دهند. 

چه کسی می گوید آموزش نداریم؟
رئیس دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت 
آموزش و پرورش در مورد اینکه بسیاری از کارشناسان 
اذعان می دارند آموزش ها موثر و کاربردی نیست و 
در برخی مواقع اصال وجود ندارد، گفت: »چنین 
موضوعی را قبول ندارم، چرا که طرح های مختلف 
آموزشی و فرهنگی و نیز مراقبتی، به طور مستمر، در 
سطح مدارس اجرا می شود. در بخش فعالیت های 

آموزشی، حداقل 4 عنوان طرح برای دانش آموزان و 
2 عنوان طرح برای والدین و کارکنان اجرا می شود. 
در بخش فرهنگی نیز حداقل ۵ طرح اجرا می شود. 
در بخش مراقبتی نیز که ویژه شناسایی و کمک به 
دانش آموزان در معرض خطر است، حداقل 3 عنوان 

طرح، اجرا می شود.« 

جشنواره نوجوان سالم
اعتیاد و مصرف دخانیات و قلیان یکی از آسیب های 
جدی در دوره نوجوانی است. در این زمینه بچه ها 
چگونه آگاه می شوند؟ این سوالی بود که از دکتر کیایی 
پرسیدم و او با عنوان اینکه یکی از مهم ترین اقدامات ما، 
فعالیت های فرهنگی است که در مدارس اجرا می شود، 
به »جشنواره نوجوان سالم« و دیگر فعالیت های در نظر 
گرفته اشاره کرد و افزود: »برنامه هایی در »هفته مبارزه 
با اعتیاد و آسیب های اجتماعی«، »نمایشگاه های سیار 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی«، »طرح مشارکت 
اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی« و نیز تولید و توزیع محصوالت و اقالم 
فرهنگی و تبلیغی در زمینه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، در سطح مدارس اجرا می شود و در اغلب 
این فعالیت های فرهنگی، با محوریت و مشارکت 
دانش آموزان، پیام های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در 
سطح مدارس و بین دانش آموزان، ترویج خواهدشد.«
او ادامه داد: »به عنوان مثال در جشنواره نوجوان سالم 
که هر سال با محوریت پیشگیری از رفتارهای پرخطر 
در سطح مدارس برگزار می شود، دانش آموزان آثار 
خود را در زمینه هایی مانند پیشگیری از دخانیات، در 
قالب  مقاله، نقاشی، عکس، فیلم کوتاه، روزنامه دیواری 
و چندرسانه ای، ارائه می کنند که عالوه بر ویژگی 
ترویج پیشگیری در مدارس، برای خود دانش آموزان 

نیز آموزنده است.« 
اما آیا با همه این برنامه های در نظر گرفته شده و 
راهکارهای پیشنهادشده می توان به راهبردی بودن 
آنها اعتقاد داشت؟ این سوالی است که بسیاری از 

کارشناسان و مسووالن با نگرانی به آن پاسخ می دهند.

شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج

در هیچ جای دنیا برای تغییر رفتار در 
بچه ها به کتاب و درس و واحد درسی اکتفا 
نمی کنند و اساسا این رویکرد اشتباه است، 

بلکه در مورد مهارت هایی مانند کنترل 
خشم، ارتباط و حل مساله و حتی خودآگاهی 
به صورت عملی و کارگاهی به بچه ها آموزش 

داده می شود، به  طوری که بچه ها را در 
موقعیت های مشابه قرار می دهند تا آنها 
تغییر رفتار را تجربه کنند؛ به  طور مثال، 
وقتی به یک نوجوان گفته می شود: »اگر 

سیگار نکشی، بچه سوسولی، از مامانت 
می ترسی و هنوز بزرگ نشدی.« او باید 

یاد بگیرد که بگوید: »من بچه سوسولم، از 
مامانم هم می ترسم، ولی سیگار نمی کشم.«

 سیامک 
 رحمانی

سردبیر هفته نامه 
زندگی مثبت

 ابراهیم اخوی
روانشناس بالینی 

مرکز مشاوره حوزه 
علمیه قم
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افشاگری چهار فوتبالیست سرشناس درباره اینکه در دوران کودکی مورد تجاوز مربیان خود در مدرسه فوتبال قرار گرفته اند، در صدر اخبار جنجالی انگلستان قرار گرفت

سو ءاستفاده جنسی در فوتبال بریتانیا
پس از سخنان چند بازیکن سابق باشگاه هاى حرفه اى 
فوتبال انگلستان مبنى بر تعرض جنسى به آنها در زمان 
کودکى، این موضوع در صدر اخبار بریتانیا قرار گرفت. 
بیش از 2 دهه است که فدراسیون فوتبال انگلستان به 
خوبى از شرایط نامساعد آکادمى ها و تیم هاى پایه اى این 
کشور آگاهى دارد و در این مدت توانسته با برنامه ریزى 
و آموزش دقیق مربیان و همین طور والدین به خوبى این 
مشکل را مدیریت کند. در گذشته هاى نه چندان دور 
معموال بازیکنان جوان پس از عضویت در آکادمى هاى 
حرفه اى و به دلیل دور بودن این باشگاه ها از محل 
سکونتشان، در خانه مربیان یا خوابگاه هایى که تحت 
مدیریت مربیان اداره مى شد، ساکن مى شدند و تمامى 
برنامه هاى روزانه آنها نیز طبق دستور مربیان بود. در 
چنین شرایطى سوءاستفاده از بازیکنان آسان تر بود، اما 
طبق قانون جدید فدراسیون فوتبال انگلستان، بازیکنان 
زیر 17 سال نه تنها نمى توانند قرارداد حرفه اى داشته 
باشند، بلکه فاصله باشگاه ها از محل سکونت آنها نباید 
بیشتر از 16 کیلومتر باشد. طبق چنین قانونى، بازیکن 
قرارداد حرفه اى ندارد و به صورت بورسیه جذب 
باشگاه مى شود و کنار تحصیل، تمرین نیز مى کند. 
حال اگر باشگاهى به یکى از بازیکنان مستعد عالقه مند 
باشد، موظف است محل سکونت بازیکن مورد نظر و 
خانواده او را در محدوده اى کمتر از 16 کیلومتر فراهم 
کند تا این بازیکن بتواند به عضویت باشگاه مربوط 
دربیاید. صرف نظر از این موضوع، آموزش مربیان و 
شرکت در دوره هاى مربوطه براى تمامى مربیان مایل به 
کار در این رده الزامى است. دوره حمایت از کودکان 
یکى از مهم ترین برنامه هاى فدراسیون فوتبال انگلستان 
است. شرکت در این دوره براى تمامى مربیان و در 

تمامى رده مربیگرى الزامى است.
در این دوره، مربیان از نحوه برخورد با بازیکنان جوان 
و کودکان آشنا مى شوند و در صورتى که طبق قانون 
عمل نکنند با مجازات سنگین کیفرى روبرو خواهند 
شد. به عنوان نمونه، مربیان به هیچ عنوان اجازه تماس 

بدنى با بازیکنان را ندارند.

مربیان نباید با بازیکنان خلوت کنند و در یک محیط 
بسته نمى توانند با هیچ بازیکنى تنها باشند. مربیان حق 
ندارند در زمانى که بازیکنان در حال تعویض لباس 
هستند، کنارشان باشند. در صورتى که والدین براى 
گرفتن بچه ها سر وقت حاضر نشوند، مربى اجازه 

ندارد بازیکن مورد نظر را سوار خودروى شخصى 
خود کند و او را به مقصد برساند. مربى باید در 
محیطى باز منتظر والدین بماند تا آنها براى گرفتن 
کودک خود برسند و مربى موظف است در صورت 
نیامدن والدین با پلیس تماس بگیرد. این موضوعات 

نمونه اى از دستورالعمل هاى فدراسیون فوتبال انگلستان 
در دوره مربوط است. دوره کمک هاى اولیه یکى دیگر 
از دوره هایى است که مربیان موظف به شرکت در آن 
هستند تا در صورت حوادث ناگوار بتوانند تا پیش از 
رسیدن آمبوالنس به بازیکن مصدوم کمک کنند. در 

صورت اتفاقات اورژانسى در تمرین یا مسابقه مربى 
باید همراه یکى از مسووالن به مداواى کودک مصدوم 
اقدام کند. در هیچ یک از جلسات تمرینى، مربى به 
تنهایى حضور ندارد و همواره باید با کمک خود در 
تمرینات حاضر شود. فدراسیون فوتبال انگلستان براى 

مقابله با سوءاستفاده جنسى از کودکان راهکارهاى 
مختلفى را انتخاب کرده است. بررسى سوءپیشینه مربیان 
براى کار در رده پایه، اساسى ترین و مهم ترین بخش 
کار در چنین رده اى است. با بررسى همه جانبه تمامى 
زوایاى زندگى شخصى مربى مورد نظر و در صورت 
نداشتن هیچ گونه سوابق کیفرى، اجازه کار به او داده 
مى شود. با بزرگ تر شدن ابعاد انحراف هاى جنسى 
در تیم هاى فوتبال پایه در بریتانیا فدراسیون فوتبال 
انگلستان شماره تماس مخصوصى براى قربانیان در 
نظر گرفته است. اطالعات قربانیان این پرونده ها در 

صورت تایید، به پلیس تحویل داده مى شود.
دیوید وایت )بازیکن سابق منچستر سیتى(، اندى 
وودوارد و استیو والترز )بازیکن هاى سابق کرو(، پل 
استوارت )بازیکن سابق تیم تاتنهام( 4 بازیکنى هستند 
که به تازگى اعالم کرده اند در دوران کودکى با آزار 

جنسى از سوى مربى هاى خود مواجه شده بودند.
موسسه  رئیس  ونلس،  پیتر  رویدادها،  این  پى  در 
ان اس پى سى سى گفت: »نباید اجازه بدهیم جایى براى 
پنهان ماندن آزار جنسى در ورزش ملى ما باقى بماند. 
شاید افراد دیگرى هم با چنین تجربه هاى وحشتناکى 
روبرو شده باشند، اما درباره آن حرف نزده اند.« اندى 
وودوارد، بازیکن  سابق کرو، هفته پیش براى اولین بار 
اعالم کرد در دوران کودکى از سوى برى بنل، مربى 
و استعدادیاب پیشین باشگاه کرو، مورد آزار جنسى 
قرار گرفته بود. برى بنل براى ارتکاب آزار جنسى 
علیه کودک ها مجرم شناخته شده است. اداره پلیس 
چشر اعالم کرده از زمان انتشار صحبت هاى وودوارد، 
11 نفر دیگر هم نام خود را به عنوان قربانى مربى 
پیشین کرو اعالم کرده اند. دکتر رزانا الین خان، وزیر 
ورزش در کابینه سایه، با انتقاد از پنهان ماندن چنین 
اتفاقاتى، گفت: »این مورد مى تواند ضربه سنگینى به 
اعتبار فوتبال در بریتانیا وارد کند.« به گفته موسسه 
ان اس پس سى سى، احتمال اینکه پسرها درباره آزار 

جنسى حرف بزنند، 5 برابر کم تر از دخترهاست.
AP/BBC :منابع

تقاضای وام مرد بی دست در چین به دلیل ناممکن بودن ارائه اثر انگشت رد شد
یک مرد بى دست چینى مدعى است از آنجایى که قادر به ارائه اثر انگشتش نبوده، درخواستش براى وام از طرف چند بانک 
رد شده است. وو جیانپینگ که اهل ژنگژو در استان هنان است، به عنوان معلم در پکن کار مى کند و عموما با نگه داشتن قلم 
در دهانش امضا مى کند. اما کارمندان بانک درخواست وى را به این دلیل رد کردند که امضاى اشخاص را مى توان به راحتى 
جعل کرد. این مرد 25 ساله، دستانش را در 5 سالگى پس از یک برق گرفتگى شدید از دست داد. یکى از کارمندان بانک 
به رسانه هاى محلى گفته: »استفاده از اثر انگشت امرى رایج است زیرا امضاى افراد مى تواند جعل شود، اما هیچ راهى براى 
کپى کردن اثر انگشت این شخص وجود ندارد.« از زمان رد شدن تقاضاى وام وى، بانک هایى که درگیر این مساله بودند 
در فضاى آنالین مورد انتقاد قرار گرفته اند. بسیارى از مردم پرسیده اند که چرا بانک ها در این مورد استثنا قائل نشده اند؟در 

یک پست فیسبوکى هم جریانى راه افتاده با این پرسش که چرا بانک به جاى دست، اثر انگشت پا را درخواست نکرد؟
THINKSTOCK :منبع

ظهور رنگین کمان سفید در آسمان اسکاتلند
یک عکاس اسکاتلندى، تصویرى خیره کننده از یک »کمان مه« در شرق اسکاتلند ثبت کرده است. کمان مه، رنگین کمان بى رنگى 
است که از قطره هاى آب تشکیل دهنده مه ساخته شده است. ساز و کار ایجاد این پدیده، در واقع، مشابه همان رنگین کمان 
معمولى است، اما برخالف رنگین کمان عادى که از شکست نور خورشید به وسیله قطره هاى باران ساخته مى شود، کمان مه با 
تابش نور بر ذرات مه ایجاد مى شود. به دلیل اندازه کوچک قطره هاى آب درون مه، طول موج کوتاه پرتو نور اهمیت مى یابد و 
کمان مه به رنگ سفید دیده مى شود. با این حال یک سایه خیلى کمرنگ قرمز در لبه بیرونى و سایه ضعیف آبى در لبه داخلى 
کمان قابل مشاهده است. این کمان مانند هر رنگین کمان دیگرى فقط زمانى قابل دیدن است که بیننده پشت به آفتاب ایستاده باشد.
ملوین نیکلسون، عکاسى که این کمان را ثبت کرده، مى گوید: »من پیش از این هیچ وقت کمان مه ندیده بودم و هنگام عکس 

گرفتن فهمیدم که این یک پدیده نادر است.«
REURERS :منبع

چین

جذب  براى  ستاره اى  که  پاندا  غول پیکر  توله 
است،  واشنگتن  باغ وحش  در  بازدیدکنندگان 
جراحى شد و حال او اکنون رو به بهبود است.

گلوله اى به اندازه یک لیمو از نى خیزران )بامبو( 
هضم نشده در دستگاه گوارش این توله پاندا باقى 

مانده بود. پانداها به جویدن نى عادت دارند.
مقامات باغ وحش مى گویند: »وضع سالمت این 
توله پانداى یک ساله که اسمش بى بى است در حال 
حاضر باثبات و پیش بینى ها بسیار خوب است.«

پس از اینکه نتیجه سونوگرافى حاکى از انسداد در قسمت باالى روده 
کوچک بود، نیاز به عمل جراحى اضطرارى مطرح شد.

این بچه پاندا پیش از این عالئم ناراحتى معده و حالت تهوع داشت، بیش 
از اندازه مى خوابید و اشتهایش زیاد نبود.

دنیس کلى، مدیر باغ وحش ملى اسمیتسونیان در 
واشنگتن گفت: »من از تیم نگهبانان، دامپزشکان، 
کارکنان مراقبت از حیوانات، کارشناسان داوطلب 
پزشکى و همه کارکنانى که براى رسیدگى فورى 

کمک کرده اند، سپاسگزار هستم.«
او افزود: »پیش بینى ها درباره سالمت بى بى بسیار 
خوب است. وظیفه تیم ما مراقبت از او است و 

این کار نیاز به همکارى خود او دارد.«
بى بى سال گذشته متولد شد و مردم سراسر جهان 

وضع باردارى مادرش را در باغ وحش دنبال مى کردند.
پاندا که  این  نام  اول آمریکا و چین  بانوان  لیوآن،  اوباما و پنگ  میشل 

معنى اش گرانبهاست، گذاشته اند.
AP :منبع

سوئیس پیشگامى شهروندان براى خروج این کشور 
از انرژى هسته اى را به همه پرسى مى گذارد. حزب 
سبزهاى سوئیس حق بردن این الیحه را به پارلمان 
پیشنهاد دادند و با جمع آورى 50 هزار امضا در 
مى شود.  گذاشته  راى گیرى  به  روز،  طول 100 
انرژى هسته اى که در این کشور از سال 1۹6۹ 
میالدى تاکنون مورد بهره بردارى بوده ، پس از حادثه 
چرنوبیل نگرانى مردم را برانگیخت. این نگرانى در 
سال 2011 میالدى با تکرار حادثه در فوکوشیما و 

با پیام رئیس وقت کنفدراسیون سوئیس قوت گرفت. اما دوریس لویتهارد 
که در آن زمان طى پیامى تلویزیونى مردم را به خروج از انرژى هسته اى 
فراخوانده بود، پس از مدتى تغییر عقیده داد و به مخالفان این طرح پیوست.
از نظر علمى طول عمر یک نیروگاه اتمى نامحدود است و مى تواند تا زمانى 
که کارکرد آن اطمینان بخش است، مورد بهره بردارى قرار گیرد. اما 5 پایگاه 
اتمى سوئیس بیش از 40 سال قدمت دارند، در حالى که تاکنون حدود 
150 نیروگاه اتمى در دنیا با میانگین عمر 26 سال به کار خود پایان داده اند. 
بنابراین نیروگاه هاى سوئیس از کهنه ترین پایگاه هاى اتمى در دنیا محسوب 
مى شوند که با نزدیکى زیادى به مناطق مسکونى انبوه خطر را چند برابر 
مى کنند. پیامد بروز یک رخداد هسته اى در این شرایط فاجعه آمیز خواهد بود.
این در حالى است که سوئیس تنها کشور دنیاست که مى تواند در صورت 
بروز یک سانحه صنعتى هسته اى یا جنگ اتمى به هر شهروند خود تختى در 
یک پناهگاه استاندارد بدهد. سیستم هشدار ویژه این کشور که از جنگ جهانى 
دوم تاکنون به طور جدى مورد مراقبت قرار مى گیرد، هر سال در اولین 
چهارشنبه ماه فوریه آژیرها را از ساعت 1۳:۳0 تا ساعت 15 براى آزمایش 
به صدا در مى آورد. در عین حال هر 10 سال نیز بسته هاى قرص ید پتاسیم 
براى هر شهروند ارسال مى شود. هنگام بروز حادثه هسته اى و گذر ابر اتمى 
براى اجتناب از پیامدهاى بسیار مهم بر سالمت انسان، بهترین راه، اشباع 
غده تیرویید با ید پایدار است تا از برداشت ید رادیواکتیو موجود در فضا 
جلوگیرى شود. دوریس لویتهارد و دیگر اعضاى احزاب مخالف استدالل 
مى کنند این نیروگاه ها همواره در طول عمر 40 ساله شان مورد بازبینى قرار 
گرفته اند و براى نوسازى آنها هزینه شده  است. به اعتقاد این گروه، خروج 
از انرژى هسته اى به معنى نادیده گرفتن هزینه هاى انجام شده و بى اعتمادى 

نسبت به توانایى متخصصان در کنترل ایمنى نیروگاه هاست.
این در حالى است که مخالفان احتمال تصادفات و بروز سانحه ناشى از خطا 
و بى دقتى را تکذیب نمى کنند. آنها به نتیجه مثبت تست استرس اروپایى 
تاکید دارند و معتقدند نیروگاه تا زمانى که دچار نقص فنى نشده  باید به کار 

خود ادامه دهد. دوریس لویتهارد اظهار داشت: 
»سرمایه گذارى بر تعمیر پایگاه هاى هسته اى بهتر از 
متوقف کردن آنهاست.« انرژى هسته اى در این کشور 
کمتر از 40 درصد از مصرف برق سوئیس را تامین 
مى کند. حزب سبزها مصمم است هر نیروگاهى 
را پس از 45 سال کار تعطیل کند و به این ترتیب 
در صورت برد این همه پرسى 2 نیروگاه در سال 
جدید و 2 نیروگاه دیگر تا حدود 10 سال دیگر 
متوقف خواهند شد. در حال حاضر رآکتورهاى 2 
نیروگاه به طور موقت به دالیل فنى متوقف شده اند و شوراى فدرال ساخت 

نیروگاه هاى جدید هسته اى را ممنوع اعالم کرده است.
حزب سبزها براى جایگزین کردن انرژي تولیدى در این نیروگاه ها، به تولید 
انرژى تجدیدپذیر و اعمال قوانینى براى مصرف کمتر برق در کشور امید دارند.
نمونه موفق این کشور در این زمینه »کانتون« ژنو است که از سال 1۹۸6 
میالدى استفاده از انرژى هسته اى را متوقف کرده و از ژانویه سال جدید 

همه برق شهرى را به طور کامل از انرژى تجدیدپذیر فراهم خواهد کرد.
در این کانتون حتى از انرژى گرمایى زمین هم براى گرمایش منازل و ساختمان ها 
استفاده مى شود. در واقع، اروپا امروزه به وفور برق تولید مى کند. آلمان با 
مصرف باالى سوخت فسیلى برق تولیدى خود را به کشورهاى همسایه 
مى فروشد و همین مساله صنعت هسته اى سوئیس را در سال هاى اخیر با 
ضرر فراوانى مواجه کرده  است. ضمن اینکه استفاده از انرژى هسته اى، با 
وجود فوایدى مانند تولید کم گازکربنیک و حجم زیاد تولید برق، روشى 
بسیار گران است. گفته مى شود به همین دلیل شرکاى پایگاه هاى هسته اى 
در مرز ورشکستگى قرار گرفته اند.همچنین نبود سرمایه کافى براى این 
نیروگاه ها به معنى تولید زباله هاى هرچه خطرناک تر هسته اى است. زباله هاى 
هسته اى حتى اگر به عبارتى تصفیه هم شوند، همچنان تا ۳00 سال فعالیت 
رادیواکتیوى خواهند داشت. در همین رابطه آژانس حفاظت محیط زیست 
آمریکا روش هایى از بازفرآورى سوخت هسته اى را مورد تایید قرار داده تا 
پس از گذشت 10 هزار سال دیگر هیچ تهدید زیست محیطى اى براى انسان 
و دیگر موجودات زنده نداشته باشند. تاکنون نظرسنجى هاى انجام شده در 
سوئیس براى بردن این الیحه به پارلمان نشان مى داد احزاب راستى و چپ 
این کشور با حدود 57 درصد آرا موافق بوده اند که به استفاده از انرژى 
هسته اى مهر پایان بزنند، اما در نظرسنجى دومى که در شانزدهم نوامبر انجام 
شده این درصد به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است. به هر ترتیب این 

اکثریت آراست که در کمتر از 2 روز حق خود را به پارلمان خواهد برد.
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دولت ها و دیگر مشارکت کنندگان در بخش بهداشت در اجالس تخصیص 
بودجه براى پوشش همگانى بهداشت )UHC( یا یواچ سى در شهر واشنگتن 
و در روزهاى 14 و 15 آوریل سال جارى برگزار شد، گرد هم آمدند و 
درباره چگونگى افزایش و سازمان دهى منابع موردنیاز بخش هاى دولتى و 
خصوصى کشورهاى کم درآمد یا با درآمد متوسط براى اطمینان از تامین 
خدمات بهداشتى ارزان قیمت و باکیفیت براى همه مردم تا سال 20۳0 به 

بحث و گفتگو پرداختند.
چالش تخصیص بودجه براى رسیدن به اهداف یواچ سى و اهداف مرتبط 
با توسعه پایدار مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد مسیرى است با 
دشوارى هاى فراوان. کمیسیون نشریه لنست درباره سرمایه گذارى براى 
بهداشت در سال 201۳، تخمین زد که براى ایجاد خدمات پایه اى همگانى 
بهداشت ساالنه باید 70 میلیارد دالر به ۹0 میلیارد دالر قبلى اضافه شود که 
برابر با یک سوم بودجه بهداشتى کشورهاى کم درآمد یا با درآمد متوسط در 
سال 201۳ است، اما اگر نگاهى به مقاله ژوزف دایلمن و همکاران در لنست 
بیندازیم، مى بینیم که با روندى که دولت ها براى طرح هاى بهداشتى درپیش 
گرفته اند، افزایش بودجه بهداشتى براى پر کردن خأل مالى فعلى کافى نیست. 
27 کشور از مجموع ۳4 کشور کم درآمد، یعنى 7۹ درصد، هنوز داراى سرانه 
بهداشتى کمتر از ۸6 دالر هستند )سرانه ۸6 دالر میزان پذیرفته شده براى 
فراهم آوردن خدمات پایه بهداشتى براى کشورهاى کم درآمد یا با درآمد 
متوسط است(. عالوه بر آن هرچند در اهمیت اعطاى کمک براى پر کردن 
فاصله مالى تردیدى وجود ندارد، بازهم تنها اعطاى کمک نمى تواند در 
ایجاد خدمات پایه اى بهداشتى کافى باشد. اگر مى خواهیم این کشورها در 
مسیرى بهتر از امروز قرار گیرند باید تخصیص بودجه داخلى و توسعه اى 
آنان دگرگون شود و در جهت دستورالعمل هاى اهداف توسعه پایدار مصوب 
کشورهاى عضو ملل متحد در سومین اجالس بین المللى تخصیص بودجه 

براى توسعه که در سال 2015 در آدیس آبابا برگزار شد قرار گیرد.
تخصیص بودجه داخلى به کشورهاى کم درآمد یا با درآمد متوسط باید همراه 
با تقویت نظام هاى مالى عمومى باشد. تامین منابع براى بهداشت مى توانند با 
افزایش درآمد دولت از طریق جمع آورى درست و موثر مالیات ها و مبارزه 
با فرار مالیاتى انجام شود. استفاده از مالیات هاى غیرمستقیم یا به اصطالح 
مالیات هاى گناهکارانه بر مواد مصرفى مانند سیگار یا نوشابه هاى با قند 
باال نیز در حال افزایش است. مجموعه این اقدامات مى توانند به افزایش 
درآمدهاى دولت درجه ات بهبود رفتارهاى بهداشتى کمک کنند. یارانه هاى 

هدفمند مانند انتقال مشروط پول به نیازمندان باید تقویت و از سوى دیگر، 
یارانه هاى غیرکارآمد مانند یارانه سوخت که باعث افزایش هزینه هاى بهداشتى 
هر کشور خواهند شد باید حذف شوند. به همین ترتیب، بهینه سازى اقدامات 
مربوط به بهبود بهداشتى در بخش هاى دیگر مانند تامین آب و فاضالب، 
آموزش و حمل ونقل هم بهداشت و هم سیاست هاى مالى بهترى را همراه 
خواهد آورد. نکته دیگر آنکه، دولت ها باید سهم بهداشت از بودجه عمومى 
را افزایش دهند. 11 کشور از ۳4 کشور کم درآمد جهان کمتر از ۸ درصد از 
هزینه هاى خود را به بهداشت اختصاص مى دهند. تنها نیمى از کشورهاى 
آفریقایى شرکت کننده در کنفرانس ابیجا در سال 2001 اهداف کنفرانس را 
تایید کرده اند. در این کنفرانس بسیارى از دولت هاى زیرصحرا متعهد شدند 
دستکم 15 درصد از بودجه خود را به بخش بهداشت اختصاص دهند. 
هزینه اى که در این کشورها در حال  حاضر به بهداشت اختصاص دارد، 
سرانه 12 دالر، حتى کفاف فراهم آوردن اصلى ترین خدمات پایه اى بهداشت 
براى ۳60 میلیون ساکن این کشورها را نمى دهد. برنامه ریزى استراتژیک، 
اجراى کارآمد بودجه و نتایج ملموس کمک مى کنند تا وزیران اقتصاد براى 
ایجاد تسهیالت مالى براى سرمایه گذارى در بخش بهداشتى متقاعد شوند.

همزمان بااینکه دولت ها، هزینه هاى بهداشتى را افزایش داده اند، آنان و سایر 
شرکاى امر بهداشتى نمى توانند سهم بزرگ هزینه هاى بخش خصوصى را 
نادیده بگیرند و باید به صورت موثر این هزینه ها را به نفع نظام بهداشتى 
مهار کنند. مهم تر از آن، هزینه هایى که بیمار خود پرداخت مى کند همچنان 
بخش بزرگى از هزینه هاى بهداشتى را در اغلب کشورهاى کم درآمد یا با 
درآمد متوسط پایین شامل مى شوند. این مسئله باعث شده میلیون ها بیمار در 
این کشورها براثر بیمارى به ورطه فقر بیفتند یا در فقر باقى بمانند یا به دلیل 
هزینه ها درمان خود را رها کنند. با توجه به بزرگى اقتصادهاى غیررسمى 
در کشورهاى کم درآمد یا با درآمد متوسط پایین، نیاز فورى وجود دارد 
که نوآورى هایى درجه ات هدایت هزینه هاى بخش خصوصى به مخازن 
اشتراکى انجام گیرد، مثاًل بیمه هاى اجتماعى سالمت به سوى کارگران بخش 
غیررسمى اقتصاد و خانواده هاى آنان گسترش یابد. دولت ها باید نسبت به 
تعامل با بخش خصوصى بهداشت شامل سرمایه هاى خارجى و داخلى و 
سازمان هاى مردم نهاد و سازمان هاى ایمان-محور در حوزه هاى کلیدى مانند 
ارائه خدمات؛ آموزش کارکنان بخش بهداشتى، خرید و به دست آوردن دارو 

و مدیریت زنجیره موجودى ها نگاه استراتژیک داشته باشند.
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پارلمان کانادا قانون جدیدى را براى اجازه دادن به مرگ با کمک پزشکى 
براى افراد دچار بیمارى العالج و در مراحل انتهایى زندگى تصویب کرد و 
به نظر منتقدانى که مى خواستند افراد دچار بیمارى هاى تحلیل برنده )دژنراتیو( 
هم تحت پوشش این قانون قرار گیرند، توجهى نکرد. مجلس سناى کانادا 
پس از هفته ها جروبحث سیاسى به نفع قانونى رأى داد که کانادا را به یکى 
از معدود کشورهاى جهان بدل مى کند که پزشکان مى توانند به طور قانونى 
به بیماران براى مردن کمک کنند. برخى از سناتورها شکایت داشتند که 
میزان شمول این قانون که در ابتدا در مجلس انتخابى نمایندگان تصویب 
شد، بسیار محدود است و این مجوز نباید محدود به افرادى شود که در 
آستانه مرگ قرار دارند. اینکه پس از رأى دیوان عالى کانادا بر ضد ممنوعیت 

خودکشى با کمک پزشک در سال گذشته، تهیه شد، باید به تایید رسمى 
دیوید جانستون، فرماندار کل کانادا که عمال رئیس دولت است، برسد. البته 
این روندى صورى است. حکم دیوان عالى کانادا بزرگساالنى را پوشش 
مى داد که با رنج جسمى یا روانى غیرقابل تحمل ناشى از یک عارضه پزشکى 
شدید و غیرقابل عالج روبرو بودند. اما دولت لیبرال کانادا شمول این مقررات 
را کاهش داد تا فقط افرادى را پوشش دهد که به طور معقولى بتوان مرگ 
قریب الوقوعشان را پیش بینى کرد. منتقدان مى گویند این تغییر افرادى را که 
دچار بیمارى هاى تحلیل برنده مانند اسکلروز متعدد )ام اس( هستند، به رنجى 

تحمل ناپذیر محکوم مى کند.
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همه پرسی برای بستن نیروگاه های هسته ای در سوئیسروده بچه پاندای محبوب در آمریکا جراحی شد

عصر جدید در تخصیص بودجه سالمت

پزشکان کانادایی به خودکشی بیماران کمک می کنند

آمریکا

اسکاتلند

سوئیس

انگلستان

سازمان ملل

کانادا

افشاگری پل استوارت، دیوید وایت، استیو والترز و اندی وودوارد )از چپ به راست( درباره اینکه در دوران کودکی هنگام دریافت آموزش  های فنی در آکادمی فوتبال مورد تجاوز قرار گرفته اند، در صدر خبرهای جنجالی این هفته بریتانیا قرار گرفت.



»شما می دونید خونه نعمت زاده 
محمدرضا  کجاست؟! 
نعمت زاده؟!« احمد احمدپور، 
که  را  محمدرضا  مشق  دفتر 
و  برمی دارد  گذاشته،  کیفش  داخل  اشتباهی 
راهی روستای آنها می شود تا همکالسی اش را 
پیدا کند و او بتواند مشق اش را بنویسد و روز 
بعد تنبیه نشود. احمدپور موفق نمی شود خانه 
نعمت زاده را پیدا کند و برای کمک به او یک 
راه دارد؛ مشق های روز بعد همکالسی اش را هم 
می نویسد. این داستان ساده و دوست داشتنی فیلم 
»خانه دوست کجاست؟« -ساخته زنده یاد عباس 
کیارستمی- برای بسیاری از ما آشناست. حتما 
معلم های مدرسه، غیر از خاطرات درس نخواندن و 
بازیگوشی  بچه ها، داستان های زیادی از لحظه های 
زیبای کودکانه و کمک آنها به یکدیگر دارند. 
شاید یکی از همین داستان ها به فیلمی تبدیل 
شده که مهناز صبور آن را الهام بخش خودش 
می داند. او که تصویرساز کتاب کودکان است 
از دیدن  با بچه ها لذت می برد، پس  از کار  و 
یک فیلم تصمیم گرفته با کمک فرزند خودش 
و بچه های دیگر حمایت و توجه بزرگ ترها را 
برای کمک به کودکان نیازمند جلب کند. دیدن 
و  کتاب  بساط دستفروشی،  کنار  که  بچه  هایی 
منظره  کرده اند،  پهن  خیابان  کف  را  دفترشان 
تکراری ولی ناراحت کننده ای است. شاید دستان 
آنها که گل و کبریت می فروشند، هرگز به کتاب 
و دفتر نخورده باشد. شاید خودشان هم نگران 
نباشند، ولی  آینده سیاهشان  درس نخواندن و 
همه ما می دانیم که چرخه بی سوادی، فقر و بزه 
ادامه این اتفاق خواهد بود. بر اساس تجربیات 
ولی  دارند،  خالقیت  بچه ها  همه  صبور  مهناز 
کودکانی که کنار والدین هنرمند بزرگ می شوند، 
همین  به  هستند.  آشنا  هنر  با  دیگران  از  بیشتر 
و  بچه ها  این  همکاری  با  گرفته  تصمیم  دلیل 
پدر و مادرشان گامی – هر چند کوچک- برای 
کمک به بچه های نیازمند بردارد. از بخت یاری، 
در گام اول اجرای این تصمیم و آغاز حرکت 
با کمپین »تهران، مدرسه  ای برای همه« به نقطه 
مشترک رسیدند و نمایشگاهی در فرهنگسرای 
ارسباران ترتیب داده شد. نقاشی های 10 کودک 
3/5 تا 8/5 ساله روی دیوار رفت تا با هدف 
کمک به کودکان جامانده از تحصیل به فروش 
برسد. گفت وگوی »سالمت« را با »مهناز صبور« 
درباره »کودکان هنرمند؛ حامی کودکان نیازمند« 

و »تهران؛ مدرسه ای برای همه« بخوانید. 

: از ایده اولیه نمایشگاه بگویید؛ اینکه 
چه زمانی و چطور این ایده شکل گرفت؟

حدود 1/5 سال پیش، تماشای یک فیلم، الهام بخش 
من بود و باعث شد اولین بار این ایده در ذهنم شکل 
بگیرد. داستان فیلم درباره 2 دوست بود که یکی  
از آنها به بیماری سختی مبتال شد و برای درمان 
نیاز داشت. دوستش برای کمک  آن پول زیادی 
به او کتابچه ای از خاطرات دوستی شان نوشت تا 
با فروش آن بتواند پولی به دست بیاورد. کتاب 
مورد توجه قرار گرفت، نسخه های زیادی از آن 
به فروش رفت و آنها توانستند به بچه های دیگر 
هم کمک کنند. این فیلم باعث شد فکر کنم چه 
خوب می شود که راهی باشد تا بچه ها خودشان به 
یکدیگر کمک کنند. در واقع بچه هایی که در رفاه 
بیشتری هستند و امکانات بیشتری دارند، بتوانند به 
آنهایی که محرومیت هایی دارند، کمک کنند. به نظرم 
آمد نتیجه و حس چنین کاری هم برای بچه هایی 
که کمک می گیرند، خوب است و هم برای آنها 
که کمک می کنند. از طرف دیگر، بچه ها به دلیل 
صداقت و صمیمیتی که دارند و شائبه ای درکارشان 
وجود ندارد، می توانند حمایت های بیشتری برای 
هم جلب کنند. هدفم این بود که گیرنده این کمک 

حتما کودکان دیگر باشند. 
این  به  رسیدن  برای  را  نقاشی  چرا   :

هدف انتخاب کردید؟
رشته دانشگاهی من گرافیک با گرایش تصویرسازی 
بود. این شاخه خواه ناخواه به دلیل نوع کار ارتباط 
بیشتری با کودکان دارد. من برای بچه ها تصویرسازی 
هم  با خودشان  داشتم  همیشه دوست  و  می کنم 
کار کنم. به عنوان مربی نقاشی با یونسکو، کانون 
پرورش فکری کودکان و پروژه های مختلف برای 
بچه ها کار کرده ام. لطف کار با بچه ها این بود که 
در تصویرسازی ها می توانستم از حس و حال و 
آنها  با  بیشتر  و  کنم  استفاده  صادقانه شان  فضای 

در ارتباط باشم. 
: بچه های نقاش را چطور دور هم جمع 

کردید؟
شعار ما »کودکان هنرمند، حامی کودکان نیازمند« بود. 
می خواستیم بچه هایی که خالق هستند و می توانند 
ایده و نوآوری بیشتری داشته باشند، گرد هم جمع 
شوند. همه بچه ها ایده های خالقانه دارند و می توان 
از کارهایشان استفاده کرد، ولی ما 2 معیار برای 
انتخاب داشتیم که سعی می کنیم به آن وفادار باشیم. 
برای اینکه بتوانیم همراه خوبی کنار کودک داشته 
باشیم، ترجیح دادیم پدر یا مادر او هنرمند باشند 
تا این حرکت حمایتی را سریع تر پیش ببریم. در 
واقع، وقتی کودک همراه پدر و مادر به مجموعه 
از  با ما همکاری می کنند.  نفر  اضافه  می شود، 3 
طرف دیگر، ترجیح می دادیم بچه هایی که خودشان 
تا  باشند  این مجموعه  در رفاه نسبی هستند، در 
امکان کمک به دیگران را داشته باشند. من خود 
بچه ها را نمی شناختم، ولی می دانستم وقتی پدر یا 
مادر در خانه کار هنری انجام می دهند خواه ناخواه 
بچه هم از آنها تاثیر می گیرد و به این سمت گرایش 

پیدا می کند. 
: توضیحتان به خود بچه ها چه بود و 

آنها چقدر متوجه کارشان و نتیجه آن بودند؟
از همان ابتدا که می خواستیم کار را شروع کنیم، 
2۰-25 کودک را در نظر گرفتیم و به آنها و خانواده شان 
توضیح دادیم که برنامه چیست و چه هدفی داریم. 
تاکید داشتیم که با بچه ها صحبت شود و از خودشان 

بپرسیم آیا دوست دارند برای چنین نمایشگاهی، 
هدف  بدانند  بچه ها  می خواستم  کنند؟  همکاری 
کار ما بیش از نمایش آثار آنها، کمک به بچه های 
دیگر است و این نمایشگاه برایشان بهره مادی یا 
جایزه ای نخواهد داشت. می خواستیم بدانیم کدام 
یک این حس را دارند و می خواهند مشارکت کنند. 
این حق انتخاب را به بچه ها دادیم که دوست دارند 
کارهایشان را برای چنین هدفی به نمایش بگذارند 
یا بفروشند تا با پولش به بچه های دیگر کمک شود؟ 
برایشان توضیح دادیم که شما این شرایط و کمک 
پدر و مادرتان را دارید تا بتوانید درس بخوانید یا 
چنین امکاناتی داشته باشید، ولی کودکان زیادی 
چنین زندگی ای ندارند و نمی توانند درس بخوانند؛ 
قرار است نمایشگاه برای کمک به آنها باشد، نه 

اینکه به خودتان جایزه یا امتیاز مالی برسد. 
بچه هایی که حضور داشتند، متوجه کاری که انجام 
داده اند، هستند. پسر خودم وقتی تابلوهای طرح 
»تهران؛ مدرسه ای برای همه « را در سطح شهر 
می بیند، توجهش جلب می شود و درباره اش حرف 
می زند. از بین 25 نفری که ابتدا با آنها حرف زدیم، 
این 1۰ نفر اعالم آمادگی کردند و بقیه به دالیل 
مختلف ترجیح دادند حضور نداشته باشند یا در 
برنامه های بعدی همکاری کنند. در نهایت، خود 
بچه ها تصمیم  گیرنده اصلی بودند و همین  انتخابشان 
برای ما خیلی زیبا و باارزش بود. روز آخر به هر 
ولی  کردیم،  تشکر  و  دادیم  یادگاری  یک  کدام 

موضوع مادی نبود. 

به  توجه  با  نخواستید  بچه ها  از  چرا   :
نقاشی  آن  درباره  نمایشگاه،  هدف  و  موضوع 

بکشند؟
زمان ما برای این نمایشگاه خیلی کم بود. در واقع، 
یک وقت نمایشگاهی باز پیدا شد و باید سریع تر 
دلیل فرصت  به همین  آماده می کردیم.  را  کارها 
نبود که به بچه ها موضوع واحد بدهیم تا همه روی 
آن کار کنند. البته همه بچه ها یک کار با موضوع 
رودخانه داشتند که همه نقاشی ها را کنار هم قرار 
دادیم تا یک رودخانه واحد داشته باشیم، ولی بقیه 
قاب ها از نقاشی های قبلی بچه ها انتخاب شده بود 
یا خواستیم بچه ها هر چه که دوست دارند، انتخاب 
کنند و بکشند. همین موضوع برایمان جذاب بود 
که هر کودکی بیشتر به چه موضوعی می پردازد؟ 
مثال پسرها در فضای ماشین و قهرمان ها بودند و 
دخترها بیشتر شخصیت پردازی و گل و گیاه، ولی 
قطعا در نمایشگاه های بعدی موضوع واحد خواهیم 
داشت. سعی می کنیم بچه ها دور هم جمع شوند و 

فضایشان به هم نزدیک شود. 
: چرا از بین مشکالت مختلف کودکان 
نیازمند، تصمیم گرفتید پول فروش تابلوها برای 

کمک به تحصیل هزینه شود؟
نمونه کارها را برای ارسباران فرستادیم تا وقت 
نمایشگاه بگیریم و روزی که برای گرفتن وقت 
این  می خواهیم  که  گفتیم  بودیم،  رفته  نمایشگاه 
بچه های  روز،  همان  اتفاقا  باشد.  خیریه  حرکت 
طرح »تهران؛ مدرسه ای برای همه« در فرهنگسرا 

حضور داشتند و پیشنهاد دادند با همکاری آنها به 
بچه های بازمانده از تحصیل کمک شود. چنین هدفی 
برای ما خیلی خوشایند بود. مسلما تحصیل برای 
همه بچه ها و در هر سنی الزم و مهم است. فقر، 
ناهنجاری، کارهای خالف قانون و هر موضوعی 
که بچه ها را درگیر کند می تواند با تحصیل کمتر 
شود. مسلما بچه های زیادی به دلیل فقر و مشکالت 
از گردونه تحصیل خارج می شوند. همه بچه ها و 
والدین موافق بودند و هنوز هم پیگیر هستند؛ مثال 
پسر خودم وقتی تابلوهای این طرح را در شهر 
و خیابان ها می بیند، برایش جلب توجه می کند و 

متوجه آن است. 
: می دانید چه تعداد تابلو به فروش رفت 

و چه مبلغی جمع آوری شد؟
نداشتیم  اثر  مستقیم  فروش  نمایشگاه  این  در  ما 
پدربزرگ  مثال  کردیم.  دیگری عمل  به روش  و 
یکی از بچه ها تابلو را می خرید و به خود کودک 
هدیه می کرد، ولی پولش را به آن طرح می داد. در 
واقع، هیچ پول نقدی ای به بچه ها یا خانواده شان 
پرداخت نشد و هر کس می خواست تابلویی بخرد، 
به  می کرد.  مشارکت  طرح  در  آن  پول  میزان  به 
همین دلیل آمار درستی نداریم، ولی هر میهمانی 
که می  آمد، می خواستیم حتی اگر تابلویی نمی خرد، 
طرح را بشناسد و اگر دوست دارد فرم همکاری 
بود که شرکت کننده ها  این  پرکند. ویژگی فرم ها 
می توانستند کمک نقدی داشته باشند و مبلغی را 
با  همکاری  برای  یا  می پرداختند  قبض  خرید  با 

این طرح اعالم آمادگی می کردند؛ مثال پدری که 
دبیر بازنشسته بود، می گفت هر وقت به آموزش 
نیاز باشد، حضور خواهد داشت. این طرح چنین 
شرایطی را فراهم کرده تا به هر صورت بتوان به 

این بچه ها کمک کرد. 
: حرکتی که آغاز کرده اید، ادامه خواهد 

داشت یا این نمایشگاه پایان آن خواهد بود؟
آینده، نمایشگاه   ادامه خواهد داشت. هفته  حتما 
آنالینی از همین آثار برگزار خواهیم کرد تا افرادی 
که نتوانسته اند به محل نمایشگاه بیایند، تابلو را ببینند 
و هدف از آن هم معرفی شود. صفحه اینستاگرام ما 
از این به بعد فعال خواهد بود تا برای نمایشگاه های 
هم  دیگری  نمایشگاه  داده شود.  فراخوان  بعدی 
بهمن ماه برگزار خواهد شد و این بار بچه ها روی 
سفال و ظروف نقاشی می کنند. این ظرف ها به فروش 
می رسد تا برای لباس و غذای شب عید بچه های 
نیازمند استفاده شود. برنامه بعدی ما اردیبهشت ماه 
خواهد بود و می خواهیم روزی مشخص همه بچه ها 
دور هم جمع شوند و نقاشی دیواری بکشند. قرارمان 
بر این است که هر بار با توجه به موضوع و نوع 
کار، هزینه نمایشگاه هایی که داریم صرف مورد 
دیگری شود؛ مثال نقاشی برای تحصیل، نقاشی روی 
ظروف برای غذای بچه ها و نقاشی دیواری قرار 
است با هدف حمایت از اسکان بچه های خیابانی 
انجام شود. مسلما این کارها به تنهایی نمی توانند 
داریم در  کنند، ولی سعی  مشکل بچه ها را حل 
هر نمایشگاه یکی از نیازهای کودکان نیازمند را 
مطرح کنیم تا توجه بیشتری به این موضوع جلب 
شود و افرادی که توانایی دارند، تشویق شوند تا 

در این جهت اقدام کنند. 
: چه کسی در اجرای این پروژه به شما 

کمک می کند؟
نمایشگاه شرکت  والدین همین بچه هایی که در 
کمک  نمایشگاه  برپایی  و  دادن  ایده  در  داشتند، 
می کنند. حرکت مرتبط با بچه هاست و به نوعی 
برگزارکننده هم آنها هستند. بیشتر افراد دیگر هم 
وقتی متوجه هدف ما می شوند، هر کمکی از دستشان 
بربیاید، دریغ نمی کنند. فکر می کنم اگر نمایشگاهی 
از کارهای من نوعی یا یک بزرگسال دیگر با هدف 
خیریه بود و حتی با عنوان کمک به تحصیل بچه ها، 
استقبال کمتری می شد. این احتمال هست که شاید 
بیاید، ولی  به شکلی پای منافع شخصی به میان 
وقتی کارهای بچه ها برای خود بچه ها به نمایش 
دربیاید، هر کسی بشنود برای کمک و همکاری 
استقبال می کند که تا حاال هم همین طور بوده است. 
: بچه هایی که قرار است این پول ها برای 

تحصیلشان هزینه شود، چطور پیدا می کنید؟
از آنجا که این نمایشگاه با همکاری کمپین »تهران، 
مدرسه ای برای همه« انجام شد، آنها با توجه به 
فرم هایی که پرشده اند، کمک ها را در اختیار بچه ها 
قرار می دهند. در مجموع برای ما ساده نیست که 
بچه های نیازمند را پیدا کنیم و پول آن طور که باید و 
شاید بینشان تقسیم شود. به همین دلیل از جمعیت ها 
و خیریه های مختلف که در این زمینه فعال هستند، 
کمک می گیریم. مثال جمعیت امام علی)ع( قول داده 
با ما همکاری کند و چنین بچه هایی را شناسایی و 
به ما معرفی کند یا خودشان پول را به آنها برسانند. 
یک صفحه اینستاگرامی به اسم »روایتگران کوچک« 
هم باز کرده ایم و تا پیش از نمایشگاه بعدی، کانال 
گروه هم راه اندازی خواهد شد. تصمیم داریم در 

این صفحات برای شناسایی بچه ها فراخوان بدهیم.

 صحرا 
بختیاری

مهنازصبورازنمایشگاهنقاشیمتفاوتیکهدرفرهنگسرایارسبارانبرگزارکرده،گزارشمیدهد

حمایت کودکان هنرمند از کودکان نیازمند
از همان ابتدا که 
می خواستیم کار را شروع 
کنیم، ۲۰-۲۵ کودک را 
در نظر گرفتیم و به آنها و 
خانواده شان توضیح دادیم 
که برنامه چیست و چه هدفی داریم. تاکید 
داشتیم که با بچه ها صحبت شود و از 
خوشان بپرسیم آیا دوست دارند برای چنین 
نمایشگاهی، همکاری کنند؟ می خواستیم 
بچه ها بدانند هدف کار ما بیش از نمایش 
آثار آنها، کمک به بچه های دیگر است و این 
نمایشگاه برایشان بهره مادی یا جایزه ای 
نخواهد داشت. می خواستیم بدانیم کدام 
یک این حس را دارند و می خواهند مشارکت 
کنند. این حق انتخاب را به بچه ها دادیم 
که دوست دارند کارهایشان را برای چنین 
هدفی به نمایش بگذارند یا بفروشند تا با 
پولش به بچه های دیگر کمک شود؟ 

به کودکان بازمانده از تحصیل چگونه کمک کنیم؟
دهم آبان ماه، مرحله اول طرح جهاد مهربانی با عنوان »تهران؛ مدرسه ای برای همه« با ثبت نام از شهروندان عالقه مند آغاز به کار کرد. 
در سایت این طرح به آدرس www. jahadiam. ir می خوانیم: »باورش سخت است که در این تهران زیبا و آباد، هزاران کودک 
در نزدیکی و همسایگی ما به دالیل مختلف از جمله فقر، بیماری، کار، عدم حمایت تحصیلی و نظایر آن از تحصیل بازمی مانند. 
متاسفانه کودکان بسیاری در شهر ما دچار این مشکل هستند، هرچند به دلیل ماهیت آن، آمار دقیقی از موضوع در دست نداریم. 
گاهی این کودکان آنقدر به ما نزدیک اند که آنها را نمی بینیم. از نزدیک که نگاه کنیم، آنچه باعث دور ماندن این کودکان از تحصیل 
شده، نوعی فقر و آسیب های ناشی از آن است، بنابراین این کودکان را باید فرزندان معضالت اجتماعی دانست که با محرومیت از 
تحصیل و رشد اجتماعی، پس از چندی خود این معضالت را بازتولید می کنند و متاسفانه به این ترتیب چرخه تولید آسیب های 
اجتماعی ادامه می یابد. چنین وضعیتی بدون شک در شأن شهر ما نیست. شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و غلبه بر این معضل 
و ریشه کن کردن آن نیازمند همیاری همه همشهریان نیکوکار تهرانی است. شما می توانید با مراجعه حضوری به ستاد سازمان 
فرهنگی- هنری شهرداری یا مراجعه به سایت، در این طرح ثبت نام کنید تا به 15 هزار کودک بازمانده از تحصیل شهر تهران یاری 

برسانید. عالوه بر شهروندان، موسسات فعال مرتبط هم می توانند در این طرح ثبت نام کنند.« 

می خواهید کمک کنید یا حمایت یا 
معرفی؟

افرادی که می خواهند به کودکان بازمانده از تحصیل یاری 
برسانند، می توانند به صورت نقدی و غیرنقدی اقدام کنند. 
برای کمک نقدی محدودیتی وجود ندارد و باتوجه به توان 
افراد است. افرادی که آمادگی و امکان آموزش داشته باشند 
نیز می توانند از این توانایی خود استفاده کنند. در سایت 
همیاری  »می خواهم  کنم«،  حمایت  »می خواهم  بخش   4
کنم«، »می خواهم کمک بگیرم« و »می خواهم معرفی کنم« 
پیش بینی شده تا کمک نقدی و غیرنقدی، ارائه خدمات 
آموزشی، مشاوره، درمان و بهداشت و...، دریافت کمک و 

بخش معرفی افراد نیازمند و مشمول طرح را پوشش دهد.

یک پیشنهاد

به  »اژدها  میهمانی می رقصند«،  »گربه  و دوستش در 
و  »من  است«،  من  باشگاه  »اینجا  می رود«،  خانه اش 
مامانم« و... اینها توضیحات ساده و جذابی بودند که 
نقاش های  تابلوهای روی دیوار و زیر اسم  در کنار 
کوچک نوشته شده بود. نام و توضیح تابلوها به اندازه 
تصاویرشان جذاب و دوست داشتنی بود. بعضی هایشان 
پراز رنگ های مختلف و تند بودند و هیچ لکه سفیدی بر 
کاغذ به جا نگذاشته بودند. بعضی  دیگر چنان رنگ شده 
بودند انگار خیال کودک در لطیف ترین ابرها حرکت 
کند و کمترین رنگ ها برایش بیشترین جلوه را داشته 
باشند. حتی اگر اهل نمایشگاه رفتن و نقاشی دیدن 
نباشید، نمی توانستید از تماشای نمایشگاه نقاشی  بچه ها 
صرف نظر کنید؛ خصوصا اگر می دانستید این هنرمندان 
کوچک برای کمک به دوستان ندیده و نشناخته شان 
گرد هم جمع شده  بودند. اسامی کودکان شرکت کننده 
در نمایشگاه هم عبارت بودند از: شایگان حیدری 6/5 
ساله، جانان گلچین ۷ ساله، فرحان زندی 5 ساله، باربد 
عطایی 5/5 ساله، نیایش ارونقی 6 ساله، مانلی شریفی 
3/5 ساله، یارا گلچین 4/5 ساله، کارن صفارزاده 8/5 
ساله، سورنا مستقیم 6 ساله و آوید صفری 4/5 ساله.
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یکی از ویژگی های انسان، این است که اجتماعی 
زندگی می کند و طبیعتا انسانی که در جامعه زندگی 
می کند، نمی تواند نسبت به اطرافش بی تفاوت 
باشد. ما از همان ابتدا که چشممان را باز می کنیم، 
با مفاهیمی مانند عشق، همدردی، همراهی و... 
آشنا می شویم؛ مفاهیمی که همگی می توانند پایه ها 
و ستون های فعالیت های خیرخواهانه را تشکیل 
دهند. از طرفی، عقیده و مذهب هم این گرایش 
آسمانی  ادیان  تمام  به  اگر  می کنند.  تقویت  را 
مفاهیم  این  روی  می شوید  متوجه  کنید،  دقت 
تاکید زیادی شده است. همین عامل باعث تقویت 
فعالیت های خیریه در جوامع قدیم بوده، به طوری 
که ما 2 نهاد روحانیت و بازار را به صورت تنها یا 
با هم به شکل پایگاه های فعالیت های اجتماعی در 
تاریخمان داریم. در کشورهای مسیحی هم نهادی 
ماندن کلیسا پایگاهی مشابه محسوب می شده، 
اما اینکه چه عاملی باعث می  شود این احساس 
کشیده  فرد  نزدیک  اطرافیان  دایره  از  فراتر  به 
شود، به مولفه های دیگری هم مربوط است که 
ما مجموعه آنها را »سرمایه اجتماعی« می نامیم. 
مختلف خودش  در شکل های  این سرمایه هم 
را نشان می دهد؛ مثال زمانی که آگاهی فردی و 
عمومی باال برود، افراد جامعه احساس مسوولیت 
بیشتری نسبت به مردم جامعه شان خواهند داشت. 
سرمایه اجتماعی باعث می شود من به عنوان فردی 
از جامعه ای بزرگ احساس مسوولیت بیشتری کنم. 
از طرفی، می فهمم که سعادت من به نحوی با 
سعادت دیگر افراد جامعه گره خورده و رشد 
انفرادی در جامعه بسیار سخت تر از رشد گروهی 
است، بنابراین می توان گفت هر اندازه سرمایه های 
اجتماعی افراد جامعه مانند تحصیالت، آگاهی، 
اعتماد عمومی و... باالتر برود، به همان میزان 
گرایش آنها برای کمک به دیگران بیشتر می شود.

هند؛ کشوری فقیر با مردمانی بخشنده
نمی توان  دارد و  زیادی  بسیار  فقیران  کشور هند 
گفت که اغلب جمعیت آن را ثروتمندان تشکیل 
می دهند. اتفاقا برعکس، تعداد فقرا در این کشور 
بسیار بیشتر است، اما تعداد تشکل های غیردولتی 
در این کشور بسیار زیاد است. البته این میزان به 
جمعیتشان هم مربوط می شود، اما چرا کشوری مانند 
چین چنین موهبتی ندارد؟! می توان گفت اگرچه توان 
مالی باال که اغلب با سرمایه اجتماعی همراه است، 
می تواند در میل افراد به انجام کار خیر موثر باشد، اما 
تعیین کننده نیست؛ چراکه فعالیت های خیرخواهانه 
اساسا به کمک های مالی محدود نمی شوند. وقتی یک 
فرد در روزهایی به مرکزی مانند کهریزک می رود 
و خدمات رایگان ارائه می کند یا یک پزشک به 
مناسبت های مختلف بیماران نیازمند را به صورت 
رایگان درمان می کند؛ یعنی همه چیز مالی نیست. 
اتفاقا در حال حاضر خیلی از نهادهای خیریه بزرگ 
صرفا ارائه خدمت می کنند و کمک های مالی مستقیم 
به نیازمندان ندارند. در مجموع می توان گفت سرمایه  
اجتماعی به عنوان یک محرک می تواند نقش بسیار 
مهمی در تمایل افراد به انجام امور خیر داوطلبانه 
داشته باشد. این کارها می توانند به صورت شخصی 
انجام شوند یا به صورت حقوقی؛ یعنی نهادی شکل 
بگیرد و از طریق فعالیت های مدون به ارائه کمک 
این مورد  بپردازد که در  به جامعه هدفی خاص 
عالوه بر سرمایه های اجتماعی که مردم را به حرکت 

وامی دارد، بسترهای دیگری هم الزم است تا زمینه 
فعالیت های آنها را به صورت یک نهاد فراهم کند. 
بسترسازی ها باعث می شود نه تنها نهادهای حقوقی 
و  موفق  آنقدر  بلکه  بگیرند،  زمینه شکل  این  در 
موثر عمل کنند که اعتماد مردم به آنها جلب شود 
و به جای تک روی در انجام امور خیرخواهانه به 
سمت فعالیت در این نهادها بروند و منشاء اثری 

بزرگ تر شوند.

ارزیابی از وضعیت کشور
در حال حاضر، ما بالغ بر 19هزار موسسه خیریه و 
سازمان مردم نهاد داریم که در امور مختلف فعال هستند. 
این آمار نشان می دهد ما در زمینه رشد کیفی وضعیت 
خوبی داشته ایم، اما در این مورد باید دو نکته را مدنظر 

داشت؛ یکی اینکه اگر این رشد را روی نمودار بیاوریم، 
متوجه می شویم که روند صعودی منظمی نداشته، بلکه 
در ادواری شاهد فراز و فرود در این زمینه بوده ایم. نکته 
دیگر این است که آیا رشد کیفی و میزان اثرگذاری 
مراکز و نهادهای مردمی ما هم به همین میزان خوب 
بوده است یا نه؟ من فکر می کنم که ما نمی توانیم به 
این سوال جواب مثبت بدهیم. البته نمی خواهم بگویم 
وضعیت بدی داشته  ایم یا از نظر کیفی رشد نکرده ایم، 
بلکه حرف من این است که رشد کیفی نهادهای مردمی 
ما و میزان اثرگذاری آنها به اندازه رشد کمی شان نبوده 
است. البته در کشور ما وضعیت کمک های فردی و 
اقداماتی که از سوی افراد حقیقی می شود، خوب است 
اما وقتی پای کار سیستمی و نهادی به میان می  آید، 

ضعف شروع می شود.

کارهای خیریه و رفتارهای جزیره ای
من فکر می کنم این مشکل بزرگ، ریشه در مشکلی 
بزرگ تر دارد که ما آمایش سرزمینی نداریم. درست 
نمی دانیم در کدام منطقه به چه چیزی و چقدر و از 
چه نوع نیاز داریم؛ یعنی نمی دانیم که در فالن منطقه 
چقدر مرکز ترک اعتیاد نیاز داریم و این مراکز به 
فراخور این منطقه باید از چه نوع و روشی استفاده 
کنند و متعلق به زنان باشند یا مردان یا تمرکزشان 
این  باشد. همه  روی ترک چه نوع موادمخدری 
موارد از طریق انجام مطالعات پیمایشی و رسیدن 
به یک سند جامع آمایش سرزمینی به دست می آید 
که ما جای خالی اش را به شدت احساس می کنیم. 
نبود این مطالعات باعث می شود حتی در بحث نگاه 
آینده نگر هم دچار مشکل باشیم؛ یعنی اگر اقدامی 
هم انجام می گیرد، مقطعی خواهدبود، در حالی که 
اگر دولت این آمایش را در دسترس داشته باشد 
می تواند سازمان های مردم نهاد را به سمت آنچه 
نیاز مردم و جامعه است، هدایت و از رفتارهای 

جزیره ای و متمرکز آنها جلوگیری کند.

موانع سر راه سازمان های مردم نهاد
در کشور ما قانونگذار و سیاست گذاران روی کاغذ 
اهمیت زیادی به فعالیت های مردمی و مشارکت دادن 
مردم برای انجام امور داده اند و این دولت هم عالقه 
به پیاده  شدن این سیاست ها دارد؛ مثال ما در دولت 
فعلی شاهد گشایش های قانونی در مسیر مشارکت هر 
چه بیشتر نهادهای مردمی در امور مختلف بوده ایم که 
به خودی خود اقدام بسیار مهمی محسوب می شود. 

همچنین آیین نامه های زیادی در این مورد صادر 
شده، اما فکر می کنم هنوز هم این حوزه جای کار 
زیادی دارد؛ یعنی مسووالن در رده های مختلف و 
بدنه دولت باید به این باور برسند که نگاه قیم مابانه 
و بدتر از آن رقابتی به نهادهای مردمی نداشته باشند 
و به آنها در هر 3 عرصه سیاست گذاری، اجرا و 
نظارت فرصت حضور دهند. نمی توان گفت که دولت 
خودش سیاست گذاری کند، خودش هم نظارت 
کند و مردم تنها لطف کنند و او را در عرصه اجرا 
یاری بدهند. حتی سیاست گذاران کالن هم به اینکه 
نهادهای مردمی باید در هر 3 عرصه فعال باشند، 
اعتقاد دارند و مصداقش را می توان در دستورالعمل 
مربوط به استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد دید 
که براساس مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات 
کشوری نوشته شده است. در این دستورالعمل  آمده 
که بهره گیری از تشکل های مردمی در حوزه نظارت و 
ارزیابی عملکرد اهمیت زیادی دارد. حتی این موضوع 
در کمیته های پنجگانه ای که سازمان مدیریت اعالم 
کرد، دیده می شود، اما بسیار الزم است که این نگاه 
به بدنه دولت و رده های مختلف آن تسری پیدا کند 
و این مساله یک بلوغ جمعی نیاز دارد. ما باید در 
مجموعه دولت و حاکمیت به این بلوغ برسیم که از 
بزرگ شدن و قدرت گرفتن سازمان  های مردم  نهاد و 
نهادهای خیریه نترسیم و اتفاقا از گسترده شدن دامنه 
فعالیت های آنها استقبال هم بکنیم و از محبوبیت 
این نهادها احساس نگرانی نکنیم چراکه رسیدن به 
هدف که همان ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی 
مردم است، باید برای دولت مهم باشد، نه اینکه چه 

کسی این کار را کرد و به نام چه کسی ثبت شد.

آسیب شناسی وقف در ایران؛ به بهانه آغاز دهه وقف با شعار »همه واقف باشیم«

واقف شو ار نه روزی کار جهان سرآید
من فکر می کنم 

مشکل بزرگ ما در 
عرصه وقف، ریشه 
در مشکلی بزرگ تر 

دارد؛ اینکه ما 
آمایش سرزمینی 

نداریم، یعنی 
درست نمی دانیم 

که در کدام منطقه 
به چه چیزی و 

چقدر و از چه نوع 
نیاز داریم؛ مثال 
نمی دانیم که در 

فالن منطقه به چند 
مرکز ترک اعتیاد 
نیاز داریم و این 
مراکز به فراخور 

این منطقه باید از 
چه روشی استفاده 

کنند و متعلق به 
زنان باشند یا 

مردان یا تمرکزشان 
روی ترک چه 

نوع موادمخدری 
باشد. همه اینها با 
مطالعات پیمایشی 
و رسیدن به یک 

سند جامع آمایش 
سرزمینی به 

دست می آید که 
ما جای خالی اش را 

احساس می کنیم

در گوشه  و کنار دنیا، به خصوص در مناطق 
جغرافیایی ای که خدمات و امکانات کمتری 
در حوزه سالمت فردی و اجتماعی وجود 
خیریه های  فعالیت  و  حضور  الزام  دارد، 
در  استفاده  مورد  منابع  از  یکی  سالمت 
تامین مالی نظام سالمت است، اما اگر از 
شعارهای فراوانی که بر در و دیوار شهرها 
دیده می شود و کمپین های مقطعی و فصلی 
که گاهی حالت مد به خود می گیرند، بگذریم، 
بحث خیریه های سالمت از شعار تا عمل فاصله ای قابل بحث 

و بررسی است.

حضور خیریه در وهله اول بیش از اینکه برای سالمت جامعه 
و خدمات پزشکی الزام آور باشد، برای خود جامعه پزشکی 
نیز به شدت موثر است. به این دلیل که فعالیت های جهادی، 
خودجوش و خیر، در موثر واقع شدن حضور خود پزشک ها 
به عنوان یک انسان اهل خیر در جامعه نیز نقش خواهدداشت 
و این نقش برای مردم تاثیر مثبت روانی همراه دارد. اینکه 
می گویند برخی پزشکان فقط برای پول کار می کنند، واقعا به 
این غلظت صحت ندارد. همین کارهای خیریه ای که پزشکان 
این  برطرف شدن  باعث  انجام می دهند،  ایران  اقصی دنیا  در 
سوءظن نسبت به این قشر شریف جامعه می شود. پزشکان 
ما برای اینکه این باورهای اشتباه را از ذهن مردم کنار بزنند 
می توانند با حضور در این خیریه ها نقش مهمی ایفا کنند و کنار 
آن، خود را مانند بسیاری دیگر از مردم این سرزمین به عنوان 
قشری خیر و دلسوز معرفی کنند. نکته مهم دیگر این است که 
هر پزشکی که وارد فعالیت جهادی و خیریه می شود، الگویی 
برای دیگران خواهدشد؛ دیگرانی که فکر می کنند پزشکان فقط 
به درآمد خود فکر می کنند. در واقع، این اقدام الگوسازی ای 
برای جامعه پزشکان نیز خواهدشد. نکته مهم دیگر برای پزشکان 
ما همین روحیه انسان دوستانه و فداکارانه است که به امید در 
جامعه منتهی می شود و سمت و سوی جامعه را درباره کار 
جهادی و خیر به سویی می برد که به این موضوع مهم برسیم 
که همه چیز پول نیست و انسان می تواند از تخصص خود 
در راستای کمک به دیگران استفاده کرده و شکل دیگری از 
کمک کردن و خیر بودن را در جامعه ساری و جاری و آن 

را به یک باور اجتماعی تبدیل کند. هرچه این موضوع بیشتر 
توسعه داده شود، دامنه فضا و ارتباط پزشکان و مردم هم بیشتر 
خواهد  شد. زمانی که ما خود را در جایگاه یک خیر احساس 
برای  و  راه عمل خداپسندانه  در  از تخصص مان  و  می کنیم 
نیازمندان استفاده می کنیم، توقعمان را هم از فرد نیازمند به 
صفر می رسانیم. حتی بیمار هم اگر گاهی بدخلقی کند، پزشک 
به دیده نمی گیرد و صبوری می کند و خود را دلداری می دهد. 
این کار نوعی انسان سازی و خودسازی و موضوعی است که 
به هر 2 طرف یعنی پزشک و نیازمند منفعت می رساند. ما در 
حال حاضر با حضور آقای رئیسی در آستان قدس رضوی در 
مشهد و مسوولیت ایشان به عنوان معاون امر مستضعفان آستان، 
با برنامه ای مدون در حال پیاده کردن طرحی هستیم که براساس 
آن، هر کسی که عالقه و ارادتی دارد که خادم الرضا)ع( باشد و 
با هر تخصصی که دارد می تواند به مردم خدمت کند. درواقع، 
در این طرح ما قصد داریم دیوارهای حرم مهربان حضرت 
را گسترش دهیم. زمانی که شما به زیارت می روید، اگر تنه 
بخورید، ناراحت نمی شوید یا اگر شیئی روی سرتان بیفتد به 
کسی تشری نمی زنید چون می دانید آقا حاضر و ناظر است. 
ما به دلیل حریم و حرمت آقا با هم مهربان تر برخورد می کنیم. 
ما می خواهیم دیوارهای حرم امام رضا)ع( را تا مرزهای ایران 
امام رضا)ع( فقط مشهد نیست. چطور  گسترش دهیم. حرم 
مردم از همه شهرها از این امام بزرگوار حاجت می گیرند؟ پس 
فقط جغرافیای مشهد و ضریح ملکوتی حضرت در مشهد مهم 
نیست و ما باید تشعشع این عالم ربانی و مهربان را به سراسر 
ایران گسترش دهیم. همان طور که از همه جای دنیا به حضرت 
سالم می رسانند، پس یک پزشک به عنوان خادم الرضا)ع( هم 
می تواند یک روز در ماه را به نیازمندان رایگان کمک کند. این 
طرح در تمام مشاغل به زودی اجرا خواهد شد. همه شیعیان 
آرزوی این را دارند که کفشدار آقا باشند و ما نیز می خواهیم با 
طرح »مهر درخشان« این مهربانی و ارادت را گسترش دهیم تا 
بتواند هم فضایی ایجاد کند که بسیاری از مردم بتوانند افتخار 
خادمی حضرت را دریابند و هم برخی دیگر از این خدمت 
استفاده کنند، حتی اگر یک روز در سال بیایند و در آستان 
قدس  رضوی حضور داشته باشند. با این طرح آرزو داریم که 
دامنه خیرین سالمت را گسترش دهیم و نقشی موثر در این 

خصوص داشته باشیم.

از شعار تا عمل فاصله چقدر است؟
تا زمانی که عملیاتی نشود، شعار است و وقتی عملیاتی شد و 
به عنوان یک جایگاه ارزشی رفتاری و فرهنگی به بطن جامعه 
ورود پیدا کرد، آن زمان دیگر شعار نیست. هر عمل خیری که 
باعث شود شعور اجتماعی ما ارتقا پیدا کند، نمی تواند شعار 
باشد. این عمل باعث خواهد شد شعارها به عمل و فرهنگ 
تبدیل شوند. در نظام ارزشی انسان ها این کمک کردن و همکاری 
با هم وجود دارد، اما نوع کمک کردن را می توان مهندسی کرد. 
حتی یک لوله کش ساختمانی می تواند به عنوان کار خیر خانه هایی 
را که می شناسد و می داند نیازمند هستند، پیدا کند و ماهی یک 
بار رایگان به این خانواده های نیازمند خدمات ساختمانی ارائه 
دهد. پس وقتی این عمل وارد نظام ارزشی و فرهنگی جامعه 
شد، هرکسی در هر حوزه و تخصصی می تواند به همنوع خود 
کمک کند. ما از مرز شعار گذشته  و به عمل رسیده ایم. روز 
تاسوعا من سوار تاکسی شدم و مسیری طوالنی رفتیم. وقتی 
رسیدیم و پرسیدم که چقدر باید پرداخت کنم، راننده به من گفت: 
»همین کار از من برمی آید که امروز را نذر حضرت عباس )ع( 
مسافرکشی کنم.« اینها همه کار خیر است. هر کسی با توجه به 
داشته، توانایی و تخصص خود می تواند کار خیر کند. شعا ما 
در موسسه »مهر درخشان« این است که »هر ایرانی، یک خیر«، 
اما هر کس براساس باور، توانایی و تخصص خودش و البته 

نه شعار، بلکه کار عملیاتی.
ما تیمی به اسم »نورآوران سالمت« داریم که شامل چهره های 
برتر حوزه چشم پزشکی هستند. دکتر قاضی زاده هاشمی هم 
جزو این دوستان هستند. این چشم پزشکان کانتینرهای اتاق عمل 
سیار فراهم کرده اند و به مداوای بیماران می پردازند. قبل از سفر 
این پزشکان یک تیم شناسایی به شهرستان های مختلف می روند 
و در این خصوص ارتباط برقرار می کنند و افرادی را که تمکن 
مالی پایین و بیماری سختی دارند، ثبت نام می کنند. زمانی که 
این افراد به تعداد مشخصی رسیدند، عملیات انجام می شود و 
پزشکان به این مناطق محروم می روند و آنها را مورد مداوا و 
عمل جراحی قرار می دهند. در این دیدارها طی 1 یا 2 روز 
حدود 100 عمل چشمی انجام می شود. بعد از این عمل ها هم 
گفت وگو های شیرین و دلنشینی انجام می شود تا تاثیر این گونه 
فعالیت ها در جامعه نیز جاری شود و پزشکان دیگر نیز برای 
این  کنند. در حال حاضر  آمادگی  اعالم  کارهای خیری  چنین 

 گروه در حال گسترش است. با 5 پزشک شروع کردیم و امروز 
اگر در تمام  تیم را همراهی می کنند.  این  450 چشم پزشک 
تخصص ها نقشه راه و هدف مشخصی وجود داشته باشد حتما 
مسیرها به درستی انتخاب خواهد شد. جامعه هدف نیز به خوبی 
شناخته می شود و اقدامات الزم عملیاتی خواهدشد. پزشکان 
براساس داشته های علمی خودشان فعالیت خیریه انجام می دهند 
و الزم است قبل از انجام امور عملیاتی تیم شناسایی به درستی 
مسائل را بررسی و زیرساخت های کمی و کیفی آن را فراهم 

کند تا کار به نحو احسن به نتیجه برسد.

یک خاطره احساسی و شیرین
خانم 40 ساله ای بود که معلول ذهنی و حرکتی بود. احساس 
قلبی من این بود که این بنده خدا معصوم است چون واقعا از 
لحاظ معلولیتی که داشت، از نظر من معصوم می آمد. از بدوتولد 
مجهل الهویه بود و در یکی از مراکز پزشکی در بم کرمان نگهداری 
می شد. نظر اهالی آنجا این بود که وی عالئم ادامه حیات ندارد 
و هر کاری که می شد برایش انجام شده و دیگر نمی توان تالشی 
کرد. نظرشان این بود که به خوابگاه منتقل شود تا حکم الهی 
درباره اش اجرا شود. از دکتر احمدی سوال کردم که اگر بچه 
خودتان بود، چه می کردید؟ گفت: »حاج آقا! مرا احساساتی نکنید. 
یک راه بیشتر وجود ندارد و آن این است که وی به تهران 
منتقل شود و آب مغزش را خالی کنند و این کار هم آنچنان 
درمانی نیست، فقط فوت او را به تعویق می اندازد.« ما با کمک 
دوستان این دختر را به بیمارستان شریعتی تهران منتقل کردیم 
و یک ماه بستری بود. من به مادریارهایی که می شناختم گفتم: 
»اگر کسی حاجت دارد بیاید برای پرستاری.« از نظر من این 
طفل معصوم فرد خاصی محسوب می شد و مطمئن بودم که 
خدا شاهد و ناظر ماست. 1 ماهه در بیمارستان بستری بود و 
وقتی مرخص شد و به خوابگاه آمد، 6 ماه زندگی و بعد فوت 
کرد. مادریارهایی که از این خانم پرستاری کردند، به حاجت 
خودشان رسیدند. این کار دنیا نیست. یکی از این خانم ها بعد 
از 18 سال و دیگری بعد از 10 سال باردار شدند و حاجت 
گرفتند. مزار این دختر معصوم برای این خانم ها و ما مکانی 
قابل احترام و عزیز است. ما نباید بندگان خدا را دست کم بگیریم، 
بلکه اگر کاری از دستمان برمی آید، نباید کوتاهی نکنیم و خدا 

هم به موقعش دست ما را خواهد گرفت.

»ای رهروی که خیر 
به مردم رسانده ای/
بار  که  رو  آسوده 
بر دوش سائل  تو 
است...« باید آماده 
شویم. تا دیرنشده 
دست  از  وقت  و 
نرفته، باید توشه و 
زاد سفر مهیا کنیم و وسایل سفر را 
کنار بگذاریم. همین امروز و فرداست 
که قرعه به نام ما درآید و بگویند 
فرصت ماندن دیگر تمام شده و باید 
حرکت کنی. همه ما مسافریم. سفري 
پیش رو داریم قطعي. آن سفر همان 
همگاني  و  حتمي  که  است  مرگ 
است. هیچ کس را از این سفر معاف 
نکرده اند. همه طعم این هجرت را 
مي چشند. زمان آن هم معلوم نیست. 
وقتي هم که زمان یک سفر حتمي 
معلوم نباشد، عاقل کسي است که 
کوله پشتي و توشه سفر خود را آماده 
کرده باشد تا هر وقت هنگام سفر 
لوازم  برداشتن  فرصت  فرارسید، 

مهیاشده را داشته باشد.
هر قدر سفر مهم و حساس تر باشد، 
آماده کردن وسایل و لوازم آن اهمیت 
بیشتري پیدا مي کند. وقتي هم که زمان 
سفر مشخص نباشد، کنار گذاشتن 

کوله بار ضروري تر مي شود.
وقف، هم خودش عمل خیر و صالحی 
است و هم یک کوله پشتي پر از خیرات 
و خوبي هاست. توشه اي است مملو از 
حسنات. کوله باري است که مي تواند 
مجموعه اي از لوازمي که انسان در 
این سفر به آن نیاز دارد را در خود 
جاي دهد. اندوخته اي است که تا 
قیامت و هنگامه حسابرسي، صاحبش 

را همراهي مي کند.
به فردي  منحصر  کوله پشتي  وقف، 
دارد.  وی ژه اي  امکانات  که  است 
آن  طرف  یک  که  است  کوله باري 
در  آن  سوي  یک  و  عالم  این  در 
عالم دیگر بازمي شود. دریچه اي است 
براي ارتباط بین دنیا و آخرت. از 
میوه هاي درخت اعمال صالح دنیا 
و  تحفه  آخرت  برای  و  مي چیند 
سوغات می فرستد. صندوقي است 
که نامه حسنات و خیرات را از دنیا 
دریافت کرده و در سریع ترین زمان 
به دست صاحبش در عقبي مي رساند.
و  نیات  به  می تواند  نیز  وقف 
انجام گیرد که  انگیزه های مختلفی 
در این بین یکی از بهترین وقف ها، 
وقف برای سالمت و درمان است، 
چراکه رسیدگی به بیماران و برطرف 
ارزشمند  آنقدر  آنها  حوایج  کردن 
است که پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: 
»هرکس برای برآوردن نیاز بیماری 
و  کند  برآورده  را  آن  بکوشد، چه 
مادر  از  مانند روزی که  نکند،  چه 

زاده شده، پاک می شود.«
با این وصف در عقل و فکر بشر 
نمی گنجد. کسی که برای کمک به 
درمان و مداوای بیماران وقف می کند، 
چه اجر و پاداشی در پیشگاه الهی دارد 
چراکه واقفین این راه، برای بیماران 
بیشتری دلسوزی می کنند و حتی به 
فکر بیمارانی هستند که هنوز پا به 
عرصه وجود نگذاشته اند و اینان چه 
اجر و پاداشی دارند، خدا می داند!

وقف برای دارو، درمان و سالمت، 
هر لحظه قدم برداشتن برای خدمت 
لحظه  هر  نتیجه  در  و  بیماران  به 
و  مغفرت  رحمت،  از  برخورداری 
آمرزش الهی است. پلی است برای 
الطاف  و  عنایات  از  برخورداری 
حضرت دوست. راهی است همیشگی 
برای پاک شدن از گناهان و پاک شدن 
از آلودگی ها. مسیری درخشان است که 
واقف خیراندیش را تا بهشت رهنمون 
می کند و رضایت و رضوان الهی را 

برای او به ارمغان می آورد.
با وقف برای دارو و درمان، می توان 
به بندگان خدا خدمتی همیشگی و 
ابدی کرد. وقف برای تهیه تجهیزات 
پزشکی، شاهراه عشق و دلدادگی است 
که می تواند تا ابد امتداد یابد. شاه کلید 
جلب محبت خالق است. ابراز عشق 
نشانه ای  و  پروردگار  به  همیشگی 

ماندگار از بندگی واقف است.
بیماران  داروی  تهیه  برای  وقف 
نیازمند، نه فقط، مهربانی به یک یا 
چند نفر و برطرف کردن گرفتاری 
چند خانواده و چند بیمار است، بلکه 
رسیدگی و مهربانی به خیل عظیمی از 
عائله خداوند است و باعث تقرب و 
نزدیکی روز به روز واقف خیراندیش 

به پروردگار عالم می شود.
وقف برای برطرف کردن مشکالت 
درمانی بندگان نیازمند پروردگار، نهر 
محبت  که  است  محبت  چشمه  و 
واقف  سوی  به  را  مهربان  خدای 
روانه می کند. حتی آن زمان که او 
و  غربت  در  و  بسته  دنیا  از  چشم 
تنهایی برزخ گرفتار شده و بیش از 
هر زمانی به همراه و همرازی مهربان 
و دلسوز نیاز دارد، چشمه جوشان 
وقفش نوید نگاه مهربان و همراهی 

پروردگارش است.

زیر سقف آسمان

جاده بهشت

 حجت االسالم 
حسین ژولیده
کارشناس وقف

خیریه های سالمت از شعار تا عمل

شهرتم را خرج هدفم می کنم

درحالی که برنده صرف غذا با دی کاپریو برای یک برنامه خیریه معرفی شد، او در رستورانی که از پیش تعیین شده بود 

با دی کاپریو غذا خورد. الیس لوول رقابت صرف غذا با دی کاپریو را برد و با این ستاره سینما در رستوران بی خانمان های 

شهر ادینبورگ غذا خورد. دی کاپریو در این میهمانی شرکت و چندکلمه ای با صدها تن از هوادارانش صحبت کرد. این 

هواداران در هوای زیر صفر درجه در هوای بارانی بیرون رستورانی در مرکز ادینبورگ صف کشیده بودند تا در مراسمی 

که برای جمع کردن پول برای بی خانمان ها ترتیب داده شده بود و دی کاپریو هم در آن حضور داشت، او را مالقات 

کنند. دی کاپریو، بازیگر فیلم هایی مانند »از گور بازگشته« و »تایتانیک« برای ناهار خودن با الیس لوول وارد این شهر 

شد تا در این مراسم که برای کمک به بی خانمان ها ترتیب داده شده بود، شرکت کند. این نخستین دیدار دی کاپریو از 

اسکاتلند بود و او پس از شرکت چهره هایی مانند جرج کلونی و بیل کلینتون در این برنامه در سال های پیش، به نفع 

بی خانمان ها میهمان امسال این مراسم شد. برنده این رقابت گفت: »این بازیگر واقعا خجالتی بود. ماجرا واقعا سوررئال به 

نظر می رسید ولی ما ساعتی را باهم گذراندیم و گپ زدیم.« او افزود: »دی کاپریو درباره برنده شدن ترامپ در آمریکا 

با یکی از آن لبخندهای خاصش گفت همه ما از برنده شدن او دچار شوک شدیم.« دوستداران دی کاپریو با پرداخت 

۵ پوند در رقابتی شرکت کردند تا بتوانند با او در ادینبورگ غذا بخورند. پولی که جمع شده، صرف خرید غذا برای 

افراد بی خانمانی خواهد شد که به پناهگاه های بی خانمان های ادینبورگ مراجعه می کنند. سال پیش، این برنامه با حضور 

جرج کلونی برگزار شد و او در نوامبر ۲۰۱۵ میالدی در چنین برنامه ای برای حمایت از بی خانمان ها شرکت کرد. کلونی 

بعد از آن به یک ساندویچ فروشی در ادینبورگ رفت و با کارکنان آنجا سلفی گرفت. دی کاپریو بعد از ناهار در یک 

مراسم سخنرانی هم شرکت کرد و در جمع بی خانمان ها حضور یافت و برایشان عکس هایش را امضا کرد. سر تام هانتر، 

رئیس »اسکاتیش بیزینس اواردز« که دی کاپریو در آنجا سخنرانی کرد، دراین باره گفت: »دی کاپریو فقط یک بازیگر 

مشهور نیست. او یک پیشگام محیط زیستی است و از شهرت خودش برای بهبود مسائل زیستی جهان استفاده می کند.«

 سیدحسن موسوی چلک
جامعه شناس

 مهدی 
دهقان

مدیرکل امور 
اجرایی و زکات 

کشور
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و  داستان نویس  شاعر،  طلوعی،  محمد 
نمایشنامه نویس متولد 1358 در شهر رشت، که 
در »فرهنگ سالمت« این هفته با او به گفت وگو 
نشسته ام، دانش آموخته سینما و ادبیات نمایشی 
پدر  تربیت های  به  می توان  او  آثار  از  و  است 
)مجموعه  نیستم  ژانت  من  داستان(،  )مجموعه 
داستان، برنده جایزه گلشیری( و رمان تحسین شده  
قربانی باد موافق )برنده تکنیکی ترین رمان جایزه  
ادبی فردا و رمان تقدیرشده  جایزه اول( اشاره 

کرد. با گفت وگوی ما همراه شوید.

: آقای طلوعی! شما در 37 سالگی، یکی 
از موفق ترین داستان نویسان ما هستید. با شما از 
چه زاویه ای باید گفت وگو را آغاز کنیم؟ با شعر، 

با داستان، با سینما و یا تئاتر؟
باشم.  داستان نویس  می دهم  ترجیح  همیشه  من 
تحصیالت همیشه در شخصیت آدم ها تاثیر دارد و 
من به دلیل تحصیالت تئاتری و سینمایی، خیلی 
می دهم  ترجیح  ولی  كرده ام  هم  دیگر  كارهاي 

نویسنده باشم.
: از سبک زندگی تان بگویید.

انگار هر كسی در شمال ایران به دنیا بیاید، همیشه 
طبیعت گراست و میل به طبیعت آنچنان است كه 
تا ابد نشود تغییرش داد، اما سال هاست كه ساكن 
تهران هستم و از آن آدم ها نیستم كه از تهران متنفر 
باشم. تهران را دوست دارم. تهران شهر فوق العاده ای 
برای زندگی است، اگر بتوانیم همدیگر را تحمل 
كنیم، سبک زندگی در شهرهای بزرگ را پیدا كنیم، 
هر كدام عادت كنیم روزانه اوقات فراغتی داشته 
باشیم، با دوستانمان مراوده داشته باشیم، ورزش 
كنیم و با خانواده باشیم، حتما در تهران هم می شود 
خوب زندگی كرد و خوشحال بود. تهران شهری 
بزرگ و پرجمعیت است، باید آدابش را به جا آورد. 
خیلی ها فکر می كنند با زندگي در تهران باید زود 
مرد، ورزش نکرد، سیگار كشید و روابط خانوادگی 
را كم كرد، در حالی كه داشتن روابط سالم با خانواده 
و دوستان، عمر آدم را زیاد می كند، اوقات خوشی 

فراهم می كند و كیفیت زندگي را باال مي برد.
: در چند سالگی وارد تهران شدید؟

من 21ساله بودم كه تهران آمدم. عمران خوانده بودم. 
خوشبختانه كسی به من مهندس نمی گفت. دوستان 
خوبی داشتم؛ از جمله جناب مجید دانش آراسته، 
علیرضا پنجه ای و... این دوستان كمک كردند كه من 
وارد دنیای شعر بشوم. مجموعه شعری هم منتشر كردم.

: شما در باره سبک زندگی در تهران 
بعد  به  توجه  با  به  که  است  این  گفتید. سوال 
مسافت و حجم ترافیک چگونه می شود آن انضباط 
و وقت شناسی مد نظر شما را اجرا کرد؟ گاهی 
برای یک مالقات دوساعته باید دو ساعت زودتر 

حرکت کرد و دوساعت صرف برگشتن کرد.
این اقتضای زندگی در هر شهر بزرگی است. این 
غر زدن ها ناشی از ندیدن و بی خبری از سایر نقاط 
دنیا است. یکی از چیزهای عجیبی كه در تهران با آن 
مواجه بودم، وقت ناشناسی بود. هیچ كس به موقع 
سِر قرار نمی رسد. استادم آقای عبدالهی در زمان 
ورودم به تهران گفت: »در تهران آدم ها وقت شناس 
وقت شناس  باشی،  موفق  می خواهی  اگر  نیستند، 
باش.« این جمله طالیی باعث شد بعدها خودم را 

با شرایط و سبک زندگی در تهران تطبیق بدهم.
: ترافیک سنگین گاهی از عدم رعایت 
قوانین به وجود می آید؛ یعنی اینجا نظم اجتماعی 

و فرهنگ ترافیک رعایت نمی شود.
مسکو و پاریس بدتر از تهران است. وقتی شما در 
بخش های مركزی پاریس زندگی می كنید، داشتن 
و بیرون بردن ماشین، كفر ابلیس است اما همانجاها 
امکانات عمومی است كه كار را آسان كرده. این، آن 
تفاوتی است كه می توان رویش انگشت گذاشت. 
از طرفی، كسانی كه در مركز تهران زندگی می كنند، 
دوتا دوتا ماشین دارند كه یکي را روزهاي زوج 
دربیاورند، یکي را فرد. عادت نکردن و رعایت نکردن 
شرایط زندگی در شهر بزرگ، همه را گرفتار می كند.

: شما با آلودگی هوا چه می کنید؟ وضعیت 
سالمت و ورزش تان چگونه است؟ فضای سبز 

خانه تان چطور؟
من خوشبختانه در شهركی زندگی می كنم كه فضای 
سبز زیادی دارد. از سویی من در تاقچه اتاقم سبزی های 

مصرفی ام را در گلدان ها پرورش می دهم. صیفي 
كار  و...  پیاز  و  مثل شلغم  دارم؛  االن  پاییزی هم 
مفرح و لذت بخشی است. مشکل آلودگی تهران 
كمی خاص است. شاید هوای پاریس بیشتر شبیه 
تهران است. البته این وضع در آنجا راهکارهایی دارد 
مثل ماشین های الکترونیکی یا در روزهای آلودگی 
مترو مجانی است. به نظرم مهم ترین درخواست 
برای كاهش آلودگی از مردم است، نه از دولت و 
شهرداری. البته آنها هم دخیلند اما مردم هستند كه 
مي توانند مشکل را درك و حل كنند. وقتی رسانه ها 
اعالم می كنند امروز و فردا آلودگی شدید داریم، چرا 
ما بی مورد ماشین خودمان را بیرون می بریم، سفر 
زائد می كنیم، خیابان گردی می كنیم؟ و اما ورزش. من 
از نوجوانی چند رشته ورزشی را در سطح قهرمانی 
دنبال می كردم. بعدها به ورزش های گروهی روی 
آوردم، البته همراه دوستان و خارج از قهرمانی، مثل 
فوتبال و والیبال. این هم بیشتر برای دیدار دوستان 
است. در بقیه موارد در فضای شهرك پیاده روی 

می كنم یا آرام مي دوم.
: شما گویا مجرد هستید و تنها زندگی 

می کنید. با آشپزی چه کار می کنید؟
سال هاست كه بیرون غذا نمی خورم و خودم آشپزی 
می كنم. چیزی كه در این سال ها روی زندگی ما 
و حضور در شهرهای بزرگ تاثیر منفی گذاشته، 
رستوران رفتن و خوردن غذاهای فست فودی است. 
آشپزی، انسان را با طبیعت آشتی می دهد. سرشت 
طبیعی انسان بهتر رشد می كند. من رژیم خاصی 
ندارم. فقط به سالم بودن غذا فکر می كنم. غذایم 
بیشتر انواع غذاهای گیلکی است كه جنبه گیاهی اش 
بیشتر است. البته بعد همه  این حرف ها اگر فردا 
افتادم مردم، نگویید كه طلوعی ورزش می كرد، غذای 
سالم می خورد، سیگار نمی كشید، پس چرا مرد؟ 
اینها در كیفیت زندگی اثر دارد، نه در كمیت زندگی. 
آدم هایی هستند كه سالم هم زندگي نمي كنند اما 
عمر درازی هم دارند. مرگ دست خودمان نیست.
می شناختم.  را  شما  نوجوانی  از  من   :
می دیدم که گرایش شما بیشتر به ادبیات و هنر است. 

اولین کتاب تان که شعر بود، خیلی امیدوار کننده 
بود، گرچه بعدها در دیگر رشته ها هم موفق بودید 
و کارتان را خوب مدیریت کردید و آثارتان از 
که  اما چه شد  کرد،  عبور  هم  مرزهای کشور 

شعر را رها کردید؟
شعر رهایم كرد. مجموعه شعرم به نام »خاطرات 
بندباز« منتشر شد. بعد از آن هم شعر گفتم. از آنجایی 
كه شعر برایم مفهوم برون گرایانه ای داشت و چیزی 
نبود كه در خلوت پیگیری اش كنم، پس ترجیح دادم 
كه شعرهای خوب دوستان را تعقیب كنم و لذت 
خلق شعر را در كارهای دیگران جستجو كنم، از 
جمله در شعرهای خود شما. الزامی ندارد كه آدم از 
هر چیزی كه لذت می برد، خودش تولیدش كند. از 
یک جایی ادبیات داستانی برایم جدی شد، زمانی كه 
سینما خواندم و فیلمنامه نویس شدم، تئاتر خواندم و 
نمایشنامه نویس شدم. سینما و تئاتر تدریس كردم، 
گرچه آن كارها را تجربه كردم تا به داستان نویسی 
برسم كه تا حدودی رسیدم و داستان ها هم موردتوجه 

جامعه ادبی قرار گرفت.
: بعد از شعر و شاعری چه اتفاقی افتاد؟
»قربانی  نام  به  كردم  چاپ  1386رمانی  سال  در 
باد موافق« كه چند جایزه را برد؛ از جمله جایزه 
تکنیکي ترین رمان سال را. در سال 1390 مجموعه 
داستان »من ژانت نیستم« چاپ شد كه آن هم جایزه 

گلشیری را برد. بعد مجموعه داستان »تربیت های 
پدر« و رمانی هم تا چند ماه دیگر منتشر می كنم 

به نام »آناتومی افسردگی«.
و  شما  داستان های  خب،   :
می گیرد؟  سرچشمه  کجا  از  شخصیت هایشان 

تجربه های زیستی شما چقدر زمینه ساز است؟
تجربه های  بیشتر  نیستم«  ژانت  »من  داستان های 
زیستی جعل شده بود برای تبدیل شدن به ادبیات 
و بیشتر شبه خاطره به نظر می رسید ولی هیچ كدام 
واقعیت نداشت، اما نام شخصیت های واقعی داستان، 
ضیا كه پدرم بود، سارا كه خواهرم بود و شیرین كه 
نام مادرم بود، در داستان  ها استفاده كردم، یک سری 
از خصوصیات آنها و یک سری هم از خصوصیات 
آدم های دیگری كه می شناختم، در هم تركیب شده.
: از داستان هایتان هم چیزی ترجمه شده؟
بله، به انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و روزنامه ها و 
مجله های ادبی خارجی و امیدوارم كه رمان بعدی ام 
هم ترجمه بشود چون كارگزار ادبي ام مقدمات آن 

را فراهم كرده.
: شما مدام در سفرهای خارجی هستید، 
این سفرها فرهنگی است یا تفریحی و گردشگری؟
من به اكثر كشورهایي كه رفته ام، برای نوشتن بوده. 
برای مجموعه داستان بعدی ام به بیشتر كشورهای 
اطراف ایران رفته ام چون وقایع داستان در آنجاها 

اتفاق می افتد. به سوریه  در حال جنگ رفته ام كه 
بتوانم داستان بنویسم. در عراق بحران زده و افغانستاِن 
در حال انفجار هم رفته ام كه داستان بنویسم. همیشه 
دیگر  سرزمین های  آدم های  با  بده بستان  حال  در 
ناشران و سرویراستاران دیگر كشورها  با  هستم. 

هم مالقات دارم.
: درباره تعامل فرهنگی و اینکه امثال من 
و شما چگونه می توانیم آثارمان را برون مرزی 

کنیم، صحبت کنید.
و  هنر  زبان  كه  بگویم  باید  این مصاحبه  در حد 
ادبیات، جهانی است. مشکل ما با جهان، این نیست 
كه زبان فارسی در جهان كم گویش ور یا مهجور 
است؛ اتفاقا تعداد جمعیت فارسی زبان در جهان 
از زبان ایتالیایی و ژاپنی و تركی بیشتر است. ما 
مشکل ارتباط با قواعد دنیا را داریم. خیلی ها فکر 
می كنند اگر كتاب های ما به دیگر زبان ها ترجمه 
نمی شود، به علت عضو نبودن ما در كنوانسیون برن یا 
كپی رایت است. البته این مشکل ما هست اما مشکل 
اولیه نیست. اگر ما كپی رایت را رعایت نمی كنیم، 
آنها كه رعایت می كنند. مشکل ما رعایت نکردن 
ورود به بازار بین المللی ناشران است كه این هم 
به تنهایی از دست شاعر و نویسنده برنمی آید. این 
كار باید به وسیله ناشران ما اتفاق بیفتد كه آنها هم 
به دلیل عدم آگاهی و ندانستن زبان و... نمی توانند 
چنین ارتباطی برقرار كنند. چنین مشکلی در سینما 
وجود ندارد. آنجا تهیه كننده و پخش كننده دارند كه 

ارتباط برقرار می كنند.
: از دستاوردهای خودتان در این زمینه 

بگویید.
نویسندگان، حركت های فردی زیادی انجام داده اند. 
است.  راه  تنها  ولي  نیست  حرفه ای  رابطه ها  این 
كتاب شما باید در ایران، فروش باالیی داشته باشد 
و ترجمه هم شده باشد؛ آن وقت ناشران خارجی 
ترغیب می شوند كه حق اثر را از ناشر شما بخرند، 
كتابی كه گویای زمانه ی امروز باشد، یعنی معاصریت 
داشته باشد، مقبول تر است. این در سینما اتفاق افتاده؛ 
بازنمایی شرایط  مثل فیلم های اصغر فرهادی كه 
امروز زندگی ایرانی است. ادبیات هم اگر به این 
مرز برسد، برای آنها جذابیت دارد، چون مایل هستند 
جهان ایرانی را بشناسند. در مورد خودم یاد گرفته ام 
كه تا چیزی چاپ نشود، مذاكره با ناشر خارجی 
بی معناست چون ممکن است سال ها مذاكره كنید 
اما به نتیجه ای نرسید. در واقع، باید بازتاب اثر را 
در داخل دید. كارگزار ادبی من در حال مذاكره با 
كارگزار ایتالیایی و ناشران اروپایی و عربی است 

برای كتاب بعدی ام.
داستان  نوشتن  برای  که  گفتید  شما   :
به کشورهای دیگر سفر می کنید، آیا این برای 
یافتن آدم ها و سوژه هاست؟ و در این مورد چه 

خاطره ای دارید؟
در مجموعه داستان چاپ نشده هفت گنبد، یک ایده 
مشترك فرهنگی بین كشورهای منطقه خودمان وجود 
داشت، مثال داستانی در عمان نوشتم كه نیروهای 
ایرانی در ظفار بودند كه البته قبل از انقالب اتفاق 
افتاده یا داستانی كه در سوریه نوشتم، ایده اش از 
آنجا شروع شد كه نیروی صلح بان ارتش ایران در 
سال 1355 از طرف سازمان ملل مسئول صلح بانی در 
بلندی های جوالن بین اسرائیل و سوریه شده بودند. 

در واقع داستان ها ریشه تاریخی اجتماعی دارند.
: شما بر اساس اسناد و منابع موجود به 

دنبال چنین سوژه هایی می روید؟
نه، اصال. اینها اتفاق افتاده و وجود دارد. آدم وقتی 
به عنوان توریست به جایی می رود، مدت ها طول 
می كشد تا الیه های توریستی از بین برود. من به 
همین خاطر از میدان تره بار مواد آشپزی می خرم تا 
از آن سطح توریستی رستوران رفتن خارج بشوم و 
در زندگی واقعی مردم، سبک زندگی شان را پیدا كنم.

: در واقع، باید گفت شما مسافری در حال 
سفر هستید، نه صرفا یک گردشگر که دیدارهایش 
قبال تعیین شده و دفترچه راهنمایش هم وجود دارد؛ 
بلکه سفر به ناشناخته ها وجود دارد، سفری که 
مکانی را به مکانی دیگر سنجاق می کند. پس باید 
سطح ظاهری از بین برود تا شباهت ها پیدا شود.
دقیقا. من داستان »لکه« خانم زویا پیرزاد را هیچ وقت 
فراموش نمی كنم. داستان زنی بود كه وسواس از بین 
بردن لکه ها را روی اشیا داشت، در ایروان ارمنستان 

پیر زنی را دیدم كه آب ژاول می فروخت برای از 
بین بردن لکه ها. ایده ای به ذهنم رسید كه داستانی 
از زندگی پیرزن بسازم. این مجموعه )هفت گنبد( 
در كشورهای اطراف خودمان رخ می دهد. مجموعه 
كه  دریا«  »هفت  نام  به  می كنم  كار  دارم  دیگری 
ماجراهایش بیشتر در كشورهای اطراف مدیترانه 
دارد.  مدیترانه ای  مشترك  فرهنگ  یک  می گذرد. 
و  فرانسه  ایتالیا،  كرواسی،  آلبانی،  به  همین  برای 
تركیه سفر كردم تا آن فرهنگ مشترك مدیترانه ای 

و ساختار اجتماعی اش را به دست آورم.
: 7 دریا، 7 گنبد، این عدد 7 چه نقشی 

در ذهن و داستان های شما دارد؟
كالسیک  ادبیات  از  نیز  و  است  سمبلیک  كمی 
می آید. من شیفته هفت پیکر نظامی هستم و آن 
داستان هایی  دخترهایی كه در گنبدهای آن قصر 
تعریف می كردند، آن زن ها ایده  تعریف داستان های 
من هستند. داستان هایم شاید بازسازی هفت گنبد در 
قالبی مدرن باشد. در هفت دریا هم چنین خواهم 
كرد. كهن الگوهای داستان های كالسیک تاثیرش 
در چنین كارهایی مشخص است. نوعی بازسازی 

در زمان و مکان جدید.
: شما ظاهرا سفرهای غیرمعمول و متفاوتی 
دارید. وجه تمایز، تشابه و وجوه اشتراک انسان ها 

را چگونه دیده اید؟
به نظرم وجوه اشتراك، بیشتر بوده. اگر چیزی به 
انسان ها  ما  نداشت،  وجود  كشورها  مرزهای  نام 
عادت نمی كردیم كه خودمان را به چیزی بنامیم یا 
با یک هویتی خودمان را تعریف كنیم، می دیدیم 
كه انسان ها چقدر به همدیگر شبیه هستند. مثال ما 
بیشتر شرق آسیایی ها را شبیه هم می بینیم. اروپایی ها 
و آمریکای التینی ها را هم. آنها هم همین تعریف را 
از ما دارند. بین مردم خاورمیانه فرقی نمی گذارند. 
اینها وجه ظاهری است تا وقتی آدم ها دهانشان بسته 
است. اما همین كه دهان باز شود و به سخن آید 
و وارد جزییات شود، تفاوت ها مشخص می شود 
اما باز همین كالم و كلمات در جایی به مرزهای 
انتزاعی خود می رسند و وجه تشابه و اشتراكات 
آدم ها و زندگی بیشتر و گاه یکسان می شود: زیبایی 
و زشتی، بد و خوب، تولد و مرگ، محبت و عشق 
و... همان مفاهیم و صورت ازلی و كهن هستند كه 
وجه درونی و ازلی انسان ها را تشکیل می دهند. انگار 
آدم هایی هستیم كه در كلیات، همه با هم شریک 
هستیم و در جزییات تصمیم گرفته ایم متفاوت باشیم.

یا  مهاجرت  ادبیات  درباره  نظرتان   :
نویسندگان مهاجر چیست؟

به نظرم در ادبیات مي شود مهاجرت كرد اما مهاجرت 
در زبان ناممکن یا بسیار سخت است. جز یکي دو نفر 
در تاریخ ادبیات این مهاجرت زباني نتیجه  درخشاني 
نداشته اما مي شود در سرزمین ادبي مهاجرت كرد 
و داستان را در زمان و مکان دیگري گفت. اگر 
بخواهم تشبیهي كنم، مي توانم بگویم ریشه  درخت 
بارآور را نمي شود جابه جا كرد اما برگ و گل را 

مي شود همه جا برد.
: در کارهای شما وجه غالب سینمایی 

بیشتر به چشم می خورد.
با اینکه سینما خوانده ام، تمام سعی ام بر آن است 
كه چنین شباهتی به وجود نیاید، چون از سینما 
متنفرم. سعی می كنم داستانی بنویسم كه نشود به 
سینما تبدیلش كرد. ادبیات می تواند چیزهایی را 
منتقل كند كه سینما از آن عاجز است. الزامی نیست 
كه ما رمان را تصویری بنویسیم. ما می توانیم درباره 
مفاهیم مشترك بشری بدون تصویرسازی بنویسیم 

كه همه جا هم فهمیده شود.
ایران  در  می توان  نویسندگی  راه  از   :

زندگی کرد؟
من كه توانستم و دارم ادامه می دهم.

: در پایان؟
امیدوارم سالمت به مد، تبلیغات و ابزار فخرفروشی 
كالس های  می روند  بسیاری  االن  نشود.  تبدیل 
اجتماعی شان  شبکه های  در  بتوانند  كه  ورزشی 
این هم جوری وارونگی مرض  عکس بگذارند. 
است. سالمتی بیش از هر چیزی باید نیاز باطنی 
آدم ها باشد و روی سبک زندگی  تاثیر بگذارد، روی 
شیوه رابطه مان تاثیر بگذارد تا كیفیت زندگی مان در 
مراودات مان، در رابطه های خانوادگی و دوستانه مان 

ارتقا یابد و این وضع تداوم پیدا كند.

گفتوگویایرجضیاییشاعربامحمدطلوعیشاعر،داستاننویسونمایشنامهنویس

رانندگی در قلب پاریس، کفر ابلیس است!

از خودمان شروع کنیم
ترافیک مسکو و پاریس بدتر از ترافیک تهران است. وقتی شما 
در بخش های مركزی پاریس زندگی می كنید، داشتن و بیرون 
بردن ماشین، كفر ابلیس است اما آنجا امکانات عمومی است 
كه كار را آسان می كند. این، آن تفاوتی است كه می توان رویش 
انگشت گذاشت. اما شما می بینید كسانی كه در مركز تهران 
زندگی می كنند، دوتا دوتا ماشین دارند كه یکي را روزهاي زوج 
دربیاورند، یکي را فرد! عادت نکردن و رعایت نکردن شرایط 

زندگی در شهر بزرگ، همه را گرفتار می كند.

هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال( 100,000 تومان است. 
برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان 
در وجه نشریه سالمت  به شماره کارت 5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد 

نوین واریز نمایید.
شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی 
بلله تلفن 9-22887357 اعللالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان 

دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان آذر 95 است.

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

امور مشترکین:

22887357-9



 محمدرضا 
قائدی

کارشناس 
صنعت آب

در بخش اول »هشدار سبز« گفته شد 
که اگرچه میزان رسمی گرمایش زمین 
حدود 0/85 درجه سانتی گراد است 
که از میزان گرمایش سطح اقیانوس ها 
محاسبه می شود، اما همین میزان اندک باعث تغییرات 
اقلیمی شده و در آینده ای نه چندان دور طبیعت زمین 
را تهدید می کند. در ادامه به 2 پرسش، پاسخ می دهیم:

1( برای کاهش سرعت گرم شدن زمین چه کاری از 
دست ما برمی آید؟

کمتر مصرف کنید، کمتر رانندگی کنید. شما می توانید از 
راه هایی ساده از میزان انتشار گازهای گلخانه ای کم کنید. 
درزهای خانه تان  انرژی،  در مصرف  برای صرفه جویی 
را عایق بندی کنید. یک ترموستات هوشمند درون خانه 
زمانی  کنید.  استفاده  کم مصرف  المپ های  از  بگذارید. 
که در اتاق حضور ندارید چراغ اتاق را خاموش کنید. 
با اعمال برخی چاره اندیشی ها از سفرهای شخصی تان 
تا حد ممکن بکاهید یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنید. غذای کمتری دور بریزید و کمتر گوشت بخورید.
شاید یکی از مهم ترین کارهایی که افراد می توانند انجام 

دهند، کاهش سفرهای هوایی است. کاهش تنها 1 یا 2 سفر 
هوایی در سال به اندازه مجموع همه اقداماتی که گفتیم 
می تواند در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای موثر باشد.
با تمام این اقدامات دانشمندان عقیده دارند بدون اعمال 
سیاست های کالن دولتی و ملی نمی توان انتظار تحولی 
در زمینه سیستم انرژی داشت، پس با صدای بلند از حق 

شهروندی خود برای کاهش گازهای گلخانه ای و آینده ای 
ایمن برای فرزندانتان بگویید.

2( نکات امیدبخش در این موضوع چه هستند؟
زمین  دارند؛  امید  پیش بینی نشده  اتفاقات  به  دانشمندان 
نسبت به آنچه امروزه تصور می شود حساسیت کمتری 

به گازهای گلخانه ای نشان دهد. جانوران و گیاهان برای 
تغییراتی که ناگزیر به نظر می آیند، انطباق بیشتری از خود 
نشان دهند. جوامع بشری بتوانند با اعمال سیاست هایی 
میزان انتشار را مهار کنند و پیشرفت فناوری به حدی 
باشد که با استفاده از دانش نوین بتوان میزان انتشار را 
تحت کنترل درآورد و با تغییرات اقلیمی هماهنگ شد.

البته متغیرهای بشرساخته به کل مستقل نیستند. بی تردید، 
پیشرفت های فناوری که باعث ارزان تر شدن انرژی های 
پاک نسبت به سوخت های فسیلی می شوند باعث می شوند 
سیاست های دوستدار محیط زیست آسان تر و سریع تر به 

اجرا درآیند.
تمام  که  دارند  را  این  ترس  دانشمندان  دیگر،  از سوی 
مثال حساسیت  بیفتند.  اتفاق  برعکس  امیدبخش  نکات 
زمین به انتشار گازهای گلخانه ای به جای کمتر شدن، 
بیشتر شود. گرم شدن زمین در زمان ما، باعث ایجاد آشوب 
و هرج ومرج در طبیعت جهان شده که به نظر می رسد 
این آشوب هر روز بدتر می شود، نه بهتر. به این ترتیب 
دانشمندان می گویند رها کردن زمین به امید حدوث وقایع 
پیش بینی نشده خوب درواقع رفتن به استقبال خطر است. 

به نظر آنها، تنها راه کاهش خطرات کاهش انتشار است.

7محیطزیست شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج

قاب سبز

هشدار سبز

نگین انگشتری بیابان  را دریابیم
شناخت بسیاری از مردم امروز نسبت به گورخر همان است که در فیلم های مستند 
آفریقا دیده اند، یعنی جانوری مانند اسب با بدنی سفید و راه راه های سیاه. حتی بسیاری 
از نگارگران و هنرمندان جوان ایرانی برای ترسیم بهرام  گور یا رستم حین شکار از 
همان گورخر آفریقایی استفاده می کنند که البته اشتباه بارزی است. حقیقت این است 
که گورخر ایرانی که هم اکنون به شدت در خطر انقراض قرار دارد، بسیار متفاوت از 
گورخر آفریقایی است. گورخر ایرانی دارای بدنی خاکی رنگ و بدون راه راه است و 
روزگاری در تمام بیابان های ایران جوالن می داد. زیستگاه این جانور زیبا تا پارک ملی 
کویر در جنوب ورامین ادامه داشته و آخرین گورخرها در سال 1363 در این منطقه 
دیده شدند. این 3 راس گورخر هم شاید با تیر یک شکارچی یا شاید هم با گلوله های یک قاچاقچی 
مواد مخدر کشته شده اند و این حیوان زیبا برای همیشه تکاپو برای زندگی را در این منطقه رها کرد.

امروزه تنها حدود 600 راس گورخر در منطقه حفاظت شده بهرام گور اطراف نیریز فارس زندگی می کنند 
که خوشبختانه تعداد آنها نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است. تعداد ناچیزی هم در پارک ملی 
توران زندگی می کنند. زیرگونه های دیگری از گورخر آسیایی در کشورهای اطراف ما زندگی می کردند که 
بیشتر آنها منقرض شده اند و از شرق دریای سرخ در جزیره العرب تا آسیای صغیر پراکنده بودند. در کتب 
مقدس عهد عتیق یهودیان مانند زبور داوود به کرات از این حیوان زیبا یاد شده است. در قرآن مجید هم نام 
این حیوان ذکر شده است. در شاهکارهای ادبیات فارسی هم نام گورخر بسیار آمده و داستان های زیادی 

هم درباره آن گفته شده است. همه اینها نشانه ای است از اینکه تعداد این حیوان چقدر زیاد بوده است.
حس بینایی، بویایی و شنوایی گورخر بسیار قوی است و می تواند مسافت های طوالنی را با سرعت حدود 
60 کیلومتر بر ساعت بدود، اما متاسفانه هیچ کدام از اینها برای فرار از دست شکارچیان حریصی که با 
خودروهای بیابانی و تفنگ های دوربین دار دنبال شکار این حیوان بودند، کافی نبود. اشغال زیستگاه های 
این جانور و کندی تولید مثل هم مزید بر علت شد و این گونه بود که این حیوان در لبه انقراض قرار 
گرفت. گورخر از طعمه های اصلی شیر ایرانی هم بود که حاال دیگر در ایران نمی غرد، اما اصال چرا باید 
برای انقراض گونه هایی مانند ببر مازندران و شیر ایران و در خطر انقراض قرار گرفتن جانورانی مانند 
یوز و گور ایرانی به ماتم بنشینیم؟ زیرا طبیعت زیباست و با انقراض هر گونه جانوری یکی از معجزات 
خلقت از دست می رود. اگر این جواب هم برایتان قانع کننده نیست باید بدانید که در طبیعت همه چیز 
مانند حلقه های زنجیر به هم متصل است؛ رفتن ببر مازندران، رفتن شیر ایرانی و رفتن گورخر ایرانی 

نشان از آن دارد که تندباد نیستی وزیدن گرفته است. دیر یا زود، این تندباد به جان ما خواهد افتاد.

طرح سبز

یادداشت سبز

پیشنهاد سبز

گزارش سبز

اخبار سبز

اخیرا در همایش مسوولیت اجتماعی که در محل اجالس سران با حضور روحانی، 
انتهای سخنرانی  رئیس جمهور، برگزار شد، حضور داشتم. ریاست جمهوری در 
خود نکته ای را عنوان کرد که زبان حال کشور بود: »مسائل اصلی امروز کشور 
ما اشتغال، آب و محیط زیست است.« ایشان اضافه کرد که: »براساس گزارشی از 

وزارت نیرو، 30درصد آب در شبکه های آبرسانی تلف می شود.«
صحبت های آن روز رئیس جمهور خاطره ای را به یادم آورد؛ »حدود 10 سال پیش 
جلسه ای با یک شرکت اروپایی داشتم که در آن روشی نو برای ترمیم شبکه های 
آبرسانی شهری معرفی می شد. در این روش بدون کندن مسیر لوله، یک لوله نرم 
متشکل از موادی که به مرور زمان سخت می شود، درون لوله های پوسیده موجود رانده و به این 
ترتیب لوله ای جدید داخل لوله های موجود ایجاد می شود. سپس با استفاده از یک ربات کوچک محل 
انشعابات مجددا داخل لوله جدید ایجاد و درنهایت نشت لوله های پوسیده به خوبی کنترل می شود.
آنچه از آن کارشناسان اروپایی شنیدم، می توانست نویدی باشد برای حل یکی از مشکالت آبی 
کشور؛ یعنی نشت آب از لوله های آبرسانی شهری. کاری شدنی به نظر می آمد، با این حسن که 
لوله بدون نیاز به حفر تمام مسیر ترمیم می شد و با دسترسی به نقاط معین عملیات ترمیم لوله به 
انجام می رسید. براساس عالیقم در سفری که کمی بعد از جلسه به اروپا داشتم، پیگیر ماجرا شدم 
و با صرف یک روز وقت از کارخانه و روش های اجرا و بازدید، هزینه های الزم برای انتقال این 
فناوری به کشور را نیز برآورد کردم و درنهایت به این نتیجه رسیدم که می توانیم در کشورمان با 

هزینه ای منطقی از این فناوری بهره مند شویم.
گزارش مفصل موضوع را تهیه و به صورت جامع به دوستی ارائه کردم که آن زمان از قضای روزگار 
ازجمله متولیان امر آب بود. درخاتمه گزارش جوابی شنیدم که با باورهای امروز ما فرسنگ ها فاصله 
دارد؛ »فالنی، فضا برای کارهایی از این نوع فراهم نیست و اصوال فعال دغدغه های این چنینی نداریم.« 
این ماجرا را از آن رو تعریف کردم تا بدانید راه درازی در این 10 سال طی شده تا امروز آب و 
محیط زیست جزو 3 دغدغه اصلی باالترین مقام اجرایی کشور جا گرفته اند که البته به باور نگارنده، 
اگر اولویت های سه گانه برعکس نیز شود، جا دارد، اما راهی طوالنی تر برای تحقق راهکارهای 
مورد نیاز برای رفع معضالت باقی مانده و به طور قطع بدون ایجاد عزم ملی در تمام کشور و در 

تک تک ساکنان سرزمین ایران این امور تحقق نخواهند یافت.

مدیریت پسماند را باید از دل خانه ها آغاز کرد. ژاپن به عنوان 
یک کشور پیشرفته، در محاصره دریاست و با محدودیت 
زمین مواجه است. به همین دلیل دفن پسماند را به عنوان 
آخرین راه و روش دفع برمي گزیند. فرهنگ مدیریت پسماند 
در کشور چشم بادامي ها یک فرهنگ نهادینه شده است. اگر 
این فرهنگ در میان شهروندان ما نیز به یک فرهنگ غالب 
تبدیل شود، مي توان در بسیاري از بخش ها صرفه جویي هاي 
قابل تأملي داشت. در اینجا چند راهکار براي کاهش حجم 
خشک  و  تر  زباله هاي  تفکیک  به  کمک  و  زباله هاي  تر 

پیشنهاد مي کنیم:
تفکیک  به  کمک  و  زباله هاي  تر  حجم  کاهش  براي   )1
زباله هاي تر و خشک از چند سطل زباله با رنگ هاي مختلف 
در کنار هم استفاده کنید. پیشنهاد ما این است که از یک 
سطل زباله سبز براي پسماندهاي خشک و یک سطل زباله 
قرمز براي زباله هاي تر استفاده کنید. در صورتي که در خانه 
باغچه دارید یک سطل هم براي سبزي ها و پوست میوه ها 

بگذارید و از آن براي تهیه کمپوست استفاده کنید. براي 
حفظ بهداشت، پیشگیري از آلودگي و مبارزه با حشرات 

زباله هاي تر را در سطل دردار قرار دهید.
2( مقواها و بسته بندي ها را دور نریزید 

آنها  از  امکان  در صورت  و 
مي توانید  کنید.  استفاده 

با  را  کفش  جعبه 
یا  و  کادو،  کاغذ 

رنگي  کاغذ 
و  بپوشانید 

براي 

نگهداري سي دي و لوازم شخصي بچه ها از آن استفاده کنید.
3( قوطي هاي شیشه اي و پالستیکي را پس از مصرف 
شسته و خشک کنید و براي نگهداري مواد غذایي 
از آنها استفاده کنید. شیشه مربا، عسل 
و سس مایونز براي نگهداري 
سبزي هاي خشک مناسب 
مي شود  باعث  و  است 
عطر سبزي مدت زمان 
بیشتري حفظ شود.

خرید  هنگام   )4
قابل  برچسب  به 
دقت  بازیافت 
و  کنید 

محصوالتي را خریداري کنید که زباله کمتري تولید مي کنند. 
برخي تولیدکننده ها محصوالتي مانند عسل و سس مایونز و 
شکالت صبحانه را در ظرفي شبیه لیوان بسته بندي مي کنند. 
پس از استفاده از این محصوالت نه تنها زباله تولید نمي شود 
بلکه یک دست لیوان هم به لوازم آشپزخانه اضافه مي شود 

که قابل استفاده است و دور ریخته نمي شود.
5( کنار سینک ظرفشویي و دستشویي سرویس بهداشتي 
با این کار مي توانید مایع  جاي مایعي پمپي نصب کنید. 
دستشویي و مایع ظرفشویي را در بسته بندي بزرگ خریداري 
کنید و به تدریج در این ظروف بریزید و عالوه بر استفاده 
راحت تر جاي چندقوطي  پالستیکي را در سطل زباله تان 

خالي کنید .
6( با ظرف ماست و قوطي شیر براي بچه ها اسباب بازي 
و جامدادي لیواني و قلک درست کنید و با رنگ اکریلیک 

روي آن را به سلیقه خودتان تزیین کنید.
 منبع: سایت شهرداری اسالمشهر

ناگهان چه زود، دیر می شود

6 پیشنهاد برای مدیریت پسماند خانگی
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در چند هفته اخیر، پای صحبت های دکتر حسین جعفری، 
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران، نشستیم تا 
از گوشه های تاریک و روشن و خبرهای خوب و بد 
درباره یکی از بزرگ ترین مشکالت کالنشهرهای جهان 
)مشکل زباله( باخبر شویم. دکتر جعفری با دقت از تفکیک 
زباله تر و خشک آغاز کرد و به مشکل الستیک های 
فرسوده و خالءهای قانونی در زمینه دفن پسماند و نبود 
زباله سوزها در کشورمان و اهمیت امحای مخصوص 
زباله های بیمارستانی و زباله های الکترونیکی پرداخت که 

این آخری به کلی در کشور ایران موضوعی است فراموش شده و 
نادیده گرفته و اینکه به خصوص در موضوع مدیریت زباله نقش 
آگاهی رسانی و همکاری مردم اگر نگوییم به اندازه مدیران، اما 

به هرحال نقشی چشمگیر است.
شاید کمتر کسی از میان ما مردم بداند که ازجمله مسائل مدیریت 
»با  پسماند حجم آن است. دکتر جعفری دراین باره می گوید: 
تمهیداتی بسیار ساده می شود حجم زباله را کم کرد. این کار 
نه تنها جمع آوری و دفن یا بازیافت آن را آسان تر می کند، بلکه 
باعث کاهش آلودگی زباله می شود. هرقدر زباله آب کمتری داشته 
باشد، زودتر تجزیه می شود و شیرابه کمتری از آن نشت می کند 
و آلودگی کمتری هم دارد.« وی برای این کار چند پیشنهاد ساده 
دارد؛ تفاله چای را مستقیم درون ظرف زباله نریزید. با ریختن تفاله 
چای درون سبدهای کوچکی که در اغلب سینک های ظرفشویی 
منازل وجود دارد، می توان روزانه 200 تن از وزن 7هزار تنی زباله 
تهران کم کرد یا خریدن سبزی پاک کرده به جای سبزی هایی که 
به شکل سنتی در میادین تره بار یا بیشتر مغازه های میوه فروشی 
عرضه می شوند می توان تا میزان چشمگیری از حجم و وزن 

زباله های شهرمان کم کرد. ختم کالم اینکه تا می توانید 
آب پسماند را بگیرید.

در سایت تخصصی مهندسی بازیافت می خوانیم:
»... در کشور ما ایران با محاسبه 800 گرم پسماند سرانه، 
هر روزه بالغ بر 50هزار تن مواد زائد جامد تولید مي شود 
که در مقایسه با سایر کشورهاي جهان با 292 کیلوگرم 
پسماند هر نفر در سال در حد متعادلي قرار گرفته، اما 
ازدیاد جمعیت و توسعه صنعت به گونه اي که در برنامه 
موجبات  است،  مطرح  ایران  اسالمي  جمهوري  سوم 
ازدیاد مواد زائد جامد و بالطبع تغییرات فیزیکي ـ شیمیایي آنها 
را فراهم مي آورد، به طوري که برنامه هاي جمع آوري و دفع پسماند 
موجود جوابگوي نیازهاي این بخش از کار نخواهد بود. کار 
جمع آوري، دفع، بازیافت و اصوال مدیریت مواد زائد جامد در 
ایران با توجه به نوع و کیفیت پسماند ها تفاوت فاحشي با سایر 
کشورهاي جهان دارد، بنابراین به کارگیري هر گونه تکنولوژي 
ارزنده اي  کار  محلي  عوامل  سازگاري  و  مواد  شناخت  بدون 
نیست. وجود 70 درصد مواد آلي قابل کمپوست و بیش از 40 
درصد رطوبت در پسماند هاي خانگي از یک سو و تفاوت بارز 
آب و هوا و شرایط زیست در مناطق مختلف کشور با سبک 
و فرهنگ منحصر به خود از سوي دیگر، خود دلیلي بر عدم 
استفاده بي رویه از تکنولوژي هاي وابسته به خارج است، تجربه 
سال ها رکود در عمل آوردن کمپوست و پرداخت هزینه هاي 
گزاف جمع آوري و دفع پسماند که فقط براي شهرهاي مختلف 
به خود  کشور روزانه حدود 20درصد بودجه شهرداري ها را 
برنامه هاي  در  مساله  این  اهمیت  نشانگر  مي دهد،  اختصاص 

محیط زیست کشور است.«

از حجم زباله ها بکاهیم

پرواز پرندگان بر فراز تاالب میقان اراک؛ عکسی از علی کریمی

شهردار بابلسر می گوید برای رفع مشکل دپوی زباله در ساحل 
این شهر توریستی با یک شرکت داخلی به منظور ساخت کارخانه 

زباله سوز مذاکره کرده و در صورت تایید نهایی طرح از سوی 
کارگروه پسماند مازندران، به زودی به مرحله اجرا می رسد.

هر ته سیگارپس از بارندگی  حدود ۱مترمکعب ازخاک  را آلوده 
می کند و این مساله باعث می شود تا سال ها در آن خاک، هیچ 

گیاهی رشد نکند. »لطفا ته سیگارهایتان را روی زمین نیندازید.«

چین می خواهد کویر تنگر را در راستای مبارزه با بیابان زایی به 
منطقه ای سبز تبدیل کند . چینی ها در نظر دارند یک کمربند سبز 

با 500 کیلومتر طول و ۱000 متر عرض بسازند.

مجموعه محیط زیست کامبیز درم بخش

دو سوالی که درباره گرم شدن زمین می پرسند

تلنگر سبز

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران: »۷۸میلیون ایرانی در یک 
روز حدود5۳0میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند که تقریبا 

مساوی با مصرف کل اتحادیه اروپا در یک روز است!«

!
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هوای سرد زمستان باعث می شود ورزشکارانی 
که در فضای باز تمرین می کنند، بیمار شوند. 
از این  رو، محققان انگلیسی و آلمانی نوعی 
کاله طراحی کرده اند که احتمال ابتال به عفونت 
تنفسی را کاهش می دهد. این کاله صورت پوش 
طی همکاری محققان دانشگاه ناتینگهام ترنت 
انگلیس و شرکت Stol- GmBH در آلمان 
با فناوری سه بعدی طراحی شده و شامل یک 
محیط گرم اطراف دهان و بینی است که از 

الیاف رسانای برق ساخته  شده است.
یک پریز برق بافته شده در پشت کاله به کاربر 
قابل شارژ  باتری سلولی  اجازه می دهد یک 
مجدد را برای تامین نیروی دستگاه به آن وصل 
کند. تیالک دیاس، بنیانگذار گروه تحقیقاتی 
پوشاک پیشرفته در دانشگاه ناتینگهام ترنت 
می گوید: »ما با استفاده از الیاف رسانای برق 
که به  قدری ریز هستند که به وسیله پوست 
انسان احساس نمی شوند، توانستیم سطح ثابتی 
از گرما را برای این کاله ارائه کنیم تا برای 

بتواند  مثال، یک ورزشکار در حال دویدن 
در هوای گرم تنفس کند.«

الیاف  از  ترکیبی  از  کاله صورت پوش  این 
دوندگان،   برای  پشم  و  الیکرا  مصنوعی 
در  که  ورزشکارانی  سایر  و  اسکی سوارها 
ساخته  می کنند،  تمرین  سرد  و  باز  فضای 
جمله  از  دیگر  ویژگی های  شامل  و   شده 

الیاف انعکاسی و کشش چهارجهتی است.
این ویژگی ها باعث شد داوران رقابت صنعت 
بدهند.  طال  جایزه  آن  به  امسال  باز  فضای 
می تواند  فناوری  این  معتقدند  سازندگان 
کاربردهای فراوانی داشته باشد. درحقیقت، 
از این مواد می توان برای تولید الیاف نیروسازی 
استفاده کرد که انرژی نور خورشید و حرکت 
را مهار می کنند یا مدارهای تودوزی شده ای که 
می توانند کاربردهای پزشکی و حسگر داشته 
باشند. این کاله هنوز در مرحله پیش ساخت 
قرار دارد و زمان ورود آن به بازار مشخص 

نشده است.

امروز مغز و کارکرد آن برای همگان شناخته شده 
و می دانیم که تمامی عملکرد فیزیکی، فکری 
و واکنش های بدن ما تحت کنترل مغز است، اما 
گروه بزرگی از دانشمندان اتفاق نظر دارند که در 
بدن ما یک »مغز ثانویه« نیز وجود دارد. گروهی از 
اعصاب که به نام »دستگاه عصبی احشایی« شناخته 
می شوند و در ناحیه شکمی قرار دارند، بیش از 
آنچه به ذهن ما خطور کند، نقش کنترل کننده ایفا 
می کنند. کنترل دستگاه گوارش انسان از مری 
گرفته تا راست روده و مقعد به طور کامل در اختیار 
این سیستم عصبی قرار دارد و حتی اگر ارتباط 
این سیستم با مغز کامال قطع شود، اختاللی در 
عملکرد سیستم گوارش ایجاد نمی شود و همین 
خصوصیت عملکرد این دستگاه را شاخص و 
متمایز می کند. افزون بر کنترل دستگاه گوارش، 
این سیستم عصبی تاثیر اعجاب آوری بر رفتار 
 و خلقیات ما دارد. بیش از نیمی از دوپامین و 
90 درصد سروتونین بدن- 2 هورمونی که با حس 
شادمانی مرتبط هستند- به وسیله باکتری های 

موجود در روده های ما ساخته می شوند. همچنین 
این باکتری ها به مغز پیام هایی مبنی بر نوع ماده 
خوراکی مورد نیازبدن می فرستند. عمران مایر، 
پروفسور فیزیولوژی، روانکاوی و رفتارشناسی 
کالیفرنیا،   UCLA دانشگاه  در   بیولوژیک 
می گوید: »این سیستم پیشرفته تر از آن است که 
فقط برای هدایت مواد خوراکی در مسیر لوله 
گوارش به وجود آمده باشد و در طول تکامل انسان 
به نوعی شکل گرفته که بتواند ارتباطی مستقیم بین 
مغز و احشا ایجاد کند زیرا تغذیه مهم ترین چالش 
در بقای نوع انسان است.« باکتری های سیستم 
گوارش نه تنها کنترل اشتهای ما را در دست دارند، 
بلکه نقش مهمی در خلقیات مان هم ایفا می کنند، 
چنانکه مطالعات متعددی نشان می دهد مصرف 
ماست، که حاوی طیف گسترده ای از باکتری های 
مفید است، در کاهش حس اضطراب و افسردگی 
بسیار موثر است. عملکرد این باکتری ها در کنترل 
احساسات منفی باعث افزایش تمایل افراد به 

بخشش و تساهل اجتماعی می شود.

نقشه سالمت

معاون فنی اجرایی 
سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری  کرج: 
»کودکان، سفیران 
خوبی برای ترویج 

فرهنگ تفکیک زباله از 
مبداء هستند.«

رئیس کمیسیون عمران 
و ترافیک شورای اسالمی 

شهر بجنورد: »نخاله ها تمامی 
اطراف شهر بجنورد را 
محاصره کرده است.«

عکس سالمت

طرح سالمت

برچسب کنترل سالمت
 از روی عرق

دانشمندان مشغول ساخت نوعی 
چسب هوشمند پوستی هستند که 
با ارزیابی قطره های عرق ورزشکاران 
حین ورزش می تواند سالمت آنها 
دانشگاه  محققان  کند.  کنترل  را 
نورث وسترن، چسبی هوشمند ابداع 
کرده اند که روی پوست ورزشکاران 
در حال ورزش قرار می گیرد و با 
ارزیابی اطالعات گرفته  شده و ارسال 
این اطالعات به گوشی هوشمند 
کاربر، سالمت او را کنترل می کند. 
این گجت که مراحل آزمایش خود 
را پشت سر می گذارد، مانند سایر 
دستگاه های هوشمند کنترل سالمت 
توانسته موفق عمل کند. این چسب 
یک صفحه ساعت  اندازه  به  که 
کوچک است، مانند یک آزمایشگاه 
کوچک عمل می کند که به پوست 
می چسبد. این چسب هوشمند را 
روی بدن دوچرخه سواران مسابقه 
عرق،  کرده اند.  آزمایش  آریزونا 
است  بیوشیمیایی  اجزای  دارای 
سالمت  درباره  را  اطالعاتی  که 
فیزیولوژیکی بدن در اختیار پزشکان 
قرار می دهد. این فناوری پوشیدنی 
پیش از آنکه بدن ورزشکار آب خود 
را از دست دهد، عالئم هشداردهنده 
زودهنگام ارسال می کند که فرد به 
جبران الکترولیت های از دست رفته 
بدن اقدام کند. درحقیقت، با بررسی 
تغییرات ایجادشده در رنگ چسب، 
می توان اطالعاتی از سالمت بدن 
به دست آورد. این چسب در طول 
چند ساعت فعالیت تنها یک بار 

قابل استفاده است.

فناوری سالمت

■ 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  ارایه  شده  را   کامل 
 و عاری  از  خطا  نمی داند. ارجح  آن 
است  که  کاربران،  این اطالعات  را  قبل 
 از  به  کارگیری  با  رجوع  به  پزشکان 

 نیز  تایید  نمایند. 
■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 

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

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

در طول یک قرن اخیر راه زیادی در درمان 
بیماری های عفونی طی شده، اما بر اساس یک 
مطالعه جدید در دهه های اخیر، میزان مرگ ومیر 
ناشی از برخی از این بیماری ها بسیار افزایش 
یافته است. محققان اطالعات مرگ ومیر ناشی از 
بیماری های عفونی در آمریکا را از سال ۱900 تا 
20۱۴ میالدی بررسی کردند. به طور کلی، میزان 
مرگ ناشی از بیماری های عفونی از حدود 800 
مرگ به ازای هر ۱00هزار نفر در سال ۱900 
میالدی به ۴6 مرگ در هر ۱00هزار نفر در سال 
20۱۴ میالدی کاهش یافته است. نرخ مرگ ومیر 
از سال ۱900 تا ۱950 میالدی تقریبا به طور مداوم 
کاهش یافته، به جز یک افزایش در سال ۱9۱8 

میالدی به دنبال شیوع »آنفلوانزای اسپانیایی«.
این میزان از سال ۱950 میالدی نسبتا در یک سطح 
بوده، اما برخی فراز و نشیب ها دیده می شوند. 

برای مثال، از سال ۱980 تا ۱995 میالدی- در 
زمان همه گیریHIV /ایدز - میزان مرگ ومیر 
کلی ناشی از بیماری های عفونی از ۴2 مورد در 
هر ۱00هزار به 63 مرگ به ازای هر ۱00هزار نفر 

رشد داشته است.
از  ناشی  مرگ  پژوهشگران،  این  گفته   به 
HIV /ایدز از صفر در سال ۱980 میالدی به 
بیش از ۱5 مورد در هر ۱00هزار نفر در سال ۱995 

میالدی افزایش یافته است. پس از سال ۱995 
میالدی، زمانی که اولین درمان های این بیماری 
آغاز شدند، مرگ ومیر ناشی آن به طور چشمگیری 
به کمتر از 5 مورد به ازای هر ۱00هزار نفر در هر 
سال کاهش یافته است. همچنین مرگ ومیر ناشی از 
عفونت هایی که به وسیله حشرات منتقل می شوند، 
اندکی در دهه های اخیر افزایش یافته و از 2 مرگ 
در هر ۱0 میلیون نفر در سال ۱980 میالدی به 
5 مرگ به ازای هر ۱0 میلیون نفر در سال 20۱۴ 
میالدی رسیده است. این افزایش عمدتا به دلیل 
افزایش مرگ ومیر ناشی از ویروس نیل غربی است 
که برای نخستین بار در سال ۱999 میالدی در 

آمریکای شمالی ظهور کرد.
مرگ ومیر به دلیل بیماری اسهال کلستریدیوم 
که به سختی درمان می شود نیز اخیرا از صفر 
در سال ۱980 میالدی به بیش از 2 مرگ در هر 

۱00هزار نفر در سال 20۱۴ میالدی افزایش داشته 
است. مرگ ناشی از بیماری هایی که با واکسن 
قابل پیشگیری هستند، از حدود 2 مورد در هر 
۱00هزار نفر در سال ۱980 میالدی به کمتر از یک 
مرگ در هر ۱00هزار نفر در سال 20۱۴ میالدی 

کاهش یافته است.
امروزه بزرگ ترین قاتالن بیماری های عفونی در 
آمریکا، ذات الریه و آنفلوانزا هستند که مسوول 
نزدیک به ۴0 درصد از تمام مرگ های ناشی از 
بیماری های عفونی هستند. نرخ مرگ ومیر ناشی 
از این بیماری ها طی سال های ۱980 تا 20۱۴ 
میالدی حدود ۱7 مرگ به ازای هر ۱00هزار 
نفر باقی مانده است. محققان در مطالعه خود که 
در مجله جاما منتشر شده، می افزایند: »این روند 
نشان دهنده آسیب پذیری مداوم ایاالت متحده 

نسبت به بیماری های عفونی است.«

مغز دوم شما در دستگاه گوارش شماست!ابداع کالهی که از ابتال به عفونت تنفسی پیشگیری می کند

هشدار پژوهشگران آمریکایی درباره بیمار های عفونی

به عنوان مسن ترین فرد سرشماری شده  احمد صوفی که در هفته گذشته 
)با 135سال سن( و ساکن استان کردستان )سقز( معرفی شده بود، چشم 

از جهان فروبست.

کارل پوپر: برای کشتن یک جامعه می توانید از روشی بسیار ساده استفاده 
کنید؛ کافی است بر فرهنگ آنها تمرکز کنید، کتاب را از دست آنها بگیرید 

و سرشان را در تلویزیون فرو کنید!
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يادداشت مهمان

دوره بارداری یک دوره پر استرس برای خانم هاست و این استرس ها زمانی کاهش پیدا می کند 
که خانم های باردار از سالمت جنینشان مطمئن شوند. یکی از کارهایی که می توان به کمک آن 
از وضعیت جنین در رحم مادر مطلع شد، سونوگرافی است که پیش از این برای تایید جنسیت 
جنین کاربرد داشت ولی چند سالی است که سالمت جنین نیز از راه سونوگرافی در 3 ماهه اول 
تعیین می شود... )صفحه 11(

دانستنی های سونوگرافی در گفت وگو با دکتر جالل 
جالل شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران 

سونوگرافی، 
بارداری و زايمان

زندگی با معلولیت

زمانی که کودکی با نقص ژنتیکی در یک خانواده 
متولد می شود، همه افراد خانواده اعم از والدین و 
برادر و خواهرها درگیر بیماری کودک می شوند. 
موضوع مهم اصلی معطوف شدن توجه والدین 
به کودک بیمار است. توجه بیش از حد به یک 
کودک باعث محروم شدن فرزندان دیگر از روابط 
عاطفی والد-فرزندی است. شاید این حس در 
فرزندان ایجاد شود که سالم بودن آنها بهایی است 
که باید برای سالمتشان بپردازند و از یک حق 
عادی که ارتباط ساده بین فرزند و والدین است، 
بگذرند. این وضعیت چند احساس نامتناقض 
در برادر و خواهرهای کودک مشکل دار ایجاد 
می کند. احساس خشم از اینکه کودک مانع ارتباط 
عاطفی آنها با والدین شده و از سویی، احساس 
گناه ناشی از سالم بودن خودشان. فرزندان سالم 
ممکن است پرخاشگر شوند و در دل آرزوی 
نبودن چنین برادر یا خواهری را داشته باشند. گاهی 
هم احساس دلسوزی و شرمندگی از اینکه حس 
بدی به کودک داشته  یا با او بدرفتاری کرده اند، 
ایجاد می شود که برای کم کردن از این حس منفی 
ممکن است بیشتر به کودک محبت کنند. در این 
شرایط کودکان سالم روند روانی طبیعی را طی 
نمی کنند و درگیری ذهنی عمیق و منفی ای دارند. 
اگر وضعیت مالی خانواده در این شرایط خوب 
نباشد، مشکالت شکل دیگری به خود می گیرد 
و درست زمانی که نوجوان یا جوان به پیشرفت 
نیاز دارد و خانواده باید بخشی از سرمایه خود را 
به رشد و پرورش آنها اختصاص دهند، والدین 
باید هزینه زیادی برای کاردرمانی و درمان های 
پزشکی و دارو و... صرف کنند. بنابراین اقتصاد 
خانواده آسیب جدی می بیند و فرزندان دیگر تحت 
فشار قرار می گیرند. در این وضعیت، والدین باید 
از گروه های حمایتی کمک بگیرند و در وهله اول، 
باید بدانند که تنها آنها چنین فرزندی ندارند و 
خانواده های دیگری هم هستند که توانسته اند با 
وجود چنین فرزندانی تعادل را در خانواده حفظ 
کنند. گروه های حمایتی گاهی می توانند منبع مالی 
برای خانواده ایجاد کنند؛ مثال احساس توانمندی 
در مادر خانواده به وجود آورند تا ساعاتی از روز 
در خانه کاری انجام دهد تا منبع درآمدی باشد.
ادامه در صفحه 14
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دوره بارداری یک دوره پر استرس برای خانم هاست و این استرس ها زمانی کاهش پیدا می کند 
که خانم های باردار از سالمت جنینشان مطمئن شوند. یکی از کارهایی که می توان به کمک آن 
از وضعیت جنین در رحم مادر مطلع شد، سونوگرافی است که پیش از این برای تایید جنسیت 
جنین کاربرد داشت ولی چند سالی است که سالمت جنین نیز از راه سونوگرافی در 3 ماهه اول 
تعیین می شود... )صفحه 11(
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اینستاگرام این روزها، خاصه در صفحه های آن سوی مرزها، کمی از خبرهای مربوط به انتخابات آمریکا فاصله گرفته و به ماجراهای پناهندگان و وضعیت سوری ها پرداخته. در 
صفحه های داخلی هم حادثه برخورد 2 قطاری که به جان باختن هموطنانمان منجر شده، پست های زیادی را به خودش اختصاص داده. همچنین به بهانه روز جهانی مبارزه با 
خشونت علیه زنان نیز پست ها و عکس های زیادی در ارتباط با این موضوع منتشر شده. برف پاییزی هم خیلی ها را سر ذوق آورد و عکس ها و فیلم هایی در این ارتباط منتشر 

@salamatweekly :کردند.... به گزیده ای از اخبار این دنیا که مدام در حال بزرگ تر شدن است، نگاهی می اندازیم... و همراهی با اینستاگرام »سالمت« هم یادتان نرود

سازمان ملل: به ازدواج کودکان بگو، نه!
صفحه »حقوق بشر سازمان ملل«، عکس دختر12 ساله افغانی 
را در صفحه اینستاگرام خود قرار داده و در توضیح آن نوشته: 
»این عکس متعلق به دخترک 12 ساله افغان در مراسم ازدواجش 
است. ازدواج اجباری کودکان، نقض حقوق بشر است. اما در 
سراسر جهان، حدود 700 میلیون دختر قبل از اینکه به سن 
بزرگسالی برسند، ازدواج می کنند. در ماالوی )کشوری در 
جنوب شرق آفریقا( حدود نیمی از دختران قبل از اینکه به 
18 سالگی برسند، ازدواج می کنند. ترزا کاشینداموتو یکی از 
افرادی است که از ازدواج کودکان جلوگیری می کند و آنها 
را به مدرسه برمی گرداند. کمپینی که او تشکیل داده، تا به 

امروز، مانع ازدواج 1455 کودک شده است.«

مهتاب کرامتی: تسلیت!
هنرمندان بسیاری واقعه تاثربرانگیز برخورد دو قطار در سمنان 
و شهادت گروهی از زائران ایرانی در حله را تسلیت گفته اند 
و از این میان مهتاب کرامتی در این باره نوشته: »حتی گفتن 
انتظار  و  غم  تحمل  به  رسد  چه  است،  هم سخت  تسلیت 
بازگشت عزیزان از سفری که پایان ندارد... درگذشت هموطنان 
عزیزمون در حادثه کربال و 70 عزیز دیگر در حادثه قطار.«

یونیسف: به فکر آرزوی کودکان باشیم
که  نویسنده ای  از 200  اینستاگرام خود  یونیسف در صفحه 
آرزوهای خود را برای کودکان نوشتند، تشکر کرد و تعدادی 
از  قبل  »من می خواهم هر کودک  نوشت:  را  آرزوها  این  از 
رفتن به رختخواب به خوبی غذا خورده باشد و در مورد وعده 
غذایی بعدی خود نگران نباشد. من دوست دارم هر کودک از 
مراقبت های بهداشتی اولیه برخوردار باشد. می خواهم هر کودک 
از طریق بزرگساالن محافظت شود و از بزرگساالن مهربانی و 
محبت هدیه بگیرد و هرگز با او مثل بزرگساالن رفتار نشود.« 

زائر پیاده: آشتی با طبیعت
صفحه زائر پیاده مربوط به کمیل نظافتی، روحانی حامی حقوق 
حیوانات است. او فعالیت های خیرخواهانه متعددی دارد اما 
عمدتا به دلیل حمایت از 500 سگ بسیار معروف شده. این 
روحانی با انتشار این عکس نوشته: »شترمرغ کوچولوی من االن 
خیلی بزرگ و خشن شده. در ضمن، فکر نکنید من همه اش 
از 500 سگ حمایت می کنم. همه حیوان ها مهم هستند و من 
خیلی مرغ و خروس و پرنده داشتم که بر اثر توفان از بین رفتند. 

ان شاءا... که همه دوستان با طبیعت آشتی کنند.«

سی ان ان: خرس تنها و آالسکای بی برف
البته  و  اینستاگرام خود عکسی غمناک  در صفحه  سی ان ان 
تامل برانگیز و هشداردهنده گذاشته. این عکس، خرسی تنها 
را نشان می دهد که در کناره یکی از جزایر آالسکا نشسته، 
بدون اینکه برفی آنجا را پوشانده باشد، در حالی که این موقع 

از سال باید آن منطقه پوشیده از برف باشد.. 

زاکربرگ: دنیای بهتری برای بچه ها بسازیم
آمریکا، مارک زاکربرگ،  انتخابات ریاست جمهوری  از  بعد 
از مردان ثروتمند  موسس شبکه اجتماعی فیسبوک و یکی 
جهان، عکسی از خودش را همراه با دخترش منتشر کرده و 
نوشته: »چند شب پیش، اولین انتخابات زندگی دخترم برگزار 
حالی که  در  من  دارد.  رو  پیش  را  زیادی  انتخابات  او  شد. 
فکر می کردم که همه  این  به  بودم،  را در آغوش گرفته  او 
فعالیت هایی که پیش رو داریم، درجهت ساختن دنیایی بهتر 
برای فرزندانمان است. این کار بزرگ تر از هر مقام و منصبی 
در دنیاست. بزرگ ترین امکانات نسل مکس )دخترم(، درمان 
بیماری ها، پیشرفت آموزش وپرورش و ایجاد فرصت های برابر 
برای همه خواهد بود. تمرکز طوالنی مدت و یافتن راه های 
جدید و همکاری همه ما با همدیگر حتی بیشتر از چند دهه 
به تحقق این خواسته ها خواهد انجامید. ما همه دعا می کنیم 
که توانایی بیشتری داشته باشیم تا دنیای بهتری بسازیم و این 
وظیفه ماست که این کار را انجام دهیم. بیاید با هم سخت تر 

و بیشتر کار و تالش کنیم.«

میترا حجار: یادی از خوزستان
میترا حجار در روزهایی که هوا آلوده و برای تمام گروه های 
سنی نامناسب بود، یادی از کشاورزان خوزستانی کرد و نوشت: 
»در این روزهاي هواي آلوده تهران، بد نیست یادي هم بکنیم 

از وضعیت کشاورزان خوزستاني براي برداشت آب.«

سحر دولتشاهی: خشونت فقط فیزیکی نیست
یکی از مناسبت های هفته ای که گذشت، روز جهانی مبارزه با 
خشونت علیه زنان بود. این روز جهانی مورد توجه بسیاری از 
چهره های داخلی و خارجی قرار گرفت. سحر دولتشاهی هم 
با انتشار این پوستر در صفحه اش که از تجربه کردن خشونت 
بین زنان می گوید، نوشته: »25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت 
علیه زنان است. خشونت علیه زنان تنها برخورد فیزیکی و 
بدنی نیست و این موارد را هم شامل می شود؛ هر گاه با کالم 
و گفتار جنسی خود زنی را بیازاریم، هرگاه با رفتار یا حتی 
نگاه خود زنی را معذب و فضای زندگی و کارش را ناامن 
کنیم، هرگاه با بیان قضاوت های کلیشه ای و جنسیتی زنان را 
متهم به ضعف و ناتوانی کنیم، هر گاه زنان را صرفا موجوداتی 
برای لذت خود چه از لحاظ دیداری و چه جنسی قلمداد کنیم 

و...، درواقع، ما یکی از عوامل خشونت علیه زنان هستیم.«

We love you Leila :ترانه علیدوستی
ترانه علیدوستی با انتشار این عکس از لیال رجبی، دونده ایرانی، 
نوشت: »لیال  ورزشکار دوتابعیتی کشورمان در رشته های دوومیدانی 
و پرتاب وزنه به علت بی مهری هایی که دیده، تصمیم گرفته از 
ورزش حرفه ای خداحافظی کند. آخرین بار او را در رقابت های 
المپیک ریو 2016 دیدیم. با توجه به اینکه این چند سال افتخارات 
زیادی برایمان کسب کرده، می توانیم از طرف خود مردم با استفاده 

از هشتگ We love you Leila به او خسته نباشید بگوییم.«

نوید محمد زاده: واریز 1میلیارد و 100میلیون 
تومان به حساب انجمن اوتیسم، معجزه شما بود

نوید محمدزاده با انتشار متنی در صفحه شخصی اش از نیکوکاری 
و همراهی مخاطبانش در کمک به انجمن اوتیسم تشکر کرد: 
»20 روز پیش کمپینی برای حمایت از کودکان اوتیسم راه افتاد؛ 
کمپینی برای حمایت از خانواده های اوتیسم و کودکانی که نیاز 
به مراقبت و آموزش دارند. دلیل ایجاد این کمپین هم اتمام 
قرارداد اجاره ساختمان خانه اوتیسم بود که به شکل خصوصی 
و با کمک خیرین به وسیله انجمن اوتیسم راه اندازی شده بود. 
در این 20 روز به کمک هنرمندان و ورزشکاران زیادی که 
به این کمپین پیوستند، تالش کردیم که بخشی از مشکالت، 
کمبود ها و نیازهای خانواده های اوتیسم را معرفی کنیم و صدای 
خسته این خانواده ها را به گوش دیگران برسانیم. 20 روز 
گذشت و این کمپین به پایان رسید؛ کمپینی که قهرمان های 
اصلي اش شما بودید، شما مردمی که بارها ثابت کردید توانایی 
خلق معجزه را دارید. شمایی که هر وقت صداقت دیدید، 
اطمینان کردید و هروقت اطمینان کردید، بزرگی و قدرتتان را 
نشان دادید... واریز 1 میلیارد و 100 میلیون تومان به حساب 
انجمن اوتیسم معجزه ای  بود که به کمک شما اتفاق افتاد...« 

فیوچر فتوگرافی: بی پناهی در جنگ 
سایت عکاسی فیوچر فتوگرافی، این عکس دونیمه را منتشر 
کرده که در نیمی از آن، کودکی در آرامش و در نیمی دیگر، 
کودکی در جنگ است: »بچه ها انتخاب دیگری ندارند! جنگ 

را متوقف کنید!« عکاس این عکس، جان ویلهلم است.

اکونومیست: نجات
»اکونومیست« با انتشار این عکس نوشته: »یک سرباز عضو 
نیروهای ویژه عراق، دختر بچه ای را که در محله تحریر موصل، 
در یک حمله بمب گذاری انتحاری داعش زخمی شده بود، 

نجات داده و او را به محل امنی رسانده است.«

اینستاسالمت شماره پانصدونودوهشت  شنبه بیست ونه آبان نودوپنج10
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پر  دوره  یک  بارداری  دوره 
و  خانم هاست  برای  استرس 
این استرس ها زمانی کاهش پیدا 
می کند که خانم های باردار از 
سالمت جنینشان مطمئن شوند. یکی از کارهایی 
از وضعیت جنین در  به کمک آن  که می توان 
رحم مادر مطلع شد، سونوگرافی است که پیش 
از این برای تایید جنسیت جنین کاربرد داشت 
ولی چند سالی است که سالمت جنین نیز از راه 
سونوگرافی در 3 ماهه اول تعیین می شود. البته 
سونوگرافی با وجود مزایای بسیار زیادی که بین 
روش های تشخیصی در دوره بارداری دارد، گاهی 
جنبه تجاری پیدا می کند و برخی از خانم ها در 
دوره بارداری سونوگرافی های تخصصی تری مانند 
سونوی چهاربعدی انجام می دهند تا عکس واضح 
جنین را ببینند و این عکس را در آلبومشان نگه 
دارند. البته در بسیاری از مواقع سونوگرافی های 
تخصصی تر برای بررسی سالمت جنین الزم است 
اما آنچه اهمیت دارد این است که سونوگرافی در 
چه مواقعی ضروری و الزم و در چه زمانی بی مورد 
است و مهم تر اینکه آیا سونوگرافی می تواند برای 
جنین خطرآفرین باشد؟ در »بارداری و زایمان« این 
هفته، دکتر جالل جالل شکوهی، رئیس انجمن 
رادیولوژی ایران اطالعات کامل تری در این زمینه 

در اختیارمان قرار داده است.

: آقای دکتر! لطفا ابتدا برایمان بگویید 
عملکرد دستگاه سونوگرافی چگونه است؟

سونوگرافی انرژی مغناطیس است، بی ضرر است 
و تصویرگیری را در 2 بعد عمودی و افقی انجام 
می دهد. دستگاه سی تی اسکن برخالف سونوگرافی 
دارای اشعه ایکس است، در حالی که سونوگرافی 
انرژی مافوق صوت یا اولتراسوند دارد. سونوگرافی 
معمولی تصاویر را 2 بعدی نشان می دهد ولی در 
که است  سطحی  تصاویر  بعدی   3  سونوگرافی 

3 بعدی سازی می شود.
: سونوگرافی برای جنین در چه صورت 

می تواند خطرناک باشد؟
سونوگرافی ضرری برای جنین ندارد، حتی اگر تعداد 
دفعاتی که مادر سونوگرافی می شود، غیرمنطقی باشد 
اما سونوگرافی 3 بعدی و 4 بعدی به جز مواردی 
که پزشک تجویز می کند بیشتر برای مادران جنبه 
ظاهری دارد و از آنجا که جنین مدت بیشتری در 
برابر امواج صوتی است، این امواج حرارت تولید 
می کنند و می توانند برای جنین مشکل ایجاد کنند. باید 
بدانیم سونوگرافی انرژی نیست که باعث سقط شود.
: چند بار سونوگرافی در دوران بارداری 

برای مادر ضروری است؟
در طول دوران بارداری، 3 سونوگرافی منطقی است؛ 
در صورتی که مایع دور جنین به مقدار طبیعی باشد، 
جفت سر جای خود قرار گرفته باشد و جنین نیز 

مشکلی نداشته باشد.
: چه زمانی انجام سونوگرافی های 3بعدی 

و 4بعدی ضروری است؟
سونوگرافی های 3 بعدی به تشخیص ناهنجاری های 
جنین کمک می کنند ولی اگر کسی تبحر کافی داشته 
باشد و دستگاه سونو گرافی اش نیز پیشرفته باشد 
می تواند با سونوگرافی 2 بعدی هم ناهنجاری های 
جنین را تشخیص دهد. درواقع، عیوب تشریحی 
جنین مانند لب شکری، انگشت کج، بزرگی سر و 

اشکاالتی که در بینی وجود دارد نیز از راه سونوگرافی 
برخی  گاهی  البته  است.  قابل تشخیص  بعدی   3
مشکالت جنین مربوط به ظاهر نیست و به بطن 
دارد  مخچه  جنین  اینکه  مانند  برمی گردد،  جنین 
و  مغز  قلب،  ضربان  قلبی،  ناهنجاری های  نه،  یا 
قلب دارد یا نه و جفت کجا قرار داد؟ این موارد 
نیز با سونوگرافی 3 بعدی قابل تشخیص است. در 
سونوگرافی 4 بعدی عالوه بر تشخیص همه این 
موارد، حرکات قلب و عملکرد آن نیز کنترل می شود.

: در حال حاضر انجام سونوگرافی برای 
تعیین جنسیت بسیار رایج شده و امکان ندارد 
خانمی در طول دوران بارداری اش برای تعیین 
جنسیت مراجعه نکند. نتیجه سونوگرافی تعیین 

جنسیت در چه ماهی از بارداری دقیق تر خواهد بود؟
سونوگرافی برای تشخیص جنسیت کار خوبی نیست 
زیرا در کشور چین این کار بسیار پرطرفدار شده 
بود و اگر جنین دختر بود آن را سقط می کردند. 
این کار گناه است و اصال توصیه نمی شود که برای 
تعیین جنسیت حتما سونوگرافی انجام شود. حتی 
روی تابلوی برخی از مراکز رادیولوژی تبلیغ تعیین 
جنسیت زده می شود که این کار نیز اصال خوب 
نیست. گاهی برخی بیماری ها در جنس مذکر دیده 
می شود ولی در جنس مونث دیده نمی شود که انجام 
سونوگرافی برای تعیین این بیماری ها مانعی ندارد. 
از طرف دیگر، بعد از هفته 16 بارداری جنسیت 
که جنین  در صورتی  البته  معلوم می شود.  جنین 

هنگام سونوگرافی پاهایش را جمع نکرده باشد.
: انجام سونوگرافی ای که در 3 ماهه اول 
برای تعیین ناهنجاری های جنین انجام می شود، 
تقریبا برای همه مردم جا افتاده و آن را ضروری 
می دانند اما گاهی برخی از پزشکان در 3 ماهه 
دوم و سوم نیز آن را تجویز می کنند. آیا اهمیت 
غربالگری مرحله دوم و سوم مانند غربالگری در 

3 ماهه اول است؟
آن  بهداشت  وزارت  آنچه  طبق  حاضر  حال  در 
را تایید کرده، غربالگری در 3 ماهه اول بارداری 
ضروری است و در صورت مشاهده ناهنجاری های 
سونوگرافی   2 می شود.  داده  سقط  اجازه  جنین 
انجام می شود،  دیگر که در 3 ماهه دوم و سوم 

ضروری نیست زیرا طبق قوانین، اگر سن جنین 
باالتر رود، اجازه سقط داده نمی شود. توصیه ما 
این است که طبق توصیه پزشک یا ماما به تعداد 
معقول سونوگرافی انجام شود، مگر اینکه اشکالی 

در جنین ایجاد شده باشد.
: آیا سونوگرافی هایی که متخصصان زنان 
و زایمان در مطب خود انجام می دهند، دقت الزم 

را برای تشخیص مشکالت جنین دارد؟
سونوگرافی در مطب متخصص زنان برای معاینه 
اضطراری اشکالی ندارد، ولی برای معاینه دقیق تر 
حتما باید رادیولوژیست ، سونوگرافی را انجام دهد 
زیرا در بسیاری از مواقع دستگاهی که متخصصان 

زنان استفاده می کنند، پیشرفته و به روز نیست.
: شما در چند ماه گذشته گفته بودید 
سونوگرافی های بی مورد می تواند آمار سقط جنین 
را باال ببرد. در صورتی که در صحبت هایتان اشاره 
کردید که سونوگرافی حتی اگر زیاد انجام شود 

باز هم باعث سقط نمی شود!
همان طور که گفتم، سونوگرافی انرژی ای نیست که 
باعث سقط شود. منظور من از این حرف این بود 
که گاهی در سونوگرافی تشخیص داده می شود که 
جنین در کیسه بارداری نیست و باید سقط انجام 
بگیرد یا قلب را در سونوگرافی تشخیص نمی دهند. 
در این شرایط نباید بالفاصله کورتاژ یا سقط انجام 
گیرد، بلکه باید هفته بعد مجددا سونوگرافی انجام 
شود یا عالوه بر یک متخصص، چند نفر دیگر نیز 
سونوگرافی را تکرار کنند و بعد مشکالت جنین 
تایید شود. در حقیقت، منظور من این بود که گاهی 
تشخیص اشتباه ما باعث می شود تعداد سقط ها زیاد 
شود بنابراین برای اینکه این اشتباهات تشخیص 
داده شود حتما باید چند متخصص رادیولوژی دیگر 
سونوگرافی را انجام دهند یا در هفته های بعدی 

سونوگرافی تکرار شود.

در طول دوران 
بارداری، انجام 
3سونوگرافی منطقی 
است؛ در صورتی که مایع 
دور جنین به مقدار طبیعی 
باشد، جفت سر جای خود قرار گرفته 
باشد و جنین نیز مشکلی نداشته باشد

دانستنی های سونوگرافی در گفت وگو با دکتر جالل جالل شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران 

سونوگرافی، بارداری و زایمان
 مهدیه 
آقازمانی 

بیشتر بخوانید

»تورچ، بارداری و زایمان« را در صفحه 14 
همین شماره بخوانید.



با خوانندگان 12
پرسش

6 ماهه باردار هستم. مدتی است لثه هایم به شدت پرخون 
شده و درد بسیار زیادی دارد به  طوری که درد برایم 
قابل تحمل نیست. به بیمارستان مراجعه کردم، گفتند 
باید از دهان و دندانت عکس بیندازی اما پزشکم گفت: 
»نیازی به این کار نیست. برای کاهش درد از کیسه یخ 
استفاده کن.« علت این مساله چیست و چه راهکارهایی 
می تواند به کاهش دردم کمک کند؟ 570****0912

پاسخ
دکتررضافکورآزاد

جراح و متخصص بیماری های لثه و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در دوران بارداری تغییرات هورمونی در بدن، شرایط 
را برای رشد باکتری ها در دهان و تشدید خونریزی ها 
یا بیماری های لثه فراهم می کند. از طرفی، احتمال تولد 
دارد،  تا 2500 گرم وزن  بین 1500  که  نوزاد کم وزن 
در خانم هایی که طی بارداری بیماری های پیشرفته لثه 
داشته اند، بیشتر است. متاسفانه نگهداری و مراقبت از 
کودکان کم وزن کار سختی است و برخی اوقات حتی 
باعث مرگ نوزادان می شود. به همین دلیل همه خانم ها 
باید قبل از بارداری به دندان پزشک مراجعه کنند و از 
نظر بیماری های دهان و دندان و بیماری های لثه مورد 
بررسی قرار بگیرند و در صورت داشتن هرگونه مشکلی 
ابتدا آنها را درمان و سپس برای بارداری اقدام کنند زیرا 
شرایط ویژه دوران بارداری از لحاظ فیزیولوژی بدن، بد 
ویار بودن خانم باردار و مسواک نکردن دندان ها، تغییر 
در مصرف غذاها، کاهش مصرف میوه ها و سبزي ها در 
برخی خانم ها و... باعث می شود شرایط بیماری های لثه 

تشدید شود، اما بسیاری اوقات بارداری برنامه ریزی شده 
نیست و خانم  دچار بارداری ناخواسته می شود که در 
این صورت برخی درمان های اورژانسی ناگزیر باید طی 
بارداری انجام شود. متاسفانه در جامعه ما بسیاری از خانم ها 
مشکالت دهان و دندان خود را به دوران بارداری نسبت 
می دهند، در حالی که پوسیدگی دندان و بیماری های لثه، 
بیماری های میکروبی و عفونی هستند و دندان طی 9 ماه 
به این حد از پوسیدگی نمی رسد. درست است که شرایط 
بارداری تغییراتی در لثه یا پوسیدگی دندان ایجاد می کند، 
اما شدت آن زیاد نیست. به عبارت دیگر، این گروه از 
خانم ها قبل از باردار شدن مشکل دندان و لثه داشته اند 
اینکه آنها را درمان کنند، وارد دوره بارداری  و بدون 
شده اند و قاعدتا مشکلشان تشدید شده است.  بهترین 
بارداری  طی  دندان پزشکی  اقدامات  انجام  برای   زمان 
3 ماهه دوم است. در 3 ماهه اول جنین در حال تکامل 
و به خصوص اندام ها و ارگان های اصلی جنین در حال 
شکل گیری و انجام برخی اقدامات درمانی سخت است 
و نمی توان به مادر، دارو یا بی حسی تزریق کرد و... در 
3 ماهه سوم هم جنین در حال بزرگ شدن است و مادر 
نمی تواند به راحتی روی صندلی دندان پزشکی قرار بگیرد 
زیرا طاقباز خوابیدن مادر ممکن است روی سرخرگی  
که خونرسانی به اندام های تحتانی را برعهده دارد، فشار 
وارد کند یا برخی داروهایی که استفاده می شود ترکیباتی 
شبیه هورمون اکسی توسین دارند که تولد نوزاد را تسریع 
می کنند. به همین دلیل ترجیح می دهیم در 3 ماهه اول 
و سوم اقدامات دندان پزشکی انجام ندهیم. شما هم در 
ماه ششم بارداری قرار دارید بنابراین زمان مناسبی است 
که به متخصص بیماری  های لثه مراجعه کنید تا درمان 
اورژانس برایتان انجام شود. البته لثه پرخون معموال تا 
دندان  یک  است  ممکن  نمی کند.  ایجاد  درد  حد  این 

عفونی داشته باشید یا دچار آبسه لثه ای شده باشید که 
همزمانی آنها با هم باعث ایجاد درد شدیدی در شما 
شده است. به همین دلیل هم دندان پزشک از شما خواسته 
از دندان هایتان عکس بگیرید. اگر مشکلتان مربوط به 
دندان هایتان باشد در این ایام می توانید آن را ترمیم کنید. 
به این صورت که ابتدا پوسیدگی ها برداشته می شود و 
بعد ناگزیر داروهای ضدمیکروبی داخل دندان قرار داده 
می گیرد و دندان بسته می شود تا روت کانال اصلی آن 1 
ماه بعد از زایمان انجام شود.  اگر بیماری به لثه مربوط 
باشد،  لثه  فقط  مشکل  می رسد  نظر  به  بعید  که  باشد 
است  ذکر  به  الزم  انجام خواهد شد.  لثه  روی  درمان 
بسیاری از خانم ها طی دوران بارداری روی لثه هایشان 
دچار تومور بارداری می شوند؛ یعنی یک توده قرمزرنگ 
پرخون در لثه ایجاد می شود و از آن بیرون می زند. در 
بیمار  تا زمانی که تومور، مشکلی برای  چنین مواقعی 
ایجاد نکند، کار تخصصی روی آن انجام نمی دهیم تا 
زمانی که خانم زایمان کند. بعد از زایمان حتی تا 2-3 
ماه دیگر صبر می کنیم. معموال با بهبود شرایط هورمونی 
و بهبود وضعیت تغذیه ای شدت بیماری های لثه کاهش 
پیدا می کند و تومور به تدریج طی 6 ماه تا یک سال از 
بین می رود. اگر تومور در این مدت از بین نرود، آن 
برای  برمی داریم و مشکل حل می شود.  با جراحی  را 
جرم گیری  می توان  قرمز  و  پرخون  لثه  شرایط  بهبود 
ساده انجام داد تا پالک های میکروبی برداشته شوند و 
التهاب لثه کم شود. در این صورت شدت خونریزی و 
دردتان هم کم خواهد شد. قطعا بعد از جرم گیری باید 
بهداشت دهانتان را رعایت کنید. استفاده از کیسه یخ 
لثه نخواهد داشت و فقط  هیچ تاثیری در کاهش درد 
به طور موقت ممکن است کمی بی حسی ایجاد کند که 

آن هم چاره ساز نیست. 

پرسش

ابتدای  از  بارداری هستم.  اول: من هفته 19  پرسش 
بارداری دچار خارش شدم. چند بار به پزشک مراجعه 
کردم و برایم پماد تجویز کردند. با مصرف پماد مشکلم 
برطرف می شود، اما چند روز بعد دوباره عود می کند. 

لطفا بگویید مشکلم چیست؟ 548****0911

توضیح  جنسیت  تعیین  مورد  در  لطفا  دوم:  پرسش 
دهید. آیا راه  علمی خاصی در این زمینه وجود دارد؟ 

0912****986

پاسخ
دکترمریمکاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: خارش در دوران بارداری یکی از شکایت های 
برخی  که  است  این  شایع خانم هاست. علت خارش 
امالح در بدن تحت تاثیر هورمون های بارداری افزایش 
پیدا می کنند و با فرآیندی باعث ایجاد خارش می شوند. 

میزان خارش ها  بارداری ممکن است  افزایش سن  با 
هم بیشتر شود و اواخر بارداری به بیشترین حد خود 
برسد. خانم هایی که از خارش زیاد رنج می برند، باید 
از نظر مسائل دیگری هم که ممکن است خارش ایجاد 
کنند موردبررسی قرار بگیرند. امروزه داروهای خوبی 
می تواند  پزشک  سوی  از  آنها  تجویز  که  شده  تولید 
بارداری  پایان  تا  آنها را  یا  به درمان خارش ها کمک 
الزم  موارد خاص  از  بعضی  در  زیرا  کند  قابل تحمل 
است  ممکن  که  مسائلی  از  پیشگیری  به دلیل  است 
متعاقبا برای جنین هم ایجاد شود، بارداری زودتر از 
معمول ختم شود، بنابراین تحت نظر پزشکتان بمانید. 
و  سیستمیک  به صورت  معموال  ضدخارش  داروهای 
تجویز  موضعی  داروی  و  می شوند  استفاده  خوراکی 
نمی شود ولی گاهی برخی پمادهای موضعی هم ممکن 
است به طور مختصر تسکین دهنده باشند اما از مصرف 

باید خودداری کنید. آنها  خودسرانه 

پاسخ دوم: در گذشته گفته می شد عواملی مانند مصرف 
واژن  محیط  قلیایی کردن  یا  اسیدی  موادغذایی،  برخی 
قبل از رابطه زناشویی و نزدیک یا دور بودن زمان رابطه 

تعیین  به زمان تخمک گذاری می توانند روی  زناشویی 
جنسیت نطفه ای که تشکیل می شود، تاثیر بگذارند، اما 
در مطالعاتی که انجام شد هیچ کدام از این روش ها از 
نظر علمی به اثبات نرسید، بنابراین به هیچ وجه نمی توان 
جنسیت  تعیین  روش های  به عنوان  روش ها  این  روی 
حساب کرد، اما به صورت قطعی و جدی تر روش های 
در  باشند.  موثر  زمینه  این  در  می توانند  کمک باروری 
و   X کروموزوم های  حاوی  که  اسپرم هایی  روش  این 
Y هستند را در محیط آزمایشگاه از هم جدا می کنند و 
بعد از آنها برای جنس خاصی که مدنظر است، استفاده 
از  فرزند پسر بخواهند  اگر زن وشوهری  مثال  می کنند. 
اسپرم های حاوی کروموزوم  Y و اگر فرزند دختر بخواهند 
از اسپرم های حاوی کروموزوم  X برای باروری تخمک 
استفاده می شود. این روش هزینه بر است، اما برای پیشگیری 
از بیماری هایی که وابسته به جنس هستند بسیار موثر 
است. برخی بیماری های ژنتیکی که در خانواده وجود 
دارند می توانند فقط در پسرها و برخی دیگر فقط در 
دخترها تظاهر پیدا کنند. به همین دلیل برای پیشگیری 
از این بیماری ها می توان از روش  تعیین جنسیت دقیق 

یادشده کمک گرفت.
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پرسش

پرسش اول: لطفا درباره هپاتیت اتوایمیون توضیح بدهید. چه افرادی 
بیشتر به این بیماری مبتال می شوند؟ 725****0915

پرسش دوم: 4۳ ساله هستم. نتیجه آزمایش هپاتیت C من مثبت اعالم 
شد، اما در آزمایش تکمیلی تعداد ویروس ها صفر نشان داده شد. آیا 
این امکان وجود دارد که با مصرف دارو به طور کامل خوب شوم؟ 

0916****076

پاسخ
دکترحسینپوستچی

فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

بیماری های خودایمنی بیماری هایی هستند که در اثر واکنش سیستم ایمنی 
بدن علیه خود بدن و ارگان های مختلف ایجاد می شوند. این واکنش 
ممکن است خود را به صورت ساختن آنتی بادی نشان بدهد و قسمتی 
از بدن از این واکنش متاثر شود. وقتی سیستم ایمنی بدن، سلول های کبد 
را مورد حمله قرار بدهد، صدمه ای به آن وارد می کند که به اصطالح 
»هپاتیت خودایمن« نام دارد. این التهاب مزمن به تدریج باعث مشکالت 
جدی در کبد می شود. به طور کلی وقتی کبد به هر دلیلی دچار التهاب 
می شود به آن »هپاتیت« می گویند. این التهاب می تواند به دلیل واکنش 
سیستم بدن علیه کبد یا ورود ویروس ایجاد شود که در مورد دوم به 
آن »هپاتیت ویروسی« گفته می شود. برای درمان هپاتیت های خودایمن 
بیماران باید تحت نظر پزشکان فوق تخصص گوارش و کبد قرار بگیرند 
تا به وسیله داروهایی، سیستم ایمنی بدنشان سرکوب شود. با سرکوب 
سیستم ایمنی، واکنش نسبت به کبد به پایان می رسد و التهاب آن از بین 
می رود. هرچند سیستم دفاعی بدن نقش مهمی در پیشگیری از انواع 
این سیستم سرکوب  اگر  اما در چنین مواقعی  بیماری ها برعهده دارد 

نشود، کبد بیمار از بین خواهد رفت. 
البته داروها سیستم ایمنی کلی بدن را مورد هدف قرار نمی دهند، بلکه 
قسمتی از سیستم ایمنی که روی کبد تاثیرگذار است را هدف قرار می دهند 
و آن را سرکوب می کنند و بیمار به تدریج بهبود می یابد. دقیقا مشخص 
نیست چه افرادی به هپاتیت اتوایمیون مبتال می شوند، اما به طور کلی 
احتمال ابتال به این بیماری در افرادی که بیماری های سیستم ایمنی در 
خانواده شان بیشتر دیده می شود، باالتر است، به خصوص اینکه ژن در 
بروز این بیماری نقش بسیار مهمی دارد، اما در مورد اینکه چه افرادی 

به این بیماری مبتال می شوند نمی توان نظر دقیقی داد. 
هپاتیت اتوایمیون عالمت خاصی ندارد و بیشتر با آزمایش های خونی 
مشخص می شود. در این قبیل موارد معموال آنزیم های کبدی باال هستند، 
اما اگر بیماری زمان زیادی کبد را درگیر کند، آنزیم های کبدی بیش 
از حد افزایش پیدا می کند و بیمار را دچار زردی خواهدکرد. همچنین 
مانند  شدید  خیلی  سرماخوردگی های  شبیه  عالمت هایی  است  ممکن 
درد زیاد مفاصل، بی حالی، ضعف و کوفتگی در بیمار دیده شود، اما 
تشخیص قطعی بیماری با انجام آزمایش های اختصاصی امکانپذیر است.

پاسخ دوم: حدود 10 تا 40 درصد افرادی که به هپاتیتC مبتال می شوند 
ممکن است خودبه خود بهبود پیدا کنند و ویروس از بدنشان پاک شود. 
زمانی که این افراد تست های تکمیلی انجام می دهند، نتیجه آزمایش شان 
منفی است. با توجه به اینکه تعداد ویروس ها در آزمایش  شما هم منفی  
نشان داده شده، به احتمال زیاد بدنتان هپاتیتC را خودبه خود پاک کرده 
است. برای قطعی شدن این موضوع بهتر است به پزشکتان مراجعه کنید 
به  نیازی  بدهید. ممکن است اصال  انجام  را  تکمیلی تر  آزمایش های  و 

مصرف دارو نداشته باشید. 

پرسش

دید  در  مشکلی  هستم.  ساله   6۳ خانمی 
به چشم پزشک مراجعه کردم که  داشتم، 
گفتند آب مروارید دارم و باید عمل کنم. 
حاال  بخرم.  لنز  که  کرد  تجویز  پزشک 
پرسشی که برایم مطرح شده، این است 
که در جراحی چه کاری انجام می شود؟ 
برمی دارند؟  را  خودم  چشم  عدسی  آیا 

0914****4۳2

پاسخ

دکترمحمودبابایی
جراح و متخصص چشم پزشک و 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه ا... االعظم)عج(

آب مروارید به معنای کدر شدن و به نوعی 
فاسد شدن عدسی چشم است. در جراحی 
آب مروارید، عدسی  فاسدشده چشم خارج 
می شود و به جای آن لنزی که خریده  اید، 
که  دندانی  مانند  درست  می شود؛  کاشته 
کشیده شده و به جای آن دندان مصنوعی 
لنزهای  با  لنز  این  می کارند.  ایمپلنت  یا 
زیبایی متفاوت است زیرا داخل چشم کاشته 
این  کند.  پیدا  بهبود  فرد  دید  تا  می شود 
لنزها مشکلی برای بیماران ایجاد نمی کنند 
بعد  سال ها  تا  که  دارند  را  قابلیت  این  و 

بمانند. باقی  در چشم 

پرسش

متاسفانه همیشه جوش های متعددی در ناحیه 
باسن دارم. برای درمان این مشکل چه کاری 

باید انجام دهم؟ 15۳****0990

پاسخ

دکترحسینطباطبایی
متخصص پوست و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

واقعیت این است که بدون معاینه و بررسی 
اندازه این ضایعات پوستی  شکل، رنگ و 
نمی توان در مورد آنها نظر درست و دقیقی 
ارائه داد؛ چراکه بسیاری از مردم، به اشتباه 
نوع  به هر  عنوان یک غلط مصطلح،  به  و 
ضایعه پوستی که شکلی شبیه جوش داشته 
باشد، جوش می گویند؛ این در حالی است 
که بیماری های مختلفی می توانند به صورت 
جوش روی پوست تظاهر پیدا کنند. ممکن 
است مشکل شما هم صرفا جوش نباشد و 
باشید.  داشته  دمل  یا  مانند کورک  مشکلی 
بهتر  مشکل  این  درمان  و  تشخیص  برای 

است به متخصص پوست مراجعه کنید.

شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج

www.iranpl.ir p.r@iranpl.irinstagram.com/iranpl.ir telegram.me/iranpliraparat.com/iranpl.ir

براي مشاهده آخرين اخبار نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  مي توانيد توسط گوشي تلفن همراه خود از رمزينه ها عكس بگيريد

نمایی از کتابخانه امیرکبیر شهر کردکوی در استان گلستان

میـرزا کوچـک، بزرگ مـردی در دوران معاصـر اسـت. 
روحانـی شـهیدی کـه الگویـی بـرای زندگـی انقالبی 
امـروز مـا، اسـوة وطن پرسـتی،  عزت طلبی و مسـلمانی 
ظلـم سـتیز و مبـارزی استکبار سـتیز بـود. در راه هـدف 
از بـذل هیـچ کوششـی فروگـذار نکـرد و در این مسـیر 
جـان خـود را نیـز نثار کـرد. این کـه چرا مردمـی که با 
او آشـنا بودنـد بـا وجود آن همه سـختی و رنـج، حاضر 
شـدند تـا همه چیز خـود را در اختیار میـرزا کوچک خان 
قـرار دهنـد و ایـن کـه میـرزا چـرا قیـام کـرد و چگونه 

در ابتـدا موفـق شـد و در نهایـت چگونـه شکسـت خـورد، از 
مهم تریـن مسـائل مطـرح در تاریـخ معاصـر ایـن سـرزمین اسـت 
کـه آشـنایی با آن به خصوص در شـرایط کنونی بـرای نوجوانان و 
جوانـان ایـن مرز و بـوم ضـروری می نماید. توصیفـات رهبر معّظم 
انقـالب اسـالمی نیـز در خصوص شـخصیت میرزا مؤّیـدی بر این 

مدعاست.

از این گونه توصیفات عبارت است از:
»حرکـت او یـک حرکـت ویـژه بـود، صبغـة مردمـی 
و نجابتـی کـه در کارش داشـت کم نظیـر و در دوران 
معاصـرش بی نظیـر بـود؛ رفتارش بـر مبنای اسـالم و 
اعتقـادات دینی بود، حرکتش هم صد در صد اسـالمی 
و ایرانی بود، با اجنبی در سـتیز بود و اسـتقالل مملکت 
را می خواسـت حفـظ کنـد و یـک نمونه مینیاتـوری از 
نظام اسـالمی و جمهوری اسـالمی را در محدودة 

خـودش به وجـود آورد.«
ایـن کتاب بـه صورت مختصر و مفیـد با قلمی 
روان و جـذاب روایـت داسـتان گونه ای از تاریـخ زندگـی و تحوالت 
میـرزا کوچک خـان دارد.در پایـان کتـاب هـم 3 نامة مهـم از میرزا 
کـه در اواخـر نهضـت خود به دیگران نوشـته اسـت ذکر شـده که 
مطالعـة آخریـن نامـه کـه خطـاب به سـرکردة قشـون قـزاق بوده 

اسـت، حقیقتـاً خواندنی و عبرت آموز اسـت.

 : : كتاب خوان آذر : :

ميرزا كوچک خان
عصمت گيويان / انتشارات مدرسه / تعداد صفحات: 95 صفحه

طرح از محمدحسين اكبری

 : : لبخند كاغذي : :

کتابخانه عمومی امیر کبیر 

کردکوی در سال 1347 در 

شهرستان کردکوی از استان 

نسخه کتاب دارد. بخش کودک 
گلستان تاسیس شده و  22511 

این کتابخانه نیز با 2551 نسخه 

کتاب کودک و دو نیروی کتابدار 

در دوشیفت کاری فعالیت می کند
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پرسش

پرسش اول: معموال بعد از خوردن بیسکویت کرم دار و حتی نسکافه 
دست  من  به  گوارش  دستگاه  در  ناراحتی  و  کردن  ترش  احساس 
می دهد. علت این موضوع چیست و چه باید بکنم؟ 399****0912

پرسش دوم: بین بیسکویت های موجود در بازار کدام یک برای کودکان 
زیر 1 سال مناسب است؟ آیا می توان از نوع سبوس دار به آنها داد؟ 

0913****608

پاسخ
دکتر میترا زراتی

متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: ترکیبات کافئین دار مانند قهوه، نسکافه و شکالت به دلیل کافئینی 
که در خود دارند، محرک ترشح اسید معده هستند. به همین دلیل افرادی 
که ریفالکس دارند یا ترش می کنند، باید از خوردن چای غلیظ و پررنگ، 
قهوه، نسکافه و شکالت تلخ بپرهیزند. در مورد بیسکویت ها باید بدانید 
همه انواع آنها از روغن جامد تهیه می شوند. مصرف روغن جامد هم 
می تواند ریفالکس ایجاد کند. ضمن اینکه بعضی از بیسکویت ها سبوس 
دارند و سبوس آنها ریفالکس را تشدید می کند، بنابراین باید خوردن هر 
ماده ای که باعث سوزش معده و ترش کردنتان می شود را محدود کنید.

پاسخ دوم: در تهیه همه انواع بیسکویت از روغن جامد استفاده می شود. 
روغن جامد هم در تمام گروه های سنی منع مصرف دارد. با این حال اگر 
می خواهید به کودک زیر 1 سال بیسکویت بدهید انواع ساده آن را انتخاب 
کنید و گهگاهی در هفته همراه با مقداری شیر به او بدهید تا تنوعی در 
رژیم غذایی اش ایجاد شود. دادن بیسکویت سبوس دار به کودکان زیر 

1 سال توصیه نمی شود.

پرسش

تقویت  و  بروز سرماخوردگی  از  پیشگیری  برای  پاییز  آیا در فصل 
سیستم ایمنی مصرف هر روزه یک قرص جوشان ویتامین C را برای 

خانمی 34ساله توصیه می کنید؟ 256****0912

پاسخ
دکتر پیام فرح بخش

متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

نه، بهترین منابع برای باالبردن سطح ایمنی بدن، غذاها، میوه ها و سبزیجات 
هستند. اگر فردی عادت کند میوه ها و سبزی های تازه را به صورت منظم و 
مرتب در برنامه غذایی روزانه اش داشته باشد، قطعا انواع و اقسام ویتامین ها 
را به طور طبیعی دریافت خواهد کرد و نیازی به مصرف مکمل نخواهد 
داشت. ویتامین های A ، C، E و بعضی امالح، به خصوص سلنیوم مهم ترین 
عواملی هستند که در باال بردن سطح ایمنی بدن نقش دارند. این مواد از 
طریق غذاهای روزمره به بدن می رسند. فقط افرادی که به دالیلی بعضی از 
غذاها را دریافت نمی کنند یا نسبت به مصرف آنها حساسیت دارند، یا این 
غذاها را دوست ندارند و دچار کمبودهای خاصی شده اند، می توانند با تجویز 
متخصص تغذیه از مکمل های غذایی استفاده کنند. برای بهبود سیستم ایمنی 
توصیه می شود حتما روزی 4-3 میوه تازه بخورید. در وعده های ناهار و 
شام ساالد یا سبزی خوردن مصرف کنید و گوشت قرمز یا سفید را از برنامه 
غذایی روزانه تان حذف نکنید. رعایت همین موارد کمک می کند از ابتال به 
بیماری ها، به خصوص سرماخوردگی و آنفلوانزاهای فصلی در امان باشید.

پرسش

روزانه  مصرف  به  عادت  اول:  پرسش 
مفید  کپک  داشتن  به دلیل  بلوچیز  پنیر 
برای مصرف کننده چه فوایدی دارد؟ آیا 
دارد؟  هم  محدودیتی  پنیر  این  خوردن 

0912****419

که  کودکی  به  می توان  آیا  دوم:  پرسش 
1ساله شده، تمام مواد غذایی حساسیت  زا 

را داد؟  833****0912

پاسخ
گلبن سهراب دکتر 

تغذیه  متخصص 
دانشگاه  علمی  عضو هیئت 
بهشتی پزشکی شهید  علوم 

نوع  از  بلوچیز  پنیر  کپک  اول:  پاسخ 
نظر  از  آن  مصرف  و  است  پنی سیلیوم 
به خصوص  مختلف  بیماری های  به  ابتال 
سرطان مشکلی ندارد، اما مصرف کنندگان 
در  بلوچیز  پنیر  بدانند  باید  پنیر  نوع  این 
151 کیلوکالری  ابعاد یک قوطی کبریت، 
میلی گرم   327 و  چربی  گرم   15 انرژی، 
سدیم دارد، بنابراین هم کالری آن نسبت 
چربی  هم  است،  زیاد  پنیر  گرم   30 به 
دلیل  همین  به  دارد.  باالیی  سدیم  و 
به  که  افرادی  در  بلوچیز  پنیر  مصرف 
پرفشاری  یا  عروقی  قلبی-  بیماری های 
خونشان  کلسترول  و  هستند  مبتال  خون 
آن  اما مصرف  نمی شود،  توصیه  باالست، 
ندارند  خاصی  بیماری  که  افرادی  برای 

نمی کند. ایجاد  مشکلی 
ویژه ای  خاصیت  پنیر  در  موجود  کپک 
مزه  و  طعم  به دلیل  افراد  برخی  و  ندارد 
تند  کمی  می رسد  نظر  به  که  پنیر  خاص 

می کنند. استفاده  آن  از  باشد 

پاسخ دوم: کودک 1 ساله باید از غذای سفره 
استفاده کند. به عبارت دیگر، سیستم گوارش 
کودک در 1سالگی به حدی از تکامل رسیده 
که می تواند تمام موادغذایی که بزرگساالن 
استفاده می کنند، بخورد، در حالی که قبل از 
1سالگی موادی مانند اسفناج، توت فرنگی، 
بادام زمینی، سفیده تخم مرغ، عسل و مرکبات 
به  را  مواد  این  نباید  و  دارند  مصرف  منع 
کودکان زیر 1 سال داد. اگر کودکی بعد از 
غذایی خاصی حساسیت  ماده  به  1سالگی 
را  موادغذایی  همه  می تواند  باشد،  نداشته 
استفاده کند و نیازی هم به شروع تدریجی 
آنها نیست اما اگر کودک بعد از مصرف ماده 
یا  دهان  دور  قرمزی  دچار  خاصی  غذایی 
عالئمی از حساسیت شد، مصرف آن ماده 

غذایی را قطع کنید.

پرسش

پرسش اول: کره حیوانی بهتر و سالم تر است یا کره 
گیاهی )مارگارین(؟ شنیده ام کره گیاهی همان روغن 
و  است  ترانس  چرب  اسید  نام  به  ترکیبی  با  جامد 
مصرف مداوم آن باعث بروز بیماری های قلبی و سرطان 

می شود. 256****0912

پیتزا علت هشدار  پنیر  پرسش دوم: آیا چرب بودن 
نسبت به مصرف آن است؟ آیا پنیر پیتزا برای کودکان 

هم مضر است؟ 559****0911

پرسش سوم: بیسکویتی به بازار آمده که روی بسته بندی 
آن نوشته شده که این محصول پروبیوتیکی است. مزیت 
این بیسکویت نسبت به بیسکویت های عادی چیست؟ 

0912****633

پرسش چهارم: خانمی 28 ساله هستم. نتایج آزمایش ها 
نشان داده HDL خونم کم است. چه خوراکی هایی 
را باید در برنامه غذایی ام اضافه کنم تا این فاکتور 

افزایش پیدا کند؟ 352****0912

پاسخ
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: آنچه گفته اید، درست است. با اینکه منشاء کره 
گیاهی، روغن های مایع گیاهی است اما همین روغن های 
مایع گیاهی در صنعت هیدروژنه و اشباع می شوند تا به شکل 
جامد درآیند. فرآیند هیدروژناسیون باعث می شود بسیاری 
از اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب ترانس 

تبدیل شوند که بدترین نوع اسیدچرب در تغذیه انسان 
هستند. به همین دلیل اغلب کره های گیاهی، اسیدچرب 
ترانس دارند و عوارض مصرفشان بدتر از کره های حیوانی 
است. مگر اینکه تکنولوژی  جدیدی در صنایع غذایی 
ایجاد شود که بتواند فرآیند هیدروژناسیون را به صورت 
سالم انجام دهد تا میزان اسیدچرب ترانس کره گیاهی را 
به صفر برساند. البته این تکنولوژی در کشورهای پیشرفته 
وجود دارد و امیدوارم روزی برسد که تمام کارخانه های 
تولید کره و روغن کشور ما هم به این تکنولوژی مجهز 
شوند. متاسفانه براساس شواهد موجود اغلب کره های 
گیاهی که در کشور ما تولید می شوند، اسیدچرب ترانس 
باالیی دارند که مصرف آن به خصوص در حد زیاد برای 

مصرف کنندگان عوارض خطرناکی دارد.

پاسخ دوم: مساله مهم در مورد پنیر پیتزا و پنیرهای مشابه 
دقیقا همین است که درصد چربی آنها بسیار باالست 
و از آنجا که چربی لبنیات جزو چربی های اشباع است 
لبنیات  زیاد  مصرف  دارد،  ضرر  سالمت مان  برای  که 
پرچرب و پنیر پیتزا توصیه نمی شود. واقعیت این است 
فرد  در  عادتی هم  زیاد یک حالت  که مصرف چربی 
ایجاد می کند. به عبارت دیگر، تغییر ذائقه کسی که به 
خوردن چربی عادت می کند، کار بسیار سختی است. 
ضمن اینکه عوارض ناشی از مصرف چربی های اشباع 
شامل همه گروه های سنی است، به خصوص اینکه ذائقه 
و  می کند  عادت  ذائقه  یک  به  سریع تر  خیلی  کودکان 
مصرف زیاد چربی باعث چاقی و مشکالت بعدی در 
آنها خواهد شد، بنابراین بهتر است همه گروه های سنی 
و جنسی از مصرف خوراکی های پرچرب به خصوص 
چربی های اشباع که مضرتر هستند، بپرهیزند و ذائقه شان 

را به غذاهای پرچرب عادت ندهند.

فرآورده های  تهیه  اصول  واقعا  اگر  سوم:  پاسخ 

اضافه شده  دوز  و  شود  رعایت  درست  پروبیوتیکی 
اندازه  به  خوراکی ها  این  به  پروبیوتیک   میکروب های 
کافی و به میزان1010 میکروب در هر گرم از محصول 
باشد، قطعا تمام فرآورده های پروبیوتیک از انواع مشابه 
غیرپروبیوتیک شان بهتر خواهند بود، اما مشکل اینجاست 
که در اغلب این فرآورده ها میکروب های مفیدی که باید 
به ماده غذایی اضافه شوند، به اندازه الزم و استاندارد 
افزوده نمی شوند، مگر اینکه اداره استاندارد تایید کند یک 
محصول این میزان میکروب مفید را دارد. الزم به ذکر 
است پروبیوتیک ها برای عملکرد بهتر دستگاه گوارش، 
سیستم ایمنی و قسمت های مختلف بدن الزم اند و کمک 

زیادی به بهبود شرایط این دستگاه ها می کنند.

پاسخ چهارم: فاکتور HDL یا کلسترول خوب خون 
تحت تاثیر  باشد،  خوراک ها  تحت تاثیر  اینکه  از  قبل 
فعالیت های فیزیکی و ورزش است. با توجه به اینکه 
سن کمی دارید، توصیه می شود هرچه سریع تر برنامه 
ورزشی مناسب و منظمی را در برنامه روزانه  خودتان 
بگنجانید تا HDL خونتان افزایش پیدا کند. بد نیست 
بدانید HDL باال برای خانم ها بسیار مهم تر است بنابراین 
سعی کنید حتما آن را به میزان طبیعی برگردانید. البته 
افرادی که چاق هستند یا اضافه وزن دارند و LDL یا 
کلسترول بد خونشان باال و HDL یا کلسترول خوب 
خونشان پایین است، بیشتر در معرض بروز بیماری های 
قلبی-عروقی قرار دارند. درست است که اشاره شد غذا 
ارتباط  در   HDL یا کاهش  افزایش  با  به طور مستقیم 
که  افرادی  در  می تواند  غیرمستقیم  به طور  اما  نیست، 
وزن باالیی دارند، کالری بیشتر از حد نیازشان دریافت 
می کنند، چربی های نامناسب می خورند و تری گلیسرید 
خونشان از راه غذای نامناسب باال می رود باعث افزایش 
LDL و کاهش HDL  شود و خطر بروز بیماری های 

قلبی- عروقی را باال ببرد.

پرسش

این روزها در قنادی ها کیک هایی با قیمت های چند برابر 
کیک های معمولی به فروش می رسد که گفته می شود 
در تهیه آن از خمیر فوندانت استفاده شده است. این 
خمیر چیست و از چه ترکیباتی تشکیل شده است؟ 
آیا خوردن این کیک ها برای مصرف کننده ضرر ندارد؟ 

0912****670

پاسخ
مادح نادری

مدرس کیک و دسر

برای تهیه برخی کیک ها از خمیر فوندانت استفاده می شود 
اما این مساله به تنهایی علت باال بودن قیمت کیک های با 
روکش فوندانت نیست. اوال نوع اسفنجی که برای تهیه 
این کیک ها استفاده می شود، تفاوت چندانی با کیک های 

با کیفیت  اگر کیک زیر فوندانت  ندارد. حتی  معمولی 
نهایت می تواند کیلویی 1000  بیشتری تولید شود، در 
تومان با کیک معمولی اختالف داشته باشد. انواع مغز 
گردو، پسته، فندق، خامه یا طعم دهنده هایی هم که بین 
کیک به عنوان فیلینگ استفاده می شوند به نسبت مقدار و 
کیفیت متفاوت هستند و قیمت های متفاوتی دارند. علت 
دیگر تفاوت قیمت، نوع فوندانتی است که استفاده می شود. 
مثال هر کیلوگرم فوندانت خارجی بین 40-25هزارتومان 
قیمت دارد. فوندانت های داخلی با کیفیت بسیار خوب 
هم بین 25-15هزارتومان به ازای هر کیلوگرم به فروش 
می رسند، بنابراین نوع فوندانتی که برای کیک استفاده 
می شود، می تواند روی قیمت آن تاثیر داشته باشد. علت 
دیگر باال بودن قیمت کیک های با روکش فوندانت، مدت 
زمانی است که صرف دکور این کیک ها می شود. به طور 
با 20 گل  که  تهیه یک کیک عروسی چند طبقه  مثال 
فوندانت، پاپیون و سایر شکل های دست ساز با فوندانت 
تزیین می شود، ممکن است بیش از 10 روز طول بکشد. 

در این موارد خاص کیک ها قطعا قیمت باالتری خواهند 
داشت. البته متاسفانه سوءاستفاده از نام فوندانت باعث 
شده کیک های ساده با روکش فوندانت معمولی هم با 
همین قیمت عرضه شوند، در حالی که ممکن است تهیه 
بعضی از این کیک ها 30دقیقه هم زمان الزم نداشته باشد. 
به همین علت پیشنهاد می شود کیک ها به نسبت وقت و 
زمانی که صرف دکورشان می شود، قیمت بخورند. ترکیبات 
خمیر فوندانت شامل پودر قند، نشاسته ذرت، گلیسیرین 
خوراکی، پودر ژالتین، ثعلب و وانیل یا اسانس است. 
همه این مواد طبیعی هستند و مصرف آنها در صورتی 
که کامال سالم و بدون هرگونه آلودگی باشند، مشکلی 
فوندانت  به ذکر است  نمی کند. الزم  ایجاد  افراد  برای 
بیشتر جنبه تجمالتی دارد و برای زیباتر شدن کیک و 
ساخت انواع گل، عروسک  و... استفاده می شود. معموال 
نیز بیشتر از 70 درصد افراد خمیر فوندانت را نمی خورند 
و بیشتر به دلیل ظاهر و زیبایی طرفدار کیک های با روکش 

فوندانت هستند.

شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج
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افراد  در  عفونت ها  از  بسیاری 
عادی که ممکن است به سادگی 
از کنارشان بگذریم، در خانم های 
باردار به تشخیص به موقع و درمان 
نیاز دارند چراکه انتقال آنها به جنین می تواند او را 
در معرض ابتال به انواع نارسایی ها و ناهنجاری ها یا 
حتی مرگ قرار دهد. نشانگان تورچ که این هفته با 
آن آشنا می شوید، معروف ترین و شناخته شده ترین 
برای مادر و جنین  نشانگانی است که می تواند 
دردسر ساز شود. تورچ یک بیماری نیست. درواقع 
 T، O، R، این کلمه از به هم چسباندن حروف
C، H ایجاد شده است. هر کدام از این حروف 
بارداری  دوران  در  خطرساز  بیماری  یک  نشانه 
هستند؛ T: توکسوپالسموز/ O : دیگر عفونت ها 
 :C /سرخجه :R /مثل بیماری های سفیلیس و ایدز
سایتومگالوویروس/ H: هرپس سیمپلکس. همه این 
عوامل می توانند باعث سقط خودبه خودی یا نقص در 
جنین شوند اما عالئمی که به طور مشابه در نوزادان 
ایجاد می کنند عبارتند از: تب، اشکال در غذا خوردن، 
نقاط خونریزی دهنده زیرپوستی، راش های پوستی 
قرمزرنگ، بزرگ شدن کبد و طحال، زردی پوست 
و زردی ملتحمه چشم، مشکالت شنوایی و چشمی، 
اما با توجه به اینکه نوع عفونت چه باشد و جنین 
را در چه مرحله ای از بارداری متاثر کرده باشد، هر 
کدام از این عفونت ها می توانند مشکالت دیگری نیز 
برای نوزاد ایجاد کنند. در ادامه شما را با تک تک 

اجزای این نشانگان آشنا می کنیم.

توکسوپالسموز
تک سلولی  عفونت   یک   گوندی  توکسوپالسما 
گونه های   از  بسیاری   و  انسان ها  در  که   است  
پستانداران  و پرندگان  ایجاد می شود و عامل بیماری 
توکسوپالسموز است و انواعی  دارد؛ توکسوپالسموز 
مادرزادی  )که از مادر دچار عفونت  به  فرزند  متولد 
نشده اش  منتقل  می شود(، توکسوپالسموز چشمی  
)که  باز هم معموال حاصل  توکسوپالسموز مادرزادی  
است  ولی  عالئم  آن ممکن  است  در 40-20 سالگی  
ایجاد شوند(، توکسوپالسموز حاد در فرد سالم  
و توکسوپالسموز حاد در فرد دچار نقص  ایمنی  
)که در افراد مبتال به  ایدز یا سرطان  یا افرادی  که  
داروهای  سرکوبگر سیستم ایمنی  مصرف  می کنند، 
بروز می کند.(این عفونت انگلی از 2 راه وارد بدن 
انسان می شود؛ خوردن گوشت خام و نیمه پخته که 
آلوده به انگل است و تماس با مدفوع آلوده گربه.
 اگر خانمی قبل از بارداری یک بار به این انگل مبتال شده 
باشد، در برابر آن ایمنی پیدا می کند. پس در صورتي 
که فاصله عفونت حاد تا شروع بارداری 9-6 ماه باشد، 
خطري براي جنین وجود ندارد یا در صورتي که در 
بارداری قبل دچار عفونت شده و احیانا جنین سقط 
شده، در بارداری بعدي خطري براي جنین وجود ندارد 

اما اگر مادری حین بارداری یا 6 ماه قبل از بارداری، 
مبتال شود، مشخصا بدنش ایمن نبوده و احتمال مبتال 
شدن جنین وجود خواهدداشت. البته ابتالی جنین، به 
سن بارداری مادر هم بستگی دارد. اگر سن جنین پایین  
باشد، شدت ابتال در جنین بیشتر است و عوارض آن 
شدید تر و بیشتر باعث سقط مي شود. در 3 ماه سوم، 
شدت بیماري در نوزاد کمتر یا دیررس است. در این 
صورت معموال نوزاد در زمان تولد بدون عالمت است 

و عالئم چشمي سال ها بعد ظاهر مي شود.
• تشخیص:  متاسفانه مادری که حین بارداری به ویروس 
مبتال می شود، معموال عالئم خاصی ندارد و فقط عالئم 
غیر اختصاصی مثل خستگی، درد عضالنی، احساس 
ضعف و... را تجربه می کند که در بارداری درحالت 
عادی هم دور از انتظار نیستند. به همین علت است 
که گاهی تشخیص با تاخیر انجام می گیرد و هنگام 
تشخیص ممکن است آثاری مثل عوارض چشمی یا 
جمع شدن آب در مغز و بزرگ شدن اندازه سر و 
عوارض عصبی جنین را متاثر کرده باشد. اولین آزمایش، 
بررسي آنتي بادي IgG ضدتوکسوپالسما در فرد است 
که اگر منفي باشد، بهتر است 3 هفته بعد یکبار دیگر 
تکرار شود و اگر باز هم منفي بود، فرد غیرمبتال تلقي 
 IgM اندازه گیري ،IgG مي شود. در صورت مثبت بودن
و با فاصله زماني 3 هفته توصیه مي شود. درصورتي 
که میزان IgM افزایش قابل توجهي نشان دهد، فرد 
دچار عفونت حاد است و باید اقدامات درمانی هرچه 

سریع تر انجام گیرد.

• پیشگیری:توصیه می شود از 6 ماه قبل از بارداری و 
حین بارداری، گوشت خام و نیمه پخته مصرف نکنید 

و گوشت با درجه حرارت معمولی پخته شود. میوه ها 
و سبزی ها را قبل از خوردن کامال بشویید. بهتر است 
پوست میوه را قبل از خوردن بگیرید. اگر گربه دارید 
از دستکش برای تمیز کردنش استفاده کنید و گوشت 
خام به حیوان ندهید.   در نهایت اگر گوشت خام را برای 
شستشو در ظرفی می گذارید، ظرف را بعدا خوب بشویید 
تا عامل عفونت در آن ماندگار نشود. توجه داشته باشید 
یخ زدن گوشت، انگل را از بین نمي برد. اگر باغباني 
می کنید، هنگام کار از دستکش استفاده کنید و بعد از 
آن شستشوي دست ها را فراموش نکنید. با گربه هایي 
که بیرون از منزل زندگي مي کنند، تماس نداشته باشید.

سیاتومگالوویروس
گروه  عضو  یک   ،)CMV( سایتومگالوویروس 
هرپس ویروس و شایع ترین علت عفونت ویروسی 
مادرزادی است و پس از عفونت اولیه برای تمام عمر 
در بدن میزبان باقی می ماند و ممکن است بارها باعث 
عفونت مجدد شود. عفونت مجدد ممکن است نشانگر 
فعالیت مجدد ویروس نهفته یا عفونت مجدد با یک نوع 
متفاوت باشد. عفونت CMV در یک فرد دارای سیستم 
ایمنی طبیعی بدون عالمت است و معموال مشکلی ایجاد 
نمی کند ولی عفونت مادر طی بارداری می تواند باعث 
عوارض جدی و دائمی و غیر قابل درمان در جنین شود. 
 ،CMV حتی در یک خانم باردار دارای آنتی بادی علیه
جنین از طریق عبور داخل رحمی در معرض ابتال به 
عفونت قرار دارد و حتی نوزاد در اثر CMV موجود 
در شیر مادر ممکن است به این عفونت مبتال شود. 
پس مساله بسیار مهم این است که وجود آنتی بادی دال 
بر وجود ایمنی نیست و این موضوع برای پزشک تنها 

به معنی عفونت قبلی مادر است.
• سرایت:  از جمله راه های انتقال سیتومگالوویروس 
تماس جنسی، شیردهی و تماس نزدیک بچه ها و 
بالغان در مهدکودک ها را می توان نام برد. اگر فرزند 
دیگرتان مهدکودکی است باید بیشتر مراقب خودتان 
باشید زیرا انتقال ویروس در مهدکودک ها بسیار شایع 
است. به همین علت مادرانی که فرزند مهدکودکی 
دارند یا کارمندان مبتالنشده مهدکودک، در صورت 
بارداری احتمال مثبت شدن تیتر آنتی بادی شان بیشتر 
است. ترشحات موجود در واژن طی زایمان نیز ممکن 
است. پس از زایمان نیز عفونت می تواند از طریق شیر 
مادر یا تماس مستقیم شخص به شخص ایجاد شود.
• عالیم:  بدترین زمان از نظر وقوع ناهنجاری های 
مادرزادی 3ماهه اول است. نوزادانی که اوایل بارداری 
بروز  را  عالئم  این  است  ممکن  می شوند،  مبتال 
دهند؛ میکروسفالی )کوچک شدن غیر طبیعی سر( و 
کلسیفیکاسیون های داخل جمجمه ای )رسوب کلسیم 
داخل جمجمه( ولی عالئم نوزادانی که دیرتر مبتال 
می شوند، متفاوت است که عبارتند از: هپاتیت، ذات الریه 

و کاهش پالکت های خون.
 CMV تشخیص:   بررسی روتین مادر برای عفونت •
توصیه نمی شود زیرا روش قابل اعتماد و آسان برای 
تشخیص عفونت جنین وجود ندارد اما در صورت شک 
به عفونت مادر، یا ابتالی نزدیکان خانم باردار، انجام 
تست  الزامی است تا بتوان میزان آسیب را پیش بینی کرد. 
بیش از 90 درصد نوزادان عالمت دار دچار آسیب های 
جدی مثل مرگ، عوارض چشمی خطرناک، کری 
حسی عصبی و عقب ماندگی ذهنی، مکیدن ضعیف 

و تشنج می شوند.

ویروسهرپسسیمپلکس
این ویروس 2 نوع دارد که به نوع1 یا هرپس دهانی و 
نوع2 یا هرپس تناسلی معروف هستند. همان طور که 
از نامشان پیداست، نوع اول در اطراف دهان و لب ها 
و نوع دوم در ناحیه تناسلی و مقعد زخم هایی با شکل 
خاص ایجاد می کنند. هر دوی اینها بسیار مسری هستند 
و اولی از طریق بوسیدن یا لمس ترشحات و مسواک و 
ظرف غذای مشترک و دومی از طریق روابط زناشویی 

منتقل می شوند. 
• سرایت:  نکته قابل توجه این است که سرایت این 
ویروس حتی قبل از اینکه بثورات پوستی نمایان شوند، 
امکان پذیر است. معموال پس از بروز عفونت اولیه، 
ویروس در بدن باقی می ماند و عفونت نهفته ایجاد 
می کند و این مساله می تواند تا زمان حیات میزبان ادامه 
 یابد و طی فعال شدن مجدد، عفونت ویروسی باعث 
ترشح عالمت دار یا بدون عالمت ویروس از پوست 
و مخاط می شود. عفونت مجاری تناسلی با ویروس 

هرپس سیمپلکس شایع ترین بیماری مقاربتی است. 
• عالیم:  متاسفانه بیشتر افرادی  که در بدنشان ویروس 
دارند، از این مساله بی خبرند و تنها 15-5 درصد آنها از 
وجود عفونت مطلع می شوند. همانند بیماران غیرباردار، 
بیشتر عفونت های جدید در خانم های باردار نیز بدون 
عالمت هستند. شیوع عفونت در 3 ماهه های مختلف 
بارداری یکسان است. نوزاد معموال حین زایمان طبیعی 
از طریق تماس با ویروس در مجاری تناسلی دچار 
عفونت می شود. هرپس نوزادی این عالئم را دارد؛ 
اختالالت سیستم عصبی مرکزی و مشکالت پوستی، 
چشمی یا دهانی و مرگ و میر نوزادی. عفونت اولیه 
در 3 ماهه اول بارداری نیز می تواند باعث عوارض 
جدی چشمی، میکروسفالـی و ضایعـات پوستی شود.
در موارد عفونت شدید تناسلی یا بیماری منتشر، 
باید آسیکلوویر وریدی برای خانم های باردار تجویز 
اولیه  انتقال حین زایمان در عفونت  شود. احتمال 
 بیشتر از عفونت مکرر است و خطر انتقال به جنین 

60-30 درصد گزارش شده است.
• درمان:  باید اوایل بارداری از تمام خانم ها راجع به 
عالئم هرپس ژنیتال پرسید و خانم های دارای چنین 
سابقه ای باید قبل از زایمان از نظر ضایعات خارجی 
هرپس ژنیتال معاینه شوند و در صورت وجود ضایعات 
انجام سزارین پیشنهاد می شود. البته انجام سزارین در 
زنان دارای سابقه عفونت HSV و بدون ضایعات 

فعال حین زایمان توصیه نمی شود.

سرخجه
تشخیص بیماری سرخجه از این نظر اهمیت دارد که 
اگر خانم بارداری قبال به سرخجه مبتال نشده باشد و در 
3ماه اول دوران بارداری به سرخجه مبتال شود، ویروس 
سرخجه روی جنین داخل رحم او اثر می کند و باعث 
بروز ناهنجاری هایی از قبیل عقب افتادگی ذهنی، کوری، 
کری، بیماری های قلبی، خونی و مغزی نوزاد می شود.

برای پیشگیری از این بیماری در بارداری خانم ها باید 
3 ماه قبل از بارداری، حتما واکسن سرخجه را بزنند. 
• سرایت:  اگر خانم بارداری که قبال به سرخجه مبتال 
نشده و واکسن هم نزده باشد، با فرد مبتال به سرخجه 
تماس پیدا کند، ویروس سرخجه از راه بینی و حلق او 
وارد بدنش می شود و در بدن او تکثیر می یابد. سپس 

ویروس از راه جفت به جنین می رسد. 
• عالیم:  سرخجه مادرزادی، یک عارضه خطرناک و 
 کشنده است. نوزادان مبتال به این بیماری تا مدت ها 
)6 تا 8 ماه( ویروس را در بدن خود پرورش و انتشار 
می دهند. کودک ابتدا کمی تب می کند و آبریزش 
دانه های  سپس  داشت.  خواهد  بینی  از  مختصری 
صورتی رنگی در بدن او ظاهر می شود. 24 ساعت 
قبل از پیدایش دانه های پوستی، غدد لنفاوی پشت 
گوش و گردن کودک، بزرگ و متورم می شوند. دانه های 
بیماری سرخجه معموال ریز، صورتی رنگ و کمی 
 برجسته اند و ابتدا از صورت شروع می شوند و طی 
24 ساعت به تمام بدن منتشر خواهندشد. بیماران مبتال 
به سرخجه برخالف سرخک سرفه نمی کنند، ولی ممکن 
است گلو، لوزه ها و مخاط دهان آنها کمی قرمز باشد. 
سن بارداری هنگام ابتال نیز مهم است. اگر مادر طی 
8 هفتگی دوران بارداری به سرخجه مبتال شده باشد، 
80-50 درصد امکان دارد، جنین او نیز مبتال شود و 
در 3 ماهه دوم دوران بارداری، 20-10 درصد، اما 
ابتال در 3 ماهه سوم دوران بارداری، کمتر است. این 
بیماری از یک هفته پیش از بروز راش های پوستی تا 
2-1 هفته بعد از ناپدید شدن آنها قابل سرایت است. 
اگر خانم بارداری در 3 ماهه اول دوران بارداری خود 
با بیمار مبتال به سرخجه تماس پیدا کند و از ابتالی 
خود به بیماری سرخجه در گذشته اطالعی نداشته 
باشد و واکسن سرخجه هم به او تزریق نشده باشد، 
باید بالفاصله و به صورت اورژانس، از او آزمایش 
خون از نظر پادتن سرخجه گرفت و عیار آن تعیین 
شود. اگر پادتن به حد کافی در خون او وجود دارد، 
جای نگرانی نیست، ولی اگر آثاری از پادتن نیست یا 
عیار آن کم است، امکان ابتالی به سرخجه در او وجود 
دارد. به چنین خانمی باید به مقدار کافی گاماگلوبولین در 
خالل 8-7 روز بعد از تماس تزریق شود. با این وجود 
امکان ابتالی جنین به سرخجه وجود خواهد داشت.
اگر در آزمایش خون مجددی که 6-4 هفته بعد از او 
انجام می شود، عیار پادتن سرخجه افزایش قابل توجهی 
پیدا کرد و امکان ناهنجاری در جنین او وجود داشت، 
در کشورهایی که قوانین اجازه می دهد، سقط جنین 

مانعی ندارد.
WEBMD:منبع

آنچه خانم های باردار باید درباره نشانگان TORCH بدانند

تورچ، بارداری و زایمان
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 :H / سایتومگال
هرپس سیمپلکس

80 درصد افراد معلول در جهان 
سوم زندگی می کنند و یک سوم 
این معلوالن نیز کودک هستند. 
همین آمار دوخطی و تاکید آن بر 
کشورهای در حال توسعه و کم درآمد، حاکی از آن 
است که معلولیت ارتباط نزدیکی با فقر اقتصادی 
دارد. در کشور ما نیز معلوالن ذهنی و جسمی 
عمدتا از خانواده های کم درآمد جامعه هستند. حال 
خودتان قضاوت کنید که خانواده کم درآمد با یک 
کودک معلول با هزینه های سرسام آور درمانی و 
باید بکند؟  ظاهرا راهی به جز  توانبخشی چه 
نادیده گرفتن بسیاری از خدمات کمکی به کودک 
البته از سر اجبار و درماندگی برای  معصوم و 
خانواده باقی نمی ماند. کودکی که اگر در کشوری 
برخوردار و پیشرفته با هر نوع معلولیتی متولد 
شده بود، الاقل سرنوشتی غیر از خانه نشینی پیدا 
می کرد. نازنین، کودک 6ساله ای که در »مادران و 
کودکان« این هفته و به بهانه روز جهانی معلوالن 
پای صحبت های مادرش نشسته ایم، با دو مشکل 
مادرزادی مننگوسل و هیدروسفالی در شهر مالرد 
متولد شده است. او تقریبا خانه نشین و دور از اجتماع، 
از حمایت های استاندارد مختص کودکان معلول، 
محروم شده است. مادر نازنین از شرایط دشوار 
خانواده و مشکالت نازنین می گوید؛ مشکالتی 
که قطعا مختص نازنین نیست و بسیاری دیگر از 
نازنین های این سرزمین نیز با آن دست به گریبان 

هستند. 

: شما چند فرزند دارید؟
من 3 فرزند دارم. پسر بزرگم سرباز است و یک 
دختر دبیرستانی دارم. نازنین فرزند سوم من است. 
وضعیت اقتصادی خوبی ندارم. 6 سال قبل باردار 
بودم و نمی توانستم به پزشک مراجعه کنم، حتی 
تغذیه خوبی هم نداشتم و داروی اسیدفولیک که 
پزشکان روی آن تاکید دارند، استفاده نکردم. متاسفانه 
نوزاد من با مشکل مننگوسل و هیدروسفالی متولد 
شد و 6 سال است که همه خانواده درگیر هستیم.

: مشکل اصلی شما چیست؟
مشکل اصلی مان طبیعتا مالی است. فکر می کنم تمام 
مالرد  در  و  دارند  معلول  فرزند  که  خانواده هایی 
زندگی می کنند، وضعیت مالی ضعیفی دارند. یک 
خانواده با وضعیت مالی ضعیف، غیرممکن است 
که بتواند همه خدمات توانبخشی را برای کودکش 
تامین کند. چنین کودکانی هزینه بسیار باالیی دارند. 
کاردرمانی، گفتاردرمانی و حتی هزینه پوشک نیز 
بسیار زیاد است و نمی توان از عهده آن برآمد. فرزند 

من هنوز باید پوشک شود.

: هزینه خدمات درمانی 1ماهه برای کودک 
شما چقدر است؟

2-1/5 میلیون تومان هزینه نازنین و بچه هایی مانند 
اوست. من و همسرم در ماه 1/800 میلیون هزار 
تومان درآمد داریم. خب، یک خانواده 5نفره هستیم و 
این درآمد طبیعتا برای خودمان هم کافی نیست، چه 
برسد به هزینه های توانبخشی و کاردرمانی. اگرچه در 
شهر مالرد هم کل خدمات کاردرمانی وجود ندارد 
و همه مادر و پدرهایی که فرزند معلول دارند با 

حداقل ها سعی می کنند به کودک شان کمک کنند.
: بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی به 

شما کمک نمی کند؟
نه، اصال. تا 2 سال پیش، حدود یک سوم هزینه ها 
اخیر  ولی طی 2 سال  می کرد،  تقبل  بهزیستی  را 
بهزیستی سرآسیاب مالرد کوچک ترین کمکی به 

ما نکرده است.
: نازنین 6 ساله است و باید در مقطع 
پیش دبستانی باشد. آیا موفق شدید او را در مدرسه 

ثبت نام کنید؟
پیش دبستانی  مدرسه  در  را  او  داشتم  قصد  من 
غیرانتفاعی ثبت نام کنم، ولی مسووالن مدرسه به دلیل 
اینکه فرزند من بی اختیاری ادراری دارد، باید پوشک 
شود و جابجا کردن او هم دشوار است، از ثبت نام 
او خودداری کردند. از طرفی، کالس آنها در طبقه 
دوم مدرسه است و نازنین روی ویلچر می نشیند. 
ساختمان مدرسه طوری ساخته شده که نمی توان 
ویلچر را به طبقه باال انتقال داد. بهزیستی برای این 
کودکان مکانی را اختصاص نداده تا بتوانند تحصیل 
کنند. نازنین روز به روز بزرگ تر می شود و نیاز به 
آموزش های بیشتری دارد و من و پدرش نمی دانیم 

واقعا چه باید بکنیم.
: نازنین نیاز به بستری شدن در بیمارستان 

هم دارد؟
بله، او هیدروسفال است و شنت مغزی دارد. در مواردی 
که فرزندم دچار سرماخوردگی شدید می شود، حتما 
نیاز است که در بیمارستان بستری شود. این حوادث 

باعث شده که جو خانواده ناآرام شود. دختر بزرگم 
دچار مشکالت روا ن شناختی شده و او را هم نزد 

روان پزشک می برم.
: با توضیحاتی که دادید، نازنین نسبت 
به همساالن خودش تاخیرهایی در رشد و نمو 

دارد. این طور نیست؟
بله، به علت مشکالت مادی، فرزند من فقط هفته ای 
یک بار در یک مرکز خصوصی کاردرمانی می شود و 
برای همان هم باید پول قابل توجهی بدهیم. هیچ  چیز 
در این شهر رایگان نیست. کودک 6ساله باید نقاشی 
کند، ولی نازنین اصال نمی تواند به خوبی مداد دستش 
بگیرد. دختر من از کمر به پایین فلج است، ولی 
دست های ضعیفی هم دارد. رشد جسمی خوبی 

هم ندارد.
: کودک شما همبازی دارد؟

نه، فرزند من زیاد عالقه ای ندارد با کودکان همسن 
خودش بازی کند. من متوجه شده ام که او حس 
می کند، متفاوت است و در جمع ناراحت می شود. او 

نمی تواند با همساالن خود ارتباط برقرار کند. کودکان 
می دوند و بازی می کنند و نازنین فقط باید به آنها 
نگاه کند. او همه چیز را متوجه می شود. حتی من و 
پدرش هم از این موضوع ناراحت هستیم. کودک 
من نمی تواند همه جا برود و حس کنجکاوی در او 
خاموش شده است. رابطه اجتماعی خوبی هم ندارد.

: حرف آخرتان چیست؟
کودکانی که با معلولیت متولد می شوند، به حمایت 
از سوی دولت نیاز دارند. آنها از تحصیل و آموزش 
بازمی مانند. از چنین خانواده هایی حمایت نمی شود. 
توانبخشی، داروها و این قبیل امکانات برای چنین 
خانواده هایی باید رایگان باشد. در کشورهای اروپایی 
چنین خانواده هایی مشکل زیادی ندارند، ولی در کشور 
ما حمایت بسیار ضعیف است. ما هنوز موفق نشده ایم 
توالت فرنگی برای کودکمان بگیریم و با مشکالت 
زیاد فقط توانستیم ویلچر تهیه کنیم. نازنین هوش 
و ذهن طبیعی دارد و اگر به موقع به داد او نرسند، از 

نظر آموزشی و شناختی دچار مشکل خواهد شد.

 پرنیان 
پناهی

»سالمت« در آستانه روز جهانی معلوالن، پای حرف های مادری نشسته  است که دختری معلول دارد

حواسمان به نازنین ها نیست
من قصد داشتم 

دخترم را در 
پیش دبستانی 
ثبت نام کنم، 

ولی متاسفانه 
مسووالن 

مدرسه به دلیل 
اینکه فرزندم 

بی اختیاری ادراری 
دارد و باید پوشک 

شود و جابجا 
کردنش هم برای 
آنها آسان نیست، 

از ثبت نامش 
خودداری کردند. 

از طرفی، کالس 
درس آنها هم در 

طبقه دوم مدرسه 
بود ولی دخترم 

ویلچرنشین است. 
ساختمان مدرسه 

طوری ساخته شده 
که اصال نمی توان 
ویلچر را به طبقه 

باال انتقال داد

زندگی با معلولیت

ادامه از صفحه 9
گاهی خانواده هایی که صاحب فرزندی با 
نیازهای ویژه هستند، کارهای دستی خود را 
در بازارچه های خیریه به نفع این کودکان به 

فروش می رسانند.
به  هم  والدین  خانواده،  فرزندان  بر  عالوه 
کمک های عاطفی نیاز دارند. معموال والدین 
کودکانی که مشکل جدی دارند و مدرسه نیز 
آنها را قبول نمی کند باید به طور شبانه روزی 
از فرزند خود مراقبت کنند. تداوم پرستاری 
و مراقبت از کودک، باعث می شود والدین 
به طور کامل خود را فراموش کنند و در دریای 
مشکالت غرق شوند و انرژی شان را به طور 
کامل از دست بدهند. والدین باید کاری کنند که 
زمانی را به طور انفرادی به خودشان اختصاص 
دهند. در بیشتر کشورهای اروپایی، مراکزی 
وجود دارد که این امکان را به والدین می دهد تا 
چند ساعتی کودک دارای مشکالت جسمی را 
با خیال راحت به آنجا بسپارند و در عین حال، 
اوقاتی را بدون حضور آن کودک سپری کنند. 
این کار باعث می شود والدین از فرسودگی 
درآیند، انرژی به دست آورند و خدمات بهتری 
به کودک ارائه دهند. در همه خانواده هایی که 
یک کودک با مشکل جسمانی یا ذهنی وجود 
دارد، بعد از مدتی فرسودگی بین اعضا ایجاد 
می شود. اگر شرایط مالی خانواده مناسب باشد، 
بهتر است پرستار مراقبی چند ساعت مراقبت 
از کودک را برعهده بگیرد و خانواده امکان 
لذت بردن را که حق همه انساهاست پیدا کنند.
درس های پیش دبستانی دشوار نیستند و پدر 
و مادر می توانند در حد توانشان به کودک 
آموزش دهند. البته در تهران مدارسی وجود 
دارد که با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای، 
کودک می تواند کلماتی را پیدا کند و الاقل 
کلمه خوانی را یاد بگیرد. هفته ای یک جلسه 
آموزش دیدن برای این کودک اصال کافی 
نیست و اگر با کودک کار کنند حتما می تواند 

مداد دستش بگیرد و نقاشی بکشد.
طبیعی است که حضور چنین کودکی در پارک 
یا بین کودکان همسال لذت بخش نخواهد بود. 
خانه های بازی متعلق به شهرداری وجود دارد 
که کودکان می توانند خاله بازی یا بازی های 
نشسته انجام دهند و تعامل بین آنها شکل 
گیرد، ولی با درگیری شغلی والدین و دوری 
آنها از شهرهای بزرگی مانند تهران این راهکار 
هم نمی تواند مفید باشد. بهتر است کودک در 
جمع حضور یابد تا ارتباط اجتماعی در ذهن 
او شکل گیرد. این کودک حس های منفی 
زیادی را تجربه می کند و تاکید روی عملکرد 
بهزیستی است. اگر روی این کودک کار شود 
شاید بتواند در آینده بخشی از ناتوانی هایش 

را جبران کند.

بیشتر بخوانید

»سونوگرافی، بارداری و زایمان« را در صفحه 
11 همین شماره بخوانید.



اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

محبوبیت و محدودیت یک روش درمانی جدید در گفت وگو با دکتر محمدحسین سلطانی فوق تخصص اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی

بی اختیاری ادرار و تحریک عصب ساکرال
15سالمندان شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج

بی اختیاری ادرار، مشکل 
است؛  بیماران  از  خیلی 
که  آنهایی  به خصوص 
غیردارویی  و  دارویی  درمان های 
و  نداشته  بهبود وضع شان  در  تاثیری 
ندارد. بعضی از بیماران مجبورند روزی 
چند بار با استفاده از سوند، مثانه خود 
برای  غالبا  کار  این  و  کنند  تخلیه  را 
افرادی  بیشتر  است.  ناخوشایند  آنها 
بیماری های طول کشیده اند،  که دچار 
غالبا منتظرند که طب نوین راهکارهای 
تازه ای برای درمان بیماری شان پیدا  کند. 
این روزها بازار تبلیغات بسیار داغ است 
و رسانه های مختلف نیز ذهن مردم را 
بتوانند محصوالت  تا  هدف گرفته اند 
بازار،  این  در  کنند.  عرضه  را  خود 
روش نسبتا جدیدی با عنوان تحریک 
عصب ساکرال برای درمان بی اختیاری 
ادراری که با گوش مردم آشنا نیست، 
تبلیغ می شود. اگرچه این روش کامال 
علمی است، ولی فقط تعداد اندکی از 
بیماران از آن سود می برند؛ یعنی این 
روش، روش فراگیری نیست که نیاز 
به تبلیغات گسترده داشته باشد. دکتر 
فوق تخصص  سلطانی،  محمدحسین 
اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی و 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی در این باره بیشتر توضیح 

می دهد.

تحریک  روش  درباره  لطفا   :
عصب ساکرال )خاجی( برای درمان 

بی اختیاری ادراری برایمان بگویید.
عصب درمانی  روش،  این  علمی  نام 

)Sacral Neuromodulation( ساکرال 
است. تفکر درباره این روش درمانی از 
سال های قبل مطرح بود ولی چند سالی 
است که محققان ابزارهایی طراحی کرده  
و در دسترس پزشکان قرار داده اند. از این 
روش از سال 1391 در مرکز بیمارستان 
ولی  می شود،  استفاده  تهران  لبافی نژاد 
همه  آیا  که  است  این  مهم  موضوع 
دارند،  ادراری  بی اختیاری  که  بیمارانی 
با استفاده از این روش بهبود می یابند؟ 

پاسخ، منفی است.
روش  این  از  بیماران  کدام   :

سود می برند؟
نکته اولی که باید گفته شود، این است 
که روش ساکرال آخرین روش درمانی 
است؛ یعنی وقتی که بیمار همه راه های 
درمانی مانند درمان های دارویی، تزریق 
بوتاکس و ... را طی کرده و بهبود نیافته 
باشد. نکته مهم بعدی، نوع بی اختیاری 
ادراری است زیرا این روش، خاص بعضی 
از بیماران است و فقط گروه اندکی از 
بیماران داوطلب استفاده از روش ساکرال 
هستند. برخی بیماران هم مثانه بیش فعالی 
دارند یا انقباض مثانه ندارند که در بررسی 
با ام آرآی و... هیچ مشکل خاصی برای 
اختاللشان یافت نمی شود. این افراد باید 
روزی 4-3 بار مثانه خود را با سوند تخلیه 
کنند، گرچه نتایج روش ساکرال در این 
بیماران زیاد موفق نیست. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت بیمارانی که در اثر سکته 
مهره  ستون  شکستگی  آلزایمر،   مغزی، 
و آسیب به نخاع و... دچار بی اختیاری 
روش  چنین  داوطلب  هستند،  ادراری 

درمانی ای نخواهند بود.

: شیوه کار چگونه است؟
قبل از هر اقدامی بیمار باید بررسی شود. 
سیستم  از  ام آرآی  و  مثانه  نوار  داشتن 
مغزی-نخاعی و... الزامی است. بعد از 
اینکه مشخص شد همه شرایط مهیاست، 
 2 کار  این  ولی  می شود  انجام  ساکرال 
مرحله ای است. در مرحله اول با استفاده 
از اشعه ایکس لیدهای مخصوص موقت 
مهره   2 بین  فاصله  در  نازکی  بسیار  و 
S2 و S3 تعبیه می شود. براساس پاسخ 
مقعد  اسفنکتر  عضالت  از  که  عصبی 
دریافت می شود، می توان تشخیص داد 
که لید در جایگاه مناسبی قرار گرفته یا 
نه؟ بیمار کامال بیدار است و نیازی به 
بیهوشی نیست. لید 1 هفته در بدن بیمار 
باقی می ماند. فرد باید در طول این مدت 
وضعیت ادرار کردن را به طور روزانه در 

یک برگه ثبت  کند.

: و بعد از یک هفته، چطور؟
اگر بیمار در طول 1 هفته بیش از 50 
کردن  ادرار  وضعیت  در  بهبود  درصد 
داوطلب  باشد،  داشته  ادراری  کنترل  و 
استفاده از لید دائمی خواهد شد. لید دائم 
نیز مانند لید موقت تعبیه می شود و شیوه 
کارگذاری هر 2 روش یکی است، اما 
در این مرحله ریموت کنترل هایی وجود 
تا میدان  برنامه می دهد  لید  به  دارد که 
مغناطیسی و ولتاژ دستگاه تنظیم شود. 
با این روش در واقع میدان مغناطیسی 
در منطقه شبکه عصبی لومبوساکرال که 
مسوول عصب رسانی به مثانه و مجراست، 
ایجاد می شود تا انقباض های نابجایی که 
به علت عدم تعادل عصبی ایجاد شده بود، 
از بین برود و بدن کنترل عصبی را دست 
بگیرد و بیمار ناگهان دچار بی اختیاری 
ادراری نشود. تعداد بیمارانی که داوطلب 

برای  ولی  است  کم  هستند  روش  این 
موثری  و  مهم  تحول  داوطلب  بیماران 

محسوب می شود.
: از آنجا که بی اختیاری ادراری 
در سالمندان شایع است، با توضیحاتی 
که دادید، آنها داوطلب خوبی برای این 

روش نیستند؟
همین طور است. بی اختیاری ادراری در 
اغلب سالمندان ریشه در عوامل دیگری 
دارد و این افراد اصوال چندمشکلی هستند.

: آیا بعد از گذاشتن لید، ممکن 
ایجاد  بیماران  برای  عارضه ای  است 

شود؟
جراحی از نوع سرپایی است و لید زیر 
پوست قرار می گیرد. جابجایی لید شایع 
نیست. درصد معدودی از بیماران هم ممکن 
است دچار عفونت های پوستی شوند ولی 
موارد گفته شده اصال شایع نیستند. بیماران 
هیچ محدودیتی در انجام کارهای روزانه 
خود ندارند و خیلی زود می توانند زندگی 
روزمره خود را از سر گیرند. تنها محدودیتی 
که وجود دارد در انجام بعضی از روش های 
تشخیصی مانند ام آرآی است. البته ام آرآی 
در همه افرادی که وسیله فلزی در بدن 
خود دارند؛ چه این وسیله ترکشی باشد 
که از جنگ باقی مانده، چه باتری قلبی که 
به علت بیماری در بدن فرد کار گذاشته 

شده، امکانپذیر نیست.
: بوتاکس مثانه چیست؟

ام اس  بیماری  به  فردی  کنید  فرض 
مبتالست و دچار تکرر ادراری از نوع 
بی اختیاری فوریتی شده است. این فرد 
و اغلب این گروه از بیماران قبل از اینکه 
بتوانند خود را به دستشویی برسانند، لباس 

خود را کثیف می کنند. این مشکل به دلیل 
انقباض های نابجای مثانه ایجاد می شود 
که خارج از کنترل فرد است. با تزریق 
می توان  مثانه  در  بوتاکس  مخاطی  زیر 
پایانه های عصبی مثانه را فلج کرد و جلوی 
تکرار انقباض های نابجای مثانه را گرفت. 
تزریق بوتاکس باعث می شود حتی اگر 
انقباضی در مثانه وجود داشته باشد، آنقدر 
موثر نباشد که باعث بی اختیاری فوریتی 
درمانی  راه های  از  یکی  بوتاکس  شود. 
بعد از درمان های خوراکی است که با 
کمک سیتوسکوپی مثانه انجام می شود. 
مایع بوتاکس رقیق شده در نقاط مختلف 
دیواره تزریق می شود. این روش معموال 
درصد موفقیت خوبی دارد ولی بیماران 
نیاز به تزریق بیش از یک بار دارند. تزریق 
تقریبا باید هر 6 ماه یکبار تکرار شود اما 
این درمان هم قطعی نیست و ممکن است 

برای بعضی از بیماران مناسب نباشد.

 پرنیان 
پناهی

روش ساکرال 
آخرین روش درمانی 
است؛ یعنی وقتی که 
بیمار همه راه های درمانی مانند 
درمان های دارویی، تزریق 
بوتاکس و ... را طی کرده و 
بهبود نیافته باشد. نکته مهم 
بعدی، نوع بی اختیاری ادراری 
است زیرا این روش، خاص 
بعضی از بیماران است و فقط 
گروه اندکی از بیماران داوطلب 
استفاده از روش ساکرال 
هستند

نشانه ها: 
)-( مهار

)+( تقویت

عصب »آوران« از مثانه
به دستگاه عصبی مرکزی

عصب »آوران« از ناحیه تناسلی

عصب »آوران«
از ناحیه ساق پا )+(

عصب »وابران« از دستگاه 
عصبی مرکزی به مثانه )-(



آبان ماه بود که ملیکا شریفی نیا عکسی از خودش در اینستاگرام گذاشت و خبر 
داد که در طول یک سال اخیر توانسته نزدیک به 20 کیلوگرم وزن کم کند. این 
خبر بهانه ای شد تا در »چهره و سالمت« این هفته سراغ او برویم و از چند و 
چون ماجرای کاهش وزنش و رژیم غذایی اش بپرسیم. ملیکا شریفی نیا بازیگری 
است که به قول خودش،  از کودکی، یعنی از 3سالگی، این حرفه را تجربه کرده است. بازی 
در فیلم های »اشباح« و »مهمان  مامان« مهرجویی از کارهای به یاد ماندنی اوست. با گفت وگوی 

او با »سالمت« همراه شوید.

چهره و سالمت شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج16

: به عنوان اولین سوال، دوست دارم بدانم 
دنیای یک کودک که سینما از همان ابتدای زندگی 

با او بوده، چگونه است؟ 
همان طور که اشاره کردید، از 3 سالگی، زندگی من با 
سینما عجین شده است. بیشتر اوقات سرکار می رفتم 
و حتی در روز تولدم مشغول کار بودم و بعد از آن و 
از 9 سالگی نقاشی را شروع کردم. یکی از بزرگ ترین 
مشغله های کاری من نقاشی است. تمام کودکی من در 
سینما و نقاشی خالصه شده است؛ در بچگی توانستم 
در سینما تجربه های خوبی کسب کنم، با جامعه در 
ارتباط باشم، سفر بروم، مسوولیت کار را قبول کنم و 
این تجربه ها برایم جذاب بود. به هرحال کودکی جالب 

و دوست داشتنی ای را تجربه کردم.
: خودتان دوست داشتید بازیگر شوید؟ 

بازیگری یکی از آرزو هایم نبوده، به دلیل اینکه بیشتر 
برای من یک شغل خانوادگی بود که پدر و مادرم کار 
می کردند و برای خودم که با کارگردان و بازیگران بزرگ 
همکاری داشتم، تجربه خوبی بود. بازیگری حکم یک 
شغل برایم بوده است. آرزوی من همیشه نقاشی بوده 
و در این زمینه هم فعالیت دارم، اما بازیگری هم برای 

من دوست داشتنی است چراکه با آن بزرگ شدم. 
: شما استعداد نقاشی را از والدینتان گرفتید. 

درست است؟ 
بله، اما خودم هم نقاشی را عاشقانه دوست داشتم، 
پدرم، دایی و خاله ام نقاشی می کردند و به  همین دلیل 
عالقه مند شدم. حدود 20 سال است که این کار را 
انجام می دهم و این هنر را با استادان بزرگی دنبال 
کردم. همیشه دوست داشتم اگر شهرتی کسب کنم، 

به دلیل نقاشی ام باشد، نه بازیگری. 
داستان  سراغ  برویم  خب،   :

رژیمتان؛ قصه از کجا شروع شد؟ 
از خیلی وقت پیش به فکر کم کردن 
وزن بودم اما نمی شد. شنیده بودم 
بعد از 30سالگی کم کردن وزن کار 
دشواری است. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم هر طور شده، وزنم را پایین 
بیاورم و سال گذشته وقتی شمع تولدم 
را فوت می کردم، به خودم قول دادم که 
هر طور شده، وزنم را کم کنم و خدا را شکر 
توانستم در عرض 7ماه 20کیلوگرم کم کنم و حاال خیلی 
خوشحالم چون توانستم خودم را به خودم ثابت کنم.

: رژیمتان چه بود؟ 
ابتدا 15کیلوگرم به واسطه یک رژیم اینترنتی کم کردم 
و بعد 5کیلوگرم باقیمانده را نزد متخصص تغذیه رفتم 
و به کمک ایشان توانستم وزنم را پایین تر بیاورم ولی 

واقعا 5کیلوگرم آخر دیگر برایم نفسگیر شده بود.
: حاال از وزنی که دارید راضی هستید؟ 

راضی ام، اما دوست دارم 3کیلوگرم دیگر هم کم کنم.
: بیشتر چه موادی به عنوان وعده های غذایی 

مصرف می کردید؟ 
در خانه فقط ساالد و نان و پنیر می خوردم و تازه 
حاال دارم تنها یک روز در هفته رژیمم را می شکنم و 
موادی می خورم که دوست دارم، اما باز هم خیلی کم 

و به صورت محدود.
هم وحشت  به30سالگی  ورود  از  آیا   :

داشتید؟ 
نه، اصال. برعکس، من باالرفتن سن را خیلی دوست 
دارم چون نشان دهنده تجربه و پخته تر شدن آدمی است. 
: وقتی این رژیم را شروع کردید، دچار 

ضعف اعصاب یا بی حوصلگی نشدید؟ 
چرا، خیلی بی حوصله شده بودم و شرایط برایم سخت 
بود. به همین دلیل سعی کردم با دوستانم بیشتر رفت 
و آمد کنم اما به آنها گفتم، در صورتی می توانم با شما 
رفت وآمد داشته باشم که رژیم را هم نشکنم و آنها 

هم با من همکاری کردند.
: نظر خانواده تان در این مورد چه بود؟ 

خیلی خوشحال بودند و تشویقم می کردند. پدرم که 
اصال باورش نمی شد چون او همیشه به من می گفت: 
»خودت را الغر کن« ولی خب نمی توانستم. در مدتی 
که رژیم داشتم، مادرم نزدیک به 2ماه به سفر رفتند و 
من را ندیدند و من در طول این مدت می گفتم برایم 
لباس با سایز کوچک بخرد و وقتی ایشان از سفر آمدند 
و من را دیدند، باورشان نمی شد و با کلی خوشحالی 
گفتند: »من به تو ایمان داشتم که می توانی و خوشحالم 

که حاال تمام لباس هایت اندازه ات می شود.«
روی  چقدر  مساله  این  می کنید  فکر   :

نقش هایتان اثر می گذارد؟ 
قطعا بی تاثیر نیست. البته من به دلیل گرفتن نقش این 
کار را نکردم، اما حاال خوشحالم که به دلیل چاقی 
حداقل نقشی را هم از دست نخواهم داد و این مساله 

برای من خیلی باارزش است.
: کال ارتباطتان با غذا چگونه است؟ 

ارتباط خیلی خوبی داشتم، ولی حاال دیگر غذا برایم 
هوس انگیز نیست. من همیشه عاشقانه غذا خوردن 
را دوست داشتم. فست فود را هم همین طور. قبال 
دیوانه وار سس و غذاهای پرحجم می خوردم ولی 

حاال دیگر غذا برایم مانند قبل نیست.
: خودتان هم اهل آشپزی هستید؟ 

بله، اما بیشتر دوست دارم برای بقیه غذا درست کنم 
و ضمنا اصال آدم تنوع طلبی در مورد غذا نیستم؛ یعنی 
حاضر نیستم در رستوران غذاهای جدید را امتحان کنم 

و همیشه همان قدیمی ها را می خورم.
: آدم خوشبختی هستید؟ 

بله، خیلی زیاد! همین که سالم هستم و خانواده خوبی 

دارم، راضی ام. به نظر من خوشبختی یعنی دیدن همین 
چیزهای کوچک. نباید برای به دست آوردن خوشبختی 

دنبال چیزهای خیلی بزرگ باشیم.
: یک پیشنهاد برای اینکه حال روانی مان 

خوب شود؟ 
کافی است به داشته هایمان فکر کنیم ، نه نداشته هایمان. 
مادرم )آزیتا حاجیان( به من یاد داده که همیشه به 
پایین دست خودم نگاه کنم تا قدر داشته هایم را بیشتر 
بدانم. به نظر من خوشبختی ربطی به پول و امکانات 
ندارد. آدم باید حالش خوب باشد. باید سعی کنیم در 
لحظه زندگی کنیم و به فکر گذشته یا آینده نباشیم، 
ضمنا اگر چیزی را از دست دادیم حتما جایگزین های 
بهتری برایش داریم، پس غصه خوردن معنایی ندارد.

: وقتی دلتان می گیرد، چه می کنید؟ 
می روم پیش مامانم، با دوستانم حرف می زنم، کتاب 
می خوانم  و... باالخره یک جوری حواسم را پرت می کنم.

: غار تنهایی تان کجاست؟ 
بوم نقاشی ام، کشیدن نقاشی خیلی برایم جذاب است.

: حسی که امروز دارید را چگونه به تصویر 
می کشید؟ 

قبال یک گم گشتگی بزرگی داشتم که توانستم با آن 
کنار بیایم. شاید یک دریا بکشم که توفان سنگینی را 
پشت سر گذاشته است. به هرحال، از خودم خیلی 

راضی ام که توانستم این توفان را مهار کنم.
: شما در خانواده ای رشد کردید که فضای 
خاصی داشت و احتماال زیاد با هم بودن را تجربه 

نمی کردید، آن هم به دلیل نوع کار والدینتان؟ 
برایم  این شیوه زندگی  البته  بله، همین طور است. 
به گونه ای جذاب بود و باعث شد که من خیلی زود 

بزرگ شوم و تجربه های متفاوتی به دست آورم. 
: مثال آخرین سفر دسته جمعی تان را یادتان 

هست؟ 
ما خیلی دسته جمعی به سفر نرفتیم چون هر بار یکی 
از ما سر کار بوده، اما چند وقت پیش، بعد از 12سال، 
توانستم همراه مهراوه )خواهرم( و مادرم )آزیتا حاجیان( 

به سفر بروم که خیلی برایم لذت بخش بود.
: ارتباطتان با مهراوه چگونه است؟ 

خیلی با هم ارتباط دوستانه و خوبی داریم و در کارهایمان 

به شدت همدیگر را حمایت و تشویق می کنیم.
: یادتان هست که خط قرمزهای تربیتی تان 

چه بود؟ 
بله، یکی از مواردی که برای ما خط قرمز بود، دروغ 
گفتن بود. به همین دلیل من حاال اصال آدم دروغگویی 
نیستم و بعد اینکه والدینم همیشه سعی می کردند خودمان 
مشکالتمان را حل کنیم، مثال اگر با مهراوه دعوا می کردیم، 
آنها اصال دخالت نمی کردند و همیشه غیرمستقیم ما را 
هدایت می کردند، مثال پیشنهاد خواندن یک کتاب یا 
تماشای یک فیلم را به ما می دادند. به هرحال دوست  

داشتند خودمان را رشد بدهیم.
: چه چیزهایی را در گذشته جا گذاشته اید؟ 
فکر می کنم بیشتر از همه لطافتم را. در حال حاضر 
خیلی آدم سختی شده ام و کمتر انعطاف پذیری در من 
هست، حتی می توانم بگویم کمی هم بی رحم شده ام و 
نسبت به همه چیز یک گارد وحشتناک دارم. به هرحال 
دلم برای آن ملیکای خالق و باحوصله تنگ شده است.

: چرا؟ 
هر زندگی ای فراز و نشیب های خودش را دارد. من 
خیلی آدم رهایی بودم و امروز دیگر آن رهایی را ندارم. 

: آیا تراپی کرده اید؟ 
بله، یک دوره  تراپی کردم و به نظرم خیلی هم کار 
خوبی است و همه آدم ها باید این کار را بکنند ولی 
متاسفانه دیگر این کار را ادامه ندادم چون تمرکزم 
روی موارد دیگری بود و حاال خیلی دوست دارم 
دوباره این کار را شروع کنم اما در عین حال این را 
هم بگویم که خودم هم زیاد با خودم حرف می زنم 

چون به انرژی کلمات خیلی اعتقاد دارم. 
: بزرگ ترین ترستان در زندگی چیست؟ 
خب من ترس های زیادی دارم که نمی توانم همه آنها 
را بازگو کنم، اما از آسانسور و سرنگ خیلی می ترسم 

و اساسا فضاهای بسته. 
: به چه موسیقی ای عالقه دارید؟ 

 موسیقی راک و سنتی مدرن را دوست دارم. 
: مطالعه چطور؟ 

به نظرم یکی از بهترین بخش های زندگی هر کسی باید 
مطالعه باشد. وقتی سرکار هستم، کتاب می خوانم یا در این 
اینترنت مطلبی را مطالعه می کنم. اگر نتوانم کتاب بخوانم، 
خیلی ناراحت می شوم چراکه از بچگی با کتاب همراه 
 بودم. یکی از باید های زندگی  ام است. اگر کسی مطالعه 
نکند، نمی فهمم یعنی چه؟ مطالعه به جهان بینی آدم 

کمک می کند. 
: به سینما می روید؟ 

جمعی و گروهی به سینما می روم. خیلی زیاد فیلم می بینم 
و در جریان بهترین فیلم ها و سریال های جهان هستم. 

: حاصل زندگی تان در یک جمله؟ 
در یک کلمه: معجزه! زندگی معجزه خداست.

 محبوبه 
ریاستی

ملیکاشریفینیاازکاهشوزن20کیلوگرمیاشمیگوید

رژیم ملیکا
شنیده بودم بعد از 30سالگی کم کردن 
وزن کار دشواری است. سال گذشته وقتی 
شمع کیک تولدم را فوت می کردم، به 
خودم قول دادم هر طور شده، وزنم را کم 
کنم و خدا را شکر توانستم در عرض 7ماه 
20کیلوگرم کم کنم و حاال خیلی خوشحالم 
چون توانستم خودم را به خودم ثابت کنم
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يادداشت مهمان

امروزه بسیاری از مردم دنیا از افسردگی رنج می برند و این مشکل می تواند ریشه در علل 
مختلفی داشته باشد؛ از مشکالت شخصی و شخصیتی در زندگی گرفته تا ارتباط های مختل و 

نامناسب زناشویی. اما یکی از همراهان همیشگی افسردگی، لذت نبردن از کار و فعالیت است و 
این عالمت به ویژه در آنهایی که شغل های سخت و طاقت فرسا دارند، بیشتر دیده می شود؛ مثال 

ملوان ها، مهمانداران، رانندگان کامیون و...  )صفحه 18(

توصیه ها و هشدارهای دکتر حامد محمدی کنگرانی 
به افرادی که دست و دلشان به کار نمی رود

فرسودگی شغلی 
در کمین شماست

ضرورت مصرف اسیدفولیک 
در دوران بارداری

در جنین انسان صفحه ای به نام صفحه عصبی 
وجود دارد. 2 طرف این صفحه به مرور به هم 
نزدیک می شود و به شکل لوله یا همان لوله 
عصبی درمی آید که قسمت باالی لوله به مغز 
خواهد  تبدیل  نخاع  به  لوله  پایین  قسمت  و 
شد. هرگاه نقصی در به هم چسبیدن 2 طرف 
صفحه ایجاد شود، لوله ناقص خواهد بود و 
این  می زند.  بیرون  حفره  از  نخاع  محتویات 
عارضه مننگوسل ) پرده نخاع بیرون می زند( 
یا مننگومیلوسل )عالوه بر پرده نخاعی، نخاع 
با  دارد. جنین هایی که  نام  بیرون می زند(  نیز 
چنین نقصی متولد می شوند روی ستون فقرات 
یا انتهای آن برجستگی به اندازه یک نخود تا 
پوست روی  است  ممکن  دارند.  پرتقال  یک 
برجستگی سالم یا دارای پرده نازکی باشد که 
ترشحات مایع مغزی-نخاعی از آن به بیرون 
نشت کند. برجستگی منظره ناهنجاری دارد و 
جراحان مغز و اعصاب می توانند با عمل جراحی 
نخاع را به محل خود برگردانند و شکاف را 
ببندند، ولی شدت عارضه به میزان آسیب بستگی 
دارد. بعضی از کودکان ممکن است نتوانند کنترل 
ادرار و مدفوع شان را به دست آورند، نتوانند راه 
بروند یا خیلی دیر و با کمک وسایل کمکی 
راه بروند. گاهی همراه با این عارضه، عارضه 
دیگری به نام هیدروسفالی هم دیده می شود. 
مغز  در  مغزی-نخاعی  مایع  هیدروسفالی  در 

تجمع پیدا می کند.
ژنتیکی  اختالل  بیماری،  این  اصلی  علت 
چندعاملی است. یعنی عالوه بر ژنتیک عوامل 
محیطی نیز در بروز آن موثرند. یکی از عوامل 
محیطی که ممکن است تاثیرگذار باشد، کمبود 
فوالت بدن مادر است. به همین دلیل پزشکان 
تاکید دارند که مادران حتما قبل از باردار شدن 
اسیدفولیک مصرف کنند. در بسیاری از کشورها 
اسیدفولیک به نان مصرفی روزانه مردم اضافه 
شده تا مادرها دچار کمبود اسیدفولیک نباشند.
پزشکان میزان یک میلی گرم اسیدفولیک را به 
همه خانم های باردار توصیه می کنند ولی در 

صورتی که در خانواده  یا بستگان نزدیک،...
ادامه در صفحه 20

 دکتر سوزان امیرساالری
فوق تخصص مغز و اعصاب 

اطفال، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه ا...)عج(
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صفحات 17 تا 24

کلینیک

امروزه بسیاری از مردم دنیا از افسردگی رنج می برند و این مشکل می تواند ریشه در علل 
مختلفی داشته باشد؛ از مشکالت شخصی و شخصیتی در زندگی گرفته تا ارتباط های مختل و 

نامناسب زناشویی. اما یکی از همراهان همیشگی افسردگی، لذت نبردن از کار و فعالیت است و 
این عالمت به ویژه در آنهایی که شغل های سخت و طاقت فرسا دارند، بیشتر دیده می شود؛ مثال 

ملوان ها، مهمانداران، رانندگان کامیون و...  )صفحه 18(

توصیه ها و هشدارهای دکتر حامد محمدی کنگرانی 
به افرادی که دست و دلشان به کار نمی رود

فرسودگی شغلی 
در کمین شماست

امروزه بسیاری از مردم دنیا از افسردگی رنج می برند و این مشکل می تواند ریشه در علل 
مختلفی داشته باشد؛ از مشکالت شخصی و شخصیتی در زندگی گرفته تا ارتباط های مختل و 

نامناسب زناشویی. اما یکی از همراهان همیشگی افسردگی، لذت نبردن از کار و فعالیت است و 
این عالمت به ویژه در آنهایی که شغل های سخت و طاقت فرسا دارند، بیشتر دیده می شود؛ مثال 

ملوان ها، مهمانداران، رانندگان کامیون و...  )صفحه 18(

توصیه ها و هشدارهای دکتر حامد محمدی کنگرانی 
به افرادی که دست و دلشان به کار نمی رود

فرسودگی شغلی 
در کمین شماست

بیشتر بخوانید

»حواسمان به نازنین ها نیست« و »تورچ، 
بارداری و زایمان« را در صفحه 14 بخوانید.
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از  امروزه بسیاری از مردم دنیا 
افسردگی رنج می برند و این مشکل 
می تواند ریشه در علل مختلفی 
داشته باشد؛ از مشکالت شخصی 
و شخصیتی در زندگی گرفته تا ارتباط های مختل و 
نامناسب زناشویی. اما یکی از همراهان همیشگی 
افسردگی، لذت نبردن از کار و فعالیت است و این 
عالمت به ویژه در آنهایی که شغل های سخت و 
طاقت فرسا دارند، بیشتر دیده می شود؛ مثال ملوان ها، 

مهمانداران، رانندگان کامیون و... 
در »سالمت« این هفته با دکتر حامد محمدی کنگرانی، 
روان پزشک و عضو کمیته رسانه انجمن روان پزشکان 
افسردگی در  پیامدهای  ایران، درباره ریشه ها و 
مشاغل خاص و همچنین ارتباط این گونه افراد با 
خانواده هایشان گفت وگویی کرده ایم که در ادامه 

می خوانید. با ما همراه شوید.

: اگر موافق باشید، گفت وگویمان را از 
تعریف فرسودگی شغلی شروع کنیم.

بله، فرسودگی شغلی، در واقع، تحلیل قوای روانی است 
که گاهی نیز با افسردگی همراه است. خستگی جسمی، 
هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طوالنی مدت در 
موقعیت کار سخت باعث فرسودگی شغلی می شود. در 
این وضعیت معموال قدرت و توانایی افراد کم می شود 
و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش 
پیدا می کند. معموال در این حالت ها شخص در محیط 
کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار 
می کند و این فشار، پیوسته و همیشگی است و سرانجام 
به احساس فرسودگی تبدیل می شود. فرسودگی شغلی 
به  نوعی در قالب فقدان انرژی و نشاط نیز تعریف 
می شود که بر اثر آن شخص احساس کسالت  باری را 

نسبت به انجام رفتار شغلی اش نشان می دهد.
: آسیب هایی که فرد در این حالت می بیند، 

چیست؟
اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی 
بدنی با بروز عالیمی مثل سردرد، تهوع، کم خوابی و 
تغییراتی در عادات غذایی است. فرسودگی عاطفی 
مانند افسردگی، شامل احساس درماندگی و ناکارایی 
در شغل و همچنین نگرش های منفی نسبت به خود، 
شغل، سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی است.

: آیا طوالنی بودن ساعات کار هم در 
ایجاد این مساله نقش دارد یا نه؟

بله، قطعا نقش دارد. هر چقدر ساعات کار بیشتر 
باشد، این مساله در فرد بیشتر نمایان می شود و حتی 
به مرور زمان این فرسودگی می تواند خود را به شکل 

بیماری نیز نشان دهد.
: آیا داشتن استرس می تواند دامنه این 

مشکل را بیشتر کند؟
بله، استرس زیاد، فرد را نگران و از نظر جسمی خسته 
می کند بنابراین بهتر است افرادی که استرس باالیی 
دارند و مضطرب هستند، هرگز به سمت مشاغل 
سخت مانند رانندگی کامیون ، ملوانی، و... نروند زیرا 
هم خودشان آسیب خواهند دید و هم اطرافیانشان.

: افرادی که شغل های خاصی دارند مثل 
مهمانداران که باید بیشتر وقتشان را در پروازهای 
طوالنی مدت بگذرانند، چطور می توانند خانواده 

خود را هم گرم و صمیمی نگه دارند؟
متاسفانه بعضی از مشاغل ساعات کار متغیر و باالیی 
دارند، مثل همین شغلی که شما اشاره کردید یا پرستاری 
و پزشکی که جزو مشاغل شیفتی هستند. به هر حال، 
کسی که به سمت انتخاب چنین شغل هایی می رود، 
باید هم ظرفیت خود را بشناسد و هم قبال به همه 
این مسائل آگاهانه فکر کرده باشد. این گونه شغل ها 

ساعات منظم کاری ندارند و این مساله روابط بین فردی 
را به هم می ریزد، بنابراین توصیه اولم این است که 
آگاهانه و منطقی شغلتان را انتخاب کنید و سعی کنید 
زمانی را که در خانه هستید، تمام وقت خود را کنار 
خانواده و فرزندانتان بگذرانید؛ با هم بیرون بروید و 
با هم غذا بخورید. سعی کنید حتما با هم گفت وگو 
داشته باشید تا خال ءها را کمرنگ کنید و از با هم 

بودن لذت ببرید.
: به نظر شما کدام تیپ های شخصیتی نباید 

دنبال مشاغل خاص بروند؟
سوال خوبی پرسیدید. معموال افرادی که به خانواده 
خود وابستگی شدیدی دارند یا تغییر آب و هوا را 
سخت می پذیرند یا از تنهایی واهمه دارند، بهتر است 
دنبال این گونه مشاغل نباشند زیرا در درازمدت به 
فردی پرخاشگر و منزوی تبدیل می شوند یا دچار 
افسردگی های شدید خواهند شد. عدم آمادگي براي 

احراز شغل، متغیرهاي جمعیت شناختي و ویژگي هاي 
در  درون فردي  عوامل  به عنوان  افراد  شخصیتي 
نبودن  آماده  فرسودگي شغلي شناخته شده است. 
درون فردي  متغیر  یک  به عنوان  شغل  احراز  برای 
نقش تعیین کننده اي در فرآیند فرسودگي شغلي دارد. 
افرادي که آموزش هاي الزم براي احراز شغل کسب 
نکرده اند، آمادگي بیشتري براي مبتال شدن به فرسودگي 
شغلي دارند. متغیرهاي جمعیت شناختي شامل جنس، 
سن، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل و سابقه کار 
نقش موثري در فرسودگي شغلي دارند. ویژگي هاي 
شخصیتي افراد مي تواند به عنوان زمینه ساز فرسودگي 
شغلي عمل کند. به عنوان مثال افرادي که عزت نفس 
باالیي دارند در مواجهه با مشکالت و موقعیت هاي 
خطرناک مقاوم و فعال هستند، در حالي که افراد با 
عزت نفس پایین سعي مي کنند از موقعیت هایي به 

این شکل اجتناب کنند.

یکي دیگر از عواملي که در بي رمقي، تنیدگي یا فرسودگي 
شغلي نقش قابل توجهي دارد، شیوه اي است که افراد 
براي کنار آمدن با فشار رواني ناشي از کار زیاد، به 
کار مي گیرند. بعضي از افراد اساسا تاثیرگذار هستند 
و فعاالنه با رویدادها روبرو مي شوند و انرژي زیادي 
را صرف اثرگذاري بر وقایع و محرک هاي تنش زاي 
پیش بیني شده مي کنند. به بیان دیگر، از شیوه کنار 
آمدن با مشکالت و در عین حال کنترل معضالت 
استفاده می کنند اما برخي اشخاص فقط واکنش هیجانی 
نشان داده و اجازه مي دهند رویدادها و اتفاقات بر آنها 
تحمیل شود، اما تحمل پذیرش عوارض و نتایج چنین 
رویدادها و حوادثي را هم ندارند. این روش برخورد 
را مي توان تسلیم شدن در برابر مشکالت یا فرار از 
آن نامید. در مجموع، افرادي که براي کنترل مشکالت 
خود در کار از راهبردهاي مناسب استفاده مي کنند، 
کمتر دچار فرسودگي شغلي مي شوند و ارزیابي آنها 

از پیشرفت شخصي خود نیز مثبت تر از کساني است 
که از راهکارهاي مناسب استفاده نمي کنند. برعکس، 
افرادي که شیوه تسلیم در برابر مشکالت یا فرار از آن 
را انتخاب می کنند، بیشتر در معرض فرسودگي قرار 
مي گیرند. روش ها و راهبردهاي نامناسبی که افراد در 
پاسخ به محرک هاي تنش زاي ناشي از شغل و زندگي 
به کار می برند، نقش مهمي در احتمال قرباني شدن 

آنها و گرفتار آمدن در دام فرسودگي ایفا مي کند.
: برای اعضای خانواده این گونه افراد چه 

پیشنهادی دارید؟
آنها می توانند در نزدیکی محل کار همسر یا فرزندشان 
زندگی کنند یا هفته ای یک بار به محل کار او بروند یا 
سعی کنند لحظه های شادی را برای کل خانواده رقم 

بزنند تا با خاطره ای خوب از هم جدا شوند.
: آیا دارودرمانی به این افراد کمکی می کند؟
بله، البته کنار دارودرمانی، جلسات مشاوره هم باید 
تشکیل شود تا فرد فرصت پیدا کند از ناراحتی ها و 

دغدغه هایش سخن بگوید.
: تغذیه و ورزش چقدر در کاهش این 

فرسودگی روانی و جسمی تاثیر می گذارد؟
خیلی زیاد. مصرف انواع ویتامین و سبزی و همچنین 
پروتئین ها فرد را از خمودگی و بی حوصلگی خارج 
از طرفی، ورزش به خصوص ورزش های  می کند. 
هوازی استرس فرد را کم و او را با نشاط خواهد کرد.

قبیل اختالالت ریشه ژنتیکی  این  آیا   :
هم دارند؟

بله، به نوعی می شود گفت این قبیل اختالالت هم 
درون زاد هستند، هم برون زاد. عوامل درون زاد شامل 
زمینه ژنتیکي فعال و اختالالت هورموني است. کسانی 
که در خانواده شان سابقه اختالل خلقي وجود دارد، 
نسبت به افرادي که این سابقه فامیلي را ندارند، با احتمال 
بیشتري دچار افسردگي می شوند. عامل دیگر تغییر در 
میزان بعضي از هورمون ها و انتقال دهنده هاي شیمیایي 
عصبي مغز است. این مواد مي توانند در بروز اختالالت 
خلقي تاثیرگذار باشند. البته ما نمي توانیم نتیجه گیري 
کنیم کسي که ژن فعال افسردگي دارد، افسرده مي شود، 
بلکه مجموعه اي از عوامل سبب افسردگي مي شود، 
مثل سطح استرس هایي که در زندگي تجربه مي کنیم.

: محیط کار را چگونه می توان دلپذیرتر 
کرد تا احتمال بروز افسردگی و فرسودگی شغلی 

کاهش یابد؟
راهکار های متعددی وجود دارد؛ مثال بعد از کار، 
کنند  سعی  و  صحبت  هم  با  می توانند  همکاران 
فعالیت های شاد و مشترکی مانند تمرین های ورزشی 
داشته باشند و به شیوه های مختلف به یکدیگر انرژی 
مثبت بدهند و کمتر از غم و غصه هایشان به همدیگر 

بگویند.

فرسودگی شغلی 
به منزله تحلیل 

قوای روانی فرد 
است که گاهی نیز 
با افسردگی همراه 

می شود. خستگی 
جسمی و روانی به 
دنبال قرار گرفتن 

طوالنی مدت در 
موقعیت های سخت 

کاری می تواند به 
فرسودگی شغلی 
بینجامد. در این 
وضعیت معموال 

قدرت و توانایی 
افراد کم می شود 
و رغبت و تمایل 

آنها برای انجام کار 
و فعالیت کاهش 

پیدا می کند

توصیههاوهشدارهایدکترحامدمحمدیکنگرانیبهافرادیکهدستودلشانبهکارنمیرود

فرسودگی شغلی در کمین شماست
 محبوبه 

ریاستی

»بادیگارد« با بازی خیره کننده پرویز پرستویی، 

شخصیتی است که شغلی سخت و طاقت فرسا دارد. 

او از همه چیز زندگی  خود اعم از همسر و فرزندش 

می گذرد تا از شخصیت های مهم نظام محافظت 

و  اعتقاد  از  حراست  را  حفاظت  وظیفه  و  کند 

که  علت حوادثی  به  اما  می داند  ایمان خودش 

رخ می دهد، دچار تردید می شود...
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به عنوان  قلبی -عروقی،  بیماری های 
و  ایران  در  مزمن  بیماری  شایع ترین 
شایع ترین علت مرگ، مسبب نزدیک به 
50درصد از مرگ و میر افراد میانسال و مسن 
در کشور است و درمان این بیماری ها و عوارض آنها، 
بخش قابل توجهی از هزینه هاي دارو و درمان کشور را به 
خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، 87 تا صددرصد 
موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی -عروقی در افرادی 
بیماری ها  این  خطر  عامل  یک  حداقل  دارای  که  است 
هستند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، 80درصد موارد 
بیماری های قلبی -عروقی و دیابت قابل پیشگیری هستند. 
بر این اساس، پیشگیری از بیماری های قلبی -عروقی، یکی 
از اصلی ترین برنامه های بهداشتی در کشورهای در حال 
توسعه بوده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری ها در 

کشورهای توسعه یافته به طور تدریجی در 
حال کاهش است، اما این میزان 
توسعه  حال  در  کشورهای  در 
از جمله ایران در حال افزایش 
از  پیشگیری  بنابراین،  است. 
از  قلبي- عروقي  بیماری های 
اولویت های مهم نظام سالمت 
در ایران محسوب می شود که 

باید به آن پرداخته شود.
از سوی دیگر، نتایج پژوهش های 

دنیا  نقاط  و سایر  ایران  در  متعدد 
نشان داده که تغییر شیوه زندگی، به 

بیماری های  از  پیشگیری  در  تنهایی، 
قلبی -عروقی به اندازه کافی موثر نبوده 

و بر اهمیت مداخالت دارویی در پیشگیری 
از بیماری های قلبی -عروقی روز به روز افزوده 

می شود. دیر زمانی است که نقش استاتین ها 
و  آسپیرین  چربی  خون(،  کاهنده   )داروهای 

داروهای کنترل فشارخون در درمان افرادی که 
)پیشگیری  شده اند  قلبی -عروقی  حوادث  دچار 

ثانویه(، به اثبات رسیده و از چندی پیش، توجه بسیاری 
از کشورها به نقش پراهمیت این داروها در جلوگیری از 
حوادث قلبی -عروقی )پیشگیری اولیه( معطوف شده است.

تعدد و تنوع این داروها در درازمدت، نقش بسیار مهمی در 
ایجاد خستگی، گیج شدن و دلسرد شدن درصد قابل توجهی 
از افراد از ادامه درمان دارد. برای افزایش تبعیت از دستورهای 
دارویی، پیشنهاد شده مجموعه ای از این داروها با دوزهای 
موثر مشخص در ترکیبی تحت عنوان »پلی پیل« گردآوری 
شود و برای جلوگیری از بروز بیماری های قلبی -عروقی 
و عوامل خطر آنها مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می رسد 
تاثیر استفاده از این داروهای ترکیبی برای پیشگیری اولیه و 
ثانویه از بیماری های قلبی -عروقی به مراتب بیشتر و مقرون 
به صرفه تر از تالش برای کشف و تولید داروهای جدیدتر باشد.

چند دارو در یک دارو
در سال 2009 میالدی، ترکیب پلی پیل براي مصرف بیماراني 
که سابقه ایسکمي یا سکته قلبي و مغزي داشتند، مورد تایید 
براساس  ایاالت متحده قرار گرفت.  سازمان غذا و داروی 
محاسبات دارویی دانشمندان انگلیسی، استفاده از پلی پیل مرکب 
از آتورواستاتین )10میلی گرم(، 3 داروی کاهنده فشارخون 
شامل تیازید و بتابالکر و مهارکننده ACE )هر یک در نصف 
دوز معمول(، فولیک اسید )0/8 میلی گرم( و آسپیرین )75 
باالی 55 سال  افراد  اولیه در  پیشگیری  به عنوان  میلی گرم( 
می تواند 88درصد موارد بیماری ایسکمیک قلبی )با حدود 
اطمینان 84 تا 91 درصد( و 80 درصد موارد سکته قلبی )با 
حدود اطمینان 71 تا 87 درصد( را کاهش دهد و تا 10 سال 

بر عمر مفید این افراد بیفزاید.

نتیجه مطالعه مشترک 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

هاروارد
در  نظام مند  مروری  مطالعه  یک  نتایج 
کشورمان که با همکاری دانشگاه هاروارد 
آمریکا و پژوهشگاه بیماری های گوارش و 

انجام شده،  تهران  کبد دانشگاه علوم پزشکی 
نشان داده است که داروی پلی پیل می تواند مرگ و میر ناشی 

از بیماری های قلبی -عروقی را به میزان 53-30درصد کاهش 
و 500مورد  از 28هزار  پیشگیری ساالنه  معنی  به  که  دهد 
مرگ ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی و 12هزار و 700 
مورد مرگ ناشی از سکته مغزی در ایران است. به عبارت 
دیگر، با توجه به این مطالعه، پلی پیل می تواند از یک سوم از 

مرگ های زودرس )قبل از 70 سالگی ( ناشی از بیماری های 
ایسکمیک قلبی و یک چهارم از مرگ های زودرس ناشی از 

سکته های مغزی پیشگیری کند.

آغاز آزمایش در گلستان
در  تا  شدند  آن  بر  کشور  محققان  فوق الذکر،  دالیل  به   بنا 
باالی  افراد  همه  در  را  پلی پیل  اثر  مداخله ای،  مطالعه  یک 
50سال ایران، یعنی هم افرادی که سابقه بیماری قلبی -عروقی 
دارند )پیشگیری ثانویه( و هم افراد بدون سابقه بیماری قلبی 
)پیشگیری اولیه( بررسی کنند. مطالعه آزمایشی انجام شده در 
استان گلستان نشان داد که امکان تولید پلی پیل در ایران میسر 
بوده و داروي تولیدشده مورد استقبال مردم قرار مي گیرد و 
عوارض قابل توجهي هم ندارد. این دارو باعث کاهش فشارخون 
و پایین آوردن چربي هاي خون می شود و 
به احتمال زیاد همراه با تغییر در رژیم 
غذایي و شیوه زندگي یک اقدام بسیار 
موثر در پیشگیري از سکته هاي قلبي 
و مغزي زودرس در کشور خواهد بود.

نتایج مطالعات اولیه
پلی پیل  مطالعه  اصلی  فاز  آزمایشی،  مطالعه  نتایج  براساس 
که درحقیقت بزرگ ترین طرح مداخله اي پژوهشي ملي در 
کشور ما محسوب مي شود، پایه گذاری شد. قرص پلي پیل 
حاضر که با ترکیب دارویي فعلی براي اولین بار در کشور ما 
تهیه و مصرف شده، در فارماکوپه ایران در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسیده است. ترکیب این 
دارو براساس نتایج حاصل از مطالعه آزمایشی و نیز بررسی 

تمام مطالعات انجام شده در دنیا تعیین شده است.

V و پلی پیل E پلی پیل
پلی پیل  ای )E( شامل آسپیرین )81 میلی گرم(، اناالپریل )5 
میلی گرم(، آتورواستاتین )20 میلی گرم( و هیدروکلروتیازید 
)12/5 میلی گرم( است و پلی پیل وی )V( نیز در افراد دارای 
عارضه جانبی »پلی پیل ای« از جمله سرفه ناشی از اناالپریل 
استفاده می شود و شامل آسپیرین )81 میلی گرم(، والسارتان )40 
میلی گرم(، آتورواستاتین )20 میلی گرم( و هیدروکلروتیازید 

)12/5 میلی گرم( است.

هدف مطالعه
هدف مطالعه حاضر، برخالف بیشتر مطالعات انجام شده در ایران 
که »بیمارمحور« هستند، مبتنی بر سیاست های »سالمت محور« 
و برای ارتقای مراقبت های اولیه بهداشتی طراحی شده است. 
درواقع، هدف مطالعه حاضر کمک به تعیین دستورالعمل 
برای نحوه استفاده از پلی پیل در پیشگیری 
قلبی - رخدادهای  از 

در  عروقی 
مراقبت های  سیستم 
و  ایران  اولیه  بهداشتی 
برای  راهکارهایی  تعیین 
استفاده  لزوم  موارد  تعیین 
یا  از پلی پیل توسط بهورزان 
پزشکان خانواده است که بیش 
از سایر افراد سیستم بهداشتی ایران 

در تماس با مردم هستند.

امید پژوهشگران این است که با ارائه راهکارهای ساده به 
بهورزان برای تجویز دارو برای افراد تحت نظر آنها، شیوع و 
مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی -عروقی که عامل بیش 
میانسال  و  ایرانیان مسن  در  موارد مرگ و میر  از 50 درصد 
است، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. واضح است که چنین 
کاهشی باعث صرفه جویی زیادی در منابع وزارت بهداشت 

و وزارت کشور خواهد شد.

جزییات طرح پلی پیل
مطالعه این طرح روی افراد باالی 50 سال شرکت کننده در 
مطالعه استان گلستان )حدود 31هزار نفر( در 3 شهرستان 
گنبد کاووس، کالله و آق قال انجام شده و شامل 2 بخش 

عمده است:
1( یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار: در این بخش از 
مطالعه، 7 هزارنفر فرد که به صورت تصادفی از میان 31هزار 
شرکت کننده باالی 50 سال مطالعه هم گروهی )کوهورت( 
استان گلستان انتخاب شده اند، به صورت تصادفی خوشه ای 
در 2 گروه مداخله )دریافت پلی پیل به عالوه حداقل مراقبت ها 
یا minimal care، شامل حداقل 3500 نفر( و گروه کنترل 
)فقط دریافت حداقل مراقبت ها شامل حداقل 3500 نفر( تقسیم 
شدند و پس از دریافت رضایت نامه کتبی، پرسشنامه ای تکمیل، 
فشارخون اندازه گیری و تست های آزمایشگاهی انجام شد. 
براساس شرح حال و تست های آزمایشگاهی معیارهای ورود 
و خروج سنجیده شدند. وضعیت سالمت و میزان مصرف 
دارو در این 7هزار نفر هر 6 ماه یک بار مجددا توسط بهورز و 
تیم تحقیقاتی پلی پیل پیگیری شد و در نهایت پس از 2 سال 
)کوتاه مدت(، پیامدهای اولیه و ثانویه در این 2 گروه مقایسه 
شدند و این کار پس از 5 سال )بلندمدت( نیز انجام خواهد 
شد. الزم به توضیح است منظور از حداقل مراقبت ها ارائه 
آموزش هایی در راستای تغییر روش زندگی و کاهش عوامل 
خطر بیماری های قلبی -عروقی و نیز کنترل دوره ای فشارخون 

و عوارض بیماری های قلبی -عروقی هر 6 ماه یکبار است.
2(کارآزمایی بالینی تصادفی شده کوهورت یاcmRCT: در 
این بخش، کل 7100 نفری که وارد مطالعه کارآزمایی بالینی 
باال شدند، حداقل مراقبت ها را دریافت کردند و با سایر افراد 
)حدود 24 هزار نفر( مطالعه همگروهی استان گلستان که 
مراقبت های معمول یا usual care دریافت کردند، مقایسه 
شدند. منظور از مراقبت های معمول، مراقبت هایی است که 
در قالب سیستم خدمات بهداشتی کشوری در تمام مناطق 

روستایی کشور توسط وزارت  بهداشت ارائه می شود.
طرح پلی پیل از اسفندماه سال 1389 وارد مرحله دعوت از 
افراد و ثبت نام آنها در طرح شد و این مرحله از مطالعه در 
فروردین سال 1392به پایان رسید. از آن به بعد، افراد واردشده 
در مطالعه به طور منظم پیگیری شدند و گروه مداخله دارو 
دریافت کردند. نهایتا پیامدهای مطالعه بعد از اتمام 2 سال 
از 5 سال  پس  بررسی شد. همچنین  کوتاه مدت(  )پیگیری 

)پیگیری بلندمدت( از ابتدای آغاز مطالعه، بررسی خواهند شد.

تولید قرص ترکیبی )پلی پیل( در کشور با هدف پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی

10 سال دیرتر سکته کنید!
  دکتر شادی 

کالهدوزان



تمرین اول
قرار گرفتن بیمار در وضعیت چهاردست وپا و اعمال وزن روی اندام فوقانی و تحتانی 

درگیر، یکی از تمرین های مناسب در بهبود عملکرد بیمار سکته مغزی است.

تمرین پنجم
یکی دیگر از ورزش های بسیار مفید برای بازگرداندن حرکت طبیعی اندام تحتانی بیمار، دور و نزدیک کردن زانوی طرف مبتال نسبت به زانوی 
سالم در حالت خوابیده است. همان طور که در شکل زیر می بینید، زانو ها در حالت خم قرار گرفته و زانوی سمت سالم ثابت قرار می گیرد.

تمرین سوم
این تمرین نیز با همان هدف تمرین دوم توصیه می شود؛ به این ترتیب که در حالت 
نشسته روی صندلی، چنانکه در شکل زیر می بینید، یک عصا به دست مبتالی بیمار داده 
می شود تا ضمن کنترل عصا و دست، آن را آرام به جلو، عقب و طرفین حرکت دهد.

تمرین دوم
برای بازگرداندن حرکت به اندام فوقانی درگیر از بیمار می خواهیم روی یک صندلی بنشیند 
و بازوی خود را روی میز بگذارد و سعی کند با کمک تنه و بازو اندام خود را به سمت 
جلو و عقب حرکت دهد؛ در حالی که آرنج، مچ و انگشتان در وضعیت صاف باشند.

فیزیوتراپی 20
5 تمرین درمانی پس از فلج یکطرفه بدن

سکته مغزی و فیزیوتراپی
براي فردي از جامعه كه تا ديروز فعال بوده و همه وظايفش 
را در زندگي شخصي و اجتماعي به طور مستقل انجام می داده، 
وارد شدن به مرحله ای از زندگي همراه با ناتواني و وابستگي ای 
كه مدت آن نامعلوم است، يك آسيب جدي محسوب می شود؛ 
با حفظ  فرد  اينكه  باالست؛  رواني  و  آمادگي جسماني  نيازمند  آن  مناسب  مديريت  كه  آسيبي 
تمركز، اعتمادبه نفس و بهره گيري كامل از توانايي جسماني باقيمانده بتواند در شرايط جديد در 

حداقل زمان استقالل فردي خود را بازيابد و به زندگي عادي خود برگردد، كار آسانی نيست. به 
همين بهانه در »فيزيوتراپی« اين هفته به تمرين هايی پرداخته ايم كه انجام مداوم آنها به بيمارانی 
آورند.  به دست  را دوباره  استقالل خود  تا  بدن شده اند، كمك می كند  فلج يكطرفه  كه دچار 
قبل از توضيح اين تمرين ها، كلياتی از روند فلج شدن بدن در اثر سكته و مراحلی كه بيمار به 
با »فيزيوتراپی« اين  نيز ذكر شده است.  كمك فيزيوتراپی می تواند به شرايط قابل قبولی برسد 

هفته همراه شويد.

 پرهام پارسانژاد
فیزیوتراپیست و عضو 

هیئت مدیره انجمن 
فیزیوتراپی ایران

شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج

نقش فیزیوتراپی در بازگشت به زندگی پس از سکته مغزی
فلج شدن یک نیمه از بدن که گاهی در چهره بیمار نیز نمایان می شود و بلع، تکلم و کنترل ادرار 
و مدفوع او را مختل می کند، چالشي بزرگ در زندگی فرد محسوب می شود. اقدامات اولیه در 
بهره مندي سریع از خدمات اورژانس و پیشگیري از وسعت ضایعه در سیستم عصبي و رسیدن 
بیمار به وضعیتي پایدار در بخش مراقبت هاي ویژه )آی سی یو( نقش مهمي در تسهیل مراقبت هاي 
بعدي و بازگرداندن وي به زندگي مستقل دارد، چنانکه هرچه این خدمات با تاخیر بیشتر و با 
امکانات کمتر ارائه شود، میزان صدمه به سلول هاي عصبي بیشتر و سطح ناتواني باالتر خواهد 
بود اما به دنبال اقدامات درماني اولیه و ثبات وضعیت عمومي بیمار، درمان هاي توانبخشي آغاز 
می شود. در این مرحله است که واژه حرکت اهمیت بیشتري پیدا می کند و براي دستیابي به این 

هدف، فیزیوتراپیست وارد عمل می شود. 
فیزیوتراپیست در روزهاي اول که عضالت در حالت شلي و فلج قرار دارند و به هیچ دستوري از 
مغز پاسخ نمي دهند، تالش می کند با انجام تمرینات غیرفعال در تک تک مفاصل اندام هاي درگیر 
مانع از کوتاهي عضالت و بروز محدودیت در آن مفاصل شود. همچنین با اعمال تحریکات 
پوستي مانند تحریکات الکتریکي، استفاده از یخ، ضربه زدن و تحریکات حسي مختلف و گاهي 
دردزا، فعالیت عضالت را بازگرداند. فیزیوتراپیست با آگاهي از نقش اندام هاي درگیر در تحمل 

وزن، تعادل و جابجایي به بیمار سکته مغزي می آموزد که چگونه با استفاده از اندام هاي سمت 
سالم و وسایل ارتوپدي کمکي به تدریج عملکردهاي برخاستن، نشستن، ایستادن و راه رفتن را 
بازیابد. این بیمار که با فلج یک نیمه از بدن »همي پلژي« نامیده می شود در فیزیوتراپي می آموزد 
که چگونه جابجا شود که شانه و لگن طرف مبتال دچار دررفتگي نشود و بعد از برگشت عملکرد 
عضالت، بدشکلي، محدودیت و نقص در حرکات طبیعي آنها باقي نماند. به تدریج تمرین هاي 
به  بدون کمک درمانگر و همراهان  به طورمستقل و  بتواند  بیمار  تا  پیشرفت می کنند  درماني 
از حد عضالت  بیش  نگران سفتي  فیزیوتراپي  نیز متخصص  این مراحل  بازگردد. در  زندگي 
اندام هاي فوقاني و تحتاني است، چنانکه در صورت قصور منجر به جمع شدن انگشتان و آرنج 
و همچنین انگشتان و مچ پا به طرف پایین می شود. بنابراین، تجویز بریس هاي ارتوپدي در این 
مرحله کنار تمرین هاي کششي و تحمل وزن در فیزیوتراپي می تواند بیمار را با حداقل عوارض 
به زندگي عادي بازگرداند. این بریس ها گاهي حتي هنگام استراحت و شب ها هنگام خواب نیز 

مورد استفاده قرار می گیرند.
در نهایت نیز تمرین هایي که مشابه وظایف شغلي و مهارت هاي بیمار طراحي شده و زمینه حضور 
وي را در خارج از منزل و میان افراد جامعه فراهم می کند، توصیه می شود. این بیماران براساس 
توانایی در انجام عملکردهایی مانند غلتیدن روی تخت، برخاستن از حالت خوابیده روی لبه 

تخت، حفظ تعادل در حالت نشستن بر لبه تخت، برخاستن از حالت نشسته بر لبه تخت، راه 
رفتن، حرکت دادن باالی بازو و حرکت دادن دست و انگشتان ارزیابی می شوند و برنامه تمرین 
درمانی آنها براساس این ارزیابی ها تنظیم خواهد شد. در کلینیک فیزیوتراپی، تمرین درمانی در 
بیماران سکته مغزی که یک نیمه از بدنشان فلج شده با تمرینات استرسی با هدف طبیعی کردن 
وضعیت انقباضی عضله و پیشگیری از سفت شدن بیش از حد آنها آغاز می شود. یک نمونه 
از این تمرین ها وزن اندازی بر روی اندام فوقانی درگیر است. تحمل وزن و اعمال فشار روی 
اندام فوقانی سمت درگیر به شیوه ای که در شکل زیر می بینید، می تواند سبب برگشتن انقباض 
به عضالت شل شده و تنظیم کار مفاصل شود. باید توجه داشت در این تمرین همه مفاصل باید 

در وضعیت قفل شده باشند.
البته فیزیوتراپیست برنامه تمرینی بیمار را در منزل با تاکید بر تمرینات تحمل وزن روی اندام های 
سمت درگیر، تمرین های کششی مربوط به عضالتی که مستعد سفتی و کوتاهی هستند و حفظ 
او  به  زیر  تصویر  شبیه  زدن  پل  تکنیک  و  تنه  کنترل  تمرینات  مربوط،  مفاصل  حرکتی  دامنه 
آموزش می دهد. نکته مهم این است که در هر جلسه تمرین درمانی تعداد کمی از هر تمرین 
انجام می شود تا خستگی و ضعف بیمار را در پی نداشته باشد؛ مثال 10بار تکرار در جلسه از 

هر تمرین می تواند مناسب باشد.

تمرین چهارم
کنترل اندام فوقانی و تحتانی طرف درگیر را با حرکت زیر نیز می توان بهبود بخشید. دست های بیمار را در هم قالب می کنیم، به طوری که 
شست دست مبتال روی شست دست سالم قرار گیرد. از وی می خواهیم ضمن باال آوردن دست ها با آرنج صاف در حالت خوابیده همزمان 

زانوی درگیر را هم خم کند و باال بیاورد. سپس هر دوی اینها را به وضعیت اولیه بازگرداند.

ضرورت مصرف اسیدفولیک در دوران بارداری

ادامه از صفحه 17
کودک مبتال به مننگوسل وجود داشته باشد، مادر 6 ماه قبل از بارداری باید اسیدفولیک با دوز 
باال یعنی 5-4 میلی گرم مصرف کند. البته بعد از بارداری دوز اسیدفولیک کمی پایین می آید. 
پس استفاده نکردن از اسیدفولیک به تنهایی باعث ابتالی کودک به این بیماری نمی شود و حتما 
باید استعداد ژنتیکی وجود داشته باشد و اسیدفولیک ممکن است فقط یکی از عوامل دخیل 
باشد. عوامل محیطی دیگر شامل مواد شیمیایی، مسمومیت ها، گازهای شیمیایی که در جنگ ها 
استفاده می شود و ده ها عوامل ناشناخته دیگر است، ولی تاکنون علم پزشکی نتوانسته دلیل 
مشخصی برای آن پیدا کند. اما راه بهتری برای پیشگیری از تولد کودکان با این ناهنجاری پیدا 
شده که غربالگری دوران بارداری است. خانم های باردار باید در 3 ماهه اول آزمایش خونی به 
نام تست سه گانه انجام دهند. این تست اجباری نیست، ولی در خانواده هایی که چنین کودکانی 
وجود دارند باید انجام شود. در صورتی که جواب تست مثبت باشد، سونوگرافی انجام می شود. 
در سونوگرافی معموال ناهنجاری لوله عصبی مشخص است. در صورت تایید نقص عصبی، 
مادر می تواند تا قبل از 4 ماهگی جنین را سقط کند و فرصتی داده می شود تا فرزند سالمی به 
دنیا آورد. با تشخیص زودهنگام می توان جلوی تولد چنین کودکانی را گرفت. این کودکان بار 

سنگین روانی و اقتصادی زیادی به خانواده وارد می کنند.
مرحله اول درمان این کودکان جراحی است. مرحله بعدی بررسی عملکرد مثانه است. اگر 
کودک مثانه نوروژنیک یا عصبی داشته باشد، احتمال برگشت ادراری وجود دارد و برگشت 
ادراری باعث از بین رفتن کلیه ها می شود. البته روش هایی وجود دارد که جلوی از بین رفتن 
کلیه ها را می گیرد. پزشک برای جلوگیری از تغییر شکل پاهای کودک برایش بریس تجویز 
می کند زیرا ممکن است کودک با افزایش سن توانایی راه رفتن پیدا کند و پاهای تغییر شکل یافته 
مانع حرکت کردن او می شوند. این کودکان باید از نظر مغزی بررسی شوند و در صورت داشتن 

هیدروسفالی درمان شوند. گاهی نیاز به شنت مغزی است تا از بزرگ شدن سر جلوگیری شود.
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کمک به کنترل وزن
این جلبک با افزایش سوخت وساز بدن، کاهش اشتها و جلوگیری از تشکیل سلول های چربی می تواند 

در کنار سایر روش های توصیه شده به کنترل و کاهش وزن کمک کند.

کمک به کنترل قند خون
برخی مطالعات نشان داده است آثار ضددیابتی این جلبک نیز قابل توجه است و مصرف آن 
در کنار مصرف داروهای کاهنده قندخون مانند متفورمین می تواند به افزایش حساسیت بدن 

به انسولین در بافت های هدف منجر  شود. 

کمک به کنترل کبد چرب
در سال 2011 میالدی در تهران مطالعه ای روی 76 زن و مرد مبتال به کبدچرب غیرالکلی 
انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد، اضافه کردن این جلبک به برنامه درمانی 
کبدی  آنزیم های  سطح  تنظیم  در  مطلوبی  تاثیر  کبدچرب  رایج 
تری گلیسرید، کاهش کلسترول،  )ترانس آمینازها(، کاهش سطح  
جلوگیری از پیشرفت کبدچرب و در نهایت، کمک به درمان آن دارد.

خواص آنتی آکسیدانی و ضدالتهابی
مطالعات بالینی و آزمایشگاهی مختلف در بیشتر نقاط دنیا 
نشان داده است که مصرف این جلبک در پیشگیری از آثار 
اکسیداتیو استرس، کاهش التهاب مزمن و عوارض بیماری های 
التهابی )روماتویید آرتریت، استئوآرتریت، فیبرومیالژیا، کولیت 

اولسراتیو، آسم، COPD و ...( موثر است.

کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن
این جلبک به دلیل تولید گامااینترفرون، عامل از بین برنده تومور 
و اینترلوکین ها در بدن می تواند باعث افزایش توان سیستم ایمنی ما 
در مقابله با اختالالت و بیماری ها )البته در کنار رعایت توصیه های طبی 
هنگام مواجهه با بیماری های التهابی(  شود. به عالوه، آنتی اکسیدان های موجود 
در آن به دلیل محتوای باالی بتاکاروتن، ویتامین ها، کارتنوییدها و امالح معدنی 

روی، سلنیوم، کلسیم و اسیدهای آمینه هم به این اثر تقویتی کمک می کنند.

کمک به تقویت حافظه
از آنجا که این جلبک حاوی فسفاتیدیل سرین )ماده موثر در حفظ و نگهداری سلول های 
عصبی و میلین اعصاب( است، می تواند تاحدی در تقویت حافظه و پیشگیری از ابتال 

به بیماری هایی مثل آلزایمر و دمانس موثر واقع شود.

کمک به کنترل چربی خون
این جلبک می تواند به  دلیل برخورداری از کلروفیل، فسفولیپیدها، کارتنوییدها، 

امگا3 و امگا6 باعث بهبود فشارخون، کاهش کلسترول و چربی بد خون  شود.

آثار ضدپیری
RNA، دارا  DNA و  از نظر اسیدهای نوکلئیک  به دلیل غنی بودن  این ریزجلبک 
بودن مقادیر باالی آنتی اکسیدهایی مانند کارتنوییدها، ویتامین C، ویتامین E، کلروفیل 

و استاگزانتین می تواند باعث به تاخیر انداختن روند پیری در سلول های بدن  شود.

 Panahi Y, Ghamarchehreh ME, Beiraghdar F, Zare R, Jalalian HR, Sahebkar A. Investigation of the 
effects of Chlorella vulgaris supplementation in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a 
randomized clinical trial

با خواص درمانی جلبک ها آشنا شوید

درباره ُجلبک
  فاطمه 

افروغ
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جلبک ها گونه ای از موجودات زنده 
گیاهی هستند که در آب های شیرین، 
شور، روی تنه درختان، در هوا، خاک، 

زندگی  قبیل  این  از  جاهایی  و  صخره ها 
می کنند. این موجودات ریز میکروسکوپی که جزو آغازیان و 

اولین گیاهان فتوسنتز کننده جهان هستند، قطری حدود 2 
تا 50 میکرون دارند و تاکنون حدود 300 هزار نوع از آنها 

کشف و طبقه بندی شده اند. جلبک ها برای ما اکسیژن 
تولید می کنند؛ دی اکسیدکربن هوا را جذب و به غذا 
تبدیل می کنند. مصرف جلبک ها به آغاز پیدایش بشر 
برمی گردد و ما بخشی از حیات خود را مدیون این 
موجودات سبزرنگ میکروسکوپی می دانیم. از میان 
این جلبک ها تنها 6-5 نوع به صورت صنعتی کشت 

می شوند. در مورد کشت آنها همواره سیستم های باز 
)مانند استخرها و حوضچه ها( و سیستم های بسته 
)مانند فتوبایوراکتورها و ...( مدنظر بوده است. 
بهترین و کنترل شده ترین روش کشت جلبک ها 
کشت در فتوبایوراکتورهای شیشه ای است که 

محیط کشت  به  آلودگی  هرگونه  ورود  از 
جلوگیری می کند. 

مواد  از  سرشار  جلبک ها 
برای  ضروری  مغذی 
سطح  ارتقای  و  رشد 

از  یکی  هستند.  سالمت 
انواع بسیار مشهور جلبک ها، 
جلبک سبزرنگ تک سلولی به 
نام کلرال ولگاریس است که 

مشروط به اینکه همین جلبک به 
شکل خالص و در محیط بسته کشت شده 
باشد، خواص فراوانی برای سالمت انسان 
دارد. این نوع جلبک در عالی ترین شکل 

خود و در بزرگ ترین فتوبایوراکتور جهان در 
آلمان کشت و تولید می شود. مطالعات جهانی 

و مطالعات داخلی انجام گرفته روی این محصول 
آلمانی نشانگر حضور مواد غذایی ارزشمندی مانند 

پروتئین، 8 اسیدآمینه ضروری بدن، طیف وسیعی از امالح 
)آهن، منیزیم، سلنیوم، روی، پتاسیم، کلسیم و...(، انواع 

 ،B12 ،B7 ،B6 ،B5 ،B3 ،B2 ،E، C، B1( ویتامین ها 
فولیک اسید، اینوزیتول و...(، آنتی اکسیدان های مختلف از 

قبیل کاروتنوییدها، آستاگزانتین، لوتیین، اسیدهای چرب امگا و سایر 
اسیدهای چرب غیراشباع و ... در این محصول است. این جلبک خاصیت 

آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی قدرتمندی دارد و دارای آثار کمک درمانی 
مختلفی است؛ یعنی مصرف آن به صورت ماده غذایی یا مکمل می تواند 

به تسریع روند درمان برخی از بیماری ها کمک کند. ناگفته نماند که این 
ترکیب خوراکی نمی تواند جایگزین مطلق درمان باشد ولی می تواند 

کمک درمان موثری محسوب شود. از مهم ترین آثار کمک درمانی این 
جلبک می توان به موارد زیر اشاره کرد.
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راهنمای بالینی غربالگری سرطان کولورکتال )روده ای مقعدی( 
که احتماال شایع ترین سرطان آینده ایران خواهد بود

سرطان فردا
بررسی ها نشان داده اند که میزان بروز سرطان های کولورکتال )روده ای مقعدی( در کشورهای در 
حال توسعه اقتصادی مانند کشورهای اروپای شرقی، آسیایی، خاورمیانه، شمال آفریقا و برخی 
کشورهای آمریکای جنوبی، به طور روزافزونی، در حال افزایش است و این امر نشان دهنده تغییر 
در الگوهای غذایی و تحرک فیزیکی در این کشورها است. به طور کلی بیماری های گوارشی، بار 
پزشکی، اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جامعه جهانی تحمیل کرده اند. بر اساس گزارش جهانی 
بار بیماری ها، در میان 10 بیماری اولویت دار گوارشی، سرطان کولورکتال )روده ای مقعدی( رتبه 
سوم را از نظر بار هزینه های اقتصادی داشته است. مطالعات اپیدمیولوژیک در سال های اخیر روند 
رو به رشدی را از این سرطان ها در ایران گزارش کرده اند. نکته قابل توجه این است که به نظر 
می رسد سن شروع بیماری در ایران در مقایسه با کشورهای غربی پایین تر باشد. این امر عالوه بر 
تاثیر عوامل ژنتیکی و موتاسیون ها تا حدودی می تواند ناشی از این باشد که طی 30 سال اخیر 
تغییرات چشمگیری در جهت  افراد  یافته و شیوه زندگی  ارتقا  استانداردهای زندگی در کشور 
الگوی  مشابه  و کم فیبر،  پرچربی  رژیم های غذایی  از  استفاده  افزایش  و  فیزیکی  تحرک  کاهش 
غذایی کشورهای غربی داشته است. با توجه به روند رو به رشدی که مشاهده شده، ممکن است 
در آینده سرطان کولورکتال، شایع ترین سرطان در کشور ما باشد. نکته جالب توجه این است که 

سرطان کولورکتال، تنها سرطان قابل پیشگیری است.
با وجود اینکه مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال با تشخیص زودرس و درمان می تواند کم 
میزان  داده می شوند. همچنین  بیماری تشخیص  پیشرفته  مراحل  بیماران در  تقریبا دوسوم  شود، 

غربالگری سرطان کولورکتال نسبت به سایر سرطان ها کمتر است. 

برنامه غربالگری افراد دارای خطر افزایش یافته برای سرطان كولوركتال
توصیهگروه خطر

یك فامیل درجه یك با سرطان كولوركتال یا پولیپ آدنوماتوز كه قبل از 
60 سالگی تشخیص داده شده باشد.

كولونوسكوپی هر 5 سال كه از 40 سالگی یا 10 سال قبل از سن 
تشخیص جوان ترین بیمار در فامیل شروع می شود.

دو فامیل درجه یك یا بیشتر با سرطان كولوركتال یا پولیپ آدنوماتوزكه در 
هر سنی تشخیص داده شده باشد.

كولونوسكوپی هر 5 سال كه از 40 سالگی یا 10 سال قبل از سن 
تشخیص جوان ترین بیمار در فامیل شروع می شود.

فامیل درجه یك باسرطان كولوركتال یا پولیپ آدنوماتوز كه در سن 60 سالگی 
یا بیشتر تشخیص داده شده باشد یا دو فامیل درجه دو با سرطان كولوركتال

توصیه مشخص به دلیل كمبود شواهد حمایت كننده وجود ندارد.

كولونوسكوپی هر یك یا دو سال كه هشت سال بعد از شروع پانكولیت بیماری های التهابی روده )كولیت اولسراتیو مزمن یا بیماری كرون(
یا 12 تا 15 سال بعد از شروع كولیت سمت چپ شروع می شود.

 FAP یا مشكوك به FAP تشخیص ژنتیكی پولیپ آدنوماتوز فامیلیال یا
بدون شواهد ژنتیكی

سیگموییدوسكوپی ساالنه كه از 10 تا 12 سالگی شروع می شود 
همراه با مشاوره ژنتیك

كولونوسكوپی هر یك یا دو سال كه از 20 تا 25 سالگی یا 10 سال قبل تشخیص ژنتیكی یا بالینی سرطان كولوركتال ارثی غیرپولیپی
از سن تشخیص جوان ترین بیمار در فامیل شروع می شود.

اپیدمیولوژی
سرطان کولورکتال )روده ای مقعدی(  سومین سرطان شایع و چهارمین علت 
مرگ و میر در دنیا شناخته شده است. این بیماری در زنان پس از سرطان پستان 
دومین علت مرگ و میر و در مردان سومین علت مرگ پس از سرطان ریه 
و پروستات شناخته شده است. شیوع سرطان کولورکتال بیشتر در سنین 
باالی 50 سال بوده و میزان بروز آن در مردان و زنان تقریبا برابر است.

در ایران مطالعات اپیدمیولوژیک در سال های اخیر روند رو به رشدی را 
از سرطان کولورکتال در کشور گزارش کرده اند. مطابق گزارش برنامه 
ملی ثبت سرطان وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات انستیتو سرطان، 
بخش عمده سرطان های سیستم گوارشی در معده رخ می دهند و بعد 
از معده، شایع ترین عضوهای مبتال به سرطان شامل روده بزرگ و رکتوم 
هستند. در میان 5 سرطان شایع در کشور، سرطان کولورکتال رتبه سوم را از 
نظر فراوانی در دو جنس داشته است. در کل کشور ساالنه نزدیک به 7000 

مورد سرطان کولورکتال گزارش می شود.

اهداف راهنما
• هدف اصلی: بومی سازی راهنمای بالینی غربالگری سرطان کولورکتال

• هدف فرعی: یکسان سازی روش های غربالگری سرطان کولورکتال در کشور و ارائه برنامه ای نظام مند 
جهت بیماریابی به موقع و اقدامات تشخیصی و درمانی مناسب

• اهداف کاربردی: پرهیز از ارائه خدمات به شیوه پرهزینه و غیرضروری به افراد جامعه و ارائه 
هزینه اثربخش ترین روش های تشخیص درمان و در نتیجه تخصیص بهتر منابع سالمت در کشور

• جمعیت هدف: بزرگساالن
• کاربران هدف راهنما: پزشکان خانواده، پزشکان عمومی و متخصصان داخلی

اهمیت و دالیل انتخاب کاربران هدف: پزشکان خانواده که کاربران هدف این راهنما 
هستند، اولین سطح مواجهه با بیماران بوده و موظف به شناسایی افراد پرخطر در جمعیت 
تحت پوشش خود و در صورت لزوم ارجاع به متخصصین جهت ارزیابی های بیشتر 

گوارشی هستند. با توجه به شواهد موجود، ارزیابی به موقع منجر به تشخیص زودرس و 
در نتیجه کاهش میزان مرگ و میر ناشی از آن خواهد شد، منوط بر آنکه روش های به کار گرفته 

شده برای شناسایی و درمان افراد مبتال مبتنی بر شواهد بالینی معتبر و قابل استفاده در شرایط کشور 
باشد. با توجه به ضرورت دست یابی به پوشش باالی جمعیتی به منظور کاهش بار بیماری در سطح 
جامعه، رعایت استانداردهای شناسایی و درمان گروه هدف در سطح گسترده از الزامات توفیق چنین 

مداخله ایی است.

روش جستجو
 برای تهیه این پروپوزال، از بانک های اطالعاتی معروف پزشکی که
 در حال حاضر در دسترس هستند و همچنین از راهنماهای بالینی 
موجود در سایر کشورها و نیز جستجوی علمی منابع در اینترنت 
استفاده شد. بدین صورت که ابتدا واژگان کلیدی به شرح زیر 

تعیین شدند: 
Adult, colorectal cancer early detection, screen

بهترین شواهد موجود  یافتن  برای  پزشکی  متون  همزمان، 
بررسی شدند. پس از جمع آوری تمامی راهنماهای موجود، فرم 

غربالگری اولیه بر مبنای معیارهای سازمان دهی مناسب راهنما، 
دردسترس بودن نسخه کامل راهکار بالینی وبه روز بودن آن پر شد. 

داروخانهشبانهروزی

دکترادیبهاشمی
تاییداینترنتینسخههای

بیمهتامیناجتماعیوخدماتدرمانی

انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار،
ابتدای خیابان شهید فکوری، پالک 39

تلفن:44800039

طرفقراردادباکلیهبیمهها
داروهایتخصصیوفوقتخصصی

ساختداروهایترکیبیبامواداولیهمرغوب
محصوالتبهداشتیارتوپدی

نمایندگیمعتبرترینبرندهایآرایشی

داروخانه شبانه روزی روناس
)دکتر ترکمان(

مشاورهداروییتوسطدکترداروساز
تلفن:22233774ـ22674340
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منابع:
دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 نکته کاربردی
مخفی در مدفوع، 2 تا  نکته 1: برای انجام تست بررسی خون 

3 نمونه مدفوع جمع آوری شده در منزل مورد آزمایش قرار گیرد. نمونه منفرد به دست آمده 
در معاینه مقعدی برای انجام تست کافی نیست. در صورتی که نتیجه تست مثبت باشد باید 

بیمار جهت انجام کولونوسکوپی ارجاع شود.
 نکته 2: جهت انجام تست تکمیلی مدفوع، نیاز به رعایت رژیم غذایی )مثل تست 
FOBT( وجود ندارد و به دلیل حساسیت و ویژگی باالتر، نسبت به تست خون مخفی 
در مدفوع، ارجح است. در صورتی که نتیجه تست مثبت باشد، باید بیمار جهت انجام 

کولونوسکوپی ارجاع شود.
 نکته 3: سیگموییدوسکوپی فقط قادر به بررسی کولون چپ است و در صورت 
مشاهده پولیپ یا ضایعات دیگر باید بیمار جهت انجام کولونوسکوپی ارجاع شود. 
اگر سیگموییدوسکوپی همراه با تست خون مخفی در مدفوع انجام می شود، بهتر 
است که در ابتدا تست خون مخفی در مدفوع  انجام گیرد که در صورت نتیجه مثبت، 

بیمار مستقیما جهت انجام کولونوسکوپی ارجاع شود.
 نکته 4: در صورت مشاهده پولیپ یا پاتولوژی های دیگر در سی تی کولونوگرافی، بیمار 

جهت انجام کولونوسکوپی ارجاع شود.
 نکته 5: کولونوسکوپی دقیق ترین روش تشخیص سرطان کولورکتال است.

پیشگیری

توصیه های غذایی:
 توصیه شماره 20: به همه مردم توصیه می شود که روزانه حداقل 5 سهم )400 گرم( سبزیجات و میوه های غیرنشاسته ای 

و غالت فرآوری نشده با هر وعده غذایی مصرف کنند. )سطح شواهد 4(
 توصیه شماره 21: به همه مردم توصیه می شود که مصرف گوشت قرمز را به کمتر از 500 گرم در هفته تقلیل دهند و مصرف 

گوشت فرآوری شده را به حداقل برسانند. )سطح شواهد 4(
 توصیه شماره 22: به همه مردم باید توصیه شوند که از مصرف الکل اجتناب کنند. )سطح شواهد 4(

 توصیه شماره 23: بیماران باید تشویق شوند تا مصرف سیگار را قطع کنند. )سطح شواهد 2(
 توصیه شماره 24: دریافت انرژی روزانه به کمتر از 2500 کالری در مردان و کمتر از 2000 کالری در زنان 

کاهش یابد. )سطح شواهد 3(
 توصیه شماره 25: کمتراز 25 درصد از کالری از چربی ها تامین شود. )سطح شواهد 3(

 توصیه شماره 26: دریافت کلسیم توتال 1000 تا 1200 میلی گرم در روز باشد. )سطح شواهد 3(
 توصیه شماره 27: مکمل ویتامین آنتی اکسیدان جهت پیشگیری از سرطان کولورکتال توصیه نمی شود. 

)سطح شواهد 2(
 توصیه شماره 28: تجویز آسپرین جهت پروفیالکسی در بیماران با سابقه برداشتن آدنوما توصیه می شود. 

)سطح شواهد 2(
 توصیه شماره 29: مصرف مکمل هورمونی در زنان برای پیشگیری از سرطان کولورکتال توصیه نمی شود. 

)سطح شواهد 4(

فعالیت ورزشی:
 توصیه شماره 30: نگه داشتن نمایه توده بدنی در حد متناسب برای کاهش خطر ابتال به سرطان کولورکتال به همه مردم 

توصیه می شود.
 توصیه شماره 31: انجام فعالیت ورزشی با شدت متوسط برای حداقل 30 دقیقه، 5 روز در هفته به همه مردم توصیه می شود.
 توصیه شماره 32: افرادی که سابقه کبد چرب و مقاومت به انسولین دارند، توصیه به انجام فعالیت های ورزشی و کم کردن وزن شوند 

مورد نظر قرار گیرد.و همچنین غربالگری سرطان کولورکتال در آنها با توجه بیشتر 

توصیه های کلیدی
تشخیص و غربالگری

افرادی که دارای خطر متوسط برای ابتال به سرطان کولورکتال هستند، آنهایی هستند که دارای 
معیارهای زیر باشند:

• دارای سن 50 سال یا بیشتر
• بدون سابقه شخصی سرطان کولورکتال یا پولیپ

• بدون سابقه شخصی بیماری التهابی روده
• بدون سابقه فامیلی کولورکتال در یک فامیل درجه یک که قبل از 60 سالگی تشخیص داده 

شده باشد یا دو فامیل درجه یک که در هر سنی تشخیص داده شده باشد.
• بدون سابقه فامیلی پولیپ آدنوماتوز در یک فامیل درجه یک که قبل از 60 سالگی تشخیص 

داده شده باشد
غربالگری در این گروه از افراد با استفاده از تست بررسی خون مخفی در مدفوع 

)FOBT( ساالنه توصیه می شود.
البته می توان بر اساس خواست خود فرد از یکی از روش های زیر نیز برای غربالگری سرطان 

کولورکتال استفاده کرد:
• تست ایمنوکمیکال مدفوع )FIT( ساالنه

• سیگموییدوسکوپی 60 سانتی متری هر 5 سال با یا بدون تست بررسی خون مخفی در مدفوع ساالنه
• کولونوسکوپی هر 10 سال

ارجاع
بیماران بدون عالمت:

 توصیه شماره 1: غربالگری با آزمایش خون مخفی در مدفوع )FOBT( یک بار در سال در جمعیت باالی 50 سال توصیه می شود. )سطح شواهد 1(
 توصیه شماره 2: برای تصمیم گیری در مورد غربالگری افراد بدون عالمت باید به سابقه فامیلی سرطان کولورکتال توجه شود. )سطح شواهد 4(

 توصیه شماره 3: دربیمارانی که به دلیل سابقه فامیلی سرطان کولورکتال برای ارزیابی ارجاع می شوند، در صورت امکان بررسی های ژنتیکی برای 
ارزیابی دقیق خطر توصیه می شود. )سطح شواهد 3(

 توصیه شماره 4: دربیماران پرخطر از نظر سرطان کولورکتال ارزیابی غربالگری طبق برنامه که در جدول آمده، توصیه می شود. )سطح شواهد 2(
 توصیه شماره 5: در بیماران با سابقه فامیلی سرطان کولورکتال، کولونوسکپی هر 5 سال یک بار از 40 سالگی یا 10 سال کمتر از سن تشخیص 
سرطان روده در فامیل )هر کدام زودتر است( شروع شود. سیگمویدوسکوپی همراه با باریم انمای دابل کنتراست، یک روش جایگزین قابل قبول 

در مواردی است که کولونوسکوپی در دسترس نیست. )سطح شواهد 3(
 توصیه شماره 6: بیماران با سابقه کولیت اولسراتیو یا کرون، باید برای تعیین یک برنامه مشخص به منظور غربالگری سرطان کولورکتال 

به متخصص ارجاع شوند. )سطح شواهد 4(

بیماران عالمت دار:
 توصیه شماره 7: بیماران باالی 40 سال با شکایت خونریزی مقعدی همراه با تغییر عادت مزاج )مدفوع شل( ویا افزایش دفعات 

دفع مدفوع برای بیشتر از 6 هفته سریع ارجاع داده شوند. )سطح شواهد 3(
 توصیه شماره 8: بیماران باالی 60 سال با شکایت خونریزی مقعدی برای بیش از 6 هفته بدون تغییر عادت مزاج و بدون عالیم 

آنال سریع ارجاع داده شوند. )سطح شواهد 3(
 توصیه شماره 9: بیماران باالی 60 سال با شکایت اخیر تغییر عادت مزاج )مدفوع شل( ویا افزایش دفعات دفع مدفوع برای 

بیشتر از 6 هفته و بدون خونریزی مقعدی سریع ارجاع داده شوند. )سطح شواهد 3(
 توصیه شماره 10: بیماران با هر سن و وجود یک توده در ناحیه تحتانی و راست شکم یا وجود توده قابل لمس مقعدی )اینترالومینال 

و غیرلگنی( سریع ارجاع داده شوند. )توده لگنی خارج از روده باید سریع به اورولوژیست )آقایان( یا متخصص زنان )خانم ها( ارجاع 
شود( )سطح شواهد 3(

 توصیه شماره 11: همه بیماران با عالیم مشکوک به سرطان کولورکتال باید معاینه شکم و مقعد شوند. )سطح شواهد 2(
 توصیه شماره 12: مردان )با هر سن( با کم خونی فقر آهن بدون علت مشخص باید به متخصص ارجاع شوند. )سطح شواهد 3(

 توصیه شماره 13: زنان بعد از یائسگی با کم خونی فقر آهن بدون علت مشخص باید به متخصص ارجاع شوند. )سطح شواهد 3(
 توصیه شماره 14: در بیمارانی که قرار است به متخصص ارجاع شوند آزمایش کامل خون و سایر تست های تایید کننده فقر آهن برای کمک 

به تشخیص متخصص قبل از ارجاع انجام شود. )سطح شواهد 2(
 توصیه شماره15: بیماران باالی 40 سال، با خونریزی مقعدی تازه شروع شده، دائمی یا تکرار شونده باید جهت ارزیابی ارجاع داده شوند. )سطح 

شواهد 2(
 توصیه شماره 16: برای بیماران زیر 40 سال با تظاهرات کم خطر )خونریزی قطره ای در اول یا آخر مدفوع یا به صورت شیار روی مدفوع( و عالئم 

گذرا روش انتظار و پیگیری سیر بیماری توصیه می شود. )سطح شواهد 4(
 توصیه شماره 17: تمام بیماران با عالئم گوارشی، یک آزمایش کامل خون جهت بررسی وجود آنمی فقر آهن و تست بررسی خون مخفی در مدفوع 

داشته باشند. )سطح شواهد 3(
 توصیه شماره 18: کولونوسکوپی بهترین روش تشخیص سرطان کولورکتال است. )سطح شواهد 4(

ایمن جایگزین کولونوسکوپی می تواند به کار رود ولی در صورت  توصیه شماره 19: سی تی کولونوگرافی به عنوان یک روش حساس و 
انجام گیرد. )سطح  باید کولونوسکوپی  شواهد 3(.وجود ضایعه 

شماره
مطابقت با استانداردتوصیه های بالینی

مرجعتوضیحات
NAخیربلیاستانداردمعیار

تشخیص و غربالگری

1-1شرح حال1
1-2

آیا در سوابق بیمار سابقه شخصی سرطان کولورکتال و یا بیماری های التهابی روده پرسیده شده است؟
آیا سابقه فامیلی سرطان کولورکتال و پولیپ آدئوماتوز از بیمار پرسیده شده است؟

آیا دلیل انجام کولونوسکوپی بر اساس توصیه های راهنما برای بیمار توضیح داده شده است؟2-1کولونوسکوپی2

تست بررسی خون 3
آیا از روش بررسی خون مخفی در مدفوع )FOBT( استفاده شده است؟3-1مخفی در مدفوع

آیا روش های غربالگری و علت انجام آن برای بیماری توضیح داده شده است؟4-1روش های غربالگری4
ارجاع

آیا به مواردی که باید سریع ارجاع داده شود توجه شده است؟5-1ارجاع به متخصص5

پیشگیری

آیا توصیه های غذایی الزم به بیمار داده شده است؟6
آیا توصیه های ورزشی الزم به بیمار داده شده است؟
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دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی هفته گذشته در سالن اجتماعات بیمارستان 
میالد برگزار شد. کولوپروکتولوژی علمی  است که به مسایل، مشکالت و درمان های 
مربوط به بیماری های روده بزرگ و مقعد می پردازد. شایع ترین بیماري هاي کولورکتال 
)روده ای مقعدی( شامل خارش مقعد، بواسیر یا همورویید، شقاق یا فیشر مقعد، 
فیستول مقعدی، سرطان روده و مقعد، زگیل هاي مقعدي، بي اختیاري مدفوع، یبوست 
و... است. در حاشیه این کنگره، سراغ متخصصان و جراحان این حوزه رفتیم و نظرشان را در رابطه 

با بیماری های یادشده جویا شدیم. با »گزارش سالمت« این هفته همراه شوید.

گزارش »سالمت« از دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی

7 نکته، 7 پزشک
 مریم 

منصوری

ناحیه مقعد رنج می برند.  از خارش  افراد زیادی 
این مساله علل بسیار مختلفی دارد بنابراین برای 
رفع آن باید علت را بررسی و مشکل را حل کرد. 
علت اصلی خارش های ناحیه مقعد این است که 
محیط مقعد قلیایی و محیط بدن اسیدی است. به 
عبارت دیگر، pH مقعد باالی 7 و pH بدن زیر 
7 است. علت قلیایی بودن محیط مقعد هم تهویه 
نامناسب آن است. در نتیجه وقتی پوست آن ناحیه 
عرق می کند، عرق در محل باقی می ماند و محیط 
را قلیایی می کند. برای تهویه مناسب ناحیه تناسلی 
و مقعد باید از شورت های نخی استفاده کنید و از 
پوشیدن لباس های زیر با جنس نایلون یا سنتتیک 
بپرهیزید. همچنین پوشیدن انواع شلوارهای تنگ 
و چسبان در خانم ها یا آقایان باعث می شود تهویه 
آن  محیط  و  نگیرد  انجام  مقعد  محل  در  مناسب 
بیش از حد قلیایی شود. علت بعدی خارش ناحیه 
مقعد استفاده از صابون برای طهارت و شستشو 
قلیایی است و بر شدت  است. صابون یک ماده 
قلیایی بودن محیط مقعد می افزاید. هرچند برای 
شستشوی مقعد و ناحیه تناسلی نیازی به استفاده 
از صابون نیست اما افرادی که وسواس دارند بهتر 
است صابون های خنثی یا با pH زیر 7 را انتخاب 
کنند. صابون های طبی موجود در داروخانه ها معموال 
برای این کار مناسب هستند. مشکل دیگری که افراد 
مبتال به وسواس دارند، این است که ناحیه تناسلی 
و مقعد را بیش از حد می شویند یا حتی از مواد 
ضدعفونی کننده مانند الکل، پمادهای ضدباکتریال 
و... استفاده می کنند. تمام این کارها پوست ناحیه 
مقعد را تحریک می کند و باعث بروز خارش می شود. 
بهترین راه برای تمیز کردن ناحیه مقعد شستشو با 
آب خالی و سپس خشک کردن آن است. اگر آب 
طهارت در ناحیه مقعد باقی بماند به علت تهویه 
نامناسب حالت قلیایی می گیرد و باعث ایجاد خارش 
می شود، بنابراین افراد باید بعد از هر بار طهارت 
یا شستشو، خودشان را نه با دستمال کاغذی، بلکه 
با حوله یا دستمال های کتان خشک کنند. افرادی 
که از خارش رنج می برند، چه اجابت مزاج داشته 
باشند، چه نداشته باشند، باید روزی چندبار این کار 
را انجام بدهند؛ یعنی طهارت بگیرند و سپس آب 
ناحیه را با حوله نخی یا کتان به طور کامل خشک 
کنند. توصیه می کنم از شستن لباس زیر خود در 
ماشین لباسشویی همراه با سایر لباس ها یا استفاده 
از پودررختشویی خودداری کنید. با این کار مقداری 
از پودررختشویی وارد تاروپود لباس زیر می شود 
و در آن باقی می ماند و همین مساله می تواند به 
خارش ناحیه مقعد منجر شود. لباس های زیرتان را 
جداگانه و با مواد شوینده معمولی بشویید یا اگر از 
پودر استفاده می کنید حتما بعد از شستشو به خوبی 
آنها را آبکشی کنید تا مواد شوینده از البالی تاروپود 
لباستان خارج شود و حساسیت ایجاد نکند. عامل 
دیگر ایجادکننده خارش، ترشحات چرکی ناشی 
از انواع فیستول و آبسه است. این ترشحات محیط 
مقعد را برای ایجاد خارش مساعد می کنند بنابراین 
باید برای درمان این مشکالت زودتر اقدام کرد. البته 
گاهی هم به علت شلی اسفنکتر مقعد، ترشحات 
داخل رکتوم خودبه خود خارج می شوند و اطراف 
مقعد می ریزند و پوست را آزرده می  کنند. آزردگی 
پوست هم خارش به دنبال دارد. اضافه شدن قارچ 
هم می تواند یکی از علت های مهم خارش مقعد 
باشد. قارچ ها ممکن است داخل مدفوع وجود داشته 
باشند، اطراف مقعد را آلوده می کنند و باعث ایجاد 
خارش  شوند. این نوع خارش خوب نمی شود، مگر 
اینکه بیمار با نظر پزشک از قرص های ضدقارچ 
افراد توصیه می کنم از زدن  استفاده کند. به همه 
بی جای انواع پمادها به ناحیه مقعد خودداری کنند 
زیرا این کار نیز می تواند خارش ایجاد کند. الزم 
به ذکر است شایع ترین علت خارش بین کودکان 
که  است  کرمک  یا  اکسیور  انگل  به  آنها  ابتالی 
والدین باید آن را جدی بگیرند و هرچه سریع تر 

برای درمان آن اقدام کنند.

یکی از مشکالت ناحیه مقعد، زگیل های 
که  افرادی  در  مشکل  این  است.  تناسلی 
از  خارج  و  مشکوک  جنسی  ارتباطات 
جنسی  شرکای  با  یا  داشته  چارچوب 
دیده  بیشتر  بوده اند،  تماس  در  متعددی 
لکه های  به صورت  ابتدا  زگیل ها  می شود. 
کوچک ظاهر مي شوند و اندازه آنها ممکن 
است کوچک تر از نوک یک سوزن باشد اما 
ممکن است رشد کنند و به اندازه یک نخود 
بزرگ شوند. زگیل های تناسلی خودشان را 

با خارش و ترشح نیز نشان می دهند.
زگیل تناسلی منشاء ویروسی دارد و اگر 
درمان نشود، در طوالنی مدت می تواند به 
بدخیمی منجر شود، بنابراین زگیل ها را چه 
مقعد  ناحیه  در  تناسلی و چه  در قسمت 
باید جدی گرفت و آنها را برداشت. اگر 
بیماری در مراحل اولیه باشد و بیمار به موقع 
به پزشک مراجعه کند، با اقدامات درمانی 
می توان بیماری را کنترل کرد. ضمن اینکه 
فرد باید از عوامل ایجادکننده این بیماری 
بپرهیزد. گاهی زگیل ها وسعت پیدا می کنند و 
در کانال مقعدی هم ایجاد می شوند. درنتیجه 
باعث مسدودشدن مسیر رکتوم یا راست روده 
شده و اشکاالتی در دفع و بی اختیاری مدفوع 

ایجاد می کنند.
مشکل شایع دیگر، بیماری یبوست است. 
یبوست فقط به مدفوع سفت و خشک گفته 
نمی شود، بلکه اشکاالت در دفع هم جزو 
موارد یبوست مطرح می شوند. برخی افراد 
به دلیل عادات بد توالت رفتن و عادات بد 
غذایی دچار اشکاالتی در دفع می شوند و 
ترتیب توالت رفتنشان به هم می خورد. مثال 
بعضی از بیماران هنگام اجابت مزاج  جایی 
که باید به خودشان فشار بیاورند، خودشان 
را شل می کنند و زمانی که باید عضالت 
لگن و مقعد را آزاد و شل نگه دارند، در 
انجام این کار  ناتوان هستند. در نتیجه در 

دفع مدفوع دچار مشکل می شوند. 
بیمارانی که در دفع مشکل دارند، بریده بریده 
از  برای خروج مدفوع  یا  مدفوع می کنند 
مقعد ناچارند از دستشان کمک بگیرند. این 
حاالت کامال غیرطبیعی و زجرآور است و 
فرد می تواند حتی به خودش آسیب بزند، 
بنابراین الزم است افراد تحت  آموزش هایی 
قرار بگیرند و یاد بگیرند هنگام دفع چه 
بکنند. به این روش »بیوفیدبک« گفته می شود 
از  دفع  اختالالت  درمان  برای  امروزه  که 
باشید  داشته  توجه  می شود.  استفاده  آن 
اگر یبوست و اختالالت در دفع ادامه پیدا 
کند، باعث مشکالتی مانند همورویید، فیشر، 
پروالپس یا بیرون زدگی و فیستول ناحیه مقعد 
خواهدشد. توصیه می شود همه افرادی که 
از مشکالت و اختالالت دفع رنج می برند 
برای درمان هرچه سریع تر خود به جراحان 

کولورکتال مراجعه کنند.

مهم ترین بیماری در ناحیه کولورکتال که نه تنها در ایران 
بلکه در تمام دنیا شیوع باالیی دارد، بواسیر یا همورویید 
است. البته همورویید بیماری نیست و همان طور که آپاندیس 
در بدن همه افراد وجود دارد، همورویید هم عضوی از 
بدن است اما وقتی بنا به دالیلی مانند یبوست و مصرف 
برخی غذاها ملتهب می شود، بیرون  می زند و خونریزی 
و گاهی درد دارد. در آن صورت است که می گوییم فرد 
بیماری همورویید دارد. روش درمان بیماری همورویید 
به 3 گروه تقسیم مي شود که اولین و مهم ترین آن اصالح 
شیوه زندگي و رژیم غذایي است. رژیم غذایی اهمیت 
ویژه ای در بروز بیماری های کولورکتال و مقعدی دارد. 
خوردن مواد فیبردار از جمله انواع میوه ها و سبزی ها، 
مصرف کمتر مواد پروتئینی به خصوص انواع گوشت ها، 
نوشیدن مایعات فراوان، انجام ورزش هاي توصیه شده و 
افزودن مکمل هاي فیبری مانند پسیلیوم به رژیم غذایي 
فیبر در رژیم  بیماراني که قادر به مصرف مقدار کافي 
غذایي خود نیستند در پیشگیری و درمان این بیماری 
موثر است. گروه دوم درمان اقدامات غیرجراحي در مطب 
پزشک و گروه سوم برداشت همورویید با عمل جراحي 
است. متاسفانه این روزها تبلیغات گسترده ای در بسیاری 
از شبکه های اجتماعی و ماهواره ای دیده می شود که ادعا 
می کنند با کمک لیزر می توان هموروئید را به طور کامل 
درمان کرد. در حالی که درمان هموروئید با استفاده از 
دارد  بیمار  برای  غیرمنتظره ای  عوارض  مطب  در  لیزر 
و مردم نباید به هر روشی اعتماد کنند. به همین دلیل 
توصیه می شود برای درمان همورویید فقط به متخصصان 

کولورکتال مراجعه کنید.

قلیایی شدن محیط مقعد 
مهم ترین علت خارش آن است

زگیل های ناحیه تناسلی را 
جدی بگیرید 

برای درمان همورویید به متخصصان 
کولورکتال مراجعه کنید

نگاه  اول

نگاه  سوم

نگاه  پنجم
 دکتر محمد وفایی

فلوشیپ جراحی کولورکتال
بنیانگذار رشته جراحی کولورکتال 

در ایران

 دکتر سیدمحسن 
تولیت کاشانی

فلوشیپ جراحی کولورکتال 
و عضو سابق هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

 دکتر رسول عزیزی
فلوشیپ جراحی کولورکتال و 

رئیس انجمن کولوپروکتولوژی ایران

ولی  شایع  بیماری  یک  مدفوع  بی اختیاری 
پنهان است زیرا بیماران به دلیل حجب و حیا 
از گفتن یا مراجعه به پزشک خودداری می کنند. 
به همین دلیل، ما از میزان شیوع واقعی این بیماری 
بی خبریم. شدت این اختالل از ناتوانی در کنترل 
گاز تا مشکالت شدیدتر مانند دفع خودبه خود 
مدفوع مایع و جامد متفاوت است. زایمان طبیعی 
سخت، شایع ترین علت بی اختیاری مدفوع است. 
11درصد خانم ها بعد از زایمان طبیعی ممکن 
است دچار آسیب اسفنکتر مقعد شوند. به عبارت 
دیگر، اگر زایمان طبیعی بسیار مشکل انجام شود 
و اسفنگتر مقعدی هنگام زایمان آسیب ببیند، فرد 
دچار درجاتی از بی اختیاری مدفوع خواهدشد.

دومین علت این مشکل، کهولت سن است. برخی 
از سالمندان به دلیل سن باال در رختخواب می افتند 
یا دچار آلزایمر می شوند و نمی توانند از خروج 
مدفوع باخبر شوند. همچنین با افزایش سن، 
قدرت اسفنگتر مقعد کاهش می یابد و درجاتی 
از بی  اختیاری مدفوع در سالمند دیده می شود.

جراحی هایی  مدفوع،  بی اختیاری  دیگر  علت 
اگر  می گیرد.  انجام  مقعد  ناحیه  در  که  است 
به اسفنگتر مقعد شود،  جراحی باعث صدمه 
بیماران پس از جراحی دچار درصدی بی اختیاری 
مدفوع خواهند شد. همچنین جراحی هایی که 
انجام  راست  روده  یا  رکتوم  برای سرطان های 
بی اختیاری  از  درجاتی  است  ممکن  می شود، 
برای بیمار ایجاد کند. بیمارانی که دچار صدمات 
نخاعی یا سکته های مغزی می شوند هم ممکن 
است از بی اختیاری مدفوع و ادرار رنج ببرند. 
علت های  براساس  مدفوع  بی  اختیاری  درمان 
ایجادکننده آن متفاوت است. بی اختیاری مدفوع 
یکی از سخت ترین درمان ها و جراحی ها را به 
خود اختصاص داده بنابراین نتایج درمان ممکن 
است در بسیاری از موارد خوب نباشد. به همین 
بی اختیاری  درمان  برای  متعددی  موارد  دلیل 
مدفوع وجود دارد که از بین آنها می توان به 
تحریک عصب ساکرال)خاجی(، ترمیم اسفنگتر 
در افرادی که دچار صدمات اسفنگتر شده اند، 
استفاده از اسفنگتر مصنوعی و کمک گرفتن از 
سیستم بیوفیدبک اشاره کرد. در سیستم بیوفیدبک 
که یک روش ساده است، به بیمار آموزش می دهند 
که چطور عضله اش را جمع و کنترل کند. همچنین 
بیماران مبتال به بی اختیاری مدفوع باید از نظر 
تغذیه ای مواردی را رعایت کنند و بدانند چه 
موادی را باید بخورند تا بی اختیاری شان کمتر 
شود. افرادی که مدفوع روان یا اسهال دارند 
می توانند زیرنظر پزشک متخصص، قرص هایی 
مصرف کنند تا مدفوعشان سفت تر و به دنبال 

آن بی اختیاری شان کنترل شود.
بیمارانی که دچار بی اختیاری مدفوع  به همه 
درمان  و  حل  برای  می شود  توصیه  هستند، 
مراجعه  کولورکتال  جراحان  به  مشکلشان 
به دلیل  بیماران  این  از  کنند. متاسفانه بسیاری 
درمان نکردن این مشکل، منزوی و گوشه نشین 
این  اجتماع دوری می کنند که  از  می شوند و 
متعددی  روانی  پیامدهای  می تواند  هم  مساله 

برایشان داشته باشد.

زایمان دچار  بارداری و  از دوران  زیادی پس  خانم های 
مشکالت ناحیه مقعد می شوند. در دوران بارداری افزایش 
حجم و وزن رحم و فشار به روده ها از یک سو و تغییرات 
هورمونی بدن مادر به خصوص افزایش هورمون پروژسترون 
که باعث شل شدن عضالت کف لگن می شود از سوی دیگر، 
بسیاری از خانم ها را به یبوست مبتال یا عالئم یبوست های 
قبلی را در آنها تشدید می کند. در نتیجه بسیاری از خانم ها 
در این دوران به همورویید و فیشر یا شقاق مقعد مبتال 
می شوند. توجه داشته باشید نوع زایمان تاثیری در بروز 
همورویید و شقاق ندارد و بین بیمارانی که زایمان سزارین 
داشته اند و بیمارانی که طبیعی زایمان کرده اند، اختالفی از 
نظر شیوع بیماری های مقعدی همورویید و شقاق وجود 
ندارد. مهم ترین عالمت شقاق مقعد شامل درد، سوزش و 
مقداری خونریزی و مهم ترین عالمت همورویید معموال 
از  پیشگیری  راه  بهترین  است.  و خونریزی  بیرون زدگی 
یبوست و به دنبال آن همورویید و شقاق که شایع ترین 
بیماری های مقعدی زمان بارداری هستند، مصرف مایعات 
و فیبر مداوم و تحرک کافی است. اگر خانم های باردار 
به اندازه کافی میوه و سبزی مصرف کنند، آب بنوشند و 
فعالیت و پیاده روی روزانه را جدی بگیرند، دچار یبوست 
و بیماری های مقعدی نخواهند شد اما اگر خانمی در دوران 
بارداری به همورویید و فیشر مقعدی مبتال شود، باید با 
و  بگیرد  دارویی کمک  درمان های  از  پزشک  به  مراجعه 
به خصوص در دوران بارداری خودسرانه و بدون تجویز 
پزشک از دارویی استفاده نکند. خوشبختانه بعد از زایمان 
با از بین رفتن عامل یبوست، همورویید و شقاق هم  و 
به تدریج بهبود پیدا می کنند اما اگر بهبود حاصل نشد، بیمار 
باید تحت درمان های تخصصی همورویید یا شقاق قرار 
بگیرد. چنانچه بیماری درمان را جدی نگیرد، به دلیل درد و 
ناراحتی ناشی از همورویید یا شقاق از اجابت  مزاج بعدی 
ترس دارد. این مساله باعث می شود بیمار از دفع خودداری 
کند و در نتیجه یبوستش تشدید شود. این شرایط یک چرخه 
معیوب ایجاد می کند که مشکل بیمار را بدتر خواهد کرد. 
اینکه تشدید همورویید و شقاق در طوالنی مدت  ضمن 
و درمان نکردن آن باعث ایجاد عفونت، آبسه و فیستول 

خواهدشد. این عوارض قطعا به عمل جراحی نیاز دارند.

بسیاری از افرادی که از درد و ناراحتی ناحیه مقعد رنج 
می برند و حتی خونریزی دارند، می گویند به بیماری 
آمریکا 95درصد  در  مبتال شده ایم. حتی  همورویید 
بیمارستان  به  مقعدی  مشکالت  دلیل  به  که  افرادی 
مراجعه می کنند می گویند همورویید داریم، در حالی که 
همیشه هم این طور نیست. درد و ناراحتی و خونریزی 
از مقعد فقط عالمت همورویید و شقاق نیست بنابراین 
تا فردی مورد معاینه و بررسی پزشکی قرار نگیرد، نباید 
با قطعیت این حرف را بزند و از مراجعه به پزشک و 
درمان مشکلش بپرهیزد. ممکن است فردی به سرطان 
رکتوم یا کولون مبتال باشد و به همین دلیل درد و 
خونریزی داشته باشد، بنابراین توصیه می کنم عالئمتان 
را جدی بگیرید و تشخیص را برعهده پزشک بگذارید. 
متاسفانه امروزه شیوع سرطان کولون به خصوص بین 
جوانان به دلیل تغییرات اساسی در شیوه زندگی، روی 
آوردن به مصرف انواع فست فودها، فراموش کردن 
غذاهای سنتی، نخوردن یا کم خوردن میوه و سبزی، 
کاهش فعالیت های بدنی و زندگی ماشینی روبه  افزایش 
است. نتایج مطالعات نشان می دهد میزان شیوع سرطان 
گوشت  از  کمتر  مردمش  که  کشورهایی  در  کولون  
و چربی استفاده می کنند، پایین تر است. والدینی که 
می خواهند فرزندانشان در آینده به سرطان کولون مبتال 
نشوند باید تغذیه کودکانشان را جدی بگیرند و از 
دادن انواع فست فود، چربی ها، گوشت زیاد و لبنیات 
پرچرب به کودکانشان بپرهیزند و اصل تنوع و تعادل 

را در رژیم غذایی خود و فرزندانشان رعایت کنند.

سرطان مقعد، کولون و رکتوم از مهم ترین ناراحتی های روده 
هستند که شیوع آنها با باال رفتن سن افزایش می یابد، بنابراین 
الزم است همه افرادی که باالی 50 سال دارند برای بررسی 
این مساله حتما کولونوسکوپی انجام بدهند تا در صورتی که به 
سرطان مبتال شده باشند، در همان مراحل اولیه تشخیص داده 
شود و تحت درمان قرار بگیرند. البته افرادی که سابقه پولیپ 
یا سرطان های یادشده در خانواده شان دارند، باید این  کار را از 
40 سالگی به بعد انجام بدهند. قطعا درمان بیماری در مراحل 
اولیه نتایج بسیار بهتری نسبت به درمان در مراحل پیشرفته تر 
خواهدداشت. همچنین با کولونوسکوپی می توان پولیپ هایی 
را که در روده ایجاد شده اند، تشخیص داد و قبل از اینکه 
به سرطان تبدیل شوند، آنها را از روده خارج کرد. متاسفانه 
سرطان های کولون، رکتوم و مقعد عالمت خاصی ندارند و 
زمانی عالئم ایجاد می کنند که بیماری یا خیلی بدخیم باشد یا 

بسیار پیشرفت کرده باشد.

زایمان طبیعی سخت 
شایع ترین علت بی اختیاری 

مدفوع است

همورویید و شقاق 
شایع ترین بیماری های مقعدی
 در دوران بارداری هستند

درد و خونریزی از مقعد 
صرفا عالمت همورویید نیستند

بعد از 50 سالگی کولونوسکوپی کنید

نگاه  دوم 

نگاه  چهارم

نگاه  هفتم

نگاه  ششم

 دکتر سعید درخشانی
فلوشیپ جراحی کولورکتال 

 دکتر فخرالسادات انارکی
فلوشیپ جراحی کولورکتال و 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

 پروفسور هراند آبکاریان
فلوشیپ جراحی کولورکتال

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیکاگو

 دکتر فرشید عراقی زاده
فلوشیپ جراحی کولورکتال، 

دانشگاه تگزاس 

بیشتر بخوانید

»سرطان کولون؛ سرطان فردا« را در صفحه های 
23-22 همین شماره بخوانید.



يادداشت مهمان

 صفحه 30

5 ضایعه پوستی شایع 
در دوران سالمندی و 
1 نسخه خانگی برای پیشگیری 

از بروز این لک های پوستی

5 +1

در هوای آلوده 
شیر بخوريم يا میوه و سبزی؟

یکی از باورهای رایجی که بین بسیاری از مردم 
درباره مصرف خوراکی های مختلف در هوای 
برای  فراوان  شیر  مصرف  دارد،  وجود  آلوده 
مقابله با عوارض ناشی از استنشاق هوای آلوده 
است. هرچند شیر به عنوان یکی از بهترین انواع 
لبنیات، حاوی حجم باالیی از کلسیم است و 
مصرف آن می تواند جلوی برخی از بیماری ها 
مانند پوکی استخوان یا پوسیدگی دندان ها را بگیرد 
و به رشد بهتر استخوان ها در سنین کودکی و 
نوجوانی کمکی می کند اما متاسفانه مصرف آن 
نمی تواند تاثیر چندانی بر پیشگیری از عوارض 

ناشی از تنفس هوای آلوده داشته باشد. 
اما این باور رایج از کجا منشا گرفته است؟ واقعیت 
که  دور  نه چندان  از گذشته های  که  است  این 
کارخانه های صنعتی شکل گرفتند و تعداد زیادی از 
افراد جامعه برای کارهای مختلف به این کارخانه ها 
روی آوردند، قرار گرفتن در معرض بخارهای 
فلزات سنگین و آالینده هایی که فلزات سنگین 
نام داشتند، بیشتر از قبل شد و به این ترتیب، 
سالمت گروهی از افراد جامعه هم به خطر افتاد. 
به این ترتیب، محققان با بررسی ترکیبات مفید 
و خنثی کننده این آالینده ها متوجه شدند مصرف 
شیر می تواند کمکی برای حفظ و ارتقای سالمت 
مانند  کارخانه های صنعتی  در  مستقر  کارگران 
کارخانه ذوب آهن، کارخانه ذوب مس یا حتی 

معدنکاران باشد. 
هرچند مصرف شیر به دلیل داشتن کلسیم می تواند 
در  موجود  ترکیبات  از  برخی  جذب  احتمال 
آالینده های کارخانه های صنعتی مانند هیدروکربن 
نیم سوخته را تاحد قابل قبولی کم کند و به این ترتیب، 
احتمال آسیب دیدن بافت های حیاتی بدن مانند 
ریه ها، قلب و مغز )که بیشتر تحت تاثیر آالینده ها 
قرار می گیرند( را کاهش دهد، اما مهم ترین توصیه 
تغذیه ای در روزهای آلوده سال، مصرف میوه و 
سبزی های رنگی فراوان و دارای آنتی اکسیدان 
باال برای خنثی کردن رادیکال های آزاد موجود 
در بدن و پیشگیری از کم آب شدن بدن است 
زیرا کم آبی بدن نیز می تواند زنگ خطری برای 
جذب آالینده های بیشتر به وسیله سیستم تنفسی 

و گوارشی باشد.

 دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

لیزربا  پسوريازيس  
چه می کند؟
)27(

پنج خطای رايج 
در جراحی زيبايی
)31(

بدترين نوشیدنی های 
پس از ورزش
)29(

بازسازی عضله 
در هشت حرکت
)28(

ميزگــــرد تغـذیه

ميزگـــرد زیبـایی

ورزش و زیـبـایی

ورزش و تــغـذیه

پـوسـت و مــــو

ز یبــــــــا یــی

صـفـــحـه آخــر
سال سیزدهم  شماره 600  شنبه 13 آذر 1395

صفحات 25 تا 32

زيبايی        وتغذيه

بیشتر بخوانید

»بهترین و بدترین نوشیدنی های پس از 
ورزش« را در صفحه 29 همین شماره بخوانید.



: فردی که اسیداوریک خونش باالست 
باید چه مالحظات تغذیه ای را رعایت کند؟

از آنجا که اسیداوریک در نتیجه متابولیسم ترکیبات 
پروتئینی و نیتراته تولید می شود باید مصرف تمام 
و  حیوانی  پروتئین های  به ویژه  پروتئینی  ترکیبات 
گیاهی محدود شود. البته با توجه به نقش بسیار مهم 
پروتئین ها این محدودیت به معنی حذف کاملشان 
نیست. بنابراین منابع پروتئین های حیوانی و گیاهی 
باید در مقایسه با قبل کمتر مصرف شوند. افرادی که 
اسیداوریک خونشان باالست، معموال دچار اضافه وزن 
این  به همین دلیل توصیه کلی  و چاقی هستند و 
پیدا کند.  است که دریافت کالری شان هم کاهش 
توصیه دیگر این است که برای بهبود عملکرد دستگاه 
و  غذایی  فیبر  ترکیبات  بدن  متابولیسم  و  گوارش 
ترکیبات آنتی اکسیدان که در سبزی ها و میوه ها به 
بر کاهش  بیشتر بخورند. عالوه  وفور وجود دارد 
کالری دریافتی و محدودیت منابع دریافت پروتئین، 
توصیه دیگر افزایش فعالیت فیزیکی و ورزش است 
که کمک می کند عوارض ناشی از سنتز این ترکیبات 

در بدن کمتر شود.
: چه غذاهایی باعث افزایش اسیداوریک 

خون می شوند؟
پتانسیل تولید اسیداوریک برخی ترکیبات پروتئینی 
باالست. اوریک  اسید از بازهای پورین و پریمیدین 
که در ترکیبات پروتئینی هستند، ساخته می شود و اگر 
دانسیته این ترکیبات در ماده پروتئینی بیشتر باشد به 
این معنی است که در وزن مشابه ماده پروتئینی، تولید 
اسیداوریک بیشتر است. به طور مثال میزان پورین و 
پریمیدین در گوشت قرمز در مقایسه با گوشت های 
شامل  گیاهی  پروتئین های  در  است.  بیشتر  سفید 
حبوباتی مانند لوبیا، عدس و ماش نیز میزان پورین 
و پریمیدین نسبت به غالتی مانند گندم، ذرت و 
جو بیشتر است. به طور کلی، میزان بازهای پورین و 

پریمیدین در گوشت قرمز، حبوبات و مغزدانه ها به 
نسبت سایر منابع پروتئینی بیشتر و در نتیجه تولید 

اسیداوریک نیز بیشتر است.
: این آقا قبال کباب، کالباس، دل و جگر 
زیاد می خورده اند. این نوع تغذیه ممکن است در 

ایجاد این مشکل نقش داشته باشد؟
ترکیبات احشایی مانند دل و جگر و قلوه غنی ترین 
منبع پورین و پریمیدین هستند )حتی بیشتر از گوشت 
قرمز و حبوبات( بنابراین مشخص است که زیاده روی 
در مصرف این خوراکی ها در بروز این عارضه در 
ایشان تاثیر داشته است. توصیه می کنم آقای جوادی 
به  طوالنی  مدت  برای  را  خوراکی ها  این  مصرف 
مشکلشان  اینکه  تا  برسانند  صفر  حتی  و  حداقل 
کامال برطرف شود. همچنین از مصرف گوشت های 
فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس که اغلب در 
تهیه شان از گوشت قرمز استفاده می شود تا حد ممکن 
پرهیز کنند. همچنین الزم است پروتئین مورد نیاز 
بدنشان بیشتر از پروتئین های گیاهی و پروتئین های 
حیوانی مانند ماهی، میگو و مرغ تامین و با توجه به 
شرایطشان به مقدار کم در برنامه غذایی شان محاسبه 

و مصرف شود.
به  که  پزشکی  بررسی های  در  ایشان   :
توصیه متخصص کلیه انجام داده اند، متوجه شده اند 
سنگ کلیه هم دارند. در این مورد هم الزم است 

نکات تغذیه ای را رعایت کنند؟
فردی که اسیداوریک خونش باالست، خونش هم 
یک مقدار اسیدی می شود و این اسیدی شدن در 
رسوب امالح اورات در کلیه و دستگاه دفع ادرار 
تاثیر دارد و مسلما سنگ کلیه این  آقا هم با وضعیت 
ارتباط  متابولیک و اسیداوریک باالی خونشان در 
بوده است. توصیه های تغذیه ای که برای کنترل و 
پیشگیری از باال بودن اسیداوریک انجام می شود در 
پیشگیری از عود مجدد سنگ کلیه هم مفید است، اما 

همان طور که گفتم بیشتر این افراد دچار اضافه وزن 
و چاقی هستند و باید فعالیتشان را زیاد کنند، آب 
زیادی بنوشند و استفاده از نوشیدنی هایی مانند چای، 
قهوه و نسکافه که منجر به کم آبی و دفع آب از بدن 
می شود را به حداقل مقدار ممکن برسانند. می توانم 
بگویم نوشابه های کوالدار برای ایشان سم است و 
اصال نباید مصرف کنند، حتی ماءالشعیر هم کمتر 
مصرف کنند، آبمیوه ننوشند و به جایش میوه تازه 
بخورند. به زبان ساده، بهترین نوشیدنی برای ایشان 
آب است که باید به صورت مکرر )در فاصله بین 
وعده های غذایی و به مقدار جزیی هنگام خوردن 
غذا( بنوشند و همیشه خودشان را در تعادل مثبت 

آب نگه دارند.
: چه عادت های غذایی ای می تواند احتمال 
ایجاد سنگ کلیه را افزایش  دهد و چطور می توان 

از ایجاد این مشکل پیشگیری کرد؟
مصرف بیش از اندازه پروتئین ها، مصرف غذاهای 
کم تحرکی  کالری،  زیاد  مصرف  پرچرب،  و  شور 
)کم تحرکی ممکن است منجر به چاقی شود و چاقی 
می تواند زمینه ساز این مشکل شود(، زمینه های ارثی 
و ژنتیکی و مصرف خوراکی هایی که منجر به اسیدی 
و قلیایی شدن بیش از اندازه خون می شود، می تواند 
زمینه ایجاد سنگ کلیه را فراهم کند، اما اغلب افرادی 

از شیوه  می شوند صرف نظر  این مشکل  دچار  که 
زندگی و الگوی غذایی سابقه ژنتیکی ابتال به این 

بیماری را هم دارند.
: این آقا کنار مصرف دارو، مدتی گوشت 
قرمز و حبوبات مصرف نکرده اند. این محدودیت 

مشکلی برایشان ایجاد نمی کند؟
من مشخصات دقیق شان را نمی دانم و توصیه می کنم 
اگر می خواهند این مشکل را باکیفیت حل کنند حتما 
با متخصص تغذیه مشاوره داشته باشند تا با توجه 
به نتایج آزمایش ها و شرایط متابولیکشان یک برنامه 
غذایی مناسب برایشان تنظیم شود. تغذیه علم تعادل 
است. ایشان نمی توانند به طور کلی مصرف پروتئین 
حیوانی را قطع کنند زیرا میزان هضم و جذب و 
بدن  بیشتر است و  پروتئین های حیوانی  دسترسی 
برای انجام اعمال حیاتی اش روزانه به پروتئین نیاز 
دارد. به عالوه، پروتئین حیوانی منبع انحصاری خیلی 
از ریزمغذی ها مانند روی، آهن و ویتامین های مهم 
مانند ویتامین B12 است که اگر مقدارشان در برنامه 
روزانه به صفر کاهش پیدا کند، ممکن است فرد در 
معرض کمبود مواد مغذی کلیدی قرار گیرد و این 
مساله می تواند عوارض ناخوشایند متابولیکی ایجاد 
کند. بهتر بود ایشان در آن شرایط متابولیک برای 
ارزیابی دقیق به متخصص تغذیه مراجعه می کردند 

تا با توجه به شرایط دقیقا راهنمایی می شدند.
: حرف آخر؟

آقای جوادی اضافه وزن خفیف تا متوسطی دارند. 
با توجه به اینکه در آقایان چربی بیشتر در ناحیه 
شکم تجمع پیدا می کند، اگر دور کمرشان هم زیاد 
باشد، ممکن است در بروز مشکل، تشدید و ادامه 
آن تاثیر داشته باشد. همان طور که اشاره کردم، الزم 
است ارزیابی دقیق تن سنجی و بررسی دقیق تغذیه ای 
برای ایشان انجام شود تا سالمت کلی شان با رژیم 

غذایی مناسب تامین شود.

توصیه ها و هشدارهای دکتر محمدرضا وفا به سوژه »میزگرد تغذیه«

مصرف پروتئین محدود باید گردد!

نگاه متخصص تغذیه

مهمان این هفته »میزگرد تغذیه«، آقای علیرضا جوادی، 
جوان 28 ساله ای با قد 175سانتی متر و وزن 83 کیلوگرم 
است که از نتایج آزمایش خونش متوجه شده است که 
اسیداوریک خونش به شکلی غیرطبیعی باال رفته است. 
افزایش اسیداوریک خون معموال با عالیمی نظیر درد مفاصل، سنگ کلیه 
و بروز نشانه هایی دال بر بیماری نقرس همراه است. در این موارد، بیشتر 
پزشکان و متخصصان تغذیه متفق القول هستند که دقیقا به همان ترتیبی که 
عادت های غذایی  نادرست می تواند در ایجاد این مشکل نقش داشته باشد، 
اصالح عادت های غذایی نیز می تواند به حل این مشکل کمک کند. آقای 
جوادی، سوژه »میزگرد تغذیه« این هفته، نیز پس از تشخیص مشکلش 
برای درمان اقدام کرده و با رعایت رژیم غذایی و مصرف داروهایی که 
پزشکش تجویز کرده، مشکلش را تا حد زیادی کنترل کرده است اما به 
او توصیه شده است که برخی مالحظات تغذیه ای را باید برای همیشه 
رعایت کند. گفت وگوی ما با آقای جوادی و نظر متخصصان »سالمت« 
را درباره همین موضوع می توانید در »میزگرد تغذیه« این هفته بخوانید. 

با ما همراه شوید.

 فرزانه 
فوالدبند

: چطور متوجه مشکلتان شدید؟
از نتایج آزمایش  خون که برای چکاپ انجام دادم، 

مشخص شد اسیداوریک خونم باالست.
: از قبل مشکل یا عالمت خاصی نداشتید؟
نه، فقط دست هایم خیلی زود خسته می شوند. بعضی 
وقت ها از کتف و سرشانه به پایین و انگشتان و کف 
دست هایم خارش پیدا می کند، کرخت می شود یا 
خواب می رود. وقتی دست هایم را باال نگه می دارم 
یا کارهای ظریف انجام می دهم، دست هایم خیلی 

زود خسته می شوند.

: بعد از اینکه متوجه شدید اسیداوریک 
خونتان باالست، برای درمان به پزشک مراجعه 

کردید؟
بله، به متخصص کلیه مراجعه کردم و آزمایش خون 
مجدد، آزمایش ادرار 24 ساعته و سونوگرافی کلیه 
انجام دادم و مشخص شد سنگ کلیه دارم و اسیداوریک 

باالی خونم با ایجاد این سنگ ها مرتبط است.
: دارو هم مصرف کردید؟

باال و سنگ کلیه  اسیداوریک  برای درمان  پزشک 
و  قرمز  گوشت  کرد  توصیه  و  تجویز  دارو  برایم 

حبوبات کمتر بخورم.
: در حال حاضر مشکلتان کنترل شده است؟
بله، آزمایش جدید نشان داد اسیداوریک خونم پایین 
آمده است. در حال حاضر می توانم هفته ای 3 بار 

گوشت بخورم.
: مدتی که گوشت و حبوبات نمی خوردید، 

مشکلی نداشتید؟
در آن مدت نمی توانستم غذای محل کارم را بخورم. 
بعضی وقت ها با خودم غذا می بردم و گاهی مجبور 
می شدم تا وقتی به خانه برمی گردم، چیزی نخورم.

: قبل از اینکه مجبور شوید مصرف گوشت 
و حبوبات را محدود کنید، چطور غذا می خوردید؟
غذاهای آماده بیرون و خوراکی هایی مانند کالباس، 

کباب، دل و جگر زیاد می خوردم.
به  مناسب  غذایی  رژیم  گرفتن  برای   :

متخصص تغذیه مراجعه نکردید؟
نه، تا به حال رژیم نداشته ام.

: در خانواده تان سابقه سنگ کلیه وجود 
دارد؟

بله، پدرم هم سنگ کلیه دارند.

آقای جوادی که در تازه ترین آزمایش خود متوجه افزایش اسیداوریک خونش شده، می گوید:
دکترم گفت گوشت قرمز و حبوبات کمتر بخورم

بررسی عوارض ناشی از مشکالت تغذیه ای
آقای علیرضا جوادی با حضورکارشناسان »سالمت«

دکتر آریا جنابی فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری
دکتر احمدرضا جمشیدی فوق تخصص روماتولوژی 

دکتر شهرام صادقی متخصص طب فیزیکی
دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه

وقتی اسیداوریک 
خون باال می رود...

رابطه اسیداوریک، 
فشار خون، نقرس و سنگ کلیه

ضرورت معاینه
اعصاب دست و گردن

هر 10 دقیقه کار 
به 1 دقیقه استراحت نیاز دارد

 دکتر آریا جنابی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر احمدرضا جمشیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر شهرام صادقی

نگاه نفرولوژیست

نگاه فوق تخصص روماتولوژی

نگاه متخصص طب فیزیکی

اسیداوریک باال یکی از عوامل مهم بیماری نقرس است که موجب 
درد پا و ورم مفاصل، به خصوص مفاصل اندام تحتاتی و شست پا 
می شود. دست درد و خستگی دست های ایشان هم ممکن است با 
اسیداوریک باالی خونشان ارتباط داشته باشد. گاهی ممکن است 
درد در ناحیه مفاصل غیرمعمول مثال در مفاصل زانو یا مفاصل اندام 
با  ایشان  دست  درد  دارد  احتمال  بنابراین  شود.  ایجاد  هم  فوقانی 
کریستال های اسیدی ارتباط داشته باشد. عالئم اسیداوریک معموال 
در مفاصلی که بیشتر استفاده می شود، بیشتر خودش را نشان دهد 
اما اگر درمان انجام شد و اسیداوریک پایین آمد ولی درد دست ادامه 
داشت، می توان نتیجه گرفت که دست دردشان ارتباط مستقیمی  با این 
مشکل ندارد و ممکن است مسائل دیگر مانند نوع فعالیت شغلی شان 

با این مشکل ارتباط داشته باشد.
باال رفتن میزان کریستال های اسیدی در خون عالوه بر تاثیر روی 
مفاصل ممکن است سنگ کلیه ایجاد کند زیرا میزان دفع اسیداوریک از 
طریق ادرار باال می رود و کریستال ها به هم متصل می شوند و می توانند 
هسته مرکزی سنگ های کلسیمی  باشند یا سنگ های اسیداوریکی در 
فرد ایجاد کنند. سنگ های اسیداوریکی می توانند انسداد ایجاد کنند 
و عالئم سنگ کلیه در فرد ایجاد شود یا ممکن است تعداد سنگ ها 
زیاد شود. نکته مهم این است که این مساله قابل پیشگیری است و 
اگر بدانیم اسیداوریک باالست و آن را درمان کنیم، می توانیم جلوی 
تشکیل سنگ ها را در آینده بگیریم. نکته دیگری که وجود دارد، این 
است که همه افراد ممکن است دچار سنگ کلیه نشوند؛ ممکن است 
کریستال ها از طریق ادرار دفع شوند، در ادرار فرد خون دیده شود 
یا دچار سوزش و تکرر ادرار شود که عالئم با درمان آلوپورینول 
دارو  این  مصرف  با  همزمان  می شود  توصیه  حتی  می شود.  کنترل 
پودر  )مانند  پودرهایی  از  می آورد  پایین  را  خون  اسیداوریک  که 
سیترات پتاسیم( که ادرار را قلیایی می کند، استفاده کنید تا سنگ ها 
و کریستال های اولیه زودهنگام حل شوند و از ایجاد سنگ های متعدد 

بعدی پیشگیری شود.
کلیه  سنگ  فقط  باالست،  خونشان  اسیداوریک  که  افرادی  مشکل 
و نقرس نیست، بلکه ممکن است این افراد به دلیل تغییراتی که در 
ضخامت دیواره رگ های بدن ایجاد می شود در آینده به فشار خون 
باال مبتال شوند. اسیداوریک باال می تواند زمینه ابتال به فشار خون باال 
را فراهم کند و در نتیجه ممکن است فردی که فشار خون باال نداشته، 
به دلیل اسیداوریک باالی مزمن دچار فشار خون باال نیز شود. همچنین 
اگر اسیداوریک طوالنی مدت و به میزان قابل توجه باال باشد و درمان 
نشود ممکن است به بافت کلیه آسیب برساند و نارسایی کلیه ایجاد 
کند. بنابراین اسیداوریک باال حتما باید به طور جدی درمان و رژیم 
غذایی فرد بازنگری شود. افرادی که کباب، گوشت قرمز، دل، جگر 
و قلوه یا کله پاچه زیاد مصرف می کنند به ویژه اگر همزمان مشکل 
ارثی هم داشته باشند مستعد این مشکل می شوند. بنابراین پروتئین 
حیوانی باید کمتر و ماهی و غذاهای حاوی میوه و سبزی، بیشتر 
استفاده شود. پس از رفع مشکل می توان به تدریج گوشت را اضافه 
کرد. با توجه به اینکه ایشان زمینه خانوادگی دارند، باید همیشه رژیم 
غذایی شان را رعایت و مرتب به متخصص کلیه مراجعه کنند زیرا با 
قطع دارو ممکن است مجددا دچار مشکل شده و در آینده مستعد 

تشکیل سنگ های کریستالی شوند.

زمانی که اسیداوریک باال گرفتاری مفصلی ایجاد کند، مفاصل متورم 
شوند یا سنگ کلیه اسیداوریکی باشد یا فرد رسوب اسیداوریک در 
قسمت های مختلف داشته باشد، تشخیص نقرس است و به درمان 
نقرس نیاز است. دست درد و خواب رفتن دست های ایشان احتماال به 
اسیداوریک باال و نقرس ارتباطی ندارد و باید از نظر سالمت عصب 
میانی دست مورد بررسی قرار بگیرند و سپس از نظر بیماری های 
تیرویید و پاراتیرویید بررسی شوند. توصیه می کنم ایشان به متخصص 
داخلی یا متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنند. در 50 درصد موارد 
نشانگان تونل کارپال ممکن است علت خاصی یافت نشود. ممکن 
است کار سنگین، قرار گرفتن طوالنی مدت دست در یک وضعیت 
یا قرار گرفتن دست در وضعیت تکراری هنگام فعالیت های شغلی 
باعث ایجاد این مشکل شود.درد  مچ دست می تواند به شانه و گردن 
هم انتشار پیدا کند و گردن ایشان هم باید معاینه شود. اعصاب دست 
از گردن منشاء می گیرند. در طول مسیر دست ها پایین می آیند و به 
مچ دست عصب می دهند. به همین دلیل باید اعصاب گردن ایشان 

هم بررسی شود.

باالی  اسیداوریک  با  آقا  این  دست درد  اینکه  احتمال  من  نظر  به 
خونشان ارتباط داشته باشد خیلی اندک است. معموال اسیداوریک 
در جایی رسوب می کند که دمای بدن کم و معموال زیر 32 درجه 
درگیرش  نقرس  که  مفصلی  شایع ترین  بنابراین  است.  سانتی گراد 
مفصل  سردترین  تقریبا  که  پاست  شست  انگشت  مفصل  می کند، 
بدن است. ممکن نیست که انگشت شست پا درگیر نشود و مفصلی 
مانند شانه که خیلی گرم است و به مرکز بدن نزدیک، درگیر شود، 
مگر مواردی که تمام مفاصل درگیر شوند و به تدریج به سمت مرکز 
بدن پیشروی کنند. در مواردی که دردهای اندام فوقانی وجود دارد 
2 تشخیص عمده مطرح است؛ یکی فشار روی ریشه های گردن و 
دیگری نشانگان تونل کارپال. ایشان پیش از هر اقدامی  یک معاینه 
دقیق فیزیکی مانند رفلکس های گردن و اندام فوقانی و تحتانی و 
شرح حال دقیق الزم دارند. باید مشخص شود گزگز و مورمور در 
کدام انگشت ها بیشتر است؛ در شست و 2 انگشت کناری است یا در 
انگشت حلقه و انگشت کوچک؟ اقدام تشخیصی در درجه اول تهیه 
یک نوار عصب است. اگر مشکل از گردن باشد، ورزش های گردن 
را باید انجام دهند و اگر تشخیص تونل کارپال باشد، ورزش های 
مخصوص نشانگان تونل کارپال تا حدودی می تواند موثر باشد. ورزش 
در مواردی که مشکل گردن وجود داشته باشد، موثرتر است. ایشان 
باید در فواصل کار استراحت داشته باشند، مثال بعد از 10 دقیقه کار 
انجام کارهای تکراری بدون وقفه و  از  1 دقیقه استراحت کنند و 
بدون استراحت بپرهیزند. پیشنهاد می کنم این آقا حتما به متخصص 

طب فیزیکی مراجعه و درمان را پیگیری کنند.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« 
براي كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

عالوه بر منابع پروتئینی 
مثل گوشت قرمز و حبوبات، 
نوشابه های کوالدار هم 
برای ایشان نامناسب است 
و اصال نباید این نوشابه ها را مصرف 
کنند. بهترین نوشیدنی برای ایشان آب 
است
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»میزگرد زیبایی« درباره پسوزیازیس خانم 35ساله با حضور دکتر مسعود داوودی،  دکتر غالمحسین غفارپور و
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصصان  بیماری های پوست

لیزرباپسوریازیسچهمیکند؟
35ساله،  الناز، 
است  مدتی 
بیماری  با 

پسوریازیس 
درگیر است و خوشبختانه با درمان 
توانسته  پزشک  توصیه های  و 
بیماری اش را تحت کنترل درآورد. 
آنطور که خودش می گوید، او چند 
روز پیش برای از بین بردن موهای 
به  لیزر  از  استفاده  با  بدنش  زائد 
مو  و  پوست  تخصصی  کلینیک 
مراجعه کرده است. اما پزشک بعد 
از معاینه، گرفتن شرح حال و طرح 
پرسش هایی درمورد سوابق بیماری 
الناز به او گفته است که به دلیل ابتالی 
او به بیماری پسوریازیس نمی تواند 
بردن  بین  از  برای  پوست  لیزر  از 
موهای زائدش استفاده کند؛ چراکه 
فاز  است  ممکن  این صورت،  در 
دوباره  پسوریازیس  بیماری  حاد 
عود کند. در »میزگرد زیبایی« این 
هفته، به همین بهانه، از متخصصان 
»سالمت« پرسیده ایم که چه افرادی 
حق استفاده از لیزردرمانی ندارند 
و چرا بیماری بعضی از مبتالیان به 
بیماری های پوستی با لیزر شعله ور 

می شود؟

 پرنیان 
پناهی

مالحظات 
پسوریازیس

 دکتر مسعود داوودی
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیبقیها...)عج(

نگاهمتخصصپوست

بهترین لیزر برای حذف موهای زائد
لیزر الکساندر است

 دکتر غالمحسین غفارپور
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیایران

نگاهمتخصصپوست

هنوز  پسوریازیس  بیماری  بروز  علت 
احتماال  ولی  نشده،  مشخص  به درستی 
رنگ تر  پر  بیماری  این  در  ژنتیک  نقش 

از بقیه عوامل است. 
این بیماری سالمت عمومی بدن را تهدید 
بیمار  اذیت  و  آزار  باعث  فقط  نمی کند 
اغلب  می شود.  پوست  نازیبای  شکل  و 
اوقات بیماری با درمان قابل کنترل است 
نامعلوم  یا  معلوم  دالیلی  به  گاهی  ولی 
نقش  پوستی  تحریک  می شود.  شعله ور 
دارد  بیماری  شدن  شعله ور  در  مهمی 
را  تحریک کننده  عوامل  باید  بیماران  و 
بشناسند و از آن پرهیز کنند. یکی از این 
عوامل تحریک کننده صدماتی است که به 
پوست وارد می شود. ممکن است پوست 
در اثر استفاده از لیزر، آفتاب سوختگی، 
بریدگی، خراش در اثر ضربه و... صدمه 

ببیند.
 به طور کلی، هر عاملی که باعث صدمه 
به پوست می شود، می تواند محرکی برای 
باشد. به همین دلیل  بیماری  عود دوباره 
توصیه  پسوریازیس  به  مبتال  بیماران  به 
می شود از پوست خود در برابر صدمات، 
باعث  که  )اشعه ای  آفتاب  زیاد  اشعه 
آفتاب  ولی  مضر  شود  آفتاب سوختگی 
و  است(  مفید  پسوریازیس  برای  مالیم 
حتی سرمای زیاد محافظت کنند و از انجام 
لیزرتراپی  جراحی،  مانند  زیبایی  اعمال 

و... بپرهیزند. 
هنگام  و  دارد  متفاوتی  انواع  لیزر  البته 
و  احتمال خراش  لیزری  هر  از  استفاده 
آسیب وجود ندارد ولی در مورد چنین 
بیمارانی نباید خطر کرد. عوامل دیگری 
غیر از خراش ها و آسیب های پوستی هم 
پوست  تحریک  باعث  که  دارند  وجود 
استرسی،  عوامل  شامل  که  می شوند 
این  هستند.  و...  دارویی  هورمونی، 
عوامل در شعله ور شدن دوباره بیماری 
پسوریازیس  بیماری  گاهی  دارند.  نقش 

بعد از زایمان تشدید می شود. 
تغییرات هورمونی که در اثر بلوغ در بدن 
باعث  می تواند  نیز  می شود  ایجاد  فرد 
و  سیگار  مصرف  شود.  بیماری  تشدید 
الکل در بیماران مبتال ممنوع است. بهتر 
با کرم های  را  افراد پوستشان  این  است 
مرطوب کننده، نرم و لطیف نگه دارند و 
بیش از دیگران از پوست خود مراقبت 

کنند.

9 منع لیزر

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده 
عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران

نگاهمتخصصپوست

پسوریازیس،  مهم  پوستی  بیماری   3
لیزر،  انجام  مانع  ویتیلیگو  و  لیکن پالن 
بیماری  فعال  محل  در  به خصوص 
می شوند، اما زمانی که فردی از متخصص 
پوست درخواست می کند با استفاده از لیزر، 
موهای زائد بدن او را از بین ببرد، متخصص 
پوست حتما باید شرح  حال دقیقی از او 
دیگری  پوستی  مشکالت  زیرا  بخواهد 
هم هستند که لیزر می تواند باعث تشدید 

آنها شود: 

1( لیزر در افرادی که دچار گوشت اضافه یا 
جوشگاه هیپرتروفیک هستند، ممکن است 
باعث التهاب و تشدید محل جوشگاه شود.
 2( افرادی که سابقه تبخال مکرر دارند، باید 
24ساعت قبل از لیزر داروی آسیکلوویر را 
شروع کنند و تا 1 هفته بعد از لیزر ادامه دهند. 
3( عفونت فعال در پوست نیز می تواند 
اختاللی در عملکرد لیزر ایجاد کند. بهتر 
است ابتدا عفونت برطرف و سپس لیزر 

انجام شود. 
4( افرادی که در 1 ماه اخیر پوستشان را برنزه 
کرده اند، تا وقتی رنگ پوست طبیعی خود 
را به دست نیاورده اند، نباید لیزر کنند زیرا 
لیزر ممکن است باعث ایجاد لکه در پوست 
شود. از بین بردن لکه ها معضل دیگری 

است که بیمار را به دردسر می اندازد.
5( تاتو، خال و کک   ومک ممکن است با 
لیزر کمرنگ شوند. البته بیشتر بیماران از 
می کنند  استقبال  کک و مک  رنگ  کاهش 
رضایت  است  ممکن  تاتو  درمورد  ولی 

نداشته باشند.
داروی  مصرف  سابقه  که  بیمارانی   )6
ترتینوئین دارند، حتما باید 6 ماه از قطع 
زیرا  باشد  گذشته  دارویشان  مصرف 
ملتهب  و  پوست  شدن  حساس  احتمال 

شدن آن وجود دارد.
7( افرادی که داروهای حاوی طال استفاده 
می کنند )این داروها معموال برای مبتالیان 
به روماتیسم تجویز می شود( نیز نباید لیزر 

کنند. 
پوست  نیز  لوپوس  سابقه  با  بیماران   )8
لیزر  کند.  لیزر  نباید  و  دارند  حساسی 
یا  ضایعات  افزایش  باعث  است  ممکن 

شدت ضایعات قبلی شود. 
9( مدرکی مبنی بر تاثیر منفی لیزر بر جنین 
خانم های  است  بهتر  ولی  ندارد،  وجود 

باردار لیزر را به بعد از زایمان موکول کنند.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید 
سوژه »میزگرد زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

موهای زائد از نظر زیبایی برای خانم ها مشکالتی ایجاد می کنند. علت رویش موهای زائد در زنان 
متعدد است. ممکن است علت ژنتیکی، هورمونی، دارویی و... داشته باشد، اما انتخاب هر روش برای 
از بین بردن موهای زائد، مستلزم یافتن علت است. گاهی بیماران به عناوین مختلف موهای زائد را از 
بین می برند ولی از آنجا که علت اصلی در بدن پایدار مانده، موها خیلی زود دوباره می رویند، بنابراین 
وقتی فردی با پرموییـ  به خصوص پرمویی ناگهانیـ  مواجه می شود؛ حتما باید  دنبال علت اولیه باشد. 
مهم ترین روش برای از بین بردن موهای زائد به مدت طوالنی، استفاده از لیزر است که البته تاثیر آن 
به نوع پوست بستگی دارد. افرادی که پوست و موی روشنی دارند، نتیجه بهتری از لیزر می گیرند و 

برعکس، افرادی که پوست و موی تیره دارند، کمترین نتیجه درمانی را از لیزر می گیرند. برای از بین 
بردن موهای زائد، لیزر الکساندر بهترین نوع لیزر است که باید 4 تا 7 جلسه تکرار شود؛ اما برای استفاده 
از لیزر شرح حال بیمار اهمیت زیادی دارد زیرا بعضی از بیماری ها مانع استفاده از لیزر می شوند یا الاقل 
باید لیزر را به زمان دیگری موکول کرد، بنابراین در شرح حالی که از بیمار گرفته می شود، نتیجه لیزر های 
قبلی )در صورت انجام( و مشکالت پوستی و بیماری های زمینه ای نیز باید مشخص شود. اگر فردی 
داوطلب لیزر نیست، بهتر است از روش های معمول و ساده مانند کندن مو با استفاده از موکن، تیغ و... 

استفاده کند. البته همین وسایل به ظاهر ساده هم برای پوست بعضی از افراد حساسیت ایجاد می کنند.
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ورزش و زیبایی 28
چگونه ماهیچه هایی را که در رژیم الغری تحلیل رفته اند، بازسازی کنیم؟

بازسازی عضله در هشت حرکت
بیشتر افراد برای دستیابی به اندامی متناسب سراغ رژیم های الغری و ورزش می روند، اما برنامه های ورزشی متداولی که از قدیم با آنها آشنا هستیم، شامل تمرین های 

هوازی می شود؛ تمرین هایی که به راحتی در هر مکانی با کمترین هزینه قابل انجام اند و به همین دلیل یکی از پرطرفدارترین ها محسوب می شوند. این تمرین ها با کاهش 
بافت چربی بدن همراه هستند و در بلندمدت باعث کاهش حجم عضالنی نیز می شوند. متاسفانه عده ای گمان می کنند برای داشتن اندامی متناسب کافی است درصد چربی 

بدن را کم کرد اما این باور درست نیست. برای داشتن اندامی متناسب باید درصد چربی را کاهش داد و میزان حجم عضالت را نیز متناسب با وضعیت بدن به تعادل 
درآورد. برای مثال، احتماال افرادی را دیده اید که حدود 20 کیلوگرم وزن خود را کاهش داده اند و به ظاهر اندام مناسبی دارند اما اگر دقت کنید، می بینید پوستشان شل و افتاده شده و عضالت شان شکل 

چروکیده به خود گرفته است. می دانید راه حل آن چیست؟ تمرینات مقاومتی! با تمرینات مقاومتی می توان عضالت را از حالت چروکیدگی خارج و پوست را به تدریج شاداب کرد. البته نباید فراموش کرد 
که برای دستیابی به نتیجه بهتر، داشتن تغذیه مناسب نیز ضروری است. از این رو، در »سالمت« این هفته، 8 تمرین مقاومتی را انتخاب کرده ایم که انجام مرتب آنها برای افرادی که مدتی است رژیم الغری 

دارند و وزنشان را به حد قابل توجهی کاهش داده اند، مفید خواهد بود.

 حمید 
مهدوی محتشم

کارشناس ارشد 
آسیب شناسی ورزشی 

و حرکات اصالحی

شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج

حرکت اول
به صورت طاقباز دراز بکشید. دست ها را پشت گوش قرار دهید و پاها را باال بیاورید. سپس آنها را مانند حرکت پدال زدن دوچرخه جلو 
و عقب کنید و به صورت متوالی آرنج و زانوی مخالف را به یکدیگر نزدیک کنید. تمرین را 30 ثانیه انجام دهید، 20 ثانیه استراحت و 

4 مرتبه تکرار کنید.

حرکت دوم
دراز بکشید و پاها را به صورت 90 درجه در هوا معلق نگه دارید. تنه را آرام تا 

زاویه 45 درجه باال بیاورید. تمرین را 30 ثانیه انجام دهید، 20 ثانیه 
استراحت و سپس 3 مرتبه دیگر نیز آن را تکرار کنید.

حرکت پنجم
طوری بایستید که پاهایتان به اندازه عرض شانه هایتان از هم فاصله داشته 
باشد. انگشتان پاهایتان نیز رو به جلو باشند. حاال آرام 
پایین بروید. توجه داشته باشید زانوها از پنجه پا جلوتر 
نروند. دوباره آرام به حالت اولیه برگردید. تمرین را 4 
دور 20 تکراری انجام دهید. استراحت بین هر دور 10 ثانیه باشد.

حرکت سوم
مشابه تصویر 40 ثانیه در این وضعیت بمانید. 10 ثانیه استراحت و 3 مرتبه دیگر نیز تمرین را تکرار کنید.

حرکت ششم
بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. پای 
راست خود را جلو بیاورید و زانوها را مشابه تصویر خم کنید. تمرین را 4 

دور 10 تکراری انجام دهید. استراحت بین هر دور 10 ثانیه است.

حرکت هشتم
مانند تصویر به پهلوی راست دراز بکشید. لبه خارجی پای راستتان را روی زمین قرار دهید و ساعد را در راستای شانه روی زمین 
بگذارید. ساق، زانو، لگن، کمر و پهلویتان را از زمین بلند کرده و مکث کنید. 40 ثانیه این وضعیت را حفظ کنید. 10 ثانیه استراحت و 

حرکت را در سمت دیگر بدن نیز اجرا کنید. در کل تمرین را برای هر سمت بدن، 3 مرتبه تکرار کنید.

حرکت چهارم
با پاهای بازشده به اندازه عرض شانه مقابل دیوار قرار بگیرید و دست ها را روی دیوار بگذارید 
و آرام با خم کردن آرنج ها به سمت دیوار نزدیک شوید. تمرین را 3 دور 20 تکراری انجام 

دهید. البته بهتر است استراحت بین هر دور 10 ثانیه باشد.

حرکت هفتم
در وضعیت شنا مانند تصویر قرار بگیرید. شکم را داخل ببرید و عضالت سرینی را منقبض کنید. لگن را در وضعیت طبیعی نگه دارید 
و آرام با خم کردن آرنج به زمین نزدیک شوید. با باز کردن آرنج ها و انقباض عضالت سینه ای، بدن را به حالت اولیه برگردانید. اجازه 

ندهید سر به جلو متمایل شود.
تمرین را 4 دور 15 تکراری انجام دهید. استراحت بین هر دور 10 ثانیه است.

یادتان باشد که...
در تمرین مقاومتی تمام توجه خود را فقط بر یک 
گروه ماهیچه متمرکز نکنید، بلکه برنامه ورزشی ای 
داشته باشید که تمام بدن را تحت پوشش قرار بدهد. 
البته می توانید در روزهای مختلف روی گروه های 
ماهیچه ای مختلف نیز کار کنید. به عالوه، هرگز 
2 روز متوالی روی یک گروه ماهیچه کار نکنید 
زیرا عضالت تان نیاز به استراحت و بازیابی دارند.



بیشتر افراد بعد از فعالیت های 
دویدن،  مثل  سنگین  بدنی 
بلند کردن  یا  دوچرخه سواری 
وزنه، کامال خیس عرق می شوند 
و بدنشان به تامین آب ازدست رفته نیاز پیدا می کند 
آنها چنین شرایطی معموال از اولین نوشیدنی های 
قابل دسترس استفاده می کنند. با این حال، توصیه 
متخصصان این است که در مصرف این نوشیدنی ها 
با احتیاط عمل کنید زیرا مضرات بسیاری از آنها 
بیشتر از فوایدشان است و حتی می توانند تمام 
تالش های طاقت فرسای شما را هدر بدهند. در 

ادامه این مطلب با 4 مورد از بدترین نوشیدنی هایی 
آشنا می شویم که هرگز نباید بعد از ورزش مورد 

استفاده قرار بگیرند. 

1. نوشیدنی های گازدار 
بطری  یک  از  استفاده  می کنند  فکر  افراد  بعضی 
فعالیت ورزشی سنگین  از  بعد  نوشیدنی گازدار 
اشکالی ندارد زیرا کالری زیادی  سوزانده اند، اما 
متخصصان معتقدند چنین  ایده ای واقعا بد و مضر 
و  تغذیه  آکادمی  سخنگوی  شث،  واندانا  است. 
از  استفاده  با  »شما  می گوید:  غذایی  رژیم های 
قندهای  از  زیادی   مقدار  گازدار،  نوشیدنی های 
ساده و دارای غلظت زیاد را به بدن وارد می کنید 
که در همان لحظه نیز جذب می شود. این حالت، 
انرژی زیاد و ناپایداری ایجاد می کند که در ادامه 
ناگهان از بین می رود و هیچ فایده تغذیه ای خاصی 
ندارد.« به گفته دکتر شث، نوشیدنی های گازدار 
می توانند احساس کم آبی بدن را تشدید کنند زیرا 
دارای غلظت زیادی  از قندها هستند. عالوه بر اینها، 
نوشیدنی های گازدار می توانند باعث نفخ شوند، 
فعالیت  از  برای هیچ فردی  بعد  قطعا  اتفاقی که 
ورزشی خوشایند نیست. به جای استفاده از انواع 
نوشیدنی های گازدار، بهتر است از آب گازدار برای 
تامین آب بدن بعد از فعالیت های ورزشی سنگین 
استفاده کنید. اضافه کردن آب لیموی تازه به آب 
گازدار می تواند طعم نوشیدنی شما را بهتر کند و 

فواید آن را افزایش دهد.

2. نوشیدنی های ورزشی شیرین 
برخالف آنچه در بسته بندی  تبلیغاتی این نوشیدنی ها 
ترویج می شود، شما بعد از فعالیت های ورزشی 
نیازی  شیرین  ورزشی  نوشیدنی های  مصرف  به 
ندارید. دکتر شث، درباره این موضوع می گوید: 
است  این محصوالت ممکن  از  استفاده  با  »شما 
تمام دستاوردهای ورزشی تان را نابود کنید زیرا 
میزان کالری های موجود در نوشیدنی های ورزشی 

شیرین از کالری هایی که در طول فعالیت ورزشی 
سوزانده اید، بیشتر است.« اگر فعالیت ورزشی شدید 

انجام  سنگینی  داده اید، و 
به  است  ممکن 
دوباره  تامین 

الکترولیت ها 
پیدا  نیاز 

کنید. 

مواد  این 
مغذی 
)مثل 

پتاسیم 
و 

که  سدیم( 
تعادل  حفظ  برای  بدن 

استفاده می کند، این توانایی را هم دارند 
که از بروز خستگی و گرفتگی عضالنی جلوگیری 

کنند. با این حال، برای رساندن الکترولیت ها به بدن 
الزم نیست سراغ این نوع 

نوشیدنی ها 
شما  بروید. 

می توانید 
الکترولیت های 

بدن  نیاز  مورد 
را با مصرف آب 
نارگیل هم تامین 

کنید.

3. نوشیدنی های کافئین دار
که  باورند  این  بر  متخصصان 
استفاده از انواع نوشیدنی های 
کافئین دار، از جمله قهوه، بعد 
از فعالیت های ورزشی برای 
افراد مناسب نیست. آنجال 
گین میدو، از اعضای آکادمی 
رژیم های  و  تغذیه 
می گوید:  غذایی، 
»بعد از فعالیت 

ورزشی، 
میزان 

آدرنالین 
در 

با  قلب  و  دارد  قرار  باالیی  سطح  در  شما  بدن 
بنابراین،  است  خون  پمپاژ  درحال  تندی   ریتم 
از  وضعیت  این  در  که  نیست  خوبی  اصال  ایده 
نوشیدنی های حاوی کافئین استفاده کنید.« عالوه 
اینها، نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه اصال  بر 
آب ازدست رفته بدن را تامین نمی کنند و توانایی 
ایجاد انرژی پایدار را هم ندارند. پس بهتر است 
کاکائو  مقداری  و  تهیه  خانگی  اسموتی  خودتان 
به آن اضافه کنید. حتی می توانید بعد از فعالیت 
ورزشی، شیرشکالتی یا شیرکاکائو بنوشید. مصرف 
مقدار کمی شکالت، تاثیر مثبتی در وضعیت بدنی 

شما دارد.

4. آبمیوه های 
شیرین 

استفاده از آبمیوه های متنوع 
بعد از فعالیت های ورزشی، 
می تواند هر فردی  را وسوسه 
نباید  هرگز  این حال،  با  کند. 
بعد از فعالیت ورزشی از این 
زیرا  کنید  استفاده  نوشیدنی ها 
فروکتوز  زیادی   میزان  حاوی 
ویژگی های  از  یکی  هستند. 
فروکتوز این است که خیلی کند و 
آرام هضم می شود، اما این ویژگی 
واقعا چطور می تواند تالش های 
شما را خنثی کند؟  فروکتوز با همین 
ویژگی خودش، آثار چربی سوز 
یا  سنگین  ورزشی  فعالیت های 
را  چربی سوز  ورزشی  تمرینات 
میزان  حتی  و  می کند  تضعیف 
بدن  در  را  ذخیره سازی چربی ها 

افزایش می دهد.
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 ترجمه: 
ندا احمدلو

یکی از مواردی که معموال به ورزشکاران 
حرفه ای، نیمه حرفه ای یا حتی آنهایی که 
فعالیت های ورزشی روزانه انجام می دهند، 
از  پس  که  است  این  می شود،  توصیه 
آب  سنگین،  فیزیکی  فعالیت  یا  ورزش 
یخ یا نوشیدنی های خیلی خنک ننوشند. 
این توصیه، 2 دلیل اصلی دارد که یکی از 
آنها، عدم تطابق دمایی بین دمای بدن و آب 
یخ مصرفی است. زمانی که دمای بدن در 
اثر انجام دادن فعالیت های فیزیکی شدید، 
باال می رود و همزمان هم آب خیلی سرد 
مصرف می کنید، شوک سرمایی به سیستم 
این صورت،  در  می شود.  وارد  گوارشی  
دردها و مشکالت گوارشی ناشی از گرفتگی 
عضالت گوارشی سراغ  تان خواهد آمد. 

مشکل دیگری که در اثر نوشیدن آب خیلی 
سرد برای ورزشکاران ایجاد می شود، جذب 
در  مشخص  زمان  مدت  در  آب  ناکافی 
بدن است. به عبارت ساده تر، آب یخ یا 
نوشیدنی های خیلی سرد در بدن، با تاخیر 
و ُکندی بیشتری جذب می شوند. از این رو، 
پس از نوشیدن آب یخ بعد از ورزش، بازهم 
احساس تشنگی می کنند و با مصرف بیشتر 
و بیشتر آب سرد، نه تنها تشنگی خود را از 
بین نمی برند بلکه دچار دل درد و مشکالت 

متعدد گوارشی هم می شوند. 
از این رو، به تمام ورزشکاران توصیه می شود 
بعد از انجام فعالیت های فیزیکی با درجات 
مختلف، اول اینکه آب را به مرور، کم کم و 
ابتدا در حد تَر شدن دهان بنوشند و دوم 
اینکه مصرف آبی با دمای معمولی را در 
برنامه خود داشته باشند تا دچار مشکالت 

گوارشی نشوند.

چرا پس از ورزش
نباید آب یخ نوشید؟

نگاه  متخصص پزشکی ورزشی
دکتراحمدباقریمقدم
عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان

1. شیرکاکائو
یکی از بهترین نوشیدنی هایی که می توان بعد از فعالیت ورزشی سنگین از آن استفاده کرد، شیرکاکائو است. این نوشیدنی، 2 ویژگی مهم دارد؛ تامین آب مورد نیاز 
بدن که در طول فعالیت ورزشی از دست رفته و تامین مواد مغذی مورد نیاز برای بازیابی بدن. متخصصان معتقدند شیرکاکائو برای بازیابی بدن فوق العاده است زیرا 
میزان زیادی  مایعات همراه با کربوهیدرات و پروتئین به بدن می رساند. عالوه بر این، نباید کلسیم و چربی های سالم موجود در شیرکاکائو را نادیده گرفت. تحقیقات 

اخیر نشان داده اند استفاده از شیرکاکائو، گلیکوژن عضالت را هم بازیابی می کند. 

2. چای سبز
نوشیدنی دیگری که مصرف آن بعد از فعالیت ورزشی سنگین توصیه می شود، چای سبز است. چای سبز، چند ویژگی مهم دارد؛ باال بردن سطح انرژی در بدن بعد از 
ورزش، توانایی چربی سوزی زیاد و ترکیبات مهمی که با رادیکال های آزاد مقابله می کنند. این نوشیدنی حاوی آنتی اکسیدان های قدرتمندی  است که به سوخت وساز 

سریع تر چربی کمک می رسانند و اجازه نمی دهند رادیکال های آزاد که بعد از فعالیت ورزشی شکل گرفته اند، باعث التهاب و کوفتگی عضالنی شوند. 

3. آب گیالس
آب گیالس طبیعی، نوشیدنی دیگری است که می توانید بعد از فعالیت ورزشی سنگین از آن استفاده کنید. مهم ترین ویژگی آب  گیالس طبیعی، آنتی اکسیدان های مهمی 
نتایج جالبی را درباره این   ،British Journal of Sports Medicine هستند که مانع از شکل گیری آسیب های عضالنی می شوند. یکی از تحقیقات منتشرشده در مجله
ترکیبات نشان می دهد. براساس این گزارش، افرادی  که روزانه حدود 700 میلی لیتر آب گیالس طبیعی می نوشند، بعد از فعالیت ورزشی با کوفتگی عضالنی کمتری 
مواجه می شوند و قوای بدنی شان کمتر از حالت عادی  کاهش پیدا می کند. نکته مهم درباره مصرف آب گیالس، طبیعی بودن آن است. انواع مصنوعی یا کنسانتره آب 

گیالس، آنتوسیانین ها و فالونوییدهای موجود در نوع طبیعی را ندارند. 

4. اسموتی ماست و میوه
یکی از بهترین اسموتی هایی که بعد از فعالیت ورزشی سنگین به شما کمک می کند، اسموتی ماست و میوه است. قندهای طبیعی موجود در میوه ها، سطح گلیکوژن را در عضالت 
به وضعیت طبیعی برمی گردانند و کربوهیدرات های ازدست رفته را جایگزین می کنند. بیشتر ماست ها حاوی پروتئین و چربی هستند که هر دو به بازسازی عضالت و کاهش التهاب 
ناشی از فعالیت ورزشی سنگین کمک می کنند. میوه های غنی از پتاسیم، مانند موز، منبع خوبی برای تهیه اسموتی ها محسوب می شوند زیرا به جلوگیری از گرفتگی عضالنی و کوفتگی 

آنها کمک می  کنند. نکته مهم این است که به جای خریدن اسموتی های آماده باید خودتان دست به کار شوید و اسموتی طبیعی خانگی آماده کنید.

بهترین نوشیدنی های پس از ورزش

داروخانه شبانه روزی آفریقا
• داروهای تخصصی

• ساخت داروهای ترکیبی
• لوازم آرایشی و بهداشتی و پوستی

• لوازم ارتوپدی

بلوار آفریقا )جردن(، نرسیده به اتوبان مدرس، روبروی مرکز خرید الهیه 

تلفن: 22041414-22010452
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5 ضایعه پوستی شایع در دوران سالمندی و 1 نسخه خانگی برای پیشگیری از بروز این لک های پوستی

پنج به عالوه یک
ضایعات پوستی معموال 
نیستند  ترسناک  خیلی 
طول  در  فردی  هر  و 
زندگی اش ممکن است با انواع لک ها 
روی پوستش مواجه شود، اما هر چه 
دوران  به  پا  و  می شود  بیشتر  سنمان 
سالمندی می گذاریم، این لک ها نیز بیشتر 
می شوند. بسیاری از سالمندان نمی دانند 
باید نسبت به ظهور این لک ها بی توجه 
باشند یا باید به آنها اهمیت بدهند و 
پیگیری و درمانش کنند. »پوست و مو«ی 
این هفته نگاهی به لک های این دوره از 
زندگی و تعیین تکلیف در رابطه با هر یک 
از آنها انداخته است. با ما همراه شوید.

1کراتوزسبوروئیک
سالمندی  سنین  در  معموال  لک ها  این 
که  زمانی  می دهند.  نشان  را  خودشان 
افراد به مرز 50  سالگی می رسند، تعداد 
این لک های قهوه ای یا سیاه بیشتر می شود. 
اندازه شان به میزان 2 تا 3 میلی متر می رسد 
و معموال روی دست و صورت ظاهر 
می شوند . این لک ها به گونه ای هستند که 
احساس می کنید ا ز پوست کنده می شوند. 
در نواحی مختلفی که این لک ها ایجاد 

می شوند، خارش هم احساس می شود.
• آیا به درمان نیازی دارند؟ این لک ها 
از  برخی  اما  ندارند  خطری  هیچ گونه 
لک ها  این  شکل گیری  از  سالمندان 
روی پوستشان ناراضی هستند و با اینکه 
درمان آنها ضروری نیست، تمایل دارند 
نزد متخصص پوست بروند. به هرحال، 
راه حلش استفاده از روش سرمادرمانی، 
با نیتروژن مایع یا همان فریزینگ است. 

خراش دادن به صورت موضعی نیز مفید 
خواهد بود. 

2لکهایمورگان
لک های کمپل مورگان در سنین سالمندی 
ظاهر می شوند. این لک ها غالبا کوچک 
هستند و رنگشان قرمز است. اندازه  آنها 
معموال به 5 میلی متر می رسد و بیشتر در 

قسمت تنه بدن ظاهر می شوند.

اصال،  دارند؟ نیازی  درمان  به  آیا   •
این لک ها به درمان نیاز ندارند به بیان 
دیگر، جزو لک های بی آزار  هستند و هیچ 
عارضه ای ندارند. بهترین و کم خطرترین 
کار این است که آنها را به عنوان لک های 

سالمندی بپذیرید و با آنها کنار بیایید.

3کراتوزاکتینیک
این لک ها مخصوص سالمندانی است که 

در دوران جوانی و میانسالی آفتاب زیادی 
گرفته اند یا با توجه به شغلشان ساعات 
بوده اند؛  آفتاب  نور  معرض  در  زیادی 
شغل هایی مثل باغبانی، دوچرخه سواری 
و گلف بازی برای مدتی نسبتا طوالنی. البته 
این لک ها همیشگی نیستند و معموال در 
تابستان بیشتر روی پوست ظاهر می شوند. 
رنگ این لک ها معموال صورتی  است و 
بیشتر روی صورت، گوش و پشت دست ها 

ظاهر می شوند. ممکن است سالمند یک بار 
آن را تجربه کند یا در فواصلی سراغش 

بیایند.
• آیا به درمان نیازی دارند؟واقعیت این 
است که هرچه کمتر در معرض تابش 
مستقیم خورشید باشید، کمتر دچار این 
توصیه  دلیل  به همین  لک ها می شوید. 
ضدآفتاب  و  کاله  از  همیشه  می شود 
لک ها  این  حتی  هم  اگر  کنید.  استفاده 

را در پوستتان دارید، روند محافظت از 
پوستتان در مقابل آفتاب را ادامه دهید 
لک هایتان  می شود  باعث  کار  این  زیرا 
تجویز  با  است  بهتر  شوند.  کمرنگ تر 
مناسب  از یک مرطوب کننده  پزشکتان 

هم استفاده کنید.

4لکهایکبدی
لک های کبدی هم جزو لک های دوران 
قهوه ای رنگ  اغلب  و  سالمندی  هستند 
و هموار به نظر می رسند. معموال روی 
دست ها و صورت خود را نشان می دهند 
و اندازه شان بین 5 تا 10 میلی متر است. این 
لک ها معموال در تابستان تیره تر می شوند. 
بعضی  دارند؟  نیازی  درمان  به  آیا   •
اوقات این لک ها خیلی تیره می شوند. 
به  حتما  شدید،  تغییر  این  متوجه  اگر 
پزشکتان مراجعه کنید. لک ها گاهی به 
شکل لک های قهوه ای روی صورت ظاهر 
نشانه خوبی  است  که ممکن  می شوند 
را  این لک ها  باید  در  هر  حال،  نباشد. 
جدی بگیرید زیرا ممکن است پیش زمینه 

بروز سرطان پوست باشند.

5ککومک
این لک های قهو ه ای بیشتر روی صورت 
افراد میانسال ظاهر می شوند ولی گهگاه 
سالمندان نیز دچار این مشکل می شوند. 

• آیا به درمان نیازی دارند؟اگرچه این 
لک ها غالبا بی خطرند ولی اگر تغییر شکل 
بدهند یا به مرور زمان تیره تر شوند، باید 
است  ممکن  چون  شوند  گرفته  جدی 

پیش زمینه بروز سرطان پوست باشند.
CARING :منبع

 ترجمه: 
پروانه شهرکی

آبلیمو
صورت  برای  تمیز کننده  یک  آبلیمو 
محسوب می شود و در عین حال برای رفع 
و پیشگیری از بروز لک های تیره هم کاربرد 
دارد. وجود اسید سیتریک در آبلیمو باعث 
می شود چربی های اضافه صورت هم از 
بین برود.  روش کار هم  آسان است؛ خیلی 
راحت لیمو را به قسمت های لک دار بدنتان 
بزنید و حدود 20 دقیقه صبر کنید. این کار را 
هر روز و به مدت 1 ماه انجام دهید. می توانید 
از ترکیب آبلیمو و عسل هم استفاده کنید. 
این کار را هم 1 ماه حداقل 2 بار در هفته 

تکرار کنید.

آب
گوجهفرنگی

صورتتان را 15 دقیقه 
گوجه فرنگی  آب  با 

ماساژ دهید. این 
روش ساده را 
هفته  چند 

صورت  به  و 
ویتامین روزانه انجام دهید. 

C و آنتی اکسیدان گوجه فرنگی به رفع و 
پیشگیری از لک های دوران سالمندی 

کمک زیادی می کند.

سیبزمینی
یک سیب زمینی متوسط را پوست بکنید 
و رنده کنید و بعد آن را روی یک پارچه 
پهن کنید تا آبش کشیده شود. بعد کمی 
آبلیمو اضافه کنید و پس از 10 دقیقه 
به  و  بچالنید  را  سیب زمینی ها 
پوستتان بزنید. اجازه بدهید حدود 

20 دقیقه این مواد روی 
لک باشد. می توانید 

این کار را هر روز 
انجام  ماه   1 تا 

دهید.

خاکرس
برای  شاید 
این  خیلی ها 
ترکیب کمی 
تعجب بر انگیز 

اما  باشد، 
آبلیمو  با  و ترکیب خاک رس 

اضافه کردن  کمی چای سبز و آب خیار 
می تواند باعث پیشگیری از بروز 
لک های پوستی و کمرنگ تر 
شدن این لک ها در صورت 

شکل گیری آنها  شود.

آلوئهورا
آلوئه ورا برای ناراحتی های پوستی گزینه 
پیشنهادی مناسبی است، اما برای لک ها 
می توانید کمی آلوئه ورا را با یک قاشق 
آبلیمو و یک قاشق شکر مخلوط کنید. حاال 
آن را به پوستتان بزنید تا کامال روی پوست 

شود.  خشک 
بعد صورتتان 

را بشویید. 2 تا 
3 بار در هفته این 

کار را تکرار کنید تا 
لک ها از بین بروند.

سرکهسیب
سرکه سیب سرشار از آلفا هیدروکسی اسید 
است که متخصصان طب سنتی معتقدند 
برای از بین رفتن لک ها موثر است. حالت 
می تواند  ضد عفونی اش  و  ضد باکتری 
به پاکسازی پوست هم کمک کند. برای 
این کار یک سوم از لیوانتان را سرکه سیب 
بریرید و بعد هم به میزان 2 برابرش آب 
اضافه کنید. حاال قسمت هایی که لک دارید 

را با این محلول آغشته کنید 
و 10 دقیقه روی صورتتان 
بگذارید. 2 تا 3 بار در هفته از 
این محلول استفاده 
کنید تا تاثیراتش را 

ببینید.

پوست و مو شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج30
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یک نسخه خانگی برای پیشگیری از شکل گیری لک های سالمندی
در سنت بسیاری از کشورها معموال نسخه هایی با محتوای طب سنتی و طب خانگی دیده می شود که در پیشگیری از بروز لک های پوستی موثر 

است. ماجرای آنچه در ادامه می خوانید،  از همین قرار است؛ چند روش خانگی برای مقابله با لک های پوستی.



از خطاهای شناختی و اقتصادی تا خطاهای اطالعاتی و انتخابی

پنج خطای رایج در جراحی زیبایی
انجمن  که  اطالعاتی  براساس 
زیبایی  و  پالستیک  جراحان 
ارائه   )BAAPS( انگلستان 
کرده، در سال گذشته، بیش از 
51 هزار عمل جراحی خصوصی در انگلستان 
زیبایی  به روش های  تمایل  البته  و  انجام شده 
کمتر تهاجمی هم رو به  افزایش است. با وجود 
این، بسیاری از افراد معموال در انتخاب جراح 
زیبایی مناسب یا کسب اطالعات معتبر درباره 
خطرات ناشی از روش های درمانی یا جراحی 

دچار مشکل می شوند.
کالج سلطنتی جراحان انگلستان اوایل همین ماه، 
اطالعات تازه ای درباره جراحی زیبایی در اختیار 
عموم مردم قرار داده تا هم نکات مهمی را به 
آنها در  از  بدهد، هم  آموزش  مراجعه کنندگان 
مقابل مشکالت احتمالی محافظت کند. توصیه 
متخصصان این است که قبل از عمل جراحی، 
حداقل 2 هفته بین مشاوره اولیه و خود جراحی 
فاصله بیندازید و هرگز عمل جراحی را تحت 

فشارهای بیرونی نپذیرید.
آنچه می خوانید، رایج ترین خطاهای پرتکرار در 

حوزه جراحی های زیبایی است.

1. خطای اقتصادی
منظور از خطای اقتصادی، تصمیم گیری صرفا بر 
پول  برای  قائل شدن  ارزش  است.  هزینه  مبنای 
و تالش برای صرفه جویی در هزینه ها اصال کار 
اشتباهی نیست، اما وقتی که می خواهید درباره مسائل 
مربوط به زیبایی تصمیم بگیرید، نباید با پیروی از 
این قاعده اشتباه کنید. درواقع، بسیاری از درمان ها 
یا جراحی های کم هزینه با مشکالت بعدی همراه 
هستند یا در ادامه شما را مجبور به پرداخت هزینه های 
بیشتری می کنند. هیچ پزشک حرفه ای، باتجربه و 
مطمئنی، خدمات خودش را از طریق سایت های 
نامعتبر به مردم ارائه نمی کند. افراد سودجو و نامعتبر 
سعی می کنند از طریق ارائه هزینه های بسیار کم و 
حتی نامعقول، با متخصصان حرفه ای رقابت کنند. 
این در حالی است که متخصصان حرفه ای و معتبر، 
در درجه اول به بهترین راه ممکن برای مواجهه با 
درخواست فرد مراجعه کننده فکر می کنند و بیشتر 
از هر چیزی می خواهند به نتایج مثبت و بی خطری 
دست بیابند. این موضوع دقیقا همانی است که هر 

فرد مراجعه کننده ای انتظار دارد.

2. خطای شناختی
منظور از خطای شناختی، اقدام براساس هیجانات 
گذرا یا تحت تاثیر حرف دیگران است. در بسیاری از 

مواردی که جراحی های زیبایی یا درمان های زیبایی 
به نتایج نافرجام و نارضایتی افراد مراجعه کننده منجر 
می شود، می توان ویژگی های شخصیتی مشابهی میان 
مراجعه کنندگان مشاهده کرد. بسیاری از این افراد 
یا  ناگهانی  هیجانات  تحت تاثیر  نه همه(  )اگرچه 
رفتارها و گفته های دیگران قرار دارند و ذاتا در 
هیچ کاری صبر نمی کنند. این افراد معموال بدون 
هیچ فکری درباره ضرورت عمل های جراحی و 
انواع درمان های زیبایی و بدون هیچ تحقیقی درباره 
آنها، تصمیم  های ناگهانی می گیرند. یکی از الگوهای 
رفتاری مشابه بین چنین افرادی، این است: »دوست 
من رفت و فالن عمل جراحی را انجام داد و پزشک 
به او گفت که اگر دوستان دیگرت را هم بیاوری، 
به آنها تخفیف خیلی خوبی می دهم و...«. توصیه 
متخصصان این است که همیشه در مواجهه با مسائل 

مربوط به زیبایی، صبورانه رفتار کنید. بعد به خودتان 
زمان بدهید و مدت نسبتا طوالنی را بدون توجه 
به نظرات اطرافیان بگذرانید. در ادامه اگر به این 
نتیجه رسیدید که تصمیم شما هیجانی نیست، حتما 

درباره اقدام مورد نظر و عواقب آن تحقیق کنید.

3. خطای زمان بندی
منظور از خطای زمان بندی، اختصاص ندادن زمان و 
پول کافی برای تحقیق درباره اقدام مورد نظر است. 
بسیاری از افراد، در مواجهه با مسائل مربوط به زیبایی، 
فقط به این موضوع فکر می کنند که راحت ترین و 
ساده ترین انتخاب را داشته باشند. با این  حال، قبل 
از اجرایی کردن هر کدام از درمان ها یا جراحی های 
زیبایی، واقعا ضرورت دارد که زمان و هزینه الزم 
از پزشکان و  نفر  با چند  برای مشورت کردن  را 

متخصصان اختصاص بدهید. شما باید صالحیت 
با دقت الزم  اعتبار پزشک مورد نظر را  علمی و 
بررسی کنید و ببینید چه پیشینه ای در زمینه درمان ها یا 
جراحی های زیبایی دارد. مهم تر از همه، از او بپرسید 
اگر روند جراحی یا درمان براساس برنامه پیش نرود 
یا اگر عمل جراحی بدون خطر نباشد، چه مشکالتی 
برای شما ایجاد خواهد شد. فقط در صورت بررسی 
کردن همه این مسائل و وجود نداشتن ایراد در هر 
کدام از آنهاست که می توانید بدون نگرانی، روند 

درمان یا عمل جراحی را شروع کنید.

4. خطای انتخابی
محیط های  انتخاب  انتخاب،  خطای  از  منظور 
غیربهداشتی و غیرکلینیکی برای انجام عمل جراحی 
زیبایی است. همه جراحی های زیبایی در حیطه 

و  می گیرند  قرار  و حرفه ای  کلینیکی  درمان های 
باید در محیط های کامال بهداشتی و کلینیکی انجام 
شوند. انجام دادن هر کدام از جراحی های زیبایی 
در سالن ها یا محیط های غیرکلینیکی مانند خانه، 
مطب های غیرتخصصی یا آرایشگاه، خطر ابتال به 
عفونت های مختلف را به شدت افزایش می دهد. 
حتی در بعضی از موارد، احتمال خطا و اشتباه می تواند 
شما را با واکنش های حساسیت زا و جانبی مختلف 
مواجه کند. بنابراین، شما به محیط کامال کلینیکی 
نیاز دارید تا در صورت بروز هر گونه مشکلی، 

امکان درمان موثر و بی خطر وجود داشته باشد.

5. خطای اطالعاتی
کامال  جراحی های  که  می کنند  فکر  افراد  بعضی 
بدون خطر هم وجود دارند. این گروه به تعبیری 

دچار خطای اطالعاتی می شوند. باید در نظر داشته 
باشید که جراحی های زیبایی، در گروه درمان های 
نجات بخش قرار نمی گیرند. جراحی های زیبایی قرار 
است خواسته های انسان ها را برآورده کنند و مانند 
هر خواسته دیگری با خطرات واقعی و مختص 
خودشان همراه هستند. بسیاری از بیمارانی که برای 
درمان های اصالحی به متخصصان زیبایی مراجعه 
می کنند، تصور می کنند هیچ احتمال خطا یا اشتباهی 
وجود ندارد، اما نگاه آنها واقع بینانه نیست. خطرات 
احتمالی همواره نادر هستند،  اما همچنان واقعی اند و 
احتمالشان به صفر نمی رسد، حتی تحت نظر پزشکان 
متخصص حرفه ای و باتجربه. بنابراین، فقط زمانی 
که این مساله مهم را کامال درک کردید و پذیرفتید، 

می توانید برای عمل جراحی رضایت بدهید.
netdoctor :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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منظور از خطای 
شناختی، اقدام 

براساس هیجانات 
گذرا یا تحت تاثیر 

حرف دیگران 
است. در بسیاری 

از مواردی که 
جراحی های زیبایی 

یا درمان های 
زیبایی به نتایج 

نافرجام و 
نارضایتی افراد 

مراجعه کننده منجر 
می شود، می توان 

ویژگی های 
شخصیتی 

مشابهی میان 
مراجعه کنندگان 

مشاهده کرد. 
بسیاری از این 

افراد )اگرچه نه 
همه( تحت تاثیر 
هیجانات ناگهانی 

یا رفتارها و 
گفته های دیگران 
قرار دارند و ذاتا 
در هیچ کاری صبر 

و تامل نمی کنند



»سالمت« 13ساله شد
به قول آن برنامه رادیویی نوستالژیک که در روزگاری نه چندان دور، هر روز صبح، تقویم تاریخ ایران و جهان را ورق می زد، 13سال پیش در چنین روزهایی بود که »سالمت« 
متولد شد. »عکس و مکث« این هفته، به همین بهانه، میزبان صفحه اول اولین شماره از »سالمت« است. یادتان هست؟ در طول این سال ها، آنچه »سالمت« را سرپا و مصمم نگه 

داشته، چیزی جز همراهی شما نبوده. همراهمان بمانید.
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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.

كه خانم ها  افرادی  از  برخی  دارند؟  تفاوت هايی  آقايان و خانم ها چه  مغز  آيا مي دانيد 
به جنسيت خود مي توانيم  ما بدون توجه  باورند كه  اين  بر  برابر مي دانند،  آقايان را  و 
سرنوشتمان را رقم بزنيم و به آنچه مي خواهيم، برسيم؛ اما عده ای ديگر واقع بينانه تر به 
اين موضوع نگاه مي كنند. آنها معتقدند اگرچه ما هميشه مي توانيم مسير خود را تغيير 
دهيم، ولي توانايی تغيير دادن زيست شناسی خود را نداريم يا دست كم تاكنون به اين 

توانايی دست نيافته ايم.
دانشمندان مغز و اعصاب و روان شناسان پس از بررسی درباره اسرار مغز به اين نتيجه 
رسيده اند كه آنچه مشخص مي كند خانم باشيم يا آقا، مغز ماست. همان طور كه جسم 
دارد. برخالف تصور عموم،  تفاوت هايی  نيز  آنها  مغز  متفاوت است،  آقايان  خانم ها و 
را  اصلی  نقش  بلكه  نيست،  ژنتيكی  شرايط  به  مربوط  فقط  مردانه  يا  زنانه  مغز  داشتن 
هورمون ها بازي مي كنند. حدود 6 يا 7 هفته بعد از بسته شدن نطفه، نوزاد در رحم مادر 
تحت تاثير هورمون ها شكل مونث يا مذكر می گيرد و مغز بر اين اساس رشد مي كند. بار 
ديگر هنگام بلوغ جنسی دختران و پسران، هورمون ها وارد عمل می شوند و اين تفاوت ها 

را پررنگ تر نمايان مي كنند.
ساختار مغز ما در انديشه، يادگيری، بينايی، بويايی، احساسات، برقراری ارتباط، عشق، 

مهرورزی، پرخاشگری، موفقيت و شكست ما تاثير مي گذارد. 
باشد،  گرفته  قرار  اجتماعی  معرض سوگيری های  در  اينكه  بدون  تازه متولد شده،  نوزاد 
لمس و صدا  به  دختر  نوزادان  مي دهد.  نشان  متفاوتی  رفتار  به جنسيت خود  توجه  با 
حساس تر هستند، با موسيقی زودتر آرام مي شوند و صدايی واحد را 2 برابر بلندتر از 
برقراری  بيشتر مشتاق  و  باز مي كنند  زبان  در كودكی دخترها زودتر  پسرها مي شنوند. 
ارتباط با بزرگ ترها هستند، ولي پسرها محيط را جستجو مي كنند و به سياحت در دنياي 
اطراف خودشان مي پردازند. اين حقيقت كه مغز دختران با كالم و مغز پسران با نمادها 
آنها  برای  خوشايندتری  و  مناسب تر  آموزشی  روش های  مبناي  مي تواند  است،  آشناتر 
باشد. با اين حال، امروزه در مدرسه ها روش آموزش دختران و پسران تفاوتي ندارد و 
اين قضيه گاهي به ضرر يك جنس تمام مي شود. در زمان بلوغ جنسی باز هم هورمون ها 
تحت كنترل هيپوتاالموس مغز بيشترين تاثير را روی جسم و روان ما مي گذارند. در اين 
زمان، ميزان هورمون مردانه تستوسترون در پسرها 20 برابر آن در دخترهاست كه باعث 
سرعت در افزايش قد، ماهيچه سازی، توليد گلبول قرمز، انرژی زياد و افزايش پرخاشگری 
و سلطه طلبی در پسرها مي شود. همچنين توليد بيشتر هورمون های زنانه در دخترها به 
اندام های آنها شكل می دهد و شروع عادت ماهانه و نوسانات شديد روانی و واكنش های 
احساسی را در پی دارد. گاهی هم استفاده از داروهايی در دوران بارداری يا بروز مشكل 
يا تغييراتی در بدن باعث مي شود هورمون مورد نياز تعيين جنسيت مغز كم و زياد شود 

و نتيجه اش تولد دخترانی با مغز مردانه تر يا پسرانی با مغز زنانه تر است.

همان طور كه گفته شد، مغز باعث مي شود خانم ها در توانمندی های كالمی و آقايان در 
توانمندی های ديداری و فضايی موفق تر عمل كنند. مغز ما از 2 نيمكره چپ و راست 
تشكيل شده و اين 2 بخش با هم در ارتباطند، اما اين 2 نيمكره و ارتباطشان با هم در 
خانم ها و آقايان متفاوت است. در خانم ها تقسيم عملكرد در 2 نيمكره آنقدرها مشخص 
نيست و هر 2 سمت تقريبا به يك ميزان با توانمندی های كالمی و ديداری سروكار دارند، 
ولي در آقايان اين عملكرد تخصصی تر است؛ يعني توانمندی مغز آقايان در سمت چپ 
كالمی و در سمت راست ديداری است. اين موضوع باعث مي شود آقايان راحت تر بتوانند 
در يك زمان هم حرف بزنند و هم نقشه بخوانند زيرا هر كدام از اين فعاليت ها در بخش 
خاصی از مغز كنترل مي شود و تداخلی در هم ندارند، ولي از طرفي، اگر نيمكره چپ 
مغز آسيب ببيند، آقايان بخش زيادی از قدرت بيان و تكلم خود را از دست خواهند داد 
ولی در خانم ها بخش زيادی از اين توانايی حفظ خواهد شد. پژوهش ها نشان داده 2 
سمت مغز ارتباطاتی با هم دارند و اطالعاتی را مبادله مي كنند. اين ارتباطات و مبادله 
اطالعات در خانم ها بيشتر از آقايان است. آقايان احساسات و عواطفشان را در سمت 
راست مغز خود نگهداری مي كنند و همان طور كه گفته شد، توانايی تكلم آنها در سمت 
چپ است. از آنجا كه اين 2 بخش در آقايان ارتباط محدودتری نسبت به خانم ها دارد، 
ابراز  بفهميم چرا  مبادله اطالعات احساسی و كالمی كمتر است و حاال مي توانيم  اين 

احساسات و عواطف براي آقايان دشوارتر از خانم هاست.
همچنان كه وسعت اين ارتباطات باعث مي شود خانم ها بتوانند چند مسووليت را به طور 
همزمان برعهده بگيرند و از پس همه آنها بربيايند، از طرفی هم همين ارتباطات زياد 
باعث عدم تمركز آنها روي يك مساله خاص مي شود. اين تفاوت ها از چند ساعت بعد 

از تولد در رفتار ما ظاهر مي شود و تا پايان عمر با ماست. 
به  رسيدن  براي  مي دهند  اجازه  آنها  به  خانم ها  و  هستند  تسلط  و  برتری  دنبال  آقايان 
شرايط بهتر با هم رقابت كنند. آقايان جنگ به پا مي كنند و خانم ها در پی آرامش، امنيت 
از  اين  رفتارها  راه می اندازند. همه  انجمن هاي ضدخشونت  از كودكانشان،  و حفاظت 
را حذف  تفاوت ها  اين  نمي توانيم  ما  مي گيرند.  ما سرچشمه  مغز  تفاوت های جنسيتی 
كنيم، ولی مي توانيم با شناخت توانايی ها و محدوديت های خود، كارايی مان را افزايش 
دهيم. ناديده گرفتن اين تفاوت های مغزی و جنسيتی خطر توليد خشم و دلسردی يا 
قضاوت ناعادالنه را در پی خواهد داشت. اينكه پسرها در رياضيات و رسيدن به سطوح 
اجتماعی باالتر بهتر عمل مي كنند يا اينكه دخترها در روابط اجتماعی و درك احساسات 
و عواطف قوی تر هستند، نشان برتری يا ضعف هيچ يك از آنها نيست، بلكه اين حكايت 

شگفت انگيز زندگی و آفرينش است. 
شايد بهترين راه براي رسيدن به برابری، شناخت توانايی های جسمی و روانی خانم ها و 

آقايان است كه باعث مي شود آنها حقوقی برابر و متناسب با نيازهايشان داشته باشند.

 بهار پوالد
روان شناس باليني

تفاوت های جنسی مغز ما

قلم دست شماست

لطافت و ریحانگی

 حجت االسالم علی اکبر مظاهری
کارشناس دینی

دین وسالمت

زن و شوهر بايد از يكديگر دلبری كنند. دلبری از مهارت های زندگی زن و شوهری است. 
هر عاملی كه در زندگی، اميد و شادابی بيافريند، مبارك است. هر رفتاری كه سبب افزايش 
محبت زن و شوهر شود، فرخنده است؛ حتی يك لبخند مهربانانه و كرشمه دلبرانه. پيراستن 
آلودگی از چهره و اندام و آراستن آنها به زيورهای دلبر، مانند افروختن چراغی پرنور، 
به زندگی روشنايی می افشاند. پوشيدن لباس دلخواه همسر، گوهر عشق را جال می دهد. 
جلوه گری رندانه، دل همسر را می لرزاند و آتشی در بيشه عشق او می افكند كه شعله هايش 

تمامی پيكره زندگانی را گرما می بخشد.
و برعكس آراستگی و دلبری، ژوليدگی و پلشتی دل رماندن است و نشانگر بی مهارتی، 
بی توجهی و بی هنری زن و شوهر كه نامبارك است و دلسردكننده، مشكل آفرين، فسادانگيز 

و نااميدكننده.
اين 2 سخن را بخوانيد:

النَِّساء؛]1[ آراستگی مردان بر عفت  ةِ  ا يِزيُد فِی ِعفَّ امام رضا)ع( می فرمايد: »إِنَّ التَّْهيئََة مِمَّ
زنان می افزايد.«

ُفواَّ...؛]2[ پيامبر اعظم)ص( نيز می فرمايد: »اْغِسلوا ثيابَكم َوُخُذوا مِن ُشعورِكم َواستاكوا َوتََزينُوا َوتَنَظَّ
لباس های خود را تميز كنيد، موهای خود را كم كنيد، مسواك بزنيد و آراسته و پاكيزه باشيد...«
برخی از مردمان می پندارند كه آراستگی، جلوه گری و دلبری، ويژه زنان و از وظايف ايشان 
است. حال آنكه اينها خصلت های مشترك زن و مرد و از وظايف هر دوی ايشان است. البته 
زن، ريحانه است و لطيف تر بنابراين دلبری اش نيز بيشتر است. وظيفه زن و شوهر در اين 
هنرنمايی، يكسان است، اما زن موفق تر و تواناتر است. جانمايه او در اين ميدان، بيشتر است.
همان قدر كه جلوه گری برای بيگانگان و دلبری از نامحرمان، ناپسند و نكوهيده است و 
تباهی به بار می آورد، جلوه گری برای همسر و ربودن دل او، پسنديده است و سعادت را 
ثمر می دهد و سالمت، عفت و آرامش روانی به بار می آورد و به شادابی و طراوت می افزايد.

]1[. الكافی، ج11، ص310.
]2[. نهج الفصاحه، حديث 377.
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اغلب ما حتی در رابطه های خيلی معمولی، مثال وقتی سر صحبت را 
با بغل دستی مان در اتوبوس باز می كنيم، دوست داريم از درونيات 
طرف مقابل بيشتر بشنويم. وقتی كسی حرف های شخصی اش را به 
ما می زند، برای ما اين معنا را دارد كه به اندازه كافی به ما اعتماد 
داشته و ما برايش مهم بوده ايم كه صحبت را به اينجا كشانده است. 
افرادی كه در رابطه هايشان خطرپذيری ندارند و هيچ چيزی را فاش 
نمی كنند، نمی توانند از لذت يك رابطه واقعی برخوردار شوند. يكی 
از مراجعان من می گفت: »هيچ وقت نمی خواهم به كسی بيشتر از 
يك حدی نزديك تر شوم چون در رابطه های نزديك بايد درونياتم 

را فاش كنم و نمی خواهم اين اتفاق بيفتد.« 
از او پرسيدم: »بيشترين چيزی كه نگرانت می كند، چيست؟« گفت: 
»مثال نمی خواهم كسی از مشكالت خانوادگی من بداند يا از مشكالتی 
با  اينكه نسبت به جزييات مشكالتی كه  يا  كه در كودكی داشته ام 
همسر قبلی ام داشته ام باخبر شود.« به او گفتم: »البته در رابطه های 
خيلی نزديك، زمانی كه اعتماد دوطرفه شكل می گيرد، خيلی از اين 
رازها )و البته نه همه آنها( برمال می شود و به احساس نزديكی و 
صميميت كمك زيادی می كند، اما در شروع يك رابطه قرار نيست 
همه چيز را افشا كنی. می توانی قدم به قدم پيش بروی.« گفت: »در 
حرف  هوا  درباره  مثال  بزنم؛  كه  ندارم  حرفی  ديگر  صورت،  اين 
بزنم؟« گفتم: »فكر خوبی است. بيا همين جا تمرين كنيم درباره هوا 
صحبت كنيم. نسبت به هوای سرد اين روز ها چه احساسی داری؟« 
زادگاه  ياد خاطرات كودكی ام در  دارم.  گفت: »حس خيلی خوبی 
پرسيدم:  می رفتيم.«  روستا  آن  به  مرتب  وقت ها  آن  می افتم.  پدرم 
»می توانی همين االن دقيق تر به خاطراتی كه در ذهنت می آيد، فكر 
كنی و بلندبلند به زبان آوری؟ سعی كن روی احساس هايت اسم 
بگذاری.« در اينجا متوجه اشتياق او به ادامه صحبت شدم. پيش از 
آن از سر بی حوصلگی و كسالت صحبت می كرد، اما حاال سرعت 
كالمش تند تر شده بود و با اشتياق از شيطنت های دوران كودكی اش 
گفت و همچنين از غمی كه در گوشه ذهنش سر برآورد و مربوط به 
فوت پدر بزرگش و تشييع جنازه او در هوای برفی می شد. خاطرات 
تلخ و شيرين كودكی را چنان با اشتياق می گفت كه هر 2 متوجه گذر 
زمان نشديم. متوجه شدم فقط 10 دقيقه از وقت باقی مانده است.  از 
او پرسيدم: »يادآوری خاطرات و صحبت كردن درباره آنها در اين 
جلسه چه احساسی برايت ايجاد كرد؟« گفت: »تجربه عجيبی بود. 
شما گفتيد درباره هوا حرف بزنيم. من هميشه فكر می كردم چقدر 
بی مزه است كه 2 نفر بنشينند و درباره هوا حرف بزنند، اما حاال ديدم 
كه تا چه اندازه توانستم با صحبت از هوا به اعماق ذهنم فرو بروم و 
احساس های زيبايی را كه تا حدی فراموش كرده بودم دوباره زنده 
كنم.« به او گفتم: »حواست بود كه چقدر خودافشاگری كردی؟ حاال 
من چيزهای زيادی را در مورد گذشته ات می دانم و همين موضوع 
من را به تو نزديك تر می كند.« با حركت سر، صحبت من را تاييد 
كرد. من هميشه معتقدم رابطه  درمانی، يك رابطه مصنوعی است، 
اما شباهت های زيادی به رابطه های واقعی در بيرون دارد. تجربه ای 
كه مراجع در اين فضا دارد، به او كمك می كند در رابطه های واقعی 
از آنها استفاده كند. مراجع من ياد گرفت كه می تواند دريچه ذهنش 
را برای ديگران باز كند، تا حدی خودافشاگری كند و از اين راه به 
با  بتواند لذت همصحبتی را  گفت وگو های سطحی، عمق بدهد و 

ديگران تجربه كند.

به هر شهر كه می رسيد  برويد.  به مسافرت  ماشين خودتان  با  كافی  است 
حتما بايد چند بار دور ميدان شهر بگرديد و از افراد محلی آدرس بپرسيد 
تا راه خروج از شهر و مثال رسيدن به اتوبان را پيدا كنيد. تابلوهای راهنمای 
خيابان ها و جاده ها در بسياری از موارد يا وجود ندارند يا در جايی نصب 
شده اند كه كار از كار گذشته و فرصت تغيير جهت ماشين وجود ندارد. از 
به چشم  بزرگ كمتر  اين مساله در برخی شهرهای  نبايد گذشت كه  حق 
می رسد  نظر  به  اما  مواجه اند،  كمتری  سردرگمی  با  مسافران  و  می خورد 
مشكل زمانی حل می شود كه تابلوها از منظر كسی كه با مسير ناآشناست، 
از ديد كسی كه سال ها در آن مسير تردد كرده  نه  طراحی و نصب شود، 
و همه كوچه و پسكوچه ها و راه های ميانبر را می شناسد. مشابه اين موارد 
در ساير حوزه های اجتماعی نيز به چشم می خورد. در بسياری از اماكن و 
اداره ها بايد مدت ها چرخيد تا به مقصد رسيد. گاهی حتی پيدا كردن سرويس 
بهداشتی برای كسی كه از پرسيدن مكان آن شرم می كند به معضلی تبديل 
می شود. نمود اين مساله در حوزه سالمت مشخص تر است، مثل بيمارانی كه 
در محوطه بيمارستان ها سردرگم هستند و كسی يا تابلويی هدايتشان نمی كند. 
اين سردرگمی  آزمايشگاه ها و درمانگاه ها هم  داروخانه ها،  حتی گاهی در 
فراهم كردن  مهم ترين اصول اخالق حرفه ای،  از  يكی  به چشم می خورد. 
شرايط برقراری ارتباط ساده و درست با محيط است. فرودگاهی كه افراد در 
آن گيج می خورند، اتوبانی كه راننده را درست و به موقع هدايت نمی كند، 
بيمارستانی كه همراهان در آن دور خودشان می چرخند تا مثال خون بيمارشان 
را به آزمايشگاه ببرند، داروخانه ای كه پذيرش و صندوقش مشخص نيست 
و درمانگاهی كه معلوم نيست بيمار بايد به كدام شخص برای معاينه شدن 
اين اصل اخالق حرفه ای  از مراعات نكردن  مراجعه كند، همه نشانه هايی 

است. درنگ كنيم؛ سادگی اخالقی است.

نزدیک شو، نزدیک تر...

سالمت و سادگی

بخوان به نام آسمان

 ایرج ضيایی
شاعر و منتقد ادبی

»كمی تحمل كن
حتما اندكی باران 

از محله ای كه نمی شناسيم
كوچه ما را هم تميز خواهد كرد.

فقط يادت باشد 
هر كه زودتر صندلی خود را به خيابان بياورد و بنشيند

آفتاب را 
زودتر از ديگران

خواهد ديد.
آنجا ديگر تنها نخواهيم بود

اينجا هم تنها نيستيم
فقط نمی دانيم از كدام سمت نگاه كنيم
و يا برای ديدن گل های آن سوی ديوار

بايد به روی پنجه رفت و 
قد كشيد.

از ما نشنيده بگير
اما همين امروز 

به كوچه كه رفتی 
صدايت را بلندكن

و زيباترين ترانه ای را كه می دانی
برای آسمان كبود

بخوان
ما هم صندلی ها را

كنار خيابان
رديف خواهيم كرد...«

مسعود امينی )م. روانشيد( از مجموعه »باران تمام اين سال ها«

كمی تحمل كن. بارانی ناشناس از محله ای كه نمی شناسيم، كوچة 
ما را هم تميز و پاك خواهد كرد. آسمان كوچة ما را آب و جارو 
خواهد زد. فقط يادت باشد، همين كه كوچه تميز شد، صندلی ات 
را زودتر از ديگران از كوچه عبور بده. بوهای خوش كوچه را هم 
تنفس كن و به خيابان برس. صندلی ات را بگذار و بنشين تا آفتاب 
را زودتر از ديگران ببينی. زودتر از ديگران به نور و حيات برسی. 
همه خواهند رسيد. اما سهم تو از آفتاب بيشتر خواهد بود. آفتاب 
به همه يكسان می تابد اما آن كه ديرتر برسد، انرژی و پاكی كمتری 
ذخيره خواهد كرد. همه هستند و تو هيچ جا تنها نيستی؛ نه در كوچه، 
نه در خيابان. اما نمی دانی آفتاب از كدام سو می تابد و تو به كدام 
سمت بايد نگاه كنی. نگران نباش، تكرار كن، تمرين كن، مراقبت كن! 
باالخره جهت تابش آفتاب را پيدا خواهی كرد و رودرروی آفتاب، 
زندگی را نيايش خواهی كرد و به همين طريق بزرگ خواهی شد. 
قد خواهی كشيد. بايد روی پنجه های پايت خودت را باال بكشی 
تا گل های آن سوی ديوار را هم ببينی. آفتاب و گل و باران و ياران 

بسياری كه همراهت خواهند شد.
اما تا آفتاب و باران به كوچه و خيابانت برسد، می توانی با ترانه ای 
زيبا، صدايت را بلند كنی و به گوش آسمان كبود برسانی. ما هم به 
صدای ترانه تو صندلی مان را در كنار خيابان رديف خواهيم كرد. تو 
آفتاب ما خواهی شد و ترانه هايت كوچه را تميز خواهد كرد. كوچة 

دلمان شفاف و روشن خواهد شد.
بخوان كه دل ها و كوچه ها و خيابان ها و صندلی ها بی صبرانه چشم به راه 
هستند. می آييم و می  نشينيم تا تو بر ما بتابی و صدايت چون باران 
بر ما ببارد. در اين شعر، يار به جای آفتاب می نشيند و صدايش به 

جای باران... و تمامی اين شعر عاشقانه يعنی همين جابه جايی.

شعر و سالمت

 دکتر حميدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق پزشکی

 دکتر حافظ باُجغلی
روان پزشک و عضو کميته بهداشت و سالمت جنسی انجمن روان پزشکان ایران

زندگی سالم

خودت معجزه باش

میزان امامت

 زهرا سادات صفوی

 حجت االسالم محمد دادسرشت
کارشناس رسانه

يادش بخير، مادربزرگ را می گويم. نه كتابی 
درباره نگاه و انرژی مثبت خوانده بود و 
نه كالس های يوگا و مديتيشن می رفت اما 
نگاهش به دنيا زيبا بود. انگار هيچ  ترسی در 
دلش النه نمی كرد و هيچ اتفاقی نمی توانست 
آشفته اش كند. مادربزرگ به معجزه اعتقاد 
داشت؛ معجزه ای كه می گفت گاهی خدا كليد 
آن را به بنده ای از بنده هايش كه دست های 
او روی زمين هستند، می دهد.  در تلخ ترين 
خداوند  حتما  كه  می دانست  هم  روزها 
حواسش به او هست و بی شك روزهای 
شيرين و ساعت های پر از آرامش نزديك 
است. مادربزرگ می گفت مطمئن باش در 
تقدير هر آدمی معجزه  هايی هست كه در 
زمان مناسب خودش را نشان می دهد و بدون 
ذره ای ترديد، تالش كن و منتظر معجزه ات 
هم باش. مادربزرگ می گفت يادت باشد كه 
هميشه فقط چشم به راه معجزه و دست 
ياری ديگران نباشی؛ درست است كه معجزه 
دلگرمت می كند اما اعجاز زندگی ديگری 
بودن، لطف ديگری دارد. معجزه هم باش؛ 
كنی،  باز  زندگی كسی  از  گره ای  اگر  كه 
سنگی را از پيش پايی برداری و دل ناآرامی 
را تسكين دهی، معجزه هستی و فكر كن 
چه آرامشی است اينكه دلت به وسعت و 

لياقت معجزه خداوند بودن، باشد.

اگر چه همه اوصيای رسول ا...)ص( »نور 
به  كدامشان،  هر  امامت  اما  واحد« اند، 
اقتضای زمانه ای كه می زيسته اند، متفاوت 
است و هرچند كه آن بزرگان همگی بر 
هر  اما  می نورديدند،  راه  واحد  صراطی 
كدام بخشی از اين راه بلند را پيموده اند 
و هر بخش، ويژگی خود را داشته است.
الهی،  صراط  اين  در  اما،  رضا)ع(  امام 
كه  آنجا  گويی  تو  دارد.  رفيع  مكانتی 
از  قسمت  آن  و  افراشته  قامت  ايشان 
مسير را كه آن حضرت، رهبری و هدايت 
چنان  است؛  راه  ميانی«  نقطه  فرموده،» 
به  آنجا رسيده و دستش  به  كه هركس 
دامان مهربان ايشان رسيده و زير لوای 
در  و  يافته  نجات  آمده،  همام  امام  آن 
ادامه راه، به بيراهه نگراييده و بقيه راه 
و  به صالح  و  كرده  طی  به سالمت  را 

فالح رسيده است.
به  ديگر  رسيده،  هشتم  امام  به  هركس 
كجراهه نگرويده و آن كس كه دستش 
به دامان »عالم آل محمد« رسيده و شميم 
روح نواز روضه رضويه را بوييده، به ردای 
و  آويخته  نيز  آل محمد«  »جواد  سخای 
جانش از شهد جان پرور جود جوادی، 
سرشار گشته. زان پس، به رواق هدايت 
انديشه اش  و  درآمده  آل محمد«  »هادی 
گرفته  روشنا  هادوی،  راهبری های   از 
تقی  محضر  از  آنگاه  و  گشته  براق  و 
مكتب  به  همامين،  امامين  آن  نقی،  و 
خردپرور عسگری روانه شده و روان را 
»حسن  مرام  نيكويی  و  به حسن جمال 
ثانی آل محمد« آراسته و فرخنده ساخته 
و مهيای تشرف به رواق هدايت مهدوی 
شده و در ركاب »قائم آل محمد« به وظايف 

گسترده دوران»غيبت« قيام كرده است.

نگاه نو

حرف آخر

ستون آخر

خانم رباب 39 ساله به سرطان پستان مبتالست، 
اما سلول های سرطانی  به كبد و استخوانش 
منتشر شده  و او را خانه نشين و پردرد كرده اند. 
همسر اين خانم برقكار است، ولی درآمد 
او آنقدر نيست كه بتواند از پس پرداخت 
هزينه درمان همسر بيمار، تحصيل فرزند و 
اجاره و تامين ديگر ملزومات زندگی برآيد. 
بيمار در حال حاضر شيمی درمانی و  اين 
پرتودرمانی می شود، اما او و خانواده اش كه 
در روستا زندگی می كنند، دچار مشكالت 
شديد درمانی و دارويی هستند كه غم سنگينی 
به غم هايشان اضافه كرده است.  امروز فرزند 
خانم رباب چشم به راه معجزه ای است كه 
مادرش را به او برگرداند و روند درمانش را 
آسان تر كند. معجزه ای كه كمك كند مادرش 
روزهای بيشتری كنارش بماند و زندگی آسان تر 
بگذرد. نمی خواهی معجزه باشی؟ ما می توانيم 
كمك كنيم اين كودك و مادرش حال و روز 
بهتری داشته باشند. اگر تصميمت را گرفته ای، 
می توانی وجه نقد را به كارت بانك پارسيان 
با شماره 0756-8001-0610-6221 به نام 
موسسه خيريه امدادگران عاشورا واريز كنی 
و با شماره تلفن26301054 يا شماره همراه 
09198012677تماس بگيری. اين بيمار با 
امدادگران عاشورا  در موسسه  كد 18363 

شناخته می شود.
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