
سال سیزدهم  شماره 601  شنبه  20 آذر 1395  32 صفحه  2000 تومان

آنفلوانزای پرندگان؛ 
توصیه ها و هشدارها

مرغ و تخم مرغ  
نیم پز نخورید
برای پیشگیری از ابتالی به آنفلوانزا بعد از پاک کردن 

مرغ یا دست زدن به گوشت خام مرغ، دست های خود 
را با آب و صابون به صورت کامل بشویید و هنگام پاک 

کردن یا شستن مرغ به چشم یا بینی خود دست نزنید. ضمن 
اینکه بهتر است مرغ را با دستکش ضخیم پاک یا خرد کنید. 

مصرف مرغ یا تخم مرغ هم به صورت کامال پخته توصیه 
می شود و نباید این خوراکی ها را... صفحه های 17 و 18

به روایت HIVمثبت ها

زندگی با ایدز
3 نفر از زنانی که با کمک و حمایت های انجمن توانسته اند 
با وجود ابتال به اچ آی وی/ ایدز به زندگی خود ادامه بدهند، 

با دعوت مجری روی صفحه رفتند. پیش از حضور آنها 
از حاضران خواسته شد تلفن همراه ها و دوربین هایشان 
را خاموش کنند. مادر امیر که پسر بزرگش سال گذشته 
مقام اول المپیاد ریاضی را کسب کرده، گفت: »خیلی 
خوشحالم که اینجا هستم. تا پیش از این از... صفحه 21

توصیه های فرزندپروری

آداب همدلی
یکی از استادانم می گفت: »اگر والدین می دانستند اهمیت 

یک دوست خوب در زندگی فرزندشان چقدر است، برای 
بچه هایشان دوست می خریدند.« فراهم کردن بستر مناسب 

برای دوست یابی، یکی از وظایف پدر و مادرهاست. 
بچه های ما در مهد و مدرسه همسن و سال های خودشان 
را می بینند و با آنها بازی می کنند، اما نزدیک تر شدن و پیدا 
کردن شباهت ها و تفاوت ها مستلزم دخالت و... صفحه 4

هشدارهای زیبایی

قبل از تزریق 
لب بخوانید!

استفاده از پرکننده های لب در سال های اخیر،  محبوبیت 
فوق العاده ای بین مردم جهان پیدا کرده است. در کشور 
انگلستان و تنها در سال گذشته، تمایل به این کار حدودا 

23 درصد بیشتر شده است. مساله ای که شاید از همه 
نگران کننده تر باشد، این است که تقریبا نیمی از عالقه مندان 
به پرکننده های لب را جوانان 18 تا 24 ساله تشکیل می دهند 
و این اتفاق بدون شک از نفوذ افراد مشهور مثل... صفحه 30
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پرونده سالمت شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج2

قائمشهر،  وطنی  ورزشگاه  در 
عادل چشم های محمد است و 
لحظه لحظه بازی های تیم محبوبش، 
نساجی قائم شهر، را طوری برای 
رفیق نابینایش گزارش می کند که او با هیجان تمام 
صحنه های بازی را تعقیب می کند و خودش را در 
زمین حس می کند. باید هوادار باشی تا بدانی ورزشگاه 
رفتن یعنی چه. باید هر هفته در ورزشگاه »وطنی« 
قائم شهر فریاد زده باشی »یه شهر و یه ناجی/ قائمشهر 
و نساجی« تا بدانی هوادار نساجی بودن چه حسی 
دارد. باید سال ها به صعود تیمت به لیگ برتر امیدوار 
باشی تا بدانی تعصب به تیمی که لیگ برتر را تجربه 
نکرده، چه معنایی دارد. باید اهل رفاقت باشی تا گرمی 
دستی را که رفیق از تو می گیرد، حس کنی. باید رفیق 
باشی تا بدانی شریک شدن بهترین لحظه ها با یک 
دوست یعنی چه. نمی توانی نابینا باشی، نمی توانی 
از چشم هایت و دیدن هایت و دیدنی هایت بگذری، 
اما می توانی خودت را جای یک نابینا بگذاری، تا 
بدانی که ندیدن چقدر سخت است... اما سخت تر 
آن است که عشق فوتبال و عاشق نساجی قائم شهر 
باشی، ولی حسرت دیدن بازی هایش به دلت بماند. 
در خانه ای که تلویزیونش هیچ وقت بازی تیمت را 
نشان نمی دهد، بنشینی و هر لحظه به خودت بگویی 
االن چه شد؟ برد؟ باخت؟ باید منتظر بمانی تا دوستی 
بیاید و خبر بدهد از ورزشگاه وطنی، اما حسرت به 
دلت نمی  ماند وقتی یک رفیق صمیمی داشته باشی، 
رفیقی که دستت را بگیرد و تو را با خودش همه 
جا ببرد، به وسط زمین، روی ساق پاهای بازیکنان 
محبوبت، توی دروازه، روی نقطه کرنر، کنار خط 
اوت... باید محمد مسافری باشی، تا روزی را که 
عادل گفت بیا با هم برویم ورزشگاه، حس کنی؛ 
عمق رفاقت را ببینی و حسرت چندین وچندساله ات 
را، همه را، یکجا فراموش کنی... عادل در ورزشگاه 
وطنی فقط چشمان محمد نیست، فقط دست او را 
نمی گیرد، او همه هیجان ها و احساس هایش را با محمد 
شریک می شود. داستان محمد و عادل را خیلی ها 
همین چند هفته پیش از طریق برنامه تلویزیونی 90 
دیدند، ولی همه زندگی او فوتبال و ورزشگاه نیست. 
او روزهای سخت تری هم داشته و دارد؛ روزهایی که 
به آینده اش فکر می کند و همچنان چیزی نمی بیند؛ به 
قول خودش، او هنوز در 20 سالگی مانده، مدرسه اش 
تمام شده و این پایان کاری است که می توانسته انجام 
بدهد. »پرونده سالمت« این هفته، به بهانه رفاقت 
نابی که بین عادل و محمد شکل گرفته، کوشیده از 
منظرهای مختلفی به همین سوژه بپردازد: رفاقت. با 

ما همراه شوید. 

پرونده »سالمت« درباره رفاقت؛ تقدیم به تمام »عادل« ها و »محمد «های جهان

به نام دوست
 لیلی خرسند

که  است  سخت  پدر  یک  برای 
نتواند  و  بخواهند  چیزی  بچه ها 
پسر   2 که  پدری  برای  کند.  فراهم 
نابینا دارد و هر 2 پسر هم در سنی 
هستند که برآورده کردن نیازهایشان 
شرایط  این  دارد،  باالیی  هزینه های 
سخت تر است. پدر محمد و جواد 
یک کارگر ساده است و در همه این 
سال ها که مشکل بینایی پسرها حاد 
شده، خانواده او مدام درگیر پزشکان 
بوده اند و همه می دانند رفت و آمد  به 
بیمارستان ها و مطب ها چه بار سنگین 
خانواده  یک  برای  می تواند  مالی ای 
بعد  مسافری  خانواده  باشد.  داشته 
ناامیدی از بهبود پسران هم باید  از 
هزینه های دیگری را تامین می کرده. 
رفت و آمد محمد و جواد به مدرسه 
به اندازه کافی خودش هزینه داشته. 
پدر حاال که نمی تواند خواسته های 
پسرها را برآورده کند، بیشتر از قبل 
دل شکسته است، به خصوص اینکه 
محمد به سنی رسیده که باید دنبال 
کار باشد، ولی خانه نشین است. پدر 
که او را در خانه می بیند، بیشتر دلگیر 
می شود: »من یک کارگر ساده هستم. 
وضعیت مالی خوبی هم نداریم. من 
که  کنم  کار  می توانم  این حدی  در 
سیرشان کنم و مایحتاج اولیه شان را 
تهیه کنم. در این جامعه سخت است 
که 2 بچه نابینا داشته باشی و بتوانی 
زندگی ای عادی برای آنها فراهم کنی. 
مسووالن که به من کمک نمی کنند و 
من هم رویم نمی شود از فرد دیگری 
کمک بگیرم. درسشان را خوانده اند، 
اما محمد نمی تواند کاری کند. کالس 
هم می خواهد برود،  اما من نمی توانم 
هزینه اش را بدهم. از صبح تا شب 
خانه است، بدون اینکه بتواند کاری 
این طور  را  او  که  من  بدهد.  انجام 
می بینم، ناراحت می شوم. تنها تفریح 
محمد همان ورزشگاه رفتن است. خدا 
عادل را خیر بدهد. باز هم او محمد را 
ورزشگاه می برد و سرگرم می شود. من 
که نمی توانم کاری برایش انجام بدهم. 
من هم پدرم تا یک جایی می توانم 
ببینم به روی خودم نیاورم. من هم 
تا یک حدی تحمل دارم. نمی توانم 

بچه ها را در این شرایط ببینم.«

محمد مسافری را حاال خیلی ها می شناسند؛ همه آنهایی که طرفدار 
تیم نساجی هستند و همه کسانی که پای ثابت برنامه 90 هستند 
و این شناخته شدن و دیده شدن، اتفاق مهمی در زندگی محمد 
بوده. محمد از اول نابینا نبوده. یک بیماری مادرزادی از 12 سالگی 
ارتباط چشمان او را با دنیای بیرون قطع کرده: »بچه که بودم، 
فوتبال می دیدم و خیلی هم دوست داشتم، اما مادرزادی مشکل 
بینایی داشتم. بینایی ام کم بود و هر روز هم کمتر می شد. تا اینکه 
در 12 سالگی کامال نابینا شدم. از آن به بعد دیگر فوتبال را ندیدم.« 
محمد اول طرفدار استقالل بود: »بچه که بودم طرفدار استقالل 
بودم. همه بازی هایشان را از تلویزیون می دیدم. اتفاقی هم فوتبالی 
شدم. یک روز تلویزیون تماشا می کردم که دیدم فوتبال پخش 
می کند. استقالل هم بازی داشت. همان زمان هم از فوتبال و هم 
از استقالل خوشم آمد.« محمد آن سال ها نمی دانسته که تیمی هم 
به اسم نساجی وجود دارد: »برای من تیم فقط تیم استقالل بود، 
ولی چند سال بعد یکی گفت قائمشهر که خودش تیم دارد، چرا 
طرفدار آن نیستی؟ فهمیدم تیم 17-16 سال است که از گروه 1 
باال نرفته و دیدم تیم شهر خودم است و طرفدارش شدم.« محمد 
»در مدرسه و سر  دارد:  مثل عادل  خوشحال است که دوستی 
کالس همه یکسره از نساجی حرف می زدند. بازی هایش را تماشا 
می کردند و از تیم می گفتند. من انتظار نداشتم کسی بگوید یک 
روز هم بیا تو را به ورزشگاه ببریم. فقط با عالقه حرف هایشان 
را گوش می کردم. عادل این عالقه و هیجان من را دیده بود. یک 
روز گفت می خواهی تو را هم به ورزشگاه ببرم؟ من قبل از آن 
اصال ورزشگاه نرفته بودم. این را که گفت، خیلی خوشحال شدم 
و قبول کردم.« گزارش های عادل در حدی است که محمد حس 
می کند، بازی ها را خودش و با چشمان خودش می بیند: »همان 
بازی اول را که رفتیم اصال حس نمی کردم که عادل برای من 
گزارش می کند، حسم این بود که خودم بازی را با چشم خودم 
می بینم. عادل جوری با من رفتار می کند که من از کاری که برای 
انجام می دهد، احساس معذب بودن نمی کنم. او به جای اینکه 
خودش تماشا کند، مدام حواسش به من است، ولی حس می کنم 

که با عالقه این کار را انجام می دهد و اذیت نمی شود.« 
محمد حاال تنها تماشاگر و هوادار نابینای نساجی نیست. جواد، 
برادر او هم نابیناست. بیماری مادرزادی به او هم رسیده. جواد هم 
عشق این را داشته که به ورزشگاه برود، ولی برای عادل سخت بوده 
که مسوولیت 2 برادر را برعهده بگیرد. روز اول که عادل برنامه 

رفتن به ورزشگاه گذاشته بود، خانواده مسافری به 
سختی قبول کرده بودند: »خانواده قبول نمی کردند 
که من بروم. به عادل می گفتند اتفاقی برای من 
می افتد و ...« ولی حاال هر 2 برادر به ورزشگاه 
می روند: »یکی از دوستان دیگر که شنید جواد هم 
مشکل من را دارد و دوست دارد به ورزشگاه برود، 
چند بازی است که می آید و جواد را با خودش به 

ورزشگاه می آورد.« 
عالقه محمد به فوتبال زیاد است و او خیلی دوست 
دارد که خودش هم بتواند بازی کند، اما عجیب 
است که چرا در این مدت مثل خیلی از نابینایان 
دیگر سراغ گلبال نرفته. محمد در جواب این سوال 
به آرامی می گوید: »قسمت نشده« ولی قائمشهر تیم 
گلبال دارد و او به راحتی می تواند ورزشی را که 
دوست دارد، انجام بدهد، اما محمد با خجالت و 

حجب وحیای خاص خودش می گوید: »باالخره مشکالتی هست 
که نمی توانم.« 

مشکل محمد فقط فوتبال و ورزشگاه و باشگاه رفتن نیست. با 
داشتن یک برادر نابینا، او مجبور بوده به مدرسه بچه های عادی برود. 
خیلی خوب بوده که محمد در این مدرسه دوستانی مثل عادل پیدا 
کرده، ولی این کار سختی های خودش را هم داشته: »کتاب بریل 
اینجا خیلی کم چاپ می شود. من مجبور بودم در مدرسه خیلی 
با دقت درس ها را گوش بدهم تا هفته بعد که معلمان می پرسند، 
بلد باشم. زمان امتحان هم باید جدا از بچه ها و پیش معلم دیگری 
امتحان می دادم. امتحان شفاهی می دادم. بعضی وقت ها کتاب بچه ها 
را می گرفتم و مادرم در خانه درس ها را به من یاد می داد.« محمد 
یک بار هم کنکور شرکت کرده: »قبول نشدم. زیاد عالقه نداشتم 
به فکر  باید  و دوباره شرکت نکردم.« محمد 20 ساله است و 
آینده باشد، ولی فعال آینده برای او نامعلوم است: »خیلی دوست 
دارم شغلی داشته باشم. به چند شرکت هم سر زدم. تنها جوابی 
که می دهند این است که یک نابینا چه کار می تواند بکند. آینده 
من نامعلوم است. خیلی دوست دارم به سمت فوتبال بروم، ولی 
نمی دانم چطوری! دوست دارم کاری انجام بدهم، ولی نمی دانم 
چه کاری. من کاری بلد نیستم.« محمد حسرت روزهای رفته 
را می خورد: »اگر کامپیوتر یا کار دیگری یاد می گرفتم...« اما با 
وضعیت مالی که خانواده او داشته، این امکان نبوده که او به کالسی 
برود و کنار درس حرفه ای یاد بگیرد، حتی اگر یاد می گرفت، باز 
هم کسی اطمینان می کرد کاری که به یک نابینا بسپرد؟ محمد 
که به این مسایل فکر می کند، متوجه مي شود از زندگی عادی 
که بقیه دارند، دور است: »من زندگی ای عادی ندارم. زندگی که 
بقیه دارند و من هم دوست دارم داشته باشم.« بعد از ویدیویی 
که از محمد و عادل در برنامه 90 پخش شد، خیلی از نگاه ها به 
او و افرادی که مثل محمد نابینا هستند، تغییر کرد: »خیلی ها که 
من را می دیدند، می گفتند آن شب گریه کردند و برایم ناراحت 
شدند. من را می بوسیدند و...« اما  ای کاش مسووالن برایم ناراحت 
می شدند. من تنها نیستم که این مشکل را دارم. عادل من را به 
ورزشگاه می برد و کانون هواداران را هم زیرجایگاه به ما جا داده، 
ولی خیلی های دیگر مشکل من را دارند. کاش می شد برای بقیه 
هم کاری کرد. شرایطی باشد که همه نابینایانی که دوست دارند، 
راحت بتوانند فوتبال را از نزدیک ببینند. همه نابیناها بتوانند کاری 

انجام بدهند، شغلی داشته باشند، زندگی عادی داشته باشند و...«

عادل فداکاری می کند. چه کسی است که بخواهد در لحظات پرهیجان 
و حساس بازی، به جای اینکه روی صحنه ها تمرکز کند، آنها را برای 
یکی دیگر تعریف کند؟ عادل یاورزاده چشمان محمد مسافری شده: 
»برای مادر محمد سخت بود که هم محمد را به مدرسه نابینایان ببرد و 
هم جواد را. محمد را به مدرسه ما آورد. دیدم که او هم مثل ما طرفدار 
نساجی است. به او گفتم بیا با هم ورزشگاه برویم. 3 سال است که 
این کار را می کنیم. محمد در کالس کنار دست من می نشست. من 
دوستش داشتم. دوست داشتم که او هم فوتبال ببیند. از همان روز 
اول برایش تصویرسازی می کردم که کدام بازیکن چه کار می کند و 
بازی اش چه شکلی است. من همه موقعیت ها را برایش توضیح می دهم.« 
آنها که به ورزشگاه می روند و بازی ها را از نزدیک تماشا می کنند، 
می دانند تمرکز داشتن روی بازی یعنی چه، به خصوص در صحنه های 
این  می شود،  هیجانی  اینکه خودش  با  همزمان  عادل  اما  حساس، 
پیدا کند:  را  او  بیاورد که محمد هم حس  زبان  به  باید  را  هیجان 
»اذیت نمی شوم. محمد که خوشحال می شود، من هم خوشحالم. 
بازی های نساجی از تلویزیون پخش نمی شود و محمد هم دوست 
دارد بازی ها را ببیند. این کار برای خود من هم تجربه متفاوتی است.« 
کار عادل برای افرادی که به ورزشگاه می رفتند، عجیب بود: »اوایل 
همه خیلی تعجب می کردند، ولی بعدها برایشان عادی شد و به من 
می گفتند دمت گرم. ما یک نیم فصل از روی سکوها بازی را دیدیم. 
بعد که کانون هواداران متوجه محمد شد، ما را به جایگاه ویژه بردند.« 
کانون هواداران نساجی تا جایی که توانسته شرایط را برای محمد 
فراهم کرده: »نساجی افتخارش است که هواداری مثل محمد دارد. 
 کانون محمد را 2 بازی خارج خانه به تهران آورد. بازی پیکان و 

نیروی زمینی. برای محمد و من این سفر خیلی خوب بود.«
محمد فقط تماشاگر بازی ها نیست. عادل او را حتی سرتمرینات تیم هم 
می برد: »آژانس می گیرم و دنبال محمد می روم. با هم به ورزشگاه و حتی 
سر تمرینات هم می رویم. بازیکنان نساجی همه محمد را می شناسند. 
او بعد از بازی به رختکن هم می رود.« عادل هم مثل محمد استقاللی 
است. دبیر پنجم دبستان او را طرفدار نساجی 
کرده: »من تا پنجم ابتدایی طرفدار 
دبیرمان  از  بودم.  استقالل 
پرسیدم که شما استقاللی 
هستید یا پرسپولیسی؟ او 
گفت: »من طرفدار نساجی 
هستم.« تازه آن زمان بود که 
متوجه شدیم شهرمان یک 
تیم دارد. خانواده مان 
نبود و ما  فوتبالی 
نداشتیم  هم خبر 
وجود  نساجی 
آن  از  دارد. 
بعد  به  زمان 
شدیم طرفدار 

نساجی.«

عادل یاورزاده:
خوشحالی محمد خوشحالم می کند

پدر محمد مسافری:
تنها تفریح محمد 
همین رفتن به 
ورزشگاه است

محمد مسافری:
با عادل هرگز احساس معذب   بودن نمی کنم
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رفاقت ناب و بی چشمداشتی که نمونه ای از آن را در این گوشه از جهان دیدید، در بسیاری از نقاط دیگر جهان هم می توان سراغ گرفت؛ چراکه رفاقت هیچ حدومرزی نمی شناسد و اینجا و آنجا ندارد. به عنوان نمونه، چندی پیش، بسیاری از خبرگزاري هاي مشهور ماجراي یک دوستي و 
عشق ناب را گزارش دادند که به موجب آن، یک پسربچه  ٧ ساله آمریكایي براي مداواي دوست صمیمي خود به هر دری زد و دست آخر درآمد 30 هزار دالري خودش را به او هدیه داد. این دوست بیمار، پسري ٧ ساله به نام یونس پورنظریان ساکن آمریكا بود که از یک بیماری سخت و 
صعب العالج کبدی رنج می برد. دیلن، دوست یونس، وقتی از رنج و بیماری دوستش باخبر شد، تصمیم گرفت برای کمک به درمان دوستش دست به هر کاری بزند. ابتدا پدر و مادر دیلن برای کمک به پسرشان به او پیشنهاد دادند با فروش لیموناد، درآمدی به دست آورد تا آنها هم به او 
کمک کنند و از این طریق هدیه  مالی مناسبی به خانواده یونس تقدیم کنند. اما وقتی این کار به درآمد دلخواه آنها منجر نشد، والدین دیلن به او کمک کردند تا کتابی از خاطراتش در این باره بنویسد و سهمی از درآمد فروش کتابش را به دوستش هدیه کند.کتاب نوشته و چاپ اینترنتی شد و 

هر نسخه از آن دست کم به مبلغ 20 دالر به فروش رفت و به این ترتیب، رفاقتی که بین دیلن و یونس شكل گرفت، عمیق تر و مشهورتر شد.
او تاکنون با کمک خانواده اش و از طریق فروش کتاب، برای دوست خود مبلغ 30 هزار دالر جمع آوری کرده است. دیلن می گوید امیدوار است با این کار و با لطف خدا، دوستش هرچه زودتر درمان شود.

3پرونده سالمت شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج

)هوادار  محمد  دوستي  از  میثاقي  محمدحسین  گزارش 
نابیناي طرفدار تیم فوتبال نساجي قائمشهر( با عادل )رفیق 
شفیقي که زبانش را مهربانانه  چشمان محمد کرده بود(
مثال درخشاني از دوستي است. به بهانه رفاقت و مهري 
که محمد و عادل به رخمان کشیدند، یازده مالحظه در 

باب دوستي در پي مي آید:
يكم. ما با هم دوست مي شویم تا تصویري که از خود 
داریم را تصحیح کنیم. ودیعه دوستي، نگاهي است که از 
منظر دیگري به دست آورده ایم. بخش مهمي از تصویري 
که از خود داریم، نتیجه نگاهي است که دوستاِن روراست 

به ما مي کنند.
نثار دوست کرده اند، هوشیارترند  به لطفي که  دوم. مردمان در دوستي، 
تا به مهري که از او گرفته اند. خودخواهي، لذت دوستي را کم مي کند و 

انصاف را مي ستاند.
سوم. درخت دوستي زماني نشانده مي شود که دغدغه ها و سپس رازهایمان 
را به فرد دیگری بگوییم. وقتي جهان کسي را آن چنان فراخ مي بینیم که 
سفره دلمان را برایش پهن کنیم، پرچم سفید دوستي را باال گرفته ایم. البته 
اگر کسي بي محابا در هر مجالي سفره دل بگشاید و راز و رمز روزگارش 
را برمال کند، آسیب خواهد دید و اعتمادش را حتي به دوستان اصیل و 
اصلي اش از دست خواهد داد. از این ها مهمتر آن است  که چه در هواي 
دوستي و چه در غبار قهر، رازپوشي کنیم. بیشترین پشیماني عاید کساني 

است که راز دوست سابقشان را برمال کرده اند.
قطع و وصل مي شود،  روز  روزگار، هر  تالطم  در  که  رابطه اي  چهارم. 
دوستي نیست؛ بلكه تبادل خودخواهي افرادي است که مي خواهند یكدیگر 
را تصاحب کنند. دوستي، سرشتي نامشروط و بخشنده دارد. راز دوستي 
به تعبیر حافظ آن است که سررشته نگاه داشته شود. دوستي به خصوص 

در دوران ما سخت محتاج هوش هیجاني متناسب است.
پنجم. ارسطو بر این باور بود که آدمیان دوست مي شوند براي لذت، یا 

آنكه سودي ببرند یا آنكه رفاقت، آنها را به ساحل فضیلت بكشاند. ما 
متوسط ها انتظارمان از دوستي، شاید هر سه اینها باشد. گرچه که هر قدر 
سهم سود و لذت را به فضیلت بدهیم، دوستي پایدارتري خواهیم داشت.
ششم. الگوي آدم ها در دوستي به طرز غریبي به نحوه تعامل آنها با جهان 
و حتي خودشان وابسته است. کسي که حرمت خود را نگاه نمي دارد، 
دوستي را نیز حرمت نخواهد کرد. همچنین کسي که تمام روزگار را چرتكه 
مي اندازد، دوستانش را نیز با محاسبه، هر روز سبک و سنگین مي کند و 
در نهایت از دستشان خواهد داد. حواسمان باشد، نحوه دوستي کردنمان، 

آیینه اي از احواالت و خلقیات ماست.
هفتم. شرط دوستي پایدار و اصیل آن است که آدمي پیوسته خود را جاي 
دیگري بگذارد. به خصوص آن هنگام که کامال خودش را محق مي داند و 
دیگري را بي مروت و بي انصاف تلقي مي کند. حتي آن زمان که احساس 
دیگران  منظر  از  مدام  انسان  که  است  بزرگي  هنر  مي کند!  نارو خوردن 

خودش و جهان مشترکش با دوستش را نظاره کند.
هشتم. دوست آن باشد که از موفقیت دوستش چنان خشنود شود که انگار 

خودش آن را به دست آورده است. شهرت و ثروت و توفیق عملي و 
علمي ِ دوست، نه تنها حسرت برنمي انگیزد بلكه شادمانش مي کند و البته 

توقعي هم به بار نمي آورد.
یادي  تا سال  آنهایي اند که سال  توریستي و سوپرمارکتي،  نهم. دوستان 
نمي کنند و حضوري ندارند اما ناگهان سر بر مي آورند و به بهانه رسم 
دوستي متقاضي فالن چیزند. دوستي به خصوص در جهان جدید قرار 
نیست در دسترس بودن مدام باشد اما دوستان خوب و اصیل حتي اگر 

مدت ها نباشند مهرشان را بر ضمیر دیگري زده اند.
دهم. جهان جدید، آدم ها را پخش کرده است. دوستي هاي کنسروي و یک 
وعده اي، بیشتر از آنكه دوستي باشند، آشنایي اند. رفاقت دشواري حضور 

و پایداري بر پیمان است.
يازدهم. موالنا دوستي را پیوسته ترین چیز جهان مي دانست:

»دوستی در اندرون خود خدمتی پیوسته است
هیچ خدمت جز محبت در جهان پیوست نیست«

آرزو مي کنیم عادل و محمد رفاقتشان همواره پیوسته باشد.

روان شناسان معتقدند دوستی هسته اصلی اجتماعی شدن 
است. دوستی با همساالن در زندگی اجتماعی کودکان 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است. جالب است بدانید این 
موضوع حتی در مورد برخی جانوران نیز صدق می کند. 
هری هارلو در مطالعه ای که روی میمون ها انجام داد، متوجه شد، بچه 
میمون هایی که از ابتدای تولد تنها با مادرشان بزرگ شده بودند و هیچ 
ارتباطی با همساالنشان نداشتند، از نظر اجتماعی و جنسی ناهنجاری 
پیدا کردند و جالب تر اینكه میمون هایی که از وجود مادر محروم، اما 
با همساالنشان بزرگ شده بودند، الگوهای رفتاری بهنجارتری داشتند. 
دوستی گاهی 2 فرد را که در 2 قاره جدا زندگی می کنند به هم متصل 
نگه می دارد. گاهی 2 نسل یا 2 نژاد را به هم مرتبط می کند و البته در 
دنیای امروز دوستی هایی وجود دارند که 2 نفر فقط از طریق اینترنت 

و در دنیای مجازی به هم متصل شده اند.
دوستی چه فوایدی دارد؟

محققان برای اثبات این موضوع به 2  دوستی ما را قوی تر می کند – 
گروه از دانشجویان مطالبی ارائه کردند و به آنها گفتند باید در مقابل 
جمعیت به هر سوالی که درباره موضوع پرسیده می شود، پاسخ درست 
بدهند. این کار برای همه دانشجویان سخت و آنها را دچار استرس کرده 
بود، اما نهایتا یكی از گروه ها این کار را بهتر انجام داد و آن، گروهی 
بود که افرادش اجازه داشتند بهترین دوستشان هنگام مراحل کار، آنها 
را همراهی کند. این محققان با اندازه گیری هورمون های استرس )که 
کورتیزول مهم ترین آنهاست( متوجه شدند این هورمون ها در افرادی 
که همراه دوستشان بودند، پایین تر بود و این موضوع نشان می دهد آنها 
کمتر نگران بودند. تحقیقات دیگری نشان داد افراد باال رفتن از کوه یا 
پیاده روی در مسافت های طوالنی را کنار یک دوست آسان تر و کوتاه تر 

برآورد می کنند.
به  دوستان صمیمی  می کنند-  تصحیح  را  یكدیگر  رفتارهای  دوستان 
رفتارهای درست و نادرست یكدیگر واکنش نشان می دهند و از طریق 
تشویق رفتارهای درست و تنبیه رفتارهای نادرست، به الگوهای رفتاری 
یكدیگر بازخورد خواهندداد. درواقع، دوستان برای یكدیگر هنجاریابی 
می کنند. اینكه چطور باید لباس پوشید؟ در مدرسه چطور رفتار کرد؟ 
به چه موسیقی ای باید گوش داد و هنگام محاوره از چه کلماتی استفاده 
کرد؟ و... مسائلی هستند که هنجار یا ناهنجار بودن آنها را -مخصوصا 

در دوران نوجوانی- دوستان تعیین می کنند.
دوستان برای هم الگو می شوند- به این معنی که یادگیری مشاهده ای بین 
دوستان رواج بسیاری دارد و آنها در زمینه اخالق، تحصیل، نگرش های 
را  یكدیگر  نابهنجار،  رفتارهای  متاسفانه  حتی  و  سیاسی  و  اجتماعی 

مالک قرار می دهند.
چرا بعضی افراد راحت تر دوست پیدا می کنند؟

ویژگی های زیادی وجود دارد که در محبوبیت یا عدم محبوبیت افراد 
مخصوصا بین همساالن نقش دارند. معموال افرادی که در خانواده های 
قاطع و اطمینان بخش رشد یافته اند، دوستان خوبی می شوند. همان طور 
که می دانید 4 شیوه فرزندپروری وجود دارد؛ فرزندپروری مستبدانه، 

فرزندپروری آسانگیرانه، فرزندپروری بی اعتنا، فرزندپروری مقتدرانه
افرادی که با روش مستبدانه بزرگ شده اند، غالبا مضطرب و دمدمی مزاج اند 
و کمتر مورد مهرورزي و محبت قرار گرفته اند، بنابراین نمی توانند دوستان 
خوب و بامحبتی باشند. برعكس افرادی که با معیارهای آسانگیرانه بزرگ 
شده اند، قادر به درک متقابل افراد نیستند و متوقع و اهمال کارند و به 
خواسته های دیگران احترام نمی گذارند، بنابراین دوستان خوبی نخواهند 
بود. والدین بی اعتنا انرژی کمی برای فرزندانشان صرف می کنند و فقط به 
نیازهای پایه ای مثل خوراک، پوشاک و... توجه دارند، اما طرد کننده و سرد 

هستند، بنابراین فرزندانشان هرگز همدلی و مراقبت کردن که الزمه دوستی 
عمیق است، فرانمی گیرند، اما والدین مقتدر و مهربان، روابط نزدیكی با 
فرزندانشان دارند. آنها از روش های کنترل سازگارانه استفاده می کنند و 
شیوه های انضباطی آنها به جای تنبیهی بودن، حمایت کننده است. این 
افراد به تالش هاي کودک برای جلب حمایت و توجه پاسخ مي دهند و 
از تقویت هاي مثبت بیشتري استفاده مي کنند. به عالیق فردي کودک خود 
احترام می گذارند و ویژگي هاي خاص او را می شناسند. فردی که در 
چنین خانواده ای رشد یافته باشد، یاد گرفته که در عین گرم و صمیمي 
بودن، باثبات و مقتدر باشد. چنین فردی می تواند دوستی قابل اطمینان 

و تكیه گاهی محكم باشد و با هنجارهاي اجتماعي بهتر سازگار شود.
دوستی میان کودکان و نوجوانان چه تفاوت هایی با هم دارد؟

دوستی های دوران کودکی معموال کم عمق تر از دوران نوجوانی هستند. 
اطالعات  و  دارند  بیشتری  وفاداری  توقع  خود  دوستان  از  نوجوانان 
شخصی بیشتری را با آنها درمیان می گذارند. آنها رازداری و حساس 
بودن نسبت به دیدگاه دیگری را از ارزش های مهم دوستی می دانند. 
نوجوانان در سال های اولیه نوجوانی، افرادی را برای دوستی برمی گزینند 
که تا حدودی به آنها شباهت داشته باشند، اما به تدریج مالک ها تغییر 
می کنند و دوستانی صمیمی تر می شوند که از نظر نگرش ها، عالیق و 

ارزش ها شبیه تر هستند.
معموال دختران زودتر و عمیق تر از پسران دوستی می کنند. دختران به 
صورت گروه های 2 یا 3 نفری و پسران در گروه های وسیع تری دوست 
می شوند. دوستی دختران بین 14 تا 16 سالگی تحكیم می یابد و در موارد 
بسیاری از لحاظ عاطفی بسیار عمیق است. آنها افكار، احساسات و اسرار 
زندگی شان را با هم درمیان می گذارند. احساس مالكیت و حس حسادت 
و با کوچک ترین نشانی از بی وفایی، خشمگین شدن، میان دختران نوجوان 
رواج بسیاری دارد، اما شدت عواطف در پسران به اندازه دختران نیست. 
مبنای دوستی در آنها غالبا عالقه مندی به فعالیت های مشترک و همكاری 
گروهی است. پسرانی که با هم دوست هستند، اغلب ساعات زیادی را 
با هم سپری می کنند. دختران با دوستان نزدیک خود اطالعات بیشتری 
رد و بدل و با هم بیشتر صحبت می کنند، اما پسران اغلب با دوستانشان 

به فعالیت های اجتماعی و ورزشی می پردازند.
حساس  و  ظریف  فرآیندی  دوستی  کل،  در 
است و افراد برای کسب استقالل از والدین و 
هویت یابی به آن نیاز دارند، اما بسیاری از والدین 
از دوستی و گرایش شدید فرزندانشان به گروه 
همساالن، نگران می شوند و احساس می کنند 
دیگر نمی توانند کنترلی روی فرزندانشان داشته 
باشند. گروهی از محققان این موضوع را محور 
تحقیقات خود قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 
که در مرحله ای از زندگی، وابستگی زیاد به 
همساالن، مرحله ای الزم در رشد خودمختاری 
نوجوانان محسوب می شود. نوجوانی که تالش 
می کند از والدینش مستقل شود، نیاز به حمایت 
و احساس امنیتی دارد که همساالنش برایش 
فراهم می کنند. پس اگر نوجوان با والدینش 
صمیمی و آنها را قبول داشته باشد و در عین 
حال با شیوه ای باثبات پرورش یافته باشد، 
ارزش های والدین را درونی سازی می کند 
و خودش می تواند همساالنش را به درستی 
محک بزند و هنگامی که مردد شود، حتما 

از والدینش کمک می گیرد.

نوع  در  دقت  کمی  با 
می توانیم  آدم  ها  روابط 
که  ببینیم  وضوح  به 
انگار دوستی های عمیق 
و ریشه دار می روند که به تاریخ بپیوندند. بین نوجوانان امروز کمتر 
می بینیم که کسی با توجه به خصوصیت منحصر به فرد یک نفر، دوستی 
عمیقی با او ایجاد کرده باشد و سال ها او را کنار خود نگه دارد. تفاوتی 
نگه داشتن  برای  بچه ها  باشد.  چه  دوست  این  جنسیت  نمی کند  هم 
هم  بلكه ضرورتی  نمی کنند،  تالش  نه تنها  دوست  یک  با  رابطه شان 
نمی بینند وقت بگذارند. وقت گذاشتن برای یک دوست، همدلی کردن 
و تالش برای ماندن در یک رابطه مهارت می خواهد. آنها چنین مهارتی 
را یاد نگرفته اند. شاید والدین ضرورتی ندیده اند که به کودک خود 
دوستیابی و حفظ دوستی ها را بیاموزند. بچه های ما از 3 سالگی تمایل 
دارند دوست پیدا کنند و با همبازی شان وقت بگذرانند. آنها با زبان 
شیرین کودکی، به راحتی به کودک دیگری که همجنس یا غیرهمجنس  
آنهاست، نزدیک می شوند و می گویند: »با من دوست می شی؟!« اگر 
پدر و مادرها آگاه باشند و زمینه این دیدار مجدد را در پارک، شهر 
کتاب و هر جایی فراهم کنند، بچه ها به راحتی دوست پیدا می کنند و 
با کمک این والدین تسهیل گر، ارتباط برقرار کردن را می آموزند. کم کم 
که دیدند از بین این دوستان کسی شباهت بیشتری به خودشان دارد و 
از بودن با او لذت می برند، دوست یا دوستان صمیمی خود را انتخاب 
می کنند و می آموزند دوستی های عمیقی ایجاد کنند. در یک دوره و با 
روند رشد طبیعی کودک این اتفاقات به سادگی می افتد، چنانكه برای 
ما و نسل های قبلی ما افتاد، اما چرا اکنون بچه های ما در دوستیابی 
نیست؟ چرا شیوه دوستی،  دارند؟ چرا دوستی هایشان عمیق  مشكل 
قوانین ارتباط با دوست و حتی طریقه صحبت کردن دوستان با هم 
با تغییر  عوض شده؟ اگر دوست دارید مشكل را ریشه یابی کنید و 
و اصالح شیوه فرزندپروری تان کمک کنید تا بچه ها از داشتن فواید 
بیشمار دوست در زندگی شان بهره مند شوند، این چند نكته را خوب 
به خاطر بسپارید. شاید بچه های نسل امروز که اغلب هم تک فرزند 
هستند، بیش از هر چیز به داشتن یک رابطه عمیق دوستی نیازمند هستند.

1( بچه ها را از دنیای مجازی به سمت تجربه دنیای واقعی سوق دهید. 
وقتی کودکتان مدام در شبكه های مجازی باشد و بازي هایش مجازی 
و حتی دوستانش مجازی، چطور از او انتظار دارید ارتباط با یک آدم 
واقعی و تجربه لطیف و پر از هیجان بازی با یک دوست و هم صحبتی 

با او را درک کند و هیچ چیز را معادل آن نداند؟
بچه هایی که از کودکی پای تبلت نشسته و »پو« بازی کرده و از یک 
موجود مجازی مراقبت کرده و به او غذا داده اند، جایزه گرفتن هایشان 
هم مجازی بوده، آنها چطور می خواهند روابط عاطفی واقعی را درک 
کنند؟ پس بچه های ما نیاز دارند وارد دنیای واقعی شوند. به سرعت آنها 
را با بازی های سنتی و قدیمی آشنا کنید و دسته جمعی در خانواده یا در 
پارک و کنار دوستان با آنها همبازی شوید. برای کودکتان گل بخرید و 
بخواهید مراقبت از آن را برعهده بگیرد. با او خاله بازی کنید تا واقعیت 
بازی را لمس کند چراکه آرایش کردن عروسک  باربی ها و لباس پوشاندن 
به آنها شباهتی به بازی جدی زندگی در خاله بازی ندارد. ظرف های 
بازی را بشویید و در آن خوراکی بریزید تا واقعا حس کند روی اجاق 
غذا می پزد. کودک در این شرایط برای همبازی و دوستش غذا می ریزد، 
با هم می خورند و بازی می کنند. در بازی های سنتی، همدلی، گذشت، 
تقسیم کردن و حتی مراقبت از هم گروهی ها وجود دارد. به خاطر دارید 
که وقتی در کودکی هفت سنگ بازی می کردیم، باید مراقب بودیم که 
هم گروهی مان آسیب نبیند، اما امروزه بچه ها در بازی  مجازی »کلش« 
مدام مترصد این هستند که دیگری را نابود کنند و تا کسی حواسش 
نیست، قلعه او را ویران کنند و جایزه هم بگیرند. شاید در نگاه شما 
این موضوع بسیار ساده و قابل اغماض باشد، اما همین بازی ها به مرور 
در ضمیر ناخودآگاه کودک تاثیر می گذارد و به او می آموزد برای کسب 
جایزه و امتیاز بیشتر تالش کن، حتی به قیمت نابودی هم گروهی و 
دوستت. فقط خودت را ببین و به هیچ کس فكر نكن. حاال خودتان پاسخ 
بدهید؛ کودکتان که همه سرگرمی اش بازی »کلش« است، می تواند با یک 
دوست واقعی در رابطه بماند؟ او مدام دوست های دختر یا پسر خود 
را عوض می کند. اصال برای شنیدن حرف یک دوست وقت نمی گذارد 
و تالشی نمی کند که رابطه ای را حفظ کند. همین بچه  وارد اجتماع 
می شود و ازدواج می کند. آیا او برای نگهداری رابطه خود مهارتی دارد؟ 
آیا تمام تالشش را برای حفظ آن می کند یا فقط به فكر عوض کردن 
آدم های اطراف خود است و برایش تفاتی نمی کند این یک 

دوست قدیمی است یا هر کسی دیگر؟

2( مورد دومی که باز هم به دلیل شیوه تربیتی ما و آموزشی 
که خواسته و ناخواسته به بچه ها داده ایم، ایجاد شده و سد 
راه دوستی های عمیق آنهاست، برمی گردد به اینكه به بچه  
می آموزیم: »حق خودت را بگیر، اگر یه دونه بهت زد، تو 
دوتا بزنش، تو کار خودت را انجام بده، اون مشكل خودشه.« 
در این شرایط ما نه تنها همدلی را به بچه ها یاد نمی دهیم، 
بلكه می گوییم: »حق خودت را بگیر ولو با تعرض به حقوق 
روی  پا  اینكه  قیمت  به  ولو  بكش  باال  را  دیگران. خودت 

شانه کسی بگذاری!«

3( مورد سوم هم نبود الگوی مناسب است. بچه هایی که در 
زندگی خانوادگی پدر و مادر خود را همدل با دیگران می بینند، 
ارزش گذاری والدین را برای آدم ها به خصوص دوستان قدیمی 
نظاره می کنند. این بچه ها در عمل می آموزند که دوست گوهر 
گرانبهایی است که باید برای به دست آوردن و از همه مهم تر 

حفظ او تالش کرد.

اخالق رفاقت

فرزندپروری رفاقتروان شناسی رفاقت

رفاقت مرز ندارد

 دکتر 
حمیدرضا 

نمازی
عضو گروه 

اخالق پزشکی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

 دکتر هانیه 
زایررضایی

 دکتر میترا حکیم شوشتری
روان پزشک کودک و نوجوان، 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

ایران
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سلسله مراتب نيازهاي طبيعي انسان كه آبراهام 
مزلو )Maslow( آن را مطرح كرده، به »هرم 
مزلو« معروف است. در اين هرم، نيازهاي پايه اي 
كه همه موجودات زنده در آنها شريك هستند در 
قاعده قرار دارند و نيازهاي ديگر كه به تدريج از 
شماره دارندگان آنها كاسته مي شود، به ترتيب 
در مرتبه باالتر قرار مي گيرند و به اين شكل در 
تجسم سه بعدي يك هرم تشكيل مي شود. گرچه 
در بازنمايي دوبعدي بر صفحه كاغذ اين سلسله 
مراتب به شكل يك مثلث تصوير خواهد شد.

انسان ها نیازهاي متنوع و متعددی دارند. برخي 
نیاز دارند به دیگران محبت كنند و عده اي نیاز 
دارند لباس هاي گرانقیمت بپوشند. افرادي احساس 
نیاز مي كنند كه به قله اورست صعود كنند. برخي 
دیگر نیاز به سرودن شعر دارند. برخي نیاز دارند 
ممكن  نیاز  این  به  رسیدن  براي  و  شوند  تنبیه 
انسان ها  از  تعدادي  شوند.  جرم  مرتكب  است 
نیاز دارند هر بار به شیئی دست مي زنند، دست 
نیاز  به آب و غذا  مردم  بشویند. عموم  را  خود 
دارند. برخي نیاز دارند روزي 10 ساعت بخوابند، 
 6 به خواب حداكثر  مردم  برخي  نیاز  برعكس، 

ساعت در شبانه روز است.
مالحظه مي كنید نیازها تا چه حد متنوع است. شاید 
به تعداد همه موجودات زنده، نیاز وجود داشته 
باشد. برخي نیازها در بررسي كلي، جنبه بهنجار 
دارند، ولی تعدادي از نیازها جنبه بیمارگونه دارند 
)مانند نیاز یک فرد وسواسي به شستشوي دست ها( 
و برخي نیازها هم جنبه تبهكارانه دارند، مانند نیازي 

كه برخي افراد براي قانون شكني حس مي كنند.
ابراهام مزلو، روان شناس آمریكایي، كوشید نیازهاي 
طبیعي و بهنجار انسان را طبقه بندي كند تا شناسایي 
آنها آسان تر و امكان رسیدن به یک فرضیه درباره 
نیازهاي طبیعي هم فراهم شود. به این ترتیب او 6 

طبقه از نیازهاي بهنجار را شناسایي كرد.

نیازهای فیزیولوژیک
در پایین ترین پله، نیازهاي فیزیولوژیک درجه 1 
قرار گرفته است. اگر این نیازها برآورده نشود، 
موجب از دست رفتن زندگي مي شود. از جمله 
آب،  هوا،  به  نیاز  به  كرد  اشاره  باید  نیازها  این 

خوراك، استراحت و خواب.
در پله بعدي نیازهاي فیزیولوژیک در درجه 

دوم قرار دارد. اگر این نیازها برآورده نشود، گرچه 
موجود زنده باقي مي ماند، اما زندگِي گونه او به 
خطر مي افتد. نیاز جنسي، نیاز به رفع كنجكاوي و 
رفع مالل به وسیله تحرك و ورزش از این جمله 
محیط  به  راجع  كنجكاوي  به  بشر  پاسخ  است. 
اطرافش باعث شد دنبال كشف نقاط دیگر باشد 
و در نتیجه گونه بشر در سراسر جهان پراكنده شد. 
و  دویدن  و  پریدن  مانند  بازي هایي  با  كودكان 
قایم باشک، قواي حركتي و حسي خود را تقویت 
مدرسه بازی،  قبیل  از  بازي هایي  با  و  مي كنند 
نقش هاي  ایفاي  براي  دكتربازي  و  میهمان بازي 
آینده خود در جهان آماده مي شوند. در گونه هاي 
جانوري دیگر نیز چنین است. براي نمونه، یک 
بچه گربه پس از اینكه شیر خورد و استراحت كرد، 
تمایل به بازي و جست و خیز دارد. او عضالت 
و حواس پنجگانه خود را تقویت مي كند و براي 
شكار كردن آماده مي شود. با باال رفتن از درخت 
یا رفتن به لب بام مي خواهد به آنچه بیرون از خانه 
مي گذرد، آگاه شود. به این ترتیب او براي ایفاي 
نقش خود به عنوان یک گربه بالغ آماده مي شود.

نیازهای مربوط به ایمنی و دوری 
از خطر

دوري  و  امنیت  به  مربوط  بعدی،  پله 
از خطر است. جانوران براي خود النه 

مي سازند یا در غارها مأوا مي گیرند. 
از آسیب سرما  این ترتیب  به  آنها 

و گرما و جانوران دیگر مصون 
مي مانند. انسان شب ها به خانه 

مي رود و هنگام استراحت در 
و پنجره را مي بندد. شهرها 
نیروي پلیس و آتشنشاني 

و كشورها ارتش دارند. 
همه این موارد براي 

و  امنیت  تامین 
ماندن  مصون 

خطرات  از 
است. 

تا  آنچه 
كنون 
گفته 

شد، بیشتر با نیازهاي مادي ارتباط دارد، 
اما پله هاي بعدي به موضوعاتي فراتر 

مي پردازند.

نیاز به عشق، پیوستگی، 
دوست  داشتن و 

دوست داشته شدن
نیازهاي  از  بعدی  طبقه 

بهنجار، نیاز به عشق 
پیوستگي است.  و 

انسان تمایل دارد 
مورد عشق و 

قرار  عالقه 
بگیرد 
در  و 

به  عشق  و  محبت  هم  او  مقابل، 
دیگران نشان دهد. كودكی كه غذا 
خورده، استراحت كرده، به بازی 
هم پرداخته و سرپناه امنی هم 
به  پیوستگی  به  نیاز  دارد، 
دیگران، دوست داشتن و 
را  داشته شدن  دوست 
او  می كند.  احساس 
پدر  عشق  مشتاق 
است.  مادر  و 
دارد  دوست 
دیگر  شبیه 
همساالن 

خود 

رفتار كند تا او را بین خود بپذیرند. او كسانی را 
كه مثل خودش هستند از خود می داند و كنارشان 
احساس تعلق و پیوستگی می كند. اگر این نیاز در 
محیط خانه و مدرسه برآورده نشود، آن گاه كودك 
و نوجوان مستعد پذیرفتن دوستی هایی می شود 
گروه های  در  عضویت  نیست.  او  به صالح  كه 
از این جمله  قانون شكن و دوستی های خیابانی 
است. طرفداران متعصب تیم های ورزشی عموما 
افرادی هستند كه به وسیله تعلق به جمع هواداران آن 
تیم احساس پیوستگی می كنند و تشویق طرفداران 
دیگر تیم برای آنها به معنی دوست داشته شدن 
است و عشق خود را نیز نثار بازیكنان می كنند. 
اشكال كار این است كه آنها جهان را به صورتی 
دوقطبی می بینند؛ یعنی افرادی كه مانند من هستند، 
به رنگ خاصی توجه  مانند من فكر می كنند و 
دارند، خوب اند. در مقابل، كسانی كه مانند من 
نیستند یا مثل من نمی اندیشند یا رنگ دیگری را 
می پسندند، غیرخودی و بد هستند. ریشه بسیاری 
از اختالف ها در جهان همین تفسیر ساده اندیشانه 
دوقطبی و به معنی انحراف در پله چهارم سلسله 

مراتب نیازهای بهنجار انسان است.

نیاز به احترام و عزت نفس
پله بعدی، نیاز به احترام و عزت نفس 
است. زمانی كه نیاز انسان به عشق و 
پیوستگی هم برآورده شد، شخص 
دیگران  احترام  مورد  می خواهد 
دیگران  كه  زمانی  بگیرد.  قرار 
گذاشتند،  احترام  فرد  به 
فرد  می كند  احساس  او 
شایسته و مفیدی است 
و در نتیجه عزت نفس 
می یابد.  افزایش  او 

دستاوردهای 
راه  افراد، 
كسب احترام 
است. این 

دستاوردها می تواند گرفتن باالترین نمره در امتحان 
باشد، یا تهیه خوشمزه ترین غذاها به وسیله كدبانو، 
دستیابی به ركورد جدید از سوی یک ورزشكار 
یا انجام دادن مسوولیت شغلی به نحو احسن. در 
برخی افراد، نیاز به كسب دستاورد جنبه افراطی 
به خود می گیرد. این گروه معتاد به كار می شوند 
و دیگر نتایج كار برایشان مهم نیست، بلكه خودِ 
گذراندن  به سرگرمی،  آنها  می یابد.  اهمیت  كار 
اوقات با خانواده و مالقات با دوستان بی توجه 
بدون  12شب  ساعت  تا  كه  كارمندی  می شوند. 
دریافت اضافه كار در اداره به كار می پردازد، یا 
نوع   8 میهمانی دوستانه  در  خانم خانه داری كه 
غذا تهیه كرده و به اندازه ای سرگرم پذیرایی از 
میهمانان است كه وقت نشستن نزد آنها را ندارد، 

از جمله معتادان به كار هستند.

نیاز به خودشکوفایی
و سرانجام، در راس هرم، نیاز به خودشكوفایی 
وجود دارد؛ یعنی محقق كردن آنچه خداوند در 
فطرت پاك انسان به ودیعه گذاشته است. افراد 
خودشكوفا انگشت شمار هستند. مزلو در بررسی 
انگشتان  اندازه  به  فقط  نفر،  هزار   3 به  نزدیک 

دستان، افراد خودشكوفا یافت.
افراد خودشكوفا زندگي را به صورت معجزه اي 
همیشگي مي بینند. براي آنها رویدادهاي كوچک 
زندگي هم شادي آور است. این افراد در وزش 
و  باران  بارش  خزان،  برگ هاي  رقص  نسیم، 
انسان ها،  مي بینند.  را  زیبایي  خورشید  دمیدن 
آفریده هاي جاندار خداوند و همه مظاهر  دیگر 
به  قادر  احترام و عشق مي نگرند.  با  را  آفرینش 
همدلي با همه موجودات زنده هستند. در جریان 
جویبار، رمزي از زندگي و حركت را درمي یابند. 
در آسمان پرستاره شب عظمت و زیبایي زندگي 
را حس مي كنند و مي كوشند با كشف روابط بین 
رویدادها به دانش و با آفرینش روابط جدید بین 
افراد  این  یابند.  دست  هنر  زیبایي  به  پدیده ها 
فیلسوف  اجتماعي،  مصلح  هنرمند،  دانشمند، 
كدبانوي  مادر  و  مهربان  آموزگار  انساندوست، 
خانه هستند. آنها همان همسایه ما هستند كه در 
زمستان دغدغه غذا و پناهگاه پرندگان و گربه ها 
را دارد، همان كارگري هستند كه تا جنس بي عیب 
تحویل ندهد، احساس رضایت نمي كند. حافظ، 
فردوسي، بتهوون، گاندي، گالیله و رازي از جمله 
این افراد هستند. آنها خداوند، زیبایي، عظمت، 
دقت و سادگي و ظرافت را بر ما آشكار مي كنند 
مراتب  سلسله  هرم  راس  در  درستي  به  و 

نیازهاي بهنجار جاي گرفته اند.

یكی از استادان خوبم می گفت: »اگر والدین می دانستند اهمیت یک دوست خوب در 
زندگی فرزندشان چقدر است، برای بچه هایشان دوست می خریدند.« فراهم كردن بستر 
مناسب برای دوست یابی، یكی از وظایف پدر و مادرهاست. بچه های ما در مهد و مدرسه 
همسن و سال های خودشان را می بینند و با آنها بازی می كنند، اما نزدیک تر شدن و پیدا 
كردن شباهت ها و تفاوت ها مستلزم دخالت و همكاری والدین است. گاهی فرزندمان درونگراست و خصوصیاتی را از ما به ارث 

برده كه به راحتی به كسی اعتماد نمی كند و رابطه برقرار نمی كند. این ما هستیم كه می توانیم كمكش كنیم 
و معیارهای درست انتخاب دوست را به او یاد بدهیم. صرفا ظاهر زیبا یا نوع پوشش معیار ما نباشد؛ 
همان طور كه همدلی و دوستی بین فرد نابینا و معلول با یک شخص سالم میسر شده، همان طور كه قوم و 

نژاد متفاوت نتوانسته حد و مرزی برای عشق و محبت بین انسان ها شود. ما می توانیم به بچه ها بگوییم آدم ها 
را با تفاوت هایی كه دارند، بپذیرند و دوست بدارند. مدت هاست با همكارانم روی شناسایی، تشخیص 
و درمان بچه هایی كه مشكالت روان پزشكی دارند، كار می كنیم و تالش داریم به همه مردم بگوییم باید 
برایمان مهم باشد كه كسی به خاطر نیاز مالی مجبور نشود درمان خود را رها كند؛ چراكه امكان دارد همین 

فرد افسرده، پرخاشگر، مضطرب یا مبتال به بیماری های روانی دیگر روزی سر راه ما یا فرزندمان قرار گیرد 
و دوست، همكار یا حتی شریک زندگی ما شود. اگر امروز و دیگران، نسبت به سالمت یا بیمار بودنشان 
بی تفاوتیم، خوب است در گوشه ای از ذهن خود به این فكر كنیم كه وضعیت او چه تاثیری بر زندگی 

و آینده من و جامعه ام خواهد گذاشت. فقط در این صورت است كه می توانیم با همدلی دست یاری 
به سوی بیماران روان پزشكی، خصوصا بچه ها كه آینده ساز كشور هستند، دراز كنیم. چه بسا روزی 
فرزند شما بتواند مانند این 2 دوست كه با همدلی توانستند یک بیماری جسمی را شكست دهند، كنار 

دوستی قرار بگیرد كه كمرویی و خجالت، اضطراب یا درخودماندگی او را درمان كند یا الاقل برای 
بهبود شرایطش بكوشد. اگر تمایل داشته باشید به حساب مخصوص كودكان مبتال به بیماری های روان پزشكی 

كمک كنید، می توانید كمک های خود را به شماره حساب 328294435 بانک تجارت ویژه كودكان مبتال به 
بیماری های روانپزشكی واریز كنید.

نياز به
خودشكوفايی

نياز به احترام

نياز به عشق

نياز به ايمنی

نيازهای فيزيولوژيك

اخالق، خالقيت،
حل مساله، واقع گرايی، پذيرش

احساس اطمينان، عزت نفس و احترام

پيوستگی، تعلق، دوست داشتن و دوست داشته شدن

حفاظت از بدن، سالمت، خانواده، منابع، مايملك، وجدان

تنفس، آب، غذا، خواب، ارضای غريزه جنسی، دفع، خودپايداری

 دكتر فربد فدائي
روان پزشك، عضو هيئت مديره انجمن 

علمي روان پزشكان ايران

آداب همدلی
بسیاری از ما همدلی و همدردی را معادل همدیگر می دانیم، در حالی كه این 2 كلمه در واقع بسیار متفاوت هستند. 
گاهی ما هنگام نیاز دوست صمیمی مان فقط با او همدردی می كنیم، در حالی كه او به همدلی ما نیاز دارد و چه بسا 
وقتی همدالنه برخورد  كنیم، بتوانیم در حل مشكالت و غم و اندوه او موثرتر باشیم، پس تفاوت همدلی و همدردی 
در چیست؟ همدردی در واقع همراهی با حاالت خوشایند و ناخوشایند دیگران است، مثال اگر دوستی غمگین 
است، شما نیز به اندازه او غمگین می شوید. این همراهی در احساس سبب می شود، طرف مقابل احساس كند از 
طرف شما درك شده و این حالت به او حس سبكی می دهد. اینكه شما بتوانید درد دوستتان را درك كنید 
)جدای از اینكه واقعا با او هم عقیده باشید یا نه(، یعنی توانسته اید همدرد او باشید. در همدردی ما برای 
دوستمان نگران می شویم و از بابت اینكه او دچار مصیبت و ناراحتی شده، تاسف می خوریم، اما 
همدلی فراتر از اینهاست. همدلی احساس كردن با دیگری است. براي همدلي اول باید بتوانیم خود 
را جاي دیگران بگذاریم و از دریچه چشم آنها نگاه و احساس كنیم. دوم اینكه باید بتوانیم 
احساسات و هیجانات او را به گونه ای درك كنیم كه گویی احساسات و هیجانات خود 
ماست و در آخر نیز باید به ارائه راه حل هاي ممكنی كه به ذهنمان می رسد، اقدام كنیم.
باعث  این كار فقط  پس در همدلی، در مشكالت دوستمان درگیر نمی شویم زیرا 
تاسف خوردن و دلسوزی می شود و این موضوع كمكی واقعی به دوستمان نمی كند، 
بلكه ما به صورت موقت شرایط او را، ضمن حفظ جدایی از او درك و سعی 
می كنیم به او كمک كنیم. شاید تفاوت همدلی و همدردی با این مثال بیشتر 
مشخص شود؛ وقتی دوستتان در حال غرق شدن است، شما ممكن است داخل 
آب بپرید و همراه او غرق شدن را حس كنید، مانند او تالش كنید و چه بسا،  ممكن 
است خودتان هم غرق شوید، اما كار موثرتر این است كه وضعیت او را درك كنید و 
حتی اگر اصال شنا بلد نیستید با چوب یا هر ابزار دیگری )یا حتی با كمک خواستن 

از افراد ماهر( به او با جان و دل كمک كنید.

معنای همدلی
 دکتر هانیه 
زایررضایی

 دكتر میترا حکیم شوشتری
روان پزشك کودک و نوجوان، 
دانشيار دانشگاه علوم پزشكی 

ايران

دوستی،دوستداشتنودوستداشتهشدندرکدامطبقهازهرمنیازهایمزلوقرارمیگیرد؟

رفاقت به روایت مزلو

چاپبیستویکم

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی
در طول تاریخ طب در ایران

تلفن سفارشات:  22887356



علی اصغر عطاء اللهی، متولد 1322 در بروجرد، 
فوق لیسانس محیط زیست، شاعر و پژوهشگری 
است که چند کتاب شعر از او به چاپ رسیده 
و چند کتاب شعر نیز در دست چاپ دارد. در 

»فرهنگ سالمت« این هفته  میزبان او هستیم. 

باشید  :  آقای عطاءاللهی! اگر موافق 
صحبت را ابتدا با محیط زیست آغاز کنیم. 

که  سازمان  این  نام  اصال  که  بدهم  توضیح  اول 
کلی  به  محیط زیست  از  حفاظت  گذاشته اند 
بگذارند  باید  را  سازمان  این  نام  است.  اشتباه 
حفظ محیط زیست نه حفاظت از محیط زیست. 
: این 2 کلمه چه تفاوتی با هم دارند؟
اول اینکه حفاظت مصدر عربی است. دوم اینکه 
اوقات  گاهی  بقیه  یا  ابتکار  خانم  حتی  که  اگر 
صحبت کردند که این سازمان -حاال با هر نامی 
به وزارتخانه تبدیل بشود- حتی اگر وزارتخانه 
هم بشود، کاری بیشتر از این پیش نمی برد چون 
مساله عمده در این میان، مردم هستند. مردم باید 
یاد بگیرند که غیر از خودشان دیگری هم وجود 
دارد؛ چه در رانندگی، چه در حفظ محیط زیست، چه 
در جمع آوری زباله. فکر کنند شخص دیگری هم 
هست. گاهی اوقات ما مشاهده کردیم که اتومبیلی 
شیشه پنجره اش را پایین می کشد و زباله اش را 
وسط خیابان یا وسط اتوبان می ریزد. ما در این 
مورد 2 گروه زباله داریم؛ یک گروه زباله تر و یک 
گروه زباله خشک. زباله تر معموال پس از مدتی 
جذب محیط شده و فاسد می شود و در نهایت 
جذب خاک خواهد شد و چه بسا گاهی اوقات 

از آن استفاده کرد، مثال  به عنوان کود می توان 
پوست خیار، سیب، موز و... زباله های خشک 
را هم باید تقسیم کرد به زباله های بی خطر و 
خطرناک. زباله های خطرناک شامل زباله هایی 
می شود که در طبیعت می مانند و شیرابه اسیدی 

ایجاد می کنند، مثل باتری های فاسدشده. در این 
مورد خاص سازمان باید از مردم بخواهد که هر 
مکان خاصی  به  را  غیرقابل مصرفی  باتری  نوع 
تحویل بدهند چون از نوع خطرناک است و اگر 
به آب های جاری نفوذ کند، بسیار آسیب زاست. 
زباله های بیمارستانی هم از نوع زباله های خطرناک 
درجه1 هستند. این زباله ها باید سوزانده شوند. من 
با یکی از دوستان زمانی برای شبکه 2 برنامه ای 
به نام »رابطه« تولید می کردیم و در بازدیدی که 
شاهد  داشتیم،  چالوس  جنگل های  ارتفاعات  از 
با  که  بودیم  ارتفاع  آن  در  بیمارستانی  زباله های 
آب باران شسته می شد و به پایین دست جنگل، 
می کرد.  نفوذ  و آب های جاری  مزارع  و  مراتع 
حیواناتی هم که از این محیط تغذیه می کردند، 
آلوده می شدند و یقینا آلودگی دریاچه کاسپین نیز 
به دلیل ساخت ویالها و مناطق مسکونی است که 
تمام  و  دارند  قرار  ارتفاعات  و  کوه ها  در شیب 
فاضالب های آنها به سمت دریاچه جاری  است. 

در نتیجه، شنا کردن در آن خطرناک است. 
خشک  زباله های  درباره  نظرتان   :

قابل بازیافت چیست؟
بطری های شیشه ای، پالستیکی، کاغذ و مقوا جزو 
زباله های خشک اند. اگر به خاطر داشته باشید در 
پول  می خریدید،  شیشه ای  نوشابه  وقتی  گذشته 
شیشه را دریافت می کردند تا شما شیشه را برگردانید 
و پولش را دریافت کنید. این کار نوعی بازیافت 
بود. همین کاغذها و مقوا ها تا 15 بار قابل تبدیل 
هستند. روی بعضی کارتن ها نوشته اند: »بازیافت 
شده« که البته برای ضدعفونی شدنشان یک الیه 
آلومینیومی در جدار داخلی جعبه به کار رفته است. 
گروه هایی  پالستیکی  مواد  مورد  در  خوشبختانه 
مدام آنها را از صندوق زباله ها جدا می کنند که 
حرارت  درجه   420 تا  مواد  این  کارخانه ها  در 
می بینند تا به ورق تبدیل شوند یا کیسه های زباله 
آنها  به  موادی  که  مشکی  کیسه های  مثل  شوند، 
اضافه می کنند که از بوی آنها می توان فهمید که 
دسته دوم هستند و هیچ وقت نباید از این کیسه ها 

برای مواد غذایی استفاده کرد. 
: با آن گروه از کیسه های زباله که در 
محیط و حتی کنار جنگل ها و سواحل به وفور 

دیده می شود، چه باید کرد؟
نشاسته ای  مواد  نوعی  کشورها  بعضی  در  اخیرا 
به ترکیب این کیسه ها اضافه می کنند که بعد از 
چند سال بدون آسیب رساندن به طبیعت، تجزیه 
ما شاهد  و جذب محیط و خاک می شود، ولی 
هستیم کیسه ها  تا چند هزار سال هم دوام دارند 
و تجزیه نمی شوند. لیوان های یکبار مصرف هم 

همین طور هستند.
: پالستیک ها در اقیانوس ها هم در گلوی 
و  می پیچیند  آنها  دور  یا  می کنند  گیر  آبزیان 
باعث مرگشان می شوند. از طرفی، باعث نابودی 

مرجان ها هم می شوند.
و  شود  فرهنگ سازی  باید  است.  درست  کامال 
زباله ها در مبداء تفکیک شوند. ما زمانی پیشنهاد 
دادیم که هر بار کیسه رنگی زباله برای تفکیک 

در مبداء به آپارتمان ها اختصاص بدهند. 
: گرایش شما به محیط زیست از کجا 
شروع شد و چگونه به سمت ادبیات کشانده 

شدید؟
بیولوژی  و  دارم  زیست شناسی  مطالعات  من 
خوانده ام و مدرک رژینال پالنینگ دارم. جالب 
اینکه اولین شعر من درباره محیط زیست بود و 
غبار  هنوز  که  زمانی  1380 چاپ شد.  در سال 
غبار  این  و  بود  نیامده  ایران  به سمت  عربستان 
شب ها جلوی ماه را می گرفت و ماه کامل دیده 
نمی شد. این تصویر شاعرانه که ما در زمین باشیم 
و نتوانیم ماه شب چهارده را ببینیم، تصویر شعر من 
شد و اینکه چکار کنیم این غبار در فضا پراکنده 
تابش مهتاب را که یک موتیف  نشود و جلوی 

شاعرانه است، نگیرد. 
: لطفا چند سطر از آن شعر را بخوانید
شب/ختم خزان/ماه که ماه بود/آمده بود اما دیگر 

ماه نبود/بی تاب بود/ماه مریض، زردی گرفته/در 
رختخواب شب افتاده بود بر تاق نامان/و طاقتش 
تاق شده بود/که به عیادتش بروند/دلش لک زده 
بود/که نگاهی به او بیندازند/از دور رویت نمی شد... 
و مردی که در میان غبار گم می شد، می خندید، 

می خندید؛ ماه را دوباره تعریف کنید...« 
برای  راهکاری  چه  حاضر  حال  در   :

بهبود محیط زیست پیشنهاد می کنید؟
ما چند نوع آلودگی داریم؛ آلودگی شیمیایی، صوتی، 
دیداری، شنیداری، محیطی، هوایی و... مردم هم 
اینکه  و  می کنند  فکر  به خودشان  فقط  متاسفانه 
کارشان را پیش ببرند و انگار دیگری وجود ندارد. 
مثال آلودگی دیداری مثل پهن کردن لبا س ها در 
بالکن ها، آلودگی شنیداری مثل بوق زدن ممتد برای 
باز شدن راه است. یکی از آلودگی های زیست محیط 
این است که مردم هنوز عادت نکرده اند زباله های 
تر و خشک را از هم جدا کنند و از کیسه های 
تر ساخته شده  زباله  برای حمل  که  استاندارد 
استفاده کنند. مردم باید توجه کنند که کیسه سوراخ 

تا کنار  پله ها  از خانه و  تا شیرابه  نباشد 
صندوق کشیده شود. الزم 

کتاب های  در  است 
موضوع  درسی 

محیط زیست 
و  گنجانده 

تدریس 

شود و معلم هایی برای تدریس مسائل محیط زیستی 
تربیت شوند. حفظ محیط زیست از طریق آموزش 
بچه ها امکانپذیر و قابل تبدیل به فرهنگ اجتماعی 
است زیرا بچه ها در خانواده موثرند. آنها خواهند 
گفت: »پدر کیسه زباله را از ماشین به بیرون پرت 
نکن.«، »پدر ته سیگار را بیرون پرت نکن.«، »پدر 
ساعت 9 شب کیسه زباله را ببر داخل صندوق 
درخت  زیر  کوچه  در  را  زباله  »مادر  بینداز.«، 
نگذار.« ما می توانیم از بچه ها به عنوان یک عامل 
کتاب های  طرفی،  از  ببریم.  سود  هشدار دهنده 

محیط زیست چاپ کنیم. 
: شما در این رابطه کتابی تالیف کرده اید؟
بله، خوشبختانه کتاب های زیادی در این رابطه با 
عنوان کتاب های سبز برای کودکان و نوجوانان با 
تصویر و کیفیت باال به صورت داستان و شعر منتشر 
شده و من آنها را ویرایش کرده و یک کتاب هم 
خودم تالیف کرده ام به نام »بازیافت برای کودکان« 
در سال 1381 که ترجمه است. حتی درباره مصرف 
بهینه آب، جمع آوری زباله و تفکیک زباله کتاب 
منتشر شده و ای کاش همان طور که مادران شب 
برای خوابیدن بچه ها داستان می خوانند، گاهی کتابی 
هم درباره حفظ محیط زیست برای بچه ها بخوانند. 
بچه ها خودشان هم از تولید کنندگان نخست زباله 
هستند. مصرف انواع تنقالت توسط بچه ها خود 
تولید می کند. پس بچه ها نقش اساسی در  زباله 
داشت. گروه های  سالمت محیط زیست خواهند 
محیط زیست در روزهای تعطیل گاهی حدود 500 
کیسه پر از زباله از ارتفاعات تهران به پایین حمل 
می کنند و این مساله فاجعه است که ما چه بالیی 
بر سر محیط زیست خودمان آورده ایم! چشمه ها 
و رودهای البرز که باید از آنها لذت ببریم، پر از 
بطری ها و ظرف های یکبار مصرف، پوسته ها و 
پاکت های انواع شکالت و چیپس  است. ما یک روز 
به تنگه واشی رفتیم، به دلیل نبودن صندوق زباله، 

تمام سیاحت کنندگان زباله هایشان را کنار رودخانه 
گذاشته و تلی از زباله ایجاد کرده بودند. می شد 
چند صندوق زباله برای زباله های تر و خشک، 
انواع زباله خطرناک مثل پوشک ها و محلی برای 

سرویس بهداشتی جاسازی کرد. 
: اگر درباره محیط زیست صحبتی ندارید، 

بحث را درباره زندگی خودتان شروع کنیم. 
اما  است.  بسیار  حرف  که  محیط زیست  درباره 
موافقم. طبق تحقیقاتی که من انجام دادم و فامیلی 
عطاء اللهی که داریم باید اصل و اصالت مان کرمانی 
آقاخان  به  وابسته  عطاء اللهی ها  کرمان  در  باشد. 
هستند که در نبردی 

آقاخان محالتی  با  قاجار  آغامحمد خان  بین  که 
درگرفته، آغامحمد خان قاجار طایفه عطاء اللهی را 
به چند جا تبعید کرد. از جمله به لرستان، محالت 
و روستایی در 20 کیلومتری کرمان که لقب همه 

آنها عطاء اللهی است. 
: چه شد که به بروجرد رسیدید؟

که سن  پدرم  دایی  متولد شدم.  بروجرد  در  من 
زیادی داشت، فارسی صحبت می کرد. ما تعجب 
می کردیم که آنها در بروجرد زندگی می کنند، پس 
از  هم  آنها  شاید  می کنند؟!  فارسی صحبت  چرا 
جای دیگری به بروجرد آمده بودند. پدرم گویش 

بروجردی داشت. 
: خانه تان قدیمی بود؟

بله، خانه ای قدیمی و بزرگ که در باال شاه نشین 
و اتاق ها و تاالرها بود و زیرزمین ها که دیوارها 
از خشت خام و به قطر بیش از 100 سانتی متر 
بود. در حیاط 3 باغچه داشتیم و حوضی بزرگ 
و چهارگوش. غروب ها حیاط آجر فرش آبپاشی 
و 2 ردیف تخت از 2 طرف حوض به سمت هم 
هدایت می شد و به صورت یک تخت کامل روی 
حوض درمی آمد که به آن »کت« می گفتیم و واژه 
نیمکت را از آن در فارسی داریم، اما در گویش 
بروجردی واژه نیمکت نداریم. در فارسی قدیم 
دیدم که »کت« را به عنوان تخت پادشاهی استفاده 
می کنند. 2 طرف این تخت تکیه گاهی داشت که 
مانع افتادن بچه ها داخل حوض می شد. شاید نمایش 
روحوضی شاخه ای از همین کت های بروجرد باشد. 
زمستان ها تخت ها را جمع می کردیم و تخته ها را 
روی حوض قرار می دادیم که کامال با لبه سنگی 
حوض مماس بود تا آب حوض یخ نزند یا بچه ها 
داخل حوض نیفتند. گاهی هوا به 20 درجه زیر 
کنار  را  تخت ها  از  یکی  گوشه  می رسید.  صفر 
می زدند تا بتوانند آب بردارند. متاسفانه برادر 4 
ساله من زمستان از همین گوشه باز حوض داخل 

حوض افتاد و کسی هم باخبر نشد تا اینکه چند 
ساعت بعد جنازه اش را پیدا کردند. 

: از پدرتان خاطره ای به یاد دارید؟
پدرم صدای بسیار رسا، قوی و خوشی داشت. 
بسیار زیبا می خواند، به طوری که هر وقت آواز 
می خواند، ظروف از روی رف ها می افتاد یا المپ 
بعدها در چنین مواقعی  گردسوزها می شکست. 
مادرم چینی ها و المپ ها را در گوشه ای می گذاشت 
و رویشان را می پوشاند. پدرم بی سواد بود. کالس 
ششم ابتدایی بودم که مرا وادار می کرد غزل های 
حافظ را بیت به بیت بخوانم. او هم آنها را حفظ 
می خواند. خاطره  آواز  به  مجالس  در  و  می کرد 
در  بروجرد  شبستان های  آمد؛  یادم  هم  دیگری 
تابستان خیلی خنک و زمستان ها هوایش مالیم 
بود. طول شبستان خانه ما 6 متر بود و در انتهایش 
سکویی به ارتفاع نیم متر وجود داشت. در انتهای 
پدرم  جمعه  شب های  بود.  صندوقخانه  سکو 
مقابل سکو پرده ای نصب می کرد. تمام اعضای 
به قول خودشان توطئه  فامیل جمع می شدند و 
به روز  که  از موضوعی  نمایشی  یعنی  می کردند؛ 
باشد یا داستانی قدیمی به صورت نمایش یا تئاتر 
اجرا می شد. البته پشت پرده خودشان را با پنبه و 
مدادهای رنگی یا با پوست گوسفند به صورت افراد 
نمایش درست می کردند؛ یعنی گریم می شدند و بعد 
فی البداهه نمایش اجرا می شد. یا با پارچه 
بلند  با صدای  قوز می گذاشتند. یکی 
می گفت: »پرده کنار می رود.« و آنها روی 
سکو نمایش اجرا می کردند. هر هفته 
50-40 نفر فامیل با پذیرایی اندک، یک 
روز تمام می خندیدند. بعد من شگفت زده 
می شدم که آنها در آن زمان این 
اندیشه تئاتری یا روحوضی 
را از کجا یاد 

گرفته بودند. االن هم متعجبم که پدرم این هنر 
را از کجا آموخته بود. مادر و خاله ام نیز دوتایی 
نمایش هایی بازی می کردند. مادرم پشت خاله ام 
می نشست، دست های خاله ام پنهان بود. بعد خاله ام 
داستانی را تعریف می کرد و دست های مادرم به 
جای دست های خاله ام حرکت هایی انجام می داد 
که فوق العاده زیبا و بامهارت بود. مثال خاله گریه 
می کرد و دست های مادر از پشت سر عین دست های 
او اشک ها را پاک می کرد. بینی  یا گوش خاله را 
این دست های  می کردیم  فکر  ما  و  می کرد  پاک 
خود خاله است. مادرم نمایشی اجرا می کرد که 
می خواست خانه ای اجاره کند. صاحبخانه باالی 
نردبان می نشست؛ یعنی که در طبقه باال نشسته 
است. می پرسید: »مادر چند نفر هستید؟ چون به 
بیش از 2 نفر خانه اجاره نمی داد.« او می گفت: 
»تنها هستم.« و بعد موقع جاروکردن یکی از بچه ها 
می رفت کمکش. صاحبخانه می پرسید: »این بچه 
کیست؟ می گفت: »برادرزاده است. آمده کمک.« و 
همین طور دیگر بچه ها تا به 7-6 نفر می رسید و بعد 
از نظافت همه دور هم جمع می شدند و صاحبخانه 
می فهمید که اینها بچه های مستاجر هستند و دیگر 
کاری از دستش ساخته نبود. خب حدود 70 سال 
پیش این تئاتر بازی آن هم در بروجرد از کجا ناشی 
شده بود؟ من هنوز نمی دانم. جالب اینکه گریم 
نمایش طول می کشید و 2 بچه جلوی پرده نوعی 
پیش پرده اجرا می کردند تا حوصله میهمان ها سر 
نرود. اینها را من بعدها در کار مرتضی احمدی و استاد 
انتظامی دیدم؛ پیش پرده خوانی. گاهی بزرگ ترها هم 
اجرا می کردند. مثال مرد کاسه بشقابی می خواند: 
»کاسه بشقاب دارم، کاسه بشقاب دارم- اعال و 
ارزون.« زن  می خواند: » ای کاسه بشقابی، ای کاسه 
بشقابی، امروز چی کارم داری...« تا اینکه نمایش 
اصلی شروع شود. پدر من سفالگر بود. عمده لوازم 

منازل آن زمان از سفال بود. 

نتوانست  بیشتر  ماه   2 اما  بود،  زیبا  بسیار  مادرم 
به مدرسه برود چون می گفتند با سواد می شود و 
نامه های عاشقانه می نویسد. بعدها اندکی خواندن 
و نوشتن را به او یاد دادیم و او تا زمانی که زنده 

بود در حسرت سواد و مدرسه به سر برد. 
رونق  از  زمانی  چه  پدرتان  شغل    :
افتاد و شما تا چند سالگی در بروجرد بودید؟

حدود 50 سال پیش با ورود چینی و استیل و... شغل 
پدرم از رونق افتاد. من در سال 1339 به علت فقر 
مالی، بعد از پنجم متوسطه به دانشسرای مقدماتی 
رفتم. بعد معلم شدم، البته در 18 سالگی. بعد هم 
بورس تربیت معلم شدم و در سال 1350 به تهران 
آمدم، در حالی که عاشق ادبیات بودم. آن زمان 
کتاب های انتشارات گوتنبرگ و پروگرست روسیه 
را کیلویی با وانت می فروختند. من با کتاب های 
کیلویی و شعرهای حافظ و سعدی که برای پدر 
می خواندم، عالقه مند به ادبیات شدم. کالس ششم 
ابتدایی، من تنها باسواد محله بودم و نامه نویس اهالی 
محل. مرا برای امیرارسالن خوانی یا شاهنامه خوانی 
به خانه ها دعوت می کردند. آن زمان می گفتند هر 
کس امیرارسالن را 7 بار بخواند، آواره می شود، من 

آن زمان 27 بار خواندم، بعد آواره شدم. 
: لطفا درباره سالمت، تغذیه و بهداشت 

روانی خودتان بگویید.
نظر به اینکه در بروجرد انتهای هر خیابانی به طبیعت 
منتهی می شود، ما بروجردی ها به نوعی طبیعت گرا 
هستیم. حداقل 95درصد مردم در روز تعطیل به 
طبیعت می روند و به دلیل ارتفاعات اطراف بروجرد، 
کوهنورد هم باید باشیم. زمانی که حقوق بگیر شدم، با 
دوستان از پنجشنبه تا صبح 
جمعه کوه بودیم و 
 10 تا  کار  این 
پیش  سال 
ادامه داشت، 
ولی متاسفانه 
دیسک  دچار 
شدم  کمر 

نیم ساعت  همسرم  با  شام  از  بعد  مرتب  حاال  و 
پیاده روی داریم. بعد از دیسک کمر با استخر و شنا 
آشنا شدم. خیلی عاشق سفرم؛ چه داخل ایران و 
چه خارج. در سال های اخیر بسیاری از کشورهای 
اروپایی را دیدم. پسرم در بالروس است، چند بار 
به آنجا رفتم و او را دیدم. اخیرا چند بار تاجیکستان 
پیاده  و ارمنستان رفته ام. آنجا روزی 10 ساعت 
می رفتم تا خوب ببینم و لذت ببرم. در 72 سالگی 
بهداشت روانی من نتیجه همین پیاده روی هاست. 
تغذیه من براساس نه آنچه که موجود است، بلکه 
براساس آنچه که نیاز دارم، است و این رویه هم 
به دلیل تحصیالت و مطالعات زیست شناسی من 
است. آخر هفته هرچه میوه مانده باشد، همه را 
مخلوط و آبگیری می کنیم و می خوریم. ما به 2 
نکته  توجه خاصی داریم؛ یکی اینکه به گوشت 
که  قرمز  گوشت  به خصوص  نمی دهیم،  اهمیتی 
خط قرمز ماست و دوم اینکه به غذاهای گیاهی 

و حبوبات توجه می کنیم. 
: اولین بار چه زمانی عاشق شدید؟

دختری زیبا در همسایگی ما بود. در کودکی هایم 
سر کوچه می ایستادم تا او را ببینم. یک شب از 
به دریا زدم و  استفاده کردم، دل  تاریکی کوچه 
جلویش سبز شدم و به او گفتم ولی تا 3 هفته از 
ترس برادر و پدرش از آن کوچه دور بودم. البته 

او به کسی حرفی نزده بود...
: چه زمانی ازدواج کردید؟

سال 1350 که در درود معلم بودم، با یک خانم 
معلم ازدواج کردم. این ازدواج باعث آشنایی من 
با استاد محمد حقوقی شد که تا زمان زنده بودنش 
حقوقی  با  هم  من  همسر  خواهر  و  یافت  ادامه 
ازدواج کرد و به نوعی فامیل هم شدیم. من پسری 
اما  دارم،  اهورا  نام  به  نام زرتشت و دختری  به 
اینکه پسرم  در سال 1374 جدا شدیم و جالب 
از شاهدان این طالق بود و چند سال بعد من با 

یک خانم استاد دانشگاه ازدواج کردم. در فامیل 
ما رسم بود کسی که ازدواج کرد، اولین دیدارش 
با کسی خواهد بود که یک سال پیش تر ازدواج 
کرده. آقای فخرالدین شمس که پسر عمه محمد 
ازدواج کرده  ما  از  بود یک سال زودتر  حقوقی 
بود. ما به دیدنش رفتیم و کم کم با حقوقی آشنا 
شدیم. در تمام سفرهای تابستانی حقوقی، با هم 
ایشان در سواحل ویالیی در  که دوستان  بودیم 
اختیار ایشان می گذاشتند. همه افسوس من بعد از 
8 سال از فوت ایشان این است که چرا با ایشان 
از  قبل  را  بیشتر شعرها  ایشان  نکردم.  گفت وگو 
چاپ برای من می خواند و بحث می کردیم. »سهم 
من از جهان« نام اولین کتاب من است که این نام 

را حقوقی انتخاب کرد. 
: شما نقشی هم در ازدواج آقای حقوقی 

داشتید؟
بله، یک روز آقای فخرالدین شمس که پسر خاله 
همسرم و پسر عمه حقوقی بود، گفت: »حقوقی 
می خواهد از مهری خانم که خواهر همسر توست 
خواستگاری کند. به بروجرد برو و به مهری خانم 
اعالم کن.« من شبانه رفتم و گفتم. ایشان یک هفته 
وقت خواست و بعد از یک هفته با حضور 8 نفر 
مراسم  تهران  دارآباد  در  حقوقی  آقای  منزل  در 

عروسی برگزار شد. 
: بیشتر شعرهای شما عاشقانه است؟

بار دوم که عاشق شدم، شعرهای من  بله، برای 
هنگام  صبح ها  گرفت.  خود  به  عاشقانه  شکل 
»بانو«  نام  به  کوتاهی  سطرهای  خانه  از  خروج 
برای همسرم می نوشتم و روی آینه می چسباندم. 
این کوتاه نوشت های بانو به 300 عدد رسید. همسرم 
طرح جلد و کارهای مقدماتی را انجام داد و کتاب 
به نام »بانو« به چاپ رسید. کتابی هم دارم که از 
زبان بچه های کار و خیابان سروده شده. دارای 5 
کتاب شعر هستم. کتاب »سوگمانی ها« را نیز در 
دست انتشار دارم. کتاب »شبان آب های بسیار و 
ارشاد است و  دارد گیسویت« که در  زیبا  فرقی 
اخیرا هم 6 کتاب شعر و یک مجموعه مقاالت 

برای چاپ آماده کرده ام. 
: خاطره ای از خودتان بگویید

سال 1332 که 12 ساله بودم، در مدرسه ام معلمی 
داشتم به نام اشتری. کلفت این معلم که از بستگان 
ما بود، نیمه شبی به خانه مان آمد و مرا و مادرم 
را با خودش برد. به یک خانه تاریکی رسیدیم 
و او یک گونی کتاب روی شانه من گذاشت و 
من حدود 5 کیلومتر کتاب ها را به دوش کشیدم 
تا در جایی خلوت آنها را آتش زد. این کتاب ها 
مال اشتری بود که توسط ساواک دستگیر شده 
بود. آن شب من از زبان رقیه خانم، کلفت آقای 
اشتری، برای اولین بار کلمه حزب توده را شنیدم. 
از معلم ها  فردا در مدرسه متوجه شدم بعضی 
و مدیر مدرسه نیستند. کنار مدرسه خانه بزرگی 
بود که ما را برای نماز ظهر به آنجا می بردند. در 
سمت دیگر مدرسه مسجدی بود و روز پنجشنبه 

ما را برای نماز جماعت به آنجا می بردند. 
: خاطره ای از استاد حقوقی بگویید که 

نسبت باجناق با هم داشتید. 
خاطرات بسیار است. من در تمام اسباب کشی های 
آقای حقوقی بوده ام. یک بار 115 کارتن موزی 
خریدم برای حمل کتاب ها و این جابجایی مرتب 
تکرار می شد که به 7 خانه می رسید. در سفرهایش 
حتما من همراهش بودم. ایشان دفترچه های کوچکی 
داشت و مرتب در هر جا که بود واژه هایی یادداشت 
می کرد. شاید حدود 40 دفترچه از یادداشت هایش 
مانده است. مثال می گفت این واژه را بوعلی سینا 
استفاده کرده و برابر نهاد هم برایش درست کرده. 
حقوقی یک واژه ساز بود و بسیاری واژه ها را به 

زبان فارسی افزوده است.
ایشان مجموعه های زیبایی از عصا و پیپ و کاله 
داشت و در 50 سالگی شعری گفت به نام »پنجاه 
سالگان« و در آن اشاره می کند که بی ضبط صوت 
از بچه های  این شعر یکی  از چاپ  بعد  هستند. 
اصفهان ضبط صوتی خرید و از اصفهان به دیدنش 

آمد و گفت: »آقا! این هم ضبط صوت.« 
در  ایشان  خشتی  و  بزرگ  خانه  از   :

اصفهان بگویید.
در آن خانه مجسمه کوچکی داشتند به نام مرغ 
قهر و آشتی که 4 مرغ در 4 طرف پشت به هم 
از  که  بود  تنها چیزی  مجسمه  این  و  ایستاده اند 
آن خانه با خود به تهران آورده بود. حقوقی مرد 
بسیار فروتنی بود. او در بیمارستان پارس تهران 
عمل جراحی کرد. زمانی که دکتر از اتاق بیرون 
آمد، از او پرسیدم: »چه شد؟« گفت: »من کارم را 
انجام دادم.« آن زمان حقوقی دچار بیماری مالت 
هم بود و بسیار تکیده و ضعیف شده و دریچه های 
مصنوعی قلبش هم جلبک زده بود. ما 27 ساعت 
می گفت  همیشه  کردیم.  تحمل  را  ایشان  کمای 

همه چیز قدرت شعر شدن را دارد. 
:  بعد از فوت ایشان از وضعیت آثار 

چاپ نشده شان اطالعی دارید؟
متاسفانه نه، همسر حقوقی هم به هیچ وجه پاسخی 
در این مورد نمی دهد. می دانید که حقوقی آخرین 
مراحل بیماری اش را در اصفهان گذراند و همان جا 
هم دفن شد. من قبل از فوت ایشان به اصفهان 
رفتم. در بیمارستان به من گفتند که به دکتر گفته ام 
که تا چه مدتی زنده می مانم. هر زمانی که باشد، 
من از میان کارهای ناتمام کاری انتخاب می کنم 
اگر یک هفته  اما  تمام شود،  که در همان مدت 
باشد، هیچ کاری نخواهم کرد. همیشه متاسف بود 
که چرا زبان انگلیسی نمی داند، اما زبان عربی را 
مسلط شده بود. کتابی هم به نام »ساختارشناسی 
شعر امروز« از ایشان به عربی ترجمه شده و در 
می شود.  تدریس  عربی  کشورهای  دانشگاه های 
یک بار احمد محمود به من گفت: »خیلی دوست 
دارم حقوقی را ببینم.« قرار گذاشتم و هنگام دیدار، 
عین عاشق و معشوق در بغل همدیگر بودند تا 

من جدایشان کردم.

گفت وگوی ایرج ضیایی شاعر با علی اصغر عطاءاللهی از شعر و ادبیات تا تغذیه و محیط زیست

خط قرمزم گوشت قرمز است!

روزی 10ساعت پیاده روی می کردم/ بهداشت روانی ام در 
72سالگی نتیجه همین پیاده روی است/ گوشت قرمز خط قرمز 

ماست/ عاشق غذاهای گیاهی و حبوباتیم

نظر به اینکه در بروجرد انتهای هر خیابانی به طبیعت منتهی می شود، ما بروجردی ها به نوعی 
طبیعت گرا هستیم. حداقل 95درصد مردم در روز تعطیل به طبیعت می روند و به دلیل ارتفاعات 
اطراف بروجرد، کوهنورد هم باید باشیم. زمانی که حقوق بگیر شدم، با دوستان از پنجشنبه 
تا صبح جمعه کوه بودیم و این کار تا 10 سال پیش ادامه داشت، ولی متاسفانه دچار دیسک 
کمر شدم و حاال مرتب بعد از شام با همسرم نیم ساعت پیاده روی داریم. بعد از دیسک کمر 
با استخر و شنا آشنا شدم. خیلی عاشق سفرم چه داخل ایران و چه خارج. در سال های اخیر 
بسیاری از کشورهای اروپایی را دیدم. پسرم در بالروس است، چند بار به آنجا رفتم و او 
را دیدم. اخیرا چند بار تاجیکستان و ارمنستان رفته ام. آنجا روزی 10 ساعت پیاده می رفتم 
تا خوب ببینم و لذت ببرم. در 72 سالگی بهداشت روانی من نتیجه همین پیاده روی هاست. 
تغذیه من براساس نه آنچه که موجود است، بلکه براساس آنچه که نیاز دارم، است و این رویه 
هم به دلیل تحصیالت و مطالعات زیست شناسی من است. آخر هفته هرچه میوه مانده باشد، 
همه را مخلوط و آبگیری می کنیم و می خوریم. ما به 2 نکته  توجه خاصی داریم؛ یکی اینکه به 
گوشت اهمیتی نمی دهیم، به خصوص گوشت قرمز که خط قرمز ماست و دوم اینکه به غذاهای 

گیاهی و حبوبات توجه می کنیم..

اولین شعرم درباره محیط  زیست بود

من مطالعات زیست شناسی زیاد دارم. بیولوژی خوانده ام و مدرک رژینال پالنینگ دارم. جالب 
اینکه اولین شعر من هم درباره محیط  زیست بود و در سال 1380 چاپ شد. زمانی که هنوز 
غبار عربستان به سمت ایران نیامده بود و این غبار شب ها جلوی ماه را می گرفت و ماه کامل 
دیده نمی شد. این تصویر شاعرانه که ما در زمین باشیم و نتوانیم ماه شب چهارده را ببینیم، 
تصویر شعر من شد و اینکه چه کار کنیم این غبار در فضا پراکنده نشود و جلوی تابش مهتاب 

را که یک موتیف شاعرانه است، نگیرد:
»شب

ختم خزان
ماه که ماه بود

آمده بود اما دیگر ماه نبود
بی تاب بود، مریض، زردی گرفته، در رختخواب شب افتاده بود بر تاق نامان

و طاقتش تاق شده بود
که به عیادتش بروند

دلش لک زده بود
که نگاهی به او بیندازند
از دور رویت نمی شد... 

و مردی که در میان غبار گم می شد/ می خندید... می خندید... ماه را دوباره تعریف کنید...«

5فرهنگ سالمت شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج
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دنیا،  در  غیرواگیر  بیماری های 
به دلیل تغییر شیوه زندگی مردم در 
حال افزایش است و این بیماری ها 
عالوه بر اینکه هزینه بر هستند، 
دیگر همانند بیماری های غیرواگیر با یک واکسن 
کنترل نمی شوند، بلکه بسیاری از آنها به صورت 
مزمن درمی آیند و به طور کامل درمان نمی شوند. 
در واقع، فقط درمان کمک می کند، این بیماری 
کنترل شود. بیماری دیابت یکی از همان نمونه هایی 
است که با شیوه زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد 
و شیب افزایش آن در بسیاری از مناطق دنیا مانند 
خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال های اخیر تند 
شده است. کشور ما نیز جزو مناطق دیابت خیز 
دنیاست و شیوع دیابت در آن روبه افزایش است. این 
در حالی است که سازمان جهانی بهداشت به دلیل 
اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری دیابت در دنیا، 
شعار امسال روز جهانی بهداشت را »کنترل دیابت« 
در نظر گرفته تا دولتمردان و مردم به اهمیت این 
بیماری و تبعات مختلف آن بیشتر توجه کنند. از 
سوی دیگر، از آنجایی که بیماری دیابت به کنترل 
نیاز دارد، یک تیم درمانی الزم است که خط اول آن 
پزشک عمومی قرار دارد و دستورالعمل جهانی نیز 
بر این موضوع تاکید می کند که از پزشک عمومی 
و خانواده برای درمان بیماران دیابتی استفاده شود، 
در حالی که اخیرا بیمه ها در ایران مصوبه ای را 
تصویب کرده اند که بیان می کند برای اینکه قلم های 
انسولین موردنیاز بیماران دیابتی تحت پوشش بیمه 
باشد، باید به پزشک متخصص )نه پزشک عمومی( 
مراجعه کنند تا برایشان انسولین تجویز شود. از 
طرفی، با ورود قلم های انسولین به بازار، بسیاری از 
مشکالت بیماران دیابتی برطرف شد زیرا این قلم ها 
عالوه بر سهولت استفاده، کارایی بیشتری نسبت 
به ویال های انسولین دارند و بسیاری از عوارض 
تزریق های قدیمی را ندارند. با این حساب، با 
برنامه ای که به  تازگی بیمه ها برای بیماران دیابتی 
چیده اند، هر بیمار برای تهیه قلم های انسولین باید 
هزینه ویزیت یک متخصص و فوق تخصص را 
بپردازد و وقت بیشتری را در روند نوبت دهی یا 
تایید نسخه های مربوطه صرف کند، ضمن اینکه 
پزشکان عمومی و خانواده نیز دیگر به عنوان خط 
مقدم درمان دیابت نخواهند بود و این برخالف 
سیاست های کالن سالمت در کشور به نظر می رسد. 

کارشناسانچهمیگویند؟
در ایران حدود 5-4 میلیون بیمار دیابتی وجود دارد و 
نیمی از بیماران دیابتی از دیابت خود بی اطالعند؛ با این 
حساب، جمعیت افراد مبتال به دیابت حدود 7-6 میلیون 
خواهد بود. این بیماران به دلیل عوارضی که دیابت 
برایشان ایجاد می کند، باید هزینه های زیادی برای کنترل 
قندخونشان بپردازند. دکتر امیر کامران نیکوسخن، 
رئیس کمیته آموزش فدراسیون بین المللی دیابت در 
گفت وگو با »سالمت«، دیابت را یک تهدید برای 
جمعیت جوان کشورمان می داند که شیوه زندگی شان 
تغییر کرده و زمانی که وارد جمعیت میانسالی می شوند، 
احتمال ابتالی آنها بیشتر خواهد بود: »با توجه به 
حجم بیماران دیابتی، فدراسیون بین المللی دیابت به 
این نتیجه رسید که کنترل و درمان بیماری به تنهایی 
از عهده فوق تخصصان غدد برنمی آید و نیاز است 
که پزشکان عمومی در این زمینه آموزش ببینند و 
در روند درمان بیماران، عضوی فعال در آموزش، 

کنترل بیماری و درمان آن باشند.« دکتر نیکوسخن 
که رئیس سابق فدراسیون بین المللی دیابت نیز بوده، 
در ادامه از برگزاری دوره هایی برای پزشکان عمومی 
می گوید که دانشگاه های علوم پزشکی برگزار کردند: 
پزشکان  به  آموزشی  این دوره های  تشکیل  با  »ما 
عمومی مدرک می دادیم که در کلینیک های دیابت 
کار کنند، ولی متاسفانه با سیستمی که اخیرا بیمه ها 
ایجاد کردند، دیگر پزشکان عمومی که پشتوانه درمان 
بیماران هستند، نمی توانند برای بار اول انسولین های 
جدید یا همان قلم های انسولین را تجویز کنند. در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد، درمان 
بیماران دیابتی با آموزش دادن به آنها شروع می شود 
و اگر ابتدا بیمار به متخصص یا فوق تخصص مراجعه 
کند، اصال تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. از سوی 
دیگر، حتی در برخی از کشورها مانند آمریکا بیماران 
دیابتی را پرستاران دوره دیده درمان می کنند.« دکتر 
نیکوسخن، مدیر عامل انجمن دیابت با انتقاد شدید 
از عملکرد بیمه ها در مورد بیماران دیابتی بر این 
نکته تاکید می کند که با وجود این حجم زیاد بیماران 
دیابتی و پزشکان عمومی، در حال حاضر بیماران 
بالتکلیف هستند زیرا بیمه خدمات درمانی اعالم کرده 
است که بیماران باید هر 6 ماه یک بار از بیمه فرم 
بگیرند تا مجددا تایید شود که بیمارند! اگر پزشک 

تشخیص داده فردی باید مادام العمر انسولین بزند، 
با این روند باید پشت صف های طوالنی بیمه انتظار 
بکشد و در نهایت هم پزشک عمومی نمی تواند برایش 
قلم انسولین تجویز کند. عالوه بر این، مگر ما چند 
متخصص داخلی و فوق تخصص غدد در کشور داریم 
که بیماران به راحتی بتوانند به آنها مراجعه کنند؟! 
شاید در تهران این قبیل امکانات بیشتر در دسترس 
باشد، ولی در بیشتر شهرستان ها و روستاها متخصص 
و فوق تخصص به تعداد قابل توجهی وجود ندارد. 

قلم های انسولین کمک زیادی به بیماران دیابتی کرد 
زیرا از یک سو سریع االثرتر هستند و نیازی نیست مثل 
انسولین های قدیمی 30دقیقه قبل از غذا زده شوند و از 
سوی دیگر، این قلم ها به صورت یکنواخت در خون 
جلو می روند و بیشتر افت قندخون و چاقی ایجاد 
می کنند و حتی انسولین موجود در آنها نیز متفاوت 
است. این مزیت ها باعث می شود بیماران دیابتی به 
استفاده از قلم های جدید انسولین تشویق شوند.« مدیر 
عامل انجمن دیابت به این مزیت ها اشاره می کند و 
توضیح می دهد: »آموزش باید جزو درمان باشد. در 
کشور ما به دلیل نبود آموزش، انسولین درمانی دیر 
شروع می شود. عالوه بر این، زمانی که بیمار موظف 
باشد نسخه متخصص را بگیرد، قطعا دیگر نزد پزشک 
عمومی نمی رود و این روند هم به ضرر بیماران است 

و هم به ضرر پزشکان عمومی و همچنین مستلزم 
صرف هزینه های بیشتر برای بیماران. درحقیقت، این 
طرح به نفع افرادی است که استطاعت مالی بیشتری 

دارند، نه افراد بی بضاعت.« 

مسووالنچهمیگویند؟
یکی از سیاست های وزارت بهداشت در مورد بیماران 
دیابتی، استفاده از ظرفیت پزشکان عمومی و خانواده 
برای کنترل و درمان بیماری بود که وزیر بهداشت 
نیز بارها بر آن تاکید کرد. با این حال تصمیمات 
اخیر بیمه ها مبنی بر مراجعه بیماران به متخصص 
و فوق تخصص مغایر برنامه های وزارت بهداشت 
است. دکتر علیرضا مهدوی، معاون مرکز مدیریت 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در گفت وگو 
با »سالمت« با بیان اینکه ما نمی دانیم بیمه ها با چه 
مکانیسمی داروها را بیمه می کنند، تصریح می کند: 
»تعیین اولویت در مدیریت بیمه ها خیلی مهم است. 
به طور مثال داروی ویکتوزا که داروی گرانقیمتی 
است، بیمه شده، ولی در مقابل برخی انسولین ها معطل 
مانده و برای آنها شرط و شروط قائل شده اند. در 
تمام دنیا درمان بیماران دیابتی با دیابتولوژیست های 
دوره دیده است و ما هم در وزارت بهداشت اعتقاد 
داریم پزشک عمومی دوره دیده می تواند انسولین را 

تجویز کند.« مدیر برنامه کشوری دیابت با تاکید بر 
اینکه اگر تصور می کنیم تعداد پزشکان عمومی زیاد 
است و ممکن است انسولین بی رویه تجویز شود، 
می افزاید: »راه حل این نیست که پزشک عمومی 
نتواند قلم های انسولین را تجویز کند، بلکه باید 
سیستم رجیستری الکترونیک راه اندازی شود تا از این 
طریق کلی از هزینه های بیمارن کم شود.« به اعتقاد 
این مقام مسوول در وزارت بهداشت، ممکن است 
استدالل متخصصان برای تجویز انسولین به وسیله 
خودشان این باشد که پزشکان عمومی تجربه کافی 
ندارند. ما اعتقاد داریم پزشکان عمومی دوره دیده 
می توانند انسولین تجویز کنند، البته نه به صورت 
دوره های  بهداشت  وزارت  در  هم  ما  و  بی رویه 
آموزشی برای پزشکان داریم که به صورت آنالین 

هم برگزار می شود.« 

بیمهچهمیگوید؟
بیمه ها واقعا نهادهای کارآمدی در کشور ما نیستند 
و همیشه هم بیماران هم پزشکان و هم داروسازان 
از عملکرد آنها ناراضی اند. سازمان های بیمه گر یکی 
از ثروتمند ترین سازمان ها در ایران هستند. در مورد 
اقدام اخیر بیمه ها در مورد منع تجویز انسولین توسط 
پزشکان عمومی با دکتر حنان حاجی محمودی، مدیر 

کل دفتر مدیریت خدمات تخصصی و فوق تخصصی 
بیمه سالمت گفت وگو کردیم. وی روند کار بیمه 
سالمت را این گونه توضیح داد: »ما از اول آذر ماه امسال، 
قلم های انسولین را مشمول تشکیل پرونده کردیم؛ به 
این صورت که بیماران باید هر 6 ماه یکبار به بیمه 
مراجعه کنند و برایشان پرونده تشکیل و بیماری شان 
تایید شود و در اولین مراجعه نیز قلم های انسولین را 
با تجویز متخصص داخلی یا فوق غدد دریافت کنند. 
در طول مدت این 6 ماه پزشکان عمومی می توانند 
قلم های انسولین را برای بیماران تجویز کنند.« وی در 
پاسخ به این سوال »سالمت« که با چه استداللی چنین 
تصمیمی گرفته شده، می گوید: »در بررسی گزارشات 
هزینه ای داروها، این قلم ها برای بیمه بیشترین هزینه 
را داشتند. همچنین شواهد و گزارشاتی به دست 
ما رسیده، مبنی بر اینکه از دفترچه فرد غیردیابتی 
انسولین تجویز یا مهر بیمه جعل یا سوء استفاده های 
دیگری شده، بنابراین بیمه تصمیم گرفت برای کنترل 
هزینه ها و تنظیم دوز دارو، بیماران را سالی 2 بار نزد 
متخصص یا فوق تخصص بفرستد. البته باید توجه 
داشته باشیم در پروتکل های درمانی نیز ذکر شده 
که بیمار باید سالی 1 یا 2بار توسط متخصص یا 
فوق تخصص ویزیت شود.« دکتر حاجی محمودی 
در مورد اینکه با این تصمیم، بیماران باید هزینه و 
وقت بیشتری صرف کنند و قطعا پزشکان عمومی 
تضعیف می شوند، از تصمیم جدید بیمه سالمت 
سخن می گوید: »اوال در فاصله 6 ماه پزشک عمومی 
می تواند دارو تجویز کند. ثانیا اینکه ما در نظر داریم 
طی تصمیمی، پزشکان خانواده شهری و روستایی 
یا پزشکان عمومی شاغل در درمانگاه های دیابت 
بتوانند برای بیماران انسولین تجویز کنند.« به گفته 
وی، علت گالیه بیماران مبنی بر اینکه داروخانه آنها 
را هر ماه به متخصص ارجاع می دهد این است که 
آنها هنوز تشکیل پرونده نداده اند و از روند برنامه 
جدید مطلع نیستند. اگر آنها یک بار تشکیل پرونده 
دهند، تا 6 ماه بعد نیازی به مراجعه به متخصص 
ندارند. به نظر می رسد بیمه ها با این تصمیم در نظر 
داشتند قدری هزینه هایشان را کنترل کنند و نتیجه آن 
هم معطلی بیماران در نوبت دهی مطب متخصصان 
و پزشکان فوق تخصص و صرف وقت بیهوده در 
تشکیل پرونده بیمه برای اثبات مجدد بیماری شان 
بوده؛ کاری که بیماران را سردرگم  می کند و هزینه های 

زیادی بر آنها تحمیل خواهدکرد.

اقدام اخیر  بیمه ها در سالی که سازمان جهانی بهداشت آن را سال دیابت نامیده، با انتقاد کارشناسان و مسووالن همراه شده است

بیمه علیه دیابت
 مهدیه 
آقازمانی

در حال حاضر بیماران 
بالتکلیف هستند زیرا بیمه 
خدمات درمانی اعالم کرده 
است که بیماران باید هر 
6 ماه یک بار از بیمه فرم بگیرند تا مجددا 
تایید شود که بیمارند! اگر پزشک تشخیص 
داده است که فردی باید مادام العمر 
انسولین بزند، با این روند باید پشت 
صف های طوالنی بیمه انتظار بکشد و نهایتا 
هم پزشک عمومی نمی تواند برایش قلم 
انسولین را تجویز کند. عالوه بر این، مگر ما 
چند متخصص داخلی و فوق تخصص غدد در 
کشور داریم که بیماران به راحتی بتوانند 
به آنها مراجعه کنند؟!
- دکتر کامران نیکوسخن

امسال حوادث گازگرفتگی در کشور رشد نگران کننده ای 
داشته؛ به طوری که به گفته وزیر بهداشت، از ابتدای امسال 
تاکنون 2 هزار و 530 مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 
گزارش شده و223 نفر از هموطنان نیز به علت گازگرفتگی 
جان خود را از دست داده اند. استان های تهران، اصفهان و فارس نیز بیشترین 
آمار مرگ ومیر را به خود اختصاص دادند. آمارها از ابتدای سال تاکنون 
نسبت به مشابه سال قبل آنقدر رشد داشته که وزیر بهداشت نیز نسبت به این 
موضوع ابراز نگرانی کرد و از رسانه ها خواست در این زمینه اطالع رسانی 
کنند. این درحالی است که هنوز فصل زمستان شروع نشده است. مرگ 
خاموش حتی 2 فوتبالیست جوان را به کام مرگ برد و امیرحسین مرادی، 
کاپیتان تیم فوتبال امیدهای نفت تهران نیز به دلیل گازگرفتگي در بیمارستان 
بستری است. مرادی همراه امیرحسین صالحی، بازیکن جوان تیم صنعت 
سپاهان تهران و یک فوتبالیست جوان دیگر در منزل آنها شب را به صبح 
رساندند، اما به دلیل گازگرفتگي صالحی و بازیکن جوان دیگر فوت کردند 
و مرادی به بیمارستان رسانده شد. عالوه بر این، پدر رضا حقیقی ، هافبک 
سابق تیم پرسپولیس در منزل خود در مشهد دچار گازگرفتگی شد و جان 
خود را از دست داد. این آمارها فقط بیانگر یک موضوع است که با وجود 
تمام هشدارها هنوز اطالع رسانی در مورد مرگ خاموش به درستی انجام 

نگرفته و مردم نکات ایمنی الزم را نمی دانند. 

مونوکسیدکربن گازی بیرنگ و بی بوست که میل ترکیبی آن با هموگلوبین 
خون 200 برابر اکسیژن است و اگر فردی در معرض آن قرار بگیرد، سریع دچار 
مسمومیت می شود. دکتر نوفرستی، رئیس کارگروه پیشگیری از مرگ های 
خاموش در گفت وگو با »سالمت« با اشاره به آمار حوادث گازگرفتگی توضیح 
می دهد: »آمار تلفات مانند کوه یخی است که بخش کوچکی از کوه دیده 
می شود و بخش عمده آن دیده نمی شود. اگر میانگین تلفات سالیانه را 800 
نفر بگیریم، چند 100هزار نفر در سال مسموم می شوند. شاید 800 هزار نفر 
نباشد اما در خوشبینانه ترین حالت 300-200 هزار نفر با گاز مونوکسیدکربن 
مسموم می شوند و سالمت آنها تهدید می شود. هرچند شاید 90درصد آنها 
دچار مسمومیت جزیی شوند و نیاز به بستری شدن و درمان پیدا نکنند، اما 
برخی از مسمومان دچار عوارض ماندگار می شوند؛ فلج ذهنی، مغزی و قلبی 
و... و حتی زندگی نباتی مادام العمر. پس فقط نباید آمار مرگ چند صدنفره را 
ببینیم، بلکه باید به آمار چندصد هزار نفره مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 

هم توجه کنیم.«

علتبیشترینگازگرفتگیهادودکشهایغیراستاندارداست
معموال زمانی که صحبت از گازگرفتگی به میان می آید، علت اصلی نقص 
در بخاری به ذهن می رسد. دکتر نوفرستی در پاسخ به این سوال »سالمت« 

که بیشترین علت گازگرفتگی در سال های اخیر چه بوده، به بررسی شرکت 
ملی گاز اشاره می کند: »بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، 2 علت اصلی 
گازگرفتگی و مرگ خاموش عبارتند از انتشار گاز سمی مونوکسیدکربن 
در فضای مسکونی و غیرمسکونی به علت نبود دودکش استاندارد و ایمن یا 
نداشتن دودکش با سهم نگران کننده 76درصد و نبود دریچه یا منفذ ورود 

هوای تازه و تهویه مناسب در ساختمان با سهم 13درصد.« 
به گفته دکتر نوفرستی، وضعیت ایمنی ساختمان ها حتی در بخش قابل توجهی 
از ساخت وسازهای جدید نگران کننده است. همچنین با توجه به سهم باالی 
دودکش های ناایمن در حوادث مرگ خاموش و با درنظر داشتن خطر مختل 
شدن عملکرد دودکش های ناایمن و غیراستاندارد در ماه های سرد سال، 
از جمله دودکش های کوتاه و بدون عایق روی بدنه دیوار ساختمان ها )یا 
خارج شده از پنجره ها یا رهاشده در بالکن ها(، خطر بروز حوادث گازگرفتگی 
و مرگ خاموش در این ایام به شدت افزایش می یابد بنابراین ضروری است 

بیش از گذشته توصیه های ایمنی را جدی بگیریم.

بخاریهایبدوندودکشمناسبمناطقمسکونینیستند
اخیرا بخاری هایی وارد بازار شده اند که دودکش ندارند و مختص استفاده در 
مکان هایی است که مدام در معرض هوا قرار دارند مانند مغازه ها. دکتر فرهاد 
رضوانی، رئیس اداره آموزش اورژانس وزارت بهداشت با هشدار نسبت به 
افزایش مرگ های خاموش و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در گفت وگو 
با »سالمت« نسبت به استفاده از این بخاری ها در محیط های مسکونی هشدار 
می دهد: »این بخاری ها برای محیط های دربسته مثل منزل های مسکونی اصال 
مناسب نیست زیرا حتی باعث مسمومیت می شود. همچنین در منازلی که 
بخاری های گازی دارند حتما باید یک دریچه باز باشد تا گاز در منزل جمع 
نشود. عالوه بر این، لوله بخاری از پشت بام باید حداقل 60 سانتی متر فاصله 
داشته و کالهک آن به شکل اچ باشد.« به گفته دکتر رضوانی، روشن نگه 
داشتن طوالنی ماشین در پارکینگ های سرپوشیده و همچنین روشن کردن 
گاز پیکنیکی در سرویس کارکنان اداره ها یا مدارس کار بسیار خطرناکی است 
زیرا هم می تواند باعث مسمومیت با گاز شود و هم خطر انفجار وجود دارد. 

عالیممسمومیتباگاز
در مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن عالئم بالیني متنوعي ممکن است 
دیده شود و به دلیل متغیر بودن عالئم و نشانه ها، مردم متاسفانه از مسمومیت 
با مونوکسیدکربن غافل مي شوند، تا اینکه سطح مسمومیت بسیار شدید 
مي شود. رئیس اداره آموزش اورژانس کشور در مورد عالئم بالینی مسمومیت 
توضیح می دهد: »عالئم زودرس مسمومیت، بسیار شبیه عالئم آنفلوانزاست. 
هنگامی که افراد زیادي باهم در یک فضا با گرمایش و تهویه ضعیف زندگي 
مي کنند و عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند، باید مسمومیت با مونوکسیدکربن 

را در نظر داشته باشند. مسمومیت حتي ممکن است با بیماري هاي عفوني 
یا گوارشي اشتباه شود. گاهي به دلیل غیراختصاصي بودن و توجه نکردن به 
احتمال بروز این مسمومیت به دلیل بي نشان و عالمت بودن گاز، بیمار مجددا 
در محیط آلوده قرار مي گیرد و ممکن است این بار با مسمومیت شدید مراجعه 
کند. در مسمومیت حاد معموال عالئم سردرد، سرخ شدن لب ها، سرگیجه و 
سیاهي رفتن چشم، سردرگمي و اغتشاش شعور، تهوع و استفراغ و احتماال 
درد شکمي و سپس حالت بیهوشي، تشنج و اغما ایجاد مي شود.« به گفته 
این مقام مسوول در اورژانس، در بیماران مبتال به ناراحتي هاي قلبي تشدید 
بیماري ممکن است یک عالمت هشداردهنده باشد و از سایر عالئم مسمومیت 
مي توان به سفتي عضالت، افزایش تعداد تنفس، کاهش فشارخون و گاه تنگي 
مردمک ها اشاره کرد. باید توجه داشت اگر فردي در اثر ابتال به مسمومیت با 
گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست ندهد، ممکن است دچار نواقص 

عصبي و رواني پیشرفته مانند فلج عضوي یا اختالل قواي مغزي شود.

10توصیهبرایپیشگیریازمرگهایخاموش
بیشترین علت مسمومیت با این گاز به دلیل گازکشي هاي غیرمجاز یا گازکشي 
در منازلي است که استاندارد الزم را ندارند و دلیل دیگر نیز مربوط به رعایت 
نکردن موازین استاندارد در استفاده از دودکش هاست. به همین دلیل توجه به 
این توصیه برای پیشگیری از مسمومیت با گاز بسیار کمک کننده خواهد بود:
1. در شروع فصل سرما، از سرویس کاران مجاز شرکت ها درخواست کنید 
ضمن سرویس، تنظیم و راه اندازی وسایل و تجهیزات گازسوز، ایمنی محل 

نصب وسایل گازسوز را بررسی و کنترل کنند.
2. قبل از روشن کردن وسایل گازسوز و در طول فصل سرما چند بار باالی 
پشت بام بروید و از وجود و سالمت کالهک یا H مطمئن شوید. )برای 

دودکش های معمولی یا بدون فن(
3. قبل از نصب و روشن کردن بخاری، از مکش مناسب دودکش ها مطمئن 
شوید. تست مکش دودکش ها قبل از نصب لوله دودکش بخاری ضروری 
است. این کار ساده را می توانید با روشن کردن یک تکه روزنامه و قرار دادن 
آن روبروی لوله دودکش انجام دهید. در صورتی که دودکش بخاری درست 

کار کند باید شعله آتش را به سمت خود بکشاند.
الزم به یادآوری است، شاید دودکش سال پیش درست و سالم بوده باشد، اما 
ممکن است طی چند ماهی که از بخاری استفاده نکرده اید، جسم خارجی، 

پرنده یا نخاله های ساختمانی درون دودکش رفته یا کالهک افتاده باشد.
4. در طول فصل سرما، کارکرد دودکش را با لمس قسمت باالیی لوله رابط 
دودکش داخل ساختمان، با سر انگشتان دستتان بررسی کنید. سرد بودن لوله، 

نشان از کارکرد نادرست دودکش دارد. 
5. استفاده از وسایل گازسوزی که دودکش آنها با عبور از شیشه یا دیوار 
ساختمان، در نمای ساختمان )سمت کوچه و خیابان یا حیات( یا بالکن ها و 

حیات خلوت ها رها شده اند، نه تنها مجاز نیست، بلکه شدیدا خطرساز است. 
وزش یک باد شدید می تواند مانع از مکش دودکش شود. این دودکش ها 

مکش مناسبی ندارند و خطر گازگرفتگي را تشدید می کنند. 
6. در فصل سرما هرگاه در زمان روشن بودن و استفاده از وسایل گازسوز 
)بخاری، آبگرمکن، شومینه، پکیج، اجاق گاز و حتی موتورخانه مرکزی( در 
محل زندگی یا محل کار، احساس سنگینی هوا، سردرد و سرگیجه کردید، 
خطر گازگرفتگی را کامال جدی بگیرید. سریع در یا پنجره ای را باز کنید و سپس 
وسایل گازسوز و سیستم گاز منزل را بررسی و کنترل کنید. )از آتشنشانی، 

شرکت گاز یا سرویس کاران مجاز شرکت ها کمک بگیرید.(
7. در فصل سرما از پوشاندن تمام درزهای در و پنجره ها و دریچه های تامین 

هوای تازه، به بهانه گرم تر شدن خانه خودداری کنید.
دریچه های کوچکی که روی دیوار )معموال 30سانتیمتر زیر سقف( یا زیر 
در ورودی واحد مسکونی شما تعبیه شده، دریچه های تامین هوای وسایل 

گازسوز هستند، آنها را هرگز مسدود نکنید.
دریچه  کولرهایی که پشت بام هستند، منبع تامین هوا نیستند بنابراین توصیه 
می شود بسته شوند. این دریچه ها نه تنها بخشی از گرمای خانه را هدر 
می دهند، بلکه به علت قطر و ارتفاع باالتر نسبت به دودکش های ناایمن، 
مکش قوی ای دارند و چنانچه منافذ ورود هوا به خانه بسته باشد، می توانند 
عملکرد دودکش ها را مختل کنند و باعث »پدیده مرگبار مکش معکوس 

دودکش ها« شوند.
8. لوله های قابل انعطاف یا خرطومی که به اشتباه برای رابط دودکش استفاده 
می شوند، اصال دودکش نیستند بنابراین به هیچ عنوان از این لوله ها به عنوان 
دودکش استفاده نکنید و فوری آنها را با دودکش های فلزی گالوانیزه یا 

استیل جایگزین کنید. 
امکان اتصال و چفت و بست کامل این لوله ها به وسایل گازسوز و دودکش 
دیوار وجود ندارد. همچنین به آسانی سوراخ های ریزی در بدنه لوله ایجاد 
می شود و گاز مونوکسیدکربن از محل اتصاالت و این سوراخ های ریز، نشت 

می کند که سالمت و جان اعضای خانواده را به شدت تهدید خواهدکرد.
9. از سیستم های آشکارساز و هشداردهنده نشت گاز مونوکسیدکربن 
دارای »تاییدیه یا نشان استاندارد« یا دارای »تاییدیه سازمان های آتشنشانی یا 

شرکت گاز« استفاده کنید.
وسایل گازسوز فرسوده با عمر باالی 10 سال، نه تنها پرمصرف اند، بلکه 

خطرساز هم هستند، پس از آنها استفاده نکنید.
10. استفاده از وسایل پخت وپز برای گرمایش خطرساز و ممنوع است. از 
طرفی، استفاده طوالنی مدت از وسایل پخت وپز، به خصوص اگر در و پنجره ها 
دوجداره اند و همچنین در زمان خواب بودن ساکنان و استفاده از چند شعله 
اجاق گاز همزمان با روشن بودن چند وسیله گرمایشی و گازسوز دیگر نیز 

خطرساز و حتی مرگبار است.

گزارش »سالمت« از قاتل خاموش

 امیر 
محی الدین

گالیههایمبتالیانبهدیابت
انجمن دیابت گابریک بهترین جایی بود که توانستم با بیماران دیابتی در مورد مشکالتشان صحبت 
کنم. اولین گفت وگوی من با بیماران دیابتی با سارا دختر 34 ساله ای بود که 15 سال است به دیابت 
نوع1 مبتال شده است. او بعد از اینکه از مزیت های قلم های انسولین برایم گفت، ادامه داد: »هر ماه 
14 قلم را با نسخه و تحت پوشش بیمه از داروخانه می گیرم و پولی که می پردازم، 43 هزارتومان 
است. اگر قلم را آزاد بخرم، باید 430 هزار تومان بپردازم، ولی مشکلی که برایم ایجاد شده این 
است که چند وقت پیش برای مسافرت به شهرستان رفتیم و با نسخه رفتم داروخانه، ولی انسولین 
را به من نداد و گفت حتما باید متخصص برایم تجویز کند، ولی من در آن شرایط نمی توانستم 

پزشک متخصص پیدا کنم. تازه دوستانی دارم که در شهرستان زندگی می کنند و اصال به متخصص 
دسترسی ندارند و مجبورند به شهرستان های بزرگ اطراف بروند.« بیمار دیگر که تقریبا 45 ساله 
است، می گوید: »دیابت در خانواده ما ارثی است و پدرم هم مبتال بوده است. تازگی ها رفتم داروخانه 
انسولین بگیرم که گفتند باید تشکیل پرونده بدهی. از دوستان دیگرم در این مورد پرسیدم. آنها 
هم که تحت پوشش بیمه های مختلف بودند، گفتند داروخانه به ما هم همین حرف را زده است. 
بیمه چه چیز را می خواهد تایید کند؛ یعنی ما هر دفعه باید ثابت کنیم که دیابت داریم؟! حاال از 
همه این حرف ها گذشته، اگر بیمه نزدیک نباشد، ما باید هر دفعه کلی در ترافیک و شلوغی بمانیم 

و بعد برسیم به دفتر بیمه و آنجا هم باید کلی توی صف باشیم تا تشکیل پرونده انجام شود.«



دیابت نوع 1 از گروه بیماری هایی 
است که تاکنون درمان قطعی برای 
آن پیدا نشده است. به همین دلیل 
افراد مبتال به این بیماری مجبور 
هستند برای ادامه زندگی تا پایان عمر از انسولین 
استفاده کنند. این نوع دیابت برخالف دیابت نوع 2 
معموال از دوران کودکی و زمانی آغاز می شود که 
فرد در سنین مدرسه و آغاز فعالیت های اجتماعی 
است. همه ما می دانیم که خوردن شیرینی، شکالت 
و بستنی در این سنین برای یک کودک چقدر اهمیت 
دارد، اما محدودیت در مصرف این خوراکی ها 
تنها مشکل کودکان مبتال به دیابت نیست، بلکه 
تزریق روزانه انسولین و سوزن تست قند خون 
است که بیشترین ترس را در زندگی آنها ایجاد 
می کند. به همین دلیل کودکان دیابتی خیلی راحت 
دچار آزردگی روانی، گوشه نشینی و انزوا می شوند، 
اما این مسیر تنها راه برای زندگی با دیابت نیست 
زیرا دیابتی های موفق ثابت کرده اند که می توان 
با تمام این ترس ها و محدودیت ها جنگید و آنها 

را به فرصت برای پیشرفت تبدیل کرد.
که  است  افراد  این  از  یکی  علم الهدی،  حسین 
توانسته با وجود دیابت به قهرمانی های متعددی 
در زمینه ورزش دو و میدانی دست پیدا کند، در 
حالی که مربیان او ابتدا موفقیت را برایش غیرممکن 
می خواندند. آنچه در »چهره سالمت« این هفته 
می خوانید، ماحصل گفت وگوی ما با این جوان 
پرتالش در مورد رمز موفقیت و تجربیات او است.

: لطفا خودتان را معرفی کنید.
حسین علم الهدی هستم، 27 ساله و دارای لیسانس 
دوهای  دونده  حاضر  حال  در  ورزشی.  مهندسی 

استقامت و سفیر بیماران دیابتی کشور هستم.
: دیابت برای بسیاری از افراد محدودیت 
است و باعث می شود از خیلی فعالیت ها دوری 
کنند. شما چگونه این محدودیت را شکستید و 

به فرصت تبدیل کردید؟
10 ساله بودم که متوجه شدم به دیابت نوع 1 مبتال 
هستم. از دوران کودکی به ورزش عالقه مند بودم. 
دیابت مزید بر علت شد که به ورزش توجه بیشتری 
داشته باشم زیرا فعالیت بدنی در کنترل قند خونم بسیار 
تاثیرگذار بود. من همیشه تالش می کنم محدودیت ها 
را برای پیشرفت خود به فرصت تبدیل کنم. اگر هم 
فعالیتی را شروع می کنم، دوست دارم در آن بهترین 
باشم. وقتی دیدم ورزش به کنترل قند خونم کمک 
می کند، تصمیم گرفتم آن را با مطالعه و کسب تجربه 
به صورت حرفه ای ادامه دهم. همچنین سعی می کنم 
همیشه تغذیه مناسب با ورزش و دیابت داشته باشم.

زندگی تان  روی  تاثیری  چه  ورزش   :
گذاشته؟

ورزش نه تنها به سالمت جسم، بلکه به سالمت روان 
نیز کمک می کند. قبل از اینکه به ورزش حرفه ای 
روی بیاورم، شاید این اعتماد به نفس را نداشتم که 
با سختی های زندگی مقابله کنم. ورزش حرفه ای 
سختکوشی را به من یاد داد؛ اینکه هیچ وقت خود را در 
مقابل سختی ها نبازم. همچنین باعث شد ظرفیت های 
روانی و جسمی خود را بهتر بشناسم تا انسان موفق تری 

شوم و به این باور برسم که من هم می توانم.
: فکر می کنید اگر به دیابت مبتال نمی شدید، 
باز هم سراغ ورزش حرفه ای می رفتید و قهرمان 

می شدید؟
این سوال ذهن خودم را هم درگیر کرده است. من 
همیشه دوست داشتم در سطح جهان به عنوان یک 
ورزشکار حرفه ای شناخته شوم. فکر می کنم دیابت 
باعث شد به ورزش توجه بیشتری داشته باشم تا قند 
خونم را بهتر کنترل کنم. شاید اگر دیابت نداشتم، 
کمتر ورزش می کردم. بنابراین دیابت را عاملی برای 

موفقیتم می دانم.
: بزرگ ترین موفقیتی که تا امروز به دست 

آورده اید، چیست؟
بزرگ ترین موفقیت برای من در درجه اول حفظ 
سالمت است. تا امروز با اینکه حدود 17 سال از 
دیابتی شدنم می گذرد، هیچ عارضه ای پیدا نکرده ام. 
در این مدت نه تنها ضعیف نشده و خود را نباخته ام، 
بلکه قوی تر و پرانرژی تر شده ام. سختی ها برای من 
مانند یک توفان هستند که به جای ساختن دیوار در 
مقابلشان یک آسیاب بادی قرار داده ام تا از آنها برای 

رشد خود بهره ببرم. یکی دیگر 
از موفقیت های بزرگم، تحصیل 
در رشته مهندسی ورزشی است. 
یک ورزشکار باید هم در زمینه 
تحصیل و هم ورزش موفق باشد 
الگو،  یک  به عنوان  بتواند  تا 
بیشتر و جایگاه  تاثیرگذاری 
اجتماعی مناسب تری داشته 
باشد. قصد دارم این رشته 
را تا مقطع دکترا ادامه دهم 
تا در آینده برای جامعه و 
مفید  دیابتی  افراد  دیگر 
باشم. در زمینه ورزشی 
نیز هم اکنون جزو نفرات 
برتر دو و میدانی استان 
البرز و نفر اول دوهای 
گروه  در  استقامت 

هستم.  دیابتی  بیماران 

همچنین در سطح جهانی از بین 60 هزار دونده 
توانستم رتبه هشتم را در مسابقه نیمه ماراتن سال 
2016 کسب کنم. در این مسابقه که در استانبول 
برگزار شد، به عنوان پدیده مسابقات انتخاب شدم 
زیرا به عنوان یک دیابتی توانستم بین 10 دونده برتر 
مسابقه قرار بگیرم. این موضوع برای مسووالن و 

برگزارکنندگان مسابقه نیز خیلی عجیب بود.
: برای ثبت نام در مسابقه نیمه 

نداشتید؟  مشکلی  ترکیه  ماراتن 
شما  از  بودن  دیابتی  به دلیل 

ایرادی نگرفتند؟
این مسابقه هیچ  نه، مسووالن 
دیگر  افراد  و  من  بین  تفاوتی 
قائل نشدند و به راحتی ثبت نامم 
در  خوشبختانه  پذیرفتند.  را 
خیلی  توانستم  مسابقه  این 

شرایط  که  را  دونده هایی  از 
بود،  من  از  بهتر  جسمانی شان 
پشت سر بگذارم و رتبه باالتری 

نسبت به آنها کسب کنم. 

با شرکت در این مسابقه توانستم خود را در یک 
میدان بین المللی محک بزنم و سطح تمریناتم را با 

حریف هایم از کشورهای مختلف بسنجم.
این  در  بدتان  و  خوب  خاطرات  از   :

مسابقه بگویید.
از آن روزها خاطرات و تجربه های خیلی خوبی کسب 
کردم. در این مسابقه توانستم کنار بهترین دونده های 
جهان قرار بگیرم و با آنها هم صحبت 
شوم. یکی از این افراد »علی کایا« 
از کشور ترکیه-نفر دوم دوهای 
استقامت اروپا- بود. وقتی نظر 
او را در مورد جایگاهم پرسیدم، 
بسیار تشویقم کرد و آینده خیلی 
شد.  متصور  برایم  را  خوبی 
مسابقه  در  که  دیگری  نکته 
توجهم را جلب کرد، حضور 
یک شخص معلول با ویلچر میان 
تماشاگران بود. با دیدن این فرد 
برای لحظاتی به فکر فرو رفتم که 
شاید همین نعمت هایی که من از 
آن برخوردارم، آرزوی خیلی 

از افراد باشد. آن روز همراه تعداد دیگری از دونده ها 
دور این فرد جمع شدیم و او را برای حضورش 
تشویق کردیم. جالب اینکه انرژی او بسیار مثبت 
و روحیه اش عالی بود. از این مسابقه یک خاطره 
عجیب هم دارم؛ اینکه با شروع مسابقه، یک کیلومتر 
اول را به قدری سریع دویدم که حتی رکورد سرعت 
خود را در تمریناتم هم شکستم. البته این موضوع 
باعث شد در کل مسیر مسابقه نگران باشم که آیا 
به موفقیت خواهم رسید یا نه. خوشبختانه زحماتم 

هدر نرفت و موفق شدم.
: حین مسابقه دچار افت قند خون نشدید؟

نه، شکر خدا اصال احساس افت قند نداشتم. در 
طول مسیر مسابقه نیز نوشیدنی هایی برای آبرسانی 
به بدن و جلوگیری از افت قند خون قرار داده بودند. 
همچنین تغذیه کامل و خوراکی های الزم برای تامین 

مواد ریزمغذی در دسترس بود.
:در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور 
برای بیماران خاص نیز به عنوان پدیده مسابقه 

شناخته شدید. علت این موضوع چیست؟
این مسابقه اخیرا برای مبتالیان به بیماری های خاص 
برگزار شده بود که من در ماده 1500 متر شرکت 
کردم و مقام اول را گرفتم. نکته جالب این بود 
که وقتی به خط پایان رسیدم، نفرات پشت سر 
من هنوز باید 3 دور دیگر می دویدند تا مسابقه 
را به پایان برسانند. این موضوع برای دونده ها و 
مربیان حاضر در محل بسیار عجیب بود که فردی 
از جنس خودشان با مشکالت جسمی مشابه بتواند 
به این صورت حریف های خود را پشت سر بگذارد. 
: همه اعضای این تیم مثل شما دیابتی 

بودند؟ رمز موفقیت شما چه بود؟
نه، در این مسابقه عالوه بر افراد دیابتی، ورزشکاران 
پیوند اعضا نیز شرکت کرده بودند. رمز موفقیتم را 

تمرینات سخت و روحیه قوی خود می دانم.

: قدم بعدی تان چیست؟ از هدف ها و 
آرزوهایتان بگویید.

در زمینه تحصیلی می خواهم دوره کارشناسی ارشد 
را آغاز کنم. به تازگی نیز وارد عرصه کاری شده ام و 
می خواهم در زمینه تجارت خود موفق باشم. هیچ وقت 
دوست ندارم روی یک نقطه بمانم. همیشه باید در حال 
پیشرفت باشم تا انسان موفق تری شوم. در زمینه ورزشی 
نیز هدف بعدی ام شرکت و موفقیت در مسابقه دوی 
ماراتن قهرمانی کشور در تاریخ 10 دی  ماه است. در 
این مسابقه می خواهم به عنوان اولین دیابتی در کشور 
شناخته شوم که توانسته مسافت 42 کیلومتری ماراتن 
را طی کند و به خط پایان برسد. همچنین می خواهم 
رکورد شخصی خودم را در این ماده بشکنم. هم اکنون 
روزی 2 تا 3 نوبت تمرین می کنم و 30 تا 40 کیلومتر 
می دوم؛ یعنی در هفته حدود 240 کیلومتر تمرین دارم. 
انشاا... که بتوانم در این مسابقه موفق شوم تا الگوی 

خوبی برای دیابتی های عزیز باشم.
: در زندگی تان از چه کسی به عنوان الگو 

الهام می گیرید؟
یکی از الگوهای من دونده ای مسلمان با اصلیت 
سومالیایی به نام »محمد فرح« است که برای کشور 
بریتانیا می دود. او قهرمان دوهای 5 کیلومتر و 10 
کیلومتر جهان است. همچنین تنها دونده ای است 
که توانسته در 2 المپیک پشت سر هم )سال 2012 
و 2016 میالدی( در دوهای 5 و 10 کیلومتر مدال 
طال را از آن خود کند. من از سختکوشی و پشتکار 
او الگوبرداری می کنم تا به امید خدا یک روز در 

چنین جایگاهی قرار بگیرم.
: برای افرادی که مثل شما به دیابت یا 
بیماری های خاص مبتال هستند، چه توصیه ای دارید؟
توصیه  می کنم روشی درست برای زندگی در پیش 
بگیرند و تغذیه سالمی داشته باشند. همچنین از ورزش 
غافل نشوند و به مصرف انسولین و داروهای مربوط 
به دیابت توجه ویژه ای داشته باشند. من به شخصه با 
ورزش کردن توانسته ام دوز مصرف انسولین را بسیار 
پایین بیاورم و میانگین قند 3 ماهه ام )A1C( را در 
سطح بسیار خوبی نگه دارم. وقتی ورزش می کنم، 
شرایط جسمی و روانی ام عالی است. دوست دارم 
همیشه این حس را در زندگی ام  حفظ کنم. به همین 
دلیل هیچ وقت ورزش را رها نخواهم کرد. به همه افراد 
دیابتی توصیه می کنم به فعالیت هایی مثل پیاده روی، 
دو و شنا بپردازند. این ورزش ها با شرایط جسمانی 
دیابتی ها سازگار هستند و از استرس های روانی آنها 
می کاهند. انسان ها نباید در برابر مشکالت زندگی 
مثل دیابت خود را ببازند، بلکه باید قوی باشند و 
از این چالش به عنوان یک فرصت برای پیشرفت و 

ارتقای سالمتشان استفاده کنند.

ورزش نه تنها به سالمت جسم، بلکه به 
سالمت روان نیز کمک می کند. قبل از 
اینکه به ورزش حرفه ای روی بیاورم، 

شاید این اعتماد به نفس را نداشتم 
که با سختی های زندگی مقابله کنم. 

ورزش حرفه ای سختکوشی را به من 
یاد داد؛ اینکه هیچ وقت خود را در 

مقابل سختی ها نبازم. همچنین باعث شد 
ظرفیت های روانی و جسمی خود را بهتر 
بشناسم تا انسان موفق تری شوم و به 

این باور برسم که من هم می توانم

حسین علم الهدی با وجود ابتالیش به دیابت نوع 1 توانسته در میان 60 هزار دونده نیمه ماراتن جهان به رتبه هشتم دست پیدا کند

دیابت، دوندگی و برازندگی
 ستاره محمد 
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طرح سالمت

نمایش رهایی یک کودک معلول از رنج صندلی چرخدار. این طرح انتخابی 
یک پدر است برای سنگ مزار فرزندی که زندگی اش روی ویلچر گذشت.

داده های موسسه ملی سرطان آمریکا نشان 
می دهد مردان ۲۰ درصد بیش از زنان در معرض 
ابتال به سرطان قرار دارند. محققان دریافته اند 
کروموزومX -یکی از کروموزوم های جنسی 
که تعیین کننده جنسیت یک فرد به عنوان مرد 
یا زن است- نقش مهمی در افزایش بروز 

سرطان در مردان دارد.
اندرو لین، عضو تیم تحقیق در موسسه سرطان 
دانا-فاربر ماساچوست، در این باره می گوید: 
»در مجموع احتمال بروز سرطان در مردان 
بیش از زنان است. در برخی موارد اختالف 
بسیار اندک است، اما در برخی موارد دیگر 
بروز برخی سرطان ها در مردان ۲ یا 3 برابر 
بیشتر است.« به گفته لین، مردان در ابتال به 
بسیاری از سرطان ها، از جمله موارد مرتبط با 
مصرف تنباکو مانند سرطان های کلیه، مجاری 
ادراری، مثانه و دهان، از زنان پیش هستند. 
وی در ادامه می افزاید: »داده های موسسه ملی 
مردان در حدود ۲۰  نشان می دهد  سرطان 
درصد بیش از زنان به سرطان مبتال می شوند 
که این مساله به این معناست که ساالنه ۱۵۰ 
هزار مرد بیشتر به سرطان مبتال می شوند.« در 

این مطالعه، محققان بر ژن های سرکوب کننده 
تومور که از سلول ها در مقابل سرطان دفاع 
می کنند، تمرکز کردند. در سرطان ها، معموال 
این ژن های سرکوب کننده تومور جهش یافته 
یا حذف شده اند و دیگر عملکردی ندارند. 
در  غالبا  که  است  ژنی  تنها   X کروموزوم 
سرطان های مردان نسبت به سرطان های زنان 
 X دچار جهش می شود. مردان دارای کروموزوم
و Y هستند و زنان دارای ۲ کروموزوم X هستند. 
در زنان یکی از کروموزوم های X خاموش 
مانده و برای ایجاد تعادل در مقابل تجلی ژن، 
به صورت غیرفعال می ماند. مطالعه نشان داد 
برخی ژن ها روی کروموزوم X غیرفعال در 
سلول های زنان از حالت و عملکرد خاموش 
رها می شوند. از این رو، زنان تا حدودی در 
مقابل سرطان مصون می مانند چراکه دارای ۲ 
نسخه از این ژن ها هستند، در حالی که مردان 
فقط یک نسخه دارند. به همین دلیل زمانی 
که زنان به سرطان مبتال می شوند، این ژن ها 
وارد عمل می شوند و ۲ بار در آنها جهش 
ایجاد می شود، در حالی که مردان فقط باید 

یک جهش داشته باشند.

چه اهل تامالت فلسفی باشید، 
چه اهل دقت در دقایق طبی، از 
خواندن کتاب »فلسفه پزشکی« به 
قلم دکتر احمدرضا همتی لذت 
خواهید برد؛ کتابی که عالوه بر 
مرور برخی مباحث مهم اخالق 
پزشکی و ذکر تاریخچه مختصر 
و مفیدی از فلسفه پزشکی،  نظریه 

بدیعی را نیز در باب سالمت و بیماری با 
خوانندگانش در میان می گذارد. فلسفه پزشکی 
اگرچه از یک منظر علم نوپایی به حساب 
می آید، اما در شکلی ساختارنیافته و غیرمدون 
می توان تاریخچه ای طوالنی برای آن در نظر 
گرفت. ابن سینا برای کتاب مرجع خودش در 
علم پزشکی، اسم »قانون« را انتخاب کرده 
بود و کتاب فلسفه اش را »شفا« اسم گذاشته 
بود. از دیرباز، بسیاری از پزشکان، فیلسوف 
یا اهل فلسفه بودند و فیلسوفانی هم که در 
پزشکی شهرت و درجه ای نداشته اند، باز با 
علم پزشکی آشنا بوده اند. خود ما در تاریخ 
تمدنمان، تعداد زیادی پزشک فیلسوف داریم 
که بعضی شهرتشان بیشتر در پزشکی است 

عنوان  به  بیشتر  دیگر  بعضی  و 
فیلسوف معروف شده اند؛ چنانکه 
و  بود  فیلسوف  پزشک  رازی، 
ابن سینا، فیلسوف پزشک. علت 
نزدیکی بیش از حد این دو علم به 
همدیگر، موضوعشان یعنی انسان 
است که هر کدام از این دو، از 
زاویه ای به آن نگاه می کنند. فکر 
و ذکر یک پزشک در باره انسان و مسایلی 
مثل مرگ و زندگی،  درد، رنج، بیماری و 
سالمت است؛ همان چیزهایی که فالسفه هم 
در موردشان همواره نظر داده و می دهند. با این 
حال، فالسفه پرسش هایی هم درباره رفتار و 
عملکرد پزشکان و موارد خاص مربوط به رشته 
پزشکی دارند؛ چیزهایی مثل اینکه سقط جنین 
مجاز است یا نیست؟ باید به درخواست های 
اتانازی پاسخ مثبت داد یا خیر؟ حدود رابطه 
بیمار و پزشک چطور تعریف می شود؟ این 
به  سابقه ای  در طب،  فلسفی  تأمالت  قبیل 
اندازه خود این دو علم )طب و فلسفه( دارد 
و خواندن کتاب »فلسفه پزشکی« را می توان 

به عالقمندان هر دو علم توصیه کرد.

نقشه سالمت

 شکار پرندگان 
گیالن تا مشخص شدن 

وضعیت بیماری و 
شیوع آنفلوانزای حاد 

ممنوع شد.

 مدیرکل حفاظت 
محیط زیست لرستان از 

ممنوعیت شکار پرندگان 
خبر داد.

عوارض آلزایمر 
برای قلب مبتالیان

انواع  از  برخی  دریافتند  محققان 
از  ناشی  اساسا  قلبی  نارسایی 
قطعات  هستند.  آلزایمر  بیماری 
پروتئین تشکیل دهنده پالک در مغز 
بیماران مبتال به آلزایمر، ممکن است 
باعث سفت شدن ماهیچه قلب و 
افزایش خطر نارسایی قلبی در آنها 
شود. این قطعات »آمیلویید بتا« نامیده 
می شوند. آزمایش نمونه های بافت 
قلب آشکار کرده که قلب بیماران 
آلزایمری دارای میزان باالی آمیلویید 
بتاست. قطعات چسبنده آمیلویید بتا 
موجب ایجاد پالک بین سلول های 
عصبی می شوند که نشانه بیماری 
 آلزایمر هستند. این مطالعه شامل
۲۲ فرد مبتال به آلزایمر با میانگین 
سنی ۷۹ سال بود که با 3۵ فرد 
سالم در گروه کنترل با میانگین سنی 
۷۸ سال مقایسه شدند. آزمایش ها 
نشان داد ضخامت دیواره بطن چپ 
قلب افراد مبتال به آلزایمر بیشتر از 
افراد دیگر است. به گفته محققان، 
در چنین شرایطی، بطن ها توانایی 
کمتری در انبساط و دریافت خون 
قبل از پمپاژ آن به قلب داشتند. 
آمیلویید  میزان  افزایش  همچنین 
بتا در سایر بافت های بدن بیماران 
آلزایمری، از جمله روده، کلیه ها و 

ماهیچه ها هم مشاهده شده است.

تازهها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر 
 است.  در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش 
 زیادی  در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق 
 آن  با  استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا 
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 وجود  تغییرات  همواره  متصور  است ، 
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 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.

تایید  فرآیندهای  به  گاهی  متحده  ایاالت  در 
می بخشند.  سرعت  ضدسرطان  داروهای 
همچنین براساس یک مطالعه جدید، آنها اغلب 
حتی در صورتی که مطالعات بعدی نشان دهند 
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زاکرمن، رئیس مرکز ملی تحقیقات بهداشت و 
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جدید ترین و گران ترین دارو ، بهترین است.«
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يادداشت مهمان

وقتی با اصطالح پوکی استخوان مواجه می شویم، معموال 
ذهنمان سراغ اندام های تحتانی مانند استخوان های ران و لگن 
می رود، در حالی که شکستگی مچ دست به مراتب شایع تر از 
شکستگی ران و لگن است. دست ها یکی از اعضای مهم در بدن 
سالمندان هستند که بیش از پیش باید قوی باشند زیرا بسیاری از 
سالمندان برای حرکت و نشست و برخاست به این عضو نیاز دارند 
و با آسیبی که دست آنها می بیند، زندگی برایشان بسیار دشوارتر 
خواهد شد. به  طور مشخص، سالمندان در معرض دو نوع آسیب 
ارتوپدی قرار دارند که در ادامه »سالمندان« این هفته مورد 
توجه قرار می گیرد... )صفحه 15(

7 نکته درباره شکستگی مچ دست و 
3 نکته درباره آرتروز قاعده انگشت 
شست دست در دوران سالمندی

از دست 
سالمندان

خانواده در قاب اينستاگرام

همسر من از آن اینستاگرام چک کن های حرفه ای 
است؛ یعنی جزو جامعه بزرگ اینستاگرامی هایی که 
بخشی از وقتش را در این شبکه اجتماعی می گذراند. 
او کنار همه مشغولیات دیگرش که شامل رصد 
کردن اخبار و کانال های تلگرامی و شبکه های خبری 
تلویزیون می شود، یکی از سرگرمی های شبانه اش 
این است که دنیا را از منظر اینستاگرام هم بررسی 
کند. معموال از این طریق خبرها و مطالب درجه 
یکی هم دستمان را می گیرد. از خبرهای خاله زنکی 
و فهمیدن اینکه چه کسی رفته سفر و چه کسی 
دکوراسیون خانه اش را عوض کرده و چه کسی با 
گذاشتن عکس نامزدش در صفحه شخصی به آن 
جنبه رسمی داده، تا خیلی از موضوعات داخلی و 
بین المللی دیگر. همین خوشگذرانی چند دقیقه ای 
در این شبکه مجازی کمک می کند که شما بفهمید 
آشنایان تان کجا هستند و سرشان به چه چیزی گرم 
است. حداقلش این است که متوجه می شوید دلشان 
می خواهد کدام بخش از زندگی شان را به نمایش 
بگذارند و کدام بخش را دوست ندارند علنی کنند. 
متوجه می شوید مردم چه چیز و چه کسی را فالو 
می کنند، در صفحات مختلف چه می نویسند و دنبال 
چه می گردند. این بخش از زندگی اجتماعی مردم 
خیلی صریح تر و واقعی تر از آن چیزی است که 
ممکن است آدم تصور کند یا رسانه ها نمایش بدهند. 
خیلی ها می گویند برای اینکه مردم را بشناسی، باید 
بروی در خیابان و در تاکسی بنشینی و ببینی مردم 
چه می گویند. اما اینجا در اینستاگرام همه چیز روتر 
هم هست و شما با افراد بیشتری مواجهید. خیلی ها 
اینجا تعارف را کنار می گذارند و راحت تر افکار 
و عالیق شان را نشان می دهند. بعد هم اینکه در 
سرما و گرما، هر لحظه که اراده کنید، سر زدن به 
این زندگی مجازی یک جور تفریح رایگان است 

برای افرادی که می پسندند.
اما بین همه آنچه که در این دنیای تصویر و کلمه 
می گذرد، یکی از مسایلی که همیشه با تعجب همسر 
من همراه می شود، عالقه هنرپیشه های خارجی به 
بچه دار شدن و نمایش دادن لذت زندگی خانوادگی 
که  است  معلوم  خارجی،  می گوییم  وقتی  است. 
بیشتر منظور همان هالیوود و سینمای غرب است 
و هنرپیشه هایش هم همان ها هستند که خیلی از 
فیلم هایشان را در تلویزیون خودمان هم می توان دید.
ادامه در صفحه 12
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اینستا سالمت شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج10

در هفته ای که گذشت، سوژه هایی مانند آلودگی هوا، سانحه قطار مشهد-تبریز، مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان، روز 
معلول، روز جهانی ایدز و روز بیمه از مهم ترین سوژه های سالمت در عکس ها و نوشته های اینستاگرامی داخل کشور بودند. فعالیت های 
انسان دوستانه برخی شخصیت های سرشناس و آمارها و هشدارهای گروه های مختلف نیز مورد توجه گروها و جمعیت های مختلفی 
@salamatweekly :بود که به تعدادی از این مطالب پرداخته ایم... و در آخر، همراهی با اینستاگرام »سالمت« هم یادتان نرود

رویترز: پدر در سوگ فرزند شهیدش
این عکس دردآور را که رویترز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، 
یک عکاس عراقی به نام محمد سالم گرفته و در شرح آن نوشته 
است: »اینجا عراق است؛  موصل، دسامبر 2016. پدری در سوگ 
فرزند شهیدش عنان اختیار از کف داده و هم آغوش پسر دیگرش 
گریه سر داده است. پسر او در نبرد با نیروهای اشغالگر داعش که 

بخشی از خاک عراق را به تصرف درآورده اند، کشته شده است.«

یونیسف: سوریه، جنگ، مدرسه
سایت یونیسف، تصویر 2 دختر سوری را منتشر کرده که از میان 
شهری جنگ زده می گذرند و به مدرسه می روند؛ البته بعد از ماه ها 
درگیری  که شدت زیادی پیدا کرده بود. در سایت یونیسف در این 
زمینه نوشته شده است که: »دخترها می خندند و فراتر از همه رنج های 

غیرقابل تصور همچنان می خواهند به مدرسه بروند.«

فتوسوسایتی: ماهیگیری با عینک چوبی
سایت عکاسی فتوسوسایتی، تصویر این مرد که عینکی دست ساز 
با قاب چوبی را به صورتش زده، منتشر کرده و نوشته: »مبوتادی 
عینکی از جنس چوب و شیشه به صورتش زده که عینک قدیمی 
برای شکار ماهی با نیزه است. او سن و سالش را یادش نیست، 
ولی برخورد فاجعه آمیز ناوشکن ها را در جزیره ای که در آن زندگی 

می کند، به خوبی به خاطر می آورد.«

یونیسف انگلستان: سودان، کودکان، لبخند
یونیسف انگلستان در توضیح عکسی که در صفحه اینستاگرام خود 
منتشر کرده، نوشته: »کودکان به سفیر یونیسف انگلستان خوشامد 
گفتند، در حالی که این بازیگر با آنها در یک اردوگاه حفاظت شده 
در جوبا )سودان جنوبی( دیدار و گفت وگو کرد.« هیدلستون گفته: 
»من با کودکان شجاع زیادی در سودان مالقات کردم که آنها با وجود 
جنگ داخلی و درگیری های فراوان اطرافشان، همچنان لبخند روی 
لب هایشان نگه داشته اند.« این بازیگر 35 ساله انگلیسی به دلیل ایفای 
نقش در فیلم های پرتماشاگر و فعالیت های خیرخواهانه زیادی که 

انجام می دهد، شهرت دارد.

رامبد جوان: کودکان مبتال به ایدز را دریابیم
رامبد جوان به مناسبت روز جهانی ایدز که اول ماه دسامبر برابر با 
یازدهم آذرماه بوده، پستی در صفحه اینستاگرام خود گذاشته که در 
آن توجه به کودکان مبتال به ایدز را گوشزد کرده: »من ایدز دارم!  
لطفا بغلم کنید! نمی تونم مریضتون کنم! بغل کردن و روبوسی باعث 

انتقال HIV نمی شود! کودکان مبتال به ایدز رو دریابیم.«

اشکان خطیبی: معلوالن ترحم نمی خواهند
اشکان خطیبی درباره عکسی که در صفحه اینستاگرام خود گذاشته، 
این طور توضیح داده: »این متن رو یکی از دوستان معلولم برام فرستاد 
و خواهش کرد تا به مناسبت روز معلول با شما به اشتراک بگذارم: 
من یک معلول هستم. امروز روز من است. من محتاج ترحم تو 
نیستم. من محتاج درک شدن هستم. محتاج اعتماد... مرا با نگاه های 
خود تحقیر نکن. کودکت را از من نترسان. به من اعتماد کن. مرا 
با ُشکرهای خودت مرنجان. یادت باشد من ناتوان تر از تو نیستم. 
من از تو فقط کمی محدودترم. محدودیتم را پای ناتوانی ام نگذار... 
روز جهانی معلوالن گرامی باد. معلوالن بیشتر از هر چیزی نیازمند 

امنیت شغلی و مناسب سازی و فرهنگ سازی هستند.«

جمعیت امام علی)ع(: هشداردرباره ازدواج کودکان
جمعیت دانشجویی- مردمی امام علی)ع( درباره ازدواج کودکان در 
ایران آماری منتشر کرده و در یکی از پست های اینستاگرامش این طور 
نوشته: »طبق آمار معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور، 1۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن 
به سن 1۸ سالگی است. مطالعات و شواهد موجود نشان می دهد 
آنها در سنین کودکی  ازدواج  به  از معضالت زنان  بسیاری  ریشه 
برمی گردد. از این معضالت می توان به رشد جمعیت بدون اوراق 
هویت در مناطق حاشیه، بازماندن و ترک تحصیل، تداوم چرخه کار 
کودک، ثبت نشدن ازدواج ها، شیوع پدیده کودک-بیوه و... اشاره کرد.«

سازمان ملل: درخت شگفت انگیز در ژاپن
صفحه سازمان ملل با انتشار این عکس زیبا از این درخت عجیب 
ژاپنی نوشته: »این جنگل در نقطه ای از زمین قرار گرفته که خوشبختانه 
هنوز دست بشر به آن نرسیده است. بسیاری از توریست هایی که 
به ژاپن سفر می کنند، از تماشای این جنگل حیرت زده می شوند.« 
عکاسی که این عکس را گرفته نیز نوشته: »در طول سال های متمادی 
همواره آرزو کرده ام آدم ها دست از حرص و طمعی که برای نابودی 
با سحرآمیزی های  طبیعت  بدهند  اجازه  و  بردارند  دارند،  طبیعت 

شگفت انگیزش همچنان ما را مسحور کند.«

منوچهر  هادی: داریم خفه می شویم!
و  نیستم«  سالوادور  »من  مثل  فیلم هایی  کارگردان  منوچهر  هادی، 
»یکی می خواد باهات حرف بزنه«، شهردار و نمایندگان مجلس را 
به دلیل آلودگی هوا مورد خطاب قرار داده در در کنار عکسی از 
میدان سرو که در ساعت 4 بعداز ظهر گرفته، در صفحه اینستاگرامش 
نوشته: »جناب شهردار محترم تهران! نمایندگان محترم مردم تهران 
در مجلس! ما داریم خفه می شویم! به محرم، به اربعین و به چهارده 
معصوم قسم، روزانه تعداد زیادی از همشهریامون دارن می میرن... 
تا خرخره  این شهر  بابا  اتومبیل...  واردات  هی ساخت وساز، هی 
شده ماشین. تا محل کارمون یه مسیر 20 دقیقه ای رو 2 ساعت تو 
ترافیکیم. کی قراره یه کاری انجام بده؟ این مردم بدبخت مگه چی 
می خوان از شما و شما مگه قراره چه کنید براشون؟ من که به سهم 
خودم نمی گذرم از اون افرادی که این طور این شهر رو زشت و 

بی قواره بی در و پیکر کردن. شما چطور؟«

نشنال جئوگرافیک: بازگشت از مریخ
صفحه رسمی نشنال جئوگرافیک در کنار انتشار عکسی از کیهان شناس 
و فضانورد روس، سرگئی والکوف، این شرح را نوشته که: »والکوف 
که پس از شش ماه مطالعه و تحقیق در ایستگاه فضایی مریخ به 
زمین بازگشته بود، دچار مشکالت متعدد و افت محسوس در سطح 
سالمت خود شد و به موجب این مساله تحت بررسی ها و معاینات 
پزشکی الزم قرار گرفت. کارشناسان معتقدند سفر به مریخ به دالیل 
مختلفی می تواند بر سالمت مسافران مریخ تاثیر بگذارد.« در ادامه 
نیز به عالقمندان توصیه شده است که مطالب بیشتر در این زمینه 
را در مجله نشنال  جئوگرافیک شماره آینده بخوانند و ضمنا قید 
شده است که این عکس را ام .آر.تولدانو، عکاس روس، گرفته است.

همایون شجریان: ریه هایم به این هوا عادت ندارد!
همایون شجریان، فرزند استاد شجریان، عکسی از خودش در شهر 
پرت استرالیا منتشر کرده و از کنسرتش در این شهر خبر داده، اما 
نکته جالب، نه در عکس و خبر کنسرت، بلکه در نوشته اوست 
که از هوای آفتابی و بسیار تمیز این شهر خبر داده و به طنز گفته: 

»ریه های من اصال به این هوا عادت ندارد!«

حافظ ناظری: طعم چای در طبیعت
حافظ ناظری، پسر یکی از استادان آواز اصیل ایرانی، شهرام ناظری، 
عکسی از خودش در حال نوشیدن لیوانی چای در طبیعت پاییزی 
گذاشته و توضیح داده: »در این روزهایی که سخت مشغول کارم، 
برای استراحت لحظاتی کوتاه را در طبیعت سپری می کنم چون همیشه 
بر این باورم که میان دغدغه ها و مشغولیات زندگی یک دلخوشی 
کوچک می تواند تاثیری بزرگ روی عملکرد و کیفیت کارمان داشته 
باشد؛ مثل نوشیدن یک لیوان چای گرم در سرما، دیدن منظره ای 
زیبا، تماشای یک صبح برفی از پشت پنجره یا حضور یک دوست 
واقعی و در آخر چقدر همه چیز زیبا تر می شود اگر سعی کنیم که 

با قلبمان فکر و با دلمان دلخوشی ها را حس کنیم.«
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کم خونی در بارداری
 ترجمه: 
ندا احمدلو

4 نکته برای پیشگیری از ابتال به 
کم خونی در دوران بارداری

روزانه 3 وعده حاوی مواد غذایی غنی   .1
از آهن مصرف کنید؛ گوشت قرمز بدون 
چربی، ماهی، مرغ، حبوبات، تخم مرغ و...
مواد غذایی سرشار از ویتامین C می توانند   .2
به جذب بهتر آهن کمک کنند؛ انواع 
توت فرنگی،  پرتقال،  مثل  مرکبات 

گوجه فرنگی، کیوی و... .
مواد غذایی غنی از فوالت )اسیدفولیک(   .3
را فراموش نکنید؛ سبزی های دارای برگ 

سبز، انواع مرکبات و...
افراد گیاهخوار حتما درباره مصرف مکمل   .4

ویتامین B12 با پزشک مشورت کنند.
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شایع  بیماری های  از  کم خونی 
مربوط به دوران بارداری است. 
در این وضعیت، سلول های قرمز 
سالم به اندازه کافی در خون وجود 
ندارند تا اکسیژن الزم را به بافت های بدن و جنین 
برسانند. این درحالی است که بدن در دوران بارداری 
به خون بیشتری نیاز دارد تا بتواند رشد جنین را 
تضمین کند. اگر خانم های باردار،  به اندازه کافی آهن 
یا انواع موادمغذی دیگر را دریافت نکنند، بدن آنها 
نمی تواند تعداد سلول های قرمز خون را به اندازه 
الزم برای تولید خون بیشتر به جنین برساند. البته 
کم خونی خفیف در دوران بارداری معموال طبیعی 
است، اما همواره خطر تشدید کم خونی به علت 
کمبود آهن یا کاهش سطح ویتامین ها یا علت های 
دیگر وجود دارد. کم خونی می تواند باعث بروز 
احساس خستگی و ضعف در فرد شود. از طرفی 
کم خونی، در صورت شدید بودن و درمان نشدن، 
می تواند خطر بروز عوارض جدی و تهدیدکننده ای 
مثل زایمان زودرس را افزایش دهد. در ادامه، با 
مهم ترین نکته ها درباره علل، عالئم و درمان کم خونی 

در دوران بارداری آشنا می شوید.

انواع کم خونی در بارداری
انواع مختلفی از کم خونی ممکن است در دوران بارداری 
ایجاد شود که به طور کلی شامل این 3 نوع می شوند: 
کم خونی ناشی از فقرآهن، کم خونی ناشی از کمبود 
 .B12 اسیدفولیک و کم خونی ناشی از کمبود ویتامین
در ادامه به هر یک از این کم خونی ها اشاره می شود. 

کم خونی فقر آهن
این نوع از کم خونی زمانی ایجاد می شود که بدن، 
آهن کافی برای تولید مقدار کافی از هموگلوبین ندارد. 
هموگلوبین، نوعی پروتئین در سلول های قرمز خون 
است که اکسیژن را از ریه ها به اندام های مختلف 
بدن انتقال می دهد. در کم خونی ناشی از کمبود آهن، 
هموگلوبین به اندازه کافی وجود ندارد و خون نمی تواند 
اکسیژن کافی را به بافت های مختلف موجود در سرتاسر 
بدن انتقال بدهد. کمبود آهن، شایع ترین علت ابتال به 

کم خونی در دوران بارداری است.

کم خونی ناشی از کمبود اسیدفولیک
اسیدفولیک، یکی از انواع ویتامین های ب )B9( است که 
به  طور طبیعی در بعضی از مواد غذایی مانند سبزی های 
دارای برگ سبز یافت می شود. بدن انسان برای تولید 
سلول های جدید،  از جمله سلول های قرمز خون به 
اسیدفولیک )فوالت( نیاز دارد. خانم ها در دوران بارداری 
به فوالت بیشتری نیاز دارند، اما گاهی فوالت را به اندازه 

کافی از راه رژیم غذایی دریافت نمی کنند. در این 
وضعیت، بدن یک خانم باردار نمی تواند سلول های 
قرمز خون را به اندازه الزم تولید کند و در نتیجه 
انتقال اکسیژن به بافت های موجود در سرتاسر بدن با 
مشکل مواجه می شود. خوشبختانه، مکمل های فوالت 
)اسیدفولیک( شناخته شده و در دسترس هستند. کمبود 
فوالت به  طور مستقیم می تواند در انواع خاصی از 
نقص های مادرزادی نقش داشته باشد، مثل نقص لوله 
عصبی جنین )اسپاینا بیفیدا( و تولد نوزاد با وزن کم.

B12 کم خونی ناشی از کمبود ویتامین
بدن برای ساختن سلول های قرمز سالم در خون به 
ویتامین B12 نیاز دارد، بنابراین، اگر خانم باردار، ویتامین 
B12 کافی را از راه رژیم غذایی دریافت نکند، بدن 
نمی تواند سلول های قرمز سالم به اندازه کافی تولید 
کند. خانم هایی که گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و تخم مرغ 
به اندازه کافی مصرف نمی کنند، با خطر ابتال به کمبود 
ویتامین B12 مواجه هستند. این کمبود می تواند در 
نقایص مادرزادی، مثل نقص لوله عصبی، نقش داشته 
باشد و حتی به زایمان زودرس منجر شود. البته از 
دست دادن خون هنگام زایمان و بعد از آن هم ممکن 

است باعث ابتال به کم خونی شود.

عوامل خطرساز 
همه خانم های باردار در معرض خطر ابتال به کم خونی 
قرار دارند. با توجه به همین مساله است که همه 
خانم ها در دوران بارداری باید آهن و اسیدفولیک به 
میزان کافی دریافت کنند. با این حال، خانم هایی که در 
گروه های زیر قرار می گیرند، بیشتر از دیگران با این 

خطر روبرو هستند:
• خانم هایی که برای بار دوم یا بیشتر باردار می شوند.
• خانم هایی که 2 بارداری نزدیک به هم را تجربه می کنند.
• خانم هایی که به علت بیماری صبحگاهی، حالت 

تهوع شدیدی دارند.
• خانم هایی که بین 13 تا 19 سالگی باردار می شوند.
• خانم هایی که به اندازه کافی از مواد غذایی سرشار از 

آهن استفاده نمی کنند.
• خانم هایی که قبل از بارداری، دچار کم خونی بوده اند.

عالیم کم خونی در دوران بارداری
شایع ترین عالیم کم خونی در دوران بارداری شامل 
رنگ پریدگی پوست، لب ها و ناخن ها، احساس خستگی 
یا ضعف، سرگیجه، تنگی نفس، ضربان قلب سریع و 
مشکل در تمرکز است. البته خانم های باردار ممکن 
است در مراحل اولیه کم خونی با عالئم آشکار آن 
مواجه نشوند. عالوه بر این، بسیاری از عالئم کم خونی 
با عالئم بارداری مشابه است، بنابراین، حتما الزم است 

آزمایش  خون برای تشخیص کم خونی به طور منظم 
در دوران بارداری انجام شود.

عوارض کم خونی در بارداری
کم خونی  یا  آهن  کمبود  از  ناشی  کم خونی شدید 
درمان  نشده در دوران بارداری می تواند خطر مواجه 
شدن با مشکالت زیر را افزایش بدهد: به دنیا آوردن 
نوزاد زودرس یا نوزاد کم وزن، احتمال نیاز به تزریق 
خون )اگر مادر هنگام زایمان، خون زیادی از دست 
داده باشد(، افسردگی پس از زایمان، به دنیا آوردن 
نوزاد مبتال به کم خونی و به دنیا آوردن نوزادی که 

دچار اختالل در رشد است.
کمبود فوالت درمان نشده می تواند خطرات زیر را باال 
ببرد: به دنیا آوردن نوزاد زودرس یا نوزاد کم وزن و 
به دنیا آوردن نوزاد مبتال به نقص مادرزادی در ستون 
فقرات یا مغز )مانند نقص لوله عصبی(. درمان نکردن 
کم خونی ناشی از کمبود ویتامین B12 نیز می تواند 
خطر به دنیا آوردن نوزاد مبتال به نقص لوله عصبی 

را افزایش بدهد.

آزمایش های کم خونی
خانم های باردار در اولین مراجع هایشان به پزشک 
در دوران بارداری باید آزمایش خون برای تشخیص 
کم خونی انجام بدهند. شاخص های اندازه گیری شده 

در آزمایش خون معموال شامل موارد زیر هستند:
هموگلوبین: هموگلوبین، نوعی پروتئین سرشار از آهن 
در سلول های قرمز خون است که اکسیژن را از ریه ها 

به بافت های موجود در بدن منتقل می کند.
هماتوکریت: درصد سلول های قرمز خون در نمونه های 

مشخصی از خون فرد است.

اگر این آزمایش ها نشان دهند که سطح هموگلوبین یا 
هماتوکریت در خون فرد پایین تر از سطح عادی است، 
این احتمال وجود دارد که فرد به کم خونی ناشی از 

کمبود آهن مبتال شده باشد. پزشک می تواند با انجام 
آزمایش های تکمیلی برای بیمار، علت ابتال به 

کم خونی را تعیین کند. حتی اگر خانم باردار 
در آغاز دوران بارداری به کم خونی مبتال 

نباشد، پزشکان معموال انجام آزمایش 
خون را برای تشخیص کم خونی در 
3  ماهه دوم یا 3  ماهه سوم بارداری 

توصیه می کنند.

درمان های کم خونی
اگر خانم ها در دوران بارداری به 
کم خونی مبتال شوند،  ممکن است به 
مصرف مکمل آهن و اسیدفولیک در 
کنار ویتامین های ضروری در دوران 

بارداری نیاز پیدا کنند. عالوه بر 
اضافه  می تواند  پزشک  این،  

سرشار  غذایی  مواد  کردن 
از آهن و اسیدفولیک را 
روزانه  غذایی  رژیم  به 
پزشکان  کند.  توصیه 
معموال از خانم باردار 
می کنند  درخواست 
یک  گذشت  از  بعد 
دوره زمانی مشخص، 
انجام  برای  دوباره 
آزمایش خون مراجعه 

کنند. این کار به پزشکان 
اجازه می دهد میزان بهبود 
شاخص های هماتوکریت 
و هموگلوبین را در بیمار 

اندازه گیری کنند.
برای  می توانند  پزشکان 
ناشی  کم خونی  درمان 

 ،B12 ویتامین  کمبود  از 
استفاده از مکمل های ویتامین 

B12 را هم به خانم های باردار 
توصیه کنند. در ضمن، اضافه کردن 

مواد غذایی حیوانی مانند گوشت قرمز، 
از  نیز  به رژیم غذایی  لبنیات  تخم مرغ و 

توصیه های دیگر است.
در موارد ضروری، خانم های باردار به متخصصان 
خون ارجاع داده می شوند. این متخصصان می توانند در 
طول دوران بارداری به وضعیت کم خونی خانم باردار 
رسیدگی کنند و نقش موثری در مدیریت کم خونی در 
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پرسش اول: پدری ۶۵ ساله دارم که زیر یکی از چشم هایش 
بدون اینکه ضربه ای وارد شده باشد، به اندازه یک بند 
انگشت سیاه شده که شبیه خونمردگی است. علت این 
مساله چیست؟ آیا خطرناک است و برای درمان باید به 
پزشک مراجعه کند یا خودبه خود بهبود خواهد یافت؟ 

۰۹۱۲****۳۴۸

پرسش دوم: اسپری آب معدنی مخصوص پوست چه 
کارکردهایی دارد و تفاوت آن با کرم آبرسان پوست 

چیست؟ کدام یک بهتر است؟ مریم از ساری

پرسش سوم: خانمی ۳۲ ساله هستم. دور لبم تیره شده 
کرد؟  باید  چه  درمانش  برای  و  علت چیست  است. 

۰۹۱۶***۱۳۵

پاسخ
دکتر محمدرضا قاسمی

متخصص پوست و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم  پزشکی ایران

پاسخ اول: پوست بدن از نظر استحکام و مقاومت در 
قسمت های مختلف بدن تفاوت های زیادی دارد. یکی 
از قسمت  هایی که پوست آن بسیار لطیف و نازک است، 
پوست اطراف پلک هاست که بسیاری از تظاهرات اولیه 
عوامل محرک بیرونی و درونی در آن نواحی خودشان را 
نشان می دهند. از شایع ترین عوامل آسیب رسان و محرک 
بیرونی می توان به اگزماها، ضربه ها و تروماهای خفیف 
به خصوص حین شب و در حال خوابیدن یا حتی یک 
خاراندن ساده اشاره کرد. این ضربه های خفیف می توانند 
باعث پارگی مویرگی شوند و زیر پوست نازک پلک کبودی 
ایجاد کنند، در حالی که فرد اصال متوجه ضربه ای که به 
پلکش خورده، نشده است.  ضربه به سایر نواحی صورت 
هم ممکن است باعث کبودی پوست اطراف چشم شود. 

بارزترین نمونه این حالت کبودی دور چشم در افرادی 
است که جراحی بینی انجام می دهند و علت آن بافت 
همبند شلی است که دور چشم ها را پوشانده است. اگر 
هیچ تروما و ضربه خارجی ای در کار نباشد، می توان به 
عوامل دیگری شک کرد. مثال افرادی که داروهای مختلفی 
مانند آسپیرین مصرف می کنند که آنها را دچار اختالالت 
انعقادی می کند یا بیمارانی که استعداد اختالالت انعقادی 
خون را به طور ذاتی دارند، با هر ضربه کوچکی ممکن 
است دچار خونریزی های خفیفی در قسمت های مختلف 
پوستشان شوند که خودش را با کبودی نشان می دهد. در 
موارد پیشرفته تر در برخی بیماری های سیستمیک و داخلی 
دیده  دور چشم  در  کبودی  تظاهرات  است  ممکن  هم 
شود که این بیماری ها معموال غیر از کبودی دور چشم 
تظاهرات دیگری هم در سایر قسمت های مختلف بدن 
دارند و صرفا یکطرفه و فقط یک چشم را درگیر نمی کنند. 
اگر زیر پلک پدرتان به صورت حاد و ناگهانی کبود شده 
و فقط در پلک یک چشمش وجود دارد و خفیف است، 
علت خیلی مهمی ندارد و باید بررسی کنید کدام یک از 
علت های بیرونی که ذکر شد، در رابطه با ایشان صدق 
می کند. توجه داشته باشید در مواقعی که کبودی ها شدت 
زیادی داشته باشد، مدت زمان طوالنی پایدار بماند و از 
بین نرود، راجعه باشد و دوباره برگردد، سابقه کبودی ها را 
در گذشته داشته باشید و غیر از پلک در سایر نواحی بدن 
هم مشکل مشابهی وجود داشته باشد باید حتما به پزشک 
مراجعه کنید تا مورد بررسي های بیشتری قرار بگیرید، اما اگر 
کبودی خفیف و رو به بهبود باشد، فقط ناحیه کنار چشم 
را درگیر کند، بیمار اختالل خاصی نداشته باشد، داروی 
خاصی مصرف نکند و دچار اختالل دید و بینایی چشم 
نشده، جای نگرانی نیست. در این شرایط معموال مشکل 

گذراست و با اقدامات حمایتی حل می شود.

بازار  در  مختلف  مارک های  با  اسپری هایی  دوم:  پاسخ 
موجودند که در آنها آب همراه با مواد معدنی مختلف 
وجود دارد. این اسپری های آب درمانی التیام بخش هستند 

و به واسطه امالحی که در خود دارند، می توانند التهاب های 
پوستی را برطرف کنند. توجه داشته باشید این اسپری ها 
جنبه رطوبت رسانی به  پوست ندارند و فقط التیام بخش 
هستند، در حالی که کرم های مرطوب کننده مانع از دفع 
رطوبت پوست می شوند و از آنها در مواردی که پوست 
خشک شده، استفاده می کنند، بنابراین کرم مرطوب کننده و 
اسپری های آب درمانی 2 محصول کامال مجزا از هم هستند 
و نمی توان آنها را با هم مقایسه کرد. الزم به ذکر است 
آب معدنی موجود در اسپری های درمانی با آب معدنی های 

نوشیدنی در بازار متفاوت است.

پاسخ سوم: تیرگی پوست در قسمت های مختلف بدن 
دالیل متعددی دارد. بعضی اوقات استعداد افراد به صورت 
سرشتی و ارثی باعث می شود چین های پوست تیره تر از 
سایر نقاط بدن باشد. برخی افراد حساس هم که به عوامل 
مختلفی حساسیت دارند، به دالیل سایش پوست دچار تیرگی 
پوست در قسمت های مذکور می شوند. البته این مساله حتی 
در افرادی که حساس هم نیستند ممکن است دیده شود. مثال 
افرادی که دست هایشان را زیر چانه شان می گذارند، افرادی 
که عادت دارند حین صحبت کردن مرتب به لب هایشان 
دست می زنند و افرادی که به صورت چهارزانو روی زمین 
می نشینند و پوست ناحیه مچ پایشان با زمین در تماس است، 
در همان قسمت ها دچار تیرگی پوست می شوند. بعضی مواقع 
تیرگی ها به دنبال یک التهاب ایجاد می شوند. افرادی که به ماده 
آرایشی، کرم یا هرگونه فرآورده  پوستی یا حتی خمیردندان 
حساسیت دارند، دچار التهاباتی در پوست می شوند که به 
دنبال آن پوست تیره خواهدشد. اگزماها هم می توانند پس 
از بهبود پوست را تیره کنند، بنابراین باید ابتدا علت تیرگی 
پوست مشخص شود تا بعد بتوان متناسب با علت، درمان 
را انجام داد. یادتان باشد هیچ گاه بدون تجویز پزشک و 
خودسرانه از کرم های روشن کننده یا کرم الیه بردار برای رفع 
تیرگی های پوست استفاده نکنید و درمان را برعهده پزشک 
بگذارید. ممکن است با اقدامات غیرعلمی بیمار وضعیت 

پوست بدتر و درمان سخت تر شود.

پرسش

هفته هشتم بارداری هستم و اصال حال خوبی ندارم. شب ها 
هنگام خواب خیلی اذیت می شوم. هیچ غذایی نمی توانم 
بخورم. حتی مایعات هم که می خورم، باال می آورم. آیا 
با این شرایط جنینم آسیب نمی بیند؟ ۳۳۲****۰۹۱7

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

تهوع و استفراغ یکی از عالمت های شایع ابتدای دوران 
بارداری است که به آن »بیماری صبحگاهی« گفته می شود 
زیرا در گذشته تصور بر این بود که این حالت بیشتر صبح ها 
وجود دارد، در حالی که اصال این طور نیست و ممکن است 

خانم بارداری در تمام طول روز از تهوع و استفراغ رنج ببرد 
و نتواند غذا میل کند. برخالف آنچه همه فکر می کنند که 
ممکن است تهوع و استفراغ به جنین آسیب برسد، عالمت 
خوبی است و نشان دهنده سالمت بارداری. درواقع، تهوع 
و استفراغ واکنشی است که بدن در مقابل عوامل آسیب زا و 
مضر از خود نشان می دهد تا جنین را حفظ کند بنابراین با 
وجود اینکه خانم  باردار را بسیار اذیت می کند، به هیچ  وجه 
عالمت بدی نیست. توجه داشته باشید که غذا نخوردن شما 
در این دوران هیچ گونه صدمه ای به جنین تان نمی زند، حتی 
ممکن است چند کیلوگرم وزن هم کم کنید، اما این دوران 
طی می شود و زمانی می رسد که به راحتی می توانید تغذیه 
مناسبی داشته باشید. البته با توجه به اینکه حالت تهوع و 
استفراغ شدید بسیار ناراحت کننده است و ممکن است خود 
خانم را دچار ضعف و بی حالی کند، پزشک داروهای بسیار 
خوبی تجویز می کند که می توانید از آنها استفاده کنید. هرچند 
با مصرف داروها ممکن است است به طور کامل بهبود پیدا 

نکنید، ولی الاقل وضعیت تان قابل تحمل می شود. این دوران 
معموال تا 16 هفتگی ادامه دارد، اما به  ندرت ممکن است 
تهوع و استفراغ در تمام طول مدت بارداری وجود داشته 
باشد. به همه خانم های بارداری که تهوع و استفراغ دارند 
توصیه می شود به هیچ وجه به اجبار غذا میل نکنند و غذاهایی 
که دوست ندارند یا باعث تهوع بیشتر در آنها می شود را 
به تصور اینکه برایشان مفید است، نخورند تا مشکلشان 
دوچندان نشود. آنها باید داروهای پزشک را مصرف کنند 
تا این دوران به سالمت سپری شود. البته در انتهای بارداری 
هم به دلیل اینکه اندازه رحم بزرگ می  شود و به معده فشار 
وارد می کند و زمان تخلیه معده طوالنی می شود هم ممکن 
است خانم باردار دچار تهوع و استفراغ شود. در این زمان 
هم توصیه می شود خانم ها تعداد وعده های غذایی را افزایش 
و حجم غذا را کاهش دهند تا معده به راحتی تخلیه شود. 
تهوع و استفراغ در پایان بارداری هم مشکلی ایجاد نمی کند 

و جای نگرانی نیست. 
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پرسش

پرسش اول:خانمی ۳۵ ساله و دارای ۲ فرزند هستم. خارش شدید و 
خشکی خیلی زیاد دهانه رحم دارم، به حدی که رابطه زناشویی ام را با 
مشکل روبرو کرده است. آیا ممکن است ویروس وارد بدنم شده باشد؟ 
درضمن به تمام اصول ازدواج پایبندم و بهداشت را نیز رعایت می کنم. 

لطفا مرا راهنمایی کنید. ۰۳۰****۰۹۱۸

پرسش دوم: ۵/۵ ماهه باردارم. پاهایم زیاد مي گیرد. پزشکم گفته علت درد این 
است که به دلیل بزرگ شدن جنین و بارداري به عروق و رگ ها فشار وارد 
می شود. آیا می توان کاري براي کم شدن درد انجام داد؟ ۱۰۹****۰۹۱۲

پرسش سوم: روی بروشور داخل جعبه پماد کلوتریمازول درج شده که مصرفش 
در دوران شیردهی ممنوع است. برای سوزش و خارش ناشی از عفونت 
قارچی در دوران شیردهی باید از چه دارویی استفاده کرد؟ ۳۹۴****۰۹۱۱

پرسش چهارم:  یک سال است که ازدواج کرده ام و داراي زخم بزرگي در 
دهانه رحم هستم. آیا به غیر از منجمدکردن راه درمان دیگري هست؟آیا 

این مساله با نازایي ارتباط دارد؟ ۲۰۵****۰۹۳۳

پرسش پنجم: ۲7 ساله و مجرد هستم. چند ماهی است که در ناحیه 
تناسلی ام یک زائده گوشتی کوچک درآمده است. از اینکه دچار سرطان 
دهانه رحم شده باشم، می ترسم که به پزشک مراجعه کنم. لطفا راهنمایی ام 

کنید. ۳۰۵****۰۹۳۸

پاسخ
دکتر منصوره یراقی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ اختالالت کف لگن و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: خارش مي تواند علل متنوعي داشته باشد که شایع ترین آن بیماري 
قارچي و بیماري هاي پوستي است. خوشبختانه بیماری های قارچی با وجود 
گستردگی زیادی که دارند، قابل درمان هستند اما در صورت پاسخ ندادن به درمان 
قارچ، بیمار باید از نظر بیماري هاي پوستي حساسیتي و انواع دیگر بیماری ها 
معاینه شود. گاهي خشک کردن زیاد ناحیه تناسلي هم مي تواند علت این مشکل 

باشد. برای تشخیص علت و درمان آن باید به متخصص زنان مراجعه کنید.

پاسخ دوم: در صورتي که فعالیت خانم باردار متناوب باشد، باید قبل از ایجاد 
خستگي، استراحت کند و در زمان استراحت پاها کمي باالتر از سطح بدن قرار 
بگیرند. با این روش از ایجاد این درد جلوگیري خواهد شد. سعی کنید پاهایتان 
طوالني آویزان نباشند و هنگام خواب به پهلو و ترجیحا پهلوی چپ بخوابید. 
گاهي نیز این مورد با مصرف مکمل کلسیم و منیزیم زیرنظر پزشک بهتر مي شود.

پاسخ سوم: خارش و خشکي واژن در دوران شیردهي مي تواند عالوه بر عفونت 
قارچی ناشی از کمبود هورمون نیز باشد اما در صورتي که تشخیص پزشک 
بیماري قارچي و عالمت دار باشد، مي توان از کلوتریمازول واژینال استفاده کرد.

پاسخ چهارم: در صورتي که پاپ اسمیر طبیعي باشد و ترشح غیرطبیعي وجود 
نداشته باشد، هیچ اقدام خاصي نیاز نیست. این شرایط با نازایي ارتباطی ندارد.

پاسخ پنجم: سرطان دهانه رحم ناشی از آلودگی به ویروس زگیل  تناسلی است 
که از راه تماس جنسی منتقل مي شود. احتماال زائده ای که به آن اشاره کرده اید 
نگران کننده نیست، اما در صورت بزرگ شدن، خارش و زخمي شدن زائده 
باید به پزشک مراجعه کنید. شاید الزم باشد از آن نمونه  ای گرفته شده و برای 

تشخیص دقیق تر به آزمایشگاه فرستاده شود.
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خانواده در قاب اینستاگرام

ادامه از صفحه ۹
اینکه جماعت هنری آن طرف اینقدر به فرزندآوری 
و تکثیر نسل عالقه دارند، در مقابل، شیوه زندگی 
شخصیت های مشهور ما انصافا هم قابل توجه است. 
جالب است که با وجود تصوراتی که ما داریم، 
سینمای  چهره های  تراشیده ترین  و  خاص ترین 
غرب هم تمایل دارند زندگی خانوادگی شان را 
بارداری و  با  به خصوص  در ویترین بگذارند و 
بچه دار شدنشان اینقدر لذت می برند؛ پدیده ای که 
درست نقطه مقابل شیوه زندگی اغلب ما ایرانی ها و 
به خصوص هنرمندهای ماست. اینجا بسیار به ندرت 
اتفاق می افتد که کسی از خانم ها دلش بخواهد از 
فرآیند بارداری و تولد فرزندش خبری منتشر کند. 
تقریبا همه حواسشان هست که به محض تغییر شکل 
اندام و چهره از چشم ها پنهان شوند و تا زمانی که 
بچه از آب و گل دربیاید، به محافل نیایند و جلوی 
دوربین ها ظاهر نشوند تا آب ها از آسیاب بیفتد. 
اینها هم بعید است به شرم و حیای سنتی شرقی ها 
ربطی داشته باشد، چون بسیاری از همین جماعت 
از پوشیدن عجیب ترین البسه ابایی ندارند و اگر 
چارچوب های رسمی و قواعد محدودکننده نبود، 
شاید با نشان دادن زندگی خصوصی خود هوش 
از سر ملت می بردند. پس اگر دلشان نمی خواهد 
کسی از بچه دار شدنشان مطلع شود و تصاویرشان 
را ببیند و حتی خیلی وقت ها با همسرشان هم در 
اجتماعات ظاهر نمی شوند تا همچنان طوری به نظر 
 برسد که انگار مجردند و این  گونه محبوب تر بمانند، به

طرز فکر و شیوه زندگی خاص ما در این نقطه از 
جهان برمی گردد و پرسش جذاب همچنان بی پاسخ 
مانده است. با وجود اینکه قاعدتا زندگی ما باید بیشتر 
بر مدار خانواده بگردد و خانواده های ما بزرگ تر و 
پربچه ترند و اینجا اینقدر برای بچه داشتن و بیشتر 
داشتن اش تبلیغ می شود، چرا چهره های مرجع در 
جامعه تا جایی که بتوانند از ازدواج و بچه دار شدن 
طفره می روند و اگر هم تن بدهند، دلشان نمی خواهد 
کسی این بخش از زندگی شان را ببیند، در حالی 
که می دانند و می بینند در همان زندگی غربی که ما 
فکر می کنیم سنت خانواده و حریمش کمرنگ شده، 

اوضاع قشنگ به شکل دیگری است؟
و  داشتن  خانواده  فضیلت  به  باید  اینجا  در 
خانواده دوستی در سینما و تلویزیون آمریکا هم 
اشاره ای بکنم که واقعا حیرت انگیز است. باورنکردنی 
است که چرا آنها اینقدر بر موضوع خانواده تاکید 
دارند و چرا مدام می خواهند نشان بدهند خانواده 
برایشان چه ارزش و حرمتی دارد. شاید به این موضوع 
در مطلبی مجزا بپردازیم، اما تعجب و سوال ما سر 
جای خودش هست؛ چرا آنجا فکر می کنند بچه 
داشتن خیلی اتفاق فوق العاده ای است و با آن شو 
می دهند و اینجا، خیلی ها که اتفاقا و غالبا الگویشان 
هم همان هالیوودی ها هستند، نمایش و داشتن بچه 
و خانواده را تابو می دانند؟... این هم از اینستاگرام و 

نتایج وقت صرف کردن در آن!
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پرسش

پرسش اول: برای سیاه نشدن میوه های خردشده 
در ساالد میوه چه کار هایی می توان انجام داد؟ 
چطور می توان از ورقه ژالتین آب شده که در 
برده می شود،  به کار  به همین منظور  قنادی ها 

استفاده کرد؟ 612****0912

پرسش دوم: آیا دلیل تردی برخی از شیرینی های 
خشک شکر فراوانی است که به آنها زده می شود؟ 
زیرا برخی از شیرینی ها مانند شیرینی نخودچی این 
تردی را هنگام خوردن ندارند. 678****0912

پاسخ
مادح نادری

دکوراتور و مدرس کیک و دسر

که  هستند  میوه ای   2 سیب،  و  موز  اول:  پاسخ 
و  می شوند  سیاه  زودتر  میوه ها  سایر  به  نسبت 
اتفاقا کاربرد زیادی در شیرینی سازی دارند. برای 
جلوگیری از سیاه شدن این میوه ها در قنادی ها 
مقدار مشخص  با  را  و شکر  آب  ژالتین،  ورقه 
و طبق دستور خاصی حرارت می دهند تا ژله ای 
اینکه میوه مورد  از  بیاید. بعد  بی رنگ به دست 
نظر روی شیرینی یا دسر قرار گرفت روی آن را 
با این ژله می پوشانند. با این روش هوا به میوه 
نمی رسد و از سیاه شدن آن جلوگیری می شود. 
نمی رسد  نظر  به  و  است  شیرین  ژله  این  البته 
بتواند  از این روش در تهیه ساالد میوه  استفاده 
نتیجه خوبی داشته باشد. برای جلوگیری از سیاه  
شدن  میوه هایی که قصد دارید آنها را در ساالد 
آبلیموی  قطره  چند  از  است  بهتر  بریزید،  میوه 
تازه کمک بگیرید. آغشته شدن میوه ها به آبلیمو 
هم جلوی سیاه شدن آنها را می گیرد و هم طعم 

و مزه خوبی به ساالدتان می دهد.

شکر  نیست.  درست  باور  این  نه،  دوم:  پاسخ 
شیرینی ها  باشد.  شیرینی  تردی  عامل  نمی تواند 
دستورات مختلفی دارند و کم و زیاد کردن هر 
کدام از این ترکیبات می تواند نتیجه کار را کامال 
را  شکر  اگر  که  فرضیه  این  بنابراین  دهد،  تغییر 
بیشتر کنیم، شیرینی تردتر می شود، اصال درست 
انواع مختلفی دارند.  نیست. شیرینی های خشک 
بعضی از آنها مانند سوهان ها، کشمشی، نان کاک، 
شیرینی زبان، نوعی از کره ای ها و... ترد هستند. 
بعضی هم مانند شیرینی های دانمارکی، نارگیلی، 
بافت  و...  آلبالو  کیک  فنجانی،  کیک  سیب،  پای 
از شیرینی ها هم  بافت برخی دیگر  دارند.  نرمی 
همزمان ترد و نرم است که از بین آنها می توان به 
شیرینی نخودچی و سایر شیرینی هایی که ما آنها 
را به نام شیرینی خانگی می شناسیم، اشاره کرد، 
شیرینی ها  بودن  خوش خوراک  و  تردی  بنابراین 

نتیجه تجربه قناد است ، نه افزایش شکر.

پرسش

پرسش اول: پدربزرگم جراحی پروستات انجام داده 
است. پزشکان می گویند باید مایعات زیاد مصرف کند. 
چه نوشیدنی هایی برایش بهتر است؟ به غیر از افزایش 
مایعات، مصرف چه مواد غذایی ای را به ایشان توصیه 

می کنید؟ 233****0912

پرسش دوم: آقایی 43 ساله هستم. یکی-دو هفته است 
که با خوردن هر ماده غذایی ای دچار نفخ می شوم، در 
صورتی که قبل از این، نفخ نداشتم. علت این مشکل 

چیست و چه باید بکنم؟ 217****0912

پاسخ
دکتر پیام فرح بخش

متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی زابل

پاسخ اول: بهترین نوشیدنی برای فردی که جراحی کرده، 
آب است. یعنی باید حداقل 50درصد مایعات دریافتی بدن 
از آب تامین  شود. سایر مایعاتی که می تواند استفاده کند 
شامل آبمیوه ها به خصوص آبمیوه هایی است که ویتامین 
C باالیی دارند مانند آب پرتقال، لیموشیرین، نارنگی 
و... زیرا ویتامین C به ترمیم زخم ها کمک می کند. توجه 
داشته باشید استفاده از نوشیدنی های مدر مانند قهوه و 
چای غلیظ که باعث دفع آب از بدن می شوند، توصیه 

نمی شود. آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از بیماری های 
بسیار کمک کننده  از جراحی  بهبود پس  یا  پروستات 
هستند، به خصوص آنتی اکسیدانی به نام لیکوپن که به 
مقدار زیاد در گوجه فرنگی وجود دارد، زمینه درمانی 
مناسبی برای مشکالت پروستات فراهم می کند. به همین 
دلیل مصرف گوجه فرنگی به افرادی که مشکالت پروستات 
دارند؛ چه کسانی که جراحی شده اند و چه افرادی که 
جراحی نشده اند، توصیه می شود. عالوه بر این، مصرف 
مواد غذایی حاوی روی مانند گوشت، دل و جگر برای 
این گروه از بیماران مفید است. میوه آناناس هم یکی 
از بهترین میوه هایی است که بیماران تازه جراحی شده  
 C می توانند از آن استفاده کنند زیرا عالوه بر ویتامین
حاوی آنتی اکسیدان هایی است که به ترمیم زخم کمک 
می کند. توجه داشته باشید مقدار مصرف هر یک از این 
مواد به وزن بیمار بستگی دارد. معموال هر فردی به ازای 
هر کیلوگرم وزن بدنش باید 1گرم پروتئین در روز دریافت 
کند. البته در فردی که جراحی می کند، یک ضریب 20 تا 
30 درصدی هم به این مقدار اضافه می شود. هر واحد 
گوشت که معادل 30 گرم گوشت است، حدود 7 گرم 
پروتئین دارد، بنابراین یک فرد 70 کیلوگرمی که به تازگی 
جراحی کرده باید به ازای هر کیلوگرم وزن بدنش 80 
گرم پروتئین دریافت کند که این مقدار معادل 340 گرم 
گوشت و سایر پروتئین هاست. درواقع، بهتر است 150 
تا 200 گرم پروتئین دریافتی از گوشت و باقیمانده آن از 
سایر پروتئین ها مانند تخم مرغ، شیر و لبنیات تامین شود.

پاسخ دوم: نفخ می تواند چند علت داشته باشد؛ اگر نفخ 
تازه ایجاد شده و خیلی آزاردهنده باشد، باید به وجود 
میکروب معده یا هلیکوباکتر پیلوری شک کرد. در این 
مواقع می توان با تست های تشخیصی به وجود داشتن 
یا نداشتن هلیکوباکتر پی برد. آزمایش های تشخیص 
هلیکوباکتر می تواند به صورت تست خونی، مدفوعی 
یا تنفسی انجام شود. در صورتی که نتایج آزمایش فرد 
مثبت باشد، درمان 4 دارویی به مدت 2 هفته برای بیمار 
تجویز خواهد شد. پس از طی این مدت و مصرف داروها 
معموال وضعیت بهتر می شود. گاهی هم تغییر در عادات 
غذایی باعث بروز نفخ می شود؛ مثال افرادی که یک ماده 
غذایی جدید را به رژیم غذایی شان اضافه می کنند، ممکن 
است دچار نفخ شوند. شایع ترین این مواد شیر است. 
افرادی که سال های زیادی شیر ننوشیده اند و بعد یکباره 
آن را به دالیلی مانند ابتال به پوکی استخوان و... در رژیم 
غذایی شان قرار می دهند، دچار نفخ و دل درد خواهند 
شد. اگر فردی زمان زیادی شیر نخورد، آنزیم الکتاز در 
بدنش به تدریج کاهش می یابد و غیرفعال می شود و بعد 
که شیر می نوشد، آنزیم الکتازی وجود ندارد که بتواند 
الکتوز یا قند شیر را هضم کند. در نتیجه دچار دل درد 
و نفخ خواهد شد. گاهی هم نفخ به علت مصرف برخی 
داروها ایجاد می شود. این داروها گاز روده و معده را 
افزایش می دهند و باعث بروز نفخ می شوند. بنابراین 
ابتدا باید علت نفخ مشخص شود تا براساس آن درمان 

مناسب انجام گیرد.

پرسش

پرسش اول: آیا خوردن انار برای کودک 1 ساله باعث 
یبوست می شود؟ 441****0912

پرسش دوم: خواهرم 6 ماهه باردار است. مدتی است 
از درد لثه بسیار رنج می برد. به دندان پزشک مراجعه 
کرده، می گویند این درد به دلیل پرخون شدن لثه ایجاد 
می شود. مصرف چه خوراکی هایی می تواند به تسکین  

این درد کمک کند؟ 581****0912

پرسش سوم: لیمو عمانی که در خورش ها استفاده 
می شود، چه خواصی دارد؟ اشکالی ندارد آن را با 

هسته و پوستش بخوریم؟ 875****0912

پرسش چهارم: در بازار نوشیدنی ای به نام آب نارگیل 
وجود دارد. این نوشیدنی چه خواصی دارد و مصرفش 
به چه افرادی توصیه می شود؟ این خواص به آب 
موجود در خود میوه نارگیل هم نسبت داده می شود؟ 

0912****671

پاسخ
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: معموال آب  این نوع میوه ها خاصیت یبوست زایی 

دارند. اگر میوه ها به طور کامل مصرف شوند به دلیل فیبر 
باالیی که دارند، حرکات روده  را بهبود می بخشند و از 
یبوست جلوگیری می کنند. مصرف انار در کودک 1ساله 
ممکن است باعث خفگی کودک شود بنابراین انار میوه 
خوبی برای کودکان در سن پایین نیست. ضمن اینکه 
دندان های کودک هنوز کامل نشده و او نمی تواند دانه های 
انار را خوب بجود و خرد کند بنابراین مصرف انار در 
1سالگی توصیه نمی شود. در صورت تمایل می توانید 
آب انار به مقدار کم به کودک بدهید اما دقت کنید با توجه 
به اینکه تغذیه تکمیلی  کودک 1ساله کامل شده باید به 
مقدار کافی سبزی و صیفی یا میوه استفاده کند تا فیبر 
کافی به بدنش برسد. فیبرها از ایجاد یبوست جلوگیری 
می کنند، اما مصرف آبمیوه ها به تنهایی باعث افزایش 

احتمال یبوست می شود.

پاسخ دوم: ترکیباتی که حاوی آنتی اکسیدان ها هستند از 
جمله میوه ها و سبزی ها، به خصوص آنهایی که منبع مهم تری 
از ویتامین C هستند مانند مرکبات و سایر میوه های تازه فصل 
که ویتامینC باالیی دارند به استحکام بافت لثه و بافت 
کالژن بدن کمک می کنند. همچنین آنتی اکسیدان  موجود در 
میوه ها و سبزی های رنگی احتمال آسیب های دیواره عروق 
و بافت های کالژن را کاهش می دهد، بنابراین خانم های 
باردار می توانند از این مواد غذایی استفاده و به سالمت 
لثه هایشان کمک کنند اما بروز برخی تغییرات در دوران 
بارداری اجتناب ناپذیر است که یکی از آنها احتماال تغییراتی 
در لثه ها خواهد بود. رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه 

به دندان پزشک هم کنار مصرف موادی که گفته شد، قطعا 
کمک بیشتری به حفظ سالمت دهان و دندان خواهد کرد.

پاسخ سوم: لیموعمانی تازه سرشار از ویتامین C است، 
 Cاما فرآیند خشک کردن و سپس پختن آن تمام ویتامین
موجود در آن را از بین می برد. درواقع لیموعمانی بیشتر 
از اینکه خاصیت داشته باشد به دلیل طعم ترشی که دارد 
یک چاشنی است و فقط به عنوان طعم دهنده  استفاده 
می شود. خوردن لیموعمانی با پوست و هسته اشکالی 
ندارد و فقط مقداری فیبر وارد دستگاه گوارش می کند.

پاسخ چهارم: برای اظهارنظر در مورد این موضوع باید 
ترکیبات به کار رفته در این نوشیدنی که روی بسته بندی 
قید شده، بدانیم. مثال باید بدانیم چند درصد از این 
نوشیدنی آب نارگیل و چند درصد حاوی مواد دیگر 
است. قطعا همه محتویات داخل بسته بندی آب نارگیل 
خالص نیست. گاهی افزودنی هایی که به نوشیدنی ها 
یا سایر مواد غذایی اضافه می شود، به نحوی است 
که تمام مواد مغذی محصول را تحت تاثیر خود قرار 
باشید  بین می برد. توجه داشته  از  آنها را  یا  می دهد 
نارگیل حاوی مقدار زیادی اسیدچرب اشباع است که 
این مقدار قطعا در آب نارگیل هم وجود دارد بنابراین 
نیست که  نوشیدنی خیلی خوبی  بالقوه  نارگیل  آب 
افراد بخواهند آن را در رژیم غذایی شان قرار بدهند 
اما مصرف هر از گاهی از آن به مقدار کم مشکلی 

نخواهد داشت.

پرسش

پرسش اول: میان میوه های پاییزی، زالزالک چه خواصی دارد؟ آیا برای 
این میوه هم موارد منع مصرفی وجود دارد؟ 651****0935

پرسش دوم: مادربزرگم 75 سال دارد. به دلیل فلج قسمتی از روده بزرگ 
سال هاست از مشکل یبوست رنج می برد. چه عادت های غذایی ای برای 

کاهش شدت یبوست به وی کمک می کند؟ 642****0912

پاسخ
دکتر گلبن سهراب

متخصص تغذیه 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: مصرف زالزالک به کاهش میزان خطر بیماری های قلبی- عروقی 
آن  زیاد  باالرفتن  از  هم  و  دارد  نقش  فشارخون  تنظیم  در  می کند.  کمک 
جلوگیری می کند و هم جلوی افت فشارخون را می گیرد. از طرفی، استفاده 
برخی  می شود.  خون   LDL یا  بد  کلسترول  کاهش  باعث  زالزالک،  از 
در  دارد  بدن  روی  که  تاثیراتی  به دلیل  میوه  این  می دهد  نشان  مطالعات 
کاهش وزن نیز موثر است. از این رو، مصرف این میوه می تواند در کاهش 
میزان خطر بیماری های قلبی-عروقی موثر باشد. درواقع زالزالک غنی از 
دارد  قوی و خوبی  بسیار  آنتی اکسیدان   و  است   Cویتامین و  فالونوییدها 
بنابراین ضدبیماری های قلبی- عروقی و ضدسرطان است. مصرف زالزالک 
از میزان گرگرفتگی خانم ها  یائسگی را کاهش می دهد و  همچنین عالئم 
که بعد از یائسگی ایجاد می شود، می کاهد. این میوه به کاهش استرس و 
رفع بی خوابی هم کمک می کند، به خصوص دم کرده زالزالک هنگام خواب  
 آرامبخش است و ساعت های خواب را تنظیم می کند. این میوه منع مصرف 
خاصی ندارد، فقط خانم های باردار و شیرده نباید به میزان زیاد از این میوه 
استفاده کنند، در غیر این صورت مصرف دوز کم این میوه مشکلی ایجاد 
نشان  انجام شده،  زالزالک  فشرده  که روی عصاره  مطالعاتی  کرد.  نخواهد 
می دهد مصرف این عصاره در دوران بارداری و شیردهی عارضه دارد. به 
همین دلیل هم توصیه می شود از مصرف زیاد این میوه در دوران بارداری و 
شیردهی پرهیز شود. در گزارش عوارض این میوه آمده؛ 1درصد افرادی که 
از عصاره زالزالک استفاده کرده اند دچار حالت هایی مانند سرگیجه و حالت 
تهوع شده اند. البته این عوارض در مصرف با مقدار معمولی دیده نمی شود.

پاسخ دوم: افرادی که یبوست دارند از جمله مادربزرگ شما باید مایعات 
زیادی مصرف کنند به خصوص نوشیدن مقداری آب سرد قبل از صبحانه و 
به طور ناشتا می تواند به فعال  شدن دستگاه گوارش و حرکت روده ها کمک 
کند. انجام فعالیت بدنی منظم هم می تواند در برگشت حرکات طبیعی روده ها 
موثر باشد بنابراین باید به ایشان کمک کنید تا بتوانند در حتی االمکان تحرک 
داشته باشند. همچنین مصرف برخی میوه ها به خصوص میوه های تک هسته ای 
مانند آلو، هلو، زردآلو و زیتون، به خصوص روغن زیتون، استفاده از انجیر 
یا انجیرخشک یا برگه میوه هایی که ذکر شد در آب به این دلیل که ملین 
واحد   3-5 مصرف  فیبردار،  منابع  تصفیه نشده،  غالت  از  استفاده  هستند، 
سبزیجات و جایگزین کردن سهم گوشت با حبوبات به دلیل فیبر خوبی که 
دارند می توانند به دفع بهتر مدفوع کمک کنند. درواقع، تمام توصیه های کلی 
که در مورد یبوست وجود دارد می تواند به ایشان هم کمک کند. الزم به ذکر 
تا مشکل یبوست  باید همیشه رعایت شوند  است توصیه های ضدیبوست 
دوباره برنگردد. متاسفانه برخی افراد به خصوص سالمندان هنگام مواجهه با 
یبوست از داروهای ملین استفاده می کنند. این داروها بهتر است با نظر پزشک 
و در صورتی که مشکل خیلی حاد است، استفاده شوند. مصرف مداوم این 
داروها دستگاه گوارش و به خصوص روده ها را تنبل می کند و همان مقدار 
کارکردی هم که در حال حاضر دارند از دست می دهند، بنابراین نباید دستگاه 
گوارش را به مصرف انواع ملین ها یا مسهل های گیاهی یا شیمیایی وابسته کرد.
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بیشتر دختران جوانی که ازدواج 
پس  دارند  دوست  می کنند، 
و  شوند  مادر  ازدواجشان  از 
کودکشان را سالم و تندرست به 
دنیا بیاورند اما گاهی در زندگی مسایلی پیش می آید 
که دور از ذهن است و خیلی از مادران را مجبور 
می کند بنا به دلیلی بخشی از دوران بارداری  خود 
را تنها بگذرانند. در گفت وگوی این هفته در صفحه 
»بارداری و زایمان«، دکتر مریم کاشانیان، متخصص 
زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، درباره حل این مشکل توصیه هایی 

ارائه کرده اند که در ادامه می خوانید.
 

: آیا بارداری باعث کاهش خلق و خو و 
بروز افسردگی می شود؟

بله، چون بارداری تا حد زیادی باعث کاهش انرژی 
روانی می شود و خانم باردار ممکن است به دلیل بارداری 
حتی دچار افسردگی هم بشود. نتایج تحقیقات متعدد 
نشان داده است که میزان سقط جنین در زنانی که طی 
اولین بارداری شان دچار افسردگی شدیدی هستند، 
بیشتر است. استرس در یک خانم باردار، ممکن است 

بر زندگی کودک در آینده نیز تاثیر بگذارد.
: افسردگی خانم های باردار معموال چه 

عالیم و نشانه هایی دارد؟
افسردگی با عالیمی مانند احساس غمگینی،  شکست، 
ناراحتی، کالفگی، هیجان، استرس و بی عالقگی به 
همه چیز مشخص می شود؛ در واقع، بیمار با بیان 
این عالیم و نشانه ها، ناراحتی خود را بروز می دهد. 
بسیاری از ما شاید چند روزی در ماه با چنین احساسات 
این عالیم زودگذر  اگر  اما  منفی ای روبرو شویم، 
باشند، افسردگی محسوب نمی شوند و نوعی تحول 
رفتاری خوانده می شوند؛ در حالی که اگر فرد مدت 
زیادی با این تحوالت رفتاری درگیر باشد و مشکالتی 
مانند احساس پوچی، عصبانیت و احساس عجز و 
ناکامی نیز به آنها افزوده شود، افسردگی آغاز شده 
است. افسردگی ممکن است خفیف، متوسط یا بسیار 
پیشرفته و اساسی باشد که متاسفانه گاهی در همین 
شرایط، حتی خود فرد نیز از بیماری خودش آگاه 
نیست و فقط با مراجعه به پزشک از آن آگاه می شود، 
چراکه تصور می کند این عالیم طبیعی و ناشی از 

خستگی های روزمره است.
: آیا عوامل ژنتیکی و محیطی هم روی 

کودک تاثیر می گذارند؟
و  خانواده صمیمی  یک  در  کودک  اگر  بله، حتی 
حمایت کننده بزرگ شده باشد، از آنجایی که مغز 
کودک بعد از تولد به رشد خود ادامه می دهد، ممکن 
است برای جبران تاثیرات پیش از تولد، رفتارهای 

جدیدی را بیاموزد.
: مادرانی که باردار هستند و بنا به شرایطی 
همسر یا اقوام را کنار خود ندارند، برای رفع تنهایی 

و مدیریت استرس چه باید بکنند؟
در وهله اول بهتر است تنها نمانند و کسی را کنار 

خودشان داشته باشند تا اگر مشکلی پیش آمد، بتوانند 
از کسی کمک بگیرند، به خصوص خانم هایی که افت 
فشار یا خونریزی دارند، بهتر است تنها نمانند  اما اگر 
نشد حداقل شماره تلفن شخصی را داشته باشند تا اگر 
حادثه ای برایشان پیش آمد از آن فرد کمک بگیرند.

: معموال خانم ها در این شرایط کمتر میل 
به غذا خوردن دارند. آیا این کم غذایی ممکن است 

روی جنین اثر منفی بگذارد؟
اگر هر روز مادر هر 5 گروه مواد غذایی اصلی را دریافت 
کند، مشکلی برای رشد جنین به وجود نمی آید، مگر 

اینکه مادر دچار سوءتغذیه و محرومیت غذایی باشد. 
: حرف آخر؟

حضور و حمایت همسر در چنین شرایطی واقعا 
کمک کننده است، چون مادر به این ترتیب احساس 

امنیت می کند و راحت تر با استرس هایش کنار می آید.

توصیه ها و هشدارهای دکتر مریم کاشانیان متخصص زنان و زایمان

استرس ، بارداری و زایمان

خانم های باردار 
بهتر است هرگز 

تنها نمانند و 
در طول دوران 

بارداری خود کسی 
را کنار خودشان 
داشته باشند تا 

اگر مشکلی پیش 
آمد، بتوانند از 

او کمک بگیرند؛ 
این مساله به  ویژه 

در خانم هایی 
که افت فشار 

خون یا خونریزی 
شدید دارند، حائز 

اهمیت بیشتری 
است و باید 

بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد

 محبوبه 
ریاستی

بارداری،نیازبهویتامینCراتا70درصدافزایشمیدهد
خانم های بارداری که مجبورند مدتی از زمان بارداری شان را تنها سپری کنند، معموال در این شرایط میلی هم به خوردن غذا ندارند، در حالی که گرسنه ماندن 

هم برای خودشان خطرناک است، هم برای جنینشان. به همین دلیل توصیه می کنم حتما هر 5 گروه مواد غذایی اصلی را دریافت و سعی کنند به خودشان 
گرسنگی ندهند. ضمن اینکه در طول 9 ماه بارداری باید از خوردن مواد مضر خودداری کنند و تا می توانند غذاهای سالم و خانگی مصرف کنند، 

به خصوص انواع سبزی و میوه  تازه؛ و همین طور ماهی که امگا3 زیادی دارد، چون امگا3  می تواند خطر افسردگی پس از زایمان را کاهش 
دهد. ضمنا بهتر است از خوردن هر ماده غذایی خام و نپخته خودداری کنند. سبزیجات مي توانند مقدار زیادي از ویتامین ها از 

جمله A و C و مواد معدني و فیبر را فراهم کنند. یکي از مشکالت خانم هاي باردار در دوران بارداري یبوست است که این 
مشکل با مصرف سبزي ها برطرف مي شود. نیاز به ویتامین C در بارداری 70 درصد بیشتر از زمان غیربارداری است که یک 
رژیم معمولي خوب به راحتي این مقدار را در اختیار مادر قرار مي دهد. کلم، حبوبات، سیب زمیني، اسفناج، دانه هاي سبز و 

گوجه فرنگي غني از ویتامین C هستند و به جذب آهن موجود در غذاها کمک مي کنند. بدن ما ذخیره ویتامین C ندارد و با مصرف درست مواد 
غذایي نیاز به این ویتامین به راحتي فراهم مي شود. ضمنا باید توجه داشت چربي ها، روغن و شکر با احتیاط مصرف شوند.

تنهایی پدیده ای است که معموال با سختی و 
مشکل همراه است و این مساله ممکن است 
برای هر فردی پیش بیاید؛ از کودک و نوجوان 
گرفته تا جوان و میانسال و سالمند. در این 
میان، خانم های باردار، بنا به شرایط خاصی 
که دارند، از تنهایی بیشتری رنج می برند. به 
همین دلیل ما توصیه می کنیم خانم های باردار 
حتی االمکان تنها نمانند و حتما کسی کنار 
آنها باشد تا در زمان الزم آنها را حمایت کند. 
خانم های باردار به دلیل شرایط خاصشان بیشتر 
احساس ترس و ناراحتی دارند و بیشتر در 
فکر این مساله هستند که جنین خود را سالم 
به دنیا بیاورند. به همین دلیل، تنهایی بیش از 
حد به آنها این فرصت را می دهد که بیشتر در 
این افکار فرو بروند و در نتیجه اضطرابشان 
بیشتر  شود. خیلی از مادران در این شرایط 
گریه و سعی می کنند تنهایی و غم خود را 
به این روش  کم کنند، در حالی که این کار 
به شدت روی جنین آنها اثر منفی می گذارد 
و تا سال ها ممکن است آن کودک از نظر 
روانی افسرده و منزوی یا پرخاشگر شود. 
به همین دلیل بهتر است خانم های باردار 
از گریه کردن های بیش از اندازه خودداری 
کنند و به جای این کار به کارهای مورد 
عالقه شان بپردازند؛ مثال موسیقی گوش کنند، 
به پیاده روی بپردازند، کتاب بخوانند، سینما 
بروند یا با دوستانشان صحبت کنند تا از این 
طریق به آرامش برسند و از استرسی که دارند، 
بکاهند. از طرفی دیگر، صحبت کردن با همسر 
بسیار در آرامش مادر تاثیر دارد. بهتر است 
همسر حتی اگر مجبور است بنا به دالیلی 
مدتی از همسر خود دور باشد و از طریق 
تلفن یا شبکه های اجتماعی با همسرش در 
ارتباط باشد و او را حمایت کند تا احساس 
تنهایی در این دوران به حداقل برسد چون 
اگر خانم باردار از این گونه حمایت ها هم 
بی نصیب بماند قطعا دچار افسردگی خواهد 
شد و ممکن است خودخوری های بیش از 
اندازه مادر حتی باعث زایمان زودرس شود 
و جان مادر و جنین را به خطر بیندازد. نکته 
دیگری که می توانم به آن اشاره کنم دعا کردن 
و ذکر گفتن است بهتر است خانم بارداری که 
مجبور است مدتی را تنها زندگی کند، سعی 
کند با دعا و ذکر گفتن، قلب و روان خود 
را آرام کند و از خدا بخواهد تا مسافرش را 

به سالمت به دنیا بیاورد.

خودتان را از افسردگی 
دور نگه دارید

نگاه  روان شناس
 دکتر پرویز رزاقی

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

 دکتر رضا 
راست منش

متخصص تغذیه 
و رژیم درمانی
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7 نکته درباره شکستگی مچ دست و 3 نکته درباره آرتروز قاعده انگشت شست دست در دوران سالمندی

از دست سالمندان
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وقتی با اصطالح پوکی استخوان مواجه می شویم، معموال ذهنمان سراغ اندام های تحتانی مانند 
استخوان های ران و لگن می رود، در حالی که شکستگی مچ دست به مراتب شایع تر از شکستگی 
ران و لگن است. دست ها یکی از اعضای مهم در بدن سالمندان هستند که بیش از پیش باید قوی 

باشند زیرا بسیاری از سالمندان برای حرکت و نشست و برخاست به این عضو نیاز دارند و با آسیبی 
که دست آنها می بیند، زندگی برایشان بسیار دشوارتر خواهد شد. به  طور مشخص، سالمندان در 
معرض دو نوع آسیب ارتوپدی قرار دارند که در ادامه »سالمندان« این هفته مورد توجه قرار می گیرد.

 دکتر فرید نجد مظهر
فوق تخصص جراحی دست
عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

آرتروز قاعده انگشت شست سالمندان و 3 نکته مهم
یکی از عوارض نسبتا رایجی که دست سالمندان را تهدید می کند، آرتروز 
قاعده انگشت شست است. باید گفت فقط زانوها دچار آرتروز نمی شوند، 
مفاصل  در  ولی  می شود  دیده  دارند،  حرکت  که  مفاصلی  همه  در  بلکه 
پرتحرک تر شدیدتر است. بیمارانی که دچار آرتروز قاعده انگشت شست 
هستند، اوایل بیماری دردی ندارند یا درد خفیفی را حس می کنند. معموال 
بیمار به طور خودکار برای کاهش درد حرکت انگشت را کمتر می کند و 
چند روزی به آن استراحت می دهد. این کار باعث کاهش درد می شود، 
اما بیماری آرتروز مفصل قاعده شست بیماری پیشرونده ای است زیرا این 
انگشت نقش مهمی در عملکرد کارهای روزانه فرد دارد. در واقع می توان 
گفت پرتحرک ترین انگشت بدن  و میزان فرسایش آن در طول عمر زیاد 

است. پس با افزایش درد فرد مجبور است به پزشک مراجعه کند:

1. اگر بیمار زود به پزشک مراجعه کند، تمرین هایی وجود دارد که با انجام آنها 
می توان عضالت و تاندون های اطراف مفصل را قوی تر کرد. این کار حتی باعث 
می شود بیماری پسرفت هم داشته باشد. تمرین ها را باید متخصص فیزیوتراپ 

و کاردرمانگر آموزش دهند.
2. آموزش هایی نیز وجود دارد که با کارگیری آنها می توان فشار روی انگشت 
شست را کاهش داد. به بیمار آموزش داده می شود تا کمتر از انگشت شست 

برای کارهای روزانه خود استفاده کند.
3. پزشک ممکن است داروهای ضدالتهاب و آتل مخصوص برای بیمار تجویز 
کند. اگر بیماری پیشرفت کرده باشد، همین درمان ها می تواند مفید باشد، ولی در 
مواردی که بیمار درد شدیدی دارد و عملکرد روزانه اش نیز مختل شده، می توان 
با روش جراحی فشار واردشده به مفصل را کاهش داد. در روش جراحی باز، 
جراح لیگامان های اطراف مفصل را بازسازی می کند و سطح ناهموار مفصل را 
تمیز خواهدکرد. گاهی هم الزم است 2 سر مفصل به هم وصل و بی حرکت 
با این روش ها درد بیمار کاهش می یابد و عملکرد عضو نیز تا حدود  شود. 

زیادی برمی گردد.

شکستگی مچ دست سالمندان و 7 نکته مهم
سالمندان بیشتر از افراد معمولی زمین می خورند. علت این اتفاق البته 
متفاوت است؛ از مشکالت بینایی و مشکالت داخل گوش گرفته تا 
و  فشارخون  نوسانات  سرگیجه،  اسکلتی،  عصبی-  سیستم  اختالالت 
قندخون و... همه و همه باعث می شود سالمندان بیشتر از دیگران زمین 
بخورند. زمانی که تعادل به هم می خورد، همه انسان ها برای حفظ تعادل 
خود، بی اختیار دست هایشان را به سوی جلو می آورند. این واکنش 
غالبا ناخواسته است و انسان می خواهد با استفاده از دست ها قدرت 
و  ندارد  توان  که  ولی عضوی  کند  کمتر  را  بدن  به  واردشده  ضربه 
ضعیف است، خیلی زود دچار آسیب می شود. به همین دلیل است که 
مچ دست سالمندان موقع زمین خوردن بیشتر آسیب می بیند. اگر فرد 
با ضربه کوچکی دچار شکستگی مچ دست  شد، باید به این فکر افتاد 
هنگام  البته  است.  نبوده  آن  متوجه  و  داشته  بیماری خاموشی  او  که 
شکستگی فرد دارای عالیمی می شود؛ به نحوی که عضو دچار درد 
و کاهش دامنه حرکتی می شود و بیمار نمی تواند مانند قبل، مچ  دست 
خود را تکان دهد. تورم و کبودی نیز مشهود است. زمانی که بیمار 
به بیمارستان مراجعه می کند، اولین قدم بعد از معاینه، عکسبرداری از 
عضو است. معموال در همین حین پوکی استخوان نیز مشخص می شود. 
یا  بودن، راست دست  فعال  میزان  بر اساس سن،  بیماران  نوع درمان 
چپ دست بودن، نوع و شدت شکستگی متفاوت است و شامل یک 
برخی  نتایج  بود.  خواهد  جراحی   تا  گچ گیری  یا  معمولی  آتل بندی 
شکستگی  دچار  که  سالمندانی  عمر  طول  که  داده  نشان  تحقیقات 

مچ دست می شوند، نسبت به همساالن آنها کاهش می یابد:

1. تشخیص زودرس پوکی استخوان و پیشگیری از چنین شکستگی هایی 
بسیار مهم است. بهتر است سالمندان بعد از 60 سالگ،ی تست سنجش 
تحت  پوکی استخوان  تایید  در صورت  تا  دهند  انجام  را  استخوان  تراکم 
درمان قرار گیرند. سالمندانی که سابقه چند بار زمین خوردن دارند بیشتر 

در معرض خطر شکستگی استخوان مچ دست هستند.
2. زمانی که تشخیص استئوپروز یا پوکی استخوان تایید شد، تمام سالمندان 
و حتی آنهایی که دچار شکستگی دست شده اند، باید از داروهایی که برای 
و   D ویتامین  هورمون ها،  انواع  مانند  می شود،  تجویز  استئوپروز  درمان 

کلسیم استفاده کنند.
3. منزل مسکونی این افراد باید امنیت الزم را داشته باشد؛ مثال در آشپزخانه، 
دستشویی و حمام باید گیره هایی به دیوار متصل باشد تا سالمند برای حفظ 

تعادل از آنها استفاده کند.
4. نکته بسیار مهم دیگر داروهایی است که سالمندان استفاده می کنند. 
بعضی از داروها ممکن است عوارضی مانند سرگیجه، کاهش هوشیاری، عدم 
تعادل و... ایجاد کنند. بهتر است خانواده ها همیشه بروشورهای مخصوص 

دارو را مطالعه کنند و به سالمند در این باره هشدار دهند.
5. سالمندان باید دقت کنند در طول دوران درمان شکستگی مچ دست، 
مفاصل  خشکی  از  تا  دهند  حرکت  را  گچ گرفته  ناحیه  مجاور  اندام های 

جلوگیری کنند.
باز  از  بعد  بماند.  آتل  یا  گچ  در  هفته   6 باید  معموال  مچ  دست   .6
کردن گچ ممکن است بیمار محدودیت حرکتی و کمی هم درد داشته 
ایجادشده  می توان خشکی  فیزیوتراپی  تمرین های  از  استفاده  با  باشد. 
در مفصل و تاندون ها را کاهش داد و به تدریج قابلیت انعطاف عضو 
ببندند.  را  مچ دست شان  باندکشی  با  بیماران  است  بهتر  بازگرداند.  را 
مدتی  از  بعد  و  است  موقتی  درد  می شود.  درد  کاهش  باعث  کار  این 

بین خواهد رفت. از 
7. سالمندان ممکن است هنگام شکستگی مچ  دست درد زیادی حس 
نکنند و فکر کنند دچار رگ به رگ شدگی ساده شده اند و ناحیه را با یک 
کش یا پارچه ببندند، اما در این سن احتمال شکستگی مچ دست باالست و 
باید با راه های مختلف درمان شود. در صورت درمان نشدن، احتمال تغییر 
شکل مچ دست و کاهش دامنه حرکتی عضو وجود دارد، به خصوص وقتی 

که استخوان ها هم جابجا شده باشند.



قاب خودمانی

غمی در چشم و لبخندی بر لب
 متن و عکس: الله خواجویی، مهر

پدرش از مهاجران ترکمنستان بوده و اسب داری شغل خانوادگی 
آنهاست. حاال او در 55 سالگی صاحب 7 اسب است. 8 سال پیش 
امید  اما همچنان  از دست می دهد  قلبی  اثر سکته  بر  را  همسرش 
و عشق به زندگی را از دست نداده. »عوض گلن اسپونتن« ساکن 
روستای قره قانلو از توابع شهرستان راز و جرگالن خراسان شمالی 
است. مرد مهربان و شریفی است که با وجود تنگدستی و هزینه های 
باالی نگهداری اسب هرگز نمی تواند از این کار دل بکند. او 2 دختر 
دارد و از 2 فرزند برادر مرحومش که مادرشان رهایشان کرده و رفته 
و همچنین از عمه سالخورده اش که فلج و نابیناست نیز نگهداری 
می کند، اما با وجود تمام سختی ها و مشقت های زندگی اش هیچ وقت 
دست کمک به سوی کسی دراز نکرده، حتی غرورش به او اجازه 
نمی دهد که تحت پوشش جایی قرار بگیرد. عوض گلن هزینه ای 
برای ساختن اصطبل ندارد و اسب هایش را کیلومترها دورتر از خانه 
در کوه و دشت می بندد تا شکمشان را از علف ها و گیاهان طبیعت 
سیر کنند و هر روز صبح و ظهر به آنها سر می زند. او می گوید: »تا به 
حال مشکلی برای اسب ها پیش نیامده و خدا را شکر سالم مانده اند.« 
زندگی عوض گلن از طریق فروش محدود کره اسب مادیان هایش 
تامین می شود. عوض گلن مدتی پیش به دلیل نیاز مالی مجبور شد 
یکی از مادیان های باردارش را به قیمت ارزانی بفروشد، در حالی که 
کره ای که در شکم اسبش بود، بسیار ارزش داشت اما فشار اقتصادی 
به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره اسب صبر کند. در چشمان این 

مرد غم هست اما روی لب هایش لبخند.
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رضا عطاران این روزها به دلیل حادثه ای با 
سر و صورت زخمی فعال جلوی دوربین 
رفتن را فراموش کرده است. خب، حادثه 
خبر نمی کند و تازه آقارضا شانس آورده 
که سرش محکم تر به جایی نخورده، اما چرا رضا عطاران 
زخمی شد؟ تصادف؟ دعوا؟ پرتاب از همین پله؟ نه، با عکس 
سلفی! این حکایت عکس سلفی در این مملکت تبدیل به 
بالی غریبی شده؛ مثل همه اعمال و رفتارهایمان سرشار 
از افراط است، مثل استفاده بی رویه مان از موتور و ماشین، 
مثل معماری مان که در هر کوچه و پس کوچه ای یک برج 
بی قواره رفته باال، مثل طبیعتمان که یا خشک خشک است یا 
گرفتار سیل ویرانگر. ملتی هستیم که یا بیستون می سازیم یا 
چهل ستون! خالصه که نشانه های بی تعادلی همیشه هست. 

بگذریم و برسیم به اینکه چرا رضا عطاران زخمی شد؟
از زمانی که این تلفن همراه های دوربین دار به بازار آمده، 
همه یک پا خبرنگار شده اند و دنبال عکس سلفی گرفتن اند. 
تفاوتی هم نمی کند کجا و چه شکلی و طفلکی آقارضا در 
یک باشگاه ورزشی مشغول دویدن روی تردمیل بوده که 
یکی از راه می رسد و هوس گرفتن عکس سلفی می کند. 
رضا که معموال با خوشرویی دوستدارانش را می پذیرد، به 
درخواست او برای لحظه ای دست هایش را از تردمیل رها 
می کند و با لبخند به گوشی طرف خیره می شود که ناگهان 
تعادلش را از دست می دهد و پرتاب می شود روی زمین! دلم 
بیشتر برای آن آقایی سوخت که عالقه مند به سلفی بوده و 
عکسش خراب شده! شاید برای همین رضا و بازیگران محبوب 
دیگر تقصیر از خودشان است و باید یاد بگیرند چگونه روی 
تردمیل تعادلشان را حفظ کنند تا عکس سلفی بگیران خراب 
نشود و این را هم متاسفانه می توان از ناکارآمدی سینمای 
ما دانست که بازیگرانش نسبت به این امور مهارت ندارند! 
اما همه این نکته ها را گفتم، نه به خاطر وجه خبری، بلکه 
به دلیل طرح موضوعی فرهنگی که این روزها جامعه ما به 
آن مبتال شده؛ موضوعی که از همان روز حادثه در جریان 
آن قرار داشتم اما تعمدا اعالمش را به تعویق انداختم تا حال 
این چهره محبوب خوب شود. جالب اینجاست که دوستان 
مطبوعاتی با گذاشتن کلمه »به شدت« برای مجروح شدن 
عطاران، تالش کردند وجه حادثه ای آن را پررنگ تر کنند! 
حاال باگذشت چند روز از این حادثه خوشحالم که او از این 
ماجرا به سالمت جسته و سالمتش را بازیافته تا من هم با 
خیال راحت حرف بزنم... این روزها ماجرای سلفی گرفتن 
با چهره های هنری و ورزشی از هر کابوسی هول انگیزتر 
شده...آتیال پسیانی می گفت: »بارها قرارهای مهمی داشته ام 
که به دلیل همین عکس سلفی گرفتن به هم خورده. حتی در 
زمان بیماری به قرارهای پزشکی ام نرسیده ام چون توی مسیر 
گرفتار آدم های عالقه مندی شده ام که یا باید برایشان امضا 
می زدم یا با لبخند چندین و چند عکس سلفی می گرفتم!« 
آتیال می گفت: »حاال مدتی است در چنین مواقعی یک کاله 
کشی می کشم روی صورتم تا شناخته نشوم و به کار و 

زندگی ام برسم...« خب واقعا کمی عجیب است. نیست؟
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چه کسی رضا را زخمی کرد؟

من و سرطان من و معلولیت

 امضا محفوظ

چند وقتی بود که خیلی شاکی بودم؛ از دست زمین و زمان، از دست آدم های اطرافم و از همه بیشتر از خودم. 
از همیشه شده  تلخ تر و سیاه تر  به چشمم  از خیلی نعمت ها محرومم. زندگی  اینکه معلولم و فکر می کردم  از 
بود. یک شب که این نارضایتی به اوج خود رسید، با ناراحتی به رختخواب رفتم و تا چند ساعت بیدار بودم 
تا باالخره خوابم برد و صبح زود برای رفتن به سرکار به سختی بیدار شدم. یادم می آید اوایل اسفند بود و هوا 
سرد. بارانی که از نیمه های شب شروع به باریدن کرده بود، هنوز تمام نشده بود. زیاد از خانه دور نشده بودم که 
منظره عجیبی دیدم؛ جوانی قدبلند با موهای آشفته و سرتاپا خیس جلوی در یک سواری پیکان ایستاده بود و در 
حالی که می لرزید، می گفت: »تورو خدا در را باز کنید، بیام داخل خانه. سردم شده...« او گریه می کرد و با التماس 
می خواست کسی در را برایش باز کند. آنقدر حالش بد بود که تفاوت بین یک پیکان با خانه خودشان را متوجه 
نمی شد. اعتیاد شدیدی داشت و خیلی ترحم برانگیز بود. دلم می خواست بتوانم برایش کاری کنم اما... دیدن این 
منظره من را تکان داد. شاید این منظره تلنگری بود برای من تا کمی عمیق تر به مسائل اطراف خود بنگرم. از همان 
روز به خودم گفتم کسی که خودش را دوست نداشته باشد و هر ظلمی در حق خود و خانواده و جامعه خود روا 
دارد، دیگران هم هیچ وقت دوستش نخواهند داشت و هیچ کاری هم برایش نمی کنند. چرا من که معلولیت دارم، 
نباید خود را دوست داشته باشم؟ آیا معلولی که چند برابر دیگران سختی تحمل می کند تا روزی حالل کسب 
کند، دوست داشتنی تر از بعضی افراد نیست که با وجود سالمت جسمی در آخر انگلی برای خانواده و جامعه 
خود می شوند؟ آیا وضعیت من هم بی شباهت به آن جوان نبود که در مقابل در بسته ای ایستاده بود و هیچ گاه باز 

نمی شد، به جای اینکه بهتر ببیند و جای خود را تغییر دهد؟
ادامه دارد...

در را باز کنید لطفا!
 مادر یکی از کودکان محک

»خدایا، چرا من؟« این سوالي بود که بعد از گرفتن جواب آزمایش کودکم مدام در ذهنم مي چرخید. آنقدر که تمام توانم 
در جستجوي علتي بود تا صداي ذهنم را خاموش کند و تسکیني بر دل ناباورم بنشیند. کودک من سرطان داشت و این 
خبر آواری بود که تحملش بر دل هر مادری سخت است. ترس و سردرگمي مثل بهمني روي دوشم سنگیني مي کرد و 
نمی توانستم از این مرحله جان سالم به در ببرم، به امید فکر نمی کردم و فردا ترس بر دلم می انداخت اما... امروز که قوی و 
پرامید هستم، یاد روزهاي سخت تنهایي را افسانه اي بیش نمي بینم. باران عشقي با همراهی انسان های مهربانی که درد مرا 
در خود داشتند و تنهایم نگذاشتند بر چهره ام بارید و هرآنچه از ترس و تردید بود را شست. من با بستری شدن کودکم 
در محک باور کردم که امید برای من و فرزندم ادامه دارد. امروز با تمام وجود مي دانم که تقصیر از من نیست و ناعادالنه 
قرعه این سختي به نام من نیفتاده، بلکه مرحله اي است که از من و شاید شما می خواهد بهترین نقشمان را بر صحنه بازي 
کنیم، تجربه اي است که از غصه ها، قصه های خوب بسازیم و فرصتي است که براي هر لحظه  از بودنمان نقشه  شاد بودن 

بکشیم و در آخر، فارغ از هر پایان ممکن، ایستاده تر براي ساختن زندگي تالش کنیم... 
روزي  که من و فرزندم به بخش هماتولوژي اعزام شدیم، از همه جا ناامید بودیم و به راستي تصور تلخي جز ازدست دادن 
عزیزمان در سر نداشتیم، اما در واقع، ما در دنیاي دیگري پا گذاشتیم. من از کودکان و مادران آنجا درس صبر و استقامت 
و از نیکوکاران و یاوران، مهر را آموختم. به دنبال معجزه بودیم، اما امید، تنها معجزه اي بود که انتظارش را مي کشیدیم و 
جز در قلبمان جا نداشت. اگر آن روز مي دانستم که مقرر شده تا کودکي فرزندم را کنار محک سپري کنم و شب هاي 
بي قراري اش را زیر چتر پرمهر یاوران و نیکوکاران به صبح برسانم، بعد از گرفتن جواب آزمایش کودکم به جای بی قراری 

از خود مي پرسیدم: »آماده  مبارزه هستي؟«
ادامه دارد...

آماده مبارزه هستی؟

 عباس یاری
منتقد سینما



يادداشت مهمان

به تازگی اخباری مبنی بر شیوع آنفلوانزای پرندگان در 
شهرستان های اطراف تهران مانند قدس و مالرد منتشر شده است. 

سیدمهدی محمدی، فرماندار قدس، با اشاره به لزوم تشدید نظارت ها 
بر واحدهای کشتارگاهی شهرستان قدس، در همین رابطه، گفته: »با 

توجه به مشاهده مواردی از ابتالی مرغداری ها به ویروس آنفلوانزای 
مرغی در خطه غربی استان تهران، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای 

اعمال تمهیدات مقتضی، با هدف پیشگیری از بروز و شیوع عارضه 
اشاره شده، بیش ازپیش احساس می شود...«   )صفحه 18(

دوباره سرما، دوباره آنفلوانزای پرندگان

آن مرغ با آنفلوانزا آمد

مرغ و تخم مرغ نیم پز نخوريد

به تازگی سازمان دامپزشکی کشور طی 2 اطالعیه از 
وجود آنفلوانزای پرندگان در کشور خبر داده و تایید 
کرده که این بیماری در استان های تهران و البرز هم 
مشاهده شده است. انتشار این خبر، چندان غیرمنتظره 
و دور از انتظار نبود زیرا معموال شیوع آنفلوانزای 
پرندگان در فصول سرد سال که پرندگان مهاجر از 
نقاط شمالی جهان به ایران مهاجرت می کنند، عجیب 
و دور از ذهن نیست. نگرانی خاصی که ممکن است 
با انتشار و تایید این خبر برای برخی پیش بیاید، این 
است که آیا احتمال ابتال به آنفلوانزای پرندگان برای 
تمام افراد وجود دارد یا نه؟ آیا در زمان شیوع این 
بیماری باید دور مصرف مرغ و تخم مرغ را خط 
بکشیم یا نه؟ پاسخ به پرسش اول این است که اگر 
شما یا اعضای خانواده تان به طور مستقیم با مرغ یا سایر 
پرندگان زنده سر و کار ندارید )مثال در مرغداری، 
کشتارگاه یا پرنده فروشی کار نمی کنید(، پس نباید 
نگران باشید. معموال بیشتر افراد شهرنشین، در طول 
عمرشان حتی برای یک بار هم در تماس نزدیک و 
مستقیم با یک پرنده قرار نمی گیرند، بنابراین نگرانی 
از بابت ابتال به آنفلوانزای پرندگان با شنیدن خبر 
انتشار این بیماری ضرورتی ندارد. با این حال، اگر 
شما یا یکی از اعضای خانواده تان با مرغ یا پرندگان 
زنده سر و کار دارید، باید عالوه بر تزریق واکسن 
آنفلوانزا، به دستورها و بیانیه های سازمان دامپزشکی 
کشور و مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت توجه کنید و مراقبت های الزم را در این 
زمینه انجام دهید.نکته مهمی که درباره این بیماری 
باید به تمام افراد، مخصوصا کودکان، یادآور شد، این 
است که باید از دست  زدن به الشه پرندگان مرده  که 
ممکن است در حیاط مدرسه، خیابان یا حیاط خانه 
افتاده باشند، خودداری کنند. درباره رابطه آنفلوانزای 
پرندگان و خوردن مرغ یا تخم مرغ هم باید بدانید که 
باتوجه به اینکه بیماری از راه ریزقطرات و از مسیر 
دستگاه تنفسی منتقل می  شود و ویروس آنفلوانزا 
نسبت به دمای پخت غیرمقاوم است، هیچ نوع 
نگرانی ای در این مورد وجود ندارد و الزم نیست 
در زمان شیوع بیماری، مصرف مرغ و تخم مرغ را 
کنار بگذارید. فقط حواستان باشد که برای پیشگیری 
از ابتالی به آنفلوانزا بعد از پاک کردن مرغ یا دست 
زدن به گوشت خام مرغ، دست های خود را با آب 
و صابون به صورت کامل بشویید و هنگام پاک 
کردن یا شستن مرغ به چشم یا بینی خود دست 
نزنید. ضمن اینکه بهتر است مرغ را با دستکش 
ضخیم پاک یا خرد کنید. مصرف مرغ یا تخم مرغ 
هم به صورت کامال پخته توصیه می شود و نباید این 

خوراکی ها را به صورت خام یا نیم پز مصرف کنید.

دکترآراسبدباغمقدم
نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
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به تازگی اخباری مبنی بر شیوع آنفلوانزای پرندگان در 
شهرستان های اطراف تهران مانند قدس و مالرد منتشر شده است. 

سیدمهدی محمدی، فرماندار قدس، با اشاره به لزوم تشدید نظارت ها 
بر واحدهای کشتارگاهی شهرستان قدس، در همین رابطه، گفته: »با 

توجه به مشاهده مواردی از ابتالی مرغداری ها به ویروس آنفلوانزای 
مرغی در خطه غربی استان تهران، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای 

اعمال تمهیدات مقتضی، با هدف پیشگیری از بروز و شیوع عارضه 
اشاره شده، بیش ازپیش احساس می شود...«   )صفحه 18(

دوباره سرما، دوباره آنفلوانزای پرندگان

آن مرغ با آنفلوانزا آمد
به تازگی اخباری مبنی بر شیوع آنفلوانزای پرندگان در 

شهرستان های اطراف تهران مانند قدس و مالرد منتشر شده است. 
سیدمهدی محمدی، فرماندار قدس، با اشاره به لزوم تشدید نظارت ها 
بر واحدهای کشتارگاهی شهرستان قدس، در همین رابطه، گفته: »با 

توجه به مشاهده مواردی از ابتالی مرغداری ها به ویروس آنفلوانزای 
مرغی در خطه غربی استان تهران، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای 

اعمال تمهیدات مقتضی، با هدف پیشگیری از بروز و شیوع عارضه 
اشاره شده، بیش ازپیش احساس می شود...«   )صفحه 18(

دوباره سرما، دوباره آنفلوانزای پرندگان

آن مرغ با آنفلوانزا آمد
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دوباره سرما، دوباره آنفلوانزای پرندگان

آن مرغ 
با آنفلوانزا 

آمد
به تازگی اخباری مبنی بر شیوع آنفلوانزای پرندگان در شهرستان های 
اطراف تهران مانند قدس و مالرد منتشر شده است. سیدمهدی محمدی، 
واحدهای  بر  نظارت ها  تشدید  لزوم  به  اشاره  با  قدس،  فرماندار 
به  »با توجه  کشتارگاهی شهرستان قدس، در همین رابطه، گفته: 
مشاهده مواردی از ابتالی مرغداری ها به ویروس آنفلوانزای مرغی در خطه غربی 

استان تهران، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای اعمال تمهیدات مقتضی، با هدف پیشگیری از بروز 
و شیوع عارضه اشاره شده، بیش ازپیش احساس می شود.« فرماندار قدس ضمن اعالم حضور 
تعدادی از مسووالن دامپزشکی کشور و استان تهران برای بررسی وضعیت موجود، تصریح 
کرده است که: »در این راستا و پیرو بازدید میدانی از واحدهای کشتارگاهی شهرستان قدس، 
با حضور مهدی خلج، رئیس دامپزشکی کشور؛ عباسی، مدیرکل نظارت بهداشت عمومی و 
موادغذایی و اصغر برایی نژاد، مدیرکل دامپزشکی استان تهران موارد الزم موردبحث و بررسی 
قرار گرفت. شیوع آنفلوانزای مرغی در تعدادی از مرغداری های مالرد هم به دغدغه جدی 
مسووالن این شهرستان و برخی دستگاه های مسوول در استان تهران تبدیل شده است. سال 
گذشته نیز شیوع آنفلوانزای مرغی در شهرستان مالرد با تحمیل خساراتی جدی به مرغداران، 
هفته ها منطقه مذکور را در شرایط فوق العاده قرارداد و بخش قابل توجهی از انرژی فرمانداری 
این شهرستان، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، دستگاه های انتظامی و... صرف مهار، کنترل و دفع 
این موج سنگین و خسارت بار آنفلوانزای مرغی شد. سازمان دامپزشکی در ایران نیز تمامی 
موارد مشاهده شده را معدوم کرده و بر این مساله نظارت دارد. درواقع بیماریابی انجام گرفته 

و خوشبختانه بیماری درحال حاضر در ایران تحت کنترل قرار دارد.«

 ویدا ربانی

یکی از اجزای اصلی برای هر سیستم پایشی 
جمع آوری داده هاست که می تواند به صورت 
انجام شود. در روش فعال،  یا فعال  غیرفعال 
از  گروهی  یا  بیماری  یا  تهدید  یک  داده های 
با  و  ساختاریافته  یا  منظم  به طور  بیماری ها 
برنامه ریزی از قبل جمع آوری می شود. این روش 
در مورد تهدیدات و بیماری های شناخته شده که 
از دیدگاه بهداشت عمومی، اقتصادی و تجارت 
جهانی تاثیر زیادی دارند، انجام می شود و با 
توجه به میزان اهمیت، منابع و امکانات موجود، 
محدوده اجرا و اقدامات متناسب تعریف می شود.

مربوط  داده های  منفعل،  یا  غیرفعال  روش  در 
متخصصان  را  بیماری ها  رخداد  و  تهدیدات  به 
پرورش دهندگان،  بهداشتی،  مراقبت های 
تکنیسین ها، کلینسین ها و... به سیستم دامپزشکی 
اعالم می  کنند. در دامپزشکی، جمع آوری منفعل 
داده ها تحت تاثیر میزان دانش و آگاهی دامپزشکان 
و تولیدکنندگان یا صاحبان دام ها و اهمیت گزارش 
بیماری ها و به خصوص موارد خاص به سیستم 
دامپزشکی است. اگر این روش جمع آوری داده ها 
به موقع انجام شود، نقش بسزایی در جلوگیری از 

گسترش بیماری دارد.
عوامل متعددی در طراحی و اجرای برنامه های 
رصد و پایش تهدیدات و بیماری ها در کشور نقش 
دارند که در ادامه به طور مختصر شرح داده می شود:

راهکارهای کنترلی
این بخش، هدف اقدامات انجام گرفته علیه بیماری 
)برای مثال تالش ها، اندازه گیری ها( را توصیف 
به صورت زیر طبقه بندی  اقدامات  این  می کند. 

می شوند:
به اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از ایجاد 
بیماری در یک جمعیت غیربیمار طراحی می شوند.
• کنترل: شامل اقدامات مستقیمی است تا بیماری 

موجود به حدی کاهش یابد که از نظر بیولوژیکی 
و اقتصادی توجیه پذیر باشد. به عبارت دیگر، پیامد 

کوچکی داشته باشد.
• ریشه کنی: به اقداماتی گفته می شود که باعث 
تعریف شده  جمعیت  از  موردنظر  عامل  حذف 
می شود. گونه های حیوانات، مکان و منطقه آنها، 

تعریف جمعیت ها هستند. )گله، منطقه، کشور(
راهکار دیگر، انجام ندادن هیچ گونه اقدامی است، 
اما این راهکار زمانی کاربردی است که از نظر 
دالیل  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  بیولوژی، 
اجتماعی، تصمیم گرفته شود که اقدامی علیه یک 

بیماری خاص انجام نگیرد.

طبیعت بیماری 
یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در طراحی 
بیماری  خصوصیات  بیماری،  پایش  برنامه های 
در جمعیت، راه های ورود و گسترش بیماری و 
نحوه پیشگیری و کنترل آن است. بر همین اساس، 
بیماری ها گروه بندی می شوند و با توجه به میزان 
اهمیت، اولویت پایش بیماری ها تعیین می شود و 

برنامه ها تهیه و اجرا خواهند شد.

روش های تشخیصی
برنامه پایش به آزمون های تشخیصی دقیق و کامل 
نیاز دارد و تست های تشخیصی سریع، کم هزینه 
و دقیق ترجیح داده می شوند. نکته قابل توجه در 
بر وجود روش های  اینکه عالوه  این خصوص 
تشخیصی دقیق، وجود امکانات تشخیصی و کارکنان 

آموزش دیده در این زمینه ضروری است. 

مالحظات اقتصادی
مالحظات اقتصادی در طراحی برنامه های پایش 
تاثیرگذار است. همه گروه های ذی نفع )دولت ها، 
آزمایشگاه ها، صنایع دامی، دامداران و...( هزینه ها 
و مزایای خود را چه با تجزیه و تحلیل اقتصادی 
مرسوم چه با درک و تجربه آن در نظر خواهند 
گرفت. این مالحظات اقتصادی شامل اثربخشی 
هزینه در پایش، اثربخشی هزینه در مداخالت، فواید 
و هزینه های کوتاه مدت و بلندمدت و آگاهی از 

این است که چه کسی متحمل هزینه شده و چه 
کسی منافع را به دست می آورد. با اینکه ممکن 
است تجزیه و تحلیل اقتصادی قبل از تصمیم گیری 
برای یک برنامه کنترلی و ریشه کنی انجام نشده 
باشد، اما توجه به موضوعات فوق الذکر ضروری 
به نظر می رسد. اگر هزینه صرف شده برای پایش 
و مداخالت به اندازه اثر تجربی و زیستی موثر 
نباشد، برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری کمترین 
احتمال موفقیت را دارد. بنابراین اجزای حساب شده 
و بررسی شده در یک برنامه کنترل و ریشه کنی 
و شکست  پیروزی  بین  تفاوت  باعث  می تواند 

در برنامه شود.

سیاست پیشگیری
با  رابطه  در  تصمیم گیری   است  ممکن  سیاست 
کنترل/ریشه کنی  برنامه  یک  زمان  یا  اجراسازی 
بیماری را متاثر کند، اما به ندرت بر تصمیمات 
جزیی مرتبط با کل سیستم پایش تاثیر می گذارد.

اگر بیماری به عنوان یک خطر برای سالمت انسان 
یا ایمنی مواد غذایی در نظر گرفته شود، مداخله و 
درگیری سیاست مداران و رسانه ها می تواند بیشتر 
شود. هرچند تصمیمات منحصرا تحت تاثیر کنترل 
بیماری های مشترک که می توانند برانگیزنده توجه 
باشند، نیست. سیاست مداران زمانی اصل پیشگیری 
را به کار می برند که با یک خطر غیرقابل قبول، عدم 
قطعیت علمی و نگرانی های عموم مردم مواجه 
می شوند. در فرآیند کنترل بیماری، اصل پیشگیری 

می تواند به عناوین زیر معنی شود:
بیماری می تواند یک خطر جدی برای سالمت 
انسان محسوب شود و به دلیل اینکه پیامدهای آن 
جدی است، می تواند آثار اقتصادی زیادی داشته 
باشد. قطعیت علمی وجود نداشته یا اطالعات 

محدود باشد.
هنگامی که اصل پیشگیری به کار برده می شود، ممکن 
است در تصمیم  گرفته شده درباره عملکرد )انجام 
ندادن کاری، اجرای یک برنامه کنترلی یا اجرای 
یک برنامه ریشه کنی( تاثیر بگذارد. اگر عملکرد، 
الزم تلقی و یک برنامه کنترلی اجرا شود، بعید 
است برنامه ای که ابتدا طراحی شده، موثرترین و 

کارآمدترین برنامه باشد. در پیشبرد مستقیم یک 
برنامه به برنامه ریشه کنی، اگر شیوع باال باشد، 
بیماری به سرعت گسترش می یابد و اگر دانش 
نامناسب درباره اثربخشی مقادیر مداخله وجود 

داشته باشد، ممکن است بسیار پرهزینه درآید. 

عوامل فرهنگی
روی  است  ممکن  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل 
تصمیمات مرتبط با سیستم های پایش و مراقبت و 
در نتیجه برنامه های کنترلی یا ریشه کنی تاثیر داشته 
باشند. درخواست مصرف کننده برای مستندسازی 
ایمنی غذایی و کیفیت ممکن است بر وسعت و 
اندازه مراقبت تاثیر بگذارد. برای مثال ممکن است 
در برخی کشورها مرغ عاری از سالمونال، بازار 
مواد شیمیایی  از  استفاده  یا  باشد  داشته  فروش 
مثل آنتی بیوتیک ها. ممکن است این مساله از نظر 
باقیمانده  مورد  در  نگرانی  به دلیل  مصرف کننده 

دارویی در غذا قابل قبول نباشد. 

زیرساخت های پایشی
شرکت کنندگان اصلی یک سیستم پایش و مراقبت 
ملی یا منطقه ای 3 شرکت کننده اصلی دارد؛ مقامات 
)شامل  دامی  و صنایع  آزمایشگاه ها  دامپزشکی، 
تولیدکنندگان(. طراحی یک سیستم پایش و مراقبت 
به نقش ها و زیربنای این 3 شرکت کننده بستگی 
دارد. مقامات دامپزشکی )محلی، ملی و منطقه ای( 
نقش های  )دولتی و خصوصی(  آزمایشگاه ها  و 
منحصربه فردی دارند که فقط خودشان می توانند 
انجام دهند. سیستم های پایش و مراقبت مستقیما 
تولید و شرایط بازار صنعت دام )تشکیالت دامداران، 
کشتارگاه ها، قطع گیاهان، گاوداری های شیری و 
تولیدکنندگان اولیه و...( را تحت تاثیر قرار می دهند. 
بنابراین صنعت عالقه شدید و نقش کلیدی برای 
اجرا دارد و به همین دلیل روی طراحی سیستم های 

پایش و مراقبت ملی اثرگذار است.
شامل  زیرساخت  ارکان  پایش،  سیستم  یک  در 
حوزه قضایی )اختیار قانونی(، مشوق های اقتصادی، 
همکاری/رقابت، مهارت )منابع انسانی( و جمعیت 
است که تاثیر بالقوه ای بر سیستم پایش و مراقبت و 

برنامه های کنترل و ریشه کنی بیماری دارد. 
تعریف واضح قوانین نقش بسزایی در حل مسائل 
دارد. اگر مباحث قانونی شفاف تعریف نشده  باشند، 
ممکن است اجرای قانون و به طور متناوب اجرای 
برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری با تاخیر مواجه 
شود که این مساله ممکن است هنگامی که غرامت ، 
جریمه و مجازات تنها وسیله برای حذف تعداد 
زیان آورترین  است،  بیماری  آخر  موارد  محدود 
عامل در فاز آخر برنامه ریشه کنی یک بیماری باشد.
مشوق های اقتصادی )یعنی روش هایی برای افزایش 
انگیزه( ممکن است زمانی که طول می کشد تا بیماری 
انگیزه ای  قرار دهند و  گزارش  شود، تحت تاثیر 
برای موافقت با برنامه باشند. موفقیت نهایی برنامه 
ریشه کنی یک بیماری ممکن است به انگیزه های 
پولی بستگی داشته باشد و این انگیزه تنها وسیله 
برای تضمین بهره  برداری از پوشش صددرصدی 

جمعیت و تطابق و اجرای صددرصدی شود.
همکاری و رقابت، عوامل کلیدی در تعیین عملی 
بودن یک برنامه ملی هستند چراکه این پتانسیل 
را دارند که در هر بخشی از طراحی نفوذ کنند. 
برنامه  طراحی  است  ممکن  رقابت  و  همکاری 
کنترل و ریشه کنی یک بیماری را همانند مطابقت 

و پوشش برنامه تحت تاثیر قرار دهند.
تعداد  زیرساخت ها،  این  در  موثر  عوامل  سایر 
آزمایشگاه های خصوصی و دولتی و منابع آنها، 
تعداد حیوانات، مزارع، کشتارگاه ها، گاوداری ها، 

بازار کشتار و موقعیت مکانی آنهاست.

شرایط ایده آل
در شرایط ایده آل، تمامی حقایق در مورد بیماری، 
جمعیت مورد عالقه، اقتصاد و مسایل دیگر مربوط 
به مردم و زیرساخت برای تصمیم گیرندگان شناخته 
شده، در نتیجه آنها می توانند در طول فرآیند کنترل 
بیماری، تصمیم های بهینه بگیرند. با این حال، معموال 
فقط هنگامی به دانش کامل نزدیک می شویم که 
پایان برنامه ریشه کنی است یا زمان بین تشخیص 
بیماری تا اجرای برنامه کنترل به اندازه ای طوالنی 
این  آوردن  به دست  برای  کافی  است که زمان 

دانش وجود دارد.

ابزارها و الزام های رصد و پایش تهدیدهای زیست دامی در ایران

 دکتر محمدحسین فالح
اپیدمیولوژیست

کارشناس سازمان دامپزشکی

می شود،  فوت  به  منجر  آنفلوانزا  هرگاه 
بهداشتی  سیستم  برای  خطر  زنگ های 
کشورها به صدا درمی آید تا زودتر نوع 
ویروس را تشخیص دهند و بتوانند ارتباط 
ویروس را با انسان ها قطع کنند. ویروس های 
آنفلوانزا معموال در افراد سالم کشنده نیستند 
و خطر متوجه کسانی است که از نظر ایمنی 
ضعیف هستند. تعداد این افراد در جوامع 
کم نیست و اگر جلوی شیوع ویروس گرفته 
نشود، شاهد مرگ و میر قابل توجهی در 

جمعیت کشورها خواهیم بود.

ویروس آنفلوانزای جدیدی طی چند سال 
اخیر در پرنده ها دیده شد. این ویروس قابلیت 
انتقال به انسان را داشت و افرادی که در تماس 
با پرنده ها بودند به ویروس آلوده شدند. سپس 
تغییرهایی در ساختار ویروس ها ایجاد شد 
که انتقال ویروس از انسان به انسان دیگر را 
امکانپذیر کرد و باعث شد بیماری جدید و 
جدی آنفلوانزای پرندگان در دنیا مطرح شود.
 H5N1 ویروس آنفلوانزای پرندگان از نوع
بود که در سال 2003 میالدی در مرغ ها و 
پرندگان خانگی بیماری شدیدی ایجاد می کرد، 
ولی در پرندگان مهاجر آبزی وحشی عالئمی 
نداشت و آنها فقط ناقل بودند. این نوع آنفلوانزا 
در انسان ها هم خطرناک بود و تقریبا نیمی 
از انسان هایی که در تماس با پرندگان بودند، 
فوت کردند. این موضوع از این نظر بسیار 
نگران کننده شد که بتواند از انسان به انسان 
منتقل و منشاء پاندمی یا همه گیری در کل 

دنیا شود.
نگرانی از این بابت تمام نشده بود که در 
سال 2009 میالدی آنفلوانزای خوکی که از 
کشور آمریکا منشاء گرفته بود از راه رسید. 
البته آنفلوانزای خوکی بیماری خفیفی ایجاد 
تا 1389  اما طی سال های 1383  می کند، 
آنفلوانزای H5N1 خیلی مساله ساز شد و 
حتی به ایران هم رسید. ورود پرندگان مهاجر 
آبزی از روسیه به تاالب های ایران و تماس 
آنها با پرندگان خانگی باعث شد پرندگان 
شمال کشور ما آلوده شوند و در آن سال ها 
بسیاری از مراکز مرغداری برای جلوگیری 
از انتقال ویروس  به سایر پرندگان و انسان 

تمام مرغ ها را معدوم کردند.
از سال 2013 میالدی به این طرف آنفلوانزای 
جدیدی به نام H7N9 دیده شده که مواردی 
از آن در کشور چین گزارش شده است. 
این نوع آنفلوانزا بسیار خطرناک است و به 
آنفلوانزای فوق حاد شهرت دارد و باعث مرگ 
و میر باالیی می شود. این آنفلوانزا هم بین 
پرندگان شیوع دارد و باز هم انسان هایی که 
با پرندگان تماس داشتند، اولین قربانیان بودند.
آنفلوانزای H5N1 بیشتر جوان ترها را درگیر 
کرد و متوسط سن بیماران 26 سال بود، ولی 
متوسط سن مبتالیان به H7N9 حدود 60 
سال بود. این 2 نوع آنفلوانزا همچنان در 
فصل سرما باعث نگرانی هستند. پرندگان 
آلوده در کشور چین در تابستان به مناطق 
سردسیر سیبری مهاجرت و آنها را هم آلوده 
کردند. با آمدن فصل سرما دوباره مهاجرت 
پرندگان از سیبری کرمان و... شروع خواهد 
باز هم برای مسووالن  این دغدغه  شد و 
بهداشتی کشورمان وجود دارد که پرندگان 
با خود همراه  را   H7N9 ویروس جدید
داشته باشند. گرچه مسووالن دامپزشکی هر 
ساله پایشی را در پرندگان آبزی وحشی انجام 
می دهند تا اگر موردی پیدا شد، خیلی سریع 
اطالع رسانی کنند، ولی خطر بالقوه همیشه با 

آغاز فصل سرما وجود دارد.
مرغداری های ایران طی سال  1383 تا 1389 
خسارت زیادی دیدند. به نظر می رسد دوباره 
ویروس جدید دیگر H7N9 در دنیا دیده شده 
که هنوز معلوم نیست این ویروس به ایران 
رسیده یا نه، ولی همین اطالع رسانی رسانه های 
مختلف و هوشیار بودن کشورها باعث می شود 
در صورت یافتن ویروس، خیلی زود بتوان 
جلوی انتقال را گرفت و بیماری را کنترل 
کرد. مردمی که ارتباط نزدیک تری با پرندگان 
وحشی آبزی دارند هم باید مراقب باشند تا 
این پرندگان را برای خوردن شکار نکنند یا 
اگر قصد این کار را دارند، حتما گوشت پرنده 
را به خوبی بپزند و بهداشت را رعایت کنند. 
مسدود کردن چرخه انتقال ویروس از انسان 
به انسان دیگر مانند ویروس سرماخوردگی 
است. ویروس آنفلوانزا یا سرماخوردگی در 
فصل تابستان هم وجود دارد، ولی به دلیل 
اینکه پنجره ها باز هستند و جریان هوا در 
محیط برقرار است، افراد کمتر به آن مبتال 
می شوند. در این فصل افراد باید سعی کنند با 
هم روبوسی نکنند و دست ندهند. دست های 
خود را بیشتر با آب و صابون بشویند و گاهی 
هم در ساعت هایی از روز پنجره ها را باز کنند 
تا هوا جریان یابد. عالئم آنفلوانزای خوکی یا 
پرندگان مانند آنفلوانزای انسانی است، ولی 
تب، عفونت تنفسی و سرفه باید جدی گرفته 
شود. در مواقعی که آنفلوانزا شدید باشد، 
باید در بیمارستان نمونه گیری از بیمار انجام 
گیرد. پس از آن نمونه به دانشکده بهداشت 
دانشگاه تهران فرستاده می شود. البته آنفلوانزای 
H1N1 باعث فوت نمی شود، ولی در افرادی 
که بیماری زمینه ای مانند ضعف سیستم ایمنی 
و بیماری های قلبی-ریوی دارند و باردار یا 
مسن هستند، احتمال فوت وجود دارد. بهتر 
است افراد در معرض خطر قبل از شروع 

فصل سرما واکسن بزنند.

آنچه باید درباره 
آنفلوانزای پرندگان بدانید

نگاه متخصص بیماری های عفونی
 دکتر حمید عمادی

 عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

ویروس عامل این بیماری از خانواده ارتومیکسی ویریده است. این ویروس خود دارای 
3 نوع C، B، A است. نوع A تحت آنتی ژن های H و N تقسیم  می شود. در آغاز 
ژوییه سال 2005 میالدی، مسووالن دولتی چند کشور گزارش هایی درباره همه گیری 

ویروس H5N1 به سازمان جهانی دامپزشکی )OIE( ارائه کردند. 
در پایان ماه ژوییه روسیه و قزاقستان هم گسترش آنفلوانزای پرندگان را در کشورهای 
خود گزارش و اعالم کردند عامل بیماری، ویروس H5N1 است. در این گزارش ها 

به مرگ چند پرنده مهاجر هم اشاره  شده بود. 
مسووالن در هر 2 کشور علت گسترش این بیماری را ارتباط میان پرندگان آبزی وحشی 
و پرندگان اهلی از راه منابع آبی مشترک می دانستند. در رابطه با شیوع آنفلوانزای پرندگان 
در ایران نیز این احتمال وجود دارد که بیماری از طریق پرنده های مهاجر که در این 
پیدا کرده باشد. اخیرا هم خبرگزاری فرانسه از شیوع  ایران می آیند، شیوع  به  فصل 
بیماری آنفلوانزای مرغی در چند مزرعه واقع در جنوب غربی این کشور و معدوم 
کردن 7 هزار اردک به همین دلیل خبر داد. سازمان دامپزشکی کل کشور ما نیز وجود 
این بیماری را به سازمان دامپزشکی جهانی )OIE( گزارش کرده است. تعداد زیادی 

مرغ نیز معدوم شده است. خوشبختانه اپیدمی در حال کنترل است.
این بیماری حتی در کشورهای اروپای غربی و جنوب شرقی آسیا نیز گزارش شده 
است. عامل انتقال این بیماری پرندگان مهاجری هستند که از کشورهای مدیترانه ای به 
ایران آمده اند. البته تاکنون منشاء اصلی ورود این بیماری به ایران مشخص نشده، اما 

روشن است که ما این بیماری را در ایران داریم. 
تاکنون هیچ گزارشی از انتقال آنفلوانزای H5N1 از پرندگان به انسان گزارش نشده 
است. باید به یاد داشته باشیم که تمامی محققان بزرگ دنیا معتقدند H5N1 احتماال 
بستری برای آنفلوانزای H1N1 است که اگر امتزاجی بین H1N1 و H5N1 رخ 
دهد و به انسان انتقال پیدا کند، فاجعه است و احتماال اپیدمی بعدی آنفلوانزا در سطح 

کره خاکی خواهدبود.

آنفلوانزای فوق حاد طیور یک بیماری ویروسي 
پرندگان است. ویروس های آنفلوانزا دارای 3 
 A هستند. در طیور فقط نوع C و A، B نوع
مي تواند بیماری ایجاد کند. این نوع عالوه بر 
طیور، سایر حیوانات از جمله خوک، اسب و 

همچنین انسان را درگیر می کند.

مخازن بیماری:
پرندگان وحشي و آبزی می توانند بدون اینکه 
خودشان به بیماری مبتال شوند، ویروس های 
آنفلوانزای طیور را با خود جابجا کنند. خوک 
به عنوان میزبان واسط ویروس های آنفلوانزای 

طیور و پستانداران است.

میزبان ها )پرندگان حساس به بیماری(:
شاخدار،  مرغ  بوقلمون،  خروس،  و  مرغ 
پرندگان زینتي، پرندگان وحشي و شترمرغ 

از پرندگان حساس به بیماری هستند.

عالئم بیماری در طیور:
شروع ناگهاني تلفات با روند افزایش در   .1

گله
انتشار ناگهاني بیماری در گله  .2

بي حالي شدید، پژمردگي و دور هم جمع   .3
شدن گله

کاهش شدید مصرف دان  .4
5. افت ناگهاني و شدید تخمگذاری روزانه

عالئم تنفسي حاد 	.6
سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پا 	.7

نحوه انتقال بیماری:
تماس با پرندگان وحشي و پرندگان آبزی  	.1

آلوده
تماس با طیور آلوده  .2

از طریق کفش، لباس، خودرو، آب، دان   .3
و مدفوع و بستر آلوده

سگ و گربه به عنوان ناقالن مکانیکي  .4
تهیه دان از منابع غیرمطمئن، به خصوص   .5

کانون های آلوده
محیط  به  مرغداری  کود  شدن  پراکنده   .6

اطراف
پاکسازی و ضدعفوني نکردن کامل محل   .7
نگهداری مرغ و لوازم و تجهیزات قبل از 

پرورش جوجه

راه های پیشگیری از بیماری:
به  از ورود پرندگان وحشي  جلوگیری   .1
محل نگهداری مرغ از طریق نصب توری 

و ترمیم خرابي های آن
رعایت اصول بهداشتي و امنیت زیستي   .2

در مرغداری های صنعتي
و  مرغ  پرورش  محل  کامل  ضدعفوني   .3

تجهیزات آن قبل از جوجه ریزی
ممانعت از ورود حیوانات دیگر به محل   .4

پرورش مرغ
اعالم هر نوع کاهش شدید مصرف دان   .5
و کاهش شدید تولید یا افزایش تلفات 

به نزدیک ترین پست دامپزشکي

توصیه های مهم بهداشتي:
خودداری از شکار و نگهداری پرندگان  	.1

مهاجر و بومي آبزی
کردن  رها  از  اهالي روستاها  خودداری  	.2
مرغ های بومي و دیگر ماکیان به صورت 
چرای آزاد و نگهداری آنها در مکان های 
سرپوشیده زیرا امکان انتقال بیماری به 
طیور بومي از طریق تماس با پرندگان 

وحشي وجود دارد.
به  بومي  طیور  صاحبان  سریع  اعالم   .3
نزدیک ترین پست دامپزشکی، در صورت 

مشاهده تلفات در طیور
عدم تهیه گوشت مرغ از مراکز غیرمجاز و   .4
عرضه کنندگان و کشتارکنندگان دوره گرد
صورت  به  مصرفي  مرغ  گوشت  تهیه   .5

بسته بندی شده تازه یا منجمد از مراکز مجاز

آشنایی با آنفلوانزای فوق حاد طیور اگر امتزاجی بین H1N1 و H5N1 رخ دهد، 
فاجعه ای به وقوع خواهد پیوست
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آلوئه ورا، نوعی درختچه با ریشه کوتاه است که گاهی اوقات 
از آن با عنوان »گیاه شگفت انگیز« هم نام می برند. بسیاری از 
انواع این درختچه ها در آب  و هوای گرمسیری در سرتاسر 
جهان از جمله شمال آفریقا رشد می کنند و معموال به  منظور 

از مصارف کشاورزی و دارویی کشت می شوند. تاریخ استفاده 
آلوئه ورا توسط انسان ها به پزشکی مصر باستان در قرن 
16 قبل از میالد می رسد. در مصر باستان به آلوئه ورا، 
»گیاه جاودانگی«  می گفتند. دانشمندان معتقدند که این 
گیاه در طول تاریخ به وسیله کلئوپاترا و نفرتی تی در مصر 
باستان، اسکندر مقدونی و کریستف کلمب نیز استفاده 

شده است. این روزها تب استفاده از آلوئه ورا به صورت 
خوراکی )نوشیدنی، مربا یا شربت( یا موضعی، بسیار گرم 

شده است و به همین دلیل هم »سفره سالم« این شماره را به 
معرفی این گیاه پرخاصیت اختصاص داده ایم.

داراییهایآلوئهورا
آلوئه ورا سرشار از انواع ویتامین ها و مواد 
 ،B (B1 گروه ویتامین های  است.  معدنی 

B3 ،B2 و B6)، فولیک اسید، ویتامین های 
A، C و E از مهم ترین ویتامین های موجود 
در این گیاه هستند. به عالوه، حدود 20 نوع 

آلوئه ورا کشف شده که  در  معدنی هم  ماده 
سلنیوم، سدیم،  کروم،  منیزیم، روی،  کلسیم، 
آهن، پتاسیم، روی و منگنز از مهم ترین آنها 

محسوب می  شوند.

آلوئهوراوجذبوتولیدپروتئین
پروتئین برای ساختن سلول های جدید در بدن 
الزم است و آلوئه ورا، حدود 20 نوع آمینواسید 

مختلف را برای کمک به ساختن پروتئین در بدن 
در خود جای داده است. آمینواسیدهای موجود در آلوئه ورا با 

کمک به ساخت پروتئین، باعث بهبود چگالی استخوان ها، افزایش 
بافت های عضالنی و ترمیم و بهبود پوست می شوند.

چربیهایخوبآلوئهورا
این روزها که بیشتر ما درگیر زندگی ماشینی شده  و به انواع غذاهای آماده یا 
فست فودهای چرب رو آورده ایم، احتمال گرفتگی عروق خود را با پالک ها 
و چربی ها افزایش داده و بیش از پیش خودمان را در معرض ابتال به انواع 
بیماری های قلبی یا سکته های قلبی و مغزی قرار داده ایم. از این رو، نقش 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  ما  تک تک  زندگی  در  سالم  غذایی  رژیم  یک 
است. آلوئه ورا، جزو آن گروه از خوراکی هایی است که می تواند در حفظ 
سالمت سیستم قلبی و عروقی مان نقش بسزایی داشته باشد. این ماده غذایی 
حاوی اسیدهای چرب مفید و گیاهی مانند HLC است و مصرف منظم 
آن می تواند میزان تجمع چربی در عروق خونی را تا حد قابل قبولی کاهش 
دهد. استرول های گیاهی موجود در آلوئه ورا عالوه بر کاهش خطر گرفتگی 
از حساسیت را هم در  ناشی  قلبی و مغزی، عوارض  عروق و سکته های 

بدن کم می کنند.

قلبوآلوئهورا
نتایج بسیاری از تحقیقات محققان آمریکایی و کانادایی 

به صورت  آلوئه ورا  دادن  قرار  می دهد  نشان 
نوشیدنی یا مربا )به شرط وجود تکه های آلوئه ورا 
در محصول نهایی) در برنامه غذایی افراد، راهی 
برای حفظ و ارتقای سالمت سیستم قلبی و 
عروقی آنها محسوب می شود. 

ترکیبات موجود در آلوئه ورا به حمل بهتر و با سرعت 
بیشتر اکسیژن در بدن کمک می کند و باعث می شود 

که قلب هم عملکرد بهتری داشته باشد.

آلوئهوراوعفونت
یکی از مهم ترین توصیه های تغذیه ای متخصصان برای پیشگیری 
از ابتال به بیماری های عفونی و ویروسی فصلی مانند سرماخوردگی 
یا آنفلوانزا، مصرف خوراکی هایی است که بتوانند عوامل بیماری زا 
ترکیبات  از همین خوراکی هاست.  آلوئه ورا، یکی  کنند.  را سرکوب 
آنتی باکتریال موجود در آلوئه ورا می توانند هم جلوی ابتال به عفونت های 
داخلی را بگیرند و هم عفونت های خارجی. از این رو، نوشیدن آب 
آلوئه ورا و مصرف مربا یا کنسرو آن در فصول سرد سال، می تواند احتمال 
ابتال به بیماری های فصلی یا عفونی را کاهش دهد. از طرف دیگر، ما 
پوشاندن  برای  طبیعی  پانسمانی  به عنوان  هم  آلوئه ورا  از خود  می توانیم 

زخم ها کمک بگیریم تا از عفونی شدن آنها پیشگیری کنیم.

آلوئهوراوکاهشالتهاب
مصرف منظم آلوئه ورا می تواند باعث کاهش التهاب های بدن شود. از این رو، 
مصرف نوشیدنی یا سایر خوراکی های بر پایه آن برای بیماران مبتال به التهاب 
عروق یا التهاب مفاصل، بسیار مفید است. مصرف این گیاه در بیماران مبتال به 
آرتریت از سخت و دردناک شدن عروق و مفاصل آنها پیشگیری می کند 

و درد ناشی از حمالت بیماری را به شدت در آنها کاهش خواهد داد.

آلوئهوراتقویتکنندهسیستمایمنی
ماشینی  زندگی  بر  که  استرسی  به حجم  توجه  با 
امروزی بیشترمان حاکم است، همه ما نیاز 
به تقویت سیستم ایمنی بدنمان داریم. 
مصرف خوراکی های سرشار از ویتامین 
C مانند انواع مرکبات یا پیاز خام، یکی 
از راه های تقویت سیستم ایمنی است اما 
نباید در این میان از خوراکی های کم مصرف تر 
مانند آلوئه ورا هم غافل بمانیم. پلی ساکاریدهای 
موجود در نوشیدنی آلوئه ورا سلول های سفید خونی 
را به مقابله با عوامل ویروسی تحریک می کنند و بدین ترتیب، 
قدرت سیستم دفاعی بدن را باال می برند. به  عالوه، آنتی اکسیدان های فراوان 
موجود در آلوئه ورا هم با مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن، توانایی سیستم 

دفاعی بدن را در برابر عوامل بیماری زا دوچندان می کنند.

احتیاطدرمصرفآلوئهورا
یکی از خواص آلوئه ورا، خاصیت ُمسهل و محرک بودن نوشیدنی آن است. 
به همین دلیل هم به خانم های باردار و شیرده توصیه می شود در مصرف 
این خوراکی کمی احتیاط کنند. افراد مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر هم 
باید دور مصرف این نوشیدنی را خط بکشند زیرا نوشیدنی آلوئه ورا حاوی 
مقدار زیادی عناصر ُمسهل است و می تواند شدت مشکالت آنها را بیشتر 

کند )مخصوصا اگر بالفاصله بعد از غذا مصرف شود).
World healthiest food :منبع

تمام آنچه باید درباره آلوئه ورا بدانید

با آلوئه ورا به جنگ سرماخوردگی بروید!
 ترجمه: 
ندا احمدلو

آلوئهوراوهضم
یکی از مهم ترین خواصی که معموال به آلوئه ورا نسبت داده می شود، کمک به سیستم گوارشی برای هضم بهتر مواد غذایی است. برخی از افراد، هضم 
ضعیف تری نسبت به سایرین دارند و برخی دیگر، با مصرف هر ماده غذایی احساس نفخ یا سنگینی می کنند. مصرف نوشیدنی آلوئه ورا بعد از صرف 
وعده های اصلی غذایی به این افراد کمک می کند هم مواد غذایی را ساده تر هضم کنند و هم معده و روده شان، سریع تر از مواد زائد پاک شود. ملین 
بودن آلوئه ورا باعث شده مصرف آن به افراد مبتال به یبوست پیشنهاد شود. اگر این افراد مصرف منظم این گیاه پرخاصیت را در برنامه غذایی خود 

داشته باشند، از شر یبوست و مشکالت گوارشی ناشی از آن خالص خواهند شد.

نوشیدن آب آلوئه ورا، مصرف مربا یا 
کنسرو آن در فصول سرد سال، می تواند 
احتمال ابتال به بیماری های فصلی یا عفونی 

مانند سرماخوردگی را کاهش دهد



جمشید مشایخی، یکی از دوست داشتنی ترین بازیگران عرصه هنر این سرزمین است و از کارهایش خاطرات 
زیبایی داریم. او همیشه با مهربانی کنار مردم بوده و هست و همیشه دغدغه های مردم نیز برایش بااهمیت بوده 

است. با استاد مشایخی در رابطه با جشنواره پرواز گفت وگو کردیم. 

: به نظر شما سینما چقدر می تواند به معلوالن و قصه های آنها کمک کند؟
خیلی! سینما با توجه به بعدی که دارد، می تواند نقش پررنگی در این زمینه داشته باشد و خیلی از آموزش ها در این 

مورد می تواند از طریق فیلم ها به مخاطبان و حتی خود معلوالن ارائه شود.
: برگزاری جشنواره هایی مانند پرواز را چقدر مهم و الزم می دانید؟

این جشنواره ها خیلی تاثیرگذارند. به هرحال معلوالن هم بخشی از مردم همین جامعه هستند وخوب است که با 
برپایی چنین جشنواره هایی به آنها بگوییم که فراموش نشده اید. به نظر من دست اندرکاران این جشنواره اجر زیادی 

خواهند برد و امیدوارم راهشان ادامه پیدا کند.
: بهترین فیلمی که در این زمینه دیده اید، کدام فیلم بوده است؟

من نمی توانم فقط به یک فیلم اشاره کنم چون همه هنرمندانی که در این زمینه فیلم ساخته اند، قطعا سختی 
زیادی کشیده اند و کارشان ارزشمند است. امیدوارم در آینده شاهد ساخت فیلم های 

بیشتری در این زمینه باشیم. 
: به نظر شما چگونه می توانیم نگاه مردم را نسبت به معلوالن تغییر دهیم؟
با نمایش دادن آثار مختلف در رسانه های جمعی زیرا مردم در این زمینه به 
آموزش نیاز دارند و رسانه ها خیلی می توانند در این مورد کمک کننده باشند. 

برای مثال برپایی همین جشنواره بسیار حرکت مبارک و قابل تقدیری است.
: برای افرادی که معلول هستند، چه پیشنهادی دارید؟

می خواهم بگویم زندگی شان به پایان نرسیده است. سعی کنند خودشان را 
نبازند و به  کارهای هنری بپردازند، مثال کارهایی مثل نقاشی یا موسیقی 
خیلی می تواند در روحیه آنها اثر مثبت بگذارد. به هرحال معلولیت نباید 

باعث باز ایستادن آنها شود
: به نظر شما معلول واقعی چه کسی است؟

کسی که از زندگی ناامید و از حرکت ایستاده است. کسی که 
چنین روحیه ای داشته باشد، مثل آب راکد است و زندگی 

برایش معنایی ندارد. 

مهشید افشارزاده که بازیگری را با فیلم »بای سیکل ران« آغاز کرده، بیشتر با حضور در فیلم هایی مانند »افسون«، »بچه های طالق«، »افسانه آه«،»توفان شن«،»آی 
پارا« و در سال های اخیر با »عیار 14« به یاد آورده می شود. او بعد از مدت ها فاصله گرفتن از بازیگری اولین فیلم سینمایی خود را در مقام کارگردان با 

نام »پنج ستاره« ساخت. افشار زاده در فیلم »دخترم سحر« نقش مادر یک فرزند معلول را بازی کرده بود. با او درباره جشنواره پرواز گفت وگو کردیم.

: به نظر شما چگونه می توان به معلوالن کمک کرد؟
باید با آنهایی که نقص عضو دارند، به گونه ای برخورد کرد که احساس نکنند معلول هستند، بلکه باید انتظارات مشابه آدم های سالم از آنها داشته باشیم زیرا آنها 
بخشی از جامعه هستند و مثل افراد کامال سالم باید با آنها برخورد کرد. برگزاری جشنواره برای سنجیدن توان هنری معلوالن است و آنها نقش مهمی در جامعه 
دارند. معلوالن می توانند نقشی هرچند کمرنگ در جامعه داشته باشند و باید امید به زندگی را در آنها ایجاد کرد تا به آینده امیدوار باشند. اخیرا می بینیم که یکی 
از نقاش های خیلی مطرح دنیا دختری است که دست ندارد و با پا نقاشی می کند و آثار هنری خوبی را خلق کرده است. در کشور ما خیلی از جانبازان با وجود 
اینکه روی ویلچر هستند، کارهای دستی خوبی را با توجه به قدرت تفکرشان و قدرت فیزیکی دستانشان می آفرینند. برگزاری جشنواره به نوعی می تواند مطرح 

کردن این گونه افراد باشد.
: آیا نشان دادن معلولیت در آثار نمایشی کافی است؟

دقت کرد که از چه زاویه ای به موضوع نگاه می شود؛ یعنی نباید فقط به ضعف های آنها بپردازیم. نمایش مشکالت معلوالن در جامعه خوب نه! اما باید 
است، ولی فیلمسازان باید بیشتر نقاط قوت آدم های معلول امیدوار و توانایی آنها را در ارائه کارها به تصویر بکشند؛ یعنی معلولی که 
با وجود داشتن نقص عضو توانسته به مرتبه و جایگاهی برسد. اگر فیلمسازان جشنواره با این نگاه اثر خود را بسازند، معلوالن خود 
را آدم های مثبت و مثمرثمری در جامعه می دانند. مددکارهای اجتماعی قدرت فکر خوبی دارند و با وجود اینکه معلول فیزیکی 
هستند، قدرت فکر و بیان خوبی دارند و می توانند تحصیالت عالیه داشته باشند. در آثار هنری می توان به این نکته اشاره کرد که 

معلوالن هم می توانند نقش مثبتی داشته باشند. 
: چگونه می توان امید را در دل معلوالن زنده کرد؟

اگر از نیروی کار معلول بهره ببریم و از کارشان تجلیل و تشکر کنیم، امید در دل معلول زنده می شود و می داند که آدم مفیدی 
است و به جامعه نفع می رساند. این احساس مفید بودن باعث امیدواری آنها در جامعه می شود. 

: بهترین فیلمی که تاکنون درباره معلوالن دیده اید، کدام فیلم است؟
فیلم »رنگ خدا« مجید مجیدی، اثر تاثیرگذاری با بازی آن پسر بچه نابینا بود، اما فیلم به مشکل این پسر بچه در جامعه 
می پرداخت و غمگین بود. مثال خودم فیلمی به نام »دخترم سحر« بازی کردم که کارگردان کار مجید قاری زاده بود. من 
در فیلم فرزند معلولی داشتم و در زندگی تمام هم وغم خود را برای او گذاشته بودم تا اگر فرزندم فلج است، پاهایش 

خوب شود. فیلم پرفروش و خوبی بود. معتقدم معلوالن توانایی ها و دنیایی دارند که باید کشف شود. 
با معلوالن در  هنرمندان و مردم در جامعه چه کمکی می توانند به معلوالن بکنند تا فرهنگ برخورد   :

جامعه جا بیفتد؟
متاسفانه شرایط را به گونه ای کرده اند که مردم می خواهند به یکدیگر کلک بزنند. من در پیاده رو ها دیده ام که مسیرهایی 
درست کرده اند که نوع موزاییک ها مخصوص معلوالن است. یک مرتبه پرسیدم: »چرا این موزاییک های برجسته در وسط 
پیاده رو هاست؟« که گفتند مخصوصا معلوالن ساخته اند تا وقتی که راه می روند، از مسیر خود منحرف نشوند. متاسفانه 
اندکی مشغله زندگی و مساله معاش و روزمرگی و شهرنشینی باعث شده مردم بخواهند از یکدیگر پیشی بگیرند، مثال در 

محل پارک معلوالن خودروی خود را پارک کنند و می توان در فیلم ها به این گونه موارد پرداخت. 

گزارش سالمت شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج20

گزارش »سالمت« از اختتامیه جشنواره بین المللی  فیلم پرواز

جشنواره  
فیلم معلوالن

شاید تا به حال خیلی از ما گذرمان به آسایشگاه یا محلی که از معلوالن ذهنی 
یا جسمی نگهداری می کنند، نیفتاده باشد یا افتاده باشد و بی اعتنا از کنار آنها 
گذشته باشیم، اما غالبا کمتر فرصت پیدا کرده ایم که با ساکنان آنجا صحبت 
کنیم یا پای دغدغه هایشان بنشینیم، ولی برگزار کنند گان جشنواره بین المللی پرواز 
می گویند که کاری جز محقق کردن رویای معلوالن ندارند. اهالی جشنواره پرواز تمام قوای 
خود را به کار بسته اند تا دومین سال پیاپی این جشنواره را نیز که به فیلم معلوالن اختصاص 
دارد، برپا کنند. مراسم اختتامیه این جشنواره در خانه هنرمندان با حضور هنرمندان و عده ای از 
معلوالن عزیز کشورمان برپا شد. در این جشنواره از استاد پرویز پورحسینی نیز تجلیل به عمل 
آمد. در »گزارش سالمت« این هفته با مدیر برگزاری جشنواره و چند هنرمند در همین رابطه 
گفت وگو کرده ایم. مجید مصاحبی، مدیر برگزاری جشنواره پرواز، در خصوص برگزاری این 
جشنواره گفت: »جشنواره فیلم پرواز ویژه مسایل معلوالن و معلولیت است و اعضای هیئت 
داوران نیز همزمان با در نظر گرفتن مالحظات هنری و فنی و با شناخت دقیق از دغدغه های این 
قشر از جامعه، نسبت به انتخاب آثار برگزیده اقدام کرده اند.« وی در ادامه افزود: »امید است با 
همکاری سازمان های مربوطه، این جشنواره تداوم داشته باشد تا معلوالن کشور با انگیزه بیشتر 

و بهتری بتوانند رشد و پیشرفت کنند.« 

 محبوبه 
ریاستی

جلیلی متولد 1336 در ساوه است. او کارگردانی است که بیشتر فیلم هایش در جشنواره های بین المللی تحسین شده است. 
فیلم های او، غیرتجاری هستند و معموال به مسائل اجتماعی، به ویژه مسائل مربوط به نوجوانان می پردازد. با وی درباره مسائل و 

مشکالت معلوالن گفت  وگو و او راهکار هایی ارائه کرد. 

: به نظر شما چگونه می توان به معلوالن کمک کرد؟
متاسفانه باید بگویم در کشور ما مسووالن، هیچ نگاه جدی ای به معلوالن یا افراد دچار نقص عضو ندارند. من هم در ایران 
و هم در فرانسه زندگی می کنم. هر جای فرانسه که می روم، به همان اندازه که امکانات برای افراد معمولی در نظر گرفته 
شده، برای معلوالن جسمی هم در نظر گرفته اند. مثال اگر فرد معمولی در ایران بخواهد سوار اتوبوس شود عده ای باید 
به او کمک کنند و تازه در اتوبوس جا برای گذاشتن ویلچرش نیست، اما در فرانسه کنار در فضایی مانند آسانسور 
طراحی شده و معلول به آسانی وارد اتوبوس می شود. در کشور ما مشکلی که برای معلوالن وجود دارد نبود امکانات 
است. مثال اتاق کار من 7 پله دارد. اگر روزی دوستان معلولم بخواهند به دیدنم بیایند، نمی دانم به آنها چه بگویم و 
چگونه آنها را تا اتاق کارم هدایت کنم. البته محل کار من شخصی است، اما مکان های دولتی هم امکانات خوبی برای 

معلوالن ندارند. من دوست معلولی در سینما دارم که هر زمان دچار مشکل می شوم با او مشورت می کنم. 
: سینما چه کاری می تواند برای معلوالن انجام دهد؟

سینما نمی تواند کاری انجام دهد. همیشه می گویم به جای اینکه فیلم بسازیم، ابتدا فیلمساز بسازیم. بعد که فیلمساز 
ساخته شد، فیلم خوب هم ساخته می شود. اگر ما در سال یک فیلم درباره قهرمانی بسازیم که فلج است، 
سینما  در  یعنی  می گذارد؛  تاثیر  ویلچری  معلول  افراد  روحیه  در  آمریکایی،  یا سریال های  فیلم  مانند 
می توانیم قهرمان قصه ها را از معلوالن انتخاب کنیم. معلوالن به ترحم نیاز ندارند، بلکه نیاز دارند ببینند 

که قهرمانی هایشان به نمایش گذاشته شود. 
: فیلم خوبی که در رابطه با معلوالن دیده اید، کدام است؟

فیلم های خوبی که تا به حال در این زمینه دیده ام، مربوط به سینمای خانم پوران درخشنده می شود 
چون خودش آدم دلی است و قلبش برای کمک به معلوالن می تپد. امیدوارم راهش پر رهرو باشد 
و نسل فیلمساز جوان بتوانند مانند این گونه هنرمندان به خوبی کارهایی در این زمینه ارائه کنند.

رضا ناجی، بازیگری است که بیشتر مخاطبانش او را با لهجه شیرین آذری اش 
می شناسند. او در بیشتر فیلم های مجید مجیدی مانند »آواز گنجشک ها«، 
»باران« و... بازی کرده است. ناجی در خصوص برگزاری این جشنواره 

این گونه پاسخگویمان شد. 

: فکر می کنید برگزاری این جشنواره تا چه حد به معلوالن کشور 
کمک خواهد کرد؟

خیلی، به هرحال آنها از این طریق دیده می شوند و به زندگی طور دیگری نگاه 
خواهند کرد. ما به چنین جشنواره هایی در کشور نیاز داریم.

: فکر می کنید چرا در سال های اخیر کمتر فیلمی مانند »رنگ 
خدا« ساخته شده است؟

چون دغدغه های کارگردانان ما مسائل دیگری است که من آن را 
تایید نمی کنم، اما فکر می کنم هنوز هم قصه های زیبایی را می توان 

در مورد معلولیت به تصویر کشید.
: به نظر شما چگونه می توان به معلوالن برای بازگشت 

دوباره به زندگی کمک کرد؟
باید کنار آنها باشیم و سعی کنیم مشکالتشان را برطرف کنیم. وقتی 
یک معلول ناامید می شود یا آن طور که باید دیده نمی شود، احساس 
بدی نسبت به خود پیدا می کند و این هنرمندان و مردم هستند که 

باید به آنها کمک و دست یاری به سمتشان دراز کنند.
در  معلول  به  نسبت  را  مردم  نگاه  می توان  چگونه   :

جامعه تغییر داد؟
باید مسووالن در این زمینه کمک کنند و در مدارس به کودکان در 
همان سن و سال چگونگی برخورد با معلول را آموخت. متاسفانه 
در این زمینه خیلی آگاهی به مردم نداده ایم و برخی از افراد به 

سختی با یک معلول ارتباط برقرار می کنند.

مهشید افشار زاده بازیگر و کارگردان:

در فیلم »دخترم سحر« نقش مادر یک دختر معلول را بازی کردم

ابوالفضل جلیلی فیلمساز:

بهترین فیلم های معلوالن را پوران درخشنده ساخته است

جمشید مشایخی پیشکسوت بازیگری:

امیدوارم این جشنواره ها تداوم داشته باشند

رضا ناجی بازیگر:

معلوالن قصه های زیبایی دارند



ایدز  جهانی  روز  آذرماه  دهم 
بود. به این مناسبت در این روز 
همزمان با بسیاری از کشورهای 
برنامه ها،  هم  ایران  در  دیگر 
نشست ها و جلسات متعددی برگزار شد. هدف 
اصلی این برنامه ها آگاه کردن مردم درباره بیماری 
و از طرف دیگر، آشنا شدن آنها با مجموعه ها 
و مراکز پیشگیری، درمان و مشاوره ایدز بود. 
همیاران سالمت پرور  انجمن   - »اهسا«  انجمن 
البرز- یکی از مجموعه هایی است که با هدف 
آگاهی بخشی و پیشگیری ایدز فعالیت می کند. 
البرز و کرج به دلیل  به گفته مدیران مجموعه، 
موقعیت جغرافیایی خاص آن، در معرض خطر 
بیشتری قرار دارد و به همین دلیل »اهسا« فعالیت 
اصلی خود را در این منطقه متمرکز کرده است. 
رویکرد اصلی این مجموعه  آموزش نوجوانان و 
جوانان است و با همین رویکرد توانسته مجوز 
 آموزش در مدارس را بگیرد. »اهسا« نیز در آستانه 
معلم ها،  حضور  با  همایشی  ایدز  جهانی  روز 
تعدادی از افراد اچ ای وی مثبت زیر پوشش انجمن، 
پزشکان و هنرمندان برگزار کرد که خالصه ای 

از آن را می خوانید.

 آموزش تعطیلی بردار نیست
در ابتدای این برنامه زهرا آقایی – رئیس هیئت مدیره 
انجمن اهسا –گفت: »هرچند خبرهای امیدبخشی برای 
ساخت واکسن بیماری ایدز منتشر شده، اما همچنان 
اصل بر  آموزش به عنوان موثرترین راه پیشگیری و 
تقدم آن بر درمان است. ما همیشه برای عزیزانمان 
آرزوی سالمت می کنیم زیرا سالمت یکی از معیارهای 
اصلی باال بودن کیفیت زندگی است. با توجه به همین 
مورد مهم، فعالیت اصلی انجمن »اهسا« تالش برای 
پیشگیری از بیماری ایدز از طریق  آموزش گروه های 
مختلف است. در همین راستا انجمن »اهسا« آگاهی 
دادن به همسران زندانی های قزل حصار و کچول، 
 آموزش ورزشکاران و هیئت های ورزشی، دانشجویان، 
دانش  آموزان و والدین آنها، کارمندان اداره های دولتی 
و غیردولتی و حتی کودکان کار را در کارنامه کاری 
خود دارد. ما سال گذشته توانستیم مجوز  آموزش 
پیشگیری از ایدز و فعالیت در مدارس را بگیریم. 
با حمایت مسووالن  آموزش و پرورش و بهداشت، 
اطالعات الزم به 2هزار و 300 دانش  آموز و ۱۸۶۶ 
نفر از والدین آنها منتقل شد. با توجه به  آموزه های 
فرهنگی و مذهبی کشور ما، خانواده ها نمی توانند 
در این مورد با فرزندانشان گفت وگو کنند. بچه ها 
سوال های زیادی داشتند و ما با حفظ امانت داری و 
رازداری این اطمینان و اعتماد را به آنها می دادیم که 

به هیچ وجه هیچ اطالعاتی به جایی داده نمی شود و 
کسی از حرف های آنها آگاه  نخواهد شد. به همین 
دلیل حضور ما در مدارس با استقبال خوب بچه ها 
و اولیای آنها همراه بود. انجمن »اهسا« آمادگی خود 
را برای  آموزش به مربیان بهداشت مدارس، باکمک 

استادان مجرب اعالم می کند.«

انسان، دشواری وظیفه است
در ادامه، عمار تفتی که در سریال تلویزیونی »پریا« نقش 
یک بیمار مبتال به ایدز را بازی کرده بود، خطاب به 
جمع حاضر گفت: »من نمی توانم حتی یک لحظه از 
زندگی شما را درک کنم و فقط این شانس را داشته ام 
که نقشی را بازی کنم تا شاید برای شناساندن این 
وضعیت موثر باشد. حتی در آن شرایط و در حد 
اینکه بخواهم تصور بیماری را داشته باشم و آن  را 
بازی کنم، تلخ و سخت بود. در این مدت و پس از 
بازی نقش شهرام عسگری، حس کردم درد مشترک 
تمام مبتالیان به اچ آی وی تنهایی است. هرچند همه 
ما در نهایت تنهاییم، اما فکر می کنم آگاه شدن نسبت 
به بیماری، ویروس و راه های انتقال آن ترس ها را 
برمی د ارد و شاید کمی از تنهایی این عزیزان بکاهد.

فرض کنید در اتاق خودتان نشسته اید و برق قطع 
می شود. کسی که در اتاق و محیط زندگی خودش 
باشد، نمی ترسد چون جای همه چیز را می شناسد و 

می داند هر چیزی را از کجا بردارد، اما اگر در یک محیط 
غریبه باشد، ممکن است بترسد که مبادا وقتی حرکت 
 کند به شیئی بخورد یا چیزی ناشناس به او آسیب بزند. 
درواقع، منشاء ترس، ندانستن و نشناختن است و ریشه 
در ناآگاهی دارد. امیدوارم با این آگاهی بخشی و انتقال 
اطالعات مردم بدانند گاهی معاشرت با فرد مبتال به ایدز 
کم خطرتر از بیمار سرماخورده است. در سرماخوردگی 
و آنفلوانزا دست دادن و روبوسی ممنوع است، ولی 
برای ایدز این نگرانی وجود ندارد.« تفتی، با آرزوی 
اینکه در ایران هم والدین مبتال بتوانند فرزندان سالمی 
داشته باشند، صحبت های خودش را با شعری پایان 
داد: »انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود/توان دوست 
داشتن و دوست داشته شدن/ توان شنفتن/توان دیدن 

و گفتن/توان اندوهگین و شادمان شدن«

زنان در مقابل ایدز آسیب پذیر ترند
زهرا بیات، مدیر مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه تهران 
و مسوول باشگاه یاران مثبت سازمان ملل، سومین 
سخنران برنامه بود. او با بیان اینکه در کرج، انجمن 
»اهسا« و »سبزپرور« جزو مجموعه های فعال برای 
پیشگیری و مشاوره ایدز هستند و در تهران 3 مرکز 
مشاوره خیلی معروف اند، گفت: »در ایران 27هزار 
بیمار مبتال به ایدز شناسایی شده اند که 5هزار نفر آنها 
زنان هستند. شاید این نسبت و آمار کم به نظر برسد، 

ولی با توجه به نقص اطالع رسانی و اینکه آمار دقیقی 
از مبتالیان نداریم، الزم است توجه بیشتری به این 
موضوع داشته باشیم. اولین گام همین کاری است 
که شما در این انجمن انجام می دهید؛  آموزش. چند 
سال پیش آمار زنان بیمار در کشور ما ۹درصد بود و 
حاال به ۱۶ درصد رسیده است؛ این شیب هشدار و 
عالمتی است که نشان می دهد تعداد زنان مبتال رو 
به افزایش است و باید امکانات و آگاهی بیشتری 
در اختیار آنها قرار بگیرد. پس از شناسایی زنان بیمار 
الزم است امکان دسترسی آنها را به درمان و دارو 
فراهم کنیم. زنان قشر آسیب پذیرند و به دلیل ویژگی 
فیزیکی، بیشتر در معرض خطر هستند. زمانی که 
رفتار پرخطر و رابطه محافظت نشده  ای اتفاق می افتد، 
اگر آقا بیمار باشد، خانم خیلی زودتر مبتال می شود. 
الزم است زنان اطالعات کاملی درباره کاندوم داشته 
باشند و بدانند ضرورت استفاده از آن فقط برای 
پیشگیری از اچ ای وی یا پیشگیری از بارداری نیست، 
بلکه برای پیشگیری از تمام بیماری های مقاربتی است 
که هیچ عالمتی ندارند. خانم ها اغلب با پزشک زنان 
مراجعه می کنند یا می دانند همسرشان شریک جنسی 
دیگری ندارد، ولی این موارد دلیل نمی شود که از 
کاندوم استفاده نشود. خانم ها باید بدانند این طور 
نیست که اگر ارتباطی با فرد اچ ای وی مثبت نداشته 
باشند، اصال در معرض خطر نیستند. اگر فرد مبتال 

هر چه زودتر متوجه بیماری اش بشود و  آموزش و 
درمان بگیرد، امید به زندگی او به اندازه افراد عادی 
است. هم زن و هم شوهر حتما باید  راه های استفاده 
درست را بیاموزند.« وی درباره فعالیت  های پیشگیرانه 
مجموعه همکارانش، به  آموزش های آنها در مناطق 
آسیب خیز تهران هم توضیح داد: »بخش دیگری از 
کار ما کلینیک سیار است که خانم های آسیب پذیر 
می کند،  شناسایی  غار  دروازه  مثل  مراکزی  در  را 
تست می گیرد و حتی ترغیب می کند که جزو تیم 
 آموزشگر شوند. برای زنان خیابانی به دلیل شرایط 
فرهنگی کشورمان ابتدا با مقاومت هایی روبرو بودیم 
چون وجود این زن ها در بسیاری از نهادها انکار 
می شود، ولی در نهایت توانستیم اجازه این فعالیت 
را بگیریم. خیلی از آنها اعتراف کردند که با مردان 
متاهل در ارتباط هستند و طبیعتا همسران آن مردان 
نیز در معرض خطر قرار دارند. مثال در آغاز این 
طرح آگاهی بخشی با مردی روبرو شدیم که پس 
از اختالف با همسرش و ترک یک هفته ای خانه 
از همین طریق به ایدز مبتال شده و بیماری را به 
همسرش هم انتقال داده بود. الزم است زنان خیابانی 
آگاه شوند و خودمراقبتی را یاد بگیرند تا همسران، 
پسران و برادرهای ما بیمار نشوند. ما در بسیاری 
از موارد توانستیم اعتماد این زنان را جلب کنیم و 
اطمینان بدهیم که قرار نیست کسی دستگیرشان کند.«

آزمایش بدهید تا تکلیف نگرانی تان 
مشخص شود

با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیرگروه  براتی،  حجت ا... 
فعال  مراکز  تعداد  بهداشت،  معاونت  بیماری های 
کرج را بیش از ارقام اعالمی زهرا بیات دانست و 
گفت: »استان مهاجرپذیر البرز، آسیب پذیر و نیازمند 
 آموزش و امکانات زیادی است. ما در استان البرز 2 
مرکز را برای کمک به زنان آسیب پذیر فعال کرده ایم. 
مرکز شهید سبزپرور سال ۸۴ در یک اتاق شروع به کار 
کرد و حاال با یک آزمایشگاه، 2 متخصص عفونی، یک 
پزشک، 2 روان پزشک و یک پرستار و یک روان شناس 
فعالیت می کند. با تماس با ۱۱۸ می توانید شماره مرکز 

مشاوره ایدز را بگیرید.
از طرفی، تغییر ماهیت انتقال بیماری از اعتیاد تزریقی 
به رابطه جنسی، نشان می دهد در آینده موج سوم را در 
پیش داریم. در حال حاضر ۶0 مرکز آزمایش های سریع 
را انجام می دهند و انجمن هایی مثل »اهسا«  آموزش را 
برعهده دارند. مراکز درمان اعتیاد این آزمایش ها را انجام 
می دهند و در صحبت با بهزیستی، سعی داریم در مراکز 
نگهداری معتادان هم آزمایش و آموزش انجام شود. 
افرادی که نگرانی از ابتال دارند، با آزمایش سریع در 
۱5 دقیقه تکلیف حالشان مشخص می شود؛ هدف این 
است که اگر کسی نیاز به تست دارد، سریع تر مراجعه 
کند تا درمان زودتر شروع شود. پس از پخش سریال 
پریا مرکز مشاوره و آزمایش ما شلوغ تر از قبل شد و 
همین موضوع نشان می دهد که صدا و سیما و رسانه 
چقدر خوب می توانست کار کند، ولی کار نکرده و 
چه حیف که پس از آن سریال همه چیز بسته شد و 
کنار رفت.« وی ادامه داد: »کشور ما تقریبا از سال 
۸۹ درگیر آنفلوانزا شده است. ما همان سال فعالیت 
وسیعی را در مدارس شروع کردیم و برای بچه ها 
شستشوی دست نهادینه شد. حاال روش درست را 
می دانند و همین موضوع نشان می دهد اگر از سن 
مدرسه شروع کنیم، موفق خواهیم بود. زمانی در 
 آموزش و پرورش و تلویزیون نمی توانستیم کلمه ایدز 
را به زبان بیاوریم، بعد حرف زدن از ارتباط جنسی 
ممنوع بود و بعد کاندوم، ولی حاال خیلی راحت تر 
می توانیم حرف بزنیم، اما باز هم کم است و باید بیشتر 
پیش برویم. برنامه جهانی مقابله با ایدز تا سال 2020 
میالدی استراتژی ۹0-۹0-۹0 است. هدف برنامه 
این است که با افزایش اطالع رسانی، آگاهی بخشی و 
برداشتن انگ ۹0 درصد مبتالیان شناسایی شوند. ۹0 
بعدی این است که ۹0درصد افراد شناسایی شده زیر 
پوشش درمان قرار بگیرند و در پایان ۹0درصد آنها 
به بهترین امکانات درمانی دسترس پیدا کنند. ما از 
انجمن »اهسا« و نمونه های آن استقبال می کنیم تا به 

استراتژی ۹0 برسیم.«

گزارش »سالمت« از برنامه انجمن همیاران سالمت پرور و تجربه مبتالیان به ایدز از برخورد و زندگی با این بیماری که به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار شد

ماباایدززندگیمیکنیم
 صحرا 
بختیاری

من یک مادر اچ آی وی مثبت هستم
3 نفر از زنانی که با کمک و حمایت های انجمن »آهسا« توانسته اند با وجود ابتال به اچ آی وی/ 
ایدز به زندگی خود ادامه بدهند، با دعوت مجری روی صفحه رفتند. پیش از حضور آنها از 
حاضران خواسته شد تلفن همراه ها و دوربین هایشان را خاموش کنند. مادر امیر که پسر بزرگش 
سال گذشته مقام اول المپیاد ریاضی را کسب کرده، گفت: »خیلی خوشحالم که اینجا هستم. 
تا پیش از این از جامعه گریزان بودم و اعتماد به نفس خیلی پایینی داشتم. 2/5 سال پیش با 
»آهسا« آشنا شدم و با کمک آنها دوباره به زندگی امیدوار شدم و اعتماد به نفس خیلی ضعیفم 
باال رفت. حاال می توانم اینجا باشم و درباره خودم حرف بزنم. خوشحالم که بگویم خوشبختانه 
با اینکه من و همسرم مبتال هستیم، بچه هایم سالم هستند. از مردم می خواهم ما را درک کنند و 
نترسند. من هم قبل از اینکه بیمار شوم و حتی وقتی بیمار شدم، ترس داشتم، ولی حاال نظرم 

عوض شده و حتی زندگی برایم تغییر کرده و بهتر شده است.«

ایدز جلوی زندگی ام را نگرفت
خانمی هم با معرفی خودش به نام مادر محمد گفت: »خوشحالم که در این جمع هستم. من پس 
از اینکه همسرم فوت کرد، متوجه شدم بیمارم و بیش از خودم نگران پسر 5 ساله   ام بودم. هر 
روز با خودم می گفتم که من و بچه ام امروز می میریم و فردا می میریم. وقتی تلویزیون برنامه ای 
درباره ایدز پخش می کرد، خاموشش می کردم چون وحشت داشتم چیزی بشنوم و بدانم. با 
انجمن آشنا شدم، تا اینکه باالخره نتیجه آزمایش های پسرم منفی اعالم و رنگ زندگی ام عوض 
شد. پس از آشنایی با »آهسا« و بعد از اینکه خیالم برای پسرم راحت شد، ایدز هیچ تاثیری 
روی من ندارد. مثل همه آدم های دیگر مشغول زندگی ام هستم و به آن فکر نمی کنم. حتی به 

راحتی به خواهرم و مادرم گفتم که بیمارم و حاال بهتر با من برخورد می کنند.«

8 ماهه باردار بودم که فهمیدم مبتال هستم
مادر امیرحسین گفت: »پس از مشخص شدن بیماری همسرم من هم متوجه شدم که بیمار 
هستم. مسلما خیلی ناراحت شدم. آن زمان ۸ ماهه باردار و نگران بچه ام بودم. خیلی سخت 
بود و تمام مدت فکر می کردم هر 3 با هم می میریم! حتی به خودکشی فکر می کردم، تا اینکه 
فهمیدم بچه ام سالم است و بعد با »آهسا« آشنا شدم. کم کم روحیه ام تغییر کرد. هر جا درباره 
ایدز صحبت می شود، می بینم که دیگران چقدر از این بیماری وحشت دارند و فکر می کنند 
حتی با ارتباط معمولی با بیمار هم مبتال می شوند. به همین دلیل در محل کار و جاهای دیگر از 
ترس اینکه انگی به من بزنند و تبعیض قائل شوند، یا حتی کارم را از دست بدهم، نمی گویم 
که بیمارم. به هیچ کدام از اطرافیان نگفته ام و اطرافیانم نمی دانند و می ترسم که فامیل و حتی 
خانوده ام بدانند، ولی اینجا که می آیم راحت هستم و می توانم درباره خودم حرف بزنم؛ اعضای 
انجمن مواردی را درباره من می دانند که خانواده ام نمی دانند. زندگی ام با کمک این انجمن، 

مشاوره ها و  آموزش های آنها خیلی بهتر از قبل شده است.«

کرج، حیاط خلوت تهران
انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی، شعبه استان البرز، یک موسسه عام المنفعه است 
که با اهداف آگاهی رسانی، پیشگیری و مددکاری اجتماعی رایگان به اقشار آسیب پذیر کمک 
می کند. حمایت از کودکان یتیم حاصل از پیوند والدین مبتال به ایدز و زنان آسیب دیده یکی 
دیگر از فعالیت های این انجمن است. طاهره بهرامی، مدیر انجمن آهسا، یکی از تالش های 
اصلی خودش و همکارانش را کمک و حمایت از کودکانی که والدین بیمار دارند، اعالم کرد و 
درباره کارشان توضیح داد: »دلیل تمرکز انجمن آهسا روی شهر کرج و استان البرز، آسیب پذیر 
بودن این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی آن است. بسیاری از افرادی که نمی توانند در تهران 
ساکن شوند، در کرج زندگی می کنند و خیلی از آسیب ها به دلیل نزدیکی به تهران است. در 
واقع این موقعیت، کرج را به حیاط خلوت تهران تبدیل کرده است. از بدو تاسیس انجمن، 
هدف آن اطالع رسانی به جوانان و نوجوانان بوده است. ما به هر بهانه ای – روز طبیعت، روز 

کوه و... – در جمع های مختلف حاضر می شویم تا  آموز ش های الزم به این قشر داده شود.«

آهسا، پاسخگوی سوال دانش  آموزان
برای  فرصتی  هر  از  کرده،  را شروع  فعالیتش  »آهسا«  وقتی  »از  گفت:  این جلسه  در  بهرامی 
آگاهی بخشی و مشاوره به شهروندان استفاده کرده است. در مناسبت ها و جشن های مختلف در 
برنامه های رسمی و نیمه رسمی و جشن ها حاضر می شدیم و با یک میز و چند بروشور آگاهی 
می دادیم تا اینکه توانستیم مجوز  آموزش در مدارس را بگیریم. هنوز هم به هر بهانه ای – روز 
طبیعت، روز کوه و... –بین این افراد حاضر می شویم تا  آموز ش های الزم به این قشر داده شود. 
بسیاری از والدین از آگاه شدن فرزندانشان نگرانند. شاید می ترسند که اطالعات آنها بیشتر از 
خودشان باشد. زمان آن رسیده که بچه  ها آگاه شوند و بدانند در چه شرایطی در معرض خطر 
هستند. گاهی به بعضی مدارس می رویم و مسووالن آنها از ما می خواهند بعضی مسائل را نگوییم، 
ولی ما نمی پذیریم. به بچه ها اعالم می کنیم هر سوالی در زمینه ایدز دارند و اطالعات می خواهند، 

با تماس با خط مشاوره یا مراجعه به ما، خصوصی و محرمانه اطالعات الزم را بگیرند.«

هنوز با مبتالیان نامهربانی می شود
مدیر انجمن »آهسا« گفت: »افرادی که مبتال شده اند، خیلی بیشتر نگران بقیه هستند تا اینکه جامعه 
به آنها اهمیت بدهد و نگرانشان باشد. بیشتر آنها زمانی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند، 
می گویند که بیمارند، ولی تیم های پزشکی برخورد خوبی ندارند و حتی حاضر نمی شوند آنها 
را درمان کنند. یک سال تالش شده تا باالی سر بیماران نوشته نشود »اچ آی وی مثبت«، خصوصا 
که بیشتر خانواده ها از بیماری اطالع ندارند. مشکل آنها بیماری نیست، بلکه برخورد مردم است. 
بیشتر مراکز به این افراد جواب نمی دهند یا امروز و فردا می کنند؛ حتی برای پیدا کردن شغل 
مشکل دارند. بیماران گناهکار نیستند. باید بدانیم آنها به هر دلیل و به هر وسیله ای که بیمار 
شده باشند، گناهکار نیستند. گناهکار افرادی هستند که  آموزش نداده اند تا آسیب کمتر شود. 
ما می خواهیم هم  آموزش و پیشگیری داشته باشیم و هم روش برخورد درست با این بیماران 
را  آموزش بدهیم تا مردم به آنها انگ نزنند. خیلی ها می گویند افراد اچ آی وی مثبت حس انتقام 
دارند، ولی اصال این طور نیست. هر کدام از آنها یک  آموزشگر همسان هستند و سعی می کنند 
دیگران را آگاه کنند تا بیمار نشوند؛ حتی بدون اینکه به اطرافیان و نزدیکانشان بگویند بیمارند، 

 آموزش ها را به آنها منتقل می کنند.«
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بهترین ورزش برای انحراف شست پا
را پا  شست  قوز  می شود.  ایجاد  زنان  در  بیشتر  مشکل  این  شود.  آغاز  سالگی   10 از  پیش  سنین  از  می تواند  که  است  شایعی  پدیده  پا،  شست  قوز  یا   انحراف 

»هالوکس والگوس« می نامند. هالوکس به معنای شست و والگوس به معنای انحراف به سمت خارج است. این ضایعه معموال بر اثر پوشیدن کفش تنگ و پنجه باریک یا 
کفش هایی که کف آن تخت است و قوس های کف پا را خوب دربرنمی گیرند، ایجاد می شود. کف پای صاف، کوتاهی تاندون آشیل و نرمی مفاصل نیز از علل زمینه ای 
این اختالل هستند. در نوع دیگری از این اختالل، شست پا به خارج انحراف پیدا می کند و ناحیه پایینی و داخلی مفصل شست پا متورم می شود. این پدیده را »بونیون« 
می نامند. بسیاری از بیماران، مخصوصا خانم ها، از ظاهر پای خود متعاقب بروز این مشکل شکایت دارند. برخی دیگر نیز هنگام خم شدن پنجه و انگشت شست پا، مخصوصا هنگام تحمل وزن و راه رفتن، 

ابراز درد و ناراحتی می کنند. در ادامه این مطلب، تمرین هایی آموزش داده می شود که انجام مرتب آنها می تواند مانع از عود مجدد و بازگشت قوز شست پا شود.

 حمید 
مهدوی محتشم

کارشناس ارشد 
آسیب شناسی ورزشی 

و حرکات اصالحی

روش های اصالحی
هدف اول در برخورد با این افراد، متوقف کردن سیر افزایش انحراف انگشت شست است، چنانکه این بدشکلی می تواند سایر انگشتان را نیز مبتال کند. برای درمان این ضایعه 

از برخی اسپلینت هایی که باوجود آنها شست پا در حالت صاف قرار می گیرد و نیز از کفش های پنجه پهن و کفی های طبی که زیر پنجه پا برجستگی هایی دارد، استفاده 
می کنند. اسپلینت هایی که برای اصالح این اختالل استفاده می شوند، در 2 نوع به بیماران توصیه می شوند؛ اسپلینت شب که برای خواب و استراحت تجویز می شوند 

و اسپلینت های الانگشتی که داخل کفش و هنگام فعالیت مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی در بیمارانی که از درد شدید 
این ناحیه رنج می برند، یکی از راهکارهای موثر در کاهش عالیم آنهاست. فیزیوتراپی یکی از درمان های موثر در این اختالل است. در این درمان، فیزیوتراپیست از 
ابزارهای کاهش دهنده درد و التهاب مانند لیزر، اولتراسوند، سرمادرمانی و تحریکات الکتریکی، تکنیک های استرچینگ )کششی( عضالت کف پا و اطراف انگشت 
شست، متحرک سازی مفصل شست و سایر مفاصل در پا و آزادسازی بافت های نرم در این موضع استفاده می کند. استفاده از سوزن خشک که گاهی بنابه صالحدید 
فیزیوتراپیست با تحریک الکتریکی همراه می شود نیز یکی از تکنیک های جدید در ایجاد توازن میان عضالت و کاهش درد و التهاب و اصالح این بدشکلی مفصل 
شست پاست. همچنین در بخش فیزیوتراپی برخی تمرین های تقویت عضالت بیرونی مفصل شست با استفاده از ابزارهایی ساده و تمرینات کششی برای انجام 
در منزل به این بیماران آموزش داده می شود که چند نمونه از آنها در شکل ها نشان داده شده است. در موارد حاد این ضایعه که زاویه انحراف شست افزایش 
 یافته و با روش های فیزیوتراپی قابل کنترل نباشد و درد و التهاب شدید عملکرد روزانه فرد را مختل کند، از روش های جراحی برای اصالح و صاف کردن پا 
استفاده می شود. طوالنی شدن این ضایعه و اختالل در عملکرد طبیعی پا یا استخوان های کف پا نه تنها می تواند موجب ایجاد آسیب در مچ پا، زانو و ستون فقرات 
کمری شود، بلکه نواحی باالتر مانند گردن، پشت و شانه را نیز درگیر می کند. درصد بهبود این ضایعه با استفاده از اسپیلینت ها، به میزان تخریب مفصل و زاویه 
انحراف مفصل بستگی دارد. اگر زاویه انحراف کم باشد، با استفاده از اسپیلینت ها می توان آن را اصالح کرد. از آنجا که هر آسیب اسکلتی عضالنی می تواند منشاء 
وراثتی داشته باشد، ممکن است فردی که قوز شست پا دارد، در فرزندش یا نسل سوم او نیز این مشکل دیده شود. افرادی که قوز شست پای خود را با استفاده 

از اسپلینت ها، فیزیوتراپی یا جراحی اصالح می کنند، باید مواردی را برای عدم بازگشت این ضایعه رعایت کنند. 

تمرین سوم
در این تمرین، بیمار کف پای خود را روی زمین قرار 
می دهد و بیشتر وزن پایش را روی انگشت کوچک و 
کناری آن می اندازد و سعی می کند ضمن ثابت نگه 
داشتن انگشتان دیگر، انگشت شست را از انگشت 
کناری آن دور کند و حرکت را 10 ثانیه نگه دارد، 

سپس به حال اول برگرداند. فرد باید این حرکت 
را 10 بار انجام دهد و 3-2 بار در روز تکرار کند.

تمرین چهارم
در این تمرین، در حالی که فرد با پای صاف دراز کشیده، تا جایی که می تواند انگشتان پای 
خود را به سمت پایین می کشد، 10 ثانیه نگه می دارد و سپس تا آنجا که می تواند انگشتان 
خود را به طرف باال می کشد و مجددا 10 شماره حفظ می کند. فرد باید این حرکت را 10 

مرتبه تکرار کند و 2 بار در روز انجام دهد.

تمرین پنجم
تمرین آخر نیز قرار دادن یک توپ تنیس در زیر پا و 

غلتاندن آن در جهات مختلف )جلو، عقب، چپ و 
راست( برای ایجاد تحرک در کف پا و پنجه پاست. 

این تمرین با تکرار 100 بار، 3-2 بار در روز، 
می تواند ضمن بازگرداندن قوس های طبیعی 

پا، تسکین دهنده درد بیمار باشد.

تمرین اول
همان طور که در شکل مشاهده 
می کنید، یکی از تمرین های موثر 
در اصالح قوز شست پا، کشش 
تاندون آشیل با استفاده از یک پله 
کوچک یا سطح شیب دار است 
که می تواند به صورت 10 کشش 
بار در روز  تا 3  ثانیه ای، 2   10

انجام شود.

تمرین دوم
در شکل دوم، کشش عضالت داخلی شست پا را می بینید که با استفاده از یک باند کشی باریک در 3 دور 10 ثانیه ای، 3-2 بار در روز 

به فرد آموزش داده می شود. در این تمرین فرد با دور کردن پاها از هم در عضالت داخلی شست کشش ایجاد می کند.

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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62ساله  خانمی  پیش،  چندی 
و  گرفتند  تماس  »سالمت«  با 
بافت  تحلیل  دچار  که  گفتند 
لثه و عفونت شدید شده اند و 
ناچار تمام دندان های فک پایینشان را کشیده اند 
لثه  وضعیت  تا  کنند  صبر  باید  ماه   3 حاال  و 
بهبود یابد و مشخص شود که می توانند ایمپلنت 
دارند.این خانم  لثه  بافت  پیوند  به  نیاز  یا  کنند 
ماه چه   3 این  در  که  پرسیده اند  »سالمت«  از 
را  ایشان  وضعیت  دهند.  انجام  باید  کارهایی 
بافت  تحلیل  مورد  در  تا  دادیم  قرار  بهانه ای 
لثه و روش های درمان آن با دکتر بیتا خواجه 
نوری، پریودنتیست، جراح و متخصص درمان 
پریودنتیکس  گروه  استادیار  و  لثه  بیماری های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دندان پزشکی  دانشکده 

شهید بهشتی گفت وگو کنیم.

: تحلیل لثه به چه معنی است؟
تحلیل لثه به معنی ایجاد عقب نشینی در بافت لثه 
ابتدایی ایجاد، خیلی واضح  است که در مراحل 
نیست، اما بعد از مدتی پیشرفت توجه بیمار را 

جلب می کند و باعث نگرانی او می شود.
: و چه عواقبی دارد؟

تحلیل لثه در ناحیه قدام فک باال، بیشتر مشکالت 
زیبایی، به خصوص هنگام خندیدن و تکلم ایجاد 
تحلیل  با  همراه  بیماران،  از  بسیاری  در  می کند. 
بافت لثه امکان بروز حساسیت های دندانی خفیف 
یا شدید وجود دارد که در نهایت با پیشرفت بیشتر 
امکان  لق شدن دندان افزایش می یابد و بیمار باید 

نگران از دست دادن دندان باشد.
: چرا لقی و افتادگی دندان؟

زیرا تحلیل لثه در بیشتر موارد با تحلیل استخوان 
زیرین اطراف ریشه همراه است و بعد از تحلیل این 

2 بافت قابلیت بازسازی خودبه خودی و مجدد 
بازسازی  اینکه جراحی های  را ندارند، مگر 

بافت سخت و نرم انجام گیرد.
: آیا می توان به کمک دارودرمانی 

یا رژیم درمانی جلوی تحلیل بافت لثه یا 
خوردگی استخوان را گرفت؟

راه حل  عنوان  هیچ  به  این مشکالت 
دارویی یا تغذیه ای ندارند، مثال دارو 
یا موادغذایی خاصی وجود ندارد که 
اگر بیمار استفاده کند، سیر تحلیل 
متوقف شود یا نسوج ازدست رفته 

بازسازی شوند.
: چه عواملی در تحلیل 

بافت لثه افراد نقش دارند؟

استخوان  و  لثه  بافت  تحلیل  علت  مهم ترین 
به خصوص  میکروبی،  عوامل  وجود  فک، 
بیماری ای  ایجاد  با  که  است  باکتریایی  عوامل 
آن به  عامیانه  در اصالح  که  »پویودنتیت«  نام   به 
»پیوره لثه« گفته می شود، همراه خواهدشد. از علل 

مهم دیگر تحلیل لثه که اتفاقا در دهان هایی با 
بهداشت دهانی عالی به کرات دیده می شود، 

لثه ناشی از مسواک زدن نادرست  تحلیل 
و  باشد  زبر  مسواک  موهای  اگر  است. 
مسواک زدن فقط به روش افقی و فشار 
دست هنگام مسواک زدن زیاد باشد، در 
طول زمان شاهد بروز تحلیل های شدید با 
وجود سالمت لثه هستیم. عوامل دیگری 

موقعیت  در  دندان ها  گرفتن  قرار  مانند 
نامناسب در قوس فکی )مثال دندانی که 

در قوس فکی چرخش دارد یا بیرون زده 
است(، وجود لثه ای از ابتدا از نظر ژنتیکی 

به سیگار کشیدن،  نازک و کم عرض، عادت 
عادت های دهانی نادرست، وجود بیماری دیابت 

یا تشدید  بروز  به  از عواملی هستند که  نیز  و... 
تحلیل لثه کمک می کنند.

: و راه درمان چیست؟
پرواضح است که برای اقدام به یک درمان موفق 
ابتدا باید عوامل ایجادکننده مشکل را شناسایی کنیم. 
مثال اگر علت تحلیل، بیماری لثه است، ابتدا باید با 
درمان جراحی و حذف عفونت و رعایت دستورات 

و  التهاب  ناحیه بهداشتی  در  را  بیماری 
مدتی ریشه کن  کنیم. 

از  ایجاد بعد 
بافت 

درمان های  امکان  و  نیاز  در صورت  سالم  لثه ای 
بازسازی بافت آغاز خواهدشد. اگر عامل تحلیل، 

مسواک زدن خشن است به بیمار توصیه می شود با 
روش درستی مسواک بزند )استفاده از مسواک نرم، 

فشار دست مالیم هنگام مسواک زدن و تاحدامکان 
مسواک زدن به روش عمودی نه افقی.(، اگر بیمار 
سیگاری است، سیگار را ترک کند، اگر دندان ها به 
صورت نامرتب در قوس فک قرار دارند، مشاوره 
اردتودنسی انجام شود و اگر بیماری دیابت تحت 
کنترل نیست، کنترل شود، بنابراین حذف یا 
کنترل تک تک این عوامل به کنترل تحلیل 

لثه کمک می کند.
: در چه شرایطی پیوند بافت 

لثه توصیه می شود؟
اگر عرض و ضخامت لثه چسبنده مجاور 
دندان از حد کفایت کمتر است، پیشنهاد 
جراحی های بازسازی بافت داده می شود 
که در این زمینه جراحی های پیوند لثه 

نیز مطرح خواهدشد.
: پیوند چطور انجام می شود؟

انجام  شکل   2 به  لثه  پیوند  جراحی های 
می شوند:

1. جراحی فقط برای افزایش عرض و ضخامت 
اینکه هدف پوشش سطح  لثه چسبنده، بدون 

ریشه عریان باشد.
لثه  و ضخامت  عرض  افزایش  برای  جراحی   .2
ریشه  پوشش سطح  آن  با  همراه  که  چسبنده 

عریان هم انجام می گیرد.
شکل و اندازه ناحیه تحلیل نیز در انتخاب یکی از 
این روش ها تعیین کننده هستند. بهترین نوع تحلیل 

باالی  احتمال  نظر  پوشش سطح ریشه، از 
با عرض و تحلیل هایی 

کم عمق 

هستند که در این حالت لثه باید بین دندان ها افت 
پیدا کرده باشد.

: در جراحی های پیوند لثه بافت های مورد 
نیاز برای پیوند چطور تهیه می شوند؟

اتوگرافت که همان بافت لثه خود بیمار است.  .1
بافت  این  است.  انسانی  بافت  که  آلوگرافت   .2
دوره  یک  از  بعد  و  می شود  گرفته  اجساد  از 
آماده سازی برای استفاده در دسترس قرار می گیرد.
زنوگرافت که استفاده از بافت حیواناتی مانند   .3
گاو و... است که تا حدی با بدن انسان شباهت 

ژنتیکی دارند.
مواد سنتتیک که در کارخانه به روش های شیمیایی   .4

ساخته می شود. 
: بهترین روش کدام است؟

مسلم است که از بین این 4 گروه بیشترین مشابهت 
ژنتیکی و سازگاری بافتی را بافت های »اتوگرافت« 
دارند و در این حالت هم  بهترین ناحیه برای برداشت 
بافت دهنده »بافت لثه سقف کام« است. از مزایای 
این روش سازگاری بافتی عالی، کاهش احتمال 
رد پیوند و کاهش هزینه بیمار است، اما یکی از 
معایب آن ایجاد ناحیه زخم اضافی در دهان است.
معموال پس از جراحی پیوند لثه بخیه ها بعد از 2 
هفته برداشته می شوند و در طول این مدت رژیم 

غذایی بیمار مایعات و غذاهای نرم خواهد بود.
: در مورد این خانم که به ناچار دندان های 
چه  ایمپلنت  زمان  تا  کشیده اند  را  پایین  فک 

توصیه ای دارید؟
بهترین حالت ممکن این است که همزمان با کشیدن 
دندان ها ایمپلنت گذاشته شود. اگر عفونت شدید 
نداشت،  ایمپلنت وجود  امکان  به طوری که  بود، 
بهتر است به محض کشیدن دندان ها پیوند بافت 
این 2  از  این خانم که هیچ یک  اما  انجام شود، 

کار را انجام نداده اند، چاره ای جز صبر ندارند.
: بعد از درمان دیگر شاهد تحلیل 

لثه نخواهیم بود و مشکل عود نمی کند؟
حتی در صورت انجام بیشترین جراحی و 
عوامل  اگر  درمان،  نتایج  بهترین  گرفتن 
کنترل  یا  لثه حذف  تحلیل  ایجادکننده 
نشوند، همواره امکان بروز و پیشرفت 
مجدد تحلیل وجود دارد بنابراین برای 
گرفتن بهترین نتیجه ممکن و حفظ 
نتایج جراحی پیوند در طول زمان 
باید از بروز عواملی که باعث تحلیل 
بافت لثه می شوند جلوگیری کرد. 
بیمار نیز حتما باید سالی 3-2 بار 
برای کنترل به جراح لثه خود 

مراجعه کند.

توصیه ها و هشدارهای دکتر بیتا خواجه نوری جراح و متخصص درمان بیماری های لثه

دلیل و درمان تحلیل لثه
 سمیه 

مقصودعلی

حتی در صورت 
انجام جراحی و 

گرفتن نتیجه 
مطلوب، اگر عوامل 
ایجادکننده تحلیل 
لثه حذف یا کنترل 

نشوند، همواره 
امکان تحلیل لثه 

وجود دارد بنابراین 
برای اخذ بهترین 

نتیجه و حفظ نتایج 
مطلوب باید از بروز 

عواملی که باعث 
تحلیل لثه می شوند 

جلوگیری کنید



 محمدرضا 
قائدی

کارشناس 
صنعت آب

یکی از پرسش های رایج و مطرح درباره گرمایش زمین 
این است که آیا کاهش مصرف گوشت قرمز کمکی به 
حل مساله گرم شدن زمین می کند؟ در پاسخ باید گفت که 
کشت هر نوع محصول کشاورزی ای باعث ایجاد گازهای 
گلخانه ای و گرم شدن کره خاکی می شود، در این میان تولید 
گوشت قرمز به خصوص ضرر بیشتری برای دمای زمین 
دارد و گوشت گاو بزرگ ترین آلوده کننده محیط زیست 
بین سایر گوشت هاست. برخی روش های پرورش گوساله 
نیازمند زمین های وسیع است و بسیاری بر این عقیده هستند 
که باعث از میان رفتن جنگل ها شده است. برای تامین 
زمین های بیشتر درختان بیشتری سوزانده و مقدار زیادی 
دی اکسیدکربن به فضای جو وارد می شود. روش های دیگر 
نیز نیازمند آب و کود فراوان برای رشد علوفه گاو است.
از سوی دیگر، گاوها موجوداتی هستند که گاز متان آزاد 
می کنند که از گازهای گلخانه ای قوی و دلیل گرم شدن 

هوا در کوتاه مدت است. رشد جمعیت و افزایش دارایی 
و قدرت خرید که با توسعه اقتصادی همراه شده، مصرف 

گوشت را در سراسر جهان افزایش داده است.
همه آنچه گفتیم نگران کننده است. مطالعه ها نشان می دهند 
اگر همه مردم جهان بخواهند مثل آمریکایی ها گوشت 
بخورند و این گوشت به همان روشی که امروز در ایاالت 
متحده رایج است، پرورش داده شود، احتماال کشورهای 
جهان دیگر فرصتی نخواهند داشت تا میزان گاز گلخانه ای 
را در چارچوب توافق های بین المللی نگه دارند. گازهای 
گلخانه ای حاصل از پرورش گوشت خوک از گوشت گاو 
کمتر و گوشت مرغ از دوتای اولی کمتر است، بنابراین 
تبدیل رژیم روزانه به رژیم غذایی با سهم بیشتر گوشت مرغ 
بر محیط زیست اثری مثبت خواهد داشت. بی تردید، مانند 
تغییر در هر رفتار اجتماعی دیگر سازگار با محیط زیست، 

کاهش مصرف گوشت قرمز فقط وقتی می تواند اثر مثبت 
خود را بر محیط زیست نشان دهد که این تغییر رفتار در 

جمع زیادی از مردم ایجاد شود.
شاید بپرسید بدترین پیشامد ممکن چه می تواند باشد؟ در 
پاسخ به این پرسش باید گفت که با توجه به بحث هایی که 
این روزها بین دانشمندان برای کاهش گازهای گلخانه ای 

درجریان است، پاسخ به این سوال آسان نیست. آنها تصمیم 
دارند امکان وقوع حوادث بسیار بد را تا حد ممکن کاهش دهند. 
شاید بتوان گفت بزرگ ترین نگرانی فروپاشی کشاورزی در 
جهان همراه با افزایش قیمت مواد غذایی و قحطی است. 
باوجود انتشار فعلی گازهای گلخانه ای، دانشمندان هنوز 
انطباق خود با وضعیت آینده  نمی دانند کشاورزان برای 
اقلیمی چه فنونی را به کار خواهند بست. احتمال بد دیگر 
امکان گسیختگی صفحات یخ های قطبی و متعاقب آن 
افزایش سریع سطح آب دریاها و مهاجرت اجباری مردم از 
بسیاری از شهرهای بزرگ است که باعث از بین رفتن هزاران 
میلیارد دالر ملک و دارایی های دیگر می شود. نگرانی دیگر 
دانشمندان این است که دیگر نتوان روی بادهای موسمی 
آسیا که میلیاردها نفر در این قاره برای فراهم آوردن آب 

مورد نیاز کشاورزی به آنها وابسته اند، تکیه کرد.
منبع:نیویورکتایمز
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قاب سبز

هشدار سبز

آنفلوآنزا،پرندههاوآدمها
همه ساله پرندگان بسیاری در جهان جابه جا می شوند که برخی از آنها چند هزار کیلومتر 
مسافت را طی می کنند. طبیعی است که اگر این پرندگان ناقل بیماری مشترکی بین انسان 
و پرندگان باشند، می توان آنها را عامل اصلی انتقال و شیوع این بیماری ها دانست. از جمله 
این بیماری ها آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است که به تازگی در ایران دیده شده. ایران از 
مهم ترین مسیرهای مهاجرت پرندگان در تمام غرب آسیاست و بالطبع در این مورد می تواند 
بسیار آسیب پذیر باشد. رئیس سازمان دامپزشکی کشور در اطالعیه شماره 1 این سازمان در 
این مورد گفت: »به دنبال دریافت گزارش تلفات غیرعادی در 2 واحد پرورش طیور صنعتی 
در استان تهران همزمان با وقوع بیماری در برخی کشورهای اروپایی، هند و... کارشناسان 
این سازمان ضمن حضور در محل کانون های آلوده و اعمال ضوابط قرنطینه ای برای جلوگیری از گسترش 

آلودگی به سایر مناطق نسبت به نمونه برداری های الزم اقدام کرده اند.«
وی افزود: »براساس نتایج آزمایشگاهی نوع بیماری، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تحت تیپ این بیماری 
H5N8 و مشابه ویروس در گردش در اروپاست. در همین ارتباط عملیات معدوم سازی گله های آلوده، پاکسازی 

و ضدعفونی واحدها به شکل بهداشتی و در حداقل زمان ممکن انجام گرفته است«.
به دلیل همه آنچه که در باال از آن یاد شد، به مردم، خصوصا ساکنان خطه سرسبز شمال کشور هشدار داده 
شده از مصرف پرندگان وحشی و شکارشده و ماکیان روستایی بپرهیزند اما خواندن اخباری که همزمان با 
این خبر روی وب سایت سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده، حکایت از آن دارد که مردم این هشدارها 
را چندان جدی نمی گیرند. در این اخبار آمده: »ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران با وجود بارش 
سنگین برف و باران در بیشتر شهرهای این استان به صورت مداوم و شبانه روز در حوزه استحفاظی خود به 
گشت و کنترل پرداخته و از شکارچیان متخلف 70 قبضه سالح شکاری همراه 196 قطعه پرنده کشف و 
ضبط کرده اند«. بیشتر این پرنده ها شامل مرغابی، خوتکا، چنگر و... بودند. به غیر از این، تورهای هوایی بسیار 
زیادی که در مسیر پرواز این پرندگان برای به دام انداختن آنها قرار داشت، جمع آوری شده، اما در خبر دیگری 
به نقل قول از فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان فارس، می خوانیم: »123 شکارچی همراه با 91 قبضه 
اسلحه شکاری دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.« از این متخلفان الشه 34 راس َکل )به فتح کاف بز 
کوهی نر(، قوچ، تشی و خرگوش و الشه 99 قطعه کبک و تیهو، کبوتر، مرغابی، درنا و غاز و 274 قطعه 
پرنده زنده شامل کبک، عقاب، تیهو، سهره، طرقه و بلبل خرما کشف شد. بیش از 160 اسلحه غیرمجاز فقط 
در 1 ماه از 2 استان کشف و ضبط شده است. نگارنده فعال به آمار سایر استان های کشور دسترسی ندارد، اما 
دور از ذهن نیست که آدم تصور کند چه تعداد اسلحه غیرمجاز، حیات وحش مظلوم این سرزمین را نشانه 
رفته اند و این در شرایطی است که به یقین می توان گفت هیچ کس برای زنده ماندن و رفع گرسنگی به گوشت 
شکار وابسته نیست. حاال که به طبیعت احترام نمی گذاریم، الاقل به خاطر سالمت خودمان دست از قتل عام 
پرندگان و سایر زیستمندان برداریم. اگر انسان ها به ویروس آنفلوانزا آلوده شوند، سریع تر، گسترده تر و موثرتر 
از پرندگان این بیماری را اشاعه می دهند. کالم آخر اینکه رئیس سازمان دامپزشکی گفته: »برای مصرف طیور 

و تخم مرغ هایی که از راه صنعتی و تحت نظارت تولید می شوند، نگرانی وجود ندارد.«

چهره سبز

یادداشت سبزمدرسه سبز

پیشنهاد سبز

گزارش سبز

اخبار سبز

چند سال قبل، زمانی که برای اولین بار اسناد و مدارک را با هدف شرکت در مناقصه  یک 
پروژه آبی در عراق بررسی می کردیم، از سختگیرانه بودن معیارها و مشخصات فنی سخت 
تعجب کردیم. بعدها در جریان اجرای 2 پروژه دیگر در استان کردستان عراق و استان 
زیقار در جنوب عراق، رعایت دقیق همان ضوابط را در اجرای پروژه ها مشاهده کردم. 
براساس ضوابط دولت عراق، اجراکننده پروژها در آن کشور باید در بیشتر مراحل اجرا در 
تصفیه خانه های فاضالب از قطعات ساخته شده از فوالد ضدزنگ و در اجرای خطوط لوله 

انتقال آب از لوله های چدن اروپایی استفاده می کرد.
در کشور ما اولین گام برای تدوین استاندارد ملی در زمینه طرح های آبرسانی با انتشار نشریه 
»مبانی و ضوابط طرح های آبرسانی شهری« در سال 1371 برداشته شد و پس از آن در سال 1392 این نشریه با 
عنوان »ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب  شهری و روستایی« و با هدف »بازنگری نشریه 117-3 
و ایجاد هماهنگی در طرح های سامانه های آبرسانی شامل خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب شهری و 
روستایی و تاسیسات جهانی مربوط و همچنین رعایت اصول روش ها و تجارب ملی و با توجه به استانداردها 

و دستورالعمل های بین المللی« در دسترس کارشناسان آب کشور قرار گرفت.
نکته مورد نظر نگارنده در این یادداشت این است که شرایط اقلیمی و محدودیت جدی منابع آب در ایران 
اقتضا می کند که نه تنها تمام ضوابط مندرج در این نشریه به دقت در طراحی ها مورد توجه قرار گیرد و در اجرا 
لحاظ شود، بلکه لزوم بررسی طرح های اجراشده قبلی و بازسازی و نوسازی و در صورت لزوم بازنگری آنها 
برای جلوگیری از هدررفت آب باید در دستور کار مسووالن قرار گیرد. و اما از منظری دیگر، ساالنه بیش از 
20هزار تن شیرآالت در بخش ساختمانی مصرف می شود که بخش چشمگیری از آنها کیفیت مطلوبی ندارند 
و عامل هدررفت آب محسوب می شوند. عالوه بر این، استفاده از سرب در برخی شیرهایی که در کشور 
مونتاژ می شود عاملی خطرناک برای سالمت شهروندان است. لزوم نگاه جامع و سختگیرانه به کیفیت شیرآالت 
ساختمانی و استفاده از فناوری های نو برای پیشگیری از هدررفت آب، ضمن تاکید بر حفظ سالمت شهروندان 
از طریق استفاده از مواد اولیه مطلوب در این تجهیزات، جنبه دیگری از مدیریت منابع آب است که باید به آن 
توجه داشت. خالصه اینکه رعایت معیارهای کیفی در مقیاس خرد و کالن در شرایط فعلی، اهمیتی بیش از 
گذشته دارد. خبر خوب اینکه اخیرا دستور تجمیع کارخانه های شیرسازی تهران در شهرک صنعتی خاص داده 
شده است. این اقدام را می توان گامی برای تحقق هدف تولید شیرهای استاندارد دانست. در نهایت، شرایط 
مطلوب آن است که کارشناسان و مجریان ما با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه تاسیسات و تجهیزات آبی 

را طراحی و اجرا کنند. نگاه ما باید این باشد که گامی فراتر از استانداردهای حداقلی برداریم.

سریع ترین راه کاهش مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش هزینه ها، 
خاموش کردن یا کم کردن وسیله گرمازاست. تحقیقات نشان 
داده اگر وسیله گرمازای خانه تان را فقط 2درجه کم کنید، تا 
10درصد در کاهش قیمت قبضتان تاثیر دارد. در بیشتر کشور های 

پیشرفته هنگام خواب وسیله های گرمازا را خاموش می کنند.

ابزار های الکترونیک را از برق بکشید
شاید باورتان نشود که وصل بودن وسایل برقی که دیر به دیر 
از آنها استفاده می کنید، می تواند مصرف برقتان را به صورت 
چشمگیری افزایش دهد. وسایل الکترونیکی مانند دی وی دی 
پلیر، تلویزیون و... در درازمدت برق زیادی مصرف می کنند 

و این مساله به چشم هیچ کسی نمی آید. در آمریکا به این 
وسایل »خون آشام« نیز گفته می شود چراکه بدون اینکه کسی 

حس کند، برق را مصرف می کند. ساالنه این دستگاه ها 
زمانی که خاموش هستند فقط از راه وصل بودن به 
پریز حدود یک میلیارد دالر انرژی مصرف می کنند. 

پس دستگاه هایی مانند تلویزیون، باند های استریو، 

مایکروفر و هر گونه دستگاهی را که از آن استفاده نمی کنید از 
برق بکشید. وسایل دیگری مانند ام پی تری پلیر، تلفن همراه و 

هنگامی که هر وسیله شارژی دیگر را 
شارژ شده اند از 

برق بکشید.

شستنی ها را طور دیگری بشویید
وقتی حرف از لباس و ظرف شستن می آید، به راحتی می توان 
انرژی بیشتری ذخیره کرد. البته منظور کاهش مصرف برق 
و آب است. 90 درصد از انرژی ای که در شستن استفاده 
بنابراین شستن  می شود،  آب  کردن  گرم  می شود، صرف 
لباس ها با آب سرد، یکی دیگر از راه های کاهش مصرف 
انرژی است. سعی کنید برای هر تکه لباسی ماشین 
لباسشویی را روشن نکنید و بگذارید لباس ها جمع 
شوند تا به حد ظرفیت کامل لباسشویی تان برسد. 
برای ظرف ها هم همین طور؛ می توان روزانه یک بار 
آب را برای شستن ظرف های روزانه باز کرد و 
از شستن ظرف های کم مثل شستن 

خبر  شاید  کار  این  کرد.  بشقاب خودداری  یا  لیوان  یک 
خوبی برای بچه های خانواده باشد که مجبورند ظرف هر 

چه که می خورند را بشویند.

بدون ماشین بیرون بروید
وسایل نقلیه نیمی از مصرف سوخت دنیا و یک چهارم تولید 
گاز های گلخانه ای را به خود اختصاص می دهند. دولت  شاید 
طرح زوج و فرد را موقتا لغو کند، ولی بهتر این است که با 
گذاشتن ماشین در خانه و اجرای دلخواه طرح زوج و فرد راهی 
برای کاهش مصرف انرژی پیدا کنید. سعی کنید مسیر های کوتاه 
را یا پیاده بروید یا با دوچرخه. از مترو و اتوبوس های تندرو 
استفاده کنید. اگر می توانید، چند کار را با هم، در یک روز و از 
طریق تکنولوژی های ارتباطی انجام دهید. اگر هم چاره ای جز 
بردن ماشین ندارید، توجه کنید خودرویتان ایراد فنی 
نداشته باشد که میزان مصرف سوخت را باال 
ببرد؛ مثال کم بودن باد الستیک ها در هر کیلومتر 

5 درصد به مصرف سوختتان اضافه می کند.

سختگیریدرساختتجهیزاتآبی

ازگرمایخانهتانبکاهید
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پسماندها فقط به پسماندهای شهری و آنچه ما در کوچه و خیابان 
می بینیم محدود نمی شوند. امروزه آنچه ما به عنوان پسمادهای کشاورزی 

می شناسیم یکی از دغدغه های مدیران پسماند را شامل می شوند.
براساس تعریف سازمان توسعه و همکاری های اقصادی پسماندهای 
کشاورزی درنتیجه اقدامات مختلف کشاورزی تولید می شوند و 
شامل کودهای کشاورزی و سایر پسماندهای تولیدشده در مزارع، 
مرغداری ها، کشتارگاه ها، پسماندهای برداشت، کودهایی که از مزارع 
نشت می یابند، حشره کش ها که وارد آب، خاک و هوا می شوند و گل 

و الی موجود در مراکز تولید کشاورزی می  گردند.
در وزارت جهاد کشاورزی کشورمان پسماند ها به هفت زیرطبقه 
شیالت و آبزیان )در آبزی پروری(، نهاده های کشاورزی )اعم از 
سم، کود و بذر(، پسماندهای دامپزشکی، دام و طیور و نوغانداری 
و جنگلداری، باغبانی، زراعت و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 
کشاورزی تقسیم شده اند، اگر بخواهیم فقط به گوشه کوچکی 

از معضل پسماندهای کشاورزی نگاهی داشته باشیم، باید بدانیم.
هر فرد لنج سوار روزانه 320 گرم تولید پسماند دارد که همه آن را

به دریا می ریزد. کارشناسان معتقدند ظرفیت خودپاالیی دریا به اندازه 
میزان این پسماندها نیست و بخش عمده یی از این زباله ها در ته 
دریا، تلنباری از آلودگی را ایجاد می کنند که باعث کوچ یا مرگ 

آبزیان و بروز پدیده هایی همچون کشند قرمز می شوند. 
اگر شما به بنادر شیالت سری بزنید هر شناوری به طور میانگین بین 
یک هفته تا 10 روز، یکسری مایحتاج عمومی سفر مانند قوطی های 
کنسرو، روغن، بطری آب و نوشیدنی های دیگر و... را با خودش به 
دریا می برد تا کار صیدش را انجام بدهد و برگردد. اما در بازگشت، 
این شناور حداکثر چیزی که با خودش می آورد، فقط محصوالت 

 صیدشده است و تور و طنابی که سالم مانده و بقیه را به دریا 
می ریزد. در این بین اشیایی که وزن شان بیش از وزن حجمی آب 
باشد ته نشین می شود و در اینجا خودتان حدس بزنید چه به روز 
دریای حساسی مانند خلیج فارس و دریای عمان که زیستگاه گونه 
های بومی ارزشمند متعددی هستند، می آید. دکتر غالمرضا میرکی، 
مدیر گروه محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی، در این باره می گوید 
که مدیریت آنجا به چند سازمان و وزارتخانه برمی گردد؛ از جمله 
سازمان حفاظت محیط زیست، اعم از اداره محیط زیست شهر تهران 
و شهرستان ها که باید از ریختن آلودگی ها به رودخانه ها جلوگیری 
کنند، وزارت بهداشت و درمان که به استناد ماده  688 قانون مجازات 
اسالمی باید جلوی تشکیالت آلوده کننده را بگیرد و شهرداری تهران 
که باید ساماندهی مشاغلش با آن طرح هماهنگی داشته باشد. او 
هشدار می دهد که اگر ما نتوانیم این معضل را ساماندهی کنیم و آن 
را به دستگاه خاصی بسپاریم، مطمئنا نمی توانند وظایف خود را به 
طور خاص انجام دهند و مردم و جامعه دچار مشکل خواهند شد 

و یقینا بحرانی جدی را در پی خواهیم داشت.

سوءمدیریتدرپسماندهایکشاورزی

جمعی از دوستداران محيط زيست در پارك قيطريه تهران، ضمن  
اقدام به جمع آورى ته سيگارهاى ريخته شده درپارك، به گربه هاى  

گرسنه پارك نيز آب و غذا و دادند.

نگاه سبز مسووالن مدرسه دخترانه سجاديه در منطقه ٣ تهران باعث 
شد ستون »مدرسه سبز« اين هفته را به عکس هايی از اين دبستان 

اختصاص دهيم.توجه به تفکيك زباله ها، اجراي قانون »كاغذ 
زباله نيست« و تخصيص كارت جايزه به دانش آموزان دوستدار 

محيط زيست از جمله فعاليت هاي مدير دلسوز اين مدرسه است كه 
تالش می كند حس مسووليت در قبال محيط زيست را از همان سنين 

پايين در كودكانی كه با مدرسه اش همراه شده اند، نهادينه كند.

قطعنامه ايران با عنوان »مقابله با ريزگردها« پس از دو ماه و نيم 
مذاكره از سوى نمايندگی جمهورى اسالمی ايران در نيويورك 

باالخره در روز ۱۱ آذرماه سال جارى با اجماع تمامی كشورها در 
كميته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.

اين عکس كه به وسيله ديزى ديناردينی، عکاس سوئيسی، در 
پارك ملی واپوسك كانادا ثبت شده؛ موفق شد يکی از جوايز 
عکس هاى برتر حيات وحش سال را از موزه تاريخ طبيعی لندن 

دريافت كند.

گرمشدنزمینتقصیرگاوهاست؟!

تلنگر سبز !

يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

 کیارش 
یشایایی

فعال 
محیط زیست

شهردارى قزوين با نصب اين بنر از شهروندان خواسته 
است حيوانات را در فصل سرما حمايت كنند.



زیبایی
یادداشت مهمان

کرم پودر از جمله محصوالت آرایشی است که تاثیر قابل توجهی در زیبایی چهره دارد و اگر رنگ و بافت 
آن به درستی انتخاب شود، می تواند نقص های صورت را بپوشاند و چهره را زیباتر کند اما انتخاب 

نادرست می تواند حالت ماسیدگی روی صورت ایجاد و چهره را از حالت طبیعی خارج 
کند. در »بازار زیبایی« این هفته به نکته هایی اشاره می کنیم که بهتر است هنگام 

خرید کرم پودر به آنها توجه داشته باشید؛ از جمله اینکه چه رنگ 
کرم پودری مناسب پوست شماست؟... )صفحه 26(

چگونه بهترین و سالم ترین نوع کرم پودر را انتخاب کنیم؟

راهنمای خرید کرم پودر

بازخوانی مفهوم چاقی و الغری

چاقی به انباشت مفرط چربی ها در بدن اطالق 
روش های  چاقی  میزان  تعیین  برای  می شود. 
مختلفی وجود دارد که یکی از آنها اندازه گیری 
نمایه توده بدنی )BMI( است. برای محاسبه 
نمایه توده بدنی باید وزن را )به کیلوگرم( بر 
مجذور قد )به متر( تقسیم کرد. حاصل این تقسیم 
اگر بین 18 تا 25 باشد، وزن فرد طبیعی است؛ 
اگر بین 25 تا 30 باشد، فرد دارای اضافه وزن 
است؛ اگر بین 30 تا 35 چاقی درجه 1 و اگر 
باالتر از 35 باشد، درجات باالتر چاقی محسوب 
می شود. همچنین اگر میزان نمایه توده بدنی کمتر 
از 18 باشد، فرد الغر شناخته می شود. اگرچه 
این معیار در بیشتر موارد درست عمل می کند، 
اما در بعضی شرایط کاربرد ندارد. برای مثال، 
یک وزنه بردار فوق سنگین ممکن است نمایه 
توده بدنی باالی 30 یا حتی 35 داشته باشد، در 
حالی که چربی اضافی ندارد و بدنش عضالنی 
است. برعکس این حالت نیز وجود دارد؛ برای 
 BMI( مثال، یک فرد ممکن است وزن طبیعی
18 تا 25( داشته باشد، اما دارای چربی اضافی 
در بدن باشد، بنابراین نمی توان تنها به نتایج 

شاخص توده بدنی اکتفا کرد. 
می دهند  نشان  پژوهش ها  که  سال هاست 
و  قلبی  اختالالت  مثل  غیرواگیر  بیماری های 
اگر  یعنی  هستند؛  ارتباط  در  چاقی  با  دیابت 
فرد دارای اضافه وزن باشد، احتمال بروز این 
بیماری ها در او افزایش می یابد، اما باید توجه 
داشت افراد الغر نیز در معرض خطر ابتال به این 
اختالالت، به خصوص بیماری ها و گرفتگی های 
عروق قلبی و اختالالت چربی خون قرار دارند 
زیرا یکی از عوامل بروز این بیماری ها، ژنتیک 
یا وراثت است. عامل مهم دیگر، شیوه زندگی 
و الگوی تغذیه است. افراد الغر یا افرادی که 
وزن طبیعی دارند، نباید به دلیل الغر بودن، خود 
را مجاز به پیروی از هرگونه الگوی تغذیه ای 
بدانند. اگرچه این افراد ممکن است با مصرف 
اضافه وزن  دچار  شیرین  و  پرچرب  غذاهای 
نشوند، اما مفهومش این نیست که خطری آنها 

را تهدید نمی کند.
ادامه در صفحه 28

دكترمحمدهاشمی
دبیر انجمن 

پیشگیری از چاقی

از لوسیون تا لیمو
)27(

یک »چرا« 
و هشت »چون«
)31(

یک »شکر« 
و هشت »شکایت«
)30(

سرطان در کمین 
پوست شماست!
)28(

زیـبــایـی بــازار 

ميزگـرد تناسب اندام

زیـبـایـی ميزگـرد 

پوست، مو، زیبـایی

آخـــر صـفـحــه 
سال سیزدهم  شماره 601  شنبه 20 آذر 1395

صفحات 25 تا 32

بیشتر بخوانید

»کاهش وزن، انگیزه می خواهد... ندارم!« را در 
صفحه 28 همین شماره بخوانید.
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چگونه بهترین و سالم ترین نوع کرم پودر را انتخاب کنیم؟

راهنمایخریدکرمپودر
کرم پودر از جمله محصوالت آرایشی است که تاثیر قابل توجهی در زیبایی چهره دارد و اگر رنگ و 

بافت آن به درستی انتخاب شود، می تواند نقص های صورت را بپوشاند و چهره را زیباتر کند اما انتخاب 
نادرست می تواند حالت ماسیدگی روی صورت ایجاد و چهره را از حالت طبیعی خارج کند. در »بازار 

زیبایی« این هفته به نکته هایی اشاره می کنیم که بهتر است هنگام خرید کرم پودر به آنها توجه داشته 
باشید؛ از جمله اینکه چه رنگ کرم پودری مناسب پوست شماست؟ هنگام انتخاب کرم پودر 3 رنگ را امتحان کنید؛ رنگ 

همرنگ با پوستتان، طیف رنگی روشن تر و طیف رنگی تیره تر. هر یک از این 3 رنگ را روی خط چانه امتحان و صبر 
کنید تا کرم پودر جذب پوست شود. هر رنگی که محوتر شد، یعنی برای پوست شما مناسب تر است. اگر امکان امتحان 
کرم پودر وجود نداشت، شیشه کرم پودر را جلوی چانه تان بگیرید تا متوجه شوید کدام رنگ به پوستتان نزدیک تر است.

 ترجمه: 
سمیه 

مقصود علی

si
nq

ue
ry

ع: 
منب

و بالشتی است  مایع  کرم پودر  نوع  بسیار این  اما  دارد،  ضعیفی  این پوشانندگی  می توان  راحتی  به  است.  پوستی پرطرفدار  مشکل  و  کرد  روتوش  را  با اسفنج استفاده می شود. جدی ایجاد نمی کند. کرم پودر کوسنی همراه کرم پودر 

کرم پودرهای سرمی پوشش دهی  معموال لک ها را چندان محو نمی کند، ولی میزان سرمی ضعیف است. این نوع کرم پودرها میزان 
چین و چروک را کاهش می دهد. در واقع، این نوع 

کرم پودر به دلیل نوع بافتی که دارد به عمق چین ها نفوذ 
کرده و با پر کردن شیارها چین و چروک را محو 
می کند. بیشتر کرم پودرهای سرمی حاوی ترکیبات 
روی جای زخم استفاده شود.هستند. این نوع کرم پودر باید با احتیاط ضد پیری و مواد سفید کننده و روشن کننده پوست 

نواقص پرطرفدارند. معموال آرایشگران از این نوع عالی و ماندگاری خوبی که روی پوست دارند، می شوند و به دلیل غلظت باال و پوشانندگی کاملی دارند. به راحتی روی پوست پخش انواع خامه ای و غلیظ پوشانندگی خامهای و  لک  پوشاندن  برای  صورت استفاده می کنند. کرم پودر 

محسوب این نوع کرم پودرها هم پوشانندگی خمیری چندکاره  و  دارند  پوشاندن ضعیفی  و  رنگی بودن  عین  در  نسبی لک های صورت، مرطوب کننده هستند می شوند. 
برای استفاده روزانه است.و ضد چروک اند. این نوع کرم پودر بهترین نوع و حاوی ضد آفتاب و ترکیب های آنتی اکسیدان 

پوشانندگی مایع مایع  تعداد کرم پودرهای  حال  این  با  دارند.  مشکلی ایجاد نمی کند. کنید. استفاده از مرطوب کننده زیر آن نیز با اسفنجی مرطوب می توان روی پوست پخش پوستی هستند. این نوع کرم پودر را به سادگی مصرف کنندگانشان باالست و مناسب هر نوع ضعیفی 

فومی

موس ها   پوشش دهی  میزان 

نوع  این  است.  متوسط  )فوم ها( 

و  پودر  از  ترکیبی  واقع،  در  کرم پودر، 

کرم مرطوب کننده و مناسب پوست های 

هنگام مصرف  است.  مختلط و چرب 

ی آنها را در دستتان 
موس ها باید کم

گرم کنید تا بهتر روی پوست 

بخوابد. 

رنگی

از  نیز  مرطوب کننده ها  نوع  این 

می شوند.  محسوب  کرم پودرها  انواع 

میزان پوشانندگی آنها به نسبت، متوسط رو 

تمایل  که  است  افرادی  مناسب  و  ضعیف  به 

چندانی به آرایش کردن ندارند و ضمن مرطوب 

کردن پوستشان ترجیح می دهند کمی به پوستشان 

نوع کرم پودر طبیعی ترین  این  بدهند.  رنگ 

حالت ممکن را روی پوست ایجاد می کند. 

کرمی

کرم پودرهای کرمی هم مانند انواع 

گریم  برای  معموال  که  خامه ای  غلیظ 

استفاده می شوند، پوشانندگی خوبی دارند. 

پایه آنها روغنی است و معموال ضمن ماندگاری 

پوست های  برای  مناسبی  درمان  طوالنی، 

خشک هستند. با وجود این توصیه می کنیم 

زیر کرم پودر همیشه از نرم کننده یا 

مرطوب کننده استفاده کنید. 

معدنی

ضعیفی  بسیار  پوشانندگی 

و  نرم  را  پوست  آنها  بافت  دارند. 

لطیف می کند و بدون ترکیب های شیمیایی 

و رنگ و اسانس هستند، بنابراین معموال مناسب 

از  نوعی  از  می توانید  حساس اند.  پوست های 

کرم پودر که پوشانندگی قوی تری دارد روی این 

نوع پودر کمک بگیرید، اما اگر پوست خشکی 

دارید، این کار را نکنید. این پودر را به کمک 

فرچه یا اسفنج باید روی پوست بزنید. 
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10 ماده ای که نباید به طور مستقیم و برای طوالنی مدت روی پوست گذاشت

از لوسیون تا لیمو
پوست صورت بسيار حساس است و بايد به موادي كه روي آن می گذاريد، توجه ويژه ای داشته 
باشيد. در غير اين صورت پوستتان دچار آسيب  های غير قابل جبرانی مي شود  . روش   هاي زيادي 
براي تميز كردن پوست وجود دارد و در شبکه  های اجتماعی زياد مطرح می شود و دستورالعمل 

استفاده از آنها دست به دست می چرخد  . بسياری از افراد هم بدون اينکه نظر متخصصان را بپرسند 
آنها را روی پوستشان امتحان می كنند  . بعضي از تركيباتی كه معرفی می شوند به اندازه كافي كارايي ندارند و حتي 

بعضي از آنها بيش از آنکه مفيد باشند، مضرند. در ادامه، به 10 ماده ای اشاره می كنيم كه می توانند برای پوست مضر 
باشند و نبايد آنها را به طور مستقيم و برای طوالنی مدت روی پوست امتحان كرد.

 ترجمه: 
سمیه 

مقصود علی
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آب داغ
براي  یا بخار داغ  از آب  استفاده 

صورت اصال مناسب نیست زیرا باعث 
باز شدن منافذ و روزنه   هاي پوست می شود 
و زمینه ساز بروز التهاب و عفونت   هاي جدید 
است  . استفاده از آب ولرم به جاي آب جوش 
هنگام استحمام به خصوص در زمستان كه 

و  خشكي  به  بیشتري  تمایل  پوست 
خارش دارد، بهتر است  .

خميردندان

به  مربوط  توصیه  های  هم  شما  حتما 

استفاده از خمیردندان روی بینی برای برداشتن 

جوش های سرسیاه یا از بین بردن آكنه را دیده اید  . 

خشكي  باعث  كه  هستند  موادي  حاوي  خمیردندان    ها 

پوست مي شوند  . ممكن است خمیردندان در خشک شدن 

جوش واقعا موثر باشد، اما پس از استعمال، رطوبت طبیعي 

پوست نواحي مورد استفاده نیز از بین می رود و حتي در 

برخي مواقع سوختگی شیمیایي پوست را به دنبال دارد و 

جوشگاه هایي روي پوست باقي مي گذارد كه به آساني 

مي توان  خمیردندان  جاي  به  نیستند  .  قابل درمان 

از بنزوییل پراكسید یا روغن درخت چاي 

به صورت موضعی استفاده كرد  .

قسمت   هاي بدن به جز صورت مي توان استفاده از شكر به عنوان الیه بردار طبیعي در پاها و بقیه می كنند و باعث بروز خشكي مي شوند  . البته نمک و شكر رطوبت پوست را جذب شكر
كرد  ، اما مصرف آن به عنوان مثال روی لب برای 
نیز باید خودداري كرد  .مصرف لوسیون   هاي صورت حاوي شكر توصیه می شود( درست نیست  . همچنین از لطیف كردن پوست آن )كه در شبكه های مجازی 

پوست لوسیون بدن مناسب استفاده براي لوسيون بدن براي  نیست  .  برای هستند یا روی آنها قید شده، لوسیون فقط از لوسیون هایی كه مخصوص صورت مواد مالیم تر و با كیفیت بهتر استفاده شود  . حساس صورت باید از لوسیوني حاوي پوست صورت  می توان  بدن،  و  صورت استفاده كرد.صورت 

 ليمو

لیمو ماده اي اسیدي است 

كه می تواند پوست را تحریک 

كند و باعث سوزش پوست و 

در برخی موارد اگزماهای 

شدید شود  . 

 
پراكسيدهيدروژن 

یا نباید روي پوست استفاده شود اما به دلیل ماهیت خورندگي آن، هرگز كردن زخم    ها پراكسیدهیدروژن است، یكي از بهترین مواد براي ضدعفوني )آب اكسيژنه( سوختگي  موجب  تاول مي شود  . زیرا 

 
جوش شيرين

به عنوان  شیرین  از جوش  استفاده 

به  پوست  نیست  .  خوبي  ایده  الیه بردار 

صورت طبیعي داراي یک الیه با ماهیت اسیدي 

است كه از چربي پوست حفاظت مي كند  . اگر ماده 

قوي قلیایي مانند جوش شیرین به پوست برخورد 

كند موجب آسیب دائمي به این الیه می شود و 

از بین مي برد  . در  تعادل اسیدي-قلیایي آن را 

نتیجه این الیه نمي تواند مانند قبل رطوبت 

پوست را حفظ كند و به تدریج پوست 

خشک و ملتهب می شود  .

 وازلين

وازلین براي حفظ رطوبت پوست   هاي 

می شود  .  توصیه  و حساس  بسیار خشک 

عالوه بر این، پوششی مناسب برای جراحاتي 

مانند بریدگي    ها یا جاي گزیدگي حشرات است كه 

نباید در معرض هواي آزاد باشند، اما استفاده از آن 

در طوالنی مدت مناسب نیست  . گرچه اوایل، هنگام 

ستفاده از وازلین، پوست نرم و لطیف می شود، اما به 
ا

مرور با ایجاد الیه     اي ضخیم روي پوست، باعث 

حبس چرك    ها و لک    ها مي شود و خشک و 

لک دار شدن پوست را به دنبال دارد  . 

 الكل

اكسیژنه  آب  مانند  نیز  الكل 

مناسب  جراحات  ضدعفوني  براي 

صورت  پوست  روي  اگر  ولی  است، 

استفاده شود باعث التهاب مي شود  . هرگز 

از این ماده نباید روي صورت به عنوان 

یا ضدعفونی كننده  تسكین دهنده 

استفاده كرد  .

سر اسپري مو )تافت( موي  اسپري  از  نباید  شود و چشم ها بسته نگه داشته یا هر وسیله مناسب دیگري حفاظت اسپري مو برای سر نیز باید صورت با حوله بیماری های تنفسی شود  . حتی هنگام استفاده از چشم    ها نیز خطرآفرین باشد و حتی سبب بروز به پوست آسیب می زند، بلكه می تواند برای صورت استفاده كرد. این كار نه تنها به شدت به عنوان تثبیت كننده آرایش روي پوست هرگز 
شود  .
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»اینقدر درباره کاهش  وزن و انواع رژیم مطالعه کرده ام که اطالعات تغذیه ای فراوانی 
به دست آورده ام اما نمی توانم این دستورها را به کار ببندم. اضافه  وزنم آنقدر زیاد است 
که هر وقت به فکر کاهش  وزن می افتم، ناامید می شوم. مشکل من ضعف اراده و نداشتن 
انگیزه است...« اینها بخشی از صحبت های سارا مومنی است که با 158 سانتی متر قد، 
120 کیلوگرم وزن و شاخص توده بدنی 48 از چاقی مفرط شکایت دارد. این خانم 34 
ساله که سال هاست از خوانندگان »سالمت« است برای رسیدن به وزن مطلوب از متخصصان »سالمت« 

راهنمایی خواسته است.

 فرزانه 
فوالدبند

»میزگرد تناسب اندام« درباره مشکل اضافه  وزن خانم سارا 
مومنی با حضوردکتر محمدرضا مهاجرتهرانی فوق تخصص 
غدد، دکتر علی باغبانیان روان پزشک، دکتر بهروز بیرشک 

روان شناس و دکتر سعید حسینی متخصص تغذیه

کاهش وزن، انگیزه 
می خواهد... ندارم!

به جنبه های مثبت
 کاهش  وزن خودتان فکر کنید

کم کاری تیرویید
چاقی شدید ایجاد نمی کند

قدم به قدم به سمت هدفی که 
در دسترس شماست، حرکت کنید

 دکتر علی باغبانیان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر بهروز بیرشک
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه روان پزشک

نگاه فوق تخصص غدد و متابولیسم

نگاه روان شناس

تا حدودی  را  وزن  اضافه   بیماری،  این  درمان  باشد.  چاقی  عامل  می تواند  تیرویید  کم کاری 
کنترل می کند. عالئمی  مانند پرخوری، پرخوابی و بی تحرکی و ماندن در خانه به هر دلیلی که 
ایجاد شده باشد از نشانه های افسردگی است. ممکن است چاقی باعث افسردگی شده باشد. 
البته برخی افراد هم چاق نیستند و به دالیل دیگر دچار افسردگی می شوند. به هر حال به نظر 
می رسد این خانم عالئم افسردگی را دارند. شاید با درمان و مراجعه به روان پزشک و استفاده 
از داروهای ضدافسردگی مشکلشان حل شود و وزن کم کنند. برخالف این تصور که استفاده 
از داروهای ضدافسردگی باعث افزایش اشتها و افزایش وزن می شود، باید بگویم به دلیل اینکه 
با درمان افسردگی اشتها کم و فعالیت بیشتر می شود، وزن کم خواهد شد. خانم مومنی یک بار 
تجربه کاهش  وزن داشته اند. کاهش  وزن زیاد در مدت کوتاه یک اشتباه فاحش است. احتمال 
ناگهانی احتمال  بیشتر است و در کاهش  وزن های  ماندگاری وزن در کاهش  وزن تدریجی 
برگشت وزن زیاد خواهدبود.  پیشنهاد می کنم خانم مومنی به جای اینکه به جنبه های منفی 
این تجربه فکر کنند و بگویند اگر دوباره وزن کم کنم ممکن است دوباره چاق شوم، جنبه های 
مثبت آن را در نظر بگیرند و بگویند همین طور که یک بار موفق شدم، این بار هم می توانم این 
کار را، البته با سرعت معقول انجام دهم. باید به خاطر داشته باشند که فعالیت فیزیکی کم و 
پرخوری باعث چاقی می شود و چاقی افسردگی به دنبال دارد. از طرفی، افسردگی می تواند 
باعث کم تحرکی، پرخوری و چاقی شود. در این حالت یک چرخه معیوب ایجاد می شود که 

باعث تشدید چاقی و اضافه  وزن می شود.
خانم مومنی باید این چرخه را بشکنند. این کار می تواند با افزایش فعالیت فیزیکی، رعایت رژیم 
غذایی متعادل و درمان افسردگی انجام شود. با توجه به اینکه مقدار اضافه  وزن ایشان باالست 
نباید توقع زیادی داشته باشند و زمان طوالنی برای رسیدن به هدف در نظر بگیرند. کاهش  
وزن سریع و ناگهانی عود سریع و ناگهانی در پی دارد و باعث ناامیدی بیشترشان خواهد شد. 
ایشان باید با یک برنامه ریزی زیرنظر متخصص تغذیه وزن کم کنند. در ذهنشان تصور کنند 
زمانی که وزن کم کرده اند، چقدر راحت تر بوده اند؛ مشکالت و دردهای جسمی شان کمتر شده، 
مشکالت گوارشی نداشته اند، وضع ظاهری، صورت و اندامشان چقدر بهتر بوده و چقدر مورد 
توجه اطرافیان بوده اند. خانم مومنی به جای اینکه به دلیل افزایش وزن خودشان را تنبیه کنند، 
بهتر است به دلیل کاهش  وزن خودشان را تشویق کنند و با خودشان بگویند باز هم می توانم 
بدون اشتباه و با کمک متخصص تغذیه و روان پزشک وزن کم کنم. ما موارد متعددی داریم که 
افراد با رعایت رژیم و ورزش به ویژه شنا و کوهنوردی توانسته اند وزن کم کنند. ایشان در قدم 
اول باید به اعصابشان مسلط باشند و بدانند هرچه این چرخه معیوب ادامه پیدا کند، کارشان 
به مراتب سخت تر می شود. توصیه می کنم چند عکس از زمان الغری  شان بر در و دیوار خانه 
به ویژه آشپزخانه نصب کنند تا با دیدنشان به ادامه رژیم تشویق شوند. خوراکی های پرکالری 
را از دسترسشان دور و گرسنگی شان را با ساالد بدون سس برطرف کنند. با این روش قطعا 

می توانند طی 2 تا 3 ماه آینده 10 کیلوگرم وزن کم کنند و به مرور به وزن مطلوبشان برسند.

این خانم یک بار وزن کم کرده اما نتوانسته اند وزنشان را حفظ کنند. نگه داشتن وزن خیلی 
اما بعد از مدتی خسته  سخت تر از کاهش  وزن است. بسیاری افراد  بارها وزن کم می کنند، 
می شوند و رژیم غذایی و فعالیت بدنی را کنار می گذارند و دوباره چاق می شوند. سرعت 
کاهش  وزن در افراد چاق نباید زیاد باشد. توصیه می شود افراد 0/5 تا 1 کیلوگرم در هفته وزن 
کم کنند. در کل، کاهش  وزن ابتدا راحت تر است، اما بعد از مدتی بدن مقاومت می کند زیرا 
متابولیسم بدن کاهش پیدا می کند و کاهش  وزن سخت و مشکل می شود. به همین دلیل افراد 
از ادامه رژیم و ورزش خسته می شوند و دوباره چاق خواهند شد. این تغییرات وزن و کاهش 
و افزایش متناوب آن عوارض زیادی برای فرد دارد. علت شکست درمان در بیماران چاق، 

مزمن بودن بیماری و طوالنی بودن مدت درمان است.
خانم مومنی باید رژیم غذایی شان را حفظ کنند، فعالیت فیزیکی  شان را افزایش دهند، پیاده روی 
و ورزش کنند و مصرف چربی و مواد پرکالری را کاهش دهند تا بتوانند وزنشان را کم و حفظ 
کنند. ایشان دچار کم کاری تیرویید هستند. کم کاری تیرویید مقداری اضافه  وزن ایجاد می کند، 
اما باعث چاقی شدید نمی شود. معموال بیماری با دارو کنترل می شود و فرد به طور مرتب باید 
بررسی شود.  بهترین روش این است که با ورزش و رژیم غذایی وزن کم کنند. در صورت 
لزوم می توان از دارو نیز کمک گرفت. بر اساس توده بدنی برای درمان چاقی می توان از رژیم، 
دارو یا جراحی استفاده کرد. البته این کار باید بعد از رد بیماری هایی که می تواند باعث چاقی 

شود، انجام گیرد.

کامال مشخص است که خانم مومنی با توجه به قد و وزنشان، اضافه  وزن زیادی دارند، اما 
برنامه کاهش  وزن قبلی شان که در مدت کوتاه مقدار زیادی وزن کم کرده اند، مناسب نبوده 
است. اکنون این مورد را تعمیم می دهند و نتیجه گیری می کنند که اگر دوباره رژیم بگیرند 
ممکن است دوباره چاق شوند. همیشه تاکید می شود که در برنامه های کاهش  وزن فرد با 
کمک متخصص تغذیه شیوه درست غذاخوردن را بیاموزند. در واقع فرد باید بداند می تواند 
تعویق  به  را  برنامه کاهش  وزن  نباید  ایشان  مناسب.  نوع  اندازه و  در  اما  بخورد،  همه چیز 
برنامه  پشتکار  و  اراده  با  و  تقویت  را  انگیزه شان  باید  بلکه  کنند،  فردا  و  امروز  و  بیندازند 
کاهش  وزن را آغاز کنند، بدون فشار و به تدریج وزنشان را کم و به سالمت دست پیدا کنند. 
بگیرند. رویایی فکر  از مشاور کمک  باید  انجام دهند،  را  کار  این  نمی توانند خودشان  اگر 
کنند. یک هدف  به سمت سالمت حرکت  به صورت تدریجی  را درک و  نکنند و واقعیت 
قابل دسترس را مشخص و سعی کنند در یک مقطع زمانی مشخص به این هدف برسند. به 
می رسند.  هدفشان  به  به تدریج  و  می شود  تقویت  انگیزه  شان  پاسخ،  دریافت  با  ترتیب،  این 
برنامه  در  را  تالششان  همه  باید  و  هستند  عامل  مهم ترین  که خودشان  بپذیرند  باید  ایشان 

کاهش  وزن انجام دهند.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تناسب اندام« 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 
تناسب اندام« 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.

خانم مومنی از مشکالتش با رژیم های الغری می گوید:

هر وقت به فکر کاهش  وزن 
می افتم، ناامید می شوم

: وزن مناسب خانم مومنی چقدر است و چقدر اضافه  وزن دارند؟
وزن فردی با قد 158 سانتی متر حداکثر باید 62 کیلوگرم باشد، بنابراین این خانم برای 

رسیدن به وزن مطلوب باید 58 کیلوگرم وزن کم کند.
: خانم مومنی دوست دارند وزن کم کنند اما اضافه  وزن زیاد باعث می شود 
از این کار ناامید شوند و رسیدن به وزن مطلوب را غیرممکن و دست نیافتنی بدانند. 

توصیه شما در این باره چیست؟
نباید به عدد و رقم کار داشته باشند. نباید به رسیدن به وزن 62 کیلوگرم و کاهش  وزن 
58 کیلویی فکر کنند. باید با هدف رسیدن به سالمت، 5 تا 10 درصد وزنشان را کم 
کنند. فعال به زیبایی کار نداشته باشند و هدفشان فقط سالمت بیشتر باشد. در مرحله 
اول بهتر است 6 تا 12 کیلوگرم کاهش  وزن را هدف قرار دهند. به راحتی و بدون 
رژیم سخت می توانند هفته ای 1 کیلوگرم و در 12 هفته اول 12 کیلوگرم وزن کم کنند. 

: چطور این کار را انجام دهند؟
برای کاهش  وزن دنبال رژیم های غذایی عجیب و غریب نروند و الگوی درست 
غذاخوردن را بیاموزند. درست غذاخوردن به معنی رعایت هرم غذایی است. برنامه 
غذایی شان باید طبق هرم غذایی تنظیم شود. باید برنج، نان و ماکارونی را به اندازه مورد 
نیاز مصرف کنند. الزم نیست زیاد گوشت بخورند. مصرف میوه باید در حد معمول باشد. 
می توانند همه چیز بخورند، اما به مقدار مناسب. نکته مهم این است که الگوی درست 
خوردن را بر اساس هرم غذایی رعایت کنند. هرم غذایی نباید شکل درستش را از دست 

بدهد و حالت کاریکاتوری پیدا کند. مثال نباید برنج حذف شود و مصرف گوشت افزایش پیدا کند. 
: خانم مومنی دچار کم کاری تیرویید و پرفشاری خون هستند. با توجه به این مشکالت 

چه توصیه ای دارید؟
اگر وزن کم کنند ممکن است فشارخونشان کاهش پیدا کند و اگر دارو مصرف می کنند، مصرف 
دارویشان کمتر شود. کم کاری تیرویید می تواند 4 تا 5 کیلوگرم اضافه  وزن ایجاد کند. اگر فرد دارو 
مصرف کند، قاعدتا کم کاری تیرویید مانعی برای کاهش  وزن نیست، بنابراین با مصرف دارو بیماری 

فرد کنترل می شود و می تواند به راحتی وزن کم کند. 
: خانم مومنی قبال طی 4 ماه 34 کیلوگرم وزن کم کرده اما با رها کردن 
رژیم و ادامه ندادن ورزش و پیاده روی خیلی سریع به وزن قبلی برگشته اند. این 

روش کاهش  وزن چه عوارضی می تواند در پی داشته باشد؟
روش کاهش  وزنشان نادرست و اشتباه بوده است. ممکن است فرد با رژیم های سخت 
که اغلب شامل حذف کربوهیدرات و مصرف پروتئین است، وزن کم کند اما عالوه بر 
وزن، آب بدن و عضله نیز از دست می رود و سوخت وساز بدن دچار مشکل می شود 
و در نهایت این کاهش  وزن به ضرر فرد خواهدبود. مقاومت بدن در برابر کاهش  وزن 
و کاهش سوخت وساز بدن یکی از عوارض این نوع رژیم های غذایی نادرست است. 
: این خانم می گویند، نمی توانند رژیم بگیرند. توصیه شما به این افراد که 

برای سالمتشان باید وزن کم کنند، اما اراده رژیم گرفتن ندارند، چیست؟
اگر فردی که اراده رژیم گرفتن ندارد به ما مراجعه کند، ابتدا به او رژیم می دهیم. 
اگر رژیم گرفت و وزن کم نکرد، سوخت وساز بدنش را اندازه می گیریم. اگر 
سوخت وساز پایین بود،  باید درمان شود. اگر سوخت وساز بدن طبیعی بود، مشخص 
می شود که می خورد و رژیم را رعایت نمی کند. در این حالت علت رعایت نکردن 
رژیم غذایی را جستجو می کنیم. اگر به دلیل گرسنگی رژیم غذایی را رعایت نمی کند 
برای کنترل گرسنگی به او دارو می دهیم. اگر فرد بگوید وقتی عصبی می شود 
غذا می خورد برای رفع این مشکل دارو تجویز می کنیم. اگر بگوید دوست دارم 
 غذا بخورم و نمی توانم رژیم بگیرم، دارویی تجویز می کنیم که غذا جذب بدن نشود، بنابراین
با توجه به علت، باید درمان مناسب انجام شود. اگر همه این مراحل را انجام دادیم و فرد 
با رژیم و دارو وزن کم نکرد، آن وقت سراغ روش های دیگر می رویم و دریافت غذا را در 
معده کم می کنیم. این کار باتوجه به نوع خوردن فرد می تواند شامل بالن یا جراحی تنگ 
کردن ورودی معده باشد، بنابراین، روش مناسب با توجه به بررسی هایی که انجام می شود، 

انتخاب خواهد شد.

توصیه ها و هشدارهای دکتر سعید حسینی به سوژه »میزگرد تناسب اندام«

در قدم اول 6 تا 12 کیلوگرم کاهش  وزن را هدف بگیرید

نگاه متخصص تغذیه

: خانم مومنی! از چه زمانی چاق شدید؟
از بچگی اضافه  وزن داشتم و نسبت به همسن و ساالنم درشت تر بودم، اما از سن بلوغ چاق شدم و تا 
18 سالگی وزنم به 102 کیلوگرم رسید. چاقی خیلی آزارم می داد. به همین دلیل با یک رژیم سفت و 
سخت و روزی یک ساعت پیاده روی،  طی 4 ماه 34کیلوگرم وزن کم کردم و وزنم به 68 کیلوگرم رسید.

: چه شد که دوباره چاق شدید؟
چند سال وزنم را حفظ کردم. روزی 1 ساعت پیاده روی و هفته ای 3 روز شنا می کردم. احساس سبکی 
داشتم. لباس هایی که عالقه مند بودم را می پوشیدم و از زندگی ام لذت می بردم، اما متاسفانه به دلیل 
برخی مشکالت دچار افسردگی شدم و به دلیل بی تحرکی و پرخوری، خیلی سریع دوباره چاق شدم.

: مشکل و بیماری خاصی ندارید؟
کم کاری تیرویید دارم و قرص لووتیروکسین مصرف می کنم. چند سالی است که متوجه شده ام، 

فشارخونم باالست، گاهی هم دچار سردرد می شوم.
: برای کاهش  وزن به متخصص تغذیه مراجعه نکرده اید؟

چرا، چند بار به متخصص تغذیه مراجعه کردم اما نتیجه نگرفتم. بیشتر از یک ماه نمی توانم رژیم 
بگیرم. کمی  وزن کم می کنم و بعد دوباره برنامه غذایی ام را کنار می گذارم. رژیم گرفتن در میهمانی و 
مسافرت برایم سخت است و نمی توانم مدت طوالنی رژیم داشته باشم. متاسفانه زیاد غذا می خورم. 
دیر سیر می شوم. دائم به فکر غذاخوردن هستم. وقتی تصمیم می گیرم رژیم بگیرم هوس هر نوع 
غذایی می کنم و دلم می خواهد همه غذاهای پرکالری را بخورم و بعد رژیم غذایی ام را شروع کنم.

: چقدر فعالیت بدنی دارید؟
سعی می کنم روزی 1 ساعت پیاده روی کنم اما بعضی وقت ها دچار حالت افسردگی می شوم و 
چند روز از خانه بیرون نمی روم. دچار پرخوری و پرخوابی می شوم. فقط پای تلویزیون می نشینم 

و هیچ تحرکی ندارم.
: برای درمان افسردگی به روان پزشک مراجعه کرده اید؟

هر بار تصمیم گرفتم به روان پزشک مراجعه کنم دیگران من را منصرف کردند. می گویند: »فایده ای 
ندارد. داروهای اعصاب فقط باعث خواب آلودگی و چاقی بیشتر می شود. خودت باید به خودت 
کمک کنی.« چند ماه پیش یک بار به روان پزشک مراجعه کردم و دارو گرفتم اما تغییری در وضعیتم 

دیده نشد و درنهایت روند درمان را ادامه ندادم.
: حرف یا نکته آخر؟

اینقدر درباره کاهش  وزن و انواع رژیم مطالعه کرده ام که اطالعات تغذیه ای فراوانی به دست آورده ام 
 اما مشکلم این است که نمی توانم این دستورها را به کار ببندم. اضافه  وزنم آنقدر زیاد است که 
هر وقت به فکر کاهش  وزن می افتم، ناامید می شوم. مشکل من ضعف اراده و نداشتن انگیزه کافی 

است که نمی دانم چطور باید آن را حل کنم. از شما می خواهم من را در این زمینه راهنمایی کنید.

کم کاری تیرویید 
می تواند 4 تا 5 
کیلوگرم اضافه  
وزن ایجاد کند 
و اگر فرد دارو 

مصرف کند، 
قاعدتا کم کاری 
تیرویید مانعی 

برای کاهش  
وزنش نیست

بازخوانی مفهوم چاقی و الغری

ادامه از صفحه 25
احتمال ابتالی افراد الغر به بیماری های قلبی کمتر است، اما برخی تحقیقات 
نشان داده  اند آمار مرگ ومیر آنها در صورت ابتال به این بیماری ها باالتر 
از افراد دارای اضافه وزن است. البته این موضوع از اهمیت درمان افراد 
مبتال به اضافه وزن کم نمی کند، بلکه نشان می دهد افراد الغر نیز باید 
از لحاظ عوامل خطر ابتال به بیماری های قلبی و دیابت بررسی شوند.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که وزن مناسب همیشه 
نشانه سالمت نیست. سارکوپنی یکی از بیماری هایی است که باید در 
این زمینه به آن اشاره کرد. این اختالل زمانی ایجاد می شود که فرد دارای 
وزن طبیعی یا کمتر از حد طبیعی است، اما توده عضالنی بسیار کمی 
 دارد. احتمال مرگ ومیر بر اثر بیماری های غیرواگیری مثل بیماری های 
قلبی در افراد مبتال به سارکوپنی بسیار باالتر است، بنابراین تشخیص این 
بیماری اهمیت ویژه ای دارد. افزایش سن باعث کاهش توده عضالنی، 

افزایش توده چربی و کاهش توده استخوانی می شود، بنابراین می تواند 
از عوامل موثر در ابتال به سارکوپنی باشد. سوء تغذیه، دریافت ناکافی 
پروتئین، بی تحرکی، کم کاری تیرویید و مصرف مواد مخدر و الکل نیز 
احتمال ابتال به این بیماری را افزایش می دهد. سارکوپنی در خانم ها 

بیشتر دیده می شود. 
افرادی که بیش از حد الغر هستند، غالبا توده عضالنی بسیار کمی دارند. 
این افراد معموال کارایی و تحرک باالیی ندارند و ممکن است از ضعف 
عمومی و دیگر بیماری ها رنج ببرند. آنها همچنین در معرض ابتال به 
ایمنی  بیماری های عفونی قرار دارند زیرا عموما دچار نقص دستگاه 
بدن هستند. ابتال به بیماری های قلبی نیز در این افراد پیش آگهی بدتری 
دارد، بنابراین اگر نمایه توده بدنی کمتر از 18 باشد، فرد باید حتما برای 
تعیین میزان توده عضالنی بررسی های الزم را انجام دهد و برای درمان 
آن اقدام کند. وزن این افراد نباید فقط با مصرف خوراکی های پرکالری 
مثل نوشابه، بستنی، شیرینی خامه ای و... افزایش یابد. اگرچه با این کار 
اما فقط  عدد نمایه توده بدنی باال می رود و ظاهر فرد بهبود می یابد، 

توده چربی بدن باال می رود. این افراد باید زیر نظر متخصص تغذیه با 
پیروی از الگوی درست غذایی و فعالیت بدنی متناسب، توده عضالنی 
خود را باال ببرند تا از درجه های باالتری از سالمت برخوردار شوند. 

طبق آمار، احتمال بروز بیماری های قلبی و دیابت در مبتالیان به چاقی 
سایر  که  دارند  وجود  هم  چاقی  افراد  اما  است،  بیشتر  اضافه وزن  و 
مشخصه های متابولیکی آنها مثل چربی خون و قندخونشان سالم و طبیعی 
است. البته این موضوع دلیل نمی شود که از اضافه وزن خود غفلت کنند 
و به همین شیوه زندگی ادامه دهند. به هر حال، این افراد نیز بهتر است 
بیماری های  به  ابتال  تا خطر  برسانند  به محدوده طبیعی  را  وزن خود 

غیرواگیر را در آینده کاهش دهند. 
با استفاده از شاخص توده بدنی یا BMI نمی توان توده عضالنی بدن 
فناوری های دیگری کمک  از  باید  دلیل  به همین  اندازه گیری کرد.  را 
گرفت. یکی از روش های استاندارد در این زمینه، استفاده از اشعه ایکس 
است. در این روش از دستگاه هایی مثل دستگاه سنجش تراکم استخوان 
استفاده می شود. متاسفانه این دستگاه ها به فضای بزرگ و هزینه باال برای 

نگهداری و استفاده نیاز دارند. در نتیجه، برای همه افراد قابل دسترسی 
نیستند. یکی دیگر از فناوری های رایج در این زمینه، دستگاه تجزیه توده 
بدنی است. اندازه این دستگاه، کوچک و به راحتی در مطب قابل استفاده 
است. دستگاه تجزیه توده بدنی نشان می دهد چربی و بافت عضالنی به 
چه میزان و به چه شکلی در قسمت های مختلف بدن توزیع شده  اند، 
بنابراین با کمک آن می توان بیماری سارکوپنی را تشخیص داد و برای 
درمان آن اقدام کرد. این دستگاه با مکانیسم بیوامپدانس کار می کند. به 
این ترتیب که حین استفاده از آن، جریان برق ضعیف از یک سو وارد 
بدن شده و از سوی دیگر خارج می شود. البته فرد اصال عبور برق را 
از بدن حس نخواهد کرد. شکل دستگاه نیز مانند 1ترازو با 2دستگیره 
است. فرد باید دستگیره ها را به مدتی کوتاه )کمتر از 1 دقیقه( بگیرد. 
سپس دستگاه براساس مقاومت هایی که در مسیر جریان برق در بدن 
وجود دارد، مقدار و نحوه توزیع بافت های استخوانی، عضالنی، چربی 
و همچنین آب را در بخش های مختلف بدن محاسبه و آن را با میزان 

طبیعی برای سن، جنس و جثه مقایسه می کند.
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»میزگرد زیبایی« درباره مشکل پوستی آقای مازیار با حضور دکتر ابوالفتح محرابیان و امیرهوشنگ احسانی متخصصان پوست و 
دکتر محمدرضا خدایی روان پزشک

سرطان در کمین پوست شماست!
همچنان  و  هنوز  سرطان  نام 
اگرچه  است.  ترسناکی  نام 
پیشرفت های  پزشکی  علم 
امروزه  و  داشته  قابل توجهی 
دیگر از سرطان به عنوان یک بیماری بدون درمان 
نام نمی برند اما هنوز هم بسیاری هستند که ابتال به هر 
نوع سرطانی را مترادف با مرگ زودرس می دانند. 
بسیاری از سرطان های پوستی )از جمله SCC  و  
BCC( از جمله بیماری هایی هستند که اگرچه نام 
سرطان را یدک می کشند اما کامال خوش خیم و 
قابل درمان هستند. »میزگرد زیبایی« این هفته را به 
همین موضوع اختصاص داده ایم. به گفته فرزندان 
آقای مازیار، پدر 70 ساله شان یکی از همان هایی 
است که به شدت از نام سرطان هراس دارند و او 
از آنجا که پس از شنیدن خبر ابتالیش به سرطان 
پوست )BCC از نوع آدنوئید(، خود را در پایان 
خط زندگی می داند، برای درمان بیماری اش نیز 
هیچ اقدامی نمی کند. نظر متخصصان »سالمت« 
را درباره همین بیماری در »میزگرد زیبایی« این 

هفته خواهید خواند.

 سمیه 
مقصودعلی

 پرنیان 
پناهی

یک نگاه گذرا
به شایع ترین انواع سرطان پوست

 دکتر امیر هوشنگ احسانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

چرا و چگونه از پوستمان مراقبت کنیم؟

 دکتر ابوالفتح محرابیان

نگاه متخصص پوست

سرطان  و  رنگدانه ای  سلول های  سرطان  نوع   2 به  پوست  سرطان 
سلول های پایه ای تقسیم می شود. سرطان سلول های رنگدانه ای همان 
مالنوم است که نوع کشنده و بدخیم سرطان پوست است، اما سرطان 
غیرمالنومی سرطان سلول های پایه و سلول های سنگفرشی است که 
خوش رفتار است و خطر مرگ ومیر ندارد. از جمله مهم ترین علل 
ابتال به سرطان سلول های پایه ای، مواجهه طوالنی مدت با آفتاب است. 
داشتن پوست سفید، آفتاب سوختگی های مکرر در دوران کودکی، 
مصرف  و  کلیه  و  کبد  پیوند  به دلیل  ایمنی  سیستم  قدرت  کاهش 
داروهای کاهنده سیستم ایمنی، ابتال به ویروس زگیل دور ناخن و 
زگیل تناسلی یا تماس با آرسنیک و گاز خردل، سوختگی و ضعف 
و بیماری های مزمن پوستی مثل لوپوس هم می تواند احتمال ابتال 
به سرطان سلول های پایه ای و سنگفرشی را افزایش دهد. غیراز این 
افرادی که در کودکی به دلیل کچلی یا قارچ سر، سابقه رادیوتراپی یا 
همان برق گذاشتن را دارند، معموال بیماران بعد از ۴۰ سال شاهد 
ریزش موی دائمی، سفتی پوست سر و تغییر رنگدانه ای و سرطان 

سلول های پایه ای می شوند.
برای درمان این نوع سرطان معموال جراحی توصیه می شود. البته با 
فریز کردن و لیزر هم می توان سرطان سلول های سنگفرشی را درمان 
کرد. برخالف دیگر سرطان ها این نوع، دست اندازی به سایر اندام ها 

ندارد و خوش خیم است.

عدم تمایل به درمان بیماری
از نشانه های افسردگی در سالمندی است

 دکتر محمدرضا خدایی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نگاه روان پزشک

یکی از خصوصیات دوران سالمندی، تغییر عالیم در بروز برخی 
اختالالت است؛ به عنوان مثال، زمانی که فرد جوانی دچار افسردگی 
او می توان تشخیص  تغییر در هیجانات  با  این اختالل را  می شود، 
داد، اما در یک فرد سالمند افسردگی به شکل ناامیدی و ضعف ظاهر 
می شود. مشکل این است که بسیاری از سالمندان برای افسردگی خود 
قداست قائل اند. مثال اگر به یک بیماری دچار شوند دیگر حاضر 
نیستند برای خود خرج کنند و بیشتر دوست دارند این پول را برای 
از  برای درمان درواقع یکی  نداشتن  تمایل  فرزندانشان نگه دارند. 

ویژگی های ابتال به افسردگی در سالمندی است.
در مورد این شخص باید گفت کنار جسم بیمار فکر بیماری هم دارد 
و باید هر 2 را همزمان درمان کرد. به خانواده ایشان توصیه می کنم 
چندان به نظر ایشان در مورد درمان بیماری توجه نکنند و طبق نظر 
پزشک درمان را شروع کنند و به موازات آن با روان پزشک هم مالقاتی 
داشته باشند. باید افسردگی ایشان را درمان کرد و دید منفی اش را از 
بین برد. دید حمایتی می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. این گروه 
از افراد معموال حس می کنند دیگر میان خانواده جایگاهی ندارند و 
اضافی هستند بنابراین باید جایگاه آنها را در خانواده پررنگ کرد تا 
احساس بی فایدگی نکنند. باید نشان داد که وجود آنها و سالمتشان 

برای همه مهم است.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« 
باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

به نظرم صحبت های همکارانم در این »میزگرد زیبایی« کامل بود و من فقط 
می خواهم یک نکته را اضافه کنم. یکی از مهم ترین درس هایی که خوانندگان 
عزیز می توانند با مطالعه این پرونده بگیرند، این است که باید از پوستشان مراقبت 
کنند، وگرنه عوامل مضری که سردسته شان نور خورشید است، می تواند به مرور 
زمان مانند این بیماری یا موارد مشابه را ایجاد کند. به خاطر بسپارید که پوست 
چند کار مهم برای بدن  انجام می دهد و مهم ترینش این است که اولین سد دفاعی 
بدن در برابر عوامل فیزیکی، شیمیایی و ضربه ای است که به بدن ما وارد می شود، 
بنابراین باید از پوست خود محافظت کنیم تا این سد دفاعی از بین نرود و بدن 
بتواند ما را در مقابل عوامل مضر، میکروبی، بیولوژیک، آلودگی های محیطی 
و اشعه ماورای بنفش نورآفتاب که امروزه مقدار آن زیاد است، محافظت کند. 

پوست ما از قسمت های مختلفی تشکیل شده است؛ روی پوست، میان پوست و 
زیرپوست. روی پوست که یک بافت شاخی است، مثل زرهی در مقابل عوامل 
بیرونی یا عوامل درونی آسیب رسان، عمل می کند. مشکلی که در این بیمار ایجاد 
شده، آسیب دیدگی همین زره است و سلول های آن به سمت سرطانی شدن 
می روند. پس مهم ترین عامل بیرونی که باعث بیمار شدن پوست می شود، عوامل 

مضری مثل نور آفتاب یا مواد آلوده کننده ای است که می تواند در هوا یا مواد 
شیمیایی وجود داشته باشد)مثل موادی که در لباس و رنگ ها، مواد شوینده و... 
به کار رفته است.( برخی عوامل درونی هم هستند که از درون باعث این مشکل 
می شوند؛ یعنی اختالل در فیزیولوژی درونی بدن که می تواند روی ساختار 
پوست اثر بگذارد و آن را بیمار کند. با توجه به آلودگی  هوای تهران و شهرهای 
دیگر، می توان گفت امروزه آالینده ها یکی از معضالتی هستند که می توانند 
چه با مکانیسم بیرونی و چه اثر تخریبی درونی باعث بروز بیماری هایی مانند 
حساسیت های پوستی، سرطان، خشکی پوست و ضایعات پیش بدخیم پوست 
شوند. شاید نتوان معضل آلودگی را حل کرد، اما می توان با حذف اثر بد آفتاب 

و دیگر عوامل مضر به سالمت پوست کمک کرد. 
سلول هایی که پوست سالم را تشکیل می دهند، باید این قدرت را داشته باشند 
که میزان معینی از رطوبت را در خود حفظ کنند تا پوست همیشه لطیف باشد و 
شکننده نباشد. بعضی بیماری ها به صورت سرشتی و ژنتیکی یا برخی بیماری ها در 
اثر عوامل بیرونی یا کهولت سن باعث کاهش چربی در رطوبت پوست می شوند 
که در نتیجه لطافت و آب پوست از دست می رود، بنابراین فردی مانند میهمان 

این هفته که تقریبا 7۰ ساله اند، معموال پوست  خشکی دارند و کامال هم طبیعی 
است، ولی مشکل اصلی یا همان زخم موجود مربوط به دوره جوانی ایشان و 
حفاظت نشدن پوست از آفتاب است. شاید خیلی ها بگویند ما چاره ای نداریم 
و باالخره پوست پیر می شود و دچار افتادگی و چروک خواهدشد، اما صحبت 
ما فراتر از اینها و هشدار سالمت است، نه فقط زیبایی. کشور ما آفتاب خیز 
است و بیماری های پوستی برای افرادی که در معرض نور آفتاب قرار می گیرند، 
شایع تر است. یکی از این بیماری ها پیرپوستی است. در حقیقت، افرادی که از 
پوست خود در برابر نور مستقیم آفتاب محافظت نمی کنند، در درجه اول دچار 
پیرپوستی یا پیری زودرس پوست می شوند. این پیری زودرس می تواند خود را 
به صورت لک های پوستی، شلی و افتادگی پوست نشان دهد. همچنین طوالنی 
ماندن در زیر اشعه آفتاب، مثال در افرادی که در معرض نور آفتاب بیشتری قرار 
دارند؛ مثل کشاورزان یا اشخاصی که در بیابان ها کار می کنند، می تواند باعث 
بروز انواع سرطان های پوست شود؛ مثل سرطان سلول های پایه ای پوستی یا 
بازال سل کارسینوما )BCC(، سرطان سلول های سنگفرشی )SCC( و مالنوم 

بدخیم که به ترتیب، طیفی از خوش خیم تا بدخیم را در بر می گیرند.

چگونه از پیری زودرس پوست پیشگیری کنیم؟
دارند،  مازیار که حدود 70 سال سن  آقای  از هم دوره ای های  بسیاری 
می گویند در دوران کودکی  ما حرفی از حفاظت پوست در مقابل آفتاب 
نیستند  نبود و در جوانی هم اصال بدمان می آمد ضدآفتاب بزنیم. کم 
افرادی که نمی دانند محافظت از پوست در مقابل آفتاب صرفا به معنای 
استفاده از ضدآفتاب نیست و فرد باید خودش را به صورت فیزیکی از نور 
مستقیم آفتاب محافظت کند؛ یعنی اگر به محیطی می رود که نور مستقیم 
آفتاب هست، از یک چتر یا کاله لبه دار استفاده کند تا پوست صورت، 
آفتاب کمتری بخورد یا در تابستان لباس های آستین دار و شلوارهای بلند 
بپوشد. استفاده از عینک آفتابی مناسب هم مانع چروک دور چشم می شود 
و نوعی پیشگیری از پیری پوست است. با اینکه پوست ما داربستی به نام 
کالژن دارد و تا حوالی 35 سالگی روند مدام کالژن سازی باعث شاداب 
ماندن پوستمان  می شود، اما پس از آن، در اثر تابش نور آفتاب، روند پیری 
می تواند زودتر ایجاد شود. البته در نگاهی وسیع تر به راه های دیرتر پیر 
شدن پوست می توان نقش عوامل ژنتیکی، مصرف الکل، سیگار، قلیان و 
همچنین مصرف غذاهای فست فودی را نیز در نظر گرفت که این روند را 
تسریع می کنند. تغذیه  مناسب، مصرف آنتی آکسیدان ها، ماهی، لبنیات 
و انواع سبزی و میوه  تازه و رنگی می تواند فرد را در مقابل بیماری های 

پوستی محافظت کند و مانع پیری زودرس پوست شود.

عکس تزئینی است
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قبل از تزریق لب بخوانید!
اخیر،  محبوبیت  پرکننده های لب در سال های  از  استفاده 
پیدا کرده است. در کشور  بین مردم جهان  فوق العاده ای 
انگلستان و تنها در سال گذشته، تمایل به این کار حدودا 23 
درصد بیشتر شده است. مساله ای که شاید از همه نگران کننده تر 
باشد، این است که تقریبا نیمی از عالقه مندان به پرکننده های لب را جوانان 18 
تا 24 ساله تشکیل می دهند و این اتفاق بدون شک از نفوذ افراد مشهور مثل 
هنرپیشه ها در زندگی جوانان نشات می گیرد.با توجه به همین وضعیت، با دکتر 
آنجالی ماهتو، متخصص پوست و نماینده بنیاد پوست بریتانیا، گفت وگوی مفصلی 
درباره پرکننده های لب انجام شده است. در این گفت وگو، دکتر ماهتو، نکات 
مهمی را بازگو می کند که به نظرش، همه افراد باید درباره مساله بحث برانگیز 

پرکننده های لب بدانند. نکاتی که در ادامه با آنها آشنا می شوید.

1. درباره پزشک مورد نظرتان تحقیق کنید
قانون به هیچ فرد غیرمتخصصی اجازه نمی دهد که مواد پرکننده لب را برای 
دیگران تزریق کند. درنتیجه، تزریق پرکننده های لب نمی تواند در هیچ محیطی غیر 
از محیط های کلینیکی و معتبر انجام شود. پس هرگز اسیر این وسوسه نشوید که 
در سالن های زیبایی یا خانه دوستان، نسبت به تزریق پرکننده لب اقدام کنید. اعتبار 
تخصصی و صالحیت فردی که قصد دارد تزریق پرکننده لب را برایتان انجام دهد، 
باید با دقت تمام بررسی شود. پرکننده لب را فقط باید متخصصان پوست واجد 
شرایط یا جراحان پالستیکی تزریق کنند که صالحیتشان از سوی سازمان های رسمی 

تایید شده است. تخصص نداشتن در این کار می تواند باعث آسیب عروق لب و از 
دست رفتن بافت لب به دلیل عفونت ناشی از تزریق نادرست شود.

2. مواد پرکننده لب اثر موقتی دارند
رایج ترین مواد پرکننده ای که برای برجسته کردن لب ها مورد استفاده قرار می گیرند، 
حاوی اسید هیالورونیک هستند. اسید هیالورونیک، ماده ای است که به طور طبیعی 
هم در بدن وجود دارد و زمانی که به لب ها تزریق می شود، می تواند لب ها را 
از 3 جنبه، یعنی شکل، ساختار و حجم، بزرگ تر کند. البته نتایج حاصل از این 
تزریق موقتی هستند و معموال حدود 6 ماه دوام می آورند. بنابراین، افرادی که 
از پرکننده های لب برای بزرگ تر کردن لب ها استفاده می کنند، باید بعد از مدتی 

دوباره این کار را تکرار کنند.

3. پرکننده های لب برای همه مناسب نیستند
از  نظر عملی و کاربردی ممکن است که پرکننده های لب برای همه افراد مناسب 
نباشند. درواقع، باید در سطح جهان یک ارزیابی سراسری روی چهره افراد انجام شود 
تا میزان سازگاری پرکننده های لب میان افراد مختلف دقیقا مورد بررسی قرار بگیرد.
قرار نیست نتیجه حاصل از تزریق پرکننده لب با تصور ایده آلی که در ذهن فرد 
مراجعه کننده وجود دارد، دقیقا منطبق باشد. بنابراین، نتایج نهایی باید براساس 
انتظارات واقع بینانه در نظر گرفته شوند. از منظر سالمت عمومی، پرکننده های لب 
نباید برای افرادی که مبتال به هرپس دهانی یا تبخال فعال هستند، مورد استفاده قرار 

بگیرند. در ضمن، باید هنگام تزریق پرکننده لب برای افرادی که مبتال به اختالالت 
لخته شدن خون، بیماری دیابت و لوپوس هستند، کامال احتیاط کرد.

4. آماده سازی و اقدامات مقدماتی، نقش کلیدی دارند
شما باید قبل از تزریق پرکننده لب، درباره لزوم استفاده یا منع استفاده از داروهای 
تجویزی مختلف یا انواع مکمل ها با متخصص صحبت کنید. مواردی که در ادامه نام 
برده می شوند، نباید قبل از تزریق پرکننده لب استفاده شده باشند؛ داروهای ضدالتهابی 
غیراستروییدی )مثل آسپیرین و ایبوپروفن(، ویتامین E، روغن ماهی، جینسینگ و 
گیاه دارویی جینگو بیلوبا. این عناصر می توانند خون را رقیق کنند و احتمال ایجاد 
کبودی یا خونریزی را در لب ها افزایش دهند. البته استفاده از داروهای ضددرد مانند 
پاراستامول یا کدیین خطری ندارد و قاعدتا نباید باعث بروز هیچ گونه مشکلی شود.

5. تزریق پرکننده لب نباید بیش از حد دردناک باشد
مواد پرکننده لب می توانند با استفاده از سوزن های مختلفی تزریق شوند و انتخاب 
روش تزریق اساسا به تخصص پزشک و تصمیم گیری های تخصصی او بستگی دارد.
برخی از متخصصان قبل از تزریق پرکننده لب، از کرم بی حس کننده در محل 
تزریق استفاده می کنند و اجازه می دهند این کرم حدود 20 دقیقه روی محل مورد 
نظر باقی بماند. روش دیگر، استفاده از یخ برای بی حسی موقت لب هاست. این 
روش، به  جای احساس درد، فقط نوعی احساس ناراحتی در فرد ایجاد می کند 
و در زمان تزریق پرکننده لب فقط حس سوزش به  جا می گذارد. عالوه بر این، 

بسیاری از پرکننده های لب حاوی مواد بی حسی موضعی هستند. بنابراین، همین که 
عمل تزریق شروع می شود، احساس درد هم کاهش می یابد.

6. وقت تعیین شده برای تزریق را با دقت انتخاب کنید
هیچ وقت پرکننده لب را دقیقا قبل از رویدادهای اجتماعی مختلف مانند مراسم 
عروسی یا میهمانی تزریق نکنید. هر چقدر هم که پزشک شما حرفه ای باشد و از 
هر روشی هم که استفاده کند، باز هم نمی توان وجود کمی تورم و حتی کبودی 
را بعد از تزریق پرکننده لب منتفی دانست. البته این حالت ها معموال خیلی سریع 
و با گذشت چند روز از بین می روند، اما همچنان لب ها برای استراحت و بازیابی 

خودشان به زمان نیاز دارند.
باید توجه داشت که در موارد نادر، اسید هیالورونیک می تواند باعث ایجاد واکنش 
در محل تزریق شود. این نوع واکنش ها می توانند برای 1 تا 2 هفته ادامه پیدا کنند.

7. نتایج حاصل از تزریق پرکننده لب می توانند برگشت پذیر باشند
اگر بعد از مدتی به این نتیجه رسیدید که پرکننده لب اصال برای شما مناسب نیست، 
امکان خارج کردن اسید هیالورونیک با استفاده از نوعی آنزیم وجود دارد. تزریق 
ماده ای خاص به  نام هیالورونیداز در قسمت لب ها، عناصر پرکننده لب را از لب ها 
خارج می کند و لب ها را به حالت عادی خودشان برمی گرداند. البته این کار را هم 

باید جراح پالستیک یا متخصصان پوست آموزش دیده در این زمینه انجام دهند.
netdoctor   :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو

چگونهافراطدرمصرفشکربرپوست،مووزیباییتاثیرمنفیمیگذارد؟

یک »شکر« و هشت »شکایت«
می کنیم،  مصرف  شکر  وقتی 
بدنمان  در  زیادی  تغییرات 
ایجاد می شود و هضم، تمرکز، 
سطح انرژی، شکل عادت ماهیانه 
و کیفیت خواب ما از این طریق تحت تاثیر قرار 
نیز  ما  پوست  که  می دانستید  آیا  اما  می گیرد، 
آیا  می گیرد؟  قرار  تحت تاثیر  شکر  مصرف  با 
می دانستید که شکر می تواند پوست ما را مستعد 
قهوه ای،  لک های  چروک،  جوش،  انواع  بروز 
التهاب  و افزایش موهای زائد صورت و بدن کند؟ 
می پرسید چگونه؟ ادامه این مطلب را بخوانید.

1. شکر و التهاب
شکر و بسیاری از مواد غذایی با شاخص گالیسمی 
باال به سرعت در بدن به گلوکز )قند( متابولیزه 
می شوند و مصرف آنها نیز سطح انسولین را باال 
می برد، به دلیل اینکه گلوکز از خون داخل سلول ها 
منتقل می شود، در نتیجه انرژی سلول ها به سرعت 
افزایش  باعث  حال  همین  در  اما  می شود  تامین 

واکنش های التهابی در بدن نیز خواهدشد.

2. شکر و باکتری ها
شکر، مخاط روده را تحریک می کند و باعث بروز 
التهاب گوارشی می شود. باکتری های مضر موجود 
در روده نیز برای تکثیر خود از شکر تغذیه می کنند. 
علل  از  گوارشی  التهابات  و  روده  فلور  اختالل 
شایع برای بروز مشکالت پوستی اند. مواد غذایی 
پروبیوتیک برای اینکه فلور روده را به حالت تعادل 
از بین  درآورند و این قبیل مشکالت پوست را 

ببرند، بسیار مفیدند.

3. شکر و چین وچروک
التهاب ناشی از شکر، آنزیم هایی تولید 
می کند که باعث از بین رفتن تدریجی 
کالژن و االستین می شود بنابراین پوست 
استحکام خود را از دست می دهد و شل 
و چروکیده می شود. شکر هضم شده خود 

را به کالژن پوست می چسباند و به آن حمله 
می کند؛ در نتیجه، سلول های پوست ضعیف 

شده و مستعد آسیب های ناشی از نورخورشید 
و تاثیرات زیست محیطی می شود و همان طور که 
می دانید، چین و چروک وقتی ایجاد می شود که 

ذخیره کالژن پوست به اتمام رسیده باشد.

4. شکر و روزاسه
فرآیندهای التهابی مکرر در بدن و سیستم ایمنی ای 
که بیش از حد فعال  شده، احتمال بروز بیماری 

روزاسه )التهاب و قرمزی مزمن پوست صورت که 
معموال در گونه ها، بینی و پیشانی ایجاد می شود( 
را افزایش می دهد؛ به خصوص واسطه های التهابی 
مانند پروستاگلندین ها، برادی کینین، هیستامین و 

ماده  »پی« که باعث بروز روزاسه می شوند.

5. شکر و موی  زائد
اندازه  به همان  بیشتر شود،  هرچه مصرف شکر 
افزایش یابد و  ممکن است مقاومت به انسولین 
و  و چین  گردن  روی  تیره  لک های  بروز  باعث 
چروک در پوست شود. از دیگر آثار مقاومت به 
انسولین، رشد موهای غیرطبیعی روی صورت و 
بدن )هیرسوتیسم( است که در خانم ها در محدوده 
ناف  و  قفسه سینه  چانه،  ریش،  خط  لب،  باالی 

قابل مشاهده است.

6. شکر و آکنه
مصرف شکر و موادغذایی با شاخص گالیسمی باال 

غالبا باعث اختالالت هورمونی می شود.
شکر باعث باالرفتن سطح قندخون می شود 

که به نوبه خود باعث افزایش سطح 
خواهد  شد.  نیز  انسولین 

انسولین،  افزایش  این 
فعالیت غدد سباسه 

در  )چربی( 
پوست 

را 

که  می کند  تسریع  را  التهاب  روند  و  می برد  باال 
آکنه، لک ها و تغییرات هورمونی غالبا پیامد آن هستند. 
برعکس، مصرف شکر به میزان کم و موادغذایی 
اثر مثبتی بر پوست  پایین،  با شاخص گالیسمی 
و  می یابند  کاهش  بدن  در  التهاب ها  یعنی  دارد؛ 
روند رفع یا درمان آکنه و لکه های پوست سریع تر 
می شود. در نتیجه، هورمون های جنسی و عوامل 

رشد نیز تحت تاثیر قرار می گیرد 
آکنه  درمان  و 

تسریع  می شود.

7. شکر و حساسیت
نان سفید، انواع شیرینی، غذاهای سرخ شده، بستنی، 
گوجه فرنگی،  سس  ماکارونی،  صنعتی،  آبمیوه 
پنیر، مربا، پیتزا، شکر )سفید و قهوه ای( تنقالت 
بسته بندی شده و نوشابه ها اغلب شاخص گالیسمی 
باال و تاثیر منفی بر پوست دارند. هرچه شاخص 
گالیسمی باالتر باشد، به همان اندازه  سطح قندخون 
سریع تر افزایش می یابد. محصوالت لبنی نیز علت 
شایع مشکالت پوستی اند. گاو باردار بخش بزرگی 
است  هورمون  پراز  که  می  کند  تولید  را  شیر  از 
که به واسطه این هورمون ها، غدد چربی در بدن 

می شوند  تحریک 

و احتمال بروز واکنش های حساسیتی و آلرژیک 
فاکتور  انسولین،   - پروژسترون  می یابد.  افزایش 
رشد شبه انسولین )IGF-1( و ترکیباتی که بدن 
 )DHT( به دی هیدروتستوسترون را  آنها  انسان 
تبدیل می کند، نیز اغلب در شیر وجود دارند و قادر 
به تشدید آکنه هستند. شیر مغز ها مانند شیربادام، 
می توانند  و...  شیرفندق  شیرگردو،  شیرنارگیل، 

جایگزین مناسب شیرگاو باشند.

8. شکر و خشکی پوست
شکر، آب را از سلول ها بیرون می کشد و زمینه ساز 
خشکی پوست، پف کردگی و سیاهی دور چشم 

می شود.
EatMoveFeel :منبع

 ترجمه: 
مهشید 
دهقانیان

آیا می دانستید که افراط در مصرف شکر 
می تواند پوست را مستعد بروز انواع 
جوش، چروک، لک ، التهاب و افزایش 
موهای زائد صورت و بدن کند؟ می پرسید 
چگونه؟ این مطلب را بخوانید!

غذاهای دوستدار پوست 
رژیم غذایی غنی از قند و شکر، روند 
آنزیمی  )واکنش  گلیکوزیالسیون 
تسریع  را  پروتئین(  به  قند  اتصال 
خون،  قند  طبیعی  سطح  در  می کند. 
گلیکوزیالسیون کند می شود. راه های 
مختلفی وجود دارد که این روند را 
حمایت می کند و از این طریق ظاهر 

پوست را بهبود می بخشد:
گالیسمی  شاخص  با  موادغذایی   •
پایین در رژیم غذایی خود بگنجانید: 
کامل  کربوهیدرات های  با  موادغذایی 
معموال حاوی شاخص گالیسمی پایین 
هستند و برای پوست مناسب ترند. برنج 
قهوه ای، سبزیجات، حبوبات، آجیل و 

غالت سبوس دار از این قبیل اند.
• موادغذایی سرشار از فیبر مصرف کنید: 
غذاهای پرفیبر کمک می کنند جذب قند 
کند شود. غذاهای سرشار از فیبر عبارت اند 
از بذر کتان، کلم بروکلی، گل کلم، لوبیا، 

سیب و انواع توت ها.
موادغذایی  بخورید:  آنتی اکسیدان   •
با چربی های سالم و آنتی اکسیدان های 
به  و  دارند  ضدالتهابی  تاثیر  فراوان 
کاسته شدن تاثیرات منفی شکر 
روند  و  می کنند  کمک 
درمان لکه های پوستی 
را سرعت می بخشند.

سالم  چربی   •
بخورید: 

چربی های 
سالم 

از  عبارت اند 
روغن زیتون، 
روغن نارگیل، 
و  آووکادو 

انواع توت ها.
میوه  قند   •
قند  بخورید: 
میوه ها  در  موجود 
مصرف  آگاهانه  باید 
مقادیر  مصرف  شوند. 
زیاد میوه ها می توانند تاثیر 
منفی بر پوست داشته باشند. 
فیبر،  کافی  اندازه  به  بدن  اگر 
ویتامین و آنتی اکسیدان  دریافت کند 
برای پوست بسیار پرفایده است. هرچه 
مصرف شکر کمتر شود، احتمال بروز 
چین و چروک، جوش، لک، اختالالت 
روده و بیماری های پوستی نیز به میزان 

بیشتری کاهش پیدا خواهد کرد.
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چرا خانم ها نباید از محصوالت ویژه پوست و موی آقایان استفاده کنید؟

یک »چرا« و هشت »چون«
چندی پیش به مطلبی برخوردم که در آن محصوالت مردانه ای را معرفی کرده بود که خانم ها نیز می توانند استفاده کنند. 
در میان این محصوالت، مواردی پیدا می شد که نه تنها مناسب زنان نبود، بلکه می توانست آسیب زننده باشد. شاید در ظاهر 
پوست زن و مرد تفاوتی نداشته باشند، اما اگر علمی به این موضوع نگاه کنیم، پوست آنها بسیار با هم متفاوت است. در 
»زیبایی« این هفته به 8 دلیلی اشاره می شود که به شما می گوید چرا محصوالت مردانه مناسب پوست زنانه و برعکس نیست.

 دکتر محمدکریم رحیمی
متخصص پوست

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

vi
ep

la
ny

te
ع: 

منب

1( چون پوست آقایان ضخیم  تر است
این اصطالح که می گویند پوست مردان کلفت  تر است، واقعیت دارد. پوست مردان 25 درصد ضخیم  تر از پوست زنان و دلیل آن ترشح هورمون آندروژن 

است. به همین دلیل محصوالت ضد چروک مردانه برای پوست زنان مناسب نیست.

2( چون میزان کالژن در پوست آقایان بیشتر است
میزان تراکم کالژن در پوست مردان بیشتر از پوست زنان است. کاهش تراکم کالژن از جمله دالیل پیری پوست و بروز چین و چروک است. از آنجایی که 
میزان کالژن در پوست زنان کمتر است، پوست آنها 15 سال سریع  تر از پوست مردان پیر می شود. این موضوع دلیل دیگری است که نشان می دهد مصرف 

محصوالت ضد چروک مردانه کارایی کافی برای تحریک ساخت کالژن در پوست زنان و پیشگیری از بروز چین و چروک ندارد.

3( چون پوست آقایان خشن  تر و پرمو  تر است
پوست مردان ضخیم  تر است و کالژن بیشتری دارد و طبیعی است که ساختارش زمخت و خشن باشد. در ضمن موی مردان در مقایسه با موی زنان ضخیم  تر 
است. معموال محصوالت مردانه برای خانم ها قوی تر است و باعث خشکی پوست در آنها می شود. در ضمن تقویت کننده های موی مردانه و شامپوها سبب 

ضخیم شدن مو در خانم ها و حجیم شدن آن نمی شود.

4( چون میزان ترشح چربی در پوست آقایان بیشتر است
بعد از سن بلوغ میزان ترشح سبوم در پوست مردان نسبت به پوست زنان بیشتر است. این موضوع به ترشح آندروژن ارتباط دارد و به همین دلیل است که مردان در 
مقایسه با زنان بیشتر دچار آکنه می شوند و جوش ها در آنها ماندگار  تر است. بعد از یائسگی ترشح سبوم در پوست زنان قطع می شود و به همین دلیل پوست آنها خشک 
و پرچروک می شود. در صورتی که شما پوست آکنه دار و چرب دارید شاید مصرف محصوالت پوست آقایان کمی کمک کننده باشد، اما این درمان همیشگی نیست.

5( چون میزان تعریق در آقایان بیشتر است
مردان در مقایسه با زنان بیشتر عرق می کنند و طبیعی است که ترکیبات عرق روی پوستشان بماند. در ضمن پوست مردان پرمو و احتمال ازدیاد باکتری 
در آن بیشتر است. تمام این مسائل به این معناست که بوی عرق مردان تند  تر و ماندگار  تر است. در صورتی که بوی عرق خانمی تند باشد، استفاده از 

محصوالت خوشبوکننده مردانه می تواند موثر باشد، در غیر این صورت اصال توصیه نمی شود.

6( چون پوست آقایان مثل پوست خانم ها حساس نیست
پوست زنان در مقایسه با پوست مردان حساس  تر است. این موضوع بدان معنی است که پوست زنان در برابر تهاجمات خارجی سریع  تر قرمز و ملتهب 

می شود. استفاده از برخی محصوالت مردانه روی پوست زنان می تواند سبب حساسیت و بروز التهاب در پوست زنان شود.

7( چون آقایان کمتر از خانم ها دچار سلولیت می شوند
میزان چربی زیر پوستی در زنان بیش از مردان است. به همین دلیل احتمال بروز سلولیت در زنان بیشتر است. محصوالت مردانه خاصیت ضدسلولیت ندارند.

8( چون پوست خانم ها از پوست آقایان روشن تر است
پوست خانم ها معموال روشن تر از پوست آقایان است و به همین علت معموال اثر ضدآفتاب و خواص آنتی اکسیدانی کرم های زنانه بیشتر است. از سوی دیگر، پوست 
آقایان در برابر نور خورشید مقاوم  تر است و به همین دلیل پوست زنان سریع  تر پیر می شود. استفاده از ضدآفتاب مردانه هم برای خانم ها مناسب نیست زیرا فرمول 
شیمیایی متفاوتی دارد، اما آقایان می توانند از کرم ضدآفتاب زنانه استفاده کنند زیرا میزان فاکتورهای محافظتی در آن باالتر است. در کل مصرف محصوالت مردانه شاید 

در کوتاه مدت و در سنین جوانی آسیب زننده نباشد، اما به مرور و با باال رفتن سن به نفع خانم هاست که فقط از محصوالت مخصوص بانوان استفاده کنند.
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قاعده طالیی

 حجت االسالم علی اکبر مظاهری
کارشناس دینی و مشاور خانواده

خانم کرمانی، رنجیده از کم توجهی های همسرش، به مشاوره 
آمد و گفت: »تا با هم هستیم، همه توجه اش به من است و من 
هم متوجه اویم، اما هر گاه نزد خویشانش می رویم، گویا من 
را از یاد می برد؛ مثل اینکه نیستم. همه توجه اش معطوف به 
آنها می شود. رنج می کشم، اما نمی توانم چیزی بگویم. جراتش 
را ندارم. می ترسم حسودم بخوانند. خودخوری می کنم، پکر 
می شوم، اخم می کنم. نه تنها به من خوش نمی گذرد، زجرکش 
می شوم. تالش می کنم زودتر به خانه خودمان برگردیم.  تا 
که از نزد آنها برمی گردیم، در همان لحظه های اول، حتی 
پیش از اینکه به خانه برسم، باز حالش خوب می شود و من 
همه چیز او می شوم؛ درست مثل پیش از رفتن به میهمانی 
و اصال متوجه نیست که چه کرده و چه شده. وقتی ناراحتی 
و تغییر حال من را می بیند، با تعجب و کنجکای، علتش 
را می پرسد. همین تغییر حال را هم بعد از بیرون آمدن از 
میهمانی می فهمد. در میهمانی، همین را هم متوجه نیست.

این ندانستن و متوجه نشدنش بیشتر کالفه ام می کند. گویا 
هیچ اتفاقی نیفتاده. من نیز نمی توانم علت اصلی ناراحتی ام را 
بگویم. در خود فرومی روم. زمانی به همین شکل می گذرد. 
بعد نوازشم می کند و می کوشد علت ناشادی ام را کشف 
به تدریج  تا  می شود،  دمغ  او هم  نمی تواند،  و چون  کند 
میهمانی  تا  می شود،  عادی  وضعیت  زمان،  گذشت  با  و 
دیگری پیش آید و باز این بازی تلخ تکرار شود.« خانم 
»دیگر طاقتم  کرمانی همچنان می گفت و من می شنیدم: 
تمام شده و نمی توانم تحمل کنم. نمی دانم چه کنم. گاهی 
به او می گویم: »بیا به مشاوره برویم.« می گوید: »برای چه؟ 
مگر مشکلی داریم؟ »و من می ترسم مساله را به صراحت 
بگویم. می ترسم حسودم بخواند یا در دلش چنین بگذرد.  
تا اینکه با صدزحمت راضی اش کردم که من به مشاوره 
بیایم و نتیجه را به او بگویم و حاال آمده ام. شما می گویید 
چه کنم؟« گفتم: »اغلب چنین است که دیدن یک مشکل و 
ندانستن علت آن، آن مشکل را سنگین تر می کند، اما دانستن 
علت یا اسباب مشکل و بررسی بی طرفانه آن، نیمی از مساله 
را حل می کند و از سنگینی آن می کاهد. تا آدمی با مساله 
پیچیده ای درمی پیچد و سر به دیوار می کوبد و مشت بر 

سر خود می زند و می نالد، نه تنها چیزی از مشکل کاسته 
نمی شود، بلکه درشت تر و سخت تر می شود. پس نخستین 
راه حل یک مساله، یافتن ریشه های آن است. آن گاه تجزیه و 
تحلیل آن و سپس گشودن گره های آن و آن گاه حل نهایی آن.
خانم کرمانی گفت: »اما من نه باعث این مشکل را می دانم 
و نه ریشه های آن را می بینم. فقط رنج آن را می کشم و 
تلخی اش را می چشم. شما در یافتن علت این مشکل و 
حل آن کمکم کنید. برای همین به مشاوره آمده ام.« گفتم: 
که  هست  آدمی  وجود  ساختار  درباره  کلی  قاعده  »یک 
دانستن آن شما را در شناختن علت مساله تان و حل آن 
کمک می کند.« این سخنم برای خانم کرمانی، که ناامید 
و درمانده بود، امیدبخش بود. از این رو، استقبال کرد و 
خواست که آن قاعده را بیان کنم. گفتم: »پیش از بیان آن 
قاعده، از شما سوالی درباره خودتان می پرسم که تامل در 
آن و پاسخ درست و بی طرفانه به آن، زمینه بیان و فهم بهتر 
قاعده را فراهم می کند. از شما می پرسم: »خود شما، در 
موارد مشابه، با همسرتان چگونه رفتار می کنید؟ وقتی با 
حضور همسرتان، نزد پدر و مادر و خویشان و دوستانتان 
می روید و با آنها گرم ارتباط می شوید، رابطه تان با همسرتان 
هیچ تغییری نمی کند؟ همان مقدار که در منزل خودتان و 
هنگام دوتایی بودنتان به او توجه می کنید، نزد دیگران نیز 
همان گونه اید؟  آیا همسرتان، از این بابت، گالیه ای ندارد؟«
خانم کرمانی به اندیشه فرورفت. گویا تاکنون به این موضوع 
نیندیشیده بود. فرصت دادم تا تفکر کند. او خانمی  فهمیده 
و باانصاف بود. نمی خواست بی اندیشه و بی انصاف پاسخ 
دهد. زمان اندیشیدنش طوالنی شد، اما به پایان مسیر نرسید. 
سر بر آورد و گفت: »اجازه می دهید دراین باره بیشتر فکر کنم 
و بعد جواب دهم؟« گفتم: »البته. بهتر است ادامه مشاوره مان 
در جلسه ای دیگر باشد تا مجال تفکر برایتان بیشتر باشد و 
به گونه ای همه جانبه به موضوع بیندیشید.« گفت: »بیان آن 
قاعده چه می شود؟« گفتم: »بماند برای پس از پاسخ شما. 

دیر نمی شود، بلکه زمینه بیانش مهیاتر می شود.«
... و بدین سان، خانم کرمانی رفت تا درباره پرسشی که 

برایش مطرح کردم، تفکر کند.

عکس و مکث

آرمیتا رمضانی محمدی، دختر ۲۱ ساله دانشجوی سال دوم رشته 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که سال گذشته برای انجام عمل 
جراحی زیبایی بینی به کلینیک مرکز جراحی مراجعه کرد، اما در عین 
ناباوری متعاقب عمل ساده زیبایی بینی، در نتیجه قصور پزشکی، 
نبود امکانات پزشکی در مرکز جراحی و نیز نظارت ناکافی در انتهای 
عمل جراحی که ۵ تا ۶ ساعت طول  کشید، درگذشت. بنابر اظهارات 
مادر آرمیتا که در آنجا حضور داشته ، چندین مرتبه تکنیسین برق را 
صدا زده اند ولی کارکنان از اظهارنظر نسبت به وضعیت این دختر 
خودداری کرده اند و در نهایت با حضور مامور کالنتری یوسف آباد، 
خبر فوت از سوی کارکنان مرکز جراحی به اطالع خانواده آرمیتا 
می رسد. با اعالم خبر فوت آرمیتا، بازتاب خبری آن به سرعت در 

رسانه های داخلی، صداوسیما و رسانه های خارجی منعکس شد.
این پرونده ابتدا به دادسرای ویژه قتل ناحیه ۲۷ تهران ارجاع می شود 
به  آرمیتا  متوفیه  جسد  موصوف  دادسرای  بازپرس  دستور  با  که 
مرگ  تامه  علت  خصوص  در  تا  می شود  ارجاع  قانونی  پزشکی 
پزشکی  امور  ویژه  دادسرای  به  درستی  به  پرونده  اظهارنظر شود. 
دادستان عمومی  بازپرسی طرح می  شود.  پنجم  در شعبه  و  ارجاع 
و انقالب تهران به دلیل داشتن جنبه عمومی پرونده مطروحه، طی 
متنی خطاب به سرپرست دادسرای ناحیه ۱۹ تهران، دستور بررسی 
و اعالم نتیجه صادر کرد. طی دستورات و بررسی های سرپرست 
از مرکز جراحی موصوف  بازرسی های متعددی  دادسرای مذکور، 
و  ناگوار  اتفاقات  چنین  از  جلوگیری  و  حادث شده  اتفاق  به دلیل 
استان  قانونی  پزشکی  کل  اداره  نظر  حسب  شد.  آغاز  دلخراشی 
تهران، با توجه به شرح معاینه جسد و کالبدشکافی انجام شده، نتایج 
پرونده  تصویر  بررسی  و  و سم شناسی  آسیب شناسی  آزمایش های 
جراحی  عمل  متعاقب  قلبی  حاد  عارضه  فوت  علت  بیمارستانی، 
بینی تعیین شد. در ادامه، حسب دستور بازپرس شعبه پنجم، برای 
پرونده  تقصیر پزشکان و مدیریت مرکز جراحی،  یا  احراز قصور 
به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شد. نظر به تشکیل 
جلسه کمیسیون، با توجه به بررسی های انجام شده از جمله مطالعه 
مدارک و مستندات، پرونده بالینی متوفیه، گرفتن اظهارات طرفین 
وفق نظریه کمیسیون هیئت 3 نفره، اگرچه انجام جراحی بینی از نظر 
علمی قابل قبول است، اما زمان انجام عمل برای جراحی اولیه بینی، 
از حد معمول بیشتر بوده و این عامل باعث شده به واسطه طوالنی 
شدن زمان جراحی، بیمار به شرایط بیهوشی حساس تر شود و طی 
جراحی، مراقبت های کافی انجام  نشده و در داروهای تجویزشده 
بر  ناکافی  نظارت  همچنین  است.  داشته  وجود  ایراداتی  بیهوشی 
بیهوشی،  داروهای  از  ناکافی  و  نادرست  استفاده  و  بیهوشی  روند 
بیشترین تاثیر را در مرگ متوفیه آرمیتا داشته است. افزون بر این 
بعدی  تاثیر  نسبت  به  فرآیند درمان  بر  نظارت  به دلیل عدم  موارد، 
را داشته که مسوولیت آن متوجه مسوول فنی مرکز جراحی بوده 
است. در نتیجه، مطابق نظریه کمیسیون، به ترتیب، پزشک بیهوشی 
به میزان ۶۰ درصد، مسوول فنی مرکز جراحی به میزان 3۰ درصد و 
پزشک جراح به میزان ۱۰ درصد در فوت آرمیتا نقش داشته اند. به 
نظریه موصوف اعتراض می شود که مجددا کمیسیون ۵ نفره نظریه 

قبلی را عینا تایید می کند. 
و  اعالم  را  تحقیقات  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  بازپرس 
قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. دادیار اظهارنظر نیز با قرار 
صادره موافقت می کند و پرونده با صدور قرار کیفرخواست برای 
هر 3 پزشک مذکور به نسبت و به طور کامل به میزان صد درصد 
در فوت آرمیتا بر اثر قصور پزشکی به دادگاه شهید قدوسی ارجاع 
می شود. پرونده مطروحه برای صدور حکم در شعبه ۱۰۴۴ دادگاه 
نیز  نظام پزشکی  البته در سازمان  مذکور در حال رسیدگی است. 

طرح شکایت شد. 
شعبه  بازپرس  انتظامی،  شکایت  پیگیری  برای  درخواست  حسب 
سازمان  ریاست  به  شرحی، خطاب  طی  موصوف  دادسرای  پنجم 
نظام پزشکی، دستور رسیدگی به تخلفات انتظامی هر 3 پزشک را 
صادر کرد. طی جلسه ای که با حضور پزشکان مذکور و اینجانب 
به عنوان وکیل پرونده آرمیتا، در دادسرای سازمان نظام پزشکی تشکیل 
شد، لوایح تقدیمی، گرفتن اظهارات طرفین و مدارک و مستندات 
ارائه  شده، در نهایت منتج به صدور قرار مجرمیت برای پزشکان 
صدور  با  پرونده  شد.  پزشکی  نظام  سازمان  دادسرای  مرحله  در 
قرار کیفرخواست به هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی ارسال شد 
و برای صدور حکم، در حال رسیدگی است. متاسفانه قانونگذار 
پیرامون جرایم پزشکی، تدبیر و سیاست جنایی، علمی، اصولی و 
هدفمندی را در نظر نگرفته که جنبه پیشگیرانه داشته باشد و تمام 
موارد تقصیر و قصور پزشکی را به یک چشم نگریسته است، حال 
آنکه بهتر بود تقصیر و قصور سبک و سنگین را از هم جدا و برای 
تا از صدور تشتت آرای  هر کدام مجازات جداگانه ای وضع کند 
متفاوت و متعارض جلوگیری شود. با این حال، در خصوص پرونده 
موصوف، نظر به ماده ۶۱۶ باب پنجم  بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسالمی که مقرر می دارد: »اگر قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی 
یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا 
 ۱ از  به حبس  نظامات واقع شود، مسبب  به موجب عدم رعایت 
تا 3 سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم 
محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد«، اختیار میزان 
حبس را با توجه به شدت جرم ارتکابی، اوضاع و احوال پرونده، 
میزان قصور یا تقصیر متهمان و نقش آنها در علت تامه فوت، سابقه 

کیفری و... به قاضی پرونده واگذار کرده است. 
در دنیای کنونی، به ویژه طی سال های اخیر، افزایش دعاوی مسوولیت 
حرفه ای، تالش های قدرتمند موسسات اعتبارسنجی بیمارستانی برای 
ایجاد استانداردهایی برای مراقبت از بیماران بستری، تصویب قوانین 
مسوولیت پذیری  مفهوم  بالینی،  فعالیت های  پژوهش  و  مقررات  و 
پزشکان را نسبت به اعمال خود روشن و قابل فهم کرده است. بر 
سریع  تشخیص  و  سالمت  اهمیت  از  عمومی  آگاهی  افزایش  اثر 
قلبی عروقی،  بیماری های  سرطان،  قبیل  از  گوناگون  بیماری های 
با  پزشکی  حرفه ای  خطای  دعاوی  داخلی،  جراحی های  و  دیابت 
ادعای تشخیص و درمان نادرست، روبه افزایش گذاشته است. طی 
چند سال گذشته، دعاوی ناشی از جراحی های زیبایی به  دلیل رشد 
علمی آن و میل و رغبت مردم، انجام چنین جراحی هایی به سرعت 

در حال گسترش است.
آمار  افزایش  ریشه های  مهم ترین  می توانم  حقوقدان  یک  منظر  از 
نداشتن  وجود  ببینم:  عوامل  این  در  را  پزشکی  قصور  و  تقصیر 
ارتباط منظم و هماهنگ بین کادر درمانی، نبود یا کمبود مهارت و 
آموزش های الزم، کمبود نیرو، نبود یا کمبود نظارت کافی و موثر و 
نیز حمایت نکردن از کارکنان و کادر درمانی و از همه مهم تر تراکم 
می شود  دیده  پرونده ها  از  بسیاری  در  پزشکی.  کادر  باالی  بسیار 
که پزشک معالج پس از انجام عمل جراحی، بیمار را رها کرده و 
فرآیند اقدامات پس از عمل جراحی به پرستاری سپرده است که 
به دلیل حجم فعالیت بسیار زیاد، تغییر شیفت، نداشتن تخصص و 
آگاهی کافی یا مسایلی از این قبیل نتوانسته از بیمار مراقبت کند و 
گاهی همین قضیه، مرگ بیمار را در پی داشته است؛ حال آنکه از 
منظر قانونی و اخالقی، این تعهد اصلی پزشک و تیم درمان است 
مناسب پزشکی  تدابیر  مراقبت و  انجام عمل جراحی،  از  که پس 
را به بیمار ارائه کند؛ به این معنا که بخشی از وظایف و تعهدات 
معالجه   و  جراحی  عمل  از  پس  فرآیند  به  بیمار  قبال  در  پزشک 

مربوط می شود.

مالحظات اخالقي در قبال معلوالن، بخش مهمي از 
دغدغه هاي اخالق پزشکي را شامل می شود. عنوان 
»معلول« اولین مالحظه در این مالحظه هاست. قرار 
نیست افرادی را که به هر دلیل در مسابقه روزگار 
از ما - به ظاهر سالم ها!- عقب افتاده اند معلول 
خطاب کنیم. همان علتي که ایشان را معلول کرده، 
کم وبیش به حساب ما نیز رسیدگي کرده یا خواهد 
کرد. روا نیست کسي را که از بد روزگار فلج شده 
و نخاعش آسیب دیده، معلول خطاب کنیم. نیک 
که بنگریم، تمام روزگار جدال علت و معلول هایي 
از این قبیل است. شاید واژه کم توان یا بهتر از آن 

»دیگرتوان« براي خطاب به ایشان رواتر باشد.
مالحظه دیگر اینکه روزگار تشک کشتي یا میدان 
مسابقه نیست که کسي را عقب مانده و عقب افتاده 
بخوانیم و دیگري را ناتوان و معلول، بلکه روزگار 
رنگارنگي و تنوع توانایي ها و استعداد هاست. چه بسا 
حادثه،  بِد  و  اتفاق  از  بعد  تازه  کسان  بسیار  که 
استعدادهاي خود را کشف کنند و معناي جدید 
که  کساني  تعداد  بیافرینند.  زندگي  از  اصیلي  و 
روزگارشان پیش از »آن اتفاق«، طبیعي بود، ولي 

معنایي اصیل نداشت، کم نیست.
را  روزمرگي  وقت ها  خیلي  جسمي  بحران هاي 
می ستانند و لحظه ها را پرمعنا می کنند. نکته دیگر 
اینکه باید از ترحم به ایشان بپرهیزیم. ترحم گاهي 
به لحن، چهره و لفظ است و گاهي در رسیدگي 
بیش از حد نمود می یابد. افرادی که از بد حادثه 
دچار مشکل جسمي پایدار شده اند، الزم است به 
قدر مقدور استقالل داشته باشند. حواسمان باشد 
که وابستگي کاذب، »دیگرتواني« را به »ناتواني« 
تبدیل می کند. غایت مواجهه با این افراد، توجه به 
توانایي هاي جدیدي است که پس از به اصطالح 
معلولیت پیدا کرده اند. توانایي هایي از نوع دیگر 
که من و شمایي که به ظاهر سالم هستیم از آنها 

محرومیم.

بازخوانی یک پرونده پزشکی

»دگرتوان« به جای »معلول«

موسیقی به مثابه درمان
 دکتر عاطفه کمالو
روان پزشک

برای  راهی  به عنوان  موسیقی  قدرت  کهن،  زمان های  از 
بود.  شده  شناخته  خوشحالی  و  سالمت  سطح  افزایش 
افالطون، فیثاغورث و حتی پیامبران در کتاب های مقدس، 
از آثار بهبوددهنده و تجدیدکننده موسیقی نوشته اند. تردیدی 
وجود ندارد که موسیقی در طول قرن ها تاثیر زیادی بر جامعه، 
فرهنگ و انسانیت گذاشته و مانند یک زبان جهانی است که 
بر همه سطوح وجود انسانی اثر می گذارد. می توان موسیقی 
را یک وسیله ارتباطی دانست که لذت بخش و بهبوددهنده 
است و مطالعات اخیر در زمینه تاثیر موسیقی بر مغز، آن را 
به عنوان قدیمی ترین روش درمانی مطرح کرده است. پیشرفت  
در زمینه تصویربرداری های عملکردی  مغز کمک کرده که 
اطالعاتی درباره چگونگی فعال شدن بخش های مختلف 
مغز هنگام گوش کردن به موسیقی به دست آوریم. با ادراک  
هارمونی، ملودی و ریتم موزیک، فعالیتی در لوب های فرونتال 
)پیشانی( و پاریتال )آهیانه(شروع و در جهات مختلف به سمت 
نواحی ارتباطی حسی منتشر می شود بنابراین پاسخ مغز به 
موسیقی مانند یک دنیای ادراکی کامل است که همه حواس 
پنجگانه را دربرمی گیرد؛ مثال در حوزه بینایی، تصویری در 
ذهن شنونده تجسم می یابد یا نورون های )سلول های عصبی( 
مغز به ورودی های لمسی حساس تر می شوند. این یافته ها 
پرسشی را بیش از پیش پررنگ  می کند که موسیقی چه تاثیری 

بر سالمت روان دارد؟
مطالعات مختلف به پاسخ این سوال پرداخته و گزارش کرده اند 
که موسیقی )یا به شکل تخصصی  تر، موسیقی درمانی( می تواند 
در تفکر منطقی، مهارت  های خواندن، ابراز احساسات خود و 
پاسخ به احساسات دیگران، تکامل زبان و تکلم، تقویت ارتباط 
با دیگران، کنترل حرکت های ظریف و خشن و... تاثیرگذار 
باشد. شواهد علمی ای وجود دارد که نشان می دهد موسیقی 
به عنوان یک مکمل برای مراقبت طبی و در شرایط بالینی 
متعددی موثر بوده است از جمله بهبود راه رفتن و حرکت 
در بیماران دچار سکته مغزی یا بیماری پارکینسون، بهبود تکلم 
در بیمارانی که مشکل تکلم دارند، کاهش درد و اضطراب در 

اعمال پزشکی و دندان پزشکی در کودکان و کاهش درد در 
بیماری های پیشرفته به عنوان یک درمان تسکینی.

عقب ماندگی ذهنی به عنوان بهره هوشی کمتر از ۷۵-۷۰ و 
کسب نکردن یا تاخیر جدی در شیوه مهارت های انطباقی 
در نظر گرفته می شود. کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم، 
اختالالت پیچیده ای در تکامل مغز و مشکالتی در حوزه های 
تعامل اجتماعی، ارتباطات کالمی و غیرکالمی و رفتارهای 
تکراری دارند. اگرچه در بیماری های یادشده هنوز درمان های 
دارویی که به کنترل نسبی عالئم رفتاری کمک می کنند، رویکرد 
غالب هستند ولی از آنجا که تا به حال نتوانسته ایم علت 
زمینه ای آنها را پیدا و از ایجادشان پیشگیری کنیم، توجه ما 
بیشتر معطوف حوزه درمان است و موسیقی درمانی گزینه 
مناسبی محسوب می شود. موسیقی می تواند محیطی آرام و 
راحت مهیا کند که حوزه های عملکرد هیجانی و شناختی، 
انگیزه و عملکرد حرکتی این کودکان درگیر فعالیت شود. این 
فعالیت به بهبود تکامل زبان و کسب توانایی تکلم، افزایش 
طیف توجه و تمرکز، حفظ تعادل هیجانی و احساسی، کنترل 
واکنش های رفتاری و فرآیند اجتماعی شدن، آگاهی از محیط 
و برقراری ارتباط با دیگران کمک می کند.  این ابزار قدرتمند 
درمانی می تواند نگرش این کودکان را به ناتوانی های خود 
و نگرش جامعه را به آنها تغییر بدهد و با ایجاد مهارت های 
لذت بخش معنادار و مستقل، مشارکت در جامعه و در نتیجه 
کیفیت زندگی شان را افزایش دهد. جنبه خوشایند و لذت بخش 
موسیقی ، نقش مشوقی ایفا می کند که باعث می شود تالش 

کودکان برای شرکت  در این فعالیت ها تقویت  شود.
در حال حاضر موسیقی درمانی برای این کودکان به روش های 
مختلفی انجام می شود. در تمام این روش ها بیمار و درمانگری 
که در این حوزه تخصصی آموزش دیده است، با هم در این 
تجربه شرکت می کنند.  در روش های شنوایی، بیمار و درمانگر 
با هم به یک موسیقی آرامبخش گوش می کنند. در روش های 
فعاالنه، هر ۲ با هم یک موسیقی خلق می کنند و می نوازند. 
مشارکت درمانگر با کودک باعث می شود موسیقی و صدا به 

ایجاد یک رابطه  درمانی قوی کمک کند. الزم است فرکانس 
ضربات آهنگ در دقیقه، صدای ماکزیمم، کالم، شرایط بیمار 
و ترجیحات موسیقیایی او در برنامه ریزی درمانی مدنظر قرار 
گیرد. این روش   درمانی مکمل در بسیاری از نقاط دنیا برای 
این کودکان فراهم شده و تحت تحقیق و بررسی است. نهایتا، 
برای موزیسین، پاداش عمیقی است که فرصت پیدا کند از 

موسیقی برای کمک به غنای زندگی دیگران استفاده کند.
موسیقی می تواند به عنوان یک ابزار حافظه ای برای آموزش 
اطالعات آکادمیک خاصی مثل شماره  تلفن و نشانی به کار 
رود. همراه کردن موسیقی با نشانه های بصری )مثال برای 
یادگیری حروف الفبا( یک روش چندحسی، انگیزه دهنده و 
لذت بخش ایجاد می کند. موسیقی درمانی به بچه های مبتال به 
نشانگان داون کمک می کند مهارت های کالمی و زبانی را در 
زمینه های ارتباط دریافتی و بیانی، انتخاب کردن، حرکت های 
دهاني، مرتب کردن توالی ها، برنامه ریزی حرکتی، ساختار 
جمله، آگاهی فونمیک )واج شناسی(، فهمیدن کالم و الگوهای 
زبانشان گسترش دهند. آوازهای خاص با هدف قرار دادن 
مهارت های حرکتی دهان و برای تمرین دادن به عضالت 
صورت و زبان به کار می رود. مثال یک آواز خاص که برای 
حرف »ب« نوشته شده، تلفظ و برنامه ریزی حرکتی دهان 
مورد نیاز را شکل می دهد. کمک های بصری، عالئم زبانی و 
ابزارهای کمکی به جلسات موسیقی درمانی اضافه می شوند تا 
ارتباط را آسان کنند. موسیقی درمانی ممکن است در تقویت 
مهارت های حرکتی بزرگ مثل نشستن و راه رفتن و تعادل قامت، 
در ایجاد مهارت های حرکتی ظریف، مهارت های خودیاری، 
قدرت اندام فوقانی و تعادل کمک کند. مثال تمرین با آالت 
موسیقی خاص مثل نواختن درام با چکش، مهارت حرکت 
ظریف چنگ زدن را پرورش می دهد. برای موفق و موثرتر 
بودن در جامعه، نیاز داریم اجتماعی باشیم. موسیقی درمانی 
با ارائه یک تجربه مثبت با همساالن و بالغان، فرصتی برای 
یادگیری اجتماعی به کودکان مبتال به نشانگان داون می دهد و 
باعث می شود تصویر بهتری از خود پیدا کنند. آنها با شرکت 

در اجراها و گروه های موسیقی، بیشتر احساس مفید بودن و 
درگیر شدن در جامعه پیدا می کنند. مداخالت موسیقی درمانی، 
موسیقی را برای ایجاد تجربه های رفتاری، اطمینان بخشی و 
حفظ ساختار به کار می برند. کودکان می آموزند چگونه از 
ابزارهای مختلف استفاده کنند، در نواختن آالت  موسیقی با 
دانش آموزان دیگر شریک می شوند، در جلسه موسیقی درمانی 
گروهی نقش رهبری می گیرند و در نوشتن آوازها شرکت 
می کنند. به عالوه، داستان های آوازی اجتماعی خاص می تواند 
مهارت های خاصی مثل برقراری تماس چشمی یا مکالمه 

را هدف قرار دهد و مهارت های اجتماعی را تقویت کند.
تحقیقات نشان داده مبتالیان به اوتیسم به موسیقی پاسخ 
مثبتی می دهند و ممکن است عالقه زیادی به آن نشان دهند. 
بسیاری از بیماران اوتیسم یک استعداد درونی برای موسیقی 
دارند که با توانایی فوق العاده در تشخیص و یادآوری زیر و 
بم صداها و تحلیل قوی موسیقی مشخص می  شود. آوازها 
و تکنیک های موسیقی درمانی به کسب مهارت  های آکادمیک 
در این کودکان مثل شناسایی اعداد، شمارش و حل مساله 
ریاضیات کمک می کند. موسیقی درمانی انگیزه دهنده است و 
می تواند به فرد کمک کند در یک تکلیف برای مدت زمان 
طوالنی تری حضور یابد. موسیقی در هر ۲ نیمکره مغز تحلیل 
می شود بنابراین می تواند عملکرد شناختی را تحریک کند و 
برای آموزش تعدادی از مهارت های زبان و تکلم به کار رود. 
موسیقی به افرادی که زمانی برای برقراری ارتباط ندارند، کمک 
می کند خواسته خودشان را به صورت غیرکالمی بیان کنند 
و اغلب در گسترش ارتباط کالمی و مهارت های کالمی و 
زبانی موثر است. آواز خواندن تکنیک موثری است که برای 
افزایش طول جمله، روانی، سرعت کالم و زیر و بم و بلندی 
صدای تکلمی به کار می رود. همچنین می توان داستان های 
آوازی اجتماعی به خصوصی برای رفتارهای اجتماعی مورد 
نیاز مثل مکالمه با دیگران، بازی های اشتراکی، توجه همزمان 
دونفره به یک موضوع، گوش دادن و پاسخ دادن به دیگران 

و تعامل مناسب با همساالن طراحی کرد.

قلم دست شماست

 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 کریم ایمانی
وکیل دادگستری

دین وسالمت

طب و قانون

الگوی فرزندانمان باشیم
 زهرا سادات صفوی

معلمی می گفت از دیدن تفاوت نگاه بچه های 
امروزی با بچه های دهه های پیش متعجب 
پای  وقتی  روزها،  آن  بچه های  می شوم. 
نوشتن انشا وسط می آمد، پای احساساتشان 
با هر موضوعی وسط بود و به همه چیز 
بااحساس تر نگاه می کردند اما امروزی ها کمتر 
احساساتی می شوند. وقتی به عنوان تکلیف 
انشایی با موضوع بنی آدم اعضای یکدیگرند به 
آنها دادم، بعضی از آنها شعاری نوشته بودند و 
بعضی دیگر از احساس هایی نوشته بودند که 
معلوم بود چندان هم برایشان ملموس نیست.
وقتی از داستان های شاهنامه برایشان می گویم 

نه متاثر می شوند و نه دلشان می سوزد.
منطقی  زیادی  بچه ها  می گفت  خانم  این 
شده اند و وقتی از داستان اسطوره ها و علت 
اسطوره شدنشان برایشان می گویم، بی تفاوت 
به آن گوش می دهند. وقتی از آنها می خواهم 
برای کمک به خانم مسن خدمتگزار بیشتر 
مراقب رعایت نظافت باشند یا کمک کنند 
با هم عیدی برایش بخریم، بعضی  شان نه 
از سر دلسوزی درک موقعیت او، که از سر 
بی تفاوتی یا رودربایستی کمک می کنند. دبیر 
دنیادیده، از تفاوت تربیت نسل امروز و دیروز 
می گفت و اینکه خیلی از رفتار بچه ها، آینه 
تمام نمای پدر و مادرشان است؛ اگر به دیگران 
و مشکالت آنها و گرفتاری شان بی تفاوت 
اگر  می گیرند.  یاد  هم  بچه هایمان  باشیم، 
وقتی در حضور کودک از مشکل فالن آشنا 
می شنویم، بگوییم بهتر است مشکل را نشنیده 
بگیریم یا از اینکه به ما ربطی ندارد، می شنود 
و اگر روزی خودمان کمک بخواهیم، معلوم 
نیست چه برخوردی داشته باشد. کاش روی 
فرهنگمان کار کنیم. نترسیم از احساساتی بودن 
فرزندمان و نخواهیم بی تفاوت بار بیاید تا 
مبادا آسیب ببیند. کاش بدانیم داشتن احساس 
دلسوزی و ترحم و همدردی باعث کمال 
و آرامش روانی خودشان می شود. یادشان 
بدهیم اسطوره هایمان با مهربانی و گذشت 
و فداکاری زنده اند و کاش بدانند آنقدر این 
در جانشان رسوخ کند که از ته دل بخواهند 
عالوه بر دویدن دنبال عناوین اجتماعی، دلشان 

بخواهد اسطوره هم باشند.

حرف آخر

شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج

ستون آخر

این  اما  است  متاهل  و  ساله   3۶ مرتضی 
لذت  جای  به  عمرش  طالیی  روزهای 
بردن از زندگی و پدری برای کودکانش، 
با بیماری سرطان، درد استخوان و دهانی پر 
از تاول، دست و پنجه نرم می کند. بچه هایی 
که به جای دیدن پدری شاد و سرزنده، 
بیماری  اش را نظاره گرند و رنج پدر، افسرده  
و گوشه گیرشان کرده.آقای مرتضی عالوه 
بر غم بیماری و اندوه دیدن حال و روز 
افسرده بچه ها، غم نان هم دارد چون با این 
بیماری ها قادر به کار کردن نیست و ممر 
درآمدی جز بیمه بیکاری و یارانه ندارد. 
او امروز برای گذران زندگی، خرج درمان 
و دارو، پرداخت اجاره بهای خانه اش، به 
کمک من و تو نیاز دارد. اگر می خواهی 
از همین امروز الگوی زیبایی از انسانیت 
برای فرزندانت و بچه های سرزمینت باشی، 
می توانی وجه نقد را به کارت بانک پارسیان 
با شماره ۰۷۵۶-8۰۰۱-۰۶۱۰-۶۲۲۱ به نام 
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی 
و با شماره تلفن ۲۶3۰۱۰۵۴ یا شماره همراه 

۰۹۱۹8۰۱۲۶۷۷ تماس بگیری.
این بیمار با کد ۱۴3۲۴ در موسسه امدادگران 

عاشورا شناخته می شود.
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