
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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