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به بهانه هفته ملی سالمت زنان

نسبت به سالمت زنان حساس باشیم
 مهدیه 
آقازمانی

بروز سرطان در تمام دنیا در حال افزایش است 
و به نظر می رسد تا سال 2030 میالدی موجی 
از انواع سرطان ها را شاهد باشیم. افزایش بروز 
سرطان دالیل مختلفی دارد، می توان گفت 
افزایش سن، شرایط صنعتی شدن جوامع، اینکه 
سموم بیشتری در محیط زیست وجود دارد، 
استرس ها بیشتر است و میزان مرگ ومیر ناشی 
از بیماری های عفونی و حتی غیرواگیر مثل 
بیماری های قلبی- عروقی کمتر می شود، در 
نتیجه آمار سرطان رو به افزایش و یکی از علل مرگ ومیر در 
کل جهان است. در کشور های در حال توسعه افزایش آمار بروز 
سرطان چشمگیر است چون در کشور های توسعه یافته، بروز آن 
بیشتر است ولی مرگ ومیر ناشی از سرطان به دلیل تشخیص به 
موقع کمتر است. در کشورهای در حال توسعه هم بروز سرطان 
بیشتر است و هم مرگ ومیر زیاد است. سرطان های شایع در زنان 
مربوط به جنسیت آنهاست. در مجموع می توان گفت سرطان های 
شایع در زنان، سرطان های پستان، دهانه رحم و کلورکتال است. 
البته میزان سرطان کلورکتال در خانم ها کمتر ولی شایع است. 
آمار بروز سرطان پستان در خانم ها روز به روز باالتر می رود 
و سن بروز پایین تر می آید. در ایران سن بروز سرطان پستان 
یک دهه کمتر از کشور های دیگر است. برخی مخالف این 
آمار هستند چون می گویند هرم سن ما یک دهه پایین تر از 
کشور های توسعه یافته است و جمعیت کشور ما فاصله زنان 
30 تا 40 ساله نسبت به 50 به باال بیشتر است. در هر صورت 
زنان باید نسبت به این سرطان آگاهی داشته باشند چون 1 نفر 
از هر 10 زن دچار این سرطان می شوند. عوامل خطر ابتال به 
این سرطان متفاوت است و کمتر از 5 درصد ژنتیکی است ولی 
باز هم توصیه می شود اگر کسی در فامیل درجه 1 یا 2 سابقه 
ابتال به سرطان پستان را دارد باید به پزشک مراجعه و بررسی 
شود چون سرطان های ژنتیکی در سنین زودتری بروز می کنند 

و سیر بیماری نیز در آنها متفاوت است.
. عوامل هورمونی ابتال به سرطان پستان در زنانی که زیر 12 
سال بالغ و باالی 50 سال یائسه می شوند، زنانی که بیش از 5 
سال دارو های ضدبارداری استفاده می کنند و تاخیر بارداری تا 
30 سالگی از عوامل خطر ابتال به سرطان پستان است چون 
بارداری اول در تکامل بافت پستان بسیار موثر است و آن را 
حفاظت می کند. افرادی که شیردهی نداشته اند، زنانی که بعد از 
یائسگی از قرص های هورمونی استفاده می کنند، چاقی، رژیم 
غذایی پرچرب و کم فیبر و کم تحرکی و استرس در بروز سرطان 
پستان نقش دارد. نکته مهم این است که این سرطان قابل پیشگیری 
است، خانم ها باید آگاه باشند بعد از 20 سالگی پستان های خود 
را ماهانه معاینه کنند و بعد از 30 سالگی برای بررسی به پزشک 
مراجعه کنند و از 40 سالگی ماموگرافی می تواند در تشخیص 
به موقع کمک کننده باشد. همچنین الزم است خانم ها به عالئم 

ابتال به بیماری حساس باشند؛ مثال اگر توده در پستان، عدم 
قرینه شدن پستان ها، ترشح از پستان، کشیدگی و قرمزی نوک 
پستان، درد های مدوام و ترشح آبکی یا خونی را مشاهده کردند 
حتما به پزشک مراجعه کنند. اگر سرطان پستان  در مراحل اولیه 

تشخیص داده شود، قابل درمان است.
سرطان شایع بعدی در خانم ها سرطان دهانه رحم است ولی 
این سرطان نیز قابل پیشگیری است، به گونه ای که بین 11 تا 14 
سالگی می توان واکسن اچ پی وی را تزریق کرد و طبق توصیه 
سازمان جهانی بهداشت، همه دختران در این سن باید واکسن 
بزنند. امنیت دارویی این واکسن در 270 میلیون دوز مصرف شده، 
مشابه عوارض واکسن هپاتیت است. هزینه این واکسن باالست و 
برخی از کشورها آن را وارد چرخه واکسیناسیون خود نکرده اند. 
کشور ما باید برای فراهم کردن این واکسن برای دختران 11 تا 
14 ساله اقداماتی انجام دهد. اگر فردی تا 14 سالگی واکسن 
نزده باشد می تواند تا 26 سالگی آن را تزریق کند ولی تاثیرش 
به اندازه دوره نوجوانی نیست. وقتی در نوجوانی زده می شود، 
سیستم ایمنی قوی تر است و آنتی بادی می سازد، درنتیجه زمانی که 
فرد در   معرض این ویروس قرار نگرفته و بدن آن را شناسایی 
می کند و آنتی بادی خوبی می سازد ولی بعد از 14 سالگی مواجهه 
با این ویروس بیشتر می شود و بدن آنتی بادی خوبی نمی سازد و 
سطح حفاظتی واکسن باال نخواهد بود. البته باید به این نکته اشاره 
کنم که سرطان دهانه رحم هنوز در کشور ما جزو سرطان های 
شایع نیست چون این سرطان حدود 50 سالگی به باال بروز 
می کند اما  بروز ویروس اچ پی وی بین جوانان ما خیلی شایع 
و مانند کشور های غربی است. از آنجایی که این ویروس 15 
تا 20 سال طول می کشد تا بروز پیدا کند، اگر بیماری را خوب 
کنترل کنیم، موارد بروز کاهش پیدا می کند. افراد باالی 21 سال 
برای تست پاپ اسمیر و بعد از 30 سالگی هر 5 سال یکبار دو 
تست  باید انجام  دهند؛ هم پاپ اسمیر و هم تست اچ پی وی. 
زیر 30 سال تزریق انجام نمی دهیم چون سیستم ایمنی خیلی 
قوی است و آلودگی را پاک می کند. اگر مثبت شود، به جواب 

پاپ اسمیر نگاه و سلول های غیرطبیعی را بررسی می کنیم.
سرطان کلورکتال نیز معموال در سنین باالی 50 سال رخ می دهد 
و بیشتر در افرادی دیده می شود که سابقه پولیپ روده دارند 
یا در اقوامشان سابقه آن وجود داشته است. بیماری معموال از 
یک پولیپ شروع می شود بنابراین افرادی که پولیپ دارند باید 
آن را خارج کنند. عالئم آن وجود خون در مدفوع و درد های 
شکمی است که دائم تکرار می شود. کاهش وزن هم می تواند 
هشداردهنده باشد. برخی افراد بیشتر مستعد این بیماری هستند، 
مثل افرادی که کولیک روده دارند. ابتال به این سرطان در آقایان 
بیشتر از کشور های دیگر است. همچنین افرادی که رژیم غذایی 
با فیبر کم دارند و چربی حیوانی بیشتر می خورند بیشتر مستعد 
می شوند. بنابراین باید شیوه زندگی را تغییر دهیم و استرس و 

وزنمان را کنترل کنیم.

سن بروز سرطان پستان در ایران یک دهه زودتر است

 دکتر 
اعظم السادات 

موسوی
رئیس انجمن 

متخصصان زنان

زندگی خانم کارمندی را تصور کنید که دو فرزند دارد و از صبح تا بعد از ظهر در محل کارش 
پشت میز نشسته و نهایتا برای انجام کارهای اداری به اتاق های مجاور می رود. بعد از ظهر به 
منزل برمی گردد و مشغول رسیدگی به بچه ها و کارهای خانه می شود و باید شام درست کند. 
فرصت زیادی ندارد و غذاهایی که سریع تر آماده می شوند در اولویت هستند. بعد از شام نیز  باید 
به بچه ها رسیدگی کند تا سریع تر بخوابند و نهایتا اگر فرصت باشد با همسرش تلویزیون می بیند و از شبکه های 
اجتماعی استفاده می کند. در این روزمرگی که خستگی زیادی هم برای خانم ها به همراه دارد و مدت زیادی 

بیرون از منزل هستند، ماندن در ترافیک، مسوولیت خانه و...، چه میزان تحرک فیزیکی در جهت از بین بردن 
عوامل خطر بیماری ها دارد؟ آیا در این بدوبدو ها خانم ها مدیریت استرس دارند؟  نوع تغذیه آنها در جهت سیری 
شکمی است یا سلولی؟ آیا خانم ها برای تناسب اندامشان وقت می گذارند؟ سالمت روان آنها چقدر در اولویت 
است؟ جواب این سواالت شیوه زندگی خانم ها را تعیین می کند که هم می تواند ضامن سالمت خودشان و هم 
خانواده شان باشد. هر سال هفته پایانی مهر ماه به عنوان »هفته ملی سالمت زنان« از سوی وزارت بهداشت تعیین 

شده تا بهانه ای باشد برای حساس کردن مسووالن، جامعه و خود زنان برای توجه به سالمتشان.

براساس آخرین بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر که در سال 95 انجام شده، در 
کل کشور 13/62 درصد مردان و زنان باالی 18سال در کشور دخانیات مصرف می کنند 
و از این آمار نیز 3/82 درصد زنان باالی 18 سال مصرف کننده دخانیات هستند. نکته مهم 
این است که بیشتر زنان قلیان می کشند تا سیگار. بوشهر بیشترین میزان مصرف دخانیات 
به ویژه تنباکو را در خانم های 18 سال به باال در کشور دارد و کمترین میزان مربوط به ایالم 
است که 0/3درصد از زنان در این استان دخانیات به ویژه قلیان می کشند. بررسی های ما 
نشان می دهد در کل کشور 55/6 درصد زنان و مردان ایرانی باالی 18 سال کم تحرکی دارند؛ 
یعنی کمتر از 600 متر حرکت یا 150 ساعت فعالیت غیرسنگین در ماه دارند و 75 ساعت 
حرکت سریع در ماه )که ضربان قلب را باال ببرد(دارند. در این میان 63/6 درصد خانم ها 
فعالیت بدنی مناسبی ندارند. بیشترین میزان کم تحرکی را زنان بوشهر )80/8 درصد( و 
کمترین میزان کم تحرکی را زنان زنجان دارند. در تهران 64/1 درصد زنان فعالیت بدنی کمی 
دارند و 2/7درصد نیز محصوالت دخانی مصرف می کنند. کم تحرکی و مصرف دخانیات 
به ویژه قلیان عامل خطر برای ابتال به بیماری های غیرواگیر است. در مورد دخانیات باید تاکید کنم عامل 
بیماری های قلبی- عروقی، دیابت، آسم و سرطان هاست و فعالیت فیزیکی کم می تواند به طور مشخص با 
دیابت و بیماری های قلبی- عروقی مرتبط باشد. وزارت بهداشت موظف است تا سال 1404 میزان مرگ ومیر 
ناشی از این بیماری های غیرواگیر را کاهش دهد و رویکرد ما کاهش عوامل خطر این بیماری هاست. فعالیت 
بدنی و کاهش مصرف دخانیات یکی از مهم ترین عوامل خطر بیماری های غیرواگیر است، به ویژه اینکه در 
سال های اخیر مصرف قلیان بین جوانان به خصوص دختران جوان شایع شده است. عالوه بر این 26/7درصد 
زنان باالی 18 سال در کشور چاق هستند؛ یعنی شاخص توده بدنی آنها باالی 30 است. در استان مازندران 
بیشترین میزان چاقی زنان و در استان هرمزگان کمترین تعداد زنان چاق وجود دارد. در تهران 24 درصد 
زنان چاق هستند. عامل خطر دیگر که باید به آن توجه داشته باشیم چاقی شکمی است. در کشور 52/64 
زنان چاقی شکمی دارند که در استان بوشهر باالترین میزان چاقی شکمی در خانم ها و در خراسان جنونی 
کمترین میزان مشاهده شده است. باید بدانیم چاقی شکمی خطرناک تر از چاقی عمومی است، به دلیل اینکه 
انباشته شدن چربی متمرکز در یک جا احتمال ابتال به بیماری های قلبی- عروقی و دیابت را بیشتر می کند. 
بنابراین بسیار اهمیت دارد که خانم ها برای حفظ سالمت خود و خانواده شان شیوه زندگی سالم تری را 
انتخاب کنند، به گونه ای که فعالیت فیزیکی مناسبی داشته باشند و مهم تر آنکه قلیان صدمات بیشتری نسبت 

به سیگار برای خانم ها خواهد داشت بنابراین به باورهای نادرستی که در مورد آن وجود دارد، اعتماد نکنید.

گذشته از همه تفاوت های موجود بین مردان و زنان مانند مواجهات 
متفاوت با عوامل خطر، شیوه و بروز بیماری ها، تاثیرات مرگ ومیر 
و بیماری آنها، یکی از مهم ترین تفاوت های زنان و مردان در 
عرصه سالمت، تفاوت های بیولوژیک و فیزیولوژیکی آنهاست. 
در دوره های مختلف رشد و سنین مختلف عمر از نظر مواجهه 
با عوامل هورمونی متفاوت، قدرت عضالنی، حجم عضالت و 
شرایط خاص جسمانی، تاثیرپذیری آنها از عفونت های آمیزشی و 
نقش های بیولوژیک خاص مانند عادت ماهانه، بارداری، یائسگی و... 
سبب تفاوت مردان با زنان می شود. بلوغ دختران نسبت به پسرها زودتر شروع می شود 
و به طور طبیعی بین 13-9 سالگی رخ می دهد. اولین نشانه جسمی بلوغ در دختران 
مرحله تالرک یا جوانه پستانی است. این مرحله زمان مناسب برای آموزش دختران 
و آماده کردن آنها برای مواجهه با پدیده بلوغ توسط مادر است. سپس مرحله تالرک 
و رشد موهای زائد و پس از آن مرحله منارک یا رویداد عادت ماهانه آغاز می شود. 
در دوران بلوغ دختران، تا قبل از شروع عادت ماهانه، جهش رشدی قابل توجهی نیز 
اتفاق می افتد. همچنین تغییرات روانی مانند میل به گوشه گیری، حساسیت بسیار 
نسبت به انتقاد دیگران، بی قراری، تحریک پذیری- نوسان در خلق و حیای مربوط 
به تغییرات ناشی از بلوغ جنسی - نافرمانی از بزرگ ترها، نداشتن احساس امنیت و 
اعتماد به نفس - تمایل شدید به ارتباط نزدیک با دوستان و گفت وگوهای پنهانی و 
طوالنی با آنها- حساسیت نسبت به آراستگی ظاهر خود و صرف وقت جلوی آینه 
مشاهده می شود. بی تردید دوران فوق که یکی از پرتنش ترین دوره های زندگی هر 
دختری است و توجه ویژه خانواده و مربیان را می طلبد تا نه تنها دختران از امکانات 
و شرایط الزم مانند بهداشت فردی، بهداشت پوست و مو، بهداشت ناحیه تناسلی، 
تغذیه سالم و فعالیت بدنی کافی برای تامین سالمت جسمی برخوردار شوند، بلکه 
بتوانند با آرامش، نشانه ها و تغییرات جسمی و روانی بلوغ را سپری کنند و به مرحله 
بلوغ اجتماعی برسند. نشانگان پیش از عادت ماهانه )PMS( مجموعه ای از عالئم 
جسمی، روانی و احساسات مرتبط با چرخه عادت ماهانه در زنان است. این عالئم 
شامل نوسانات خلقی، حساس شدن پستان ها، هوس خوراکی، خستگی، کج خلقی 

و افسردگی می شود. تخمین زده می شود از هر 4 زنی که در دوران عادت ماهانه 
قرار دارند، 3 نفر این نشانگان را تجربه کنند. بعضی از زنان در 20 سالگی دچار این 
نشانگان می شوند، درحالی که بعضی دیگر اواخر 30 و 40 سالگی دچار این مشکل 
خواهند شد. این نشانگان معموال در الگوی همیشگی و قابل پیش بینی ظاهر می شود. 
در بعضی ماه ها ممکن است عالئم آن شدیدا سخت و در سایر مواقع عادی یا حتی 
به سختی قابل تشخیص شود. این عالئم با تغییرات شیوه زندگی مانند اضافه کردن 
ورزش منظم و مستمر در برنامه روزانه به صورت حداقل 30 دقیقه پیاده روی تند، 
دوچرخه سواری، شنا یا سایر ورزش های ایروبیک، ورزش های آرام کننده عضالت 
و تنفس عمیق، یوگا یا ماساژ، همچنین کاهش مصرف غذاهای نفاخ، نمک و کافئین، 
افزایش مصرف میوه، سبزیجات و غذاهای حاوی کلسیم قابل کنترل است. استراحت 
کافی و پرهیز از استرس نیز کمک کننده است و در مواردی که عالئم آزاردهنده باشند 
می توان با مشورت پزشک از داروهای مناسب استفاده کرد. بارداری و زایمان از 
رویداد های مهیج و لذت بخش در زندگی زنان و از حساس ترین  دوره های زندگي  
یک زن در نظر گرفته می شوند. بارداری تجربه رواني مهمي است که سبب ایجاد 
تغییرات رواني زیادي در زن مي شود و بهداشت روانی زنان در این دوره به اندازه 
سالمت جسمی، تغذیه و رشدونمو جنین اهمیت دارد. حمایت زنان در دوره بارداری 
و پس از آن از عوامل مهم کمک کننده به ارتقای سالمت مادران و کودکان است و 
می تواند از خطرات مهمی مانند افسردگی و سایکوز پس از زایمان پیشگیری کند 
و لذت مادر شدن زنان را با وقایع ناخوشایندی همراه نکند. یائسگی یا پایان دوره 
باروری زنان یکی از دوره های طبیعی زندگی همه زنان است. خوشبختانه برخالف 
گذشته با افزایش امید به زندگی در زنان کشور، اغلب زنان این دوره را تجربه 
می کنند. بعد از یائسگی خطر ابتال به مشکالتی از قبیل پوکی استخوان، بیماری های 
قلبی- عروقی، بی اختیاری ادرار، کم شدن ترشحات زنانه و افسردگی افزایش می یابد. 
به رغم پدیده های نسبتا ناخوشایند اگر زنان در این دوره از حمایت کافی افراد خانوده 
برخوردار باشند می توانند به آسانی این دوران را سپری کنند و با شیوه زندگی سالم از 
جمله فعالیت بدنی و تغذیه سالم و پرهیز از استعمال هرگونه دخانیات را به سالمت 

بگذرانند و برای ورود به سالمندی سالم آماده شوند. 

سالمت زنان؛ از بلوغ تا یائسگیقلیان، کم تحرکی و چاقی سالمت زنان را تهدید می کند

 دکتر علیرضا 
مقیسی

معاون فنی 
مرکز مدیریت 

بیماری های 
غیرواگیر وزات 

بهداشت و رئیس 
اداره مراقبت 

از بیماری های 
غیرواگیر

 دکتر مطهره 
عالمه

رئیس اداره 
سالمت میانساالن 

وزارت بهداشت



3 سالمت در جهان شماره ششصدوهشتادوهشت  بیست ویک مهرنودوهفت

دانشمندان هشدار دادند، کمبود ید 14درصد از نوزادان را در معرض خطر رشد ناکافی مغز هستند

یددار کردن نمک همچنان مهم است
گزارشی جدید حاکی از آن 
است که کمبود ید در دوران 
بارداری و مراحل اولیه تولد، 
هر سال 19میلیون نوزاد در 
اما  سراسر جهان را با خطر صدمات دائمی 
قابل پیشگیری مغزی روبرو می کند. کمبود ید 
در زمان بارداری می تواند بر رشد فیزیولوژیک و 
عصبی تاثیرات مخرب بگذارد و آی کیو )ضریب 
هوشی( این کودکان را از 10 به 8 نمره برساند. 
به نظر کارشناسان، کمبود حاد ید در سطحی 
وسیع تر، می تواند سرمایه شناختی ملت ها و رشد 

اقتصادی و اجتماعی را تقلیل دهد.
حرکتی جهانی که از دهه 1990 میالدی برای 
جبران کمبود ید مقدار کمی از این ماده را به 
نمک خوراکی اضافه کرد، توانست به خوبی 
این مشکل را مهار و از رشد مغزی کودکان 
سراسر جهان محافظت کند، اما نتایج مطالعه ای 
که چندی قبل منتشر شده، نشان می دهد کار 
مبارزه با کمبود ید هنوز تمام نشده و 14درصد 
از نوزادان هنوز در معرض خطر صدمات مغزی 
قابل پیشگیری ناشی از کمبود این ماده هستند. 
برای حل این مشکل، طی دهه گذشته، آژانس 
کودکان ملل متحد )یونیسف( همراه اتحاد جهانی 
برای تغذیه بهتر )گین( مشغول همکاری هستند.  
گزارش مشترک آنها با عنوان »آینده روشن تر: 
حفاظت از رشد مغزی در مراحل ابتدایی تولد 
با استفاده از نمک یددار« تاثیر افزودن ید به 

نمک غذایی را در 13 کشور بررسی 
کرده است.

ارشد  کارشناس  کوپکا،  رونالد 
تغذیه یونیسف عقیده دارد: »یددار 
اقدام  خوراکی  نمک های  کردن 
موفقیت آمیز بزرگی بود، اما هنوز 
این روند که می تواند طی دهه ها و 
سده ها بر نوع بشر تاثیر بگذارد، کامل 
نشده است. مواد مغذی که کودک 
ابتدای زندگی دریافت می کند، بر 
اثر  عمر  تمام  در  او  مغزی  رشد 
می گذارد و می تواند آینده کامیاب او 
را مخدوش یا شکوفا کند. مهم ترین 
دوره حیاتی رشد کودک و درنتیجه 
از  روز،  کافی، 1000  ید  دریافت 
زمان لقاح تا 2 سالگی است.  تغذیه 
با حمایت، محرک  درست همراه 
فعالیت ها و یادگیری اولیه در فرد 
است و نیز مغز وی را برای تمام 

عمر شکل می دهد.«
ساکنان بسیاری از کشورهایی که ید کافی در 
خاک یا محیط طبیعی آنها وجود ندارد، درمعرض 
کمبود ید قرار دارند. در بسیاری از مناطق، خاک 
به سرعت از ید خالی می شود. خصوصیات 
جغرافیایی هر کشوری تعیین می کند چه مقدار 
ید باید به چرخه غذایی افراد اضافه شود، اما در 
هر صورت اضافه کردن ید به نمک های خوراکی 

برای جلوگیری از کمبود این ماده غذایی ضروری 
است. کارشناسان تغذیه معتقدند، روزانه باید 
5 گرم ید وارد بدن شود و برای دریافت این 
مقدار باید نمک های خوراکی را یددار کرد.

در حال حاضر، در 86درصد خانه ها در کل 
جهان نمک خوراکی یددار وجود دارد و میزان 
استفاده از ید در صنایع غذایی هر روز بیشتر 
می شود. با تمام این اقدامات، چالش کمبود ید 

هنوز در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص 
در کشورهایی که محصوالت غذایی نمکی 
کمی دارند، باقی است. کشورهایی که کمبود 
ید دریافتی در آنها شایع است، شامل برندی، 
مالی، ماداگاسکار، موزامبیک، سودان جنوبی 
و سودان، مناطقی هستند که باید به آنها توجه 

جدی شود.
آخرین گزارش حاکی از آن است که در شرق 

و جنوب آفریقا، میزان پوشش نمک 
یددار 75درصد است، اما نزدیک 
به 4میلیون نوزاد دربرابر کمبود ید 
حمایت نمی شوند. هرچند وضعیت 
پوشش ید در جنوب آسیا دومین 
حدود  است،  جهانی  پوشش 
87درصد، اما میزان بیشتر زادوولد 
است  آن  معنای  به  ناحیه  این  در 
که هنوز 4/3میلیون کودک به دلیل 
کمبود ید دریافتی در معرض خطر 
کاهش عملکرد شناختی قرار دارند.
کوپا می گوید: »تحقیقات ما نشان 
ید  کمبود  کشور  در 20  می دهد، 
در سطح ملی مطرح است. بسیاری 
هستند.  اروپایی  کشورها،  این  از 
اروپای  کشورهای  از  بسیاری  در 
غربی ید مناسب به نمک خوراکی  
اضافه نشده است. حتی در بریتانیا، 
کمبود ید در دوران بارداری مشکل 

بزرگی  شده است.«
معدنی  مواد  تامین کننده  منابع  از جمله  شیر 
برای مردم انگلستان است، اما حاال با کاهش 
مصرف شیر، خطر کمبود ید در برخی گروه ها 
باال رفته است. میزان ید موجود در حبوبات و 
غالت، تخم مرغ و غذاهای دریایی متغیر است 
و در انگلستان، این میزان برای جبران کمبود 

ید کافی نیست.

برای  جهانی  اتحاد  کارشناس  گارت،  گرگ 
تغذیه بهتر )گین(، عقیده دارد: »با تالش جمعی 
دولت ها، صنایع غذایی، جنبش های مدنی و 
دیگران، اکنون در آستانه دریافت ید کافی برای 
همه کودکان جهان قرار داریم، اما برای پایان 
دادن به کمبود ید در جهان، هنوز راه درازی  
پیش روی ماست و امیدواریم با پیوستن بقیه 
نهادها و افراد به این حرکت، بتوانیم میزان 
دریافت ید در مناطق دوردست و صعب الوصول 

را هم بهبود بخشیم.«
به پیشنهاد این گزارش، بهتر است ضمن تدوین 
نظام قوی تر تنظیم کننده برای قوانین مربوط به 
یددار کردن نمک، تالش های مربوط به یددار 
کردن و کاهش میزان مصرف نمک خوراکی 
با برنامه های ملی حمایتی تغذیه کودکان ادغام 
به  دسترسی  برای  پایش  سیستم  یک  نیز  و 
جمعیت آسیب پذیر پیش بینی شود. کمبود ید 
همچنان اولین دلیل قابل پیشگیری صدمات 
مغزی در سراسر جهان است. با هزینه کردن 
ساالنه تنها 0/05 تا 0/02 دالر برای دریافت 
ید کافی برای هر کودک، می توان عالوه بر 
صدمات مغزی، از خسارات اقتصادی بسیاری 
هم جلوگیری کرد. هر دالر آمریکا که برای 
با  شود  هزینه  نوزادان  بدن  به  ید  رساندن 
دالر   30 تقریبا  آنها  آتی  توانایی های  بهبود 

را برمی گرداند.
منبع: گاردین

رئیس جمهور فیلیپین: احتماال سرطان دارم
رودریگو دوترته، رئیس جمهور 73 ساله فیلیپین که عملکرد وی در کشتار قاچاقچیان و خرده فروشان مواد 
مخدر، انتقاد گسترده نهادهای حامی حقوق بشر را برانگیخته، اعالم کرد احتماال به سرطان مبتالست. این 
خبر در حالی منتشر می شود که در ماه های اخیر شایعاتی درباره خستگی های طوالنی و مفرط آقای دوترته 
و احتمال ابتالی وی به یک بیماری سخت پخش شده بود. به گزارش آسوشیتدپرس، رئیس جمهور فیلیپین 
در جریان یک سخنرانی در دانشگاه نظامی مانیل گفت: »باید منتظر بمانم. مایلم به شما بگویم که سرطان، 
سرطان است. اگر نوع سوم ]بدخیم[ باشد، درمانی در کار نیست. نه در این مقام و نه در هیچ جای دیگر، 
تمایلی به ادامه رنج و عذاب ندارم.« آقای دوترته حدود 3 هفته پیش آزمایش های مرتبط با سرطان دستگاه 

گوارشی را پشت سر گذاشته است.
منبع: یورونیوز

نیمی از زنان و یک سوم مردان جهان در معرض خطر سکته مغزی، آلزایمر و پارکینسون
تقریبا نیمی از زنان و یک سوم مردان جهان در معرض خطر سکته مغزی، آلزایمر و پارکینسون هستند.
نتایج مطالعه جدیدی که در دانشکده پزشکی اراسموس هلند روی 12 هزار فرد سالم بزرگسال انجام گرفته 
نشان می دهد 48 درصد زنان و 36درصد مردان 45 سال به باال در طول زندگی خود به یکی از این بیماری ها 
مبتال می شوند. عرفان اکرم، مدیر این پروژه تحقیقاتی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: »نتایج 
این تحقیق نشان می دهد بیماری های مرتبط با مغز تا چه اندازه جدی هستند و باید برای پیشگیری و درمان 
آنها تالش های بیشتری کرد.« افراد شرکت کننده در این مطالعه از سال 1990 میالدی تا سال 2016 میالدی 
تحت نظر بودند. در مدت 26 سال بیش از 5 هزار نفر جان باختند و تقریبا 1500نفر به بیماری زوال عقل مبتال 

شدند که از این تعداد 1300 نفر آلزایمر داشتند. تعداد مبتالیان به پارکینسون نیز 263 نفر گزارش شده است. 
منبع: یورونیوز

فیلیپینهلند

یونیسف

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

امروز همه کارشناسان و حتی مردم عادی 
می دانند باید برای هزینه های درمان و سالمت 
در آمریکا فکری کرد. برای درک بهتر این 
هزینه های رو به افزایش در ایاالت متحده 
ابتدا باید مثالی بزنم. در نظر بگیرید مردی 60 
ساله مبتال به دیابت و اضافه وزن که سیگار 
نمی کشد، از یک حمله قلبی جان به در برده 
است. شاید نیاز به آنژیوگرافی داشته باشد یا 
مثال استنتی که رگ هایش را باز کند. وظیفه 
پزشک این است که رگ ها را باز نگه دارد 
و برای کاهش خطر سکته دومی، 2 انتخاب 
می تواند داشته باشد؛ یکی داروی پالویکس، 
دارویی آزمایش شده برای رقیق کردن خون 
که قیمت هر قرص آن 25 سنت می شود و 

دارویی جدید به نام »بریلینتا« که آن هم برای جلوگیری از 
تشکیل لخته خود موثر است، با قیمت هر قرص 6/5 دالر 

یعنی 25 برابر قرص اولی.
نتایج تحقیقاتی که روی 18 هزار و 600 بیمار قلبی طی 1 
سال انجام گرفته، نشان می دهد داروی بریلینتا حدود 2درصد 
از پالویکس موثرتر عمل کرده، اما آیا پزشک مجاز است 
به دلیل  2درصد عملکرد بهتر، پرداخت هزینه ای 25برابر 
را بر دوش بیمار بگذارد؟ یا باید با تجویز دارویی با تاثیر 
قابل قبول، در مثال ما پالویکس، با 2درصد عملکرد ضعیف تر، 

از بار هزینه های مالی درمان کم کند؟
بسیاری از پزشکان هنگام ترخیص بیمار از بخش کاردیولوژی 
به این سواالت فکر می کنند. برخی عقیده دارند وظیفه 
پزشک ارائه بهترین درمان براساس یافته های علمی است 
و عده ای دیگر می گویند پزشکان باید بتوانند بین درمان 
کارآمد، هزینه های مالی و مسوولیت اجتماعی تعادلی برقرار 
کنند. واقعیت این است که پزشکان برای پاسخ دادن به این 
پرسش ها آموزشی ندیده اند. آیا پزشک واقعا باید به فکر 
انتظاری  هزینه های درمان هم باشد؟ در این زمینه، چه 

می توان از پزشک داشت؟
براساس آخرین مطالعات، آمریکا بین 11 کشور ثروتمند 
جهان بیشترین پول را برای سالمت و درمان مردم خود 
خرج می کند. آمریکایی ها 18درصد از تولید ناخالص داخلی، 
مجموع ارزش کاالها و خدمات نهایی در انتهای زنجیره تولید 
طی یک دوره معین را برای سالمت و درمان خود هزینه 
می کنند. استرالیا، کانادا، دانمارک و ژاپن نیمی از این درصد 

را هزینه می کنند اما موضوع اینجاست که این گشاده دستی 
نتوانسته آن طور که باید و شاید سالمت مردم را به ارمغان 
بیاورد. امید زندگی در آمریکا بین 11 کشور ثروتمند جهان 
در کمترین میزان و مرگ ومیر نوزادان آمریکایی در همین 
گروه، باالترین میزان را دارد. تاثیر هزینه های درمان بر اقتصاد 
ما کمرشکن می شود. شرکت هایی که بخشی از حق بیمه 
کارکنان خود را می پردازند، احتماال گرفتار افزایش هزینه ها 
خواهند شد. چرا ما آمریکایی ها باید هزینه های سرسام آور 
را برای درمانی هزینه کنیم که در کشورهای پیشرفته دیگر 

با هزینه کمتر و بازده بهتر انجام می شود؟
پژوهشگران برای پاسخ به این پرسش از پایه شروع کردند؛ 
هزینه های درمان در آمریکا به شدت باال رفته چون ما به اندازه 
کافی پزشک مراقبت های اولیه نداریم تا گام اول درمان را 
ساماندهی کند؟ جواب منفی است. تعداد پزشکان مراقبت های 
اولیه آمریکا در میانه های جدول 11 کشور پیشرفته جهان 
قرار می گیرد. سوال دوم: آیا مردم ما بیشتر بیمار می شوند؟ 
هم بله، هم نه. آمریکایی ها کمتر سیگار می کشند و کمتر 
الکل مصرف می کنند، اما شیوع چاقی بین آنها بیشتر از بقیه 
کشورهای پیشرفته است. آیا هزینه های درمان ما بیشتر است 
چون ما آمریکایی ها بیشتر درمان مصرف می کنیم؟ به نسبت 
جمعیت نه، ما مردمی هستیم که نصف آلمانی ها به بیمارستان 

می رویم و یک سوم ژاپنی ها با پزشک مشورت می کنیم.
 پس چه چیز برایمان اینقدر هزینه به بار آورده است؟ به 
نظر می رسد، هربار که نزد پزشک می رویم، هزینه ها پشت 
سر هم می آیند. مردم آمریکا بسیار بیشتر آزمایش انجام 

می دهند. ما بیشتر از مردم کشورهای پیشرفته 
به دستگاه های سی تی اسکن و ام آر آی مراجعه 
می کنیم و بیش از سایر کشورهای پیشرفته 
جراحی های گرانقیمت مانند تعویض مفصل 
زانو، جراحی آب مروارید، سزارین و اعمال 
جراحی قلب باز انجام می دهیم. هرچند در برخی 
اعمال جراحی تقریبا با بقیه 11 کشور همسان 
هستیم، درمجموع، بیشترین تعداد جراحی در 
کشور ما انجام می شود، ضمن اینکه بسیاری از 
آنچه در روند جراحی ها انجام می شود، قیمتی 
بیشتر از سایر کشورهای پیشرفته دارد؛ تعجب 
نکنید اگر بگویم،  ام آر آی در آمریکا 1150 دالر 
و در سوئیس 140 دالر است؛ یعنی حدود 
8برابر! برخی از اقدامات گرانقیمتی که در روند 
درمان یا جراحی انجام می گیرند به پیچیدگی هایی منجر 
می شوند که باید هزینه آن پیچیدگی ها را هم پرداخت. از 
قرار معلوم، هرآنچه تا به حال انجام شده، تاثیر اندکی بر امید 
به زندگی داشته است. ایاالت متحده دچار گرفتاری ای شده 
که محققان آن را آزمایش های بیش از حد، تشخیص های 

بیش از حد و درمان بیش از حد نام داده اند.
اگر بتوان بخشی از هزینه های درمان را با اقدامات پزشکی 
حین تشخیص توضیح داد، بخش دیگر هزینه ها حتما برعهده 
هزینه های دارویی است. در آمریکا ساالنه هر کس 1443 
دالر هزینه دارویی دارد. بله، رقم را درست خواندید! این رقم 
باال هم به دلیل قیمت باالی داروها در کشور است و هم به 
دلیل اینکه ما داروهایی را مصرف می کنیم که در بسیاری از 
کشورهای دیگر موجود نیستند. هزینه های اقدامات جراحی 
و داروهای گرانقیمت به کنار، بیشتر داروهای گرانقیمت 
در آمریکا ساخته می شوند، ولی ما برای آنها بیش از سایر 

کشورها باید پول بپردازیم.
پس از آن، محققان سراغ هزینه های کار، دستمزدها و حقوق ها 
رفتند و به این نتیجه رسیدند که پزشکان و پرستاران آمریکایی 
بیش از همکاران خود در کانادا، اروپا و ژاپن درآمد دارند. 
برای اینکه هزینه های تصاعدی درمان در ایاالت متحده مهار 
شوند، می توان از هزینه های غیرضروری کارهای کاغذی 
کم کرد، با مذاکره با شرکت های دارویی قیمت داروها را 
تعدیل یا با اتمام زمان مجوز، انواع ژنریک را روانه بازار 

کرد و از اقدامات پرهزینه و کم فایده پزشکی کاست.
منبع: نیویورک تایمز  

 شرکت »بیواسکارف« شالی تولید 
حساسیت ها،  برابر  در  که  کرده  
آلودگی  و  ویروسی  عفونت های 
هوا مقاوم است و مانند یک ماسک 

می کند. عمل 
از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
»آلودگی  امروزه مساله  اینهبیتت، 
هوا« به یک معضل جهانی تبدیل 

شده است. 
تاکنون راهکارهای بسیاری برای 
که  رفته  کار  به  مشکل  این  رفع 

بوده اند. بی فایده  تقریبا 
در این راستا، شرکت »بیواسکارف«  
اقداماتی  مشکل  این  حل  برای 
زیبا  »شال«  یک  و  داده  انجام 
که  مردمی  برای  که  کرده  تولید 
باالی  آلودگی  با  مکان هایی  در 
هوا زندگی می کنند، مانند ماسک 

می کند.  عمل 
کمک  صاحبش  به  شال  این 
به  آن  از  استفاده  با  می کند 
آلرژن ها  هوا،  آالینده های  جنگ 
)نوعی آنتی ژن که باعث واکنش 
غیرطبیعی و شدید سیستم ایمنی 
می شوند( و عفونت های ویروسی 
سرماخوردگی  عفونت های  مانند 

بروند. آنفلوانزا  و 
شال  این  »بیواسکارف«  شرکت 
تولید  باالیی  رنگی  تنوع  با  را 
کرده  است. این شال در رنگ های 
چریکی  و  سبز  مشکی،  سفید، 

است. شده   تولید 

 یکی از متداول ترین هشدارهایی که 
در تحقیقات تغذیه ای به آن اشاره 
گوشت  مصرف  خطر  می شود 

فراوری شده برای سالمت است.
از  ایسنا، سرطان یکی  به گزارش 
است  خطراتی  شناخته شده ترین 
گوشت  مصرف  از  می تواند  که 

فراوری شده ناشی شود. 
 )WHO( سازمان بهداشت جهانی
نتایج  ارزیابی  و  بررسی  از  پس 
به  یافته های  و  متعدد  مطالعات 
دست آمده از مطالعه روی نمونه های 
حیوانی، گوشت فراوری شده را در 
برای  غذایی سرطان زا  مواد  گروه 

انسان قرار داد.
المللی  بین  آژانس  اعالم  بنابر 
کافی  شواهد  سرطان،  تحقیقات 
وجود دارد که حاکی از تاثیر مصرف 
گوشت فراوری شده بر خطر ابتال 

به سرطان روده است. 
دارد  وجود  شواهدی  همچنین، 
که نشان می دهد مصرف این ماده 
سرطان  به  ابتال  موجب  خوراکی 

معده می شود.
وجود  سرطان  از  دیگری  انواع   
دارند که می توانند با مصرف این 

نوع گوشت مرتبط باشند. 
به تازگی مطالعه ای انجام گرفته که 
نشان می دهد رابطه قوی بین مصرف 
گوشت فراوری شده و خطر ابتال به 

سرطان پستان وجود دارد.

آزمایش های بیش از حد، تشخیص های بیش از حد و درمان بیش از حد، بالی جان نظام سالمت آمریکا شده

درمان بهتر یا ارزان تر؟ 
شالی که به جنگ 

آلودگی هوا می رود!
مضرات گوشت 

فراوری شده برای 
سالمت



میالدی   1979 سال  از 
اکتبر  شانزدهم  تاکنون 
غذا«  جهانی  »روز 
است.  شده  نامگذاری 
این رویداد جهانی که سالیانه در بیش از 
گرفته  دنیا، جشن  در سراسر  150 کشور 
می شود، با هدف بزرگداشت سالروز تاسیس 
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 
آغاز شد اما به مرور و با هدفمند تر شدن، 
پیدا  متفاوت  و  وسیع  بسیار  چشم اندازی 
این روز خاص فرصت  کرد. در حقیقت 
مناسبی است تا افراد عالقه مند بتوانند در 
طول زندگی خود با انجام اقداماتی ضروری 
و موثر گام بزرگی در جهت از بین بردن 
گرسنگی و قحطی بردارند. گرامیداشت این 
رویداد ساالنه عالوه بر اینکه موجب جلب 
نظر افکار عمومی و باال بردن آگاهی می شود، 
و  قحطی  کامل  زمینه ساز حذف  می تواند 
اهمیت  و  نیازمندان  زندگی  از  گرسنگی 
پیدا کردن موضوع امنیت غذایی و داشتن 
رژیم غذایی مغذی برای تمامی افراد نوع 
روز خاص  این  اصلی  تمرکز  باشد.  بشر 
غذا  که  است  موضوع  این  اهمیت  روی 
نیاز بنیادی، اساسی و جزو اصلی حقوق 
بشر است. با این وجود هنوز در سرتاسر 
دنیا 805 میلیون نفر از گرسنگی مزمن رنج 
می برند. آمار تقریبی حاکی از آن است که 
60 درصد از این تعداد زنان و 5 میلیون 
آن، کودکان زیر 5 سال هستند که روزانه 
در اثر سوء تغذیه و مشکالت وابسته به آن، 

جان خود را از دست می دهند.

از سال 1981 میالدی تاکنون، هر ساله در روز 
جهانی غذا عالوه بر برگزاری مراسم مختلف 
کمیسیون ها،  جلسات،  جشن ها،  جمله  از 
فرهنگی  و  آموزشی  برنامه های  و  سمینارها 
در سطوح مختلف شعاری متفاوت برای هر 
سال جدید با هدف جلب نظر بیشتر، در نظر 
شعار مخصوص  مثال  برای  می شود.  گرفته 
سال 1996 میالدی )غذا اولویت اول است( 
و شعار سال 2016 میالدی )مبارزه با گرسنگی 

و سوء تغذیه( انتخاب شده بود و شعار منتخب 
امسال یعنی سال 2018 میالدی رفتار ما آینده 
ما، همزمان با هشتگی با مضمون دنیایی عاری 
از گرسنگی تا سال 2030 میالدی غیرممکن 

نیست، در نظر گرفته شده است.

1. اهداف کلی روز جهانی 
غذا کدامند؟

این اهداف عبارتند از تشویق و 
جلب نظر عموم مردم به تولید 

مواد غذایی و کشاورزی، 
و  اقتصادی  توسعه 
فنی  همکاری های 
کشور های  در 
توسعه،  حال  در 
مشارکت و دعوت 
روستایی  مردم  از 
نقش  یاد آوری  و 
بهبود  در  آنها 
زندگی  شرایط 
با  سایرین  و  خود 
محصوالت  تولید 
سالم، افزایش آگاهی 

عمومی از مشکالت و 
در  گرسنگی  خطرات 

ترویج  و  جهانی  سطح 
در  تکنولوژی  توسعه  و 

برای  غذایی  مواد  زمینه 
پیشرفت جهانی.

2. روز جهانی غذا چگونه 
جشن گرفته می شود؟

در کل، سازمان های مختلف در سراسر جهان 
سعی دارند با همکاری یکدیگر و برگزاری 
پویش ها نظر افکار عمومی را جلب کنند و 
زمینه گرسنگی و  آگاهی در  ترتیب  این  به 
سوء تغذیه را افزایش دهند. برای مثال، یکی 
آمریکا  در  مراسم ها  نوع  این  بزرگ ترین  از 
انجام می شود. بیش از 450 سازمان در سراسر 
ایاالت متحده با راهکارهای مختلف و متفاوت 
این روز را گرامی داشته و جشن می گیرند. 

یکی از این روش ها بر قراری 
کنفرانس های تلفنی بین متخصصان علم تغذیه، 
کشاورزی و اقتصاد است تا با انجام سوال و 
جواب های تخصصی در زمینه غذا و گرسنگی 
به دستاوردهای نوینی دست یابند. عالوه بر این 

مختلف  سازمان های  روش، 
مراسمی اعم از ناهار و شام نیز برگزار می کنند.
صرف نظر از برگزاری مراسم  رسمی، همکاری 
ایده  می تواند  هم  کشاورزان  با  مشارکت  و 
مناسب و خالقانه ای برای جشن گرفتن این 

رویداد جهانی باشد. کشاورزان، تولید  کنندگان 
اصلی مواد غذایی هستند. پس بد نیست با 
بر  عالوه  خاص  روز  این  در  آنها  همیاری 
آشنایی از شیوه های مختلف کشاورزی و 
تولید مواد غذایی با صرف کمی وقت و 
کمک رسانی به آنها قدر دان زحمات 
با  ارزش آنها نیز باشیم. برای مثال، 
با جمع آوری حتی مقدار کمی 
پول به شکل خیر خواهانه 
در حل مشکالت کاری 
آنها  اقتصادی  و 

کمک کننده باشیم.

3. چرا 
رفع کامل 

گرسنگی در 
جهان موجب 

تغییر بنیادی 
در دنیا 

خواهد شد؟
با رفع کامل  زیرا 
گرسنگی در جهان 
می توان ساالنه جان 
کودک  میلیون   3/1
را نجات داد. مادران 
مناسب  تغذیه  با  هم 
می توانند کودکانی سالم تر 
به  ایمنی قوی تر  با سیستم 
دنیا بیاورند. کاهش فقر آهن 
می تواند  هر کشور  در جمعیت 
بازدهی و بهره وری در محیط و محل 
کار را تا 20 درصد افزایش دهد و رفع 
کامل گرسنگی می تواند جهانی امن تر برای 

همگان بسازد.

4. شما برای به صفر رساندن 
گرسنگی در جهان چه کارهایی 

می توانید انجام دهید؟
کمتر غذا دور بریزید، خوب غذا بخورید و 
سعی کنید با پیروی از رژیم غذایی مناسب 
شیوه زندگی سالمی داشته باشید. مطمئن باشید 

انتخاب شیوه پایدار و سالم برای زندگی کلید 
اصلی برای جهانی بدون گرسنگی است. به 
یاد داشته باشید انتخاب های امروز ما اقدامی 
بسیار مهم برای داشتن آینده ای ایمن با امنیت 

غذایی باالست.
باور کنید شما هم می توانید در صورت تمایل 
به سهم خود گامی مهم در این زمینه بردارید و 
آینده ساز جهانی بهتر باشید. برای مثال تا حد 
امکان غذا هدر ندهید و اگر غذا یا خوراک 
به جای دور  باقیمانده ای داشت،  روزانه تان 
ریختن آن را فریز کرده و بعد از آن استفاده 
کنید یا حتی با کمی خالقیت و تغییر از برخی 
مواد آن برای تهیه و آماده سازی وعده غذایی 
برای صرف  که  زمانی  کنید.  استفاده  بعدی 
غذا به بیرون از منزل می روید، اگر احساس 
گرسنگی چندانی ندارید در رستوران بخواهید 
در  یا  کنند  آماده  برایتان  غذا  کمتری  میزان 
صورت اضافه ماندن غذایتان آن  را با خود 
به منزل بیاورید تا مانع دور ریختن و هدر 

رفتن آن شوید.
نکته پایانی اینکه گرسنگی و مشکالت ناشی 
از آن یکی از بزرگ ترین معضالتی است که 
در جهان امروز میلیارد ها نفر با آن دست به 
گریبان هستند اما حل این معضل بزرگ عالوه 
بر مدیریت کارآمد و جهانی، نیازمند مشارکت 
تک تک افراد در قالب اتحاد کلی و جهانی نیز 
است. پس بی شک شما هم می توانید به طور 
کامل تاثیر گذار باشید. درست تصمیم بگیرید 
و همزمان با باور به شعار امسال روز جهانی 
غذا با رفتاری درست آینده ساز جهانی هرچه 

بهتر و سالم تر باشید.
www.greeningtheblue.org :منبع
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 ترجمه: 
سحر نیکزادی

غذا از ابتدایی ترین نیازهای انسان 
و بلکه تمام موجودات زنده است 
و نقش اساسی آن، انکارناشدنی 
از  گرسنگی  غریزه  اشباع  است. 
آغازین روز آفرینش تاکنون، همراه 
آدمی بوده، به طوری که می توان 
گفت پیشرفت های شگفت انسان 
در عرصه صنعت و کشاورزی، 
مدیون پاسخ به همین غریزه ساده و 
ابتدایی است. یافته های علمی حاصل از پژوهش های 
مختلف در چند دهه اخیر بیانگر سهم تردیدناپذیر و 
برجسته تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری هاست. 
آثار  و  انسان  رشدونمو  در  غذا  اهمیت  همچنین 
زیانبار سوءتغذیه بر بهداشت و سالمت افراد از 
یک سو و اقتصاد جامعه از سوی دیگر، اهمیت 
تغذیه را در ارتقای سالمت جامعه نشان می دهد.

شاید همه این حقایق از دیرباز مدنظر مردم دنیا 
بار در سال 1945 میالدی  اولین  برای  بوده ولی 
به افتخار تاسیس سازمان فائو )سازمان خواروبار 
گسترش  آن  هدف  که  متحد(  ملل  کشاورزی  و 
کردن کشاورزی، جنگلداری، شیالت  مدرنیزه  و 
به  کمک  و  همگان  برای  مناسب  غذای  تامین  و 
کشورهای در حال توسعه است، روزی را به عنوان 
»روز جهانی غذا« نامگذاری کرده اند. فائو هر ساله 
در تاریخ 16 اکتبر )24 مهرماه( با برگزاری مراسم 
با شکوهی روز جهانی غذا را که مقارن با سالروز 
تاسیس این سازمان بین المللی است، در اقصی نقاط 
جهان گرامی می دارد. مراسم روز جهانی غذا در 
150 کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران 
با حضور تمام دست اندرکاران چرخه تولید غذا از 
مزرعه تا سفره، برگزار می شود. به همین دلیل این 
رویداد یکی از شناخته شده ترین روزهای موجود 
در تقویم جشن های مهم سازمان ملل متحد است.
میزان  که  است  این  از  حاکی  فائو  گزارش های 
گرسنگی در سطح جهان پس از یک دوره کاهش 
بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. اکنون بیش 
از 815 میلیون نفر در جهان از سوءتغذیه مزمن رنج 
می برند. جنگ، شرایط آب وهوایی وخیم ناشی از 
تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و سرعت فزاینده 
پدیده چاقی و اضافه وزن، مسیر پیشرفت در نبرد 
علیه گرسنگی و سوءتغذیه را با موانع جدی مواجه 
کرده ، در حالی که میلیون ها نفر گرسنه هستند، 600 

میلیون نفر در جهان از چاقی رنج 
می برند و 1/3 میلیارد نفر دیگر نیز 
دچار اضافه وزن هستند. روز جهانی 
غذا برای سال 2018 میالدی، با شعار 
»رفتار ما آینده ما، دستیابی به گرسنگی 
صفر تا سال 2030 امکان پذیر است« 
برگزار می شود. هدف از نامگذاری 
این روز و برگزاری مراسم مختلف، 
افزایش آگاهی و دریافت حمایت های 
بیشتر و همه جانبه برای پایان دادن به 
گرسنگی جهانی است. در ایران نیز 
ارگان های  سازمان ها،  وزارتخانه ها، 
ذی ربط و همه دست اندرکاران چرخه 
تولید غذا از مزرعه تا سفره در این 
روز به برگزاری مراسم می پردازند. 
امسال هفتادوسومین سالی است که 
از  دنیا  در سراسر  غذا  روز جهانی 
جمله ایران برگزار می شود. امیدواریم 
به جای برگزاری مراسم تشریفاتی 
در  حداقل  زمینه،  این  در  غیرموثر 
ایران عزیزمان به بهانه این روز که 
همه مسووالن و دست اندرکاران این 
امر گرد هم می آیند، نگاهی عالمانه 
و عامدانه از منظر سازندگی به این 

موضوع داشته باشیم. البته شرایط و نکات زیر می تواند 
انگیزه های جدی تری در مسووالن امر ایجاد کند:

امنیت غذایی
سازمان ملل در سال 1986میالدی، امنیت غذایی را 
دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات 
از  دور  به  کرد.  تعریف  سالم  داشتن جسم  برای 
زیاد،  تالش های  وجود  با  و  رایج  تعارفات  همه 
در حال حاضر با توجه به شرایط پیچیده و دشوار 
اقتصادی در کشور، امنیت غذایی به خصوص میان 
اقشار آسیب پذیر به شدت تهدید می شود که این 
مساله نیازمند توجه ویژه و آنی از سوی مسووالن 

امر است.

ایمنی غذایی
که  غذایی  اینکه  از  اطمینان  یعنی  غذایی  ایمنی 
مردم جامعه استفاده می کنند، کامال سالم و بدون 

هرگونه آلودگی است. این آلودگی می تواند شامل 
نتایج  آلودگی میکروبی، انگلی و شیمیایی باشد. 
بررسی های علمی نشان می دهد در دهه های اخیر، 
گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی ها، 
آفت کش ها، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در تولید 
اثر  مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، 
داشته  انسان ها  سالمت  بر  انکارناپذیری  و  سوء 
بروز  شامل  بیماری ها  و  آلودگی ها  این  است. 
سونامی  ایجاد  و  مادرزادی  ناهنجاری های  انواع 
انواع سرطان های مختلف و افزایش چشمگیر بار 
آمار،  اساس  بر  است.  گذشته  دهه  در  بیماری ها 
میزان وقوع مسمومیت های ناشی از آلودگی غذا 
در کشورهای در حال پیشرفت 13 درصد بیشتر 
از کشورهای صنعتی است. نظارت بر ایمنی غذا 
از وظایف اصلی و ذاتی نهاد های ذی ربط در دولت 
است. جایی که مردم فی نفسه هیچ نقشی در آن 
براساس  به عنوان مصرف کننده و  ندارند و صرفا 

اعتماد به ایفای نقش سازنده نهادهای 
نظارتی، مواد غذایی را می خرند و 
نخواسته  خدای  می کنند،  استفاده 
چشم پوشی، تسامح، رانت و فساد 
عوارض  می تواند  بخش  این  در 
در  نابخشودنی  و  غیرقابل جبران 

سالمت مردم داشته باشد.

تغییرات اقلیمی
اقلیم در حال تغییر است، کشاورزی 
نیز  باید به تناسب آن تغییر کند. آنچه 
که  است  این  برمی آید،  شواهد  از 
سیاست های جهانی برای تامین غذا و 
انقالب سبز، با وجود آنکه توانسته از 
میزان گرسنگی به میزان قابل توجهی 
بکاهد، ناظر بر پایداری تامین غذا 
یا همان امنیت غذایی پایدار نیست 
به  و غالبا صدمات غیرقابل جبرانی 
است.  کرده  وارد  زیستی  ذخایر 
زاینده   در سطح جهان  نگرش  این 
بسیار  و  جهانی  غذایی  نظام های 
مالی  منافع  به علت  پیچیده است و 
و استراتژیک باالیی که دارد، رقابتی 
عموما غیرعقالنی برای تولید غذا راه 
انداخته و نتیجه  آن، ابهام در تامین غذا به صورت 
پایدار، شیوع رو به رشد چاقی و بیماری های مزمن 

و تخریب وسیع محیط زیست بوده است.
بدین  کشاورزی  سیاست های  ادامه  است  بدیهی 
سیاق، جهان را به جای بهتری برای زندگی انسان 
تبدیل نخواهد کرد و بیم آن می رود عواقب بسیار 
اجتماعی،  فرایندهای  محیط زیست،  برای  جدی 
نیز  ایران  باشد.  داشته  جوامع  امنیت  و  سالمت 
نیست و  تهدیدکننده مستثنی  بسیار  این روند  از 
فعالیت های صنعتی و کشاورزی در آن آثار بسیار 
مخربی بر محیط زیست داشته است. اکنون کشور 
ما هوای گرم تر و اقلیم خشک تری دارد و منابع 
است  جهانی  متوسط  از  کمتر  مراتب  به  آن  آبی 
که به شدت آینده  تامین و امنیت غذایی را تهدید 
می کنند. به عالوه، دیگر زمان آن رسیده تا تفکراتی 
که منحصرا رشد بخش کشاورزی را به عنوان گفتمان 
غالب تامین غذا و امنیت غذایی محور قرار داده اند، 

جای خود را به دیدگاه های متعالی توسعه ای بدهند. 
این تغییر نگرش و استراتژیک نیازمند به کارگیری 
بسیار جامع تری است که  سازوکارهای مدیریتی 
به  را  غذا  تامین  برای  زیستی  منابع  از  بهره وری 
بهینه ترین سطح موجود ارتقا بدهد. یقینا نمی توان 
رشد و توسعه  بخش کشاورزی را مجزا و مستقل 
از دیگر فرایندهای توسعه ای دید. با توجه به تاثیر 
عمیق دیگر بخش های اقتصادی، به خصوص بخش 
صنعت و معدن، بر توسعه  پایدار بخش کشاورزی، 
لزوم به کارگیری رویه های تلفیقی مدیریتی و ارتقای 
هماهنگی و سیاست گذاری های بین بخشی، بیش 

از پیش احساس می شود.

انجمن تغذیه ایران
انجمن تغذیه ایران نیز با وجود پیروی از اهداف 
جایگاه  اعتالی  و  رشد  که  خود  به  مخصوص 
متخصصان تغذیه و رژیم درمانگران است، در این 
خصوص برنامه هایی خواهد داشت. با توجه به ایجاد 
مسائل تغذیه ای جدید در جامعه و رشد روزافزون 
بیماری های غیرواگیر که نقش تغذیه در پیشگیری 
و درمان های حمایتی آنها کامال به اثبات رسیده، 
فعالیت های آموزشی و عملیاتی انجمن در راستای 
پیشگیری و آگاه سازی فعاالن عرصه تخصصی نظام 

سالمت و همچنین اقشار مختلف جامعه است.
البته با توجه به شعاری که برای امسال انتخاب شده، 
نقش جامعه تغذیه و تخصص آنها در امنیت پایدار 
غذایی، بیش از پیش مشهود می شود و انجمن در 
با توصیفی کردن سیاست های کالن  تالش است 
تغذیه ای در سطح کشور، تعبیری مناسب از سالمت 
تغذیه ای و امنیت غذایی در تمام سطوح نظام سالمت 
ایجاد کند. در این خصوص الزم است مسووالن 
امر از تخصص های موجود در حوزه علوم تغذیه 
مانند سیاست گذاری های تغذیه ای و تغذیه در جامعه 

آکادمیک ما رشد یافته اند، بیشتر بهره ببرند.
به  تقویم  در  روزی  اختصاص  اینکه  به  توجه  با 
و  همگان  توجه  جلب  باعث  خاص  موضوعی 
تغذیه  انجمن  می شود،  موضوع  اهمیت  افزایش 
ایران نیز درصدد است که روز جهانی رژیم درمانگر 
نیز  ایران  ماه است، در  اسفند  با 19  که مصادف 
رسمیت دهد و این روز در تقویم به عنوان رژیم 
ثبت میسر نشده و  این  ثبت شود. فعال  درمانگر 

امیدواریم با نظر مساعد مسووالن امر محقق شود.

می خواهیم روز رژیم درمانگر را به ثبت برسانیم

 دکتر 
جالل الدین 
میرزای رزاز
رئیس انجمن 

تغذیه ایران

کمتر غذا دور بریزید، خوب غذا 
بخورید و سعی کنید با پیروی از 

رژیم غذایی مناسب شیوه زندگی 
سالمی داشته باشید. مطمئن باشید 

انتخاب شیوه پایدار و سالم برای 
زندگی کلید اصلی برای جهانی بدون 

گرسنگی است



متاسفانه در ایران تخصصی 
به نام ژنتیک وجود ندارد. از 
طرفی بیماری های ژنتیکی به 
دلیل ازدواج های فامیلی در 
ایران 4 تا 6برابر کشورهای پیشرفته تخمین زده 
می شود. پس تقاضا و نیاز به چنین تخصصی )که 
متاسفانه وجود ندارد( بیشتر می  شود، اما فاصله 
بین نیاز و تخصصی که وجود ندارد، باعث 

می شود مردم ما بیشتر آسیب ببینند.
دکتر بابک بهنام را به واسطه دوستی قدیمی مالقات 
کردم و فرصتی دست داد تا در مدت کوتاهی که 
به ایران آمده بود، گفت وگویی اختصاصی با وی 
داشته باشم. دکتر بهنام، متولد شیراز، دانش آموخته 
پزشکی در ایران است که تخصص ژنتیک خود 
را از دانشگاه لندن دریافت کرده و پس از آن، در 
موسسه ملی سالمت آمریکا فلوشیپ، مطالعات 
تکمیلی، ژنتیک خود را گرفته و 7 سال در 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در سمت استاد 
تدریس کرده و امروز محقق  و دانش آموخته  
ژنتیک بالینی موسسه ملی آمریکاست. او عقیده 
دارد با وجود نیاز به آزمایش ها و بررسی های 
ژنتیکی، نظام سالمت ما آن را جدی نمی گیرد.

: آقای دکتر! اجازه بدهید از ابتدا 
شروع کنیم؛ شما پزشکی خوانده اید. چطور 

به تخصص ژنتیک عالقه مند شدید؟
به خصوص  خیلی ها  که  است  سوالی  این 
همکالسانم در طول سال  ها از همان ابتدایی 
دانشجویی با زبان های مختلف از من پرسیده اند. 
شاید زمانی پاسخ به این سوال که چطور یک 
پزشک سر از رشته ژنتیک درمی آورد، آسان نبود، 
اما در سال های گذشته )2003 میالدی( اتفاقی در 
علم ژنتیک افتاد که کل دانش پزشکی را تحت تاثیر 
خود قرار داد و آن کشف ژنوم )توالی ژنتیکی( 
انسان و ترتیب قرار گرفتن بازهای نوکلئیک 
اسید در ژن ها و ژنوم انسان است. مشخص 
شده انسان ها چند ژن دارند و این ژن ها به چه 
ترکیبی و روی کدام کروموزوم قرار گرفته اند. 
بعد از آن، دانشمندان به دنبال یافتن ارتباط این 
ژن ها با بروز بیماری های مختلف هستند و به 
برخی یافته ها هم رسیده اند که البته این روند 

همچنان ادامه دارد. 
این کشف همان طور که گفتم پزشکی را دگرگون 
کرده است. در زمانی نه چندان دور، حدود 25 سال 
قبل، ژنتیک جزیی از پزشکی بود. در حال حاضر 
ژنتیک آنقدر گسترش پیدا کرده که می توان گفت 
پزشکی به صورت بخشی از ژنتیک درآمده. پایه 
ژنتیکی بسیاری از بیماری ها پیدا و مشخص شده 
هر بیماری به کدام قسمت سلول ارتباط دارد. 
تا همین 3-2 دهه قبل تعداد بیماری هایی که با 
نام بیماری های ژنتیکی می شناختند، کم بود و 
خیلی وقت ها هم نادیده گرفته می شدند. پزشکان 
متخصص قلب،  زنان،  ارتوپد و ... اعتنایی به 
پایه ژنتیکی بیماری ها نداشتند و متخصصان 
اطفال جز در برخی موارد نادر مانند بیماری فنیل 
کتونوری یا تاالسمی از کنار ریشه های ژنتیکی 
بیماری ها می گذشتند. امروز ریشه های ژنتیکی 
بیماری ها به تدریج شناخته شده اند. فشارخون، 
سرطان ها، دیابت و... بیماری ها ژنتیکی هستند 
که البته محیط و شیوه زندگی در بروز و شدت 

و ضعف آنها دخالت دارند.
: این شیوع همه جا یکسان است؟

نه، در بعضی جوامع و جمعیت ها بیماری های 
ژنتیک بیشتر دیده می شوند. در کتاب های پزشکی 
می توانید تخمینی برای شیوع انواع بیماری ها پیدا 
کنید، مثال از هر 100 نفر، 5 تا 10 نفر بیماری 
فشارخون دارند. یا در دیابت از 100 نفر 6 تا 
10 نفر مبتال هستند. در جمعیت های خاورمیانه 
به دلیل ازدواج های فامیلی و درون نژادی، میزان 
بیماری های ژنتیکی بیشتر است. اگر در کتاب های 
پزشکی که غالبا در غرب نوشته شده اند، میزان 
شیوع بیماری مانند فنیل کتونوری 1 در 20هزار 
گفته شده، این آمار در کشورهای پیشرفته مانند 
فنالند و آلمان و ژاپن که ازدواج های فامیلی  نادر 
است، اعتبار دارد. در کشورهای خاورمیانه مانند 
ایران این میزان باید گاهی ضرب در 5 یا 6 شود، 
یعنی 5 در 20هزار که البته هر بیماری نیاز به 

مطالعات بیشتر دارند.
: این تفاوت چه دلیلی دارد؟ 

علت این تفاوت، تعداد بیشتر ازدواج فامیلی در 
کشورهای خاورمیانه است. در 24-20 هزار ژن 
در گونه انسان 48-40هزار الل* وجود دارد، 
در فرد سالم 200 تا 300  الل جهش دار  دیده 
می شود. ایجاد جهش در یک الل از  دو الل 
جهش دار مشکلی برای سالمت فرد به وجود 
نمی آورد و زمانی بیماری بروز پیدا می کند که 
هر دو جفت کپی یا الل این ژن ها آسیب ببینند. 
هر قدر میزان ازدواج های فامیلی بیشتر باشد، 
احتمال جهش در یک یا دو ژن و درنتیجه امکان 
بروز بیماری بیشتر است. امکان اینکه ژن ها و 

موتاسیون های من مشابه برادرم باشند بسیار بیشتر 
از احتمال تشابه آنها با فردی خارج از خانواده ام 
است. شباهت ژن ها و موتاسیون های تک اللی 
در بستگانی مانند خاله زاده ها و عمو زاده ها و... 
بیشتر از غریبه هاست و به همین ترتیب، امکان 
جفت شدن کپی ژن های جهش یافته در بستگان 
نیز بیشتر است. میزان این افزایش حدود 4 تا 6 
برابر است و به همین دلیل حتما باید شناخته 
و بعد از آن پیشگیری شود. می توان بسیاری از 
این بیماری ها را در مراحل ابتدایی شناخت و 
در خیلی مواقع از عوارض آنها جلوگیری کرد. 
: این پیشگیری ها را چه متخصصانی 

باید انجام دهند؟
ژنتیک  نام  به  تخصصی  ایران  در  متاسفانه   
وجود ندارد. از طرفی بیماری های ژنتیکی به 
دلیل ازدواج های فامیلی در ایران 4 تا 6 برابر 
کشورهای پیشرفته تخمین زده می شود پس 
تقاضا و نیاز به چنین تخصصی )که متاسفانه 
وجود ندارد( بیشتر می  شود، اما فاصله بین نیاز 
و تخصصی که وجود ندارد، باعث می شود مردم 

ما بیشتر آسیب ببینند.
: منظورتان از پیشگیری چیست؟ 

پیشگیری تعریف های مختلفی دارد، مثال اگر 
آزمایش ژنتیک استعداد بروز بیماری در فرد را 
نشان دهد، باید مراقبت های پیشگیرانه انجام شود 
یا مثال خانواده ای که کودکی با بیماری ژنتیکی 
خاص دارد، می تواند سالمت فرزند بعدی را 
بررسی کند. در مواردی که قانون اجازه دهد، 
می توان در صورت شدید بودن عارضه با اجازه 
مراجع قانونی جنین را سقط کرد. در چند کشور 
پیشرفته هم دانشمندان در حال تحقیق هستند 
که در برخی موارد بتوانند اصالح ژنتیکی روی 
ژنوم انسان انجام دهند که البته هنوز به مرحله 
جلوگیری  برای  است.  نرسیده  عمل  و  اجرا 
از شیوع بیماری های ژنتیک، در جاهایی مثل 
ژاپن به خصوص بعد از انفجار هیروشیما که 
موتاسیون های زیادی ایجاد شد، جلوی ازدواج 
فامیلی را به صورت فانونی گرفته اند.                                                         
آزمایش های  درباره  کمی  لطفا   :

ژنتیکی توضیح دهید.
پروژه ژنوم انسانی در موسسه ملی سالمت 
آمریکا توسط دکتر فرانسیس کولینز، رئیس 
موسسه، در سال 2003 میالدی انجام شده 
و مدت زیادی از آن نمی گذرد؛ یعنی تنها 15 

سال است که دانشمندان 
توانسته اند تمامی 

ژن های 

انسان و ترتیب قرار گرفتن آنها را شناسایی 
کنند. متعاقب آن، حجم زیادی از مطالعات روی 
تک تک بیماری ها در حال انجام است؛ یعنی 
ارتباط تک تک 20 هزار ژن انسانی با هر بیماری 
خاص در حال شناسایی است. بعضی بیماری ها 
فقط به یک ژن ارتباط دارند، بعضی دیگر به 
چند ژن، مثال در بروز بیماری گوشه یا فیبروز 
سیستیک که نوعی بیماری  متابولیک هستند، یک 
ژن دخالت دارد، اما برای بیماری فشارخون تا 
به حال 20 ژن شناسایی شده است. شاید سال 
بعد به 30 ژن برسد یا برای سرطان پستان 34 
ژن شناسایی شده که ممکن است 2 سال بعد به 
39 یا 40 ژن برسد. به همین دلیل بیماری هایی 
که یک ژن در آنها دخالت دارند شیوعشان کمتر 
است و آنهایی که چند ژن مسوول بروز آنها 
هستند، شیوع بیشتری دارند. به عبارت دیگر، 
دوز ژنتیکی برخی بیماری ها بیشتر و بعضی کمتر 
است، مثال دیابت یا فشارخون که با ژن های 
بیشتری ارتباط دارند در اغلب خانواده ها دیده 

می شوند و شیوعشان بیشتر است.
: شیوع بیماری ها در جمعیت های 

مختلف تفاوت دارد؟
بله، فرمول ژنتیکی متفاوت باعث شده شیوع 
بیماری ها هم در جوامع مختلف یکسان نباشد.
یکی دیگر از تحقیقات جالب در موسسه ملی سالمت 
آمریکا مطالعه جمعیت هاست؛ یعنی میزان بیماری در 
جمعیت های مختلفی مانند آمریکایی ها، سیاهپوستان 
آمریکایی، اروپایی ها، قفقازی ها و اسکاندیناوی چقدر 

است. یا ستونی با عنوان یهودیان غربی 
)اشکنازی ها( هم وجود دارد. 

مطالعه نشان می دهد 
میزان  بین 

بیماری ها در جمعیت یهودیان غربی و قفقازی ها 
مشابهت وجود دارد و به این ترتیب، گمان می رود 
این دو جمعیت ریشه های نژادی مشترکی داشته باشند. 
شیوع بیماری ها بخشی نژادی و بخشی هم به 
دلیل ازدواج های فامیلی است. همین جا اضافه 
کنم که منظور دانشمندان ژنتیک از ازدواج فامیلی 
لزوما ازدواج بستگان با یکدیگر نیست. از نظر 
علم ژنتیک، هر نوع ازدواج در جوامع کوچک 

ازدواج فامیلی محسوب می شود.
مثال می بینیم میزان شیوع بیماری فشارخون در 
آمریکایی های سیاهپوست یا آنچه ما به طور 
علمی آمریکایی های آفریقایی تبار می گوییم با 
میزان شیوع این بیماری در سفیدپوستان آمریکایی 

متفاوت است.
: در ایران اوضاع چطور است؟

از  آماری  متاسفانه  همین جاست؛  مهم  نکته   
ایران یا به طور کل خاورمیانه نداریم. نمی دانیم 
وضع بیماری های ژنتیکی در ایران، عراق، سوریه، 
پاکستان، افغانستان و... چگونه است. کارهای 
زیادی در این باره باید انجام شود که متاسفانه 
هنوز شروع هم نشده. فقط می دانیم به دلیل 
ازدواج های فامیلی این شیوع بیشتر و گاهی خیلی 
بیشتر از استانداردهای نوشته شده در کتاب های 

پزشکی غربی است.
: از پیشگیری صحبت کردید. فکر 
می کنید آزمایش های ژنتیک که قبل از ازدواج 
برای ارزیابی احتمال انتقال بیماری به کودک 
انجام می شوند، تا چه اندازه قابل اعتماد هستند؟
در جواب سوال شما می شود پرسید 
انجام  که  آزمایشی 
چند  می شود 

بیماری 

ژنتیک را تحت پوشش خود دارد؟ یا دقیق تر 
از این می توان سوال کرد، این آزمایش چند تا 
از 20هزار ژن انسانی را رصد می کند؟ اگر 2 
ژن باشد، 2 بیماری ارزیابی می شود، هرقدر 
تعداد ژن های بیشتری رصد شود، میزان اعتبار 

آن آزمایش بیشتر خواهد بود.
: آیا چنین آزمایشی وجود دارد؟

بله، خوشبختانه هست. همان طور که گفتم تا 
حدود 20 سال پیش هنوز دانشمندان موفق به 
شناسایی فرمول کامل ژنتیکی انسان نشده بودند و 
فقط برخی ژن ها برای بعضی بیماری های خاص 
بررسی می شدند. بعد از آن در سال های 2006 
و 2007 میالدی این آزمایش با هزینه ای بسیار 
باال معادل 100هزار دالر انجام گرفت. امروز به 
کمک فناوری های جدید قیمت آزمایش کامل 
فرمول ژنتیکی انسان به حدود 500 تا 1000 دالر 
رسیده که برای چنین آزمایشی و بهره مندی های 
بعدی که از آن متصور است، رقم معقولی است. 
این آزمایش می تواند تکلیف سالمت نسل های 
بعدی را مشخص کند. اگر مسووالن بهداشتی 
ما به ارزش این آزمایش پی ببرند و با مباحث 
روز پیش بروند، قاعدتا باید تمام یا بخشی از 
هزینه آن را تقبل کنند چون هزینه چنین فردی 
حدود 500 هزار دالر، مادام العمر بر دوش جامعه 

و خانواده سنگینی می کند.
بارداری  درصورت  گفتید  شما   :
می توان جنین را تا قبل از رسیدن به 3 ماهگی 
از نظر ژنتیکی بررسی کرد. این کار چگونه 
انجام می شود؟ خطری جنین را تهدید نمی کند؟
آزمایش یا از جفت یا به روش آمنیوسنتز انجام 
می گیرد که  یک تکنیک پزشکی تشخیص قبل 
از تولد است. طی آن مقدار کمی از مایع آمنیون 
گرفته می شود و مورد بررسی ژنتیکی قرارمی گیرد. 
این شیوه معموال در ابتدای سه ماهه دوم انجام 
می گیرد. آمنیوسنتز یکی از رایج ترین روش های 
تهاجمی تشخیص پره ناتال در سه ماه دوم بارداری 

است .
در آمارهای جهانی انجام آزمایش آمنیوسنتز یا 
نمونه گیری از جفت حین بارداری امکان سقط 
را 1 تا 2درصد افزایش می دهد. آمنیوسنتز 
باید بین هفته 14 تا 16 بارداری انجام شود و 
هفته 10 و 11 برای نمونه گیری از 
جفت مناسب است. البته 
ایمنی آزمایش تا 

حدودی به مهارت پزشک هم مربوط است.
: فکر می کنید چرا مسووالن سالمت و 
بهداشت ایران اهمیت کافی به آزمایش ژنتیک 
نمی دهند و برای آن بودجه و امکانات کافی 

در نظر نمی گیرند؟ 
به نظر من ساختار سیاست گذاری های درمانی 
در کشور ما با الگوبرداری از بعد از جنگ در 
کشورهای اروپایی، شدیدا جراح محور است 
. هنوز تفکر غالب نظام ما درمان را جراحی 
می داند، درصورتی که جهان پیشرفته امروز به 
اهمیت علوم پایه مانند ژنتیک، ایمونولوژی و... 
پی برده و به آن بها می دهد. از نظر من، ما هنوز 
در آن مرحله درجا می زنیم و از لحاظ نظری به 

جایگاه علم ژنتیک پی نبرده ایم.
یا گاهی ممکن است از پزشکانی که مسوولیتی 
در حوزه سالمت دارند نیز بشنوید که بیماری های 
صعب العالج را باید ندیده گرفت! این همان رفتار 
مورد انتظار از پزشک جزوه خوان و تست زن است 
که از کنار تمام فصول ژنتیک و پایه کتاب های 
پزشکی می گذرد و اظالعات کافی دراین باره در 

بین متخصصان هم دیده نمی شود.
من بعد از تحصیالتم با هدف گسترش علم 
ژنتیک به ایران برگشتم، اما عمال باتوجه به نبود 
امکانات، بازدهی الزم را نداشتم و تحقیقاتم را 

در موسسه ملی آمریکا دنبال کردم.
غم انگیز  اخباری  هرازچندگاهی   :
درباره ایست قلبی یا سکته جوانان می شنویم. 
فکر می کنید این اتفاق چقدر با ژنتیک ارتباط 

دارد و چه کاری می توان برای آن کرد؟
شما فکر می کنید در یک جمع تحصیلکرده در 
دهه 3 یا 4 زندگی در ایران چند نفر ساالنه نوار 
قلب می گیرند؟ به جرات می توانم به شما بگویم 
هیچ کس یا انگشت شمار. در خانواده های با خطر 
ژنتیکی همه اعضای خانواده صرف نظر از سنشان 
باید ساالنه  بررسی قلب بشوند، رژیم غذایی را 
رعایت کنند، ورزش کنند، اگر خانم هستند از 
قرص های ضدبارداری نخورند یا در شهرهای 

آلوده زندگی نکنند.
برخی افراد سال هاست سیگار می کشند و کامال 
سالم هستند و بعضی دیگر بدون اینکه سیگار 
بکشند سکته می کنند. اینها همه مربوط به استعداد 

ژنتیکی افراد است.
: این 20هزار ژن شناخته شده فقط 
شامل بیماری های جسمی می شوند یا ژن های 
مربوط به بروز بیماری های روانی هم شناخته 
شده اند؟ چون مطالعات نشان داده اند اگر ژن 
بیماری روانی از طرف پدر و مادر هر دو به 
ارث برسد، احتمال ابتالی کودک به آن بیماری 

روانی تا 85درصد باال می رود.
این از سواالت به روز علم ژنتیک است. بیماری های 
روان پزشکی مانند اسکیزوفرنی، افسردگی، اضطراب 
یا دوقطبی ممکن است سرایت کنند اما استعدادهای 
ژنتیکی هم در آنها دخیل هستند. این موردی که شما 
گفتید با آن 20هزار ژنی که شناسایی شده اند تفاوت 
می کند. به اینها بیماری های »اپی ژنتیک« می گویند. 
جالب است بدانید کل این 20هزار ژن یک درصد 
حجم کروموزوم، بخشی از سلول که ژن ها درون 
آن قرار دارند، را اشغال می کنند. عملکرد 99درصد 
دیگر تا همین چند وقت قبل شناخته  نشده بود و 
به آنها »دی ان ای اشغال« می گفتند. در این 10 ساله 
گذشته معلوم شده که این دی ان ای ها بی تاثیر نیستند 
. تاثیرشان این است که میزان بیان آن یک درصد 

را تعیین می کنند.
برای بروز حالتی از بیماری حتما الزم نیست جهش 
و تغییری در توالی ژنتیکی اتفاق بیفتد. ممکن است 
میزان بیان تغییر کند و همین مساله باعث بروز بیماری 
شود. فرایندهایی مثل متیالسیون و استیالسیون در 
بیان ژن ها اثر می گذارند. دانشمندان امروز به این 
نتیجه رسیده اند که همین فرایندها که امروز به آنها 
تاثیر  روانی  بیماری های  بر  می گوییم  اپی ژنتیک 
کار  مشغول  دانشمندان  از  بسیاری  و  می گذارند 

روی این خصوصیات هستند.
مثال برخی خصوصیات مانند حسادت یا مهرطلبی 
در جوامعی خاص شیوع بیشتری دارند، مسائل 
اجتماعی و محیطی به کنار، به نظرم اپی ژنتیک هم 
در این میان نقش دارد که البته باید روی این موضوع 

مطالعه شود.
: چرا در برخی جوامع دروغگویی 

بیشتر است؟
 به نظرم تغذیه و عوامل محیطی بر متیالسیون و 
استیالسیون دی ان ای که خود بعدا میزان بیان ژن 
را تعیین می کند تاثیر می گذارد. برخی بیماری های 
ژنتیکی مانند گوشه یا  هانتینگتون افراد را نسبت 
به بیماری های روانی مانند اضطراب یا افسردگی 

مستعد می کنند. 
الل در حقیقت ژن کنترل کننده یک صفت است 
که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار 
گرفته. الل هایی که در جایگاه مشابه هم روی 
کروموزوم های همتا قرار گرفته اند یک صفت 

را کنترل می کنند.

در کتاب های 
پزشکی 

می توانید تخمینی 
برای شیوع انواع 

بیماری ها پیدا 
کنید، مثال از هر 

100 نفر، 5 تا 
10 نفر بیماری 

فشارخون دارند. 
یا در دیابت از 

100 نفر 6 تا 10 
نفر مبتال هستند. 

در جمعیت های 
خاورمیانه به 

دلیل ازدواج های 
فامیلی و 

درون نژادی، 
میزان بیماری های 

ژنتیکی بیشتر 
است

پای صحبت های دکتر بابک بهنام متخصص ژنتیک، درباره اهمیت علم ژنتیک و نقش ژن ها در بروز بیماری 

قبل از ازدواج فامیلی دست نگه دارید!
 مرجان 
یشایایی

سن بیماری ها 
کاهش یافته

ایران  در  مسائل سالمت  از  یکی 
کاهش سن بیماری هاست، مثال اگر در 

گذشته انتظار داشتیم افراد در سنین باالی 60 
یا 70 سال دچار سکته شوند، حاال این سن کمتر 
شده و موارد سکته و سرطان ها در جوان ترها در دهه 3 و 
4 زندگی هم دیده می شود. اینها همه پایه های ژنتیکی دارند. درباره 
سوال شما باید گفت وقتی یکی از اعضای خانواده در جوانی دچار سکته می شود، 
همه افراد این خانواده باید آزمایش ژنتیک بدهند. ارتباط برخی ژن ها با بعضی 
بیماری ها شناخته  شده که خون شخص را برای لخته شدن مستعد می کند. ما 

در شرایط معمولی به همه توصیه نمی کنیم  در هر سنی تست ورزش 
بدهند یا از داروهایی مانند آسپیرین استفاده کنند، اما در خانواده ای که 

تست ژنتیک از نظر استعداد سکته قلبی مثبت شده، حتما برخی 
 D مراقبت های اضافی مانند مصرف آسپیرین و ویتامین

و مراجعه به پزشک و گرفتن نوار قلب ساالنه 
باید انجام شود.

پیام اصلی 
یک متخصص ژنتیک چیست؟

مهم ترین پیام یک متخصص ژنتیک بها دادن به 
ریشه های ژنتیکی بیماری هاست. یک متخصص ژنتیک 

می داند هر نفری که به دلیل جفت شدن ژن های معیوب، بیمار 
شود، باری بر دوش جامعه می گذارد و بی تردید این بار بر دوش بستگان 
و خانواده بیش از سایرین است. جلوی این اتفاق را می توان گرفت. 
پیشگیری از بیماری های ژنتیکی هم به نفع اقتصاد خانواده و جامعه 
است و هم به نفع نیروی انسانی که قرار است در خدمت این بیماران 
قرار گیرد. این بیماران گاهی فلج می شوند، کارهای شخصی شان 
را نمی توانند انجام دهند یا شدیدا گرفتار تشنج می شوند و 
همه اینها در اغلب موارد تمام یا بخشی از امکانات یک 
خانواده را برای خدمات رسانی متوجه خود می کند. 

نظام بهداشتی هم به همین ترتیب درگیر 
می شود.

استعداد ژنتیک یعنی چه؟

بگذارید با مثالی موضوع را روشن تر کنم. ویروس آنفلوانزا 
وارد خانه ای می شود. 2 نفر مبتال می شوند و 2 نفر دیگر ممکن است 

مبتال نشوند یا عالئم بیماری در آنها خفیف تر باشد. همه در محیطی که 
یک نوع ویروس بوده زندگی کرده  و یک نوع تغذیه داشته اند، علت این تفاوت 

با استعداد ژنتیکی توجیه می شود. حتی برای بیماری های عفونی واگیر هم ژنتیک 
تعیین کننده است. این درباره سرطان ها هم صدق می کند. یک نفر یک عمر غذای 
غیرسالم می خورد و به سرطان مبتال نمی شود، اما فرد دیگر با همه رعایتی که می کند، 
مبتال می شود. البته بهتر است هر نوع سرطانی به طور جداگانه بررسی شود. مثال ژنی 
داریم به نام خانمی که با سرطان پستان ارتباط دارد. مشخص شده اگر خانمی یک کپی 
از 2 کپی ژنی را از پدر یا مادر به صورت جهش یافته به ارث ببرد، احتمال ابتالی این 
خانم به سرطان پستان تا قبل از 50 سالگی، 85درصد خواهد بود، اما اگر این ژن به 

ارث برده جهش یافته نباشد، این احتمال به 5درصد تا 80 سالگی می رسد. سن 
هم در این بررسی مهم است. اگر مورد سرطانی را در خانواده ای تا 50 

سالگی مشاهده کردید، احتمال آنکه این سرطان ریشه های ژنتیک 
داشته باشد بیشتر است. هر قدر سن باالتر برود، احتمال 

ارتباط استعداد های ژنتیکی با بیماری سرطان 
کمتر می شود.
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به مناسبت هفته پایانی مهر که به عنوان »هفته ملی سالمت بانوان« نامگذاری شده 

بانو؛ به سالمت خود بیندیش!

فعالیت جسمانی زنان در هر زمان 
و هر مکان

جسم،  سالمت  بر  عالوه  جسمانی  فعالیت 
بهبود   و  روان  سالمت  بر  بی نظیری  تاثیر 
به عنوان  بانوان  سالمت  و  دارد  خلق وخو 
رکن اصلی خانواده، الزمه حفظ سالمت و 
بود.  خواهد  خانواده  اعضای  دیگر  آرامش 
گرچه متخصصان همواره توصیه می کنند همه 
به خصوص خانم ها حداقل 30 دقیقه تمرین 
ورزشی را در برنامه روزانه بگنجانند، گاهی 
کمبود وقت، مشغله های زندگی و عدم امکانات 
ورزشی دالیلی است که خانم ها از ورزش 

منصرف می شوند.
این در حالی است که حتی اگر فرصت یا هزینه 
شرکت در کالس های ورزشی را ندارید، به 
راحتی می توانید تحرک را در قالب برنامه های 
همیشگی زندگی در نظر بگیرید. کافی است 
پیاده روی  اتومبیل،  از  دائم  استفاده  جای  به 
روزمره  فعالیت های  از  بخشی  جایگزین  را 
کنید، یک یا دو ایستگاه زودتر از اتوبوس یا 
مترو پیاده شوید و مسیر منزل را قدم بزنید، 
به جای آسانسور از پله استفاده کنید و... از 
آنجا که امروزه پیشرفت تکنولوژی و زندگی 
آپارتمان نشینی مجال کمتری برای رسیدگی به 
کارهای منزل نسبت به گذشته فراهم کرده، توجه 
به چنین فعالیت هایی بیشتر احساس می شود.
اگر هنوز هم چندان تمایلی به ورزش ندارید، 
بهتر است بدانید عالوه بر حفظ تناسب اندام و 
کاهش وزن، نمی توان از دیگر تاثیرات ورزش 
بر سالمت جسم از جمله بهبود جریان خون، 
پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و سکته 
مغزی، دیابت نوع2، افسردگی، انواع سرطان، 
پوکی استخوان و آرتریت چشم پوشید. البته 
ترکیبات  تحریک  تمرینات ورزشی موجب 
شیمیایی مختلفی در مغز می شود که موجب 
احساس شادی و آرامش بیشتر خواهد بود. 
خواب مطلوب، بهبود روابط جنسی و افزایش 
سطح انرژی بدن نیز از دیگر فواید ورزش است. 

قلیان؛ پدیده ای تلخ و زیانبار در 
زندگی زنان

متاسفانه طی سال های اخیر، گرایش به مصرف 
سیگار و قلیان شیوع بیشتری پیدا کرده تا جایی 
که قلیان به عنوان یکی از تفریحات بسیاری از  
جوانان به خصوص دختران و خانم ها تبدیل شده 
است. توجیه بیشتر طرفداران قلیان این است که 
آسیب کمتری نسبت به سیگار دارد، در حالی که 
این باور کامال اشتباه است. در واقع زمانی که در 
جمع دوستان حدود 2 ساعت قلیان می کشید، 
معادل دو پاکت سیگار مونوکسیدکربن را به 
ریه ها فرستاده اید. همچنین استفاده مشترک از 
دود قلیان احتمال ابتال به تبخال، سل و حتی 

هپاتیت B را در پی دارد. 
نتایج پژوهش ها نشان می دهد قلیان کشیدن 
باعث تصلب شریان به عنوان عامل زمینه ساز 
سکته قلبی و مغزی می شود و افزایش فشارخون 

را در پی دارد. 
عالوه بر این، قلیان کشیدن در دوران بارداری 
بسیار خطرناک تر است زیرا سیستم ایمنی خانم 
بسیار حساس تر  عفونت ها  به  نسبت  باردار 
زایمان  خطر  سیگار،  مانند  نیز  قلیان  است. 
پی  در  را  جنین  رشد  در  تاخیر  و  زودرس 
بیشتری  بسیار  تاثیر  مونوکسیدکربن  دارد. 
مدت  و  دارد  جنین  خونی  سلول های  در 
طوالنی تری در بدن او باقی می ماند. همچنین 
نشانگان مرگ ناگهانی نوزادان در این گروه 
ابتال  به  آنها نسبت  بیشتر است و  از بچه ها 
اوتیت حساس تر  و  آسم  به سرماخوردگی، 
خواهند بود. پس اگر تا به حال به سالمت 
پس  این  از  حداقل  بوده اید،  بی توجه  خود 
برای پرورش فرزندی سالم، این عادت را از 

زندگی خود کنار بگذارید. 

زنان ؛ مدیران تغذیه خانواده از 
مزرعه تا سفره

تغذیه  در  خانم ها  نقش  اگر  است  کم لطفی 

خانواده را تنها به تهیه غذا در منزل خالصه 
کنیم چرا که در واقع آنها در وهله اول نقش 
پررنگی در تولید محصوالت غذایی دارند. 
و  خواروبار  سازمان  گزارش های  براساس 
کشاورزی سازمان ملل متحد، فائو، خانم ها 
به طور موثر سهم اساسی در کشاورزی دنیا 
دارند. آمار سال 2016 میالدی نشان می دهد 
به طور متوسط 43درصد کارهای کشاورزی 
دستی در مزارع توسط خانم ها انجام می شود و 
حتی در بیشتر کشورهای آفریقایی، سهم آنها 
تا 80درصد نیز می رسد. با این حال، از آنجا 
که معموال فعالیت آنها برای کمک و تامین 
معاش خانواده است، چندان به چشم نمی آید. 
عالوه بر این، بانوان رسیدگی به امور منزل 
افراد خانواده به خصوص  و توجه به تغذیه 
فرزندان را عهده دار هستند. از آنجا که ذائقه 
افراد از زمان تولد کامال با شرایط محیطی شکل 
می گیرد و افزودن هر ماده غذایی به تدریج عادت 
می شود، نقش مادران در این باره بسیار مهم 
است. در واقع تمایل هر کدام از ما برای مصرف 
خوراکی ها و چاشنی ها تاثیرپذیر از آشپزی 
مادر بوده است. مادرانی که به اصول سالمت 
و تغذیه بچه ها بیشتر اهمیت می دهند، سعی 
دارند از دوران طفولیت ذائقه آنها را به خوردن 
میوه ها و سبزیجات، لبنیات، حبوبات و کاهش 
مصرف نمک، چربی و شیرینی سوق دهند. 
مانند صبحانه  همچنین عادات سالم غذایی 
پرهیز  مدرسه،  برای  سالم  چاشت  خوردن، 
از تنقالت ناسالم، اهمیت نظم در وعده های 
غذایی اصلی و تعادل و تنوع در تغذیه نیز 
از دیگر دغدغه های این مادران خواهد بود.

نباید  نیز  منزل  اقتصادی  مدیریت  لحاظ  از 
غالبا  امروزه  گرفت.  نادیده  را  بانوان  نقش 
خانم ها عهده دار مسوولیت خرید و تهیه مواد 
غذایی هستند که اگر در این زمینه نیز کمی 
عالوه  شود،  گرفته  کار  به  ذکاوت  و  دقت 
تا  می توان  ضروری  خوراکی های  تامین  بر 
خانواده صرفه جویی  اقتصاد  در  زیادی  حد 
کرد. خرید روزانه میوه ها، سبزیجات، نان و 
لبنیات با توجه به نیاز خانواده، انتخاب میوه ها 
نافرم تر،  اما کوچک تر و  و سبزیجات سالم 
نگهداری درست مواد غذایی در یخچال و 
باقیمانده غذاها در  فریزر، بسته بندی فوری 
نگهداری  شرایط  به  توجه  دربسته،  ظروف 
خواروبار )برنج، حبوبات و...(، تهیه کیک و 
دسر خانگی به جای محصوالت آماده از جمله 
مهم ترین اصول مدیریت تغذیه خانواده است 

که تنها از عهده بانوان برمی آید.

استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی 
و کاهش آسیب های آن

شبکه های اجتماعی در کمتر از 10 سال تحولی 
شگرف در زندگی بشر ایجاد کرده اند. این ابزار 
نوین روش های مطلوبی برای برقراری ارتباط 
با دوستان فراهم آورده  و امروزه جایگاه ویژه ای 
در بسیاری از فعالیت های سیاسی و اقتصادی 
پیدا کرده اند. خانواده نیز به عنوان نهاد اصلی 
هر اجتماعی از این تغییرات بی بهره نمانده و 
اجتماعی کم وبیش در  از شبکه های  استفاده 

تمام خانواده ها به چشم می خورد. 
آن  تبع  به  و  اجتماعی  از شبکه های  استفاده 
قابلیت های  دیگری  ابزار  هر  مانند  اینترنت، 
فرهنگ  و  آشنایی  که  دارد  منفی  و  مثبت 
دنیای  این  به  ورود  از  پیش  آنها  از  استفاده 
بی انتها ضرورت خواهد داشت. باید اشاره داشت 
میالدی  جاری  سال  در  که  بررسی ای  نتایج 
منتشر شد، نشان می دهد بیشترین آسیب دیدگان 
فضاهای مجازی خانم ها هستند که پرداختن به 
محتواهای غیراخالقی و اعتماد به افراد ناشناس 
مهم ترین عامل این آسیب ها خواهد بود. گرچه 
شاید کمتر به این مساله پرداخته شود، مصادیق 
غیراخالقی صرفا محدود به روابط خارج از 
دیدن  بلکه  نمی شود  خانواده خالصه  عرف 
تصاویر، فیلم ها و حتی مطالبی با این مضمون 
نیز زمینه ساز آسیب های روانی می شود که باز 
هم در خانم ها به خصوص در سنین نوجوانی 

و  جوانی بارزتر است. 
همچنین برخی از کارشناسان، فضای مجازی 
را تهدیدی برای زندگی مشترک و خانوادگی 

افراد می دانند. البته نه صرفا به این منظور 
عامل  فضایی  چنین  در  شرکت  که 
اختالف، خیانت، بی اعتمادی و جدایی 

از  بررسی ها حاکی  بلکه  می شود، 
آن است که غالب افراد خصوصا 
متحمل  که  خانم هایی 
آسیب هایی  چنین 
زمینه ای  می شوند، 
اختالالت  از 

روانی مانند افسردگی، اضطراب شدید، وسواس 
و... را داشته اند یا به دلیل عدم موفقیت در 
با  رابطه  به  همسر،  با  سالم  ارتباط  برقراری 
فرد دیگری که قطعا امکان شناخت در این 
است،  غیرممکن  بسیار مشکل و حتی  فضا 
روآورده اند. فراموش نکنید بهترین راه برای 
رفع اختالفات خانوادگی، مراجعه حضوری به 
مشاور و روان شناس و دوری از هر پنهان کاری 
در برقراری ارتباط خارج از عرف خواهد بود.
از  حفاظت  برای  مهم  اصلی  به عنوان  آنچه 
آسیب های اینترنت و فضای مجازی مطرح است 
اینکه از به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم های 
خانوادگی حتی فرزندان، ارائه اطالعات هویتی 
مانند شماره حساب بانکی، تاریخ سفر، آدرس 
محیط کار، زندگی و مدرسه فرزندان در فضاهایی 
که امکان دسترسی عموم یا هک شدن وجود 
دارد، خودداری کنید. همچنین برای صرف وقت 
در این فضا، حتما برنامه ریزی داشته باشید و با 
توجه به اولویت های زندگی شخصی و کاری، 

از امکانات آن بهره مند شوید.  

سرطان های زنان؛ قابل پیشگیری و 
درمان

زندگی خانم ها،  به  امید  افزایش  به  توجه  با 
آمار ابتال به سرطان های زنانه نیز رو به افزایش 
در  پیشرفت  کمک  به  که خوشبختانه  است 
این  از  بسیاری  درمان،  و  پیشگیری  زمینه 
موارد قابل درمان هستند اما پیش از امیدواری 
به روش های درمان، بهتر است با آگاهی رسانی 
در زمینه رفتارهای پیشگیرانه، فرصت بهره بردن 
از زندگی مطلوب و پویا را برای خود 

فراهم آوریم.
سرطان پستان اولین سرطان شایع در 
سال  برآوردهای  که  است  بانوان 
2017 میالدی از 59 هزار مورد 

حکایت  جدید  ابتالی 
از  پس  که  دارد 
سرطان های  آن، 
هزار(  کولون)21 

این،  بر  و ریه )17 هزار( قرار دارند. عالوه 
هر سال حدود 4 هزار و 700 مورد پیشرفت 
سرطان تخمدان، 2 هزار و 800 مورد سرطان 
دهانه رحم، 8 هزار و 400 مورد سرطان رحم 
و 7 هزار و 300 مورد سرطان پوست در سطح 

جهانی برای خانم ها گزارش می شود.
سن اولین عامل خطر ابتال به سرطان پستان 
محسوب می شود زیرا نیمی از خانم ها پس از 
65 سالگی به این بیماری مبتال می شوند. البته 
زمینه خانوادگی، شروع زودهنگام دوره ماهانه 
و تاخیر در یائسگی و عدم بارداری پیش از 
35 سالگی از دیگر علل زمینه ساز محسوب 
می شوند. همچنین استعمال دخانیات و الکل در 
بروز همه سرطان های خانم ها نقش دارد، مصرف 
چربی های اشباع یکی از عوامل تشدید احتمال 
سرطان کولون خواهد بود و مواجهه طوالنی 
با پرتوهای خورشید یا دستگاه های سوالردم 
را باید مهم ترین عامل سرطان پوست )مالنوم( 
دانست. از طرفی بیش از 1 سرطان از هر 5 مورد 
به دلیل اضافه وزن است و چاقی نه تنها احتمال 
فوت ناشی از بیماری را تشدید می کند، بلکه 
وخامت سرطان پستان را نیز افزایش می دهد.

با توجه به علل زمینه ساز سرطان، بانوان به خوبی 
می توانند شیوه زندگی شان را اصالح کنند و 
با کنار گذاشتن سیگار و الکل، تغذیه متنوع 
و متعادل)مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات، 
کاهش مصرف گوشت قرمز و غذاهای آماده، 
مصرف 3-2 نوبت ماهی در هفته( و محافظت 
از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش خورشید 
تا حد زیادی زمینه بروز این بیماری ها را کاهش 
دهند. همچنین به خاطر داشته باشید ورزش 
به عنوان اکسیر عالی پیشگیری از تمام سرطان ها 
مطرح است زیرا به خوبی استرس و عوارض 

ناخوشایند آن را در بدن کاهش می دهد.

تامین حقوق سالمت زنان، ضامن 
سالمت خانواده

یک  روانی  و  از سالمت جسمی  بهره مندی 
این  اما  انسان هاست  همه  برای  اساسی  حق 
حق گاهی به دلیل شرایط فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی حتی اقتصادی نادیده گرفته می شود که 
متاسفانه نمی توان منکر نگاه جنسیتی به آن در 
بعضی جوامع شد، به طوری که امروزه بسیاری 
از خانم ها در گوشه و کنار دنیا امکان دسترسی 
این  ندارند.  را  به خدمات ضروری سالمت 
محرومیت ها و تعصبات اجتماعی و خانوادگی 
منجر به بروز زمینه های خطر جدی بیماری ها 
متعدد سالمت می شود.  و تشدید مشکالت 

به عنوان مثال، زمانی که مردی که مبتال به ویروس 
HIV است، به اصول مراقبت و روش های 
این  از  او  باشد، همسر  پیشگیرانه بی اهمیت 
ممکن  و حتی  می برد  رنج  ناخواسته  آسیب 
است به قیمت زندگی اش تمام شود. همچنین 
ازدواج های اجباری و بارداری در سنین پایین 
به خصوص در شرایطی که امکان دسترسی به 
امکانات پزشکی نباشد، یکی از مهم ترین علل 
بروز ناراحتی های بانوان در سنین میانسالی است. 
این در حالی است که تاثیر این مشکالت، تنها 
به شخص خانم خالصه نمی شود و تبعات آن 
در خانواده کامل مشهود است. عالوه بر تاثیر 
مستقیم بیماری مادر و عدم مراقبت های الزم 
مانند انتقال ویروس HIV یا هپاتیت به جنین، 
مادری که از سالمت مطلوب برخوردار نباشد، 
قادر به انجام مطلوب رسالت مادری نخواهد بود. 
از طرفی برخی بانوان و مادران از رسیدگی 
مراجعه  از  و  هستند  غافل  خود  به سالمت 
تشخیص  و  پیشگیری  آزمایش های  برای 
امتناع می کنند، در حالی که این مساله چه به 
دلیل مشغله های متعدد زندگی، صرفه جویی 
در هزینه ها یا هر علت دیگری باشد، توجیه 
منطقی و عقالنی ندارد چراکه گاهی یک بیماری 
مانند سرطان پستان در مراحل اولیه به خوبی 
قابل کنترل و درمان است اما در  صورتی که جدی 
گرفته نشود، حتی خانواده را از موهبت وجود 
مادر بی بهره می گذارد. این مساله نه تنها در زمینه 
سالمت جسمی، بلکه در مورد سالمت روان نیز 
بسیار مهم و تاثیرگذار است. بارها گزارش هایی 
از پیامدهای این گونه ناراحتی ها بر کودکان ارائه 
شده که در موارد متعددی بی توجهی همسر یا 
خودداری از روند درمان به دلیل باورهای غلط 
اجتماعی در مورد ناراحتی های اعصاب و روان، 

عامل تشدید شرایط بوده است.
این جمله که همواره مورد تاکید است؛ »مادر 
استوار زندگی است«، جمله بی دلیلی  ستون 
نیست چرا که مادر سالم، شاد و پویا می تواند 
و  باشد  شادابی همسرش  و  موفقیت  انگیزه 
فرزندانی تربیت کند که از سالمت جسمی و 

امنیت روانی برخوردار باشند.

پیشگیری از رفتارهای پرخطر و 
عفونت های آمیزشی

برای حفظ روابط زناشویی سالم و محافظت در 
برابر عفونت های جنسی قابل انتقال، باید همیشه 
به وضعیت سالمت شخصی خود حساس بود 
و هیچ مشکلی را  در این زمینه نادیده نگرفت. 
ویروس ها،  طریق  از  جنسی  عفونت های 
باکتری ها و انگل ها از فردی به فرد دیگر طی 
  B هپاتیت که  می شوند  منتقل  جنسی  رابطه 
HIV، سیفلیس و تبخال های تناسلی از جمله 
برخی از آنها هستند. افرادی که روابط جنسی 
محافظت نشده و خارج از عرفی دارند، بیشترین 
مبتالیان به بیماری های عفونی دستگاه تناسلی 
هستند و به رغم اینکه به ظاهر سالم هستند، 
ناقل این بیماری ها خواهند بود. درمان هر نوع 
عفونی ناحیه تناسلی به دلیل تفاوت عامل زمینه ای 
)ویروس یا باکتری( متفاوت خواهد بود و نیاز 
به آنتی بیوتیک، پمادهای موضعی ضدقارچ یا 
درمان های تخصصی تری دارد. آنچه به عنوان 
توصیه همیشگی متخصصان به خانم ها برای 
پیشگیری از ابتال به این بیماری ها مطرح است 
اینکه از روابط جنسی متعدد خارج ار عرف 
بپرهیزند، در صورت بروز عالئم هر بیماری 
تناسلی در خود یا همسر حتما به متخصص 
مراجعه کنند و پیگیر روند درمان باشند، حتما پس 
از شستشو این ناحیه را کامال خشک کنند، به طور 
دائم لباس های تنگ نپوشند، لباس های زیر را از 
اجناس نخی انتخاب کنند و به بهداشت شخصی 
و نظافت لباس های زیر را هرگز بی اهمیت ندانند.

منابع:
www.rtl.fr
www.basic-fit.com
www.babycenter.fr
www.alexandrecormont.com/
www.attitude-prevention.fr
unwomen.org

هفته ملی 
سالمت بانوان 
ایران در سال 
جاری »حرکت 
برای سالمت 

زنان« است و 
دو گروه مخاطب 
اصلی برای پیام 

فوق در نظر 
گرفته شده اند؛ 
مدیران سالمت 
و سایر حوزه ها 
برای اقدامات 

برنامه ریزی شده 
در جهت بهبود 

شیوه زندگی 
زنان به ویژه 

فعالیت بدنی و 
تغذیه سالم آنها 

و دوم جامعه 
زنان کشور با 

تاکید بر نقش 
فعالیت بدنی در 

سالمت آنها

پویش هفته ملی »سالمت بانوان ایران«، همه ساله در هفته پایانی مهرماه با 
هدف اطالع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه در خصوص 
اولویت های سالمت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، شعار اصلی هفته ملی سالمت 
بانوان ایران در سال جاری »حرکت برای سالمت زنان« است و دو گروه مخاطب اصلی 
برای پیام فوق در نظر گرفته شده اند؛ مدیران سالمت و سایر حوزه ها در سراسر کشور برای 
اقدامات برنامه ریزی شده در جهت بهبود شیوه زندگی زنان به ویژه فعالیت بدنی آنها در محیط 
زندگی، کار و تحصیل و تغذیه سالم آنها و دوم جامعه زنان کشور با تاکید بر نقش تحرک 

و فعالیت بدنی در سالمت آنها. 
عناوین و محورهای اطالع رسانی و آموزش در روزهای هفته ملی سالمت بانوان ایران در 

سال 97 به این شرح اعالم شده است:
سه شنبه 24 مهر: فعالیت جسمانی زنان، در هر زمان و هر مکان
چهارشنبه 25 مهر: قلیان؛ پدیده ای تلخ و زیانبار در زندگی زنان 
پنجشنبه 26 مهر: زنان؛ مدیران تغذیه خانواده از مزرعه تا سفره 

جمعه 27 مهر: استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش آسیب های آن
شنبه 28 مهر: سرطان های زنان؛ قابل پیشگیری و درمان

یکشنبه 29 مهر: تامین حقوق سالمت زنان، ضامن سالمت خانواده 
دوشنبه 30 مهر: پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عفونت های آمیزشی 

به همین مناسبت بر آن شدیم به بهانه عناوین »هفته سالمت بانوان«، نگاهش اجمالی به 
مصادیق هریک داشته باشیم.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی



گفت وگوی ایرج ضیایی شاعر و علی اتحاد شاعر، نمایشنامه نویس و آرتیست

دیوآب، هیوالی خشکسالی
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در گذشته کمبود و ضعف اجراهای نمایشی 
در شهرستان ها و دوری از اجراهای پایتخت، 
سبب شد خواندن نمایشنامه جایگزین تماشا 
و عدم حضور در سالن نمایش شود، به ویژه 
در نیمه اول دهه 50 که کتاب های نمایشی 
و سینمایی با چاپ تصاویری از صحنه ها 
همراه شد، عالقه من هم به خواندن کتاب های 

نمایشی رو به فزونی گذاشت.
مایلم به سال های دورتر برگردم؛ به دوره 
دبستان، کالس پنجم، تابستان سال 1340. 
به 12 سالگی ام که نخستین سفرم از تالش 
به رشت بود و من برای اولین بار تنهایی 
سفر کردم. در این سفر برخالف سفرهای 
خانوادگی که به خانه مادربزرگ و پدربزرگ 
مادری ام می رفتیم، به خانه عمویم رفتم. مردی 
مهربان و دوست داشتنی با قهوه خانه ای در 
خیابان سعدی که خوراک لوبیایش زبانزد 
بود و تابستان ها بستنی اش با شیر طبیعی و 
هفته  تابستان یک  آن  در  مرغ.  تخم  زرده 
مهمانش بودم. شب ها با دوچرخه مسافرکشی 
با پرداخت یک ریال از قهوه خانه به خانه 
می رفتیم. من جلو می نشستم و عمویم روی 
ترکبند پشت  سر صاحب دوچرخه. چراغ 
میان  بود و شادمانی من  دوچرخه روشن 
شاخه های تاریک دو سوی راه باریک، پنهان. 
خوف انگیز ترین مسیر، عبور از پل آجری 
سرعت  باید  دوچرخه ران  بود.  قوس دار 
انتخاب می کرد که نزدیک پل  مناسبی را 
زاویه 90 درجه را دور بزند و از روی پل 
یا زیاد مشکل ساز  عبور کند. سرعت کم 
می شد. عصر روز دوم عمو گفت: »پسرم 
دوست داری به تماشاخانه برویم؟ یک گروه 
بازی  را  مال آالن«  »آرشین  نمایش  روسی 
می کنند.« ساعت 8 با نوشابه و ساندویچ وارد 
سینما سعدی در ابتدای خیابان سعدی شدیم. 
بود که من می دیدم.  تئاتری  نخستین  این 
خطرناک  اتفاق  آن  بازگشت  هنگام  شب 
رخ داد. هنگام عبور از پل، درست روی 
قوس پل دوچرخه ران تعادلش را از دست 
داد و زمین خوردیم. شانس یارمان بود که 
به رودخانه پرت نشدیم. بعدها کنار پل، پل 
سیمانی قوس داری ساختند که نامش شد 
»پل بوسار« و امروزه پل دیگری که مسطح 
و پهن تر است. خانه  عمویم کنار چهارراه 

گلسار فعلی بود.
بزرگان  با  آشنایی  و  اصفهان  به  برگردم 
دنیای ادبیات. کنار مطالعات ادبی، خواندن 
نمایشنامه هم شکل گرفت اما از تئاتر جدی 
نشانی نبود، هرچه بود، نمایش های طنز و 
کمدی بود و نام ارحام صدر تا من با جهان 
بهرام بیضایی  و کتاب نمایش در ایران پا به 
دنیای حماسی و تراژیک برگرفته از شاهنامه  
بگذارم. با آثار ترجمه های سمندریان برای 
خود دنیایی بسازم و... این وضعیت با نزدیک 
روی  و  رنگ   1357 سال  وقایع  به  شدن 
خود را از دست داد و مهاجرت های من 
بین رشت و اصفهان و شیراز و در نهایت 
سکوت در تهران که 20 سال است ادامه 
دارد، کم کم اشتیاق خواندن نمایشنامه را از 
دست دادم. در مدت اقامت در تهران شاید 
4 نمایش دیدم که هر 4 بار به دعوت عوامل 
نمایش انجام گرفت و تنها یک نمایش را تا 
انتها دیدم و 3 نمایش را به علت پرگویی 
که  می شنیدم  گرچه  کردم؛  رها  نمیه کاره 
در  صحنه  روی  خوبی  بسیار  نمایش های 
حال اجراست و من متاسف بودم که چرا 

نمی توانم با تئاتر آشتی کنم.
اردیبهشت 1397 آن متن شگفت انگیز که 
از کهن الگوها، از بطن اساطیر، از امواج 
رمز و رازها، از هزاره های زرتشتی، مانوی، 
اوستایی، از متون کهن خاورمیانه که برآب 
و آتش خفته، می آمد؛ می آمد از شعرگونه ای 
که به دل می نشست، همچون آب شیرین 
قنات هایی که دیگر نیستند. می آمد تا کالم 
چندهزارساله  »ای مزدا اهوره این سرزمین 
را از دشمن و دروغ و خشکسالی برهان« 
دوباره شنیده شود؟ و من این کتاب را 3 
با  دارد،  تازگی  که  کالمی  با  بخوانم  بار 
آدم ها و نام هایی که برساخته جهان ذهنی 
کاتب است و خشنود باشم که باز می توانم 
متن نمایشی را بخوانم و در 70 سالگی بار 
دیگر حس تماشای نمایشی در تماشاخانه ای 
به شوقم بیاورد و فراموش نکنم که کمی 
پیش تر کتاب حرکت تئاتر به سمت شعر، 
هدیه شده به من با دستان گرم استاد طالیه 
رویایی، سرآغاز این اشتیاق خفته بود که 
در دنباله اش، کتاب »دیوآب« علی اتحاد، 

راه را بر من آسان کرد.
آشنایی من با علی اتحاد برحسب تصادف 
بود. من این حادثه را به فال نیک گرفتم و 

چند رخداد بی نظیر جهان ذهنی ما را بسیار به 
هم نزدیک کرد. جهان برساخته  ذهنی  اتحاد 
که از تخیل خالص او سرچشمه می گرفت و 
به جهان تخیل و تصویر شعرهای من پهلو 
می زد، سبب شد که بتوانم وارد دنیای شعر 
و متن های نمایشی او شوم. در واقع او از 
تونل منظومه من: »مراثی محله های مرده« و 
من از تونل »منظومه  پیامبر نامبعوث« او به 
جان جهان یکدیگر راه یافتیم و او طراحی 
جلد و صفحه آرایی ایرانی منظومه مرا خلق 
کرد و به دنبال این داستان به رخداد دیگری 

رسیدیم که »دیوآب« بود.
با کتاب »دیوآب«  بسیار خشنودم که  من 
»منظومه  آن،  از  پیش  گرچه  روبرو شدم، 
برترین  یا  بهترین  از  را  نامبعوث«  پیامبر 
منظومه های شعر معاصر ایران برای خودم 
انتخاب کرده بودم، اما چندی بعد دیوآب که 
از راه رسید، دیدم متنی از فضای باستانی و 
اساطیری، خود را به زمانه  معاصر کشانده و 
خشکسالی را نشانه رفته است. خوانش های 
مکرر نیز باعث شد این کتاب از کتاب های 

بالینی من باشد.
دوست دارم ابتدا به طرح های دیو های این 
کتاب نگاه کوتاهی داشته باشم. شمایل این 
نیست.  آزاردهنده  زیاد  من  نظر  به  دیوها 
حالت هجومی ندارد. انسان احساس می کند 
می تواند با این دیو ها کنار بیاید. شاید این 
رمز و راز پشت پرده دیوهاست که سبب 
شده ظاهری فریبنده داشته باشند ولی اگر 
با من جفت و جور شوند و میدان برایشان 
باز شود، آنچه که نباید، رخ خواهد داد. 
نمایشنامه با 6 حضور انسانی آغاز می شود 
که مرده کشی چوبی را حمل می کنند. از 
واحه ای به واحه  دیگر، به بیابان های دیگر 
در جستجوی آب روانه شده اند. علی اتحاد 
موفق می شود آب های جاری در سپیده دم 
تاریخ را از دل قنات های مفقود در اقلیم 
بر پهنه  واژه های بازمانده از نیاکان مان، بر 
صفحه  سفید کاغذ جاری و آن را با مساله 
خشکسالی امروزمان مرتبط کند و به این 
بهانه یکبار دیگر موضوع خشکسالی را به 

اذهان عمومی بکشاند.
من این نمایشنامه را 3 بار خواندم، 3 مرد، 3 زن. 
اگر مقداری به عقب برگردیم شاید نخستین 
کسان ما در حیطه  تئاتر که از اساطیر و به ویژه 
شاهنامه سود  بردند و می برند، آقای بهرام 
بیضایی است ولی تا آنجا که من به یاد دارم 
به مساله خشکسالی یا کم آبی نپرداخته اند. 
اینجا برای من یک سوال پیش می آید که آن 
رویکرد به افسانه های شاهنامه و این رویکرد 
متن دیوآب برآمده از کهن الگوهای دیرین، 
هر دو به آسیب های اقلیمی- اجتماعی ما 
می پردازند، اما جنبه های تراژدیک در آثار 
بیضایی خیلی قوی است و قهرمان پروری 
همچنان ادامه دارد. به نظرم این قهرمان پروری 
در دیوآب هم کمی برجسته شده اما با تفاوت 
نگاه و زاویه، طرح و توطئه در آثار این دو 
نویسنده! آیا همچنان نیازمند قهرمان هستیم؟ 
آدم های نمایشنامه بیضایی زمینه های تاریخی 
دارند که بیشتر از شاهنامه می آیند و ما با 
آنها آشنایی، تا حد همسویی و همپوشانی 
اتحاد گویی  آدم های دیوآب علی  داریم، 
از تونل زمان عبور می کنند و ناگاه از دل 
کویر تفته سربرمی آورند و تو باید با آنها 

را  دردت  تا  بشوی  بیابان  و  آبادی  راهی 
لمس کنی، گرچه این آدم ها برساخته ذهن 
او است. جایگاه ها برساخته ذهن او است 
در  می توان  برجسته سازی ها  این  برای  و 
فرافکنی های بیرونی، جایگزینی پیدا کرد؛ 
حتی آدم های مشابه آنها را که همه  ما به 
علت اشتباه در مصرف آب، هر روز کنارمان 
می بینیم و در دوردست ها فوران شتاب زده 
آب را در باغ ها و مزارع شاهد بودیم. این 
اتفاق در دیوآب هم رخ می دهد که روستا 
به خشکسالی می نشیند و مردان و زنانی به 
نظر می رسد  به  می  روند.  روان  دنبال آب 
در این گروه یک نفر با علم به وقایع، این 
گروه 6 نفره را دنبال خود می کشاند و در 
انتها با همان نگاه قهرمان پرورانه، یک تنه بر 
دیو خشکسالی پیروز می شود و بقیه تن به 
سرنوشت می دهند و در دام دیو آب یا همان 
چاهزی گرفتار شده و خود به دستیاران دیو 
تبدیل می شوند. گروه، روستا به روستا پیش 
می روند و مصایب خود را با ساکنان روستا 
اما  در میدانچه روستا در میان می گذارند 
هیچ تعامل و همسویی ای را برنمی انگیزند 
و نمایش مدام در پی مشارکت دادن مردمان 
روستاست که محور تک قهرمانی به محور 
همه قهرمانی تبدیل شود اما موفق نمی شود.

این نگاه ها را با علی اتحاد در میان می گذارم. 
طی چند نشست گفت وگویی شکل می گیرد 

که در ادامه می خوانید.

که  مقدمه ای  درباره  نظرتان   :
نوشته ام، چیست؟

اول از همه اینکه دیوآب یک اسطوره  ساختگی 
است. وقتی که می گویم اسطوره است؛ یعنی 
از عمده  عناصری که اسطوره خاورمیانه ای 
بهره می برد؛ دیوآب هم بهره دارد. فرم کلی 
داستان، فرم کلی اسطوره های خاورمیانه است. 
مدل پردازش شخصیت های این داستان و در 
عین حال نحوه مواجهه متن با شخصیت ها به 
متون اسطوره ای شبیه نیست. به این معنی که 
مثال همان آدون که به نظر می آید چون قصه 
قهرمان  و  اصلی  می کند، شخصیت  تمام  را 
است، می میرد و بعد به سعی خودش از جهان 
مردگان برنمی گردد، بلکه شخصیت زن دیوانه 
]مینار؛ که در تمام طول متن بارها و بارها ثابت 
شده مجنون است، گرچه بینشی آن جهانی 
دارد[ باعث می شود آدون برگردد. در واقع 
من تالش کردم وجه تمام و کمال شخصیت 
قهرمان اسطوره ای را از آدون بگیرم و تبدیلش 
کنم به شخصیتی مثل بقیه شخصیت ها. فقط 
برحسب اتفاق است که آدون می ماند و بقیه 
از میان می روند. گرچه آدون جسد دامینس 
را به دریا می رساند، دامینسی که ما پیش از 
این فکر می کردیم ُمرده، زنده می شود، قصه 
را تمام می کند و این در فرم های اسطوره ای 
مسبوق به سابقه نیست. ما همیشه قهرمانی 

پایان  در  جایی  و  می شود  پیروز  که  داریم 
توطئه  و  طرح  این  با  و  می خورد  شکست 
تراژدی ساخته می شود اما دیوآب یک کمدی 
است به معنی باستانی کلمه یعنی پایانش که 
با پیروزی همراه است. طنز نیست ولی پایان 
پیروز دارد و البته با جمله  واپسین آدون این 
پایان شاد، تعمیم پیدا می کند به مخاطب که 
بعد درباره اش می گویم. از این جهت با این 
بخش که متن من تحت تاثیر اساطیر ایرانی 
است، کامال موافقم. البته تحت تاثیر حماسه های 
ایرانی نیست؛ یعنی مثال ارتباطی مستقیم با 
شاهنامه ندارد. بیشتر نگاهم به اوستا و متون 
ایرانی بود. همان طور که ما »اپوش«  هند و 
یا همان دیوی که آب را می دزد، در اوستا 
داریم. ما جزو باستانی ترین کشورهایی هستیم 
خشکسالی  مساله   به  کهن مان  متون  در  که 
داریوش  کتیبه  آن  معروف ترین   اشاره شده. 
اول »ای مزدا اهوره این سرزمین را از دشمن 
و دروغ و خشکسالی برهان«، تا اوستا که در 
آن به خشکسالی اشاره شده و به ویژه حتی 
در شریعت مزدیسنا هم به محرمات مرتبط 
با آلودن آب پرداخته شده. تصور می کنم ما 
جزو قدیمی ترین کشورهای جهان ایم که با 
این مساله دست به گریبان بوده ایم و هم در 
نظام سیاسی مان تعیین کننده بوده، هم در نظام 
دینی مان این الگوها یعنی الگوهای اقلیمی، 
آثار وسیعی گذاشته اند. حاال من به عنوان یک 
پژوهشگر معتقدم این الگوهای اقلیمی تمام 
تاثیر  تحت  را  ما  شناختی  معرفت  زیست 
قرار داده است؛ یعنی تمام نظام های سیاسی، 
اجتماعی و پیکره  هستی ادیان این ناحیه از 
مساله اقلیمی متاثر است و برای ما مهم ترین 

رکن اقلیم، کم آبی است. شاید...
: من به طور خاص نگفتم که این متن 
اقتباسی از شاهنامه است. دقیقا در آن اجرا 
که شما داشتید در رابطه با همین خشکسالی 
و دیوآب و فریدون و آژیدهاک؛ آنجا کامال 
مشخص است که این گفتارها از کجا می آید 

و سرچشمه می گیرد.
جستجوی  »در  تک گویی  مورد  در  شما 
از  هم  بندهایی  آنجا  می گویید.  دیوشکن« 
از  بگویم  دقیق تر  یا  اوستا  از  مستقیم  متن 

»بهرام یشت« آمده بود.
: صحبت از گفتارها شد. بگذارید 
بپرسم که چرا گفتارها بین آدم ها متفاوت 
نیست، انگار نفر اول که چند سطر حرف هایش 
را می خوانیم، نفر دوم تکمیل کننده حرف های 
نفر اول است و همین طور ادامه پیدا می کند. 
یعنی تفاوتی بین صداها نیست و اگر نام ها 
مشخص  حتی  نباشد،  گفتارها  از  پیش 

نمی شود شخصیت مرد است یا زن؟
مدیون  را  متنی ام  ساختمان  تمام  تقریبا  من 
متون کهن خاورمیانه هستم. اینکه این همه 
از درام ها و از متون معاصر فاصله می گیرم به 
جهت نزدیک شدن بیشتر به الگوهای متون 

کهن است. ما در متون کهن گرچه قصه هایی 
می خوانیم، مثال در همان اوستا که مثال زدم؛ 
 بندهایی هست که اهورا مزدا حرف می زند 
یک  می گوید.  سخن  زرتشت  جاهایی  یک 
جا »گوشورون« )روان زمین( حرف می زند. 
حرف  جهان  بادهای  موکل  »وای«  جا  یک 
بدنه   در  و  مختلف  گوینده های  و...  می زند 
در  هستند.  زبان  یک  انگار  اینها  همه   متن، 
متن قرآن هم شما چنین وضعی می بینید. به 
یاد بیاورید در سوره یوسف که به گفته  متن 
قرآن احسن القصص معرفی می شود هم، وقتی 
نقل قول  شخصیت ها نوشته می شود ادبیات 
قرآن دگرگون نمی شود. در سوره  مریم هم 
این طور است. در سوره  آل عمران هم و این 
سنت را من از متون کهن وام گرفته ام که در 
آنها انگار که یک گوینده اصلی حضور دارد و 
به واسطه  او قصه روایت می شود؛ یعنی انگار 
همه  آن چیزی که »آدون« می گوید یا »مروت« 
و »مینار« و »میتاس« و »دامینس« می گویند، 
از صافی ذهن راوی دیگری گذشته و حاال 

به ما می رسد.
: در اینجا راوی به دانای کل تبدیل 

نمی شود.؟
چرا حتما می شود، مثل تمام متون کهن که 

راوی شان دانای کل است.
: در عصر معاصر آیا ما می توانیم 
این قضیه را جا بیندازیم که راوی به دانای 
کل تبدیل شود و دیدگاه ها یکسان و مستقیم 

حرکت کند؟
راستش من نه قصدش را دارم و نه داعیه اش را 
که چیزی را به عنوان روش یگانه جا بیندازم اما 
تصور می کنم این شیوه  متنی، ریشه های آنچنان 
درازآهنگی دارد که نیازی به دفاع من نیست.

: این متن برآمده از ذهن شماست 
و متن یکتا و بی همتایی است و نمونه آن 
را نداریم. همین را می خواهیم برای اجرا 
ببریم. هنگام اجرا چه میزان مشارکت ممکن 
است اتفاق بیفتد؟ آیا در همان حدی که 
افراد روستا در آن میدانچه حضور دارند؟

متن  در  که  بگویم  باید  چیزی  هر  از  پیش 
مداخلی برای ارتباط با مخاطب در نظر گرفته 
شده، مثال »آدون« می رود و دست روی شانه 
مخاطبی می گذارد و از او چیزی می پرسد؛ 
اینکه مخاطب چه پاسخی می دهد، طبیعتا در 
متن نیست چون ممکن است هزاران احتمال 
مختلف باشد ولی این مداخل در متن در نظر 
گرفته شده، با این حال مجموعا، متن »دیوآب« 
نیست  جنسی  از  متن  یعنی  نیست؛  تعاملی 
که بخواهد مدام با مخاطب تعامل کند. این 
یک طرف و طرف دوم ماجرا این است که 
اگر بنا باشد خودم متن را روی صحنه ببرم 
که فعال شرایط آن هموار نشده؛ من همیشه 
وقتی یک پیش فرض متنی برای اجرا دارم، 
به نظرم آن متن ۶۰ درصد کار است و ۴۰ 
و  می گیرد  تمرین ها شکل  در  دیگر  درصد 
سمتی  چه  به  متن  این  که  می گیرم  تصمیم 
برود و چه جزییاتی در آن تغییر کند و این 
جزییاتی که می گویم، نزدیک به ۴۰ درصد 
است و نزدیک به نیمی از اجرا را به تمرین 
موکول می کنم که ببینم چطور پیش می رود. تا 
به حال آنچه اجرا کرده ام این طور بوده حتی 
تک اجرا های خودم و آنچه که شما به عنوان 
»در جستجوی دیوشکن« همین چندی پیش 
دیدید به عنوان اجرای یک روزه حدود ۵۰ 
از  بخشی  و  بود  شده  پیش بینی  درصدش 
متونی که در آن تک گویی گفته می شد آن 
چیزی که در دست داشتم نبوده و همان جا 
به صورت بداهه گفته می شد ولی مخاطب 
این شک را هم نمی برد که ممکن است در 
طومار نباشد. حتی این هدف پرس وجو از 
مخاطب، پیش فرض من نبود. زمانی که دیدم 
یک اجرای چندنوبتی است و چند نفر پیش از 
من اجرا داشتند و در اجراهای قبلی مخاطبان 
کامال منفعل بودند همان جا تصمیم گرفتم 
اجرایم کامال اینتراکتیو )تعاملی( باشد و شروع 
کردم با مخاطبان دیالوگ کردن که اصال جزو 

پیکره متن نبود پیش از آن.
داری؛  ماه   2 متن، شما  این  در   :
ماه کهنه، ماه نو. این 2 ماه چه تقابلی باهم 
دارند، آیا سنت و تجدد رودرروی هم قرار 

می گیرند؟
نه، اینقدر تمثیلی نیستند و بیشتر رمزی اند. 
همیشه در متون اسطوره ای زمانی که شما از 
یک دوره وارد دوره دیگری می شوید، این 
انتقال نشانه هایی دارد. وقتی می گویم از یک 
دوران وارد دوران دیگری می شویم، منظورم 
کنید دوران 12 هزار  مثال تخیل  این است: 
ساله ای که متون زرتشتی تقسیم بندی می کند 
یا بندهش تقسیم بندی می کند که ۴ بازه  3 هزار 
سال است. 3 هزار سال جدایی مزدا، اهورا و 

اهریمن در سطح مینوی. 3 هزار سال آفرینش 
مزدا و دو دوره  3 هزار ساله درآمیختگی که 
ما امروز در آن 3 هزارسال واپسین زندگی 
 12 پایان  در  مزدایسنان  باور  به  و  می کنیم 
هزار سال است که اهریمن مغلوب می شود 
و دورانی که به آن »فشکرد« یا »نوسازی« گفته 
می شود، آغاز می شود یا مثال آخرالزمان مسیحی 
که در مکاشفه  یوحنا حواری در پایان عهد 
جدید آمده که بیش از 1۰ نشانه برای ظهور 
اینکه  جمله  از  شده،  شمرده  آخرالزمان  آن 
هیوالهای اول و دوم می آیند؛ فرزند شیطان 
زاده می شود »که نشانه اش برای آنها که دانا 
هستند ۶۶۶ خواهد بود« که این عدد آنقدر 
در ادبیات دنیا تکرار شده که همه به عنوان 
این  برای من رمز  نشان شیطان می شناسند. 
عصر دیگرگون اول، این بود که دیگر روز 
نشد؛ یعنی نمایشنامه از جایی شروع می شود 
که 3 شب گذشته و 3 بار ماه طلوع و غروب 
کرده و روز نشده و نکته دوم اینکه از یک 
جایی ماه دوم طلوع می کند و این دو ماه در 
آسمان برای جماعتی که می خواهند به دریایی 
بروند که هیچ کدام ندیده اند؛ نهایت سرگشتگی 
است چون تنها وسیله ای که می توانستند با 
با  و  بود  ماه  دهند،  تشخیص  را  جهت  آن 
نیستند  پیدا  معموال  ستاره ها  بیابان هم  غبار 
و این آغاز سرگشتگی جمعیت است و من 
به عنوان یک دگرآزار نشستم و قلمم در دستم 
است و هر چه بیشتر تالش می کنم که آن ۶ 

نفر گم شوند.
: در این گم شدگی و این واحه ها 
یک نفر سرنوشتش مشخص تر از بقیه می شود 
و زنده می ماند؛ »آدون« اما »آدون« به نظر 
من به گونه ای در پایان کار رها شده؛ آیا او 
می رود که چرخه ای نو را آغاز کند؟ دوباره 
از واحه هایی دیگر با مردمانی دیگر؟ یعنی 

تکرار آن خشکسالی؟
چند نکته اصلی هست در کاری که من کردم. 
کاری که معموال با قهرمان های اسطوره ای در 
متون اسطوره ای نمی کنند. »آدون« از روی تدبیر 
و هوش اش نیست که به مقصد می رسد. او 
به مقصد رسیده،  اصال نمی داند که چگونه 
فقط توانسته سفر را به پایان برساند و آنجا 
می فهمد که همین که سفر را به پایان رسانده، 
برنامه  ازپیش تعیین شده  »دیواب« است. حاال 
سر این دوراهی است که جسد دامینس را به 
»خونیز دریا« بیندازد چون این چیزی است 
که »دامینس« خواسته یا اینکه حاال که فهمیده 
اگر جسد را به خونیز دریا بیندازد، آن حلقه ای 
که دیواب می خواسته را کامل کرده و به این 
ترتیب »آدون« در کشمکش با خودش است 
که »دامینس« از جا بلند می شود و می فهمیم 

که او هرگز نمرده بود.
: و این هوشیاری دانای کل است 
که به جای راوی در این نمایشنامه نشسته 
و راوی خود را کنار می کشد تا »دامینس« 
بتواند حرکت ها را کنترل کند و حرف آخر 
را بزند. درود بر تو. یک تکه از این متن 

را بخوانید.
فکر می کنم بخش پایانی منطقی تر است. بخشی 
که می خوانم بعد از آن است که »دامینس« خود 
را به دریا می اندازد و تعویض ها و طلسم هایی 
که به خودش بسته کار »دیواب« را تمام می کند. 
خورشید بعد از چند روز دوباره طلوع می کند 
و »آدون« به مخاطب ها رو می کند و می گوید: 
»اینک دیوآب  جان سپرد. مرا آدون می خوانند. 
آنکه خویش را به قربانگاه سپرد، دامینس ما 
دیوآب  تا  کجا؛  را  شمایان  دیوآب،  تا  بود. 
شما را چگونه فرو کاهد؟ تا کی؟ مرا آدون 
نام تو چیست؟« و نمایش تمام  می خوانند. 

می شود.
انتخاب  : نثری که برای این کار 
کردید از نثر کهن سرچشمه می گیرد. یک 
اما  دارد  معاصر  نثر  با  هم  کوچک  ادغام 
جنبه های آرکائیک نثر کهن اینجا می چربد. 
در شرایط معاصر همه چیز عریان و به گفتار 
نزدیک شده. تاثیر این جنبه های آرکائیک 

تا چه حد می تواند باشد؟
کم است. بدون تعارف می توانم بگویم احتماال 
تاثیر اولیه اش کمتر از متن هایی خواهد بود 
که با صراحت حرف می زنند ولی تقریبا تمام 
زندگی من در گرو ادبیات کالسیک بوده و 
پس از آن ادبیات کهن و من برای خودم این 
زبان  این  به  که  گرفته ام  نظر  در  را  رسالت 
زبانی  میراثی  به عنوان  را  آن  و  باشم  وفادار 
حفظ کنم، حتی اگر مخاطبان من را کاهش 
دهد. مطمئنم که امروز مخاطبان کمتری دارم 
نسبت به روزی که با زبان معاصر بنویسم، 
مثل اغلب نویسندگانی که در سراسر جهان 

با زبان معاصر می نویسند.
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نشانه های  می گویند  ژاپنی  پژوهشگران 
هشداردهنده دیابت نوع۲ ممکن است ۲۰ سال 
پیش از تشخیص بیماری قابل شناسایی باشد. 
به گزارش بی بی سی، نتایج این بررسی جدید 
نشان می دهد باال بودن میزان قندخون ناشتا 
و مقاومت به انسولین مدت ها پیش از دچار 
شدن افراد به »پیش دیابت« که در اغلب موارد 
به دیابت نوع۲ می انجامد، مشاهده می شود. به 
گفته پژوهشگران، این یافته ها نشان می دهد 
مداخالت برای توقف پیشرفت بیماری باید 
در مراحل بسیار ابتدایی تر زندگی شروع شود. 
در این بررسی که در فاصله سال های ۲۰۰۵ 
تا ۲۰۱۶ میالدی انجام شد، شاخص توده 
بدنی )BMI(، میزان های قندخون ناشتا و 

حساسیت به انسولین ۲۷ هزار فرد غیردیابتی 
که در سنین ۳۰ تا ۵۰ سال و اغلب مرد بودند، 
اندازه گیری شد. مقاومت به انسولین هنگامی 
رخ می دهد که سلول های بدن به درستی 
به هورمون انسولین پاسخ نمی دهند و این 
وضعیت انواعی از مشکالت سالمت ایجاد 
می کند. ارتباط شاخص توده بدنی باالتر و 
دیابت نوع۲ کامال شناخته شده است. افراد 
شرکت کننده در این بررسی تا زمانی که دچار 
دیابت نوع۲ یا پیش دیابت تشخیص داده شدند 
یا تا پایان سال ۲۰۱۶ میالدی)هرکدام اول رخ 
می داد( پیگیری شدند. در طول دوره بررسی، 
۱۰۶۷ مورد جدید دیابت نوع۲ تشخیص داده 
شد. یافته های این پژوهشگران نشان داد این 

افراد از ۱۰ سال پیش از تشخیص میزان های 
باالتر قندخون ناشتا و مقاومت به انسولین 
و نیز شاخص توده بدنی باالتر را داشته اند. 
الگوی مشابهی در افرادی مشاهده شد که 
دچار پیش دیابت شده بودند؛ در این مورد هم 
همان نشانه های هشداردهنده، البته با شدت 

کمتر از یک دهه پیش از تشخیص نهایی، 
شناسایی شده بود. این پژوهشگران معتقدند 
ازآنجایی که اغلب افرادی که دچار دیابت نوع۲ 
می شوند، ابتدا از مرحله پیش دیابت می گذرند، 
نشانه های هشداردهنده این عارضه ممکن 
است از بیش از ۲۰ سال پیش از تشخیص 
واقعی آشکار باشد. به گفته این پژوهشگران، 
با توجه به اینکه اقدامات برای جلوگیری از 
پیش دیابت در پیگیری های بلندمدت چندان 
موفقیت آمیز نبوده، ممکن است الزم باشد 
بسیار زودتر از رسیدن به مرحله پیش دیابت با 
تجویز دارو یا تغییرات شیوه زندگی مداخله 
کرد تا از پیشرفت بیماری به سوی دیابت 

تمام عیار جلوگیری شود.

می دهد  نشان  جدید  بررسی  یک  نتایج 
مصرف مرتب آسپیرین ممکن است خطر 

سرطان کبد را کاهش دهد.
پژوهشگران  نیوز،  هلث دی  گزارش  به 
آمریکایی به این نتیجه رسیدند که مصرف 
مرتب دو یا تعداد بیشتری آسپیرین با دوز 
استاندارد )۳۲۵ میلی گرم( در هفته با ۴۹ 
درصد کاهش خطر سرطان کبد همراهی 
بیمارستان  در  پژوهشگران  بررسی  دارد. 
نشان  بوستون  در  ماساچوست  عمومی 
داد خطر سرطان کبد در افرادی که به طور 
مرتب آسپیرین مصرف می کنند، نسبت به 
افرادی که آسپیرین مصرف نمی کنند، به طور 
عمده ای کاهش می یابد. البته باید یادآور شد  
این بررسی ثابت نمی کند آسپیرین علت 
کاهش خطر سرطان کبد است و فقط یک 
همراهی را نشان می دهد. پژوهشگران برای 
این بررسی داده های بلندمدت به دست آمده 
ا ز ۴۵ هزار و ۸۰۰ زن و ۸۷ هزار و ۵۰۰ 
مرد را در آمریکا تجزیه و تحلیل کردند. 
نتایج نشان دهنده اثر افزایش اثر محافظتی 
آسپیرین در طول زمان بود. خطر سرطان 
کبد میان افرادی که برای ۵ سال یا بیشتر 
به طور مرتب آسپیرین مصرف کرده بودند، 
۵۹ درصد افزایش یافته بود اما پس از قطع 
مصرف آسپیرین از میزان این کاهش خطر 

کاسته می شد و ۸ سال پس از قطع آسپیرین 
دیگر تاثیری به جا نمی ماند.

در مجله  که  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر 
مصرف  شده،  منتشر  انکولوژی  جاما 
مرتب استامینوفن یا داروهای ضدالتهابی 
غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن با کاهش 
به  نداشت.  همراهی  کبد  سرطان  خطر 
با  یافته ها  این  پژوهشگران،  این  گفته 
اما  نتایج بررسی های پیشین تطبیق دارد، 
پژوهش های بیشتری الزم است تا بتوان 
در این مورد نتیجه گیری قاطعی کرد چراکه 
افزایش خطر  با  آسپیرین  مرتب  مصرف 
خونریزی هم همراهی دارد. بنابراین قدم 
بعدی این است که اثر مصرف مرتب آسپیرین 
قبلی  بیماری  دچار  که  جمعیت هایی  در 
کبدی هستند بررسی شود چراکه این گروه 
از قبل در معرض خطر بیشتر دچار شدن 

به سرطان اولیه کبد هستند.

نتایج یک بررسی جدید در آمریکا نشان می دهد 
پس از سال ها هشدارهای بهداشت عمومی 
درباره سوءمصرف آنتی بیوتیک این مشکل 

هنوز حل نشده است.
به گزارش هلث دی نیوز، پژوهشگران در 
تجزیه وتحلیل بیش از ۵۰۰ هزار مورد تجویز 
آنتی بیوتیک دریافتند تقریبا نیمی از این نسخه ها 
بدون تشخیص یک عفونت مربوط نوشته 
شده اند و حدود ۲۰ درصد این تجویزها بدون 
ویزیت در مطب و معموال تلفنی انجام شده 
با این وجود پژوهشگران دانشکده  است. 
پزشکی فاینبرگ دانشگاه نورث وسترن در 
داده اند،  انجام  را  بررسی  این  که  شیکاگو 
می گویند مشخص نیست چه تعداد از این 
تجویزهای آنتی بیوتیک واقعا بی مورد بوده 
این بررسی به  این پژوهشگران در  است. 
پرونده های بیماران نگاه کردند و به گفته 
آنها، دادن »کد تشخیصی اشتباه« به بیماری ها 
به وسیله پزشکان در پرونده ها ممکن است 
بخشی از مشکل باشد. با این حال پژوهشگران 
معتقدند این یافته ها نگران کننده اند. به گفته آنها، 
برخی از پزشکان به سادگی پیش از تشخیص 
نهایی برای بیماران آنتی بیوتیک تجویز می کنند 
و احتماال درخواست بیماران برای این کار 
ممکن است تا حدی در این امر دخیل باشد.
مصرف ناسنجیده آنتی بیوتیک ها عامل مشکل 

گسترده عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک 
است.

آنتی بیوتیک ها فقط بر عفونت های باکتریایی 
موثر هستند، نه بر عفونت های ویروسی مانند 
سرماخوردگی. هنگامی که افراد آنتی بیوتیک ها 
را بدون ضرورت مصرف می کنند، باکتری ها 
را در معرض این داروها قرار می دهند و به این 
ترتیب امکان جهش یافتن باکتری ها و مقاوم 
شدن به آنها فراهم می شود. نتایج این بررسی 
نشان داد ۴۶ درصد تجویزهای آنتی بیوتیک 
بدون تشخیص مستند عفونت انجام شده 
است. در ۲۹ درصد موارد تشخیص نامربوط 
به آنتی بیوتیک مثال فشارخون باال ثبت شده 
بود و در ۱۷ درصد موارد تشخیص معینی 
وجود نداشت. به عالوه یک پنجم تجویزهای 
آنتی بیوتیک بدون ویزیت شخص بیمار انجام 
شده بود. تجویز بی رویه آنتی بیوتیک، عالوه 
بر مشکل مقاومت دارویی می تواند باعث 
ایجاد عوارض جانبی مانند تهوع و استفراغ و 
تداخل با داروهای دیگر شود. این پژوهشگران 
می گویند دالیل متفاوتی برای تجویز بی رویه 
آنتی بیوتیک بدون تشخیص قطعی عفونت 
باکتریایی وجود دارد. برای مثال کمبود وقت 
یا درخواست بیماران ممکن است برخی از 
گلودردی  هر  برای  کند  وادار  را  پزشکان 

آنتی بیوتیک تجویز کنند.

نقشه سالمت

مدیرگروه سالمت 
محیط کار: »بوفه های 

مدارس غیرانتفاعی 
مدارس استان همدان 

وضعیت نامناسبی 
دارد.« ایسنا

مدیرکل دامپزشکی: 
»آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
تهدیدی برای استان چهارمحال 

و بختیاری است.« ایسنا

دوربين سالمت

گوشت فراوری شده با 
سرطان پستان ارتباط 

دارد

پژوهشگران معتقدند خوردن 
مرتب گوشت های فراوری شده 
مانند سوسیس با افزایش خطر 
پستان  به سرطان  دچار شدن 
ارتباط دارد. به گزارش بی بی سی، 
پژوهشگران در بازبینی بررسی ها 
دریافتند زنانی که مقدار زیادی 
فراوری شده  گوشت های 
مقایسه  در  می کنند،  مصرف 
این گوشت ها را  با زنانی که 
درصد   ۹ نمی کنند،  مصرف 
بیشتر در معرض خطر سرطان 
بررسی  این  هستند.  پستان 
یافته های پیشین منتشرشده به 
وسیله سازمان جهانی بهداشت 
را تایید می کند که گوشت های 
سرطان زا  را  فراوری شده 
کارشناسان  البته  می شمارد. 
معتقدند با این یافته ها باید با 
و خطر  کرد  برخورد  احتیاط 
واقعی دچار شدن هر خانمی 
به سرطان پستان به این دلیل 
بسیار کم است. این بازبینی که 
به دست آمده  داده های  شامل 
زن  میلیون  یک  از  بیش  از 
بود، نشان دهنده رابطه ای میان 
فراوری شده  گوشت  مصرف 
بود،  پستان  سرطان  خطر  و 
سببی  رابطه  بررسی  این  اما 
میان این دو را ثابت نمی کند. 
داشت  نظر  در  باید  همچنین 
در ۱۵ بررسی مورد استفاده در 
این آنالیز تعریف های متفاوتی 
مصرف  میزان  بیشترین  برای 
به  فراوری شده  گوشت های 
کار رفته بود. ضمنا یافته های 
این بررسی صرفا درباره گوشت 
فراوری شده است، نه گوشت 
قرمز به طور کلی. فراوری روندی 
است که در آن معموال با دود دادن، 
در نمک خواباندن یا افزودن مواد 
نگهدارنده به گوشت ماندگاری 
آن افزایش می یابد یا مزه اش تغییر 
داده شده و محصوالتی مانند 
سوسیس، هات داگ، ساالمی و... 
تولید می شود. نظریات متفاوتی 
درباره تاثیر فراوری بر گوشت 
وجود دارد، ازجمله اینکه در 
ممکن  آن  خواباندن  نمک 
با  واکنش   ایجاد  باعث  است 
پروتئین های گوشت شود که 
به تولید مواد سرطان زا بینجامد. 
توصیه سازمان ملی بهداشت 
انگلیس محدود کردن مصرف 
گوشت قرمز و فراوری شده به 

۷۰ گرم در روز 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 تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

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

و  غربالگری  اگر  پژوهشگران،  گفته  به 
واکسیناسیون برای »ویروس پاپیلوم انسانی« یا 
ویروس زگیل تناسلی )HPV( استرالیا ادامه 
یابد، استرالیا به نخستین کشوری در جهان 
تبدیل خواهد شد که سرطان دهانه رحم در 
آن ریشه کن خواهد شد. به گزارش بی بی سی، 
این پژوهشگران بر اساس مدل سازی جدید 
پیش بینی می کنند سرطان دهانه رحم به عنوان 
یک مشکل بهداشت عمومی در طول ۲۰ سال در 
استرالیا قابل ریشه کنی است. پیش بینی می شود تا 
سال ۲۰۲۲ میالدی که میزان موارد سرطان دهانه 
رحم در استرالیا به کمتر از ۶ مورد در ۱۰۰ هزار نفر 
برسد، این بیماری در رده سرطان های نادر قرار 
بگیرد. دانشمندان این پیشرفت را به برنامه های 

ملی پیشگیری نسبت می دهند. استرالیا در سال 
۲۰۰۷ میالدی یکی از نخستین کشورهایی بود 
 HPV که برنامه واکسیناسیون دختران در برابر
را شروع کرد. این برنامه واکسیناسیون بعدا به 
پسران هم گسترش یافت. این واکسیناسیون 
همگانی با برنامه ملی غربالگری سرطان دهانه 
رحم تکمیل می شود که از سال ۱۹۹۱ میالدی 

شروع شد. سرطان دهانه رحم ناشی از انواع 
»پرخطر« HPV ،عفونت انتقال یافته از راه 
جنسی است. بر اساس آمار سازمان جهانی 
بهداشت، سرطان دهانه رحم چهارمین سرطان 
شایع در زنان است و میزان مرگ ومیر جهانی 
باالیی دارد. میزان ساالنه بروز سرطان دهانه 
رحم در استرالیا در حد ۷ مورد در ۱۰۰ هزار نفر 
است که در حد نصف میانگین جهانی است. این 
بررسی پیش بینی می کند موارد ساالنه سرطان 
دهانه رحم تا سال ۲۰۳۵ میالدی به ۴ در ۱۰۰ 
هزار نفر کاهش یابد که آستانه بالقوه حذف 
بیماری است. سازمان جهانی بهداشت تا به حال 
استانداردی در این باره تعیین نکرده که میزان شیوع 
سرطان دهانه رحم تا چه حدی باید پایین بیاید تا 

حذف شده در نظر گرفته شود. استرالیا سال پیش 
شیوه معمول غربالگری سرطان دهانه رحم، پاپ 
اسمیر )نمونه برداری از دهانه رحم و مشاهده 
سلول های پس از رنگ آمیزی از لحاظ وجود 
تغییرات سرطانی( را با آزمایش های غربالگری 
 HPV حساس تری جایگزین کرد که وجود
را در دهانه رحم جستجو می کنند. پژوهشگران 
تخمین زده اند با استفاده از این آزمایش جدید 
برای غربالگری که فقط هر ۵ سال یکبار انجام 
می شود، میزان های این نوع سرطان تا دست کم 
۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش 
سازمان جهانی بهداشت، از هر ۱۰ مرگ مربوط 
به سرطان دهانه رحم ۹ مورد آن در کشورهای 

با درآمد کم و متوسط رخ می دهد.
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يادداشت مهمان

شايد شما پدر و مادرهايي كه در فضاي مجازي فعال هستيد، پوستر 
يونسكو را با اين مضمون ديده باشيد؛ »باسواد بودن تنها به معني توانايي 

خواندن و نوشتن يا حتي تسلط به دو زبان و كار با كامپيوتر نيست، باسواد 
كسي است كه بتواند با استفاده از آموخته هاي خود، در زندگي اش 

تغيير ايجاد كند.« آيا شما با توجه به اين تعريف باسواد هستيد؟ اين تغيير 
را در همه زمينه ها از جمله تربيت كودك مي توانيد به كار ببنديد؟ 
اين موضوع را درون خانواده و جامعه در گفت وگو با متخصصان و 

كارشناسان »سالمت« بررسی كرديم و اينكه چطور می توانيم اين تعريف 
را برای آينده ای روشن تر به كار بگيريم.... )صفحه 13(

تعريف يونسكو از باسوادي، تلنگري براي 
والدين امروز

نگرش ها و 
باورهايمان 

نيازمند تغييرند

سالمندی و
 امور جنسی
)15(

5 توصيه پاييزی 
به خانم های باردار
)11(

چرا نوجوانان 
خشمگين هستند؟
)12(

ورزش 
در پارک
)14(

صفحات 9 تا 16

با خوانـنــدگان

ر ی ا  د  ر  بـــا 

کودک و نوجوان

فـرزنـد پـروری

انـدام تنـاسـب 

سـا لـمـنـد ا ن

محـیـط زیسـت
سال چهاردهم  شماره 688  شنبه 21 مهر 1397

بيشتر بخوانيد

»نقش اسباب بازی در فرهنگ و اقتصاد« را در 
صفحه 12 همين شماره بخوانيد.

آيا از طريق اسباب بازی 
می توانيم رفتارهای اجتماعی 
درست را به کودکان آموزش 

دهيم؟
گروهی از اسباب بازی ها برای آموزش رفتارهای 
اجتماعی مانند شیوه زندگی، آپارتمان نشینی و 
فرهنگ ترافیک طراحی شده اند و خوشبختانه 
در کشور ما و مجموعه تولید ملی هم مثال های 

زیادی از آنها داریم.
درحال حاضر کیفیت تولید در بعضی بخش ها 
و  کاغذی  و  مقوایی  اسباب بازی های  مثل 
مرز  به  تقریبا  پالستیکی  اسباب بازی های 
قابل قبولی رسیده و امروز بعضی محصوالت مان 
حتی در سطح استانداردهای جهانی در حال 
تولید و توزیع است. البته در بعضی بخش های 
به  هنوز  چوبی  اسباب بازی های  مثل  تولیدی 
این  هم  دلیلش  نرسیده ایم.  قابل قبول  کیفیت 
است که در کشور ما امکان دسترسی به چوب 
صنعتی خشک تقریبا ممکن نیست و روش های 
فراوری و رنگ آمیزی چوب کامال بدوی و سنتی 
با  تولیدکننده ها  برخی  در حال حاضر  است. 
توجه به شناخت بازارهای جهانی توانسته اند 
تولیدات خوبی را عرضه کنند که به صادرات 

هم منجر شود.
خانواده ها چه ویژگی هایی را باید برای خرید 
اسباب بازی کودکان خود مورد توجه قرار دهند؟ 
ویژگی های کودکان کامال با یکدیگر متفاوت 
است و والدین معموال با مراجعه به متخصصان و 
مربیان مربوط می توانند ویژگی های فرزندان خود 
را بیابند و با دقت و تمرکز بیشتر بر توانایی ها 
و ضعف های آنها، محصوالتی را انتخاب کنند 

که مناسب فرزندانشان باشد.
ادامه در صفحه 15

 محسن حموله/ دبیر شورای 
نظارت بر اسباب بازی



پرسش

پرسش اول: پدر من کار ذبح گاو و گوسفند را 
بلد است و هر گاه همسایه یا فامیلی بخواهد 
گوسفند قربانی کند از پدرم می خواهد این 
کار را برایشان انجام  دهد اما تازگی متوجه 
شده ام قصابان و کسانی که کار ذبح را انجام 
می دهند به شدت در معرض خطر ابتال به 
تب کنگو هستند. آیا این مساله صحت دارد؟ 

0938****982

داشتیم  مهمانی  پیش  چندی  دوم:  پرسش 
که هم معتاد بود و هم بیماری سل داشت. 
خیلی نگرانم که ما هم آلوده شده باشیم. 
آیا راهی برای تشخیص آلودگی وجود دارد 
یا واکسنی هست که بتواند از ابتال به این 
بیماری جلوگیری کند؟ 833****0902

است  درست  گفته  این  آیا  سوم:  پرسش 
ویروس  انتقال  راه  شایع ترین  امروزه  که 
است؟  جنسی  تماس  ما  کشور  در  ایدز 

0912****990
پاسخ

دکتر حمید عمادی
متخصص بیماری های عفونی و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

پاسخ اول: بله، امروزه توصیه بر این است که 
کار ذبح دام حتما در کشتارگاه انجام  شود و 
سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت ذبح و 
قربانی کردن هرگونه دام را خارج از این مراکز 
به شدت نهی می کنند. در کشتارگاه ها قبل از 
آنکه دام ذبح شود زیر نظر دامپزشک معاینه 
می شود و از ذبح هرگونه دام بیمار جلوگیری 
خواهد شد. ضمن اینکه تمهیدات الزم برای 
ذبح در کشتارگاه ها در نظر گرفته شده و فردی 
که این کار را انجام می دهد پوشش مناسبی 
دارد و دستکش می پوشد تا بدنش به خون 
که  افرادی  بیشتر  متاسفانه  نشود.  آلوده  دام 
به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
مبتال می شوند کسانی هستند که دامی را ذبح 
کرده و به خون دام آلوده شده اند. بیشتر این 
افراد هنگام ذبح، پوشش و دستکش مناسب 
ندارند و خون آلوده  دام می تواند به راحتی 
با هرگونه زخمی در دست ها یا سایر نقاط 
بدنشان تماس پیدا کند و آنها را به این بیماری 
خطرناک مبتال کند. عالوه بر این وقتی ذبح 
دام خارج از کشتارگاه انجام می شود، محوطه 
زیادی به خون آلوده می شود و در صورتی که 
دام بیمار باشد می تواند به راحتی آن منطقه 
معرض  در  را  زیادی  افراد  و  کند  آلوده  را 
دهد.  قرار  کنگو  کریمه  تب  به  ابتال  خطر 
یادتان باشد این بیماری تا حدی قابل درمان 
درمانی  بیماری،  پیشرفت  از  پس  اما  است 
ندارد. از این رو، هر ساله این بیماری جان 
تعدادی از هموطنانمان را می گیرد. متاسفانه 
قصاب ها و کسانی که با دام سروکار دارند 
جزو بیشترین گروهی هستند که در معرض 
ابتال به این بیماری قرار دارند. پس لطفا از 
همسایه ها و فامیل  بخواهید کار ذبح دامشان 
را در کشتارگاه انجام دهند و سالمت پدر و 

اطرافیانتان را به خطر نیندازند.

پاسخ دوم: واکسن سل همان واکسن »ب ث ژ« 
معروف است که در بدو تولد به نوزادان تزریق 
می شود ولی متاسفانه دیده شده این واکسن هم 
دیگر خیلی نمی تواند از ابتال به این بیماری 
پیشگیری کند. اگر نگران آلودگی به میکروب 
سل هستید، بهتر است به پزشک مراجعه کنید 
بدهید.  انجام  را  توبرکولین  و تست پوستی 
این تست که خیلی هم راحت انجام می شود 
می تواند نشان بدهد به میکروب سل آلوده 
شده اید یا نه، در صورت آلودگی می توانید 
قبل از اینکه میکروب عارضه ای ایجاد کند 

تحت درمان قرار بگیرید.

پاسخ سوم: بله، البته تا سال گذشته شایع ترین 
راه انتقال ویروس ایدز در کشور ما استفاده از 
سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی بود اما از 
سال قبل تا امروز انتقال از راه تماس جنسی 
بر استفاده از سرنگ مشترک پیشی گرفته و 
بیماران  است.  نگران کننده  بسیار  مساله  این 
HIV مثبت باید بدانند که می توانند در مراکز 
مربوط به ایدز تحت درمان رایگان قرار بگیرند 
بنابراین اگر افراد آلوده زود مراجعه کنند و 
داروی مناسب را بخورند، سیستم ایمنی شان 
تضعیف نمی شود و میزان ویروس در خونشان 
به قدری کم می شود که دیگر نمی توانند کسی 
را آلوده کنند. درمان هم بسیار ساده است. الزم 
آخر  تا  قرص  یک  فقط  روزی  بیمار  است 
عمرش مصرف کند. این نوع درمان، درمان 
پیشگیرانه نام دارد که مانع انتشار ویروس در 
جامعه می شود. بنابراین از همه افراد آلوده به 
ویروس ایدز می خواهم هرچه سریع تر به مراکز 
درمان ایدز مراجعه کنند و تحت پوشش درمان 
رایگان قرار بگیرند و اجازه ندهند این بیماری 

به اشکال مختلف به سایرین منتقل شود.

پرسش

چه  غذایی  مواد  انواع  قیمت  افزایش  به  توجه  با  اول:  پرسش 
خطر  به  سالمتمان  تا  کنیم  ایجاد  غذایی مان  رژیم  در  تغییراتی 

نیفتد؟ 523****0919

پرسش دوم: میانگین کاهش وزن در یک رژیم غذایی سالم در 
هفته چقدر باید باشد؟ 944****0913

پرسش سوم: خانمی 28 ساله هستم و 15 کیلوگرم اضافه وزن 
دارم. چند بار به متخصص تغذیه مراجعه کرده و وزنم را پایین 
این  با  آیا  ثابت نگه دارم.  اما متاسفانه نمی توانم آن را  آورده ام 

شرایط می توانم جراحی الغری انجام بدهم؟ 820****0919
پاسخ

دکتر فریبا کوهدانی
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

پاسخ اول: افزایش قیمت انواع مواد غذایی یکی از دغدغه های امروز مردم 
است و هنر ما این است که با توجه به منابع غذایی در دسترس؛ چه از 
نظر اقتصادی و چه از نظر جغرافیایی بتوانیم رژیم غذایی مناسبی برای هر 
فرد تنظیم کنیم. البته اگر مردم هم در این زمینه آگاهی کافی داشته باشند 
راحت تر می توانند نیازهای خود و خانواده شان را تامین کنند. به عنوان 
مثال، گوشت یکی از مواد غذایی گرانقیمت است که بسیاری از خانواده ها 
ممکن است برای تهیه آن دچار مشکل شوند و نتوانند آن را تهیه کنند. 
امروزه بسیاری از منابع علمی نشان می دهند مصرف زیاد گوشت قرمز 
نه تنها مفید نیست، بلکه می تواند میزان شیوع بسیاری از بیماری ها از جمله 
بیماری های قلب و عروق و انواع سرطان را افزایش  دهد. به جای گوشت 
می توان از انواع حبوبات از جمله سویا، استفاده کرد. در واقع با مصرف 
حبوبات هم می توان نیازهای بدن را تامین کرد و هم برخالف گوشت ها 
به کاهش چربی های خون کمک کرد. توصیه بر این است که حبوبات 
را همراه با غالت بخورید تا تاثیرپذیری بیشتری داشته باشند. غذاهایی 
مانند عدس پلو، ماش پلو، لوبیاپلو، عدسی با نان و... هر کدام غذای کاملی 
محسوب می شوند و پروتئین خوبی به بدن می رسانند، به طوری که ارزش 
غذایی پروتئین  این قبیل غذاها هیچ تفاوتی با گوشت ندارد. همچنین 
می توان گوشت ماهی و ماکیان که قیمتشان پایین تر از گوشت قرمز است 
را جایگزین گوشت گوسفند و گوساله کرد و این کار حتی از نظر علمی 
پیشنهاد می شود. یادتان باشد تغییر ذائقه و عادت دادن آن به انواع غذاهای 
متنوع ایرانی که در آنها کمتر از گوشت قرمز استفاده می شود یا غذاهای 
فراوانی که با گوشت مرغ یا ماهی تهیه می شوند هم بسیار مهم است و کار 
را بسیار آسان می کند. دقیقا همان کاری که بسیاری از کشورهای آسیایی 
و اروپایی انجام می دهند و در همه وعده های غذایی شان گوشت مصرف 

نمی کنند. البته این کار نیازمند آموزش و تمرین فراوان است.

پاسخ دوم: بهترین رژیم کاهش وزن رژیمی است که طی هفته وزن 
اضافه را به میزان 0/5 تا 1 کیلوگرم پایین بیاورد. سایر رژیم هایی که ادعا 
می شود طی 1 ماه بیش از 4 کیلوگرم از وزن را کاهش می دهند صددرصد 
غیرعلمی و مضر هستند و می توانند به سالمت بدن آسیب برسانند. ضمن 
اینکه سرعت برگشت پذیری وزن به حالت اول و حتی بیش از آن در 
رژیم هایی غیراصولی بسیار سریع است و در زمان کوتاهی وزن ازدست رفته 
که عمدتا آب بدن است نه چربی، به حالت قبل برمی گردد. بد نیست بدانید 
پایه بسیاری از رژیم های غیرعلمی مقدار زیادی پروتئین است. پروتئین 
پس از هضم به آب زیادی برای دفع از بدن نیاز دارد. در نتیجه بدن آب 
فراوانی از دست می دهد و این مساله وزن را پایین می آورد اما آب دوباره 
جایگزین می شود و وزن به عدد قبل برمی گردد ولی اگر آب کاهش یافته 
جبران نشود سالمت بدن به خطر خواهد افتاد بنابراین توصیه می کنم برای 
هر گونه کاهش یا افزایش وزنی حتما به متخصصان و کارشناسان تغذیه 

مراجعه کنید و رژیم غذایی علمی بگیرید.

پاسخ سوم: یکی از مشکالتی که پس از کاهش وزن وجود دارد، مساله 
بازگشت وزن است. بسیاری بر این باورند وقتی وزنشان پس از رژیم 
به حد طبیعی می رسد، دیگر نیازی به رژیم ندارند، در حالی که این طور 
نیست و افراد باید شیوه درست خوردن را از متخصصان تغذیه یاد بگیرند 
و آن را در همه اوقات به کار ببندند. بخشی از این اصول به نحوه انتخاب 
غذا و بخش دیگر به ورزش و فعالیت فیزیکی مربوط است که همیشه 
و تا پایان عمر باید ادامه داشته باشد زیرا پیروی از شیوه نادرست انتخاب 
غذا و بدغذا خوردن می تواند وزن را دوباره باال ببرد. این اتفاق حتی پس 
از جراحی هم پیش می آید و افرادی که جراحی الغری انجام می دهند هم 
به پیروی از رژیم درست و فعالیت بدنی نیازمندند، در غیر این صورت 
چربی های برداشته شده مجدد برمی گردند. البته شما نیازی به جراحی ندارید 

و 15 کیلوگرم اضافه وزن جراحی نمی خواهد.
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پرسش

به کودکان  باید  تا چه سنی  اول:  پرسش 
مکمل ویتامین D داد؟ 833****0902

پرسش دوم: پسری 5 ساله دارم با قد 105 
سانتی متر، وزن 12 کیلوگرم و دور سر 49 
از نظر قد و وزنی مشکلی  آیا  سانتی متر. 

دارد؟ 400****0916

پرسش سوم: دختر 11 ساله ای دارم که 42 
کیلوگرم وزن دارد. آیا با این وزن جزو کودکان 

چاق محسوب می شود؟ 663****0912
پاسخ

دکتر ناصر کالنتری
متخصص کودکان و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی

پاسخ اول: ویتامینD همراه با ویتامینA از 
به  صورت  سالگی  تا 2  زندگی  اول  روزهای 
روزانه داده می شود اما بعد از 2 سالگی طبق 
دستورالعمل کشوری هر فرد باید تا 60 سالگی 
 Dماهی یک قرص 50 هزار واحدی ویتامین
دریافت کند. از 60 سالگی به بعد افراد باید ماهی 
2 قرص 50 هزار واحدی ویتامینD بخورند تا 

دچار کمبود این ویتامین مهم و حیاتی نشوند.

پاسخ دوم: متاسفانه فرزند شما با توجه به وزنی 
که دارد دچار سوءتغذیه شده است. وزن 12 
کیلوگرم برای کودکان 12 تا 14 ماهه و حداکثر 
18 ماهه مناسب است، نه برای کودک 5 ساله. 
میانگین وزنی کودکان 5 ساله حدود 19 تا 20 
کیلوگرم است. با این حساب فرزند شما حدود 8 
کیلوگرم کمتر از میانگین وزنی سن خودش وزن 
دارد. از نظر قدی خیلی عقب نیست. کودکان 4 
ساله حدود 100سانتی متر قد دارند و فرزند شما 
در 5 سالگی 105 سانتی متر است. البته اگر 107 
سانتی متر قد داشت، بهتر بود. با این شرایط پسر 
شما دچار شکست رشدی شده و از نظر تغذیه ای 
مشکل دارد و حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد 
تا هم عادت های غذایی  و آنچه می خورد، ارزیابی 

شود و هم در صورتی که به بیماری خاصی مبتال 
شده، تشخیص داده شود. بیماری های همراه 
معموال موجب بی اشتهایی کودک می شوند و او 
را از داشتن تغذیه مناسب بازمی دارند. شایع ترین 
این بیماری ها در حال حاضر مساله ریفالکس یا 
برگشت غذا از معده به مری است. این بیماری 
معموال از دوران شیرخواری شروع می شود و 
بعد به دلیل تغذیه نامناسب ادامه پیدا می کند. 
کودکانی که ریفالکس دارند باید کمتر از تنقالت 
غیرغذایی استفاده کنند زیرا مصرف انواع کیک 
و بیسکویت و سایر تنقالت عالوه بر اینکه 
اشتهایشان را کاهش می دهد، ریفالکس شان را 
تشدید می کند و تمایلشان را به مصرف غذا 
بسیار پایین می آورد. از این رو، بررسی کودک 
زیرنظر متخصص کودکان الزامی است زیرا ادامه 
این روند می تواند مشکالت جدی و عوارض 

برگشت ناپذیری ایجاد کند.

پاسخ سوم: متاسفانه امروزه وزن کودکان کمتر 
در حد و اندازه ایده آل قرار دارد و اغلب کودکان 
یا خیلی چاق هستند یا خیلی الغر. 42 کیلوگرم 
وزن برای یک دختر 11 ساله بسیار زیاد است 
و باید وزنش را پایین بیاورد اما یادتان باشد 
در این سن به کودکان رژیم کاهش وزن داده 
نمی شود زیرا زمان رشد قدی است و هرگز 
نمی توان کودک را وادار کرد غذاهایی بخورد 
که از لحاظ کالری و پروتئین محدود شده اند 
اما به والدین توصیه می شود غذاهایی که صرفا 
کالری دارند و فاقد سایر مواد مغذی هستند را در 
اختیار کودک قرار ندهند. از جمله این خوراکی ها 
می توان به انواع شیرینی ها و شکالت ها، انواع 
بستنی ها، نوشابه ها، فست فودها، دسرها، اسنک ها، 
آبمیوه های صنعتی و... اشاره کرد. این خوراکی ها 
حاوی کالری زیادی هستند که در بدن به چربی 
تبدیل می شوند و روز به روز کودک را چاق تر 
می کنند. غذاها باید حاوی 5 گروه غذایی نان و 
غالت، گوشت و حبوبات، شیر و لبنیات، میوه ها 
و سبزی ها باشند. این مواد نه تنها حاوی کالری و 
پروتئین هستند، بلکه ریزمغذی های فراوانی در 
خود دارند که وجودشان برای افزایش رشد قدی 
کودک حیاتی است. بنابراین از کودک بخواهید غیر 

از غذاهایی که در سفره خانواده قرار می گیرد غذای 
دیگری نخورد و در میان وعده ها میوه، سبزی، 
شیر و لبنیات در حد تعادل و به اندازه مصرف 
کند. توصیه می شود کودک خوراکی مدرسه را 
از خانه تهیه کند. برای این منظور انواع میوه و 
برخی سبزی ها و صیفی ها مانند هویج ، خیار، 
ساقه کرفس یا لقمه های کوچک نان و پنیر و 
گردو، نان و کتلت یا سایر ساندویچ های خانگی 
در اولویت هستند. همچنین توصیه می شود 30 
دقیقه قبل از غذا به کودک انواع میوه یا ساالد و 
سبزی بدهید تا هم تعادل غذایی اش حفظ شود و 
هم اشتهایش برای غذا خوردن خیلی زیاد نباشد 
و در حد نیازش غذا بخورد، نه بیشتر. خودداری 
از مصرف انواع فست فودها هم می تواند جلوی 
افزایش بی رویه وزن را بگیرد زیرا تمام غذاهایی 
که سریع آماد ه می شوند سرشار از چربی اشباع 
هستند. فراموش نکنید یک برش پیتزا حدود 
450 تا 480 کیلوکالری انرژی به بدن می رساند، 
در حالی که یک کودک 11 ساله حدود 1700 
کیلوکالری در طول شبانه روز انرژی نیاز دارد. 
بنابراین خوردن یک پیتزای کامل فقط در یک 
وعده می تواند با سایر مخلفاتش بیش از 3 هزار 
کالری انرژی به کودک بدهد و او را چاق تر کند. 
ضمن اینکه این مقدار، به جز کالری های دریافتی 
از سایر وعده ها و میان وعده هاست. توصیه می کنم 
به جای قرار دادن نوشابه های گازدار سرسفره های 
غذایتان از دوغ و سایر نوشیدنی ها و شربت های 
ایرانی مثل سکنجبین و شربت هایی که در خانه 
تهیه می شوند، استفاده کنید و ذائقه کودکانتان را 
به خوردن نوشابه های گازدار عادت ندهید. جالب 
است بدانید حتی شرکت های اصلی سازنده انواع 
نوشابه، مصرف آن را برای کودکان زیر 12 سال 
ممنوع کرده اند، در حالی که برخی والدین به 
فرزندان خیلی کوچک خود نوشابه می خورانند 
تا به تغییر چهره و واکنش کودک در برابر گاز 
نوشابه بخندند و این نهایت بی توجهی و جهالت 
در پرورش کودک است. به عالوه، سعی کنید 
فرزندتان روزی 1 ساعت فعالیت بدنی داشته باشد. 
با انجام این کارها وزن کودک ثابت می ماند و 
به تدریج طی سال با افزایش قد، وزن هم متناسب 

خواهد شد.

پرسش

خانمی 34 ساله هستم و رحم میوماتوز دارم. 
16 فیبروم دارم که در بارداری یکی از آنها به 
9 سانتی متر رسید. تاکنون 2 بار سقط داشته ام 
که یکی در 9 هفته و دیگری در 22 هفته بوده 
است. پزشکم گفته باید فیبروم ها را خارج کنم 
اما می ترسم رحمم را از دست بدهم. از طرفی 
خونریزی های شدیدی دارم و خیلی نگرانم. لطفا 

راهنمایی ام کنید. 630****0938
پاسخ

دکتر مریم کاشانیان
متخصص زنان و زایمان و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران

فیبروم و میوم هر دو یک اصطالح هستند و فرقی 
با هم ندارند. فیبروم ها تومورهای خوش خیم رحم 
هستند بنابراین نگران بدخیمی آنها نباشید و از 
وجود آنها نترسید. وجود فیبروم بین زنان بسیار 
شایع است و تقریبا از هر 2 زن 1 نفر ممکن 
است فیبروم داشته باشد. فیبروم ها اندازه های بسیار 
متنوعی دارند و از اندازه عدس تا اندازه های بسیار 
بزرگ متغیرند. البته فیبروم ها به ندرت به اندازه های 
خیلی بزرگ می رسند و آنچه بیشتر در خانم ها 
دیده می شود فیبروم های با اندا زه های کوچک و 
معمولی است. جالب است بدانید فیبروم تا اندازه 
10 سانتی متر حتی مساله مهمی محسوب نمی شود. 
شایع ترین عالمت وجود فیبروم خونریزی است 
اما اگر خانمی این عالمت را نداشته باشد و 
فیبرومش به صورت تصادفی در سونوگرافی 
دیده شود و اندازه فیبروم بزرگ نباشد نیازی به 

انجام کار خاصی ندارد و خانم فقط باید هر چند 
ماه یکبار سونوگرافی بدهد تا اندازه فیبرومش 
با دفعه قبل مقایسه شود اما اگر اندازه فیبروم 
بزرگ باشد و به ارگان مجاور فشار بیاورد یا 
خونریزی های شدید ایجاد کند باید خارج شود.
بد نیست بدانید فیبروم دارو ندارد و هیچ ماده ای 
نمی تواند آن را از بین ببرد یا جلوی رشدش 
را به طور جدی بگیرد. حتی نمی توان تضمین 
کرد فیبروم پس از جراحی و برداشتن آن دوباره 
به وجود نیاید. بنابراین نباید دنبال درمان طبی 
برای فیبروم باشید، مگر برای کنترل عالئم آن. 
مثال داروهایی هست که برای کنترل خونریزی 

تجویز می شود.
محل قرارگیری فیبروم هم برای ما مهم است. 
بسیاری از فیبروم ها خارج از رحم تشکیل می شوند. 
در این صورت فیبروم مشکلی برای خانم ایجاد 
نمی کند، مگر اینکه روی ارگان های مجاور مانند 
مثانه فشار وارد کند و خانم را دچار تکرر ادرار کند 
یا روی روده فشار بیاورد و باعث یبوست شود 
و... گاهی هم فیبروم ها در دیواره رحم تشکیل 
می شوند. این نوع فیبروم ها معموال خونریزی 
ایجاد می کنند اما ممکن است بدون عالمت هم 
باشند. اگر فیبروم  داخل رحم ایجاد شود حتما 
خونریزی شدیدی ایجاد می کند. برخی خانم ها 
همزمان همه این فیبروم ها را دارند و در این 
شرایط مشکالتشان بیشتر خواهد بود. احتماال 
شما جزو کسانی هستید که هم فیبروم هایتان 
متعدد است و هم انواع آن را دارید. با توجه به 
اینکه خونریزی تان شدید است و سابقه 2 بار 
سقط هم دارید، بهتر است حتما فیبروم ها را خارج 

کنید، در غیر این صورت احتمال کم خونی شدید 
فقر آهن و سقط مجدد برایتان وجود دارد چون 
ممکن است در بارداری بعدی تخم تشکیل شده 
روی یکی از فیبروم های داخل رحم النه گزینی 
کند که در این صورت احتمال سقط تان بسیار 
زیاد است. فیبروم هایی که سطح داخلی رحم را 
می پوشانند معموال تغییر شکل می دهند و حالت 
طبیعی داخل رحم را به هم می ریزند. گاهی نیز 
سبب می شوند جنین فرصت بزرگ شدن کافی 
را نداشته باشد. در این شرایط هم، احتمال پارگی 
زودرس کیسه آب و زایمان زودرس وجود دارد.
قطعا نمی توان گفت سقط هایی که داشته اید حتما 
به فیبروم هایتان مربوط بوده اما با توجه به اندازه 
بسیار بزرگ فیبرومی که داشته اید این امکان هم 
وجود داشته است. در هر حال بهتر است با پزشک 
معالج تان مشورت کنید تا ایشان با توجه به نتیجه 
سونوگرافی ها و بررسی های الزم راهنمایی تان 
کند. فیبروم هایی که زیر سطح داخلی رحم وجود 
دارند را معموال می توان با هیسترسکوپی خارج 
کرد. فیبروم هایی که خارج رحم قرار دارند نیاز 
به اقدام خاصی ندارند، مگر اینکه خیلی بزرگ 
شوند. فیبروم هایی هم که داخل دیواره رحم قرار 
دارند باید جراحی شوند. جراحی باید حتما توسط 
فرد متبحری که تجربه انجام این کار را دارد انجام 
شود تا به رحم آسیب نرسد. در درصد بسیار 
پایینی ممکن است الزم باشد رحم خارج شود 
اما میزان آن بسیار پایین است بنابراین دلیلی برای 
ترس وجود ندارد. اجازه بدهید جراح متبحری 
این کار را انجام بدهد تا در آینده بتوانید به راحتی 

و بدون مشکل بارداری موفقی را تجربه کنید.

پرسش

و  آنفلوانزا  بیماری  تفاوت  درباره  لطفا 
این  چرا  دهید.  توضیح  سرماخوردگی 
بیماری ها بالفاصله با سرد شدن هوا شدت 
می گیرند و برای پیشگیری از ابتال به آنها 

چه باید کرد؟ 873****0916
پاسخ

دکتر داوود یادگاری
متخصص بیماری های عفونی 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

بیماری های  بروز  در  مهمی  نقش  دما  تغییر 
ویروسی دارد. از این رو با سرد شدن هوا میزان 
شیوع بیماری های ویروسی از جمله آنفلوانزا 
و سرماخوردگی شدت می گیرد. جالب اینکه 
اگر فردی در قطب و در سرمای مداوم زندگی 
کند احتمال سرماخوردگی اش بیشتر نخواهد 
شد، در حالی که بیشتر مردم بر این باورند که 

سرما موجب سرماخوردگی و آنفلوانزا می شود. 
درواقع تغییر دما شرایط را مساعد می کند که 
افراد به بیماری ویروسی مبتال شوند. در حال 
حاضر هم این تغییر دما در کشور ما اتفاق افتاده 
و میزان شیوع بیماری آنفلوانزا و سرماخوردگی 
رو به افزایش است. بد نیست بدانید آنفلوانزا 
دو نوع است؛ نوعی از آن آنفلوانزای پاندمیک 
نام دارد که همه گیری آن جهانی است و نوع 
دیگر آنفلوانزای فصلی است که هر ساله و 
در فصل پاییز و زمستان همه کشورها با آن 
مواجه می شوند و ممکن است حدود 10 تا 
20 درصد و گاهی تا 40درصد افراد جامعه در 
طول فصل سرد به آن مبتال شوند. خوشبختانه 
بیماری آنفلوانزا خودمحدودشونده است؛ یعنی 
بیماری خود به خود پس از چند روز بهبود 
می یابد اما متاسفانه همین بیماری می تواند در 
برخی افراد مانند سالمندان باالی 65 سال، افرادی 
که بیماری های زمینه ای مثل آسم، بیماری های 
ریوی، بیماری های قلبی، بیماری های کلیوی 
و کبدی دارند، بیمارانی که دیالیز می شوند و 

کسانی که سیستم ایمنی بدنشان به هر دلیلی 
ضعیف است یا تحت درمان های  تضعیف کننده 
سیستم ایمنی قرار دارند، خانم های باردار، افراد 
بسیار چاق و کودکان زیر 5 سال به خصوص 
زیر 2 سال عوارض خطرناکی به جا بگذارد و 
حتی منجر به بستری شدن شان شود. به همین 
این  در  آنفلوانزا  بیماری  از  پیشگیری  دلیل 
افراد بسیار مهم است و توصیه می شود این 
گروه  ها حتما واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند 
اما سرماخوردگی های معمولی عوارض زیادی 
ایجاد نمی کنند، معموال شروع آهسته تری دارند، 
تب ایجاد نمی کنند یا با مختصری تب همراه 
هستند، معموال با گلودرد، آبریزش بینی، عطسه و 
سرفه همراه هستند و پس از کمی مراقبت بهبود 
می یابند ولی آنفلوانزا شروع ناگهانی دارد و با 
تب، لرز، درد و کوفتگی بدن، سردرد، سرفه، 
درد قفسه سینه، درد عضالت، بی اشتهایی و... 
همراه است و به راحتی می توان فهمید عالئم 
بیمار بیشتر از یک سرماخوردگی معمولی است 

و بیمار به آنفلوانزا مبتال شده است.

پرسش

این  می کند.  دفع  روده  از  لخته خون  یا  گاهی خون  مادربزرگم 
عالمت نشان دهنده چیست؟ 300****0902

پاسخ
دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دفع خون از روده به خصوص در سالمندان اهمیت بسیار زیادی دارد و باید 
آن را جدی گرفت و حتما برای بررسی علت به پزشک مراجعه کرد. بسیاری 
از افراد این عالمت را به هموروئید یا بواسیر و شقاق نسبت می دهند و آن 
را پیگیری نمی کنند یا خیلی دیر به پزشک مراجعه می کنند. درست است 
که این موارد هم می توانند خونریزی بدهند اما این مساله باید توسط پزشک 
تایید شود که علت خونریزی هموروئید و شقاق یا ضایعات مقعدی است 
بنابراین همه افرادی که همراه با دفع مدفوع خونریزی دارند یا در مدفوعشان 
خون می بینید حتما باید تحت نظر پزشک بررسی شوند. این بررسی از یک 
معاینه ساده یا استفاده از دستگاه کوچک رکتوسکوپ یا سیگموییدسکوپ تا 
کونولوسکوپی متفاوت است. با این دستگاه ها می توان داخل روده را مشاهده 
کرد. امروزه توصیه می شود همه افراد بعد از رسیدن به 50 سالگی یک بار 
کولونوسکوپی انجام دهند و بعد هر 10سال یکبار آن را تکرار کنند. چنانچه 
در کولونوسکوپی یا رکتوسکوپی ضایعه یا پولیپی دیده شود، پزشک اقدامات 
الزم را برای بیمار تشریح خواهد کرد و بیمار موظف است برای درمان هر 
چه سریع تر بیماری و پیشگیری از پیشرفت آن دستورات پزشک را جدی 
بگیرد و آنها را انجام بدهد. در غیر این صورت بیماری پیشرفت می کند و 

ممکن است عوارض و عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.



ادامه از صفحه 7
این توانایی را در خودم می بینم که به این زبان بنویسم و می دانم 
اغلب نویسندگانی که به زبان محاوره یا فارسی معیار می نویسند، 
اصال این توان را ندارند که به زبانی دیگر بنویسند و این قسمتی 
اگر روزی  تعریف می کردم )می خندد(.  از خودم  باید  بود که 
بخواهم قصه ای تعریف کنم که در جهان معاصر و در زمان و 
مکانی مشخص بگذرد، احتماال من هم گریزی ندارم جز اینکه 
زبان امروز را انتخاب کنم اما در متنی هم چون دیوآب وضعیت 
متفاوت است. نام هایی که برای شخصیت های این متن نمایشی 
انتخاب کرده ام همگی ساختگی است. حتی »دیوآب« به عنوان 
نه در اجزا هم ساختگی است و دیگر  یک عبارت ترکیبی و 
نام ها مثل دامینس، تیاک، مرَوت، مینار، سیاس، میتاس و آدون، 
نه متعلق به جغرافیایی خاص اند و نه متعلق به زبانی خاص و 
وقتی در چنین بی زمانی و بی مکانی می نویسیم یکی از امکاناتی 
که می توانیم از آن استفاده کنیم، امکاناتی است که متون مقدس 
و متون باستانی از آن استفاده می کردند. این انتخاب شخصی 
از خودم  انتخابش  برای  نمی بینم که  نیازی  است و خیلی هم 
دفاع کنم. برای اینکه این حوزه زبانی مطبوع من است. اگر از 
من بپرسید، ترجیح می دهم که مردم در خیابان هم همین طور 

حرف بزنند. )می خندد(
: بنابراین هیچ گریزی نیست اال اینکه متن با همین زبان 
خوانده شود و باید دید متن دومی که به تجربه  بازیگرانتان 

مرتبط است، در اجرا چه سرنوشتی پیدا می کند؟
بله، پیش آمده، مثال برای سهولت نفس گیری بازیگر  بند هایی را 
تقطیع یا موردی را جابجا کرده ایم؛ یعنی من و بازیگری که باید 
متن را بخواند یا حفظ کند، جزییاتی  را جابجا کرده ایم. البته تجربه  
من هم در حوزه کارگردانی کردن این قسم متن زیاد نیست چون 
معموال خودم به عنوان اجراگر، متن هایم را اجرا کرده ام. با این 
حال در همان کارهایی که با بازیگران متعدد سروکار داشته ام، 
بازیگران تمایل چندانی نداشتند که بدنه  متن را دگرگون کنند، 

بلکه با تعامل با یکدیگر شیوه های اجرایی را تغییر داده ایم.
: یعنی بازیگر اجازه  دست بردن در متن را ندارد.

این را نگفتم. تا به حال سابقه اینکه بازیگری ترجیح دهد متن 
را تغییر دهد، نداشته ام. شاید از این به بعد با بازیگرانی کار کنم 

که این را از من بخواهند.
: آنچه االن در ذهن من است، این است که ممکن 
است این متن را عینا به حافظه بسپارند و در اجرا هم این 
متن همین کلمات را به کار خواهد برد. این جنبه های دیالوگ 
است اما از نظر فیزیکی بازیگری که روی صحنه است به 
کلمات مواردی می دهد؛ ممکن است با حرکات دست و تن 
یا صدایش یک جایی را منفی نشان دهد، در حالی که ممکن 

قرار  مخاطب  با  ارتباط  در  این  نباشد.  منفی  متن  در  است 
می گیرد و مهم است. اینها را چه می کنید؟ تعامل با بازیگری 

که به هر حال نظری در مورد شکل اجرایی دارد.
این سومین نمایشنامه من است که منتشر شده و هر 3 متن نمایشی 
را جز به جز نوشته ام؛ یعنی مثال اگر قرار باشد در پس زمینه یک 
ویدئو نمایش داده شود، در متن نوشته شده که آن ویدئو چه 
خواهد بود، مثال در »مرثیه برای کتاب سوزی ها« نوشته ام تار و 
کمانچه در پس زمینه به صدای صحنه اضافه می شوند و آن جا 
حتی کوک تار را نوشته ام که باید چه باشد و کوک کمانچه را و 
اینکه کمانچه در کدام دستگاه باید بنوازد و کجا قطعه باید آوازی 
شود و به کدام گوشه برسد و وقتی با این جزییات نوشته ام؛ یعنی 
اینکه دقیقا و با جزییات می دانم از اجرا چه می خواهم. با این 
حال وقتی تمرین اجرا شروع می شود برای من همه چیز در حد 
۵۰ یا نهایتا ۶۰ درصد است و بقیه جزییات در تعامل با بازیگر 
و گروه فنی و آهنگساز خواهد بود و می آموزم که کار گروهی 
قرار است مرا به کجا ببرد، مثال »مرثیه برای کتاب سوزی ها« ۲۵ 
دقیقه کوتاه شد. بعد از اجرای اول نزدیک به 1۵ دقیقه و در 
از کار کم کردم؛  شب های بعد هم نزدیک به 1۰ دقیقه  دیگر 
یعنی من بعد از اجرا با بازیگران و دیگر عوامل حرف می زنم و 
پیشنهادهایشان را می شنوم. احوال عمومی مخاطبان را می بینم 
و تصمیم می گیرم. اصال وجه جذاب اجرا برای من این است 
که هر شب اتفاقی بیفتد؛ یعنی من مجبور نباشم 3۵ یا ۴۰ اجرا 
را عینا تکرار کنم و اگر مخاطب من دوباره آمد، چیزی ببیند 

که قبال ندیده است.
: به هر حال در هر متنی؛ چه شعر، چه نمایشنامه، 
داستان و مطالب هنری نوعی اطالع رسانی وجود دارد؛ یعنی 
همان نقشی که در گذشته های دور مثال نقال ها ایفا می کردند 
یا دوره گردهایی که روستا به روستا می رفتند و نقل اتفاقات 
را به روستای دیگر می رساندند. ما امروز با شکل دیگری از 
این مساله روبرو هستیم؛ یعنی اطالع رسانی پرشتاب و فورانی 
در دنیای مجازی که هر لحظه خبرها روی یکدیگر می غلتند. 
وانفسا  این  در  حاال  است.  اطالع رسانی  از  شکلی  هم  این 
که همه چیز به هم ریخته؛ قدرت و میزان اطالع رسانی به 
صورت مکتوب یا به صورت اجرا در سالن، فکر می کنید که 
چقدر می تواند کاربرد داشته باشد که ما از این بلیه  بالگردان 
بی صاحب و منصب آب، هوشیار شویم که چه باید بکنیم؟

متاسفانه اتفاقی که در سال های اخیر به ویژه در ایران رخ داد، 
کرده؛  پیدا  تقلیل  تبلیغاتی  بیلبورد  به  هنری  اثر  که  است  این 
یعنی برخوردی که خیلی از هنرمندان  ما در نقاشی، مجسمه، 
اینستالیشن، ویدئو آرت و حتی تئاتر با اثر هنری کردند، در حد 
شعارهایی است که روی یک بیلبورد تبلیغاتی نوشته می شود. 

شعارهای تبلیغاتی یا هر شکلی از پروپاگاندا صریح و تک الیه اند 
و یک برداشت بیشتر از آنها نمی توان کرد، در حالی که به باور 
من اولین ویژگی  اثر هنری این است که الیه الیه است و شما 
در مواجهه با اثر هنری هیچ وقت یک معنا افاقه نمی کنید و اگر 
چنین اتفاقی بیفتد؛ یعنی شما با یک اثر هنری روبرو می شوید 
که تنها و تنها یک خوانش دارد، یک پیام یک خطی ملموس، بر 
او نمرده به فتوای من نماز کنید؛ یعنی حتما اثر هنری نیست، 
بلکه ابزار تبلیغات است و تاریخ مصرف دارد و حتما هم چند 
سال دیگر تاریخ مصرفش به پایان می رسد، مثال اگر فیلم یا تئاتر 
یا اثری تجسمی برای خوشامد یک دولت یا یک حزب سیاسی 
یا یک گروه اجتماعی به خصوص، یا یک دین تولید شود، حتما 
تاریخ مصرف دارد. من به این شکل کار نمی کنم و تالشم این 
است که هرگز به آن سمت حرکت نکنم و هر جایی که احساس 
کردم این صراحت آنقدر زیاد شده، آن را از ساحت اثر هنری به 
باور من خارج می کند. به نظرم اگر هم پیامی در متن مستتر است 
که قرار است منتقل شود، ترجیح می دهم مخاطب برود بیرون و 
شاید یک ماه بعد این پیام منتقل شود، تجربه ام این بود که وقتی 
با این مدل زبانی کار می کنم، مخاطبانی در مواجهه  اول تنها کار 
را دیده و برخی دوباره آمده و این بار به کار نزدیک تر شده اند. 
پایین تر  زبانی شان  ادراک  توان  که  است  گروهی  آن  مقصودم 
است. این مخاطبان در مرحله اول تنها محو فرم زبانی می شوند 
و اشکالی هم ندارد. من این تجربه را بسیار دوست دارم. بارها 
مخاطبانی را که بلیت خریده اند از روی وب سایت های موجود 
بررسی کرده ام. گاهی با اسامی ای مواجه می شوم که کار را چند 
بار دیده اند. مخاطبی که دوباره می آید آن یک بار را از حوزه 
زبانی گذشته و حاال می خواهد ببیند ماجرا از چه قرار است، یا 
اینکه اصال هیچ رابطه ای برقرار نکرده و این رابطه برقرار نکردن 
مجبورش کرده که دوباره بیاید و بگوید من از پس این اجرا 
بر می آیم. مساله من سخت نوشتن یا فرم سخت اجرایی نبوده 
هرگز. این جهان ذهنی من است و رویا و خیاالت و کابوس هایم 
هم همین شکل است ولی اینکه چند نفر با آن ارتباط برقرار 
می کنند، فکر می کنم بیشتر به اقبال من بستگی دارد. من برای 

جذب مخاطب بیشتر کوتاه نمی آیم.
: مخاطب کمتر یا بیشتر اینجا مدنظر نیست چون متن 
به نوعی آشناست. زبان ممکن است ناآشنا باشد اما سوژه، 
سنتی طوالنی در ذهن تماشاچی شرقی دارد و باالخص در 
تمدن بزرگ فارسی زبان از عصر باستان تا امروز. مخاطب 
شما وقتی در سالن می نشیند نمی داند با چه نمایشنامه ای روبرو 
با چه زبانی. احساس می کند در مورد خشکسالی  است و 
و آب است و بعد احساس می کند خودش درست لبه تیز 

کم آبی و خشکسالی ایستاده است.

این را می داند ولی وقتی داخل اجرا می شود - حسن کار در 
همین جاست - یک نوع وازدگی از دانسته هایش برایش پیش 
می آید و همان لحظات اول هم به خاطر نوع اسامی که غریب 
است، منکوب می شود. به خاطر نوع گفتارها و جنبه های شعرگونه 
متن، کمک می کند به نگه داشتن مخاطب برای ادامه  این تماشا. 
به عرفان،  که  دارد  زیادی  ما قدمت  به هر حال سنت شعری 
دین، خداشناسی و مسائل اجتماعی پاسخ داده و جامع االطراف 
آن  تکلیف چیست؟  بوده است. حاال  پیامبر  بوده و شاعر هم 
پیش زمینه  شعری که در ذهن شرقی ما حضور دارد، نقطه های 
روشنی می سازد که تماشاگر بنشیند و ببیند چه اتفاقی در متن 
می افتد؟ مطمئن باشید این احساس به مخاطب دست خواهد 
داد که با رویکردی دیگر با خشکسالی مواجه می شود. به نظر 
قصد  شما  است چون  غیرتعمدی  کردن  منکوب  این  می رسد 
ندارید مخاطب را منکوب کنید، بلکه روال ذهنتان این است، 

بخشی از دایره  واژگان روزمره ام هم همین هاست.
: به نظر من این تماشاگر را نه تنها نگه می دارد، بلکه فکر 
می کنم و امیدوارم به مشارکت عینی و ذهنی  هم منتهی  شود.
بسیار امیدوارم این طور باشد. بارها گفته ام که سرانه دایره واژگان 
شهروند معاصر ایرانی رسیده به زیر ۵۰۰ واژه و یک زمان ۵۰۰ 
واژه فاجعه بود زیرا در دهه 133۰ خورشیدی سرانه واژگان 
شهروند ایرانی 1۸۰۰ واژه بود و االن شده حدود ۴3۰ واژه. البته 
این آمار سال 13۸۷ است و االن خدا می داند که چقدر شده، در 
نتیجه احتمال اینکه بخش بزرگی از مخاطبان با زبان کارهای من 
ارتباط برقرار نکند، وجود دارد. شهروند معاصر ایرانی نمی تواند 
شعر کالسیک بخواند. دیگر نمی تواند غزل حافظ را بخواند. یعنی 
حاضرم با شما قرار بگذارم که به خیابان ولیعصر)عج( برویم از 
میدان راه آهن تا تجریش و دیوان حافظ را دست مردم بدهیم و 
ببینیم چند نفر می توانند یک غزل را از آغاز تا پایان بدون هیچ 
لغزشی بخوانند. این نتیجه نظام آموزشی ماست. تمام سال هایی 
که مدرسه می رفتم، تعدادی معلم ادبیات داشتیم که یک غزل یا 
قصیده می خواندند و می گفتند حاال معنی شعر را بنویسید. انگار 
که به زبان روسی است و ما روسی نمی دانیم و باید معنی شود و 
این یک فاجعه زبانی است که به دست نظام آموزشی ما تدارک 
دیده شده. چند روز پیش به یکی از دوستانم در دفترم چیزی را 
نشان می دادم که به یادش افتادم. کتاب دبیرستان های ایران مربوط 
به سال 133۷ که متعلق به مادرم بوده. کتاب ادبیاتی که گزیده 
کلیله و دمنه بود؛ یعنی متن نصرا... منشی به حجم 13۰ صفحه. 
این را به عنوان کتاب درسی به بچه های دبیرستانی می دادند. االن 
من حاضرم به شما قول بدهم که حتی نسل کتابخوان ما برای 
خواندن آن متن دچار لغزش خواهند شد. فکر می کنم می توانید 

بقیه را تصور کنید.

پاییز، یکی از جذاب ترین فصل های 
سال است که هوای دلپذیر و مطلوب 
آن می تواند برای تمام افراد جامعه 
لذت بخش باشد. با این حال، یکی از 
مواردی که همواره باید در این فصل مورد توجه قرار 
بگیرد، حفظ سالمت خانم های باردار است. معموال به 
خانم های باردار توصیه می شود در این فصل سال که 
با شروع سرما و بارندگی همراه است، به تقویت سیستم 
ایمنی بدن خودشان بپردازند و مراقبت های فیزیکی 
بیشتری از خود داشته باشند تا سالمت مادر و جنین در 
این فصل زیبای سال به خطر نیفتد. در ادامه با مهم ترین 
توصیه های پاییزی برای خانم های باردار آشنا می شوید.

1. خودتان را گرم نگه دارید
آیا می دانید سرماخوردگی، یکی از پرخطرترین بیماری های 
ساده برای جنین است و سرما می تواند شدیدا به سالمت 
مادر و جنین آسیب برساند؟ متخصصان زنان به خانم های 
باردار توصیه می کنند در فصل پاییز و با شروع سرما، برای 
حفظ سالمت خود و جنین  حتما لباس گرم بپوشند. بهتر 
است این خانم ها در فصل پاییز و با وجود تغییر احتمالی 
طبع خود، از قرار گرفتن در معرض باد پاییزی خودداری 
کنند. گرم نگه داشتن کافی بدن به پیشگیری از ابتال به 
بیماری های فصلی کمک می کند. معموال توصیه می شود 
خانم های باردار، دمای داخل منزل را بین ۲1 تا ۲۴ درجه 
سانتی گراد ثابت نگه دارند و اگر کمی احساس خنکی 
داشتند، به جای باال بردن بیش از اندازه دمای منزل کمی 
لباس شان را گرم تر کنند. توصیه می شود  خانم های باردار 
در فصل پاییز و در صورت قرار گرفتن در هوای آزاد 
بیرون، حتما تمام قسمت های بدن خود را کامال بپوشانند 

تا پوستشان در معرض سرما قرار نگیرد.

2. با احتیاط در باران قدم بزنید 
یکی از جذابیت های فصل پاییز، باران های زیبای پاییزی 
است. هرچند به  خانم های باردار توصیه می شود در هوای 
بارانی از خانه خارج نشوند،  اگر مجبور بودید در این 
هوا بیرون از منزل یا محل کار باشید، کامال با احتیاط در 
خیابان راه بروید تا سطح لغزنده کوچه و خیابان باعث 
لیز خوردن شما و آسیب دیدن خود یا جنین تان نشود. 
توصیه می شود در هوای بارانی به هیچ عنوان کفش پاشنه دار 

نپوشید و از کفش هایی استفاده کنید که کف 
آنها عاج دار هستند و جلوی ُسرخوردن شما 
را می گیرند. اگر بیرون از منزل بودید و باران 
بارید و مجبور شدید در فضای باز تا رسیدن 
به مقصد پیاده بروید و کفش مناسبی پایتان 
نبود، توصیه می شود برای پیشگیری از لیز 
خوردن، یکی- دو کش پالستیکی مانند کش 
پول را دور کفش خود بیندازید تا این کش های 
پالستیکی مانند ترمز کفش عمل کنند و جلوی 
لیز خوردن شما را روی سطوح لغزنده بگیرند. 

3. از میکروب ها دور بمانید
شایع  بیماری  با  معموال  پاییز  فصل 
و  است  همراه  آنفلوانزا  یا  سرماخوردگی 
برخی افراد مبتال به این بیماری ها هنگام 

عطسه یا سرفه کردن، نکات بهداشتی را 
رعایت نمی کنند و جلوی دهان یا بینی خود را 
نمی پوشانند. بنابراین الزم است در این فصل 
از سال که شیوع بیماری های ویروسی باال و 
بیشتر در و پنجره ها بسته است، خانم های 
باردار نکات بهداشتی ساده را رعایت کنند تا 
از شر انواع ویروس ها و میکروب ها در امان 
بمانند. از این رو، توصیه می شود این افراد 
هنگام خروج از منزل حتما یک دستکش 
نخی بپوشند و هنگام کار با وسایل عمومی 
مانند دستگاه خودپرداز، دستگیره های در 
وسایل حمل ونقل عمومی، کیبورد کامپیوتر 
در کتابخانه و محل کار و... حتما این دستکش 
را دستشان کنند. خانم های باردار باید پس 
از رسیدن به منزل، دستکشی که در طول 

روز خارج از منزل استفاده کرده اند را با آب گرم و ماده 
شوینده به خوبی بشویند. اگر امکان انجام دادن روزانه 
این کار برای شما فراهم نبود، می توانید از دستکش های 
یکبار مصرف کمک بگیرید. توصیه می شود خانم های 
باردار حتما پیش از میل کردن هر ماده غذایی در این 
فصل از سال دست های خود را به خوبی بشویند و از 
خشک کردن دست ها با دستگاه های خشک کن برقی 
موجود در سرویس های بهداشتی اکیدا خودداری کنند.

4. تا حد امکان به مکان های عمومی نروید
همان طور که گفته شد، فصل پاییز با شروع بیماری های 
همراه  آنفلوانزا  و  مانند سرماخوردگی  فصلی  عفونی 
است که این بیماری ها شدیدا در مکان های سربسته و 
عمومی قابل انتقال هستند. مبتال شدن خانم باردار به 
سرماخوردگی هم شرایط سختی ایجاد می کند و هم 
تاثیری منفی بر رشد مناسب جنین باقی می گذارد. بنابراین 
توصیه می شود خانم های باردار در فصل پاییز تا جایی 
که ممکن است به مکان های عمومی مانند فروشگاه های 
زنجیره ای، سینما، اتوبوس، مترو و... نروند. اگر مجبور 
به حضور در این مراکز بودید، حتما از ماسک فیلتردار 
استفاده کنید و پوشیدن دستکش را از یاد نبرید. استفاده 
از واکسن سرماخوردگی در طول دوران بارداری کامال 

به نظر پزشک متخصص شما بستگی دارد.

5. به اندازه کافی ورزش کنید
داشتن فعالیت فیزیکی کافی در طول روز برای  خانم های 
باردار بسیار ضروری است، اما برخی از این افراد در 
فصل های پاییز و زمستان و به دلیل سردی یا آلودگی 
هوا دور فعالیت فیزیکی را خط می کشند و با مشکالتی 
دیابت  و  فشارخون  اندازه،  از  بیش  اضافه وزن  مانند 
بارداری مواجه می شوند. از این رو، به تمام  خانم های 
باردار توصیه می شود حتی اگر در روزهای سرد و آلوده 
سال، امکان ورزش کردن در هوای آزاد را ندارند، انجام 
دادن فعالیت های فیزیکی داخل منزل یا در باشگاه های 
ورزشی سرپوشیده را فراموش نکنند. داشتن فعالیت 
فیزیکی کافی در طول دوران بارداری، عالوه بر افزایش 
قدرت سیستم دفاعی بدن، باعث حفظ تناسب اندام 

خانم باردار می شود و زایمان را برای او ساده تر می کند.
Live Strong :منبع

 ترجمه: ندا 
احمدلو 

یکی از مشکالتی که معموال با خنک شدن هوا 
برای  خانم های باردار ایجاد می شود، این است 
که میل به نوشیدن آب را از دست می دهند و 
فراموش می کنند در طول روز آب کافی بنوشند. 
در  کافی  آب  نوشیدن  که  است  درحالی  این 
طول روز باعث حفظ سالمت بارداری می شود. 
بهتر است   خانم های باردار همیشه یک پارچ 
یا قمقمه آب کنار دست خود داشته باشند تا 
نوشیدن آب را در طول روز فراموش نکنند. 
توصیه می شود خانم های باردار روزانه ۷ تا ۸ 
لیوان آب ساده بنوشند، زیرا کم آب شدن بدن 
شدیدا برای سالمت مادر و جنین مضر خواهد 
بود. عالوه بر این، تحقیقات نشان داده اند اگر بدن  
خانم های باردار در معرض کم آبی قرار بگیرد، 
احتمال ابتال به سردرد و خشکی پوست در آنها 
افزایش می یابد و نوشیدن آب کافی، خطر زایمان 
زودرس ناشی از کم آبی بدن را کاهش می دهد. 
به خانم های باردار توصیه می شود اگر نمی توانند 
مدام آب ساده بنوشند، چند قطره آب لیمو یا آب 

سایر مرکبات را داخل آب بچکانند.
نکته مهم دیگر درباره حفظ سالمت بارداری 
سیستم  قدرت  افزایش  پاییز،  فصل  طول  در 
دفاعی بدن خانم باردار است. زمانی که قدرت 
سیستم ایمنی بدن  خانم های باردار باال باشد، 
احتمال ابتال به بیماری های شایع فصلی مانند 
سرماخوردگی و آنفلوانزا در آنها بسیار کاهش 
می یابد. از این رو، توصیه می شود خانم های باردار 
مصرف میوه ها و سبزی های تازه و پوست کنده، 
انواع سوپ سبزیجات و غذاهای بخارپز یا تنوری 
که با کمترین میزان روغن طبخ می شوند را در 
برنامه غذایی پاییزی خود داشته باشند. خانم های 
باردار می توانند با نظر پزشک متخصص خود 
این روزهای سال  از مکمل های ویتامینی در 
استفاده کنند. بهتر است این افراد مصرف روزانه 
ساالد، پوره سبزیجات و سوپ سبزیجات را 
کنار وعده های غذایی اصلی خود داشته باشند 
و  شور  فراوری شده، چرب،  غذاهای  دور  و 

شیرین را خط بکشند.

نگاه متخصص تغذیه  
دکترپیامفرحبخش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
خودت را گرم نگه دار مادر آينده

5 توصیه پاییزی به خانم های باردار
رژیم غذایی مناسب  خانم های 

باردار در فصل پاییز

باران های زیبای 
پاییزی هرچند 
لذت بخش اند 

ولي به خانم های 
باردار  توصیه 

می شود در هوای 
بارانی از خانه 

خارج نشوند، اگر 
مجبور بودید در 
این هوا بیرون 

بروید كفش 
مناسب بپوشید
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نوجواني دوره خاصي از 
زندگي است. فرد بسياري 
از موارد را براي نخستين 
بار تجربه مي كند و بيشتر 
است.  هيجان زده  اوقات 
به  را  هيجان  اين  گاهی 
مانند  مختلفی  شكل هاي 
رفتار  مي كند.  تجربه  عصبانيت  و  خشم 
و  دارد  تازگي  هم  والدين  براي  نوجوان 
پدرها  و  مادر  موارد  از  بسياري  در  واقعا 
برخورد  آن  با  مي توانند  نمي دانند چگونه 
كنند، كنار بيابند و در مجموع رفتار درستي 

در مقابل فرزند خود داشته باشند.

پرخاشگري و خشم
اولين نكته اي كه در مورد پرخاشگري بايد به 
آن دقت كنيم اين است كه بدانيم پرخاشگري 
به چه معناست و آيا لزوما به معناي داشتن 

خشم است؟
توجه داشته باشيم پرخاشگري با خشم تفاوت 
دارد. پرخاشگري يك نوع هيجان است؛ يعني 
ما هر وقت دچار ناكامي مي شويم و موردی را 
مي خواهيم كه به دست نمي آوريم يا مساله ای ما 
را از رسيدن به خواسته هايمان محروم مي كند، 
خشمگين مي شويم يا وقتي در مسير خود دچار 
هم  خشم  مي شويم،  دست انداز  يا  بن بست 
سراغمان مي آيد. مي توان گفت خشم هيجاني 
كامال طبيعي است كه پيام آن براي ما »ناكامي« 
است؛ يعني ما به نوعي نتوانسته ايم به موفقيت 
دست يابيم. گاهي خشم در ما انرژي به وجود 
مي آورد تا در جهت كاميابي و دستيابي به آنچه 

مي خواهيم، اقدامي كنيم.
پرخاشگري عبارت است از برون ريزي خشم 
به شكل هاي مختلف؛ به اين معنا كه گاهي 
اوقات وقتي احساس ناراحتي مي كنيم، خشم 
ايجادشده در وجودمان برون ريزي مي كند و 
اين برون ريزي مي تواند متوجه افراد زيادي كه 
به نوعي با آنها در ارتباط هستيم مانند فرزند، 

همسر والدين يا هر شخص ديگر می شود.

نمايش خشم
در واقع وقتي خشم ما به صورت فيزيكي يا 
»پرخاشگري«  مي شود،  داده  نمايش  كالمي 
گفت  مي توان  بنابراين  مي شود.  ناميده 
پرخاشگري برون ريزي خشم به شكل كالمي 
يا فيزيكي است كه منجر به آسيب رسيدن به 

خودمان يا ديگران مي شود.
كساني كه پرخاشگري مي كنند مشكل خاص 
مغزي ندارند و پرخاشگری به طور ژنتيك 
همه  وجود  در  ندارد. خشم  وجود  آنها  در 
انسان ها وجود دارد اما پرخاشگري يعني ما 
نمايش  به  را  خود  خشم  خاصي  شكل  به 
بگذاريم و آن را متوجه كسي يا چيز ديگري 
كنيم. پرخاشگری اصال ژنتيك نيست و در 
واقع ما آن را ياد مي گيريم و متناسب با فرهنگ 
و اقليمي كه در آن زندگي مي كنيم مي تواند 
شكل هاي مختلفي به خود بگيرد، مثال ممكن 
است در يك فرهنگ كسي پرخاشگري  كند و 
با اسلحه همكالسي هايش را بكشد ولي در 

فرهنگي ديگر پرخاشگري به صورت كالمي 
يا قهر باشد يا حتي تمام كردن رابطه و... اما 
پرخاشگري به هر شكلي كه بروز كند، صرفا 
رفتاري است كه هدفي را دنبال مي كند و هدف 
اين رفتار هم ارضاي نيازهاي فردي است؛ يعني 
مي توان گفت فردي كه پرخاشگري مي كند 
اميدوار است با اين رفتار بتواند نياز هاي خود 
را برطرف كند چون نتوانسته از راه هاي ديگر 
آنها را رفع كند و احساس مي كند شايد با اين 

روش موفق به انجام اين كار شود.

نياز به قدرت
بروز  باعث  آزادي  به قدرت و  نياز  معموال 

پرخاشگري نوجوانان مي شود.
نياز به قدرت يعني نياز به جلب توجه، ديده 
شدن، تسلط و نفوذ. نياز به قدرت در نوجوانان 
به اين معناست كه آنها دوست دارند حرف، 
اينكه  آن  از  مهم تر  باشد و  حرف خودشان 
ديده شوند  شوند،  گرفته  مي خواهند جدي 

و نظراتشان محترم شمرده شود.
وقتي والدين و اطرافيان نياز به قدرت نوجوان 
را ناديده بگيرند، او دچار ناكامي مي شود. در 
كه  مي شود  ديده  خشم  وجودش  در  نتيجه 
مي تواند آن را به صورت پرخاشگري بروز دهد.
بنابراين بايد حتما حواسمان به نوجوان باشد 
و اين نكته را در نظر بگيريم كه چه مواقعی او 
را زير سوال مي بريم؛ گاهي حتي به شوخي 
احساس  او  و  مي كنيم  را مسخره  فرزندمان 
مي كند قدرتش زير سوال رفته. در مواردي 
كه پدر و مادر بدون سوال از نوجوان خودشان 
نظر  به  اصال  و  مي گيرند  تصميم  تنهايي  به 

و خواست او توجهي نمي كنند نيز نوجوان 
احساس مي كند از قدرتش كاسته شده بنابراين 

با بروز خشم واكنش نشان مي دهد.

نياز به آزادي
يكي ديگر از مواردي كه باعث پرخاشگري 
نوجوان مي شود نياز او به آزادي است. اين 
نياز در دوران نوجواني بسيار مهم است اما 
قبل از ورود به دوران نوجواني، كودكان اين 

نياز را بروز نمي دهند.
با توجه به ورود نوجوان به اين دوران خاص 
و بلوغ، وی طلب استقالل مي كند و دوست 
دارد بتواند خودش تصميم بگيرد و كسي به 
او امر و نهي نكند. در واقع عرصه را بر او 
بتوانند  دارند  نوجوانان دوست  نكنند.  تنگ 
انتخاب هاي متفاوتي داشته باشند و در واقع 

از حق انتخاب خود بهره مند شوند.
تصميم  خود  فرزند  جاي  به  والدين  وقتي 
مختلف  توجيهات  با  نوعي  به  و  مي گيرند 
مي خواهند سليقه خودشان را تحميل كنند، 
نوجوان با پرخاشگري به اين گونه رفتارهاي 

آنها اعتراض مي كند.

دوسونگري و سرگرداني نوجوان
مي كنند،  آغاز  را  كنترلگري  والدين  وقتي 
نوجوانان هم به نوعي جبران مي كنند چون 
قدرتشان سلب  ترتيب  اين  به  مي كنند  فكر 
مي شود و احساس ممنوعيت و محدوديت 
مي كنند، در عين حال كه والدينشان را دوست 
دارند و مي دانند آنها مهم ترين افراد زندگي او 
هستند. به اين ترتيب آنها حالتي دوسويه نگر 
پيدا مي كنند و نمي دانند چكار بايد بكنند؛ هم 

به پدر و مادر خود پرخاشگري مي كنند و هم 
بعد از آن پشيمان مي شوند. در واقع هنگام 
خشم و پرخاشگري آنها احساس نياز به آزادي 
و قدرت مي كنند، در صورتي كه بعد از آن 
نياز به عشق است كه خود را نشان مي دهد 
و ممكن است اين موضوع بارها تكرار شود.

برزخ نوجواني
كنترل  را  فرزندانشان  كه  هنگامي  والدين 
آنها را  با زور مي خواهند  مي كنند، در واقع 
موفق كنند، به بهشت بفرستند يا خوشبختشان 
كنند و...اما فراموش نكنيم پدر و مادرها هر چه 
بيشتر به اين گونه كارها ادامه دهند، بيشتر باعث 
بروز پرخاشگري و ابراز خشم فرزندانشان 
خواهند شد. پرخاشگري نوجوان به نوعي به 
خود او هم برمي گردد. در واقع نوجوان كسي 
است كه تازه از مرحله كودكي خارج شده 
ولي هنوز به طور كامل وارد مرحله بعدي 
نشده و در برزخي است كه هنوز تكليفش 
با خودش مشخص نيست و جايگاه خود را 
در دنيا پيدا نكرده؛ نمي داند قرار است چكاره 
شود، چه عقايدي دارد، به كدام سمت بايد 

حركت كند، هدفش چيست و...
به اين ترتيب خود را در برزخي مي بيند كه 
از  به كدام طرف تعلق دارد.  نمي داند دقيقا 
طرفي نيازهاي جنسي او بيدار شده و از طرف 
ديگر تفكر و عقايد او در حال تغيير است. 
همچنان كه فكر مي كند مي تواند خودش به 

تنهايي همه چيز را تغيير دهد.
نوجوان  مي شود  باعث  موارد  اين  همه 

»خودكنترلي« كمتري داشته باشد.

مديريت هيجان هاي نوجوان هم ضعيف است 
بربيايد.  آنها  پس  از  خوبي  به  نمي تواند  و 
در نتيجه دچار ناكامي شود كه اين ناكامي ها 
خيلي زود شكل پرخاشگري به خود می گيرد.

خشم نوجوان
مي توان گفت خشم نوجوانان با بزرگساالن 
متفاوت است. بزرگساالن هنگام بروز خشم 
»خودكنترلي« بيشتري از خود نشان مي دهند 
عاقبت انديشي  ابراز خشم خود  مورد  در  و 
مي كنند و پيش خود ارزيابي مي كنند عاقبت 
اين گونه كارها چه خواهدشد و امكان بروز 
چه مشكالتي وجود خواهد داشت. با توجه 
به اينكه در دوران نوجواني ميزان هيجانات 
نوجوانان خيلي زياد است، خودكنترلي آنها 
خيلي  هيجاناتشان  و  است  كمتر  خيلي  هم 
ترتيب  اين  به  تبديل مي شود.  به رفتار  زود 
بايد به آنها آموزش داد چگونه هيجانات خود 
را مهار كنند و رفتارهاي مسووالنه اي داشته 
باشند كه به خودشان و ديگران آسيب نزنند.

حمايت، هدايت و نظارت
برابر  در  بدانند  می خواهند  بسياری  والدين 
پرخاشگري نوجوانان چه بايد كرد؟ در پاسخ 
بايد گفت نخستين كار اين است كه در آينه 

به خودشان و رفتارشان نگاه كنند.
خير  نيت  با  والدين  مواقع  بعضي  واقع  در 
دستشان را چنان بر گلوي نوجوان مي گذارند 
كه او نمي تواند به هيچ عنوان احساس راحتي 
داشته باشد. در اين هنگام اولين واكنش نوجوان 
اين است كه سركشي كند؛ يعني به گونه اي 
سرش را عقب مي كشد تا از زير فشار هاي 
والدين رهايي يابد. در چنين مواقعي والدين 
بيش از حد نوجوان را كنترل و همچنين براي 
او دلسوزي مي كنند، درنتيجه نوجوان دچار 
خفگي روان شناختي مي  شود و براي رهايي 
از اين وضع با سركشي و نافرماني مي خواهد 
براي خودش فضا و فرصتي ايجاد كند تا بتواند 

بيشتر خودش را نشان دهد و اثبات كند.
بنابراين مهم ترين توصيه در اين مواقع اين است 
كه به جاي كنترل نوجوان و مجبور كردن او به 
كارهايي كه خودمان فكر مي كنيم درست است؛ 
مانند درس خواندن، زود به خانه برگشتن و زود 
خوابيدن، دور شدن از فضاي مجازي و... كه 
درنهايت هم فقط ما را از نوجوان دور مي كند 
از او حمايت كنيم؛ يعني بر كارهاي فرزندمان 
نظارت كرده و در صورت لزوم او را هدايت 
كنيم زيرا حمايت، هدايت و نظارت تنها مواردی 
است كه درارتباط با نوجوان جواب مي دهد. 
البته اين كارها نبايد در او احساس خفگي ايجاد 
كند؛ يعني اگر قراراست توضيحاتي به نوجوان 
بدهيم بايد با توجه به واقعيات موجود باشد، 

نه اعمال نظر خودمان.
ما فقط مي توانيم به نوجوان اطالعات بدهيم 
مي كند،  كه  كارهايي  آسيب هاي  از  را  او  و 
آگاه كنيم. براي اين كار خود والدين حتما 
بايد آگاهي الزم را داشته باشند و اگر نتوانند 
نگراني هاي  فقط  ببرند،  باال  را  آگاهي خود 

خود را به فرزندشان منتقل مي كنند.

بررسی داليل پرخاشگري در نوجوانان

چرا نوجوانان خشمگين هستند؟

کودک و نوجوان شماره ششصدوهشتادوهشت  بيست ويك مهرنودوهفت12

 دکتر 
سیدعلی 

قاسمی
روان شناس تربیتی 

و مربی رسمی 
بین المللی و 

عضو هیات علمی 
موسسه ویلیام 

ِگلَِسر

مدير اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی با اشاره به 
اينكه بازی می تواند نحوه تفكر كودكان را توسعه دهد و بر اشتياق 
كودک برای دانستن و يادگيری بيفزايد، گفت: »انتخاب آگاهانه 
و بهينه اسباب بازی برای كودک و نوجوان، اهميت ويژه ای دارد 

و بايد به خوبی مورد توجه قرار گيرد.«
كامبيز آقايی درباره برگزاری اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و 
سرگرمی و نقش اسباب بازی در رشد فكری كودكان اظهارداشت: 
»بازی برای كودكان، طبيعی است و در يادگيری، رشد و تكامل 
هويت كودک نقش بسيار مهمی دارد.« وی افزود: »بازی انواع 
باز  و  بسته  فضاهای  در  متنوع  محيط های  در  و  دارد  مختلفی 
انجام می شود؛ می تواند يك يا چند نفر را دربرگيرد و فعال يا 
منفعل باشد. همچنين برای افرادی كه در اين فعاليت مشاركت 
می كنند مفهوم و ارزشی خاص دارد.« مدير اولين نمايشگاه دنيای 
اسباب بازی و سرگرمی با بيان اينكه بازی می تواند شامل تفكر 
همراه و لذت بخش و رضايت بخش باشد، ادامه داد: »بازی كردن 
فرصت هايی برای كودكان فراهم می كند كه حين كشف كردن، 
خلق كردن و به كارگيری قدرت تخيل، با آموزش نيز همراه باشد. 
همچنين شرايط و محيطی حمايت كننده برای كودكان فراهم می كند. 
از سوی ديگر بازی شرايطی ايجاد می كند كه كودكان می توانند 
سواالت خود را بپرسند، مشكالت را حل كنند و تفكر انتقادی 
را به كار بگيرند. همچنين نحوه تفكر كودكان را توسعه می دهد 

و اشتياق آنها را برای دانستن و يادگيری افزايش خواهد داد.«
آقايی عنوان كرد: »اسباب بازی فكری و آموزشی يكی از بهترين 
لوازم برای كودكان است. اسباب بازی هايی كه تفكر كودكان را 

درگير كند، مهارت های فيزيكی حركتی آنها را بهبود دهد و مهارت 
حل مساله و كارگروهی كودكان را تقويت كند، بسيار مفيد است.«
مدير اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی اضافه كرد: 
»اسباب بازی به كودكان فرصت حرف زدن، سوال كردن، فراگيری 
و تمرين لغات و زبان، خواندن و نوشتن، شمارش و مهارت های 
ياد می گيرند چگونه  اين طريق، كودكان  از  اجتماعی می دهد. 
و  اجتماعی  تعامالت  همچنين  كنند.  برقرار  ارتباط  ديگران  با 

كارگروهی را با بازی فرامی گيرند.«
وی، از ارائه اسباب بازی ها و محصوالت سرگرمی متناسب با فرهنگ 
و هويت ايرانی در اين نمايشگاه خبر داد و گفت: »اسباب بازی ها 
و محصوالت سرگرمی با مخاطبان كودک و بزرگسال در اين 
نمايشگاه، آخرين دستاوردهای توليدی و خدماتی خود را به 

معرض نمايش فعاالن و عالقه مندان خواهند گذاشت.«
اسباب بازی  غيرقابل انكار  گستره  و  »نقش  اظهارداشت:  آقايی 
و سرگرمی، جايگاه ارزنده آن در فرهنگ، آموزش و اقتصاد، 
بـازارسازي،  به  توجه  لزوم  موجود،  زماني  موقعيت  همچنين 
اين  كردن  فراگير  هرچه  براي  را  الزم  برندسازی  و  بازاريابي 
صنعت صدچندان كرده است. بر همين اساس برگزاری نمايشگاه  
با حضور صاحبان امر، مخاطبان، توليدكنندگان و عرضه كنندگان اين 
بخش ها، جلوه های رقابت و توسعه اين صنعت را بارزتر می كند.«

وی يادآور شد: »اين نمايشگاه به عنوان ويترين تمام عيار و آينه  
خوش نمای موفقيت های بزرگ صنعت اسباب بازی و سرگرمی 
تالش خواهد كرد تا توانمندی ها و ظرفيت های توليدی و خدماتی 

در اين صنعت را در باالترين سطح به مخاطبان معرفی كند.«
مدير اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی توضيح داد: 
»انتخاب آگاهانه و بهينه اسباب بازی برای كودک و نوجوان اهميت 
اين  به خوبی مورد توجه قرار گيرد و در  بايد  ويژه ای دارد و 
بين انتخاب اسباب بازی ايرانی و نظارت شده از سوی ارگان های 
متولی كه متناسب با فرهنگ و هويت ايرانی- اسالمی طراحی و 
توليد می شوند، نقش مهمی در رشد فرزندان اين سرزمين خواهد 
داشت.« وی اهداف اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی 
را نمايش آخرين دستاوردها، فناوری ها و شيوه های نوين توليدی 
محصوالت داخلی، ايجاد فرصت برقراری ارتباط بين توليدكننده و 
مصرف كننده و فرصت شناخت رقبا و آشنايی با خدمات، محصوالت 
و برنامه ها برشمرد و افزود: »شناخت شرايط كلی بازار و ساليق 
مصرف كنندگان، فرهنگ سازی انتخاب آگاهانه اسباب بازی و ايجاد 
فضای فرهنگی و توسعه سرگرمی و اسباب بازی و فراهم آوردن 
بستر مناسب برای ارتقای سطح كيفی اسباب بازی های توليد داخلی 
از ديگر اهداف برگزاری اين نمايشگاه است.« گفتنی است، اولين 
نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی، از تاريخ 23 تا 27 مهر 

1397 در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، واقع در خيابان 
حجاب تهران، از ساعت 1۰ صبح تا ۸ شب برگزار می شود.

مدير اولین نمايشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی مطرح کرد:
نقش اسباب بازی در فرهنگ و اقتصاد

والدين نگران و كنترلگر
والدين اغلب مي خواهند خودشان به جاي نوجوان تصميم بگيرند چون نگران هستند 
اگر خود او به تنهايي چنين كاري بكند، به بيراهه مي رود و در آينده هم با مشكالت 

زيادي روبرو خواهد شد.
به جاي نوجوان تصميم مي گيرند و در  نگراني  از روي دلسوزي و  وقتي والدين 
انتخاب رشته تحصيلي، نوع دوستان يا پوشش او دخالت مي كنند، كارشان از ديد 
نوجوان نوعي تهديد به حساب مي آيد چون فكر مي كند به اندازه كافي آزادي عمل 

براي انتخاب آنچه مورد عالقه اش است، ندارد بنابراين شروع به طغيان مي كند.
در واقع وقتي والدين نياز به آزادي نوجوان را ناديده بگيرند، از آنجا كه صالح او را 
مي خواهند دست به »كنترلگري« مي زنند. كنترلگري يعني وادار كردن كسي به انجام 

كاري كه خودشان دوست دارند.

خشم هيجاني كامال 
طبيعي است كه 
پيام آن براي ما 
«ناكامي» است؛ 
يعني ما به نوعي 

نتوانسته ايم 
به موفقيت 
دست يابيم 

اما پرخاشگري 
عبارت است از 

برونريزي خشم به 
شكل هاي مختلف؛ 

به اين معنا كه 
گاهي اوقات 

وقتي احساس 
ناراحتي مي كنيم، 
خشم ايجادشده 

در وجودمان 
برونريزي مي كند 
و اين برونريزي 
مي تواند متوجه 
افراد زيادي كه 

به نوعي با آنها در 
ارتباط هستيم 

مانند فرزند، 
همسر، والدين يا 
هر شخص ديگري 

شود



شايد شما پدر و مادرهايي 
كه در فضاي مجازي فعال 
هستيد، پوستر يونسكو را 
با اين مضمون ديده باشيد؛ 
»باسواد بودن تنها به معني توانايي خواندن 
و نوشتن يا حتي تسلط به دو زبان و كار 
با كامپيوتر نيست، باسواد كسي است كه 
با استفاده از آموخته هاي خود، در  بتواند 
با  شما  آيا  كند.«  ايجاد  تغيير  زندگي اش 
اين  هستيد؟  باسواد  تعريف  اين  به  توجه 
تربيت  از جمله  زمينه ها  همه  در  را  تغيير 
كودك مي توانيد به كار ببنديد؟ اين موضوع 
را درون خانواده و جامعه در گفت وگو با 
متخصصان و كارشناسان »سالمت« بررسی 
كرديم و اينكه چطور می توانيم اين تعريف 

را برای آينده ای روشن تر به كار بگيريم.

تعريف يونسكو از باسوادي، تلنگري براي والدين امروز

نگرش ها و باورهايمان نيازمند تغييرند
 سميه 

مقصودعلي

در حال قدم زدن در خیابان هستم. 
کنار در منزلی نوشته ای می بینم 
که چسباندن آگهی پیگرد قانونی 
دارد. در زیر نوشته کلی آگهی 
است.  شده  چسبانده  مختلف 
پر  می کنی،  نگاه  که  زمین  به 
است از انواع آگهی ها. به نظر 
این  به  افراد  برخی  می رسد 
زیر  مردم  که  رسیده اند  نتیجه 
پای خود را بیشتر از اطراف نگاه 
آگهی  چسباندن  پس  می کنند، 
روی زمین می تواند مشتری بیشتری جذب کند. 
در خانه را که باز می کنم، تعدادی آگهی که الی 
در منزل گذاشته شده روی پایم می افتند. به خودم 
می گویم چرا ما در تغییر رفتارها و نگرش خود 
تا این حد مقاوم هستیم؟ فکر می کنم اگر فردی 
می توانست این آگهی ها را مدیریت کند شاید هم 
نتیجه بهتری می گرفت و هم از هدر رفتن کلی 

درخت جلوگیری می شد.
از  و حرکت  رفتارها  برخی  تغییر  در  ما  اغلب 
دنیای سنتی به دنیای مدرن نیز بسیار ناپخته و با 
شتاب عمل می کنیم و وقتی به رفتار استفاده از 
فضای مجازی عادت کردیم هم آن را تا جایی 
ادامه می دهیم که روابط اصلی زندگی مان را در 
معرض آسیب قرار داده ایم  و بی توجه به عواقب 
رفتارهایمان همچنان با خودمان لج می کنیم. وقتی 
به رفتارمان با محیط زیست )افراط در استفاده از 
کاغذ برای تبلیغات( و به رفتارمان با افراد درجه 1 
خانواده بی توجه هستیم، رابطه ای را رقم می زنیم 

که حاصلش باخت هر دو طرف ماست.  
یاد نامه ای می افتم که در یک مدرسه به من داده 
شد، وقتی از بچه ها خواستم در مورد نزدیک ترین 
آدم در زندگی شان جمله ای بگویند، دخترکی که 
حاضر به صحبت نشد، نوشته ای را به من داد که با 
خواندنش اشک در چشمانم حلقه زد.  او نوشته بود 
که نزدیک ترین فرد در زندگی من وای فای است. 
این وای فای است که وقتی وارد خانه می شوم، با 
شنیدن صدایی که حاکی از دریافت پیام جدید 
است حضور من را به رسمیت می شناسد. چند 
روز قبل وقتی وارد خانه شدم، مادرم آنقدر غرق 
در دیدن سریال تکراری... بود که حتی سالم من 
را هم جواب نداد. من که از مدرسه خسته و کوفته 
رسیده بودم روی تخت خوابم برد و مادرم که به 
خیال خودش به شدت نگران من است، پس از 
تمام شدن سریال با راننده سرویس تماس گرفت 
که چرا دختر من تا به حال نرسیده و از او پرسید 
که مطمئن است من وارد خانه شده ام یا نه؟ بعد هم 
کلی با او بحث کرد که موظف است تا من وارد 
خانه نشده ام، آنجا را ترک نکند. این کار مادرم 
باعث شد کلی جلوی دوستانم خجالت بکشم 
چون روی این را نداشتم که بگویم مادرم حتی 
متوجه ورود من به خانه نشده، بنابراین گفتم که 
رفتم سوپرمارکت خرید کنم. با این کار از طرف 
مدیر و مشاور هم توبیخ شدم، اما هنوز مادرم 

تغییری در رفتارش نداده است.  
من با این تلنگر بیشتر به اطرافم توجه می کنم، به 
افرادی که به عواطف مثبت من نیاز دارند. این 
نکته مهم را یادآور می شوم که تغییر باید از ما 
آغاز شود و هر یک از ما باید نقش خود را در 
یا خانوادگی(  ایجاد یک تحول )محیط زیستی 
مهم بداند. تغییر با خودآگاهی شروع می شود و ما 
رفتار جدید را انتخاب و سعی می کنیم بر اساس 
آن رفتار کنیم. تغییر الزمه زندگي ماست و باید 
با خودآگاهي افکار و رفتار و گفتارمان را مورد 
بررسي قرار دهیم. از خودمان به عنوان پدر و 
مادر شروع کنیم تا بچه ها هم از ما بیاموزند و 
در تمام زمینه هاي زندگي شان به سمت و سوي 
درست حرکت کنند. بیایید امروز که من و شما 
خود را در زمره افراد باسواد مي دانیم و هر کدام 
در حرفه اي تخصص داریم، توانایي بهره گیري از 
سوادمان را در جهت تغییر در ابعاد مختلف زندگي 
خانوادگي، اجتماعي و شغلي و... تقویت کنیم.

اگر ناراحتیم از اینکه فرزندمان در روابط با دوستانش 
یا خانواده اش مشکل دارد و از شیوه رفتاري یا 
کالمي فرزندمان راضي نیستیم باید نگاهي نو به 
خودمان و رفتارمان بیندازیم. شاید حتي ضروري 
باشد که نگرشمان را به زندگي، شیوه تربیتي و 

فرزندپروري مان تغییر دهیم.
الزمه تمام این تغییرات خودآگاهي است. کافي 
است بخواهید و ضرورت هر تغییري را حس 
توانمندي الزم  کنید، حتما خواهید دید چطور 
براي آن تغییر، هرچه باشد، به شما عطا مي شود 
و خدا یاري تان مي کند تا به سمت و سوي مثبت 
و خوشایند حرکت کنید. تغییر در شیوه زندگي، 
بیداري،  تغذیه درست، تنظیم ساعت خواب و 
مدیریت زمان براي هر برنامه ریزي تحصیلي و 
کاري، اصالح رفتارهاي ناخوشایند در خود یا 
فرزندتان و... اتفاق نمي افتد، مگر اینکه آگاهانه 

آن را بخواهید. چه زیبا گفته است موالنا:
وی آینه جمال شاهی که تویی/ ای نسخه نامه 

الهی که تویی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست/ در خود 

بطلب هر آنچه خواهی که تویی

بياييد نگرش خود را عوض کنيم

 دكتر 
ميتراحكيم 

شوشتري
روان پزشك 

كودك و 
نوجوان، دانشيار 

دانشگاه علوم 
پزشكي ايران

ما در عصر تبادل اطالعات هستیم اما چقدر 
روزانه  که  اطالعاتی  همه  این  از  توانسته ایم 
زندگی  کردن  بهتر  جهت  در  می کنیم  کسب 
خود استفاده کنیم؟ بسیاری از ما کتابخوان های 
حرفه ای هستیم، مجالت زیادی می خوانیم و 
در سمینارها و کنفرانس های مختلف شرکت 
می کنیم و اطالعات باالیی در زمینه های گوناگون 
داریم اما بلد نیستیم از آنچه می دانیم و آموخته ایم، 
استفاده کنیم تا تغییری در زندگی مان ایجاد کنیم. تعریف جدید 
یونسکو دقیقا به همین موضوع اشاره دارد و اهمیت باالیی در 

ایجاد زندگی بهتر خواهد داشت.
مراجعان مختلفی دارم که فرض کنید برای درمان تنبلی مراجعه 
می کنند و وقتی مسائلی را برای آنها توضیح می دهم می گویند 
تمام این حرف ها را می دانم و حفظ هستم اما نمی توانم کاری 
کنم! این نمی توانم همان بی سوادی است که یونسکو از آن یاد 
می کند. سواد یعنی درک فرد از آنچه در زندگی اش رخ داده و 
تالش برای استفاده از دانسته هایمان برای بهبود شرایط زندگی!
بیشتر ما اطالعات تغذیه ای خوبی داریم. می دانیم باید سبزیجات 
و ماهی در برنامه غذایی داشته باشیم. مصرف برخی روغن ها را 
کاهش دهیم و مواد غذایی مضر را می شناسیم اما آنها را به کار 

نمی بریم تا شیوه درست تغذیه ای داشته باشیم. وقتی می گوییم 
می دانم اما دوست ندارم یا تالشی برای اعمال آن نمی کنید؛ یعنی 
نمی توانید از دانسته های خود برای بهبود کیفیت زندگی تان استفاده 
کنید و این مساله به تعبیر درست یونسکو یعنی »بی سوادی«. 
کافی است با خود فکر کنید با وجود تمام دانسته های خود در 
مورد انواع و اقسام علوم از تغذیه و سالمت گرفته تا روابط 
اجتماعی و ... آیا توانسته ام از درون در خود تغییری ایجاد کنم؟ 
برای توانمندی های جدید باید این تغییرات را ایجاد کرد. تعریف 
امسال یونسکو درباره باسوادی بسیار جامع و قوی است و بشر 

امروز به آن نیاز دارد.

بهبود کيفيت زندگي تغيير الزم دارد

 دكتر پروین 
ناظمی

روان شناس و 
استاد دانشگاه 

آزاد اسالمی

از  مادر سطحی  و  پدر  به عنوان  ما  از  هریک 
توانایی هایی را که یونسکو نام برده در خود 
داریم و باسواد محسوب می شویم. پس باید 
بتوانیم فرزندانی شایسته بار بیاوریم اما چطور؟ 
داشتن نسبی این توانایی ها انعطاف پذیری ما را 

به عنوان یک فرد افزایش می دهد.
این  میان  فرزندپروری  مهارت  به عنوان  آنچه 
سوادها مهم است، توانایی تغییر و رشد است. 

فرد سالم باید بتواند از مهارت ها و اطالعاتی 
که کسب می کند در جهت رشد فردی 
و اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود گام 
بردارد. انعطاف پذیری فرد در روش های 
بر  قابل توجهی  تاثیر  می تواند  تربیتی 
فرزندانش داشته باشد. اگر والدین امروز 
و سواد  نگرش  و  اطالعات  با  بخواهند 
کنونی، بچه های این نسل را تربیت کنند، 

موفق تر خواهند بود.
الگوهای  با  والدین  از  بسیاری  متاسفانه 
می خواهند  تغییر  بدون  خود  والدین 
فرزندان نسل جدید را تربیت کنند. این 
مثل  کلیشه ای  گفتن جمالت  با  والدین 
اینکه »مگه ما چطور بزرگ شدیم، مگر 
دارد  فرقی  تربیت شدیم، چه  ما چطور 
و...« نشان می دهند تغییرپذیری اندکی در 
پذیرش نیازهای کودکان این نسل دارند.
فرزندشان  تربیت  در  افراد  این  نگرش 
و  است  والدینشان  نگرش  همان  دقیقا 

این یعنی این افراد سواد تربیتی الزم را در فرزندپروری نسل 
امرور ندارند و با پافشاری بر شیوه فرزندپروری نسل های قبل 
می خواهند نسل جدید را تربیت کنند. ما به عنوان انسان باید 
قابلیت تغییر را برای رشد فردی و اجتماعی خود داشته باشیم 
فرزندپروری  از جمله  مهارت ها  انواع  در  آن  از  استفاده  با  تا 
بتوانیم تغییرات بزرگ تری ایجاد کنیم و بپذیریم نیازهای کودکان 
امروز گسترده تر و متنوع تر از نیازهای نسل گذشته است. تغییر 
باید از خودمان و در نگرش و باورهایمان و اعمالمان شروع 

شود. توانایی تغییر نشاندهنده سوادی است که امسال یونسکو 
به شعار خود اضافه کرده است. اگر این تغییر را اعمال کردیم 
به موفقیت های بزرگی خواهیم رسید. توانایی پذیرش تغییرات 
کودکان نسل امروز خود تغییر بزرگی است. بپذیریم نیازهای 
نسل امروز متفاوت است. برای اینکه گفتمان خوبی با فرزندانمان 
فرای  و  کنیم  درک  را  امروز  نسل  تغییرات  باید  باشیم  داشته 
این موضوع که خودمان چطور بزرگ شدیم خودمان را با این 

تغییرات دگرگون کنیم.
بیایید توانایی تغییر را در نگرش و باور 
ایجاد  جدید  نسل  تربیت  برای  خودمان 
نگرش های  پذیرفتن  برای  هرچه  کنیم. 
فرزندان  تربیت  مورد  در  به ویژه  جدید 
انعطاف پذیر تر باشیم و بتوانیم شیوه های 
نوین فرزندپروری را بپذیریم و به کار بگیریم 
خانواده موفق تری خواهیم بود. در درجه 
اول باید به خود نگاه کنیم و ببینیم تا چه 
حد می توانیم در باور و نگرش قابل بحث 
خودمان تغییر ایجاد کنیم و بر اساس آن 
اعمال الزم را انجام دهیم و به روز شویم. 
والدین موفق آنهایی هستند که دانش کافی 
در مورد فرزندپروری دارند و از هر سوادی 
که یونسکو اشاره کرده، سطحی را دارند 
و می توانند مرتب خود را به روز کنند. به 
طور عملی مجدد تاکید می کنم پذیرفتن 
روش های جدید و جایگرین کردن آن به 
جای روش های سنتی می تواند کلید موفقیت 

والدین در تربیت فرزندانشان باشد.

توانايی تغيير چه تاثيری در پرورش فرزندان دارد؟

 دكتر كتایون 
خوشابی

فوق تخصص 
روان پزشكی 

كودك و نوجوان

بر اساس تعریف کلی یونسکو، به فردی باسواد گفته می شود 

که دارای انواع سواد از جمله سواد عاطفی یا توان برقراری 

ارتباط عاطفی با افراد خانواده و دوستان، سواد ارتباطی 

یا توان برقراری ارتباط با دیگر افراد جامعه، سواد مالی 

یا توان مدیریت مالی و مدیریت هزینه، سواد رسانه ای 

یعنی توان تشخیص معتبر بودن یک رسانه و خبر و سواد 

تربیتی یعنی توان تربیت فرزندان به طرز شایسته، سواد 

رایانه ای یعنی توان استفاده از رایانه، سواد سالمت یعنی 

داشتن اطالعات کامل در مورد تغذیه درست و روش های 

پیشگیری از انتقال بیماری ها و روش های پیشگیری از ابتال، 

سواد نژادی و قومیتی شامل شناخت نژادها و قومیت ها و 

احترام به آنها و عدم تبعیض، سواد بوم شناسی و حفاظت 

به معنی شناخت و تحلیل  از محیط زیست، سواد تحلیلی 

نظریه های مختلف، سواد انرژی و توانایی مدیریت انرژی، 

آب و حفظ امنیت مواد غذایی و سواد علمی و دانشگاهی 

یعنی توانایی حل و فصل مسائل به کمک عقل باشد. از نظر 

یونسکو سواد گزینه های مختلفی را دربرمی گیرد و در سال 

جدید مورد دیگری به این تعریف اضافه شده است؛ فردی 

با سواد تلقی می شود که در عین داشتن تمامی ویژگی های 

باال توانایی ایجاد تغییر در زندگی اش به واسطه آموختن 

این اطالعات را نیز داشته باشد.
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آشنایی با 6 دستگاه ورزشی رایج در فضای باز، به مناسبت روز ورزش و تربیت بدنی

ورزش در پارک

تمرین سوم: پرس سینه نشسته
هدف از استفاده این دستگاه، بهبود قدرت و استقامت 
عضالت سینه، بازوها، شانه    ها و پشت است. این حرکت 
می تواند اندکی دشوار باشد زیرا شما وزن خود را جابجا 
می کنید. بنابراین روی صندلی بنشینید و دستگیره    ها را 
بگیرید. سپس به آرامی با انقباض عضالت دست و 
سینه دستگیره را به سمت جلو فشار دهید و به آرامی 

دستگیره    ها را به عقب برگردانید.

تمرین پنجم: پاندول
این دستگاه را با نام دیگر یعنی اسکی فضایی می شناسند 
اما باید گفت اسکی فضایی اسم مناسبی برای این دستگاه 
نیست. اسکی فضایی نام فارسی دستگاه الپتیکال است. 
یادتان باشد این دستگاه موجب تقویت عضالت کمر و 
پهلو می شود، همچنین اجرای بلندمدت آن می تواند به 
بهبود سیستم قلبی-عروقی کمک کند و موجب بهبود 
تعادل فرد می شود. برای استفاده از آن، روی کفه دستگاه 
بایستید و میله    های طرفین را بگیرید. به آرامی اندام 
تحتانی تان را مانند پاندول به چپ و راست حرکت 
دهید. توجه داشته باشید اگر کل بدن به چپ و راست 
تاب بخورد، تاثیر کمتری بر تقویت عضالت پهلو و 
پشت می گذارد اما اگر از ناحیه کمر به طرفین تاب 
دهید، بیشتر سبب تقویت این ناحیه می شود. باید توجه 
داشت افرادی که تعادل خوبی ندارند مانند سالمندان 
باید مراقب باشند خود را زیادی تاب ندهند و سایر 

افراد هم سرعتشان را کنترل کنند.

تمرین اول: بارفیکس
از این وسیله را می توان به 2 شکل استفاده کرد:

1- تقویت قدرت و استقامت باالتنه )دست، شانه و 
تقویت مچ، آرنج و کتف(: اصوال حرکت بارفیکس 
برای افراد مبتدی دشوار است و ممکن است از 
اجرای آن دست بکشند اما این عزیزان برای شروع 
می توانند ابتدا آویزان شوند و سعی کنند 10 ثانیه 
آویزان بمانند سپس زمان آن را بیشتر کنند. زمانی 
که به 60 ثانیه رسیدند می توانند با کمک، حرکت 

بارفیکس را اجرا کنند.
2- کشش ستون فقرات و اندام فوقانی: کافی است 
فقط از دستگاه آویزان شوید. با این کار فشارهای 

واردشده روی ستون فقرات تان کاهش می یابد.
یادتان باشد به صورت دوستانه می توانید همزمان 

از این دستگاه استفاده کنید.

تمرین چهارم: کشش لت
این حرکت مناسب تقویت عضالت باالتنه 
از جمله سرشانه، بازوها، باالی سینه و 
پشتی بزرگ است و نسبتا می تواند دشوار 
باشد زیرا وزن خود را جابجا می کنید. 
برای استفاده از این دستگاه، روی صندلی 
بنشینید و دستگیره    ها را بگیرید و به آرامی 
با انقباض عضالت، دستگیره    ها را پایین 
بکشید و دوباره به حالت اول بازگردید. 
توجه کنید ممکن است دست شخص 
سالمندی به علت کم تحرکی یا هر دلیل 
را  دستگیره  و  بیاید  باال  نتواند  دیگری 
بگیرد پس این حرکت برای این افراد که 
از ناحیه شانه رنج می برند، مناسب نیست.

تمرین ششم: گام زن
را  پیاده روی  دستگاه  این  است.  هوانورد  دستگاه  این  دیگر  نام 
شبیه سازی می کند و برای تقویت سیستم قلبی- عروقی و عضالت 
پا مناسب است، حتی می تواند موجب کشش عضالت پا شود و 
به تعادل بدن کمک کند. فقط نباید پاها را خیلی به جلو یا عقب 
تاب بدهید چون تعادلتان به هم می خورد. برای استفاده از این 
پاهایتان را روی صفحه    ها بگذارید. دستگیره    ها را  باید  دستگاه 
بگیرید و به آرامی یک پا را به جلو و پای دیگر را به عقب ببرید 
و این روند را تکرار کنید. البته می توان پاها را بیشتر به جلو و 
عقب برد تا موجب کشش پاها نیز بشود اما باید مراقب بود و 
دستگیره    ها را به خوبی گرفت. یادتان باشد استفاده از دستگاه    های 
گام زن و پاندول ممکن است برای بعضی افراد دشوار باشد. این 
عزیزان کافی است ابتدا روی آن قرار گیرند و تاب کوچکی به 
خود بدهند، نیازی نیست پاها را خیلی به طرفین یا جلو و عقب 
پرتاب کرد، برای شروع زاویه کم، بسیار مفید و کارساز خواهد بود.

تمرین دوم: پرس پا
عضالت  تقویت  برای  دستگاه  این 
ابتدا  قرار می گیرد.  استفاده  پا مورد 
روی کفه    های صندلی شکل بنشینید، 
پاهایتان را روی پدال    ها بگذارید. ابتدا 
زانوها به صورت خمیده هستند. با 
را صاف  زانو  پا،  انقباض عضالت 
کنید. توجه داشته باشید زانو کامال 
صاف نشود یا بهتر بگویم زانو را قفل 
نکنید. این کار موجب آسیب رساندن 
به زانو می شود. سپس متناوبا عقب 
بکشید. توصیه می شود حرکات را به 

آرامی انجام دهید.

 حمید 
مهدوی محتشم

کارشناس ارشد 
آسیب شناسی ورزشی 

و حرکات اصالحی

فعالیت بدنی محدودیت سنی ندارد و در همه جا و همه شرایط و با کمترین تجهیزات می توان به آن پرداخت. دیدگاه اشتباهی که در جامعه ما وجود دارد، این است که وقتی می گوییم ورزش 
کنید تا سالم باشید، فکرها به سمت باشگاه    های ورزشی می رود. در کل، زمانی که دو واژه ورزش و سالمت کنار هم می آیند، منظور اجرای فعالیت    های بدنی است که می تواند در قالب یک 
رشته ورزشی مثل فوتبال باشد یا در قالب پیاده روی که البته انتخاب آن به عالقه و امکانات شخص بستگی دارد. به طور کلی، پیاده روی، دویدن، اجرای حرکات کششی و قدرتی در منزل یا 
پارک و استفاده از وسایل ورزشی در فضای باز شرایطی را برای افزایش تحرک در فرد ایجاد می کنند. بنابراین با کمترین هزینه می توان به این فعالیت    های بدنی پرداخت. ما نیز به مناسبت روز 

ورزش و تربیت بدنی )26 مهر ماه( در صفحه »ورزش و تناسب اندام« این شماره به معرفی وسایل ورزشی در فضای باز پارک    ها می پردازیم و شما را با پرکاربردترین آنها آشنا خواهیم کرد.

یادتان باشد که...
• تعداد تکرار و ست    ها به آمادگی و قوای جسمانی شما بستگی دارد اما 
توصیه می شود برای شروع همیشه تمرین    های خود را با تعداد تکرار و 

ست پایین آغاز کنید تا بدنتان با آن وضعیت آشنا شود.
• قبل از شروع هرگونه فعالیت بدنی، ابتدا بدن خود را با حرکات جهشی 

و کششی گرم کنید.
• پس از پایان فعالیت بدنی نیز حتما با حرکات کششی سبک و کوتاه مدت 

بدن خود را سرد کنید.

گروه بندی وسایل
متخصصان حوزه سالمت این وسایل را با توجه به تاثیر و عملکردشان بر بدن به 4 گروه کلی تقسیم کرده اند که عبارتند از:

1. قدرتی: این گروه از وسایل به افزایش قدرت عضالنی بدن کمک می کنند.
2. قلبی- عروقی: این گروه از وسایل گردش خون را بهبود می بخشند و به عملکرد ریه    ها کمک می کنند.

3. انعطاف پذیری: این گروه از وسایل، از طریق کشش اندام    ها به بهبود دامنه حرکتی اعضای بدن کمک می کنند.
4. تعادل و هماهنگی: این گروه از وسایل موجب بهبود تعادل بدن می شوند و پاسخگویی بدن به واکنش    های بیرونی را تقویت می کنند.

البته بعضی از دستگاه    های موجود در پارک    ها، ممکن است فقط یکی از این ویژگی    ها را داشته باشد و بعضی دیگر شامل 2 یا 3 مورد از موارد 
فوق الذکر شوند.
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افزایش سن نباید مانع زندگی جنسی رضایت بخش شود

فعال نگه داشتن زندگی جنسی در سالمندان  دکتر 
علی مالئکه

همچنان که سنتان افزایش پیدا می کند، 
ایجاد  جنسی تان  وضعیت  در  تغییراتی 
می شود، اما این تغییرات نباید مانع زندگی 
جنسی رضایت بخش شما شود. سالمندی 
طبیعی هم در مردان و هم در زنان تغییراتی طبیعی 
ایجاد می کند. این تغییرات گاهی بر زندگی جنسی 

افراد تاثیر می گذارد.
لذت  زناشویی  رابطه  از  افزایش سن  با  زنان  برخی 
رحم  برداشتن  یا  یائسگی  از  پس  می برند.  بیشتری 
ناخواسته وجود  بارداری  از  با جراحی دیگر ترسی 
ندارد. بنابراین ممکن است این زنان آسودگی خاطر 
بیشتری پیدا کنند. برخی زنان فکر نمی کنند تغییراتی 
مانند خاکستری شدن موها و ایجاد چین وچروک های 
پوستی جذابیتشان را کم کند اما اگر زنی اعتقاد داشته 
باشد جوان ماندن و توانایی فرزندآوری نقش مهمی 
در زنانگی او دارد، بدون توجه به سنش ممکن است 
درباره جذابیتش به تردید بیفتد و از زندگی جنسی اش 

لذت کمتری ببرد.

تغییرات در زنان
زنان ممکن است متوجه تغییراتی در واژن شان شوند. واژن 
با افزایش سن کوتاه تر و باریک تر می شود. دیواره های 
آن نازک تر و نیز اندکی سفت تر می شوند. این تغییرات 
لزوما به معنای آن نیست که زنان در این سن نمی توانند 
رابطه لذت بخشی داشته باشند اما اغلب زنان با افزایش 
سن لغزنده سازی واژنی کمتری هم خواهند داشت. این 

تغییر می تواند بر لذت جنسی اثر بگذارد.

تغییرات در مردان
عننی یا ناتوانی در نعوظ در مردان با افزایش سن شایع تر 
می شود. عننی به معنای ناتوانی در حفظ نعوظ و سفتی 
آلت برای انجام دخول جنسی است. ۱۵ تا ۲۰ درصد 
مردان تا ۶۵ سالگی دست کم در ۱ بار از هر 4 بار رابطه 

زناشویی دچار ناتوانی در نعوظ می شوند.
ناتوانی در نعوظ ممکن است در مردان دارای بیماری 
قلبی، فشارخون باال یا دیابت رخ دهد که به علت این 
بیماری ها یا داروهایی است که برای درمانشان مصرف 
می شود. در سنین باالتر ممکن است مدت بیشتری طول 
بکشد تا مرد به نعوظ برسد. همچنین مقدار مایع انزالی 
هم ممکن است کاهش یابد. از بین رفتن نعوظ پس از 
رسیدن به اوج لذت جنسی )ارگاسم( نیز ممکن است 
سریع تر رخ دهد یا ممکن است مدت بیشتری طول بکشد 
تا نعوظ دوباره امکان پذیر شود. برخی مردان ممکن است 

نیاز به نوازش بیشتری داشته باشند.

علت مشکالت جنسی سالمندی
بیماری، معلولیت یا داروهایی که برای درمان بیماری ها 
به کار می روند، ممکن است بر توانایی جنسی افراد تاثیر 
بگذارند اما حتی جدی ترین مشکالت بهداشتی نباید مانع 

داشتن زندگی جنسی رضایت بخش شوند.

 آرتریت )التهاب مفاصل(: درد مفصل ناشی از آرتریت 
ممکن است تماس جنسی را مشکل کند. داروهای مسکن 
و جراحی جایگزینی مفصل گاهی درد را تسکین می دهد. 
ورزش، استراحت، حمام گرم و تغییر وضعیت و زمان 

رابطه زناشویی ممکن است به رفع مشکل کمک کند.

 درد مزمن: دردی که برای بیش از ۱ ماه طول بکشد 
یا فروکش کند و دوباره بازگردد ممکن است ناشی از 
مشکالت استخوانی و عضالنی، زونا، اختالل گردش خون 
یا مشکالت عروقی باشد. درد مزمن یا بازگشت کننده 
ممکن است باعث مشکالت خواب، افسردگی، انزوا و 
مشکل در حرکت شود. این عوارض در سالمندان ممکن 
است ایجاد صمیمیت با همسر را مختل کند. درد مزمن 

نباید بخشی طبیعی از سالمندی شمرده شود و در اغلب 
موارد باید آن را درمان کرد.

 دیابت: بسیاری از مردان دارای دیابت مشکالت جنسی 
ندارند، اما دیابت یکی از چند بیماری است که می تواند 
باعث عننی یا ناتوانی نعوظی شود. در اغلب موارد درمان 

دارویی مشکل را حل می کند.

 بیماری قلبی: باریک و سفت شدن شریان ها که به آن 
»تصلب شرایین« می گویند می تواند مانع  جریان آزاد 
خون شود. این عارضه و همچنین فشارخون باال با ایجاد 
مشکالت جریان خون می تواند در ایجاد نعوظ در مردان 
اختالل ایجاد کند. برخی افراد که قبال دچار حمله قلبی 
شده اند، از بروز حمله قلبی مجدد حین رابطه زناشویی 
هراس دارند. احتمال چنین رخدادی بسیار کم است. 
اغلب افراد می توانند ۳ تا ۶ هفته پس از پایدار شدن 
وضعیتشان پس از حمله قلبی با موافقت پزشکشان رابطه 
زناشویی شان را شروع کنند. همیشه به توصیه پزشکتان 

در این مورد عمل کنید.

 بی اختیاری ادراری: از دست دادن کنترل مثانه یا نشت 
ادرار با افزایش سن به خصوص در زنان شایع تر می شود. 
بی اختیاری فشاری هنگام ورزش، سرفه یا عطسه کردن 
یا بلند کردن وزنه رخ می دهد. از آنجا که حین رابطه 
زناشویی فشار بیشتری بر شکم وارد می شود، افراد دچار 
بی اختیاری ممکن است از فعالیت زناشویی پرهیز کنند. 
خبر خوب این است که این عارضه را می توان درمان کرد.

 سکته مغزی: سکته مغزی ندرتا به توانایی جنسی آسیب 
می زند، اما ممکن است مشکالت نعوظ یا راست شدن 
آلت رخ دهد. همچنین نامحتمل است که فعالیت جنسی 
باعث رخ دادن سکته مغزی دیگری شود. افرادی که به 
علت سکته مغزی دچار ضعف یا فلج اندام ها هستند برای 
رابطه زناشویی باید از وضعیت های قرارگیری متفاوت 
جنسی شان  فعالیت  به  کمک  برای  پزشکی  وسایل  یا 

استفاده کنند.

تاثیر جراحی ها
جراحی برای بسیاری افراد مایه نگرانی است. هنگامی که 
جراحی به دستگاه تناسلی مربوط باشد، این نگرانی ها بیشتر 
می شود. خوشبختانه اغلب افراد پس از جراحی بدون مشکل 
به زندگی جنسی عادی خود بازمی گردند. جراحی برای خارج 
کردن رحم یا رحم برداری در زنان مشکلی برای کارکرد 
جنسی ایجاد نمی کند. اگر این عمل برای زن نگرانی ایجاد 
کرده باشد، مراجعه به مشاوره سودمند است. مردانی هم که 
پس از رحم برداری همسرشان احساس می کنند، »زنانگی« 
همسرشان کمتر شده، نیز ممکن است از مشاوره سود ببرند. 
پس از جراحی برای برداشتن پستان نیز بدن همچنان می تواند 
پاسخ جنسی ایجاد کند، اما ممکن است برخی خانم ها مقداری 
از میل جنسی یا احساس جذابیت خود را از دست بدهند. 
صحبت کردن با خانم های دیگری که این عمل را انجام داده اند، 
تا حدی می تواند کمک کننده باشد. بازسازی پستان با جراحی 
نیز گزینه دیگری است که می توانید درباره امکان پذیر بودن 
آن با جراح تان صحبت کنید. برداشتن پروستات با جراحی 
که به علت بزرگ شدن آن انجام می شود، ممکن است در 
گروهی از افراد عوارضی مانند بی اختیاری ادراری ایجاد 
کند. هنگامی که الزم است برداشت کامل غده پروستات با 
جراحی انجام شود، پزشکان اغلب می توانند اعصابی که به 
آلت تناسلی می روند، حفظ کنند. بنابراین حفظ توانایی نعوظ 
امکان پذیراست. پیش از چنین جراحی ای با پزشکتان درباره 

عوارض احتمالی جنسی تان صحبت کنید.

داروها
برخی داروها مشکالت جنسی ایجاد می کنند. از جمله این 
داروها می توان به داروهای ضدفشارخون، آنتی هیستامین ها 
ضدافسردگی،  داروهای  ضدحساسیت(،  )داروهای 
داروهای آرامبخش، داروهای مهارکننده اشتها، داروهای 
دیابت و برخی داروهای ضدزخم گوارشی مانند رانیتیدین 
اشاره کرد. برخی از این داروها ممکن است ناتوانی نعوظ 
یا اشکال در انزال ایجاد کنند. بعضی نیز ممکن است میل 
جنسی زنان را کاهش دهند. درباره این عوارض با پزشکتان 
صحبت کنید. وی در اغلب موارد می تواند داروی متفاوتی 
برای شما تجویز کند که این عارضه جانبی را نداشته باشد.

نقش عواطف
میل و کارکرد جنسی اغلب به تعادل ظریفی میان جنبه های 
از  مثال بسیاری  برای  عاطفی و جسمی مربوط است. 
مردان هراس دارند که با افزایش سنشان دچار ناتوانی 
در نعوظ شوند اما اگر شما بیش از حد با این موضوع 
اشتغال خاطر پیدا کنید، خود این وضعیت ممکن است 
آنقدر استرس ایجاد کند که باعث بروز ناتوانی نعوظ 
شود. خانمی که درباره تغییرات ظاهری اش با افزایش سن 
نگران است، ممکن است فکر کند دیگر برای همسرش 
جذابیتی ندارد. این تمرکز بر زیبایی جسمی دوران جوانی 

ممکن است مانع لذت بردن از رابطه زناشویی شود.
با  دیگر  سنین  در  افراد  اندازه  همان  به  سالمند  افراد 
است  ممکن  اما  هستند،  روبرو  روزانه  استرس های 
نگرانی های اضافی درباره سن، بیماری و بازنشستگی و 
سایر تغییرات شیوه زندگی داشته باشند. این نگرانی ها 
این  درباره  کند.  ایجاد  جنسی  مشکالت  است  ممکن 
مشکالت بی پرده با پزشکتان صحبت کنید یا نزد مشاور 
یا  مشکالت جنسی خود  خاطر  به  را  بروید. خودتان 
همسرتان مقصر ندانید. می توانید درباره این مشکالت 
با درمانگر صحبت کنید. اگر مرد دارای ناتوانی نعوظ 
هر طرف  دارد،  آمیزش  به  کمتری  عالقه  زن  یا  است 
نباید این مشکل را به جذاب نبودنش برای طرف دیگر 
نسبت بدهد. عوامل جسمی بسیاری وجود دارد که این 

مشکالت را ایجاد می کند.

چکار باید کرد؟
برای فعال نگه داشتن زندگی جنسی تان کارهای بسیاری 
می توانید انجام دهید. به یاد داشته باشید  فعالیت جنسی 
حتما نباید شامل دخول باشد. به نیازها و خواسته های 
همسرتان توجه داشته باشید. زمانی را به شناخت تغییراتی 
اختصاص دهید.  از سر می گذرانید،  که هر دوی شما 
وضعیت های متفاوت قرارگیری بدن و زمان های جدید 
که  مثال صبح ها  کنید،  امتحان  را  رابطه  برقراری  برای 
انرژی بیشتری دارید. شتاب زده نباشید، هم شما و هم 
همسرتان ممکن است به زمان بیشتری برای برانگیختگی 
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ادامه از صفحه 9
گروه  در  اسباب بازی،  شد،  اشاره  که  همان طور 
آموزش های غیرمستقیم، بیشترین سهم را در انتقال 
مفاهیم آموزشی به کودکان دارد. سطحی از یادگیری 
سوی  از  شده  طراحی  اسباب بازی  با  بازی  در  که 
متخصصان به کودکان منتقل می شود، کامال اثرگذار و 

ماندگار است و از این نظر اسباب بازی بی رقیب است 
و استفاده به هنگام و مناسب این گروه محصوالت قطعا 
مفید و موثر خواهد بود. بازی عالوه بر رشد روانی 
کودک و رشد شخصیت، سبب کسب مهارت های 
اجتماعی می شود. ازآنجا که بازی راه را برای دوستی 
و تعامل میان کودکان همسال می گشاید و کودک خود 

را عضوی از یک جمع می داند، به ارزیابی منصفانه 
رفتار و کردار خود و همبازی هایش می پردازد.

نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی، اسباب بازی 
و سرگرمی که ۲۳ تا ۲۷ مهرماه سال جاری در خیابان 
تا  است  فرصتی  می شود،  برگزار  تهران  حجاب 
تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب بازی دستاورد های 

این حوزه را به مخاطبان خود ارائه کنند و خانواده ها هم 
از این فرصت استفاده خواهند کرد تا اسباب بازی های 
مناسب را در یک محل مشاهده و خرید کنند. امسال 
این دومین نمایشگاه فروش اسباب بازی در سطح 
تهران است که از سوی شورای نظارت بر اسباب بازی 
مجوز گرفته و در آبان ماه هم چهارمین جشنواره ملی 

اسباب بازی به صورت تخصصی برگزار خواهد شد. 
قطعا چنین نمایشگاه هایی با ایجاد سازوکار مناسب 
زمینه های ایجاد و توسعه صنعت اسباب بازی را فراهم 
می کند تا توانمندی های داخلی منجر به تولید فاخر 
ملی شود و نتایج حاصل از آن و محصوالت مناسب 

در اختیار خانواده ها قرار گیرد.

آیا از طریق اسباب بازی می توانیم رفتارهای اجتماعی درست را به کودکان آموزش دهیم؟

برخی زنان با افزایش سن از 
رابطه زناشویی لذت بیشتری 

می برند. پس از یائسگی یا 
برداشتن رحم با جراحی دیگر 

ترسی از بارداری ناخواسته 
وجود ندارد. بنابراین ممکن 

است این زنان آسودگی خاطر 
بیشتری پیدا کنند
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شهرداری اصفهان به جای اینکه درختان خشک شده را از ریشه بزند 
به این صورت شهر را زیبا می کند.

قطع درختان تپه خرگوشان)شاهد( ایالم توسط شهرداری 
تحت عنوان ساماندهی! 

تخریب محل عبورومرور دیواره پل خواب. جمعه 97-7-13

گله َکل )پازن(، همدان، علی ثقفی

سوئد یک مثال خوب برای موفقیت اقتصاد سبز. این کشور در عرض 
۲۴ سال، گازهای گلخانه ای خود را ٥٨ درصد کاهش داده است.

دروازه دولت در حال تخریب. دروازه های تهران تا پایان حکومت 
قاجار باقی بودند و با انقراض حکومت قاجاریه ، به بهانه گسترش 

تهران این دروازه ها تخریب شدند!

نقش بزكوهی نماد ایران باستان، با مضمون آبخواهی، 
زایندگی، فراوانی نعمت و محافظت است. تعبیری 
از یك فرشته كه در مواقع سختی ها از آن كمك 

خواسته می شد و...
نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد نقش 
از  درصد   90 حدود  در  به كاررفته  طرح های  و 
سرتاسر  در  كشف شده  باستانی  سنگ نگاره های 

جغرافیای ایران مربوط به بز كوهی است.
دوره تاریخی این سنگ نگاره ها و فاصله آنها از هم  

بسیار زیاد است، با این حال شباهت های میان این طرح ها در نوع 
خود شگفت آور است.

سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای كهن ترین آثار تاریخی و هنری به 
جامانده از بشر هستند. كارشناسان بر این باورند سنگ نگاره ها سرمنشاء 
و بستر به وجود آمدن حروف رمزی، خط، تبادل پیام، زبان، تاریخ، 
اسطوره ها، هنر و فرهنگ ها هستند و به همین دلیل بهترین ابزارهای 

رمزگشایی ماقبل تاریخ محسوب می شوند.
هیچ مدارک و شواهد قابل اعتنایی بهتر از سنگ نگاره ها برای كاوش، 
بررسی و پژوهش در تمدن ها و فرهنگ های دور تاریخ در دست 
نیست. با كمك این طرح ها می توان تاریخ خط، هنر، زبان، محیط 
اقلیمی، اسطوره ها، فرهنگ و از همه مهم تر نوع اندیشه انسان های 

ادوار كهن را مطالعه كرد. هنرهای صخره ای، تنها هنر تجسمی  است 
كه مرز جغرافیایی مشخصی ندارد و همه ملل جهان فارغ از فرهنگ، 
نژاد و حتی اقلیم های جغرافیایی بسیار بعید از هم، از آن گذر كرده اند.
از این لحاظ هنرهای صخره ای اسناد دست اولی هستند كه اكنون در 
دسترس پژوهشگران و افراد عالقه مند قرار دارند. بررسی و پژوهش 
روی سنگ نگاره ها در ایران نشان می دهد نقش بیشتر از 90 درصد 
آنها را بزكوهی تشکیل می دهد، بقیه آثار نیز مربوط رقص های آیینی 

متعدد، شکار، مضمون كتیبه های خطی پروتو ایالمی  و نقش های 
دیگر ایالمی و... است.

پرسش این است كه چرا بز كوهی تا این میزان در هنر و آثار انسان های 
تاریخ كهن نقش داشته است؟ به اعتقاد من، نقش بزكوهی نماد ایران 
باستان، با مضمون آبخواهی، زایندگی، فراوانی نعمت و محافظت 
است. تعبیری از یك فرشته كه در مواقع سختی ها از آن كمك خواسته 
می شد و ریشه این باور به یکی از اسطوره های ایران باستان برمی گردد.
بر اساس داستانی اساطیری مربوط به ایران نخستین انسان روی زمین 
كیومرث بود كه در شاهنامه فردوسی از آن به عنوان نخستین پادشاه 

نام برده شده است. 
كیومرث حدود 40 سال روی زمین زندگی كرد و سپس با اهریمن 
زشتی ها درافتاد و به دست اهریمن كشته شد. دو قطره خون كیومرث 
بر زمین می چکد و از آن یك بوته ریواس دوشاخه می روید. این دو 
شاخه ریواس برهم می پیچند و از یك شاخه آن پسر زیبای جوانی 
به اسم مشی )ماری( و از شاخه دیگر آن دختر زیبای جوانی به اسم 
مشیانه )ماریانه( متولد می شود. آنها غذا خوردن نمی دانستند و خداوند 
فرشته ای را در قالب یك بزكوهی سفیدرنگ می فرستد تا مشی و 
مشیانه را شیر بدهد. این بزكوهی تا آنها غذا خوردن را یاد بگیرند، 
به آنها شیر می دهد، آنها بعد از گذشت سالیان بزرگ می شوند و روز 
سیزده فروردین با هم ازدواج می كنند. به اعتقاد من، دلیل اینکه ما 
ایرانیان در روز سیزده فروردین سبزه گره می زنیم، به نوعی برگرفته 

از همین داستان اساطیری است.

قاب سبز

تاریخ  سبز

ممنوعیت صعود به دماوند؛ قانونی یا غیرقانونی؟
طی روزهای گذشته ممنوعیت و محدودیت های مربوط به صعود به قله دماوند بسیار خبرساز 
شده و در تمام محافل كوهنوردی در مورد آن بحث می شود. صرف نظر از اینکه اغلب دوستان 
سختی فراوانی در صعود از جبهه جنوبی متحمل می شدند و قسمتی از مسیر را با اتومبیل و 
قسمت دیگری را هم به همت قاطرها به راحتی طی می كردند و صعود از جبهه جنوبی را همراه 
با آلودگی شدید مسیر به افتخارات خود می افزودند، به دنبال تحقیق در مورد این موضوع هستیم 

كه آیا اصوال چنین ممنوعیتی قانونی است یا نه؟
- متولی دماوند كیست؟ مطابق مصوبه شماره 221 شورای عالی محیط زیست، مورخ 87/3/21، 
دماوند به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست الحاق شد. همچنین در تاریخ 
87/4/29 دماوند به عنوان آثار طبیعی ایران به ثبت رسیده است. ضمن اینکه تبصره ماده 2 از قانون تشکیل سازمان 
میراث فرهنگی، مسووالن را مکلف كرده كه با هدف بهره  برداری از میراث طبیعی، نسبت به تدوین آیین نامه مشترک 
میان سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری اقدام كنند كه اتفاقا دماوند نیز شامل این قانون می شود. 

پس تا اینجا باید پذیرفت فدراسیون كوهنوردی مطابق قوانین حاكم در این میان جایگاهی ندارد.
 – مستند قانونی مطابق بخشنامه شماره 96/28434 مورخ 96/7/17، ریاست سازمان محیط زیست بسیاری از 
اختیارات خود را به ادارات محیط زیست استان ها تفویض و واگذار كردند. از جمله این اختیارات كه به ادارات 
محیط زیست استان ها واگذارشد، »صدور  مجوز  ورود  گردشگران  و  بازدیدكنندگان  داخلي  و  خارجي  به  مناطق 
 تحت  مدیریت  سازمان  و  بازدید  از  این  مناطق« است. درنتیجه اگر بپذیریم مطابق مصوبه221 نامبرده، دماوند تحت 
مدیریت سازمان محیط زیست قرارگرفته و از سویی اختیار ریاست سازمان به ریاست اداره محیط زیست مازندران 
واگذار شده، قاعدتا انجام چنین امری غیرقانونی نیست. البته درمورد واگذاری این اختیارات و این اقدام عجوالنه 
و غیرمنطقی و مفاسدی كه قطعا در پی خواهد داشت بعدها سخن خواهیم گفت اما تا به حال و با این اطالعات و 
قوانین موجود، امری غیرقانونی رخ نداده و حتی در صورت بروز مقاومت در این راستا از سوی هر شخص حقیقی 
یا حقوقی، مسووالن محیط زیست می توانند با استمداد از قوای نظامی یا انتظامی به اجرای مصوبه مربوط اقدام كنند. 
– برخی اظهارنظر ها و سخنان بعضی از مسووالن فدراسیون كه اتفاقا در تاریخ 97/7/8 از رادیو ورزش پخش 
شد، حاكی از گالیه ها و اعتراضات مختلفی بود و اعتقاد داشتند سازمان محیط زیست توجهی به مصوبات داخلی 
فدراسیون نداشته و حتی حاضر به حضور فیزیکی در این جلسات نشده و خود به تنهایی چنین تصمیمی گرفته اند. 
البته شخصا از دوستانی كه بسیاری از اخبار و اطالعیه های مندرج در پورتال و سایت را همراه با اشتباهات فاحش 
حقوقی منتشر می كنند و پس از تذكرات كتبی با اصرار بر این اشتباهات اقدام به اصالح آن نمی كنند انتظاری ندارم، 
اما توجه داشته باشید اوال سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ گونه تکلیف قانونی برای حضور در جلسات 
فدراسیون كوهنوردی ندارد و  برعکس هیچ وظیفه ای برای دعوت از دوستان محترم در جلسات خود ندارد. البته 
تنها نکته مثبت كه در این میان وجود دارد پیش بینی این اختیار برای سازمان حفاظت از محیط زیست برای بهره گیری 
از افراد »خبره« در برخی جلسات است كه همان طور كه گذشت این موضوع به تشخیص سازمان واگذار شده و 
در این مورد به خصوص عقل سلیم حکم می كرد نظرات اهل خبره كوهنوردی نیز در چنین تصمیم عجوالنه و 

غیرمنطقی و ناگهانی ای اخذ می شد.

 

- نقد تصمیم گرفته شده نصب بنر یادشده و نگارش متن مربوط به محدودیت و ممنوعیت صعود به ارتفاع باالتر 
از4500 متری واكنش های مختلفی به دنبال داشت. اگر هدف از این اقدام عجوالنه، غیركارشناسی و بی منطق 
حفاظت از دماوند است كه باید دقیقا در فصل صعود كوهنوردان و البته فصل چرای دامداران انجام می گرفت. 

از سوی دیگر عمده زباله های تولیدی و رهاشده دقیقا در همین محدوده 4500 متر نخستین به چشم می آیند. 
– موانع ثبت جهانی دماوند ثبت دماوند مراحل، قواعد و مقدمات خاصی دارد. در واقع سازمان یونسکو مانند برخی 
مراجع داخلی خودمان به صورت دورهمی اداره نمی شود تا با یك تلفن و پاره كردن یك روبان با قیچی، یك اثر را 
ثبت كند. ضابطه مند بودن عبور و مرور، ساماندهی درآمدهای افراد بومی و لیدرها، سیستم درست و علمی حمل 
زباله ها و بسیاری دیگر از موارد باید به تایید نمایندگان یونسکو برسد تا مقدمات ثبت جهانی فراهم شود كه البته 

بیش از همه باید به فکر رفع معضالت فرهنگی در این میان بود. 

هشدار سبزیادداشت سبز

در  بحث شده  مهم  موضوعات 
مجمع  گردهمایی  چهل وهشتمین 
 )IPCC( اقلیمی  تغییرات  بین المللی 

در این چون كره جنوبی چه بودند؟ 
 هنگام امضای توافق پاریس بحثی بین دانشمندان برای 
محدود كردن گرمایش زمین به1/5 یا 2 درجه سانتی گراد 
درگرفته بود و در نهایت توافق بر اساس حد باالی 2 درجه 

سانتی گراد انجام گرفت.
 در زمان آن توافق، مطالعات محدودی در مورد آثار 
گرم شدن 1/5 درجه ای وجود داشت اما با مطالعات بیشتر 
متخصصان دریافته اند عواقب مورد انتظار گرم شدن زمین به 
این میزان بسیار ترسناک تر از آنی است كه تصور شده بود.
 رخدادهای اقلیمی جدی سال جاری مانند موج گرما، 
سیل، خشکسالی و توفندهای بی سابقه در نقاط مختلف 
جهان، در حالی كه میزان گرمایش تاكنون تنها 1 درجه 
بوده، باعث شده اند احساس خطر در مورد عواقب تغییر 
اقلیم تقویت شود كه می تواند به اجماع جهانی، حداقل 

میان دانشمندان، كمك شایانی كند.
 در حالی كه به مدت 3 سال، رشد اقتصادی جهان با 
كاهش گازهای گلخانه ای همراه بود و نوید  تغییر روند 
گرمایش جهانی می داد، میزان انتشار گازهای گلخانه ای در 
سال گذشته به باالترین حد تاریخی خود رسید. این اتفاق 
تلخ نشان داد با وجود پیشرفت های انجام گرفته در توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر، هنوز هم اقتصاد جهانی نتوانسته میزان 
اتکای خود به سوخت های فسیلی را به طرز موثری بکاهد.
 با اینکه حال از ضرورت محدودیت گرمایش به 1/5 
درجه سانتی گراد صحبت می شود، نکته دیگر مورد بحث 

این است كه تعهدات داوطلبانه كشورهای جهان ذیل توافق 
پاریس حتی نمی تواند در محدود كردن گرمایش زمین به 2 
درجه سانتی گراد هم موثر باشد. دانشمندان بر این باورند 
ادامه روند كنونی، گرمایشی حدود 2/5 یا حتی 3 درجه 
سانتی گراد به دنبال خواهد داشت كه بسیار خطرناک است.
 فاصله آنچه قرار است بر اساس توافق انجام بگیرد 
با آنچه باید صورت پذیرد تا زندگانی روی زمین مختل 
نشود، دغدغه كنونی متخصصان و سیاستمدارانی است كه 
به تغییرات اقلیمی باور دارند. این مقوله یکی از موضوعات 
اصلی مورد بحث در بیست وچهارمین اجالس تغییر اقلیم 

در دسامبر سال جاری در لهستان خواهد بود.
 برای محدود شدن گرمایش به 1/5 درجه سانتی گراد 
الزم است میزان ساالنه انتشار گازهای گلخانه ای از سال 
2020 میالدی به بعد كاهش یابد و تا سال 2050 میالدی 
اقتصاد جهانی كامال »بی كربن« شود. این در حالی است كه 
هنوز راه حل های عملی و سیاسی- اقتصادی برای دستیابی 

به این هدف بسیار محدود است.
 پروفسور جیم اسکی، همکار من در مركز سیاست محیط 
زیست در امپریال كالج لندن كه رئیس مشترک كارگروه 
شماره 3 مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی است، عهده دار 
تهیه گزارش ویژه در مورد گرمایش  1/5درجه ای بوده كه 
در پایان این اجالس توسط شركت كنندگان تایید شد. او 
به رسانه ها گفته تقریبا در بیشتر سناریوهای بررسی شده، 
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بدون حذف كربن از اتمسفر ممکن نیست اما راه حل های 
حذف كربن و پنهان سازی آن  زیرزمین در سطح وسیع 

هنوز محدود و بحث برانگیز است.

حتی توافق پاریس هم گره گشا نیست!
لطفا ته )فیلتر( سیگار خود را در طبیعت رها نکنید! صحنه ای كه هر فرد سیگاری، ته سیگار 
خود را روی همان زمینی كه روی آن ایستاده رها كند، برای بسیاری از ما آشناست. در پارک ها 
و اینجا و آنجا به وفور ته سیگار می بینیم و به گمان اینکه مهم نیستند، از كنارشان می گذریم. بین 
افراد سیگاری آنهایی كه مالحظه كارتر هستند، ته سیگارهای خود را خاموش می كنند تا مسبب 
آتش سوزی نشوند و فکر می كنند با انجام همین كار، وظیفه شان را انجام داده اند اما نگاهی به برخی 
آمارها نشان می دهد این خرده آالینده های به ظاهر بی آزار از آلوده كننده ترین نوع زباله ها هستند. 
آالیندگی ته سیگارها به حدی جدی است كه برخی كشورهای اروپایی به این فکر افتاده اند كه 
پرندگانی برای جمع آوری ته سیگار در پارک ها تربیت كنند. این ایده از سوی یك استارتاپ جدید 
موسوم به »شهرهای شلوغ« )Crowded Cities( مطرح شد كه قصد دارد با آموزش كالغ ها آنها را 
برای جمع آوری فیلترهای سیگار از خیابان به كار گیرد. براساس آماری كه شبکه ان بی سی آمریکا 
منتشر كرده، بیشترین تعداد زباله جمع آوری شده در سواحل جهان به ته سیگار تعلق دارد. طی 32 
سال گذشته 60 میلیون ته سیگار توسط گروه حفاظت از اقیانوس جمع آوری شده است. ساالنه 
نزدیك به 6 تریلیون سیگار فیلتردار در جهان تولید می شود. تجزیه فیلترهای دارای پالستیك این 
سیگارها در طبیعت به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد. تخمین زده می شود دوسوم ته سیگارها در 
طبیعت به طور غیرمسووالنه ای رها می شوند. سموم موجود در فیلترهای سیگار رهاشده در طبیعت 
و سواحل موجب آلودگی زیست بوم و چرخه غذایی می شود. متخصصان به دنیال راهکارهای 
مختلف برای تغییر جنس فیلترها هستند اما راهکارهای مدیریتی مختلفی نیز برای جلوگیری از 
افزایش این آالینده در طبیعت پیشنهاد شده اند.  از جمله راهکارهای مدیریتی پیشنهادشده در 
آمریکا می توان به ممنوعیت كامل فروش سیگارهای فیلتردار، پرداختن كمك هزینه تشویقی برای 
بازگرداندن ته سیگارها )نوعی گرویی برای فیلتر سیگار( و افزایش 60 درصدی قیمت سیگار برای 
تامین هزینه جمع آوری ته سیگارها در طبیعت اشاره كرد. افراد سیگاری می توانند با اندک زحمت 
اضافی، ته سیگار خود را در ظرف زباله )ترجیحا جدا از زباله های دیگر( بیندازند تا از آلودگی 
طبیعت و چرخه غذا و ضرر جانی به دیگر انسان ها جلوگیری كنند. گاهی اوقات دانستن بیشتر 
برای تغییر رفتار كافی است. پس این اطالعات را برای افراد سیگاری كه می شناسید، بفرستید و از 
آنها بخواهید اگر نمی توانند به خاطر سالمت خودشان سیگار را كنار بگذارند، به خاطر سالمت 

دیگران از پرتاب ته سیگار خود در طبیعت بپرهیزند.

ته سیگار: آالینده کوچک، ولی پرتعداد و دردسرساز

بز کوهی نماد ایران باستان
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کلینیک    وخانواده
انسان، حقوق سالمت و حقوق 

پزشکی

شاخه های  از  یکی  پزشکی  حقوق 
میان رشته ای علم حقوق است که بخشی 
از آن در حقوق خصوصی و بخشی دیگر 
از آنجا که  در حقوق کیفری ریشه دارد. 
حقوق پزشکی به ارتباط میان بیمار و پزشک 
نظر دارد، گاهی عقد قرارداد بین ایشان را 
بررسی می کند و گاهی خطاها و قصور و 
تقصیرهای پزشکی را مدنظر قرار می دهد. 
بنابراین مسوولیت کیفری پزشک و کادر 
درمانی، قراردادهای پزشکی میان بیمار و 
پزشک و ورود افراد ثالث در قراردادهای 
حقوق  موضوعات  مهم ترین  از  پزشکی 

پزشکی قلمداد می شوند.
همه ما بارها اصطالح »قصور« و »تقصیر« 
در  است  ممکن  اما  شنیده ایم  را  پزشکی 
واژه  دو  این  مفهومی  تفاوت  تشخیص 
»تقصیر«  باشیم.  داشته  اندکی  اطالعات 
پزشک عملی است که در آن نوعی عمد 
نهفته باشد، در حالی که »قصور« پزشک 
قصور  به  است.  پزشک  غفلت  نمایانگر 
پزشکی اصطالحا »سهو و خطا«ی پزشک 
نیز گفته می شود. تقصیر پزشک چند جزء 
دارد؛ نخست بی احتیاطی، دوم بی مباالتی، 
سوم نبود مهارت و چهارم رعایت نکردن 
قانون  در  اجزا  این  همه  دولتی.  نظامات 
مجازات اسالمی قید شده است. بگذارید 
با ذکر مثالی مطلب را روشن کنیم. تقصیر 
پزشک در واقع انجام خدمات پزشکی بدون 
مجوز، استفاده از مواد دارویی غیراستاندارد 
و تاریخ مصرف گذشته، بی توجهی به سوابق 
بیماری قبلی مراجعان و مصادیقی اینچنینی 
را دربرمی گیرد، حال آنکه در قصور پزشک 
همه جوانب احتیاط رعایت می شود، با این 
وجود پزشک بدون عمد مرتکب جنایت یا 

ضرری نسبت به بیمار می شود.

 نیلوفر مقدمی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل 

عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی
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از  بسياري  در  مشكالت 
كه  سطحي  هر  در  روابط 
باشند زماني آغاز مي شوند 
فضاي  شمردن  محترم  كه 
رابطه و احترام گذاشتن دو طرف به يكديگر 
كم كم از بين مي رود. متاسفانه گاهي افراد فكر 
مي كنند وقتي صميميت وجود داشته باشد 
مي توان به هر گونه اي با يكديگر حرف زد يا 
رفتار كرد، در صورتي كه مرز بين صميميت 
و احترام بسيار باريك است و اگر به آن توجه 
نشود، مشكالت زيادي به وجود خواهد آمد اما 
چرا در ارتباطات صميمي به يكديگر بي احترامي 
مي كنيم و براي مقابله با آن چكار مي توان 
كرد؟ برای پاسخ به اين سواالت با دكتر يدا... 
دميرچي، روان شناس باليني و مدرس دانشگاه 

علم و فرهنگ گفت وگو كرده ايم.

تعريف كلي احترام گذاشتن و 
محترم شمردن چيست؟

احترام يكي از ارزش ها و فضيلت هاي انساني و 
جهاني است. در همه دنيا احترام به عنوان فضيلت 
شناخته مي شود. در منشور حقوق سازمان ملل هم 
گفته شده كه همه انسان ها حق دارند از حقوق 
يكسان برخوردار باشند؛ يعني ارزش وجودي 
هر شخص به گونه اي است كه قابل احترام است؛ 
هم خود شخص بايد براي خودش ارزش قائل 
باشد و هم ديگران. البته تعريف آن در روابط 
شخصي تر است و با توجه به نوع تربيت و فرهنگ 
افراد كمي متفاوت تر خواهد بود. احترام گذاشتن 
گاهي به تفسير ذهني افراد بستگي دارد؛ اينكه 
دير جواب سالم يا تماس تلفني شان داده شود 
يا به صورت موقعيتي بي احترامي تلقي شود و 
گاهي ضدارزش شناخته شود، مثال سالم كردن 
بلند در جمعي كه كسي در حال سخنراني است 
بنا به موقعيت افراد حتي بي احترامي هم شناخته 
مي شود، در حالي كه در اماكن ديگر الزامي و 
نشانه ادب است. به اين ترتيب احترام به عنوان 
يك ارزش وابسته به تفسير شخصي و همچنين 
موقعيت افراد است؛ يعني هر رفتاري در موقعيتي 
معناي خاصي خواهد داشت و حكم كلي براي 

آن وجود ندارد.

چرا احترام گذاشتن به همديگر در 
ارتباط مهم است؟

با توجه به اينكه ما نياز داريم مورد احترام و 
توجه ديگران قرار بگيريم و آن را به نوعي ارزش 
وجودي خود تلقي مي كنيم، بسيار مهم است با 
افرادي كه در ارتباط هستيم رفتار محترمانه اي 

داشته باشيم. اهميت اين موضوع هم بيشتر به 
اين دليل است كه اگر رفتار ما در ارتباط محترمانه 
نباشد ظرف »نياز به احترام«مان سرخالي باقي 
مي ماند. »ويليام گلسر« هم در اين زمينه اعتقاد 
دارد ظرف نياز به احترام داخل ظرف نياز به 
قدرت جا دارد. توجه داشته باشيم از همه اين 
موارد به عنوان »نياز« ياد شده نه »خواسته« و 
هنگامي هم كه نيازي برآورده نشود، آسيب 
جدي به تماميت و يكپارچگي شخصيت فرد 

وارد مي شود.

چه رفتارهايي به شخصيت افراد 
آسيب مي زند؟

رفتارهايي مانند توهين، تحقير و بي احترامي 
نيازهاي اساسي و ژنتيك ما را هدف قرار مي دهند 
و به شخصيتمان آسيب مي زنند. احترام هم يكي 
از نيازهاي اساسي ماست كه در صورت برآورده 
نشدن مشكالتي براي سالمت روان ايجاد مي كند. 
بنابراين توجه به رعايت آن براي سالم باقي ماندن 

يك رابطه بسيار ضروري است.

چرا در بعضي ارتباطات محترم 
شمرده نمي شويم؟

در يك رابطه ما نمي توانيم بدون هيچ تالشي 
فقط در نقطه اي بايستيم و انتظار داشته باشيم 

همه به ما احترام بگذارند. اين گونه رفتارها دوام 
زيادي ندارند و بعد از مدتي وقتي بازخوردي 
ديده نمي شود، كم كم از بين مي روند؛ يعني وقتي 
ما به طرف مقابل خود احترام مي گذاريم ولي 
متقابال از او احترامي نمي بينيم، بعد از مدتي ما 
هم محترمانه با او رفتار نمي كنيم. بعضي افراد 
خودشان احترام خود را نگه نمي دارند و حدشان 
را رعايت نمي كنند، در حالي كه نياز به احترام 
دارند اما به گونه اي رفتار مي كنند كه انتظار دارند 
ديگران به آنها احترام بگذارند و در واقع ظرف 
نياز به قدرتشان را پر كنند. ما بايد به دو ويژگي 
در رفتارهايمان توجه داشته باشيم؛ نخست اينكه 
رفتارهايمان موثر و اخالق گرا باشد؛ يعني اگر 
مي خواهيم به ما احترام گذاشته شود براي آن 
تالش كنيم، نه اينكه به ديگران زور بگوييم تا به 
خواسته خود برسيم. رفتارهاي ما بايد به گونه اي 
باشد كه ديگران به ما احترام بگذارند، نه اينكه از 
روي ترس يا اجبار وادار به چنين كاري شوند. 
در واقع فضاي يك رابطه بايد توجه به رعايت 

احترام متقابل باشد.

چرا در بعضي روابط عاطفي صميميت 
تبديل به بي احترامي مي شود؟

بي احترامي  همديگر  به  ارتباط  در  ما  گاهي 
مي كنيم و رفتارمان توأم با سرزنش و تحقير 

است. اين گونه رفتارها ناكارآمد و غيراخالقي 
هستند. در بسياري موارد غلبه خشم باعث مي شود 
رفتارهاي غيرمحترمانه اي داشته باشيم و متاسفانه 
وقتي حرمت ها از بين برود كه برگشت آن خيلي 
سخت خواهد بود. نتايج پژوهش هاي علمي نشان 
مي دهند ساختار مغز به گونه اي است كه در آن 
واحد بخش هاي مختلف »منطق« و »احساس« 
نمي توانند فعال باقي بمانند؛ يعني وقتي خشم بر 
ما غلبه مي كند، بخش هيجاني مغز هم كامال فعال 
مي شود و كارهايي انجام مي دهيم كه نه تنها ما را 
به خواسته مان نمي رساند، بلكه از آن دورتر هم 
مي شويم. مثال وقتي طرف مقابل در يك ارتباط 
پاسخ تلفن ما را نمي دهد، امكان دارد دست به 
تحليل هايي بزنيم كه به دليل عصبانيت قادر به 
هيچ عكس العمل منطقي ای نباشيم. به اين ترتيب 
به گونه اي رفتار مي كنيم كه كل رابطه با مشكل 
مواجه شود. در بسياري از موارد هم بدون اينكه 
از طرف مقابل بخواهيم براي ما توضيح دهد، 
خودمان شروع به قضاوت مي كنيم و درنهايت 
باعث برانگيختن خشم طرف مقابل مي شويم. 
در رفتارهاي ناشي از بي احترامي افراد معموال 
بدون اينكه آگاه باشند سد هاي مقابل را مي شكنند 
و بعد از جاري شدن سيل قصد جلوگيري از 
آن خواهند داشت اما برگشت آن گاهي بسيار 
سخت يا غيرممكن خواهد بود. به همين دليل 

بايد به راه هاي پيشگيري از عصبانيت و بروز 
رفتارهاي غيرمحترمانه توجه داشت.

رفتار درست در برابر رفتارهاي 
آزار دهنده ديگران چيست؟

اگر ما از رفتار كسي مي رنجيم براي تغيير نوع 
رفتارش ابتدا بايد خواسته خود را به طور شفاف 
با او مطرح كنيم. براي مثال به او بگوييم كه 
علت  و  مي شويم  ناراحت  رفتارش  كدام  از 
ناراحتي مان چيست. مثال به همسر خود بگوييم: 
»وقتي پاسخ تماس هاي من را نمي دهي نگران 
و مضطرب مي شوم. بنابراين خواهش مي كنم 
در اين مورد توجه بيشتري داشته باش.« اما 
بارها تكرار شود، ما حق داريم  اگر رفتاري 
خشمگين شويم، مثال اگر كسي عادت كرده 
جواب تماس هاي ما را ندهد، طبيعي است 
كه تكرار اين رفتار ما را ناراحت مي كند ولي 
نكته مهم اين است كه توجه داشته باشيم اين 
خشم و ناراحتي چه مشكلي را حل مي كند؟ 
ما دنبال رفتارهاي سودمندي هستيم كه بتواند 
مشكالت ما را كمتر كند ولي خشم و ناراحتي 
فقط تا زماني مفيد است كه به طرف مقابل 
هشدار بدهيم. در واقع ما حق داريم خشمگين 
و ناراحت شويم ولي نبايد رفتار هاي توهين آميز 

و غيرمحترمانه داشته باشيم.

هنگام عصبانيت چگونه بايد رفتار كرد؟
هنگام عصبانيت مي توان از تكنيكي به نام »تكنيك 
توقف 5 ثانيه اي « استفاده كرد؛ يعني هنگام بروز 
خشم قبل از هر عكس العملي ابتدا 5 ثانيه توقف 
كنيم. گذر اين ثانيه ها باعث مي شود مغز از قسمت 
هيجاني به قسمت منطقي هدايت شود. البته بايد 
بالفاصله نيز در ذهن خود پردازش كنيم كه 
خواسته ما چه بوده؟ آيا قصد ما تغيير رفتار طرف 
مقابل است و اينكه مثال پاسخ تماس تلفني مان 
را بدهد ولي االن با عصباني شدن نمي توانيم 
عكس العمل درستي داشته باشيم؟ بنابراين با 5 
ثانيه فكر كردن به خواسته خود مي توانيم اطالعات 

ذهن را براي پردازش به قسمت منطقي مغز 
منتقل كنيم. اين مدت فكر كردن به رفتاري كه 
مي خواهيم انجام دهيم به ما فرصتي مي دهد تا 

كاري نكنيم كه بعدا پشيمان شويم.

چرا افراد در روابط توهين آميز باقي 
مي مانند؟

توجه به اين موضوع مهم است كه شايد بعضي 
افراد در رابطه اي بي احترامي مي بينند ولي به ديگر 
نياز هاي آنها پاسخ گفته مي شود. به همين علت 
ترجيح مي دهند در رابطه باقي بمانند. البته در 
بسياري از موارد هم افراد از روي بي اطالعي 
فقط درصدد تغيير دادن طرف مقابل هستند. 
در واقع گاهي ما خودمان باعث مي شويم در 
ارتباطي آسيب ببينيم. طرفمان زمان ديگري هم 
اين كار را انجام مي دهد و خودمان هم با او 
مشاركت مي كنيم. در اين حالت ها يا ما هيچ 
عكس العملي نشان نمي دهيم و خود را يك 
قرباني مي پنداريم كه چاره اي ندارد يا خودمان 
را توانمند مي كنيم و نمي گذاريم آسيب ببينيم. 
گاهي هم كمك مي كنيم تا ديگري رفتارش 
را تغيير دهد و عاقبت هم مي توانيم از ارتباط 

بيرون بياييم.

در مواردي كه افراد توجهي به 
خواسته هاي طرف مقابل ندارند 

چكار مي توان كرد؟
در مواردي كه به ما گفته مي شود: »من اين گونه 
هستم، نمي خواهم هيچ تغييري بكنم و هميني 
كه هست...« ما ابتدا بايد به اين هشدار توجه 
فردي  ما  مقابل  طرف  شايد  كه  دهيم  نشان 
مسووليت گريز باشد. شايد هم خود ما توقع 
زيادي داريم چون آن فرد مثال توضيح مي دهد 
كه وقتي مشغول كار است نمي تواند پاسخگوي 
ما باشد ولي ما باز هم همان خواسته را داريم، 
تكرار مي كنيم و از آن مي رنجيم. گاهي هم بايد 
روي تبيين هاي خودمان بيشتر كار كنيم، مثال 
وقتي طرف مقابل نمي خواهد هيچ توضيحي 
به ما بدهد، ببينيم آيا ماندن در چنين رابطه اي 
آن  از  نمي توانيم  اگر  و  دارد؟  ارزش  اصال 
خارج شويم مشكل اصلي ما كجاست و چه 
منافعي برايمان دارد؟ فراموش نكنيم هر فرد 
در ارتباطات خود دنبال منافع خودش است، 
با  مي توان  گاهي  اما  ديگري  منافع  نه حفظ 
خود كنار آمد چون منافع ما در بعضي جنبه ها 
تامين مي شود، مي توانيم از بعضي موارد ديگر 
چشم پوشي كنيم. به اين ترتيب كمتر آسيب 

مي بينيم.

هنگام بي احترامي در يك رابطه چطور بايد برخورد كرد؟

چرادررابطههامحترمشمردهنميشويم؟
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 یکتا فراهانی

هنگامعصبانيتميتوانازتكنيكي
بهنام»تكنيكتوقف5ثانيهاي«

استفادهكرد؛يعنيهنگامبروزخشم
قبلازهرعكسالعمليابتدا5ثانيه
توقفكنيم.گذراينثانيههاباعث

ميشود

روابط در هر سطحي كه باشند، گاهي با مشكالت و تنش هايي 
نظر  به  آسان  چندان  آنها  از  شدن  رها  كه  مي شوند  مواجه 
البته تنش و اختالف در هر رابطه اي طبيعي است  نمي رسد. 
ولي شيوه برخورد بعضي افراد با مشكالت و تنش ها آنها را 
پيچيده تر مي كند. بنابراين نحوه رويارويي ما با مشكالت بسيار 
مهم است. چگونه مي توانيم آمادگي الزم را براي كنار آمدن 
با مشكالت موجود در رابطه و حل و فصل آنها داشته باشيم؟ 
اين سوالی است كه ما از دكتر يدا... دميرچي، روان شناس 
باليني و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ پرسيده ايم و در ادامه 

نظر ايشان را جويا شده ايم.

نخستين تنش ها در روابط چگونه شكل مي گيرند؟
معموال در روابط زناشويي يا هر نوع رابطه عاطفي ديگر وقتي 
اوضاع آن گونه كه دو طرف انتظار دارند پيش نمي رود، هر كدام 
تنش هاي  در  و  دارند  خود  اثبات  در  سعي  رابطه  طرف  دو  از 
عاطفي به دنبال آن هستند كه خودشان را اثبات كنند و بگويند 
حرف  شان حق است و در كل برتر هستند و وقتي اين پافشاری 

بيش از حد شود حتما مشكالتي به وجود مي آيد.

چرا افراد از نمايش قرباني شدن حس خوبي مي گيرند؟
به طور كلي شيوه زندگي و تربيتي بعضي افراد به گونه اي بوده كه 
هر گاه از همان بچگي احساس مظلوميت خود را به ديگران القا 
مي كرده اند، مورد توجه قرار مي گرفته اند، مثال وقتي مي افتادند،  
گريه مي كردند و ديگران هم براي دلجويي به آنها محبت بيشتري 
نشان مي دادند. آنها احساس قرباني بودن داشته  و با دريافت توجه 
بيشتر حس بهتري پيدا مي كرده اند. اين افراد با اين روش محبت 
ديگران را به خود جلب مي كرده اند و به نوعي اين موضوع در 
ذهن  شان باقي مانده كه هميشه با همين روش مي توان توجه و 
محبت دريافت كرد. بنابراين در شيوه تربيتي آنها مي بينيم كه در 
گذشته »مظلوم نمايي« برايشان جواب داده و به همين دليل هم 

همان روش را ادامه داده اند.
طوالني  مدت  به  را  روشي  كسي  وقتي  روان شناسي  لحاظ  از 
ادامه بدهد، حتما آن روش به گونه اي به يكي از نياز هايش پاسخ 
مي دهد. حتي اگر خود او به طور آشكار متوجه اش نشود، مي توان 
گفت براي او كاركرد دارد. در غير اين صورت آن رفتار بالفاصله 

خاموش مي شود و ما ديگر آن را مشاهده نمي كنيم.

چرا خيلي افراد سال ها به رفتار اشتباه خود ادامه 
مي دهند؟

توجه داشته باشيم وقتي در رابطه همچنان بر رفتارهاي اشتباه خود 
پافشاري مي كنيم، تكرار آنها به نوعي خواسته هاي ديگر ما را پاسخ 
مي دهد؛ خواسته هايي كه شايد خودمان هم از آنها بي اطالع باشيم، 
مثال از ديدگاه »واقعيت درماني« بهترين مثال آن »افسردگي«است.
در  كه  كرد  مطرح  را  موضوع  اين  بار  نخستين  گلسر«  »ويليام 
واقع اين افسردگي نيست كه بر ما عارض مي شود، بلكه خود ما 
هستيم كه آن را انتخاب مي كنيم. بنابراين فراموش نكنيم ما افسرده 
نمي شويم، بلكه افسردگي مي كنيم چون افسردگي كردن نوعي 
رفتار »مسووليت گريزانه« است. در واقع وقتي فرد به نوعي تمام 
تيرهاي خود را شليك مي كند، راه ديگري برايش باقي نمانده و 

به رفتارهاي ناشي از »افسردگي« متوسل مي شود.

واكنش هاي ديگر ما در مقابل مشكالت كدامند؟
ما معموال در مقابل تهديد ها و سختي هاي زندگي 3 نوع رفتار 
داريم؛ يا مي مانيم و مي جنگيم يا  گريز را انتخاب مي كنيم و فرار 
را ترجيح مي دهيم يا دچار شوك و تعجب مي شويم و احساس 

درماندگي مي كنيم و حيران به تماشا مي نشينيم.
جنگيدن و ماندن از سخت ترين راه است كه در آن امكان آسيب و 
صدمه هم وجود دارد ولي تسليم شدن و فرار كردن خيلي آسان تر 
است، ولو اينكه تبعات سختي هم به دنبال داشته باشد. وقتي ما 
در روابط عاطفي »قرباني گري« مي كنيم، در واقع نمي جنگيم و با 

انفعال يا تسليم مي شويم يا فرار مي كنيم.
يكي از مهم ترين موضوعات تمام مكاتب روان شناسي »اجتناب از 
موقعيت«است؛ يعني روان شناسان به »اجتناب« به عنوان يك موضوع 
خيلي مهم نگاه مي كنند چون افراد زيادي اين راه را انتخاب و 

از رويارويي با موقعيت ها و واقعيت هاي تلخ اجتناب مي كنند.
با توجه به اينكه مبارزه و جنگ سختي هاي خود را دارد، افراد 
اغلب ترجيح مي دهند با اجتناب و دوري كردن از آن رنج كمتري 
متحمل شوند. به اين ترتيب در الك دفاعي خود مي خزند كه 

همين نوع انتخاب هم منجر به افسردگي خواهد شد.
كساني كه احساس قرباني گري مي كنند، به نوعي در الك دفاعي 
از  نه  دفاع مي كنند،  از خودشان  فقط  و  فرو مي روند  خودشان 

مبارز و جنگنده آرمان ها و  افراد  آرمان هايشان، در صورتي كه 
اهدافي دارند كه براي حفظ آنها مي جنگند.

در روابط عاطفي چه ويژگي هايي در افراد باعث 
بروز تنش مي شوند؟

معموال افرادي كه آگاهي كمتري دارند و آموزش كمتري براي 
مواجهه با مشكالت ديده اند، همچنين نوع تربيت خانوادگي آنها 
به گونه اي است كه ترجيح مي دهند در مقابل سختي ها خيلي زود 
تسليم شوند، »افسردگي« را انتخاب مي كنند. در روابط عاطفي 
وقتي يك نفر سلطه گر مي شود و ديگري سلطه پذير، شخصي كه 
سلطه پذير است، قرباني مي شود و در الك دفاعي خود فرو مي رود 
و صفات طرف مقابل را ظالمانه مي داند و قرباني گري مي كند 
اما عاقبت خسته مي شود و دنبال ناجي مي گردد. درنتيجه ميان 
دوستان و بستگان طرف مقابل به دنبال كسي خواهد بود كه از او 
حمايت كند و انتظار دارد همه نقش ناجي را برايش بازي كنند.
گاهي هم هر دو طرف جنگنده اند؛ يعني دنبال اثبات قدرت خود 
هستند. »نياز به قدرت« در اين افراد بسيار باالست. به همين دليل 
به  نياز  تا ظرف  باشند  پيرامون خود مسلط  بر شرايط  بايد  هم 
قدرت  شان پرشود. همين موضوع هم مشكالت زيادي ايجاد مي كند.
»نياز به آزادي« هم از ويژگي هاي ديگري است كه گاهي تنش 
زيادي در ارتباط به وجود مي آورد. افرادي كه نياز به آزادي زيادي 

دارند به شدت از هر گونه دستور و امر و نهي طرف مقابل  گريزان 
هستند و هنگامي كه حس كنند كسي چنين رفتاري با آنها دارد، 
اينكه محدود  از  افراد  عكس العمل شديدي نشان مي دهند. اين 
باشند، مضطرب و نگران مي شوند، واكنش نشان مي دهند و براي 
كسب آزادي خود مي جنگند و نمي توانند به راحتي با آن كنار بيايند.
اگر نياز به آزادي دو طرف هم ناهماهنگ باشد، شخصي كه نياز به 
آزادي بيشتري دارد هيچ گونه تعهدي به طرف مقابل خود احساس 
نمي كند و هر كاري بخواهد مي كند. همين موضوع تنش زيادي 
در رابطه ايجاد مي كند. در واقع مشكل بيشتر اين افراد اين است 
كه با همديگر همراهي نمي كنند چون خواسته هاي متفاوتي دارند. 
وقتي يك نفر دوست دارد هميشه در حال گشت و گذار باشد و 
ديگري ماندن در خانه را ترجيح مي دهد، هر دو طرف درنهايت 

خسته و دچار تنش مي  شوند.

راه حل براي طرف شدن اين گونه ناهماهنگي ها در 
روابط چيست؟

مثال  پيشگيري،  همان  يعني  است؛  درست  انتخاب  كار  بهترين 
بايد توجه داشته باشيم دو فرد خودشيفته نمي توانند با هم كنار 
بيايند ولي فرد خودشيفته مي تواند رابطه بهتري با يك فرد وابسته 
طرف  كند  احساس  وابسته  فرد  كه  زماني  تا  البته  باشد؛  داشته 
مقابل براي او منبع قدرت و امنيت است. به اين ترتيب يك نفر 
البته  بود.  مقابل سرويس گيرنده خواهد  سرويس دهنده و طرف 
درنهايت شخص سرويس دهنده به شدت احساس قرباني شدن 
مي كند و خسته و درمانده مي شود چون نياز به آزادي و قدرت 
او كامال ناديده گرفته مي شود. وابستگي افراد وابسته -البته اگر 
خودشان بخواهند – قابل درمان است. به اين صورت كه افرادي 
كه شخصيت وابسته دارند بايد با باالبردن توانايي هاي فردي خود 
بتوانند خودشان نيازهايشان را برآورده كنند و احساس نكنند حتما 
بايد به ديگران متكي باشند. در واقع اين افراد با توانمند شدن به 
نتيجه بهتري در ارتباط خود خواهند رسيد. توجه داشته باشيم در 
ارتباط هاي عاطفي فقط قرار است نياز هايمان بهتر برآورده شود 
ولي طرف مقابل وظيفه اي در اين خصوص ندارد. ضمن اينكه در 
يك ارتباط درست هر دو طرف رابطه بايد به برآورده شدن نياز هاي 
همديگر توجه داشته باشند و اين موضوع فقط با همراه شدن دو 
طرف با هم حاصل مي شود. اگر افراد توقع نداشته باشند نيازهايشان 

را طرف مقابل برطرف كند مشكالت و تنش هم كمتر مي شود.

وقتيروابطپرتنشميشود



نگاهی جامع بر شایع ترین بیماری های التهابی روده و درمان آنها

وقتیرودهملتهبمیشود

ترش کردن یا ریفالکس یکی از مشکالت شایع 
گوارشی است که به دلیل افزایش ترشح اسید معده 
و باال رفتن آن به سمت مری ایجاد می شود. در 
این وضعیت فرد در پشت جناغ سینه احساس 
سوزش و ناراحتی پیدا می کند. یکی از دالیل شایع 
ریفالکس، میکروبی به نام »هلیکوباکتر پیلوری« 
است. در حال حاضر حدود 50 تا 60 درصد از افراد 
ایرانی آلوده به این میکروب هستند. هلیکوباکتر 
پیلوری بیشتر در بدن افرادی دیده می شود که از نظر 
اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارند و بهداشت 
را به خوبی رعایت نمی کنند. همچنین افرادی که 
به صورت گروهی برای مثال در سربازخانه ها یا 
خانه سالمندان زندگی می کنند بیشتر در معرض 
ابتال به این میکروب قرار می گیرند زیرا خیلی 
اوقات از وسایل مشترک استفاده می کنند و بهداشت 
را به اندازه کافی رعایت نمی کنند. اگرچه این 
میکروب در معده بیشتر افراد وجود دارد، ممکن 
است هیچ گونه عارضه ای ایجاد نکند. با این حال 
امروزه ثابت شده عامل اصلی زخم های معده 
و اثنی عشر، میکروب هلیکوباکتر پیلوری است. 
درواقع هلیکوباکتر پیلوری در 80 تا 90 درصد 
از موارد زخم های اثنی عشر و گاستریت یا ورم 
معده نقش دارد. بنابراین حتما باید تحت درمان 
قرار بگیرد. در غیر این صورت ممکن است 
منجر به عوارض جدی تر مثل سرطان معده شود.

رهایی از هلیکوباکتر پیلوری 3 تا 6 
ماه زمان می برد

برای درمان هلیکوباکتر پیلوری، 15 روز مصرف 
با  تماس مجدد  البته  آنتی بیوتیک الزم است. 
میکروب پس از درمان می تواند منجر به آلودگی 
مجدد شود. برای مثال اگر همسر فرد به این 
میکروب مبتال باشد، می تواند آن را مجدد به او 
انتقال دهد. همچنین باید توجه داشت آزمایش 
خون بالفاصله پس از دوره درمان 15 روزه از 
لحاظ میکروب هلیکوباکتر پیلوری منفی نمی شود 
و 3 تا 6 ماه زمان می برد تا آزمایش از لحاظ وجود 
این میکروب منفی شود. خیلی اوقات بیماران بر 
انجام آزمایش خون پی درپی پس از درمان اصرار 
می ورزند و با مشاهده جواب مثبت آزمایش نزد 
پزشک دیگری می روند و درمان را مجدد و بیهوده 
تکرار می کنند، در حالی که باید برای 3 تا 6 ماه 

صبر کنند و بعد آزمایش بدهند. 

کولیتی که بر اثر تحریک پذیری و 
اضطراب ایجاد می شود

کولیت یا التهاب روده یکی از مشکالت گوارشی 
شایع است که انواع مختلفی دارد. از عالئم این 
بیماری می توان به نفخ شکم، اسهال، یبوست، درد 
شکم، تب، زخم دهان، حالت تهوع، خونریزی 
دستگاه گوارش و... اشاره کرد. این عالئم می توانند 
به صورت جداگانه یا همراه با یکدیگر دیده شوند. 
برای مثال فرد ممکن است 3 روز از هفته دچار 
اسهال باشد و روزهای دیگر یبوست را تجربه 
کند. شایع ترین انواع کولیت، کولیت های زخمی 
)کولیت اولسروز و کرون( و IBS )نشانگان 
روده تحریک پذیر( هستند. در نشانگان روده 
تحریک پذیر، زخمی در ناحیه روده وجود ندارد 
اما بیمار دچار عالئم کولیت است. برای مثال فرد 
به محض قرار گرفتن در شرایط استرس زا دچار 
اسهال می شود و باید اجابت مزاج داشته باشد 
یا بالفاصله بعد از غذاخوردن باید به دستشویی 
برود. این نشانگان در جوانان به خصوص خانم ها و 
دختران جوان و افراد پراسترس بیشتر دیده می شود 
و ریشه آن درگیری اعصاب و عضالت روده 
است. اندوسکوپی این بیماران، مخاط روده را 
سالم نشان می دهد و نمونه برداری از روده برای 
این افراد کاربردی ندارد. عالئمی مثل تب، عفونت، 
افزایش گلبول های سفید و کاهش وزن نیز در این 
بیماران دیده نمی شود. پزشک باید این بیماران را 
معاینه دقیق کند و درمورد شرح حال آنها بپرسد. 
بیماران نیز نباید از ابراز عالئم خود مثل یبوست، 
اسهال و... خجالت بکشند و آنها را از پزشک 
مخفی نگه دارند. در غیر این صورت ممکن 
است تشخیص بیماری به خوبی انجام نگیرد.  

کولیت های زخمی روده و دوره 
درمان طوالنی مدت

کولیت اولسروز و کرون دو بیماری شایع و 
خطرناک گوارشی از نوع کولیت زخمی هستند. 

کولیت اولسروز بیشتر  قسمت های تحتانی روده 
)بین کولون سیگموئید و رکتوم( را درگیر می کند 
اما کرون می تواند هر ناحیه ای از دستگاه گوارش 
از دهان تا مقعد را تحت تاثیر قرار دهد. کرون 
می تواند هر 3 الیه مخاطی دستگاه گوارش؛ یعنی 
مخاط، زیرمخاط و عضله را درگیر کند اما کولیت 
اولسروز فقط مخاط را درگیر می کند. بنابراین در 
بیماری کرون فرد می تواند دچار آبسه، زخم های 
عمیق و فیستول شود. برای مثال فرد مبتال به کرون 
ممکن است با عالمت ترشح از باسن به پزشک 
مراجعه کند و بعد با بررسی و معاینه مشخص شود 
یک مجرا بین روده و عضالت باسنش به وجود 
آمده و چرک از آن بیرون می آید زیرا هر 3 الیه 
مخاطی در کرون درگیر می شود. درمان کرون 
و کولیت اولسروز تا حدودی دشوار و زمان بر 
است. بنابراین افراد مبتال باید برای درمان صبر و 
حوصله داشته باشند و مدام پزشک معالج خود 
را تغییر ندهند، داروهای تجویزشده را به موقع 
استفاده و با بیماری خود مدارا کنند تا از درمان 

جواب بگیرند. 
احتمال عود کولیت زخمی پس از درمان

کولیت اولسروز و کرون هر دو بعد از درمان وارد 
دوره آرامش یا خاموشی می شوند. این دو بیماری 
ممکن است ماه ها بعد از درمان در صورت قطع 
کامل داروها، مجدد با قرار گرفتن در شرایط مستعد 
و استرس زا دچار عود شوند. بنابراین بیماران حتما 
باید بعد از درمان نیز تحت نظارت پزشک باقی 
بمانند و ویزیت های دوره ای را انجام دهند. این 
افراد هیچ گاه نباید داروهای خود را به طور کامل 

قطع کنند، بلکه فقط می توانند دوز مصرفی آنها را 
تحت نظر پزشک کاهش دهند. الزم به ذکر است 
فست فودها، شکالت، ادویه جات، فلفل، سیر، 
ترشی، مشروبات الکلی، مواد مخدر، داروهای 
مسکن، پرخوری و... همگی از مواردی هستند که 
می توانند باعث آزردگی دستگاه گوارش و تشدید 
عالئم انواع کولیت و کرون شوند. بنابراین برای 
پیشگیری از عود این بیماری ها باید حتی االمکان 

از این موارد دوری کرد.  

کولیتی که بر اثر مصرف خودسرانه 
آنتی بیوتیک ایجاد می شود

دستگاه گوارش در معرض همه خطرها و بیماری ها 
بیماری های غیرگوارشی،  دارد. حتی در  قرار 
سالمت دستگاه گوارش به دلیل مصرف داروهای 
مختلف مثل انواع مسکن ها، آنتی بیوتیک ها و... 
تحت تاثیر قرار می گیرد. کولیت »پسودومامبرانو« 
یکی دیگر از انواع کولیت است که بر اثر مصرف 
خودسرانه آنتی بیوتیک یا زیاده روی در مصرف 
این دارو با تجویز یا بدون تجویز پزشک ایجاد 
می شود. درواقع بیمار، خود عامل به وجود آمدن 
این نوع کولیت است. در این بیماری فرد دچار 
اسهال می شود که این اسهال می تواند همراه با دفع 
خون باشد. اندوسکوپی در این موارد نشان دهنده 
مخاط کاذب سفیدرنگ در بعضی نقاط روده 
است. این عارضه باعث التهاب، خونریزی، درد 
شکم، تب و لرز و افزایش گلبول های سفید خون 
می شود. بنابراین افراد مبتال به این کولیت حتما 
باید تحت درمان و نظارت پزشک قرار بگیرند. 

در غیر این صورت ممکن است بر اثر اسهال زیاد، 
دچار افزایش دفع پروتئین، هیپوآلبومینی و ورم یا 
ادم دست و پا شوند و عوارض جدی پیدا کنند. 

کولیتی که در 24 ساعت سایز شکم را 
4 برابر می کند

کولیت »فولمینانت« نوع دیگری از کولیت است 
که می تواند بسیار خطرناک باشد. در این بیماری، 
شکم فرد در عرض 24 تا 48 ساعت 3 تا 4 برابر 
افزایش سایز پیدا می کند و قطر روده بزرگ 
)کولون( به حدود 6 تا 8 سانتی متر می رسد. درواقع 
کولون در این بیماری از هوا پر می شود و فرد را 
در معرض خطر مرگ قرار می دهد. این بیماران 
حتما باید در بیمارستان بستری شوند و تحت 
درمان قرار بگیرند. بنابراین با مشاهده عالئمی 
مانند افزایش ناگهانی اندازه شکم توصیه می شود 
از خانه درمانی با مصرف دارو یا روغن بادام و 
کرچک و داروهای گیاهی بپرهیزید و حتما به 

پزشک مراجعه کنید. 

کولیتی که به دنبال آلرژی)حساسیت( 
ایجاد می شود

کولیت  کولیت ها،  انواع  از  دیگر  یکی 
آلرژیک)حساسیت زا( است. همان طور که فرد 
ممکن است بر اثر حساسیت پوست دچار کهیر 
و خارش شود، کولیت حساسیت زا نیز می تواند 
باعث ایجاد عالئم حساسیت زا داخل روده ها 
شود. این بیماران به طور مکرر دچار عالئمی 
مثل اسهال، یبوست و درد شکم می شوند. بیوپسی 

افراد، سلول های  یا نمونه برداری از روده این 
»ائوزینوفیلیک« را در سرتاسر روده نشان می دهد. 
بنابراین باید توجه داشت حساسیت به ماده ای 
خاص می تواند عالوه بر پوست، مخاط سایر نقاط 
بدن مثل ریه و دستگاه گوارش را نیز درگیر کند و 
باعث عالئم تنفسی مثل سرفه یا عالئم گوارشی 

مثل اسهال و استفراغ شود. 

پیشگیری از تبدیل کولیت به سرطان با 
ویزیت های دوره ای و کولونوسکوپی

نتایج تحقیقات و آمارها نشان داده اند احتمال 
بروز سرطان در افراد با سابقه کولیت اولسروز 
افراد عادی است. درنتیجه  و کرون بیشتر از 
این افراد باید به طور دوره ای تحت بررسی و 
آزمایش قرار بگیرند. از جمله این آزمایش ها 
می توان به آزمایش خون برای تعیین مارکرهای 
تومور، آزمایش مدفوع و کولونوسکوپی اشاره 
کرد. افراد با سابقه کولیت اولسروز و بیماری کرون 
باید حتما هر 4 سال یکبار کولونوسکوپی انجام 
دهند تا از تبدیل ضایعه به بیماری های بدخیم 
پیشگیری شود. عالوه بر این آزمایش ها، پزشک 
باید در ویزیت های دوره ای، شرح حال بیمار را 
به طور کامل از او دریافت کند. برای مثال اگر 
مشخص شود بیمار در عرض 6 ماه اخیر 10 
درصد کاهش وزن پیدا کرده یا دچار کم خونی یا 
دفع خون از مدفوع، ضعف و بی حالی عمومی، 
سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ و... شده، باید 
حتما از لحاظ این موارد بررسی شود. هرچقدر 
رابطه بین پزشک و بیمار نزدیک تر و صمیمانه تر 
باشد، موفقیت در تشخیص و درمان بیشتر شده 
و نیاز به تست های پاراکلینیک و صرف هزینه 

برای آنها کمتر می شود. 

دفع خون همراه با مدفوع را جدی 
بگیرید

وجود خون در مدفوع را نباید همیشه به بیماری های 
ساده تری مثل بواسیر ارتباط داد. دفع خون از مدفوع 

می تواند دالیل متعددی داشته باشد که از جمله 
آنها می توان به بواسیر، پولیپ روده، کولیت های 
زخمی، کرون و سرطان اشاره کرد. خون در مدفوع 
در بسیاری از موارد به دلیل پولیپ روده دیده 
می شود. باید توجه داشت پولیپ با کولیت تفاوت 
دارد. پولیپ درواقع ضایعه ای زگیل مانند داخل 
روده است که باعث خونریزی می شود. به طور 
کلی، خون در مدفوع اولین عالمت بیماری های 
روده بزرگ است. متاسفانه اغلب افراد توجه کافی 
نسبت به مدفوع خود ندارند و خیلی اوقات بدون 
نگاه کردن به آن، سیفون را می کشند و از سرویس 
بهداشتی بیرون می آیند. با این حال ممکن است 
دست فرد با شستشوی مقعد، آلوده به خون شود 
و بیمار از این طریق متوجه خونریزی همراه با 
مدفوع شود. باید توجه داشت رنگ خون موجود 
در مدفوع با رنگ خون حاصل از بواسیر تفاوت 
دارد و تیره تر است. خونریزی از مقعد گاهی اوقات 
غلیظ و لخته ای است و گاهی قطره ای یا چکه ای 
همراه با سوزش مقعد دیده می شود. بنابراین هر 
خونریزی ای را نباید به پای بواسیر گذاشت و 
از مراجعه به پزشک امتناع کرد. خونریزی همراه 
با مدفوع در هر رنگ و غلظتی که باشد حتما 

باید بررسی شود. 

کولیت و کرون می توانند باعث 
زردی شوند

یکی از عوارض کولیت اولسروز و بیماری کرون، 
تورم مجاری کوچک صفراوی داخل کبد است. 
این عارضه می تواند باعث زردی شود. در این 
شرایط، فرد مبتال به کولیت دچار درد و تورم در 
ناحیه کبد و کیسه صفرا می شود و عالئمی مثل 
زردی پوست و چشم، سوزش و آبریزش چشم 
پیدا می کند. اگر فرد از این عارضه کولیت بی خبر 
باشد، احتماال به چشم پزشک یا متخصص پوست 
مراجعه می کند. متخصص پوست یا چشم پزشک 
نیز بدون اطالع از ابتالی فرد به کولیت ممکن 
است برای او داروهایی تجویز کند که با کولیت 
ارتباطی نداشته باشند و حتی باعث تداخل در 
داروهای مربوط به آن شوند. بنابراین فردی که به 
کولیت مبتالست باید در صورت بروز هر گونه 
عالمت یا بیماری دیگر، پزشک معالج را از ابتال 
به کولیت باخبر کند تا با تجویز داروهای دیگر 

دچار عوارض نشود. 

خوددرمانی و خانه درمانی ممنوع!
افراد مبتال به کولیت و کرون در صورت توجه 
نکردن به درمان و مصرف به موقع داروها در 
معرض خطر عوارض جبران ناپذیری مثل سوراخ 
شدن روده قرار می گیرند. این عوارض برای 
نیاز به جراحی دارند و می توانند فرد  درمان 
را در معرض خطر مرگ قرار دهند. بنابراین 
باید درمان کولیت و کرون را پیگیری  حتما 
کرد. بعضی افراد نیز نسبت به پوکی استخوان 
به دنبال مصرف دارو ابراز نگرانی می کنند، در 
حالی که باید یادآوری کرد پوکی استخوان با 
مصرف کلسیم و مکمل های الزم قابل پیشگیری 
و درمان است اما عوارض کولیت و کرون جان 
فرد را تهدید می کنند و جبران ناپذیر هستند. 
درنتیجه مصرف دارو بر عوارض احتمالی آن 
برتری دارد. متاسفانه خیلی از بیماران در اواسط 
دوره درمان به دلیل مطالعه مطالب نادرست از 
اینترنت یا دریافت اطالعات غلط از اطرافیان، 
مصرف داروهای خود را قطع می کنند و بدون 
مشورت با پزشک به مصرف داروهای گیاهی 
می پردازند و جان خود را در معرض خطر قرار 
می دهند. کولیت اولسروز و کرون دو بیماری 
بسیار جدی هستند و بیشترین آمار مرگ ومیر بر 
اثر آنها به بی دقتی در درمان مربوط می شود. این 
موضوع درمورد بیماری های دیگر مثل سرطان 
نیز صدق می کند. شیوع سرطان در ایران نسبت 
به کشورهای اروپایی کمتر است اما مرگ ومیر 
بر اثر سرطان در ایران بیشتر دیده می شود زیرا 
بسیاری از افراد اواسط دوره درمان، گمراه می شوند 
و درمان خود را به درستی پیگیری نمی کنند. 
الزم به ذکر است داروهای گیاهی و روش های 
درمانی خانگی بیشتر برای افرادی مناسب هستند 
که بیماری روان تنی یا سایکوسوماتیک دارند. 
این افراد از نظر جسمی مشکلی ندارند و عالئم 

بیماری آنها بیشتر به سالمت روان ارتباط دارد.
medium.com :منبع

کولیت اولسروز   می تواند باعث درد، ضعف، خستگی، کم خونی و دیگر عالئم جدی گوارشی شود اما خوشبختانه این بیماری نمی تواند مانعی برای زندگی موفق 
باشد و با درمان تحت کنترل در  می آید. کولیت یا بیماری التهابی روده به قدری شایع است که   می توان رد پای آن را در دنیای مشاهیر نیز مشاهده کرد. در ادامه با 

تجربیات 3 فرد مشهور مبتال به کولیت اولسروز و کرون آشنا خواهید شد. 

ردپایکولیتاولسروزدردنیایمشاهیر

امروزهثابتشدهعاملاصلی
زخمهایمعدهواثنیعشر،میکروب
هلیکوباکترپیلوریاست.درواقع
هلیکوباکترپیلوریدر80تا90

درصدازمواردزخمهایاثنیعشر
وگاستریتیاورممعدهنقشدارد.
بنابراینحتمابایدتحتدرمانقرار
بگیرد.درغیراینصورتممکن

استمنجربهعوارضجدیترمثل
سرطانمعدهشود

دستگاه گوارش یکی از ارگان  های حیاتی بدن 
است که در معرض انواع عوامل بیماری زا و 
عوامل محیطی قرار دارد. این ارگان نه تنها در 
زمان مواجهه با عوامل بیماری زای گوارشی دچار 
اختالل در عملکرد  می شود، بلکه هنگام بروز بیماری  های غیرگوارشی نیز تحت تاثیر قرار  می گیرد 
چرا که اغلب داروهای تجویزشده برای انواع بیماری  ها در فرایند جذب و تاثیرگذاری خود از 
دستگاه گوارش عبور  می کنند. با توجه به این میزان آسیب پذیری، حفظ سالمت دستگاه گوارش 

نیازمند آشنایی با عالئم بیماری  های گوارشی، مراقبت دقیق و غربالگری  های منظم و دوره ای 
است. یکی از شایع  ترین مشکالت گوارشی در سال  های اخیر، بیماری  های التهابی روده بوده 
که انواع و عالئم مختلفی دارند. این بیماری  ها در عین حال که درمان پذیر و قابل کنترل هستند، 
در صورت توجه نکردن به درمان  می توانند جان افراد را به خطر بیندازند. بنابراین آشنایی با 
عالئم آنها و غربالگری  های الزم برای تشخیص این بیماری  ها اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله 
به شما کمک  می کند با عالئم، عوارض و درمان  های کولیت  های ساده، زخمی و بیماری کرون 

و همچنین ترش کردن یا ریفالکس معده به عنوان بیماری التهابی ساده آشنا شوید. 

شانن دوهرتی
شانن، بازیگر 47 ساله آمریکایی است که برای بازی 
در سریال   های »بورلی هیلز 90210« و »افسون شده« 
به شهرت باالیی دست یافت. دستیابی به موفقیت 
در دنیای هالیوود برای شانن کار آسانی نبوده است. 
او سال   های بسیاری را طی فعالیت هنری خود با 
بیماری »کرون« در مبارزه بود و در عین حال آن 
را از عموم مخفی نگه   می داشت، تا اینکه در سال 
1999 میالدی طی مصاحبه با مجله »ستاره« بیماری 

خود را فاش کرد. 

ایمی برنمن
ایمی، هنرپیشه 54 ساله اهل ایاالت متحده آمریکاست. 
او فعالیت هنری خود را در هالیوود از سال 1992 
میالدی شروع کرد و در فیلم   ها و سریال   هایی مثل 
»مخمصه«، »آناتومی گری«، »قاضی امی« و »مادر و 
فرزند« ایفای نقش کرده است. ایمی که خود به بیماری 
کولیت اولسروز مبتال بوده، فعالیت   های خیرخواهانه 
بسیاری در زمینه این بیماری   ها در انجمن کرون و 
کولیت آمریکا انجام داده است. او درنهایت توانست 

بیماری خود را با انجام جراحی بهبود ببخشد. 

درن فلچر
درن فلچر، فوتبالیست مشهور اهل اسکاتلند است که 
در گذشته به عنوان هافبک در تیم منچستر یونایتد 
بازی   می کرد. او موفقیت   های خود را در دنیای فوتبال 
با وجود بیماری کولیت اولسروز به دست آورده است. 
بیماری فلچر در سال 2011 میالدی تشخیص داده شد. 
در آن زمان فلچر مجبور شد بازی را یک فصل کنار 
بگذارد اما در سپتامبر 2012 میالدی دوباره به زمین 
بازی بازگشت. این بازیکن در سال 2013 میالدی برای 

بهبود بیماری خود تحت عمل جراحی قرار گرفت.

 دکتر ایرج خسرونیا
رئیس جامعه پزشکان متخصص 
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سواالت زیر منعکس کننده افکاری هستند که گاهی به مغز ما خطور می کنند. لطفا 
سواالت را با دقت بخوانید و ببینید کدام یک از این افکار طی هفته گذشته ذهن شما 
را درگیر کرده است. سپس به هر پاسخ بر اساس امتیازهایی که در ذیل تعیین شده 

امتیاز بدهید.
1. احساس می کنم  با همه دنیا دشمنم.

2. من خوب نیستم.
3. چرا من هیچ وقت موفق نمی شوم.

4. هیچ کس من را درک نمی کند.
5. من دیگران را از خودم ناامید می کنم.

6. فکر نمی کنم بتوانم به راه خودم ادامه بدهم.
7. آرزو داشتم آدم بهتری بودم.
8. من خیلی آدم ضعیفی هستم.

9. زندگی ام آن طور که دلم می خواهد جلو نمی رود.
10. خیلی از خودم ناامید هستم.

11. دیگر هیچ چیز من را خوشحال نمی کند.
12. دیگر نمی توانم این شرایط را تحمل کنم.

13. نمی توانم کاری را شروع کنم.
14. من چه اشتباهی کردم.

15. ای کاش می توانستم جای دیگری باشم.
16. من نمی توانم زندگی ام را جمع وجور کنم.

17. از خودم متنفرم.
18. من آدم به درد نخوری هستم.

19. ای کاش فقط می توانستم ناپدید شوم.
20. من چه مرضم است.

21. من یک بازنده ام.
22. زندگی ام وضعیت غم انگیزی دارد.

23. من یک آدم درمانده ام.
24. هرگز موفق نمی شوم.

25. به شدت احساس تنهایی می کنم.
26. بعضی چیزها باید عوض بشود.
27. حتما من باید عیبی داشته باشم.

28. آینده من تاریک است.
29. ارزشش را ندارد.

30. نمی توانم هیچ کاری را تمام کنم.

 امتیازهای داده شده به هر سوال را با هم جمع بزنید. عدد به دست آمده امتیاز شما در این پرسشنامه محسوب 
می شود.

این پرسشنامه بین دانشجویان دانشگاه ارائه شده که از نظر روانی در وضعیت طبیعی قرار داشته اند. نتایج 
به دست آمده از آنها نشان می دهد باالترین امتیاز 65 و کمترین امتیاز 15 بوده است. حال شما با مقایسه 

نتیجه آزمون خود با این نتایج می توانید ببینید در چه وضعیتی قرار دارید.

طی دهه های گذشته مطالب زیادی درباره افسردگی نوشته شده 
است. بسیاری از این مطالعات  روی پایه های بیولوژیک این اختالل 
متمرکز بوده است. با مطالعه این گفتار شاید به این نتیجه برسیم 
که شاید بیش از اندازه روی زمینه بیولوژیک بیماری تاکید شده 
است. ما در روزگاری زندگی می کنیم که داروی ضدافسردگی 
»پروزاک« یکی از داروهایی است که به طور گسترده ای از سوی 
روان پزشکان یا حتی پزشکان خانواده برای درمان اختالل افسردگی 
تجویز می شود. هر چند راه درمان ساده ای به نظر می رسد، اما دالیل 
بسیاری وجود دارد که باور کنیم استفاده از دارو همیشه بهترین راه 

درمان افسردگی نیست.
بسیاری از محققان شواهد زیادی را جمع آوری کرده اند که نشان 
می دهد افکار و شناخت های خاصی باعث بروز و ادامه افسردگی 
می شوند. آزمونی که در باال ارائه شد همین گروه از افکار را که در 
ارتباط با افسردگی هستند، ارزیابی می کند. 
این آزمون هم میزان پیشرفت شما را 
اگر تحت روان درمانی هستید، 
ارزیابی می کند و هم با آن 
می توان پیش بینی کرد که 
شرف  در  افرادی  چه 
دارند.  قرار  افسردگی 
اگر شما در این آزمون 
باالترین امتیاز را به دست 
آورده اید می توانید با تغییر 
افکار غیرارادی منفی خود 
احساس خیلی بهتری داشته 
باشید. البته در نظر داشته باشید 
امتیازهای  شد  ذکر  که  همان طور 
کسب شده در آزمون نمونه متعلق به دانشجویانی 
بوده که افسردگی نداشته اند و اگر امتیاز شما باالتر از بیشترین امتیاز 
آزمون نمونه است، لزوما به این معنا نیست که شما فرد افسرده ای 
هستید. اگر گروه شاهد ما در این آزمون افراد مبتال به افسردگی بودند، 
امتیاز باالی شما معنای دیگری داشت. به هر حال اگر فکر می کنید 
در شرف افسردگی قرار دارید حتما با مشاور گفت وگو کنید. صحبت 

کردن درباره تغییر 
دادن افکار مسلما 
راحت تر از انجام 

آن است، اما با یک 
تالش مستمر امکان پذیر است. در 
قدم اول باید بپذیرید افکاری که 

در قالب سواالت باال منعکس شد، 
غیرمنطقی هستند. البته واضح است  پذیرش چنین افکاری برای 

فردی که از افسردگی رنج می برد کار دشواری است.
خانمی  به دلیل افسردگی به مشاور رجوع کرده بود. او به تازگی 
از یک دانشگاه معتبر فارغ التحصیل شده بود و برای گرفتن درجه 
دکتری، به چند دانشگاه درخواست فرستاده بود. اولین درخواست 
او به یکی از دانشگاه های مورد نظرش رد شده بود و در ضمن دو 
نفر از همکالسی هایش نمره باالتر از او گرفته بودند. این عوامل 

باعث افسردگی این فرد شده بود.
برای فردی که از بیرون به قضیه نگاه می کند، افکار این خانم 
که خود را فرد شکست خورده ای قلمداد می کند منطقی به نظر 
نمی رسد. واقعیت این است که اغلب اوقات این گروه از افکاری 
که افراد دارند جدای از آن است که در زندگی انجام می دهند. ما 
حتما افراد بسیاری را می شناسیم که همه کارها را خراب می کنند 
اما همچنان بر این باورند که تنها مشکل آنها این است که دیگران 
ارزش قابلیت های آنها را نمی فهمند. نکته کلیدی این است که حتی 
زمانی که به شدت مأیوس هستیم، حق نداریم خودمان را یک آدم 

بی ارزش بدانیم که محکوم به شکست است.
اولین قدم برای اصالح افکار منفی که می تواند به دلیل افسردگی 
باشد این است که فهرستی از احساسات و افکار منفی خود تهیه 
کنید و ببینید کدام یک از آنها واقعی است. اغلب افراد افسرده 
به عنوان مثال، سوال شماره 21 را می نویسند، »من یک بازنده ام.« 
حتی ممکن است فرد یک یا چند نمونه از شکست های خود را 
بنویسد که بازنده بودن خود را به زعم خودش توجیه کند ولی 
ما افراد بسیاری را می شناسیم که پیش از رسیدن به یک موفقیت 
بزرگ بارها در زندگی خود شکست خورده اند. داشتن تنها یک 
تجربه شکست فقط یک تجربه است، نه بیشتر و به این معنا نیست 

که شما فرد بازنده ای هستید.
قدم بعدی این است که تالش کنید افکار 
واقع گرایانه و مثبت خود را جایگزین افکار 
منفی کنید. اگر دائم با خود فکر می کنید که 
بازنده اید، یک فکر مثبت را در نظر بگیرید و جایگزین آن کنید. 
مثال با خود بگویید: »بله من در آن پروژه شکست خوردم اما 
دفعه بعد آمادگی بیشتری دارم و بهتر کار می کنم.« یا می توانید با 
خود بگویید: »درسته من در اون پروژه شکست خوردم اما بگذار 
ببینم قبال چه موفقیت هایی داشته ام.« ما به همان گونه که به یک 
رفتار عادت می کنیم می توانیم به داشتن یک طرز فکر هم عادت 
کنیم. پس همان طور که می توانیم یک رفتار بد را تصحیح کنیم در 
مورد افکارمان هم می توانیم. مثال اگر شما عادت به ناخن جویدن 
دارید برای ترک این عادت بد یاد بگیرید هر وقت میل به جویدن 
ناخن داشتید، فورا سرتان را به کار دیگری گرم کنید. در مورد 
افکار منفی هم همین کار را  کنید. وقتی افکار آزاردهنده ذهنتان را 
اشغال می کنند باید فورا با فکر کردن به نکات مثبت و واقع گرایانه 

این افکار مزاحم را عقب بزنید.
این روش درمان افسردگی »شناخت درمانی« نامیده می شود. دکتر 
»ارون بک«، یکی از مبدعان این روش درمانی است. او معتقد است 

افراد افسرده تمایل زیادی دارند که در افکارشان 
اشتباهات منطقی داشته باشند. بزرگ کردن و 

کوچک کردن بیش از حد یک موضوع 
یکی از این اشتباهات منطقی است. در 
نمونه ای که ذکر شد، آن خانم جوان 
دقیقا همین کار را می کرد؛ یک مشکل 
کوچک را برای خودش بیش از اندازه 

بزرگ جلوه می داد. او قبول نشدن خود 
را در اولین انتخابش شکست بزرگی قلمداد 

باالترین نمره و نفر می کرد یا نگرفتن 

سوم کالس بودن را هم شکست دیگری. او قادر نبود به اینکه 
نفر سوم کالس شده، افتخار کند یا اینکه از یک دانشگاه معتبر 
فارغ التحصیل شدن را به هیچ می انگاشت، این یک نمونه از کوچک 

شمردن بیش از اندازه یک موضوع است.
 دکتر »بک« اشتباه منطقی دیگر افراد افسرده را »استنتاج اختیاری« 
می نامد. به عنوان مثال فردی است که باور دارد اگر الستیک ماشینش 
پنچر شود، نشانه این است که او شکست خواهد خورد. معموال 
افراد افسرده وقایعی را که اصال شخصی نیستند، نشانه شکست 

افراد بشر قلمداد می کنند.
مطالعاتی که دکتر »بک« و سایر محققان همکار او انجام داده اند نشان 
می دهد در درمان افراد افسرده شناخت درمانی به اندازه دارودرمانی 
موثر است. به عالوه احتمال عود مجدد افسردگی در افرادی که 
تحت درمان شناخت درمانی قرار می گیرند، کمتر از افرادی است 

که تحت درمان با دارو قرار می گیرند. 
من بر این باورم که این بحث که کدام نحوه درمان موثرتر است، 
حداقل به این زودی ها به نتیجه نخواهد رسید اما شواهد به خوبی 
نشان می دهد اصالح شناخت و افکار یک فرد افسرده نقش کلیدی 
در بهبود وی دارد. این یک کار بسیار سخت است اما اصرار دارم 
اگر افسردگی مانع داشتن یک زندگی شاد و رضایتمند برای شما 

شده، حتما آن را امتحان کنید.

آزمونی درباره افکار غیرارادی

آیا فرد افسرده ای هستید؟ 
روان شناسان و بسیاری از ما همواره مایلیم بدانیم مردم 
چه بیماری ای دارند تا اینکه چقدر سالمت هستند و 
دلیل آن هم این است که درصد بسیار باالیی از انسان ها 
دچار اختالالت روانی  هستند. شاید نیمی از ما حداقل 
را  اضطراب  و  افسردگی  مانند  اختالالت  این  از  یکی  تجربه  بار  یک 
باکیفیتی  فرد زندگی  مانع می شود که  این اختالالت  داشته ایم. وجود 
داشته باشد بنابراین تالش برای درمان و کنترل این بیماری ها یکی از 

اهداف مهم متخصصان روان شناسی است.

تست های  انجام  روانی  مختلف  اختالالت  تشخیص  راه های  از  یکی 
روان شناسی است.

هدف از انجام این تست ها این است که به شما کمک کند تا نسبت 
آگاهی و  موثر می شود،  مانع یک زندگی رضایتمند و  به عواملی که 

درک بهتری پیدا کنید. 
طرح  آمریکا   UCLA دانشگاه  روان شناسی  متخصصان  را  زیر  تست 
هستیم  مواجه  آن  با  زندگی  در  که  را  مشکالتی  و  موانع  تا  کرده اند 
امتیاز  با  بیماران  جای  به  شما  امتیاز  تست  این  در  کند.  نمایان  بهتر 

دانشجویان دانشگاه که از نظر روانی در وضعیت طبیعی قرار دارند، 
مقایسه می شود و این بدان معناست که گرفتن امتیاز باال یا پایین قطعا 
تعیین کننده بیمار بودن شما نیست و نمی توان نتیجه گرفت شما از نظر 
روانی بیمار هستید. نتیجه تست تنها نشان می دهد الزم است با متخصص 

روان شناسی صحبت کنید یا نه؟
در این پرسشنامه ممکن است با سواالتی مواجه شوید که در موقعیت 
واقعی آن قرار نداشته اید بنابراین برای پاسخ الزم است خود را در آن 

موقعیت تصور کنید و درست ترین پاسخ را بدهید.

 ترجمه: 
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در هر  جا و هر زمانی می توان به سالمتی پرداخت

چگونه بدن خود را بسازیم؟

رها کردن کاناپه

برای تماشای تلویزیون با یک کاسه بستنی روی کاناپه 

میخکوب نشوید. دستگاه کنترل از راه دور را در نقطه ای 

دور از دسترس قرار دهید تا مجبور شوید برای تغییر شبکه 

از جایتان برخیزید. حین تماشای تلویزیون روی دوچرخه 

ثابت رکاب بزنید یا درجا بدوید. زمان پخش آگهی های 

بازرگانی دراز و نشست کنید یا دست کم دوروبرتان را 

تمیز و مرتب کنید. با این کارها، هم کالری می سوزانید 

و هم دستتان به یخچال نمی رسد.

استفاده از دوچرخه به جای خودرو
امن ترین  محلی  اعالنات  یا  دوچرخه سوار  گروه های 
معرفی  عالقه مندان  به  را  دوچرخه سواری  مسیرهای 
خوبی  امکانات  دوچرخه سواران  برای  گاهی  می کنند. 
در دسترس است. بسیاری از شرکت ها حتی تسهیالتی 
فراهم آورده اند که دوچرخه سواران پس از رسیدن به 

مقصد، می توانند دستی به سر و روی خود بکشند.

انجام امور خانه با انرژی بیشتر
همه کسانی که با هم زندگی می کنند می دانند کار خانه 
تمامی ندارد و همیشه کاری برای انجام دادن هست. هنگام 
شستن حمام فرچه را سفت تر و تندتر بکشید. چنین کاری 
ضربان قلب را افزایش می دهد. خودروتان به تعمیری 
جزیی نیاز دارد، خودتان دست به کار شوید. سخت تر 
از حد معمول است. این کار می تواند ضربان قلب شما 
را افزایش دهد، هم به صرفه است و هم ورزش است.

تحویل نامه های دستی به جای ارسال 
الکترونیکی

می خواهید پیامی را به همکاری برسانید که دفترش در آن 
سوی اداره است؟ از پست الکترونیک استفاده نکنید. این 
مسافت را پیاده بروید و نامه را دستی تحویل دهید. با این 
کار، هم رابطه های کاری مستحکم تر می شود وهم فرصتی 
دست می دهد تا برای لحظاتی از روی صندلی برخیزید 
و پیاده روی کنید. با تکرار دفعات چنین کاری از نتایج 
و میزان پیاده روی تان طی روز شگفت زده خواهید شد.

انقباض عضالت
اگر برای رفتن به باشگاه ورزشی وقت کافی ندارید، 
فکرش را نکنید. تمرین زیر را همه جا و در زمان کوتاه 
می توانید انجام دهید. عضالت شکم را برای 3 تا 10 
ثانبه منقبض کنید، این کار را 4 بار تکرار کنید. حتی 
نمی شوند.  کردن شما  متوجه ورزش  همکاران تان هم 
چنین تمرین هایی به کاهش فشارخون نیز کمک می کنند.

خرید کالسکه برای کودک
گاهی مادرانی که فرزندی کوچک دارند احساس می کنند 
در قفس خانه گرفتار شده اند. یک کالسکه  می تواند این 
پرماجرا  سفری  به  را  پیاده روی  و  برطرف  را  مشکل 
کنید،  آماده  را  کوچولویتان  کند.  تبدیل  لذت بخش  و 
مقداری وسایل اضطراری با خود همراه ببرید و پا به 

جهان بیرون بگذارید.

برگزاری جلسات کاری پیاده 
اگر مالقات با همکاری مستلزم 30 دقیقه وقت است، 
با  را  نشست  و  بگیرید  را هدف  نشانه  دو  تیر  یک  با 
پیاده روی برگزار کنید. این پیاده روی هم ورزش است 

و هم ممکن است کارآمدتر باشد.

استفاده از پله به جای آسانسور
یک فرد با وزن حدود 70 کیلوگرم هنگام باال رفتن از 
همین  می سوزاند،  کالری   10 حدود  دقیقه  هر  در  پله 
مقدار در استفاده از آسانسور حدود 1/5 کالری است. 
اگر مقصد طبقه 35 است، مجبور نیستید تمام طبقات را 
با پله باال بروید )مگر اینکه خودتان بخواهید(. آسانسور 
را در طبقه سی ام متوقف کنید و 5 طبقه  باقیمانده را با 
پلکان باال بروید. از پله ها یکی یکی باال بروید. دو پله را 

یکی کردن کالری کمتری مصرف می کند.

قانون 1/5 کیلومتری
اگر محل سکونت شما چندان دور از شهر نیست، هنگام 
عزیمت به مقصدی در فاصله 1/5 کیلومتری منزلتان به 
این موضوع فکر کنید که چه زمانی را صرف رانندگی، 
یافتن محل توقف و احتماال هزینه پارکینگ می کنید. در 
زمان عبور و مرور سنگین، ممکن است پیاده زودتر به 

مقصد برسید.

انجام حرکات کششی
حرکات کششی هم جریان خون را در 
بدن افزایش می دهد و هم بر انعطاف و 
دامنه حرکتی آن می افزاید، ضمن اینکه 
از برخی آسیب ها جلوگیری می کند. حرکات کششی را در 
می توان در هر جایی انجام داد حتی طی روز کاری و پشت 
میز در محل کار  اما این حرکات باید مالیم باشد و باعث 
درد نشود بنابراین هرگز در انجام آنها »زیاده روی« نکنید.

توقف خودرو در نقطه های دورتر
روانه هر مقصدی که باشید؛ اعم از فروشگاه، محل کار 
یا اداره پست، خودروتان را در محوطه ای دورتر پارک 
کنید. این کار دو مزیت دارد؛ اول اینکه امکان تصادم با 
خودروهای دیگر کم می شود و دوم حق و سهم ورزش 

هفتگی تان را به جا آورده اید.

دو سرعتی 
فقط 3 بار دو سرعتی به مدت 20 ثانیه، با فاصله های 
زماني 2 دقیقه اي، مي تواند معادل 50 دقیقه دویدن با 
سرعتی متوسط باشد. برای انجام این کار می توانید از 
وقت ناهار خود استفاده کنید، ضمن اینکه برای ناهار 
انجام چنین  از  اما پیش  نیاورید  خوردن هم وقت کم 
ورزشی حتما بدن خود را گرم کنید و اگر از سالمت 
با  نیستید،  مطمئن  ورزش های سخت  برای  خود  بدن 

پزشک خود مشورت کنید.

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
شهرنشینان برای استفاده از وسایل عمل و نقل عمومی و 
رسیدن به وسیله مورد نظر خود اعم از اتوبوس، قطار و... 
حدود 15 دقیقه وقت صرف می کنند. چنین زمانی معادل 
105 دقیقه از 150 دقیقه ای است که برای ورزش های 
هوازی هفتگی توصیه می شود. صرفه جویی در مصرف 

بنزین را هم به مزایای این کار اضافه کنید.

انتخاب راه طوالنی تر برای رسیدن به خانه
روز بدی را از سرگذرانده اید، حاال که سر و وضع تان 
هم مناسب است، چرا در فضای اطراف ساختمان دوری 
نزنید؟ اگر هوا مطبوع و فرصت این کار فراهم است، هر 
وقت خارج از خانه اید، برای چنین کاری دودل نشوید.

 ترجمه: 
آذر آکنده
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نیجریه
حمالت و فجایع گروه تروریستی بوکوحرام در این کشور، طی 
8 سال گذشته افزایش یافته و آخرین آمار مربوط به سال 2017 
میالدی نشان می دهد زندگی بیش از 17 میلیون نفر را تحت 
تاثیر قرار داده است. تشدید خشونت و حمالت تروریستی؛ 
همچنین رکود اقتصادی در بعضی مناطق نیجریه و کشورهای 
همسایه، اساسا غیرنظامیان را هدف قرار داده و منجر به مهاجرت 

و شرایط فاجعه باری برای ساکنان این کشور 
شده است. آمارها نشان می دهد 4/4 

میلیون نفر در معرض تهدید 
جدی گرسنگی هستند.

سودان جنوبی
وضعیت گرسنگی در این کشور نیز بسیار بحرانی است و 4/9 
میلیون نفر که 42درصد جمعیت این کشور را شامل می شوند، 
به کمک های غذایی فوری نیاز دارند. جنگ داخلی که در 
سال 2013 میالدی آغاز و منجر به بی خانمانی میلیون ها نفر 

شد، مهم ترین عامل این شرایط ناراحت کننده است.

سومالی
کشوری که با خشکسالی جدی، جنگ های داخلی مداوم و 
دسترسی مشکل به خدمات اولیه زندگی روبروست، قطعا وضعیت 
هشداردهنده ای در مورد شرایط تغذیه ساکنانش نیز خواهد داشت. 
برآوردها حکایت از آن دارد که 363هزار کودک از سوء تغذیه 
رنج می برند و نزدیک به 6/2 میلیون نفر که 50درصد جمعیت 

کشور را شامل می شوند، نیاز به کمک انسانی دارند. 

یمن
ماه هاست                                                                                            سعودی  عربستان  طرف  از  که  جنگی 
به یمن تحمیل شده، عالوه بر نابودی گسترده زیرساخت های 
این کشور، فجایع انسانی جدی را در پی داشته است. متاسفانه 
از  یمنی  میلیون   14/1 و  دارد  ادامه  همچنان  این حمالت 
سر  به  ناراحتی  و  رنج  در  غذایی  امنیت  عدم  و  گرسنگی 

می برند.

فاجعه »گرسنگی« در 4 کشور دنیا

600 میلیون نفر 
در دنیا چاق و 

1/3 میلیارد نفر 
دچار اضافه وزن 
هستند. همچنین 

یک سوم 
مواد غذایی 
تولیدشده 

در دنیا دور 
ریخته و اسراف 

می شود که از 
لحاظ اقتصادی 

نزدیک به 
2/600 میلیارد 
دالر را در سال 

دربرمی گیرد، 
در حالی که 
سوء تغذیه 

هزینه ای بالغ بر 
3/500 میلیارد 
دالر را در سال 

به اقتصاد جهانی 
تحمیل می کند
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به مناسبت روز جهانی »غذا«

هیچ انسانی سزاوار رنج »گرسنگی« نیست...
تقویم  به  نگاهی  اگر 
جهانی بیندازیم، 16 اکتبر 
مصادف با 24 مهرماه، از 
متحد  ملل  سازمان  طرف  
به عنوان روز جهانی »غذا« نامگذاری شده 
 1945 سال  به  اقدام  این  تاریخچه  است. 

میالدی برمی گردد. 
بی شک پرداختن به این مناسبت، بدون در 
نظرگرفتن شرایط گرسنگی و سوء تغذیه در 
دنیا محقق نمی شود چراکه براساس هشدار 
 سازمان خواروبار و کشاورزی  سازمان ملل 
متحد، فائو، شمار افرادی که در گوشه و کنار 
جهان از گرسنگی رنج می برند، رو به افزایش 
است. براساس گزارش ها، 821 میلیون نفر 
در دنیا با گرسنگی شدید دست وپنجه نرم 
می کنند و 45درصد آمار  مرگ ومیر کودکان 
به دلیل سوءتغذیه است که بالیای طبیعی، 
جنگ و رکود اقتصادی به این فاجعه دامن 

می زند.

اقدامات این  سازمان حکایت از آن دارد که 
می توان گرسنگی را در دنیا به صفر رساند، 
مشروط بر اینکه تالش ها در این زمینه همراستا 
و یکپارچه باشد و بر نتایج و بهترین اقدامات 
تاکید شود. این  سازمان تاکید می کند 80درصد 
افراد نیازمند در نواحی روستایی زندگی می کنند 
و وابسته به کشاورزی و ماهیگیری هستند، 
تغییر  به صفر رساندن گرسنگی،  نتیجه،  در 
اقتصاد روستایی را می طلبد که در این راستا 
تقویت سرمایه گذاری ها، حمایت از گروه های 
آسیب پذیر، تشویق نهادهای کوچک کشاورزی 
به اقدامات تازه و بهره مندی از تکنولوژی های 
نوین از سوی دولت ها ضروری خواهد بود. 
کنار این فقر هشداردهنده، فائو اشاره می کند 
600 میلیون نفر در دنیا چاق و 1/3 میلیارد نفر 
دچار اضافه وزن هستند. همچنین یک سوم مواد 
غذایی تولیدشده در دنیا دور ریخته و اسراف 
می شود که از لحاظ اقتصادی نزدیک به 2/600 
میلیارد دالر را در سال دربرمی گیرد، در حالی 
که سوء تغذیه هزینه ای بالغ بر 3/500 میلیارد 
دالر را در سال به اقتصاد جهانی تحمیل می کند. 
در همین راستا، شعار روز جهانی غذا برای 
برای  »اقدام  عنوان  با  میالدی   2018 سال 
 2030 تا  گرسنگی  رساندن  صفر  به  آینده، 
باتوجه  که  شد  انتخاب  است«  امکان پذیر 
برای  برنامه ریزی  بین المللی،  این رویداد  به 
و  علمی  ارتباطات  از  مجموعه ای  برگزاری 

فنی پیش بینی شده است. 

»گرسنگی« و »سوء تغذیه« از نگاه آمار 
آنچه از آمار و ارقام برمی آید، نشان از واقعیتی 
تلخ در زمینه تغذیه مردم دنیا دارد، چنانکه 
بیش از 820 میلیون نفر در گوشه و کنار دنیا 
از گرسنگی رنج می برند؛ به این معنا که از 
هر 9 نفر، یکی مقدار غذای کافی برای حفظ 

سالمت و زندگی پویا نمی خورد. شایان ذکر 
است گرسنگی و سوء تغذیه اولین عامل خطر 
ایدز و  از  بسیار جدی  تر  دنیا و  سالمت در 

HIV، ماالریا و انواع سل است.
 سوء تغذیه به خصوص کمبود ویتامین ها و 
مواد معدنی عامل یک سوم مرگ ومیر کودکان 
است و تاثیر جدی در رشد و سالمت همچنین 
پویایی در تمام مراحل زندگی خواهد داشت. 
آمار سال 2016 میالدی نشان می دهد 155 
میلیون کودک در جوامع مختلف دچار تاخیر 

در رشد هستند که ناشی از تغذیه ناکافی، 
و  ویتامین ها  بدون  غذایی  رژیم 

مواد معدنی، مراقبت های الزم 
و پیشگیری از بیماری هاست. 
تاخیر در رشد بر رشد مغز تاثیر 
می گذارد و کودک مبتال به این 

مشکل از مشکالت درک شناختی 
رنج خواهد برد. بیشترین آمار مربوط 

به تاخیر رشد در آفریقا و آسیا ثبت شده، 
چنانکه 37درصد کودکان در آفریقای شرقی 
و 34درصد در جنوب آسیا گرفتار این مشکل 

هستند. 
در سطح منطقه ای، بیشترین آمار افرادی که از 
سوء تغذیه رنج می برند در آسیا زندگی می کنند 
)حدود 520 میلیون نفر(،  پس از آن، ساکنان 
آفریقا )243 میلیون نفر( و آمریکای التین و 
کارائیب )43 میلیون نفر( دچار سوء تغذیه اند. 

آمار  عمدتا  این  از  پیش  تا  گرچه 
مربوط به گرسنگی و فقر غذایی 

در کشورهای ثروتمند ارائه 
بررسی های  نمی شد، 

آن  از  اخیر حاکی 
 15 که  است 

میلیون 

نفر گرفتار عدم امنیت غذایی جدی در کشورهای 
توسعه یافته هستند. بیش از 3 میلیون نفر به ایاالت 
متحده آمریکا، 2/7 میلیون نفر به انگلستان، 0/8 
میلیون نفر به آلمان، 0/9 میلیون نفر به فرانسه 

و 0/6 میلیون نفر به ایتالیا اختصاص دارد.
ویتامین ها و مواد معدنی نقش اساسی در رژیم 
غذایی برای تقویت سیستم دفاعی بدن و حفظ 
سالمت مطلوب هستند. کمبود ویتامین A، روی، 
آهن و ید مشکلی در سطح مراقبت های سالمت 
اولیه است. حدود 33درصد خانم های در 
سن باروری و 42درصد کودکان 6 تا 
59 ماهه از کم  خونی رنج می برند 
که مصرف مکمل های آهن 
می تواند به جبران این کمبود 
کمک کند. کمبود ویتامین 
A که 29درصد کودکان 6 
تا 59 ماهه را در کشورهای با 
سطح درآمد پایین یا متوسط مبتال 
می کند، عامل خطر نابینایی یا فوت ناشی 

از سرخک و اسهال است. 
سوء تغذیه مادران که مشکل شایع در بسیاری 
از کشورهای فقیر و با درآمد متوسط است، در 
رشد جنین تاثیر می گذارد و زمینه ساز خطر 
بسیار باالتر عوارض دوران بارداری خواهد 
بود. در مجموع، سوء تغذیه مادران و کودکان 
عامل بیش از 10درصد آمار  مرگ ومیر در 

سطح جهانی است. 

اقدامات جهانی برای مقابله با 
»گرسنگی«

به صفر رساندن گرسنگی یک اقدام نوآورانه 
در سطح جهانی است که گردآوری مجموعه 
حمایت ها راجع به یک هدف مشترک، یعنی 
از بین بردن گرسنگی را شامل می شود. این 
اقدام در سال 2012 میالدی، توسط بان کی مون 
معرفی و از همه اعم از دولت ها، نهادهای 
عموم  و  مردم نهاد  خصوصی،  سازمان های 
مردم خواسته شد در موفقیت آن مشارکت 
داشته باشند تا هیچ فردی در دنیا از گرسنگی 

رنج نبرد. 
این طرح 5 هدف اصلی را دربردارد:

 هیچ کودک کمتر از 2 سالی از سوء تغذیه 
و تاخیر رشد رنج نبرد.

 صددرصد دسترسی به تغذیه مناسب در 
هر سال اجرا شود.

 همه سیستم های کشاورزی غذایی به طور 
پایدار فعالیت داشته باشند.

 بهره وری منابع کشاورزان به طور صددرصد 
افزایش پیدا کند. 

 هیچ نابودی و اسراف منابع غذایی ای انجام 
نگیرد.

همچنین اهداف توسعه پایدار چشم انداز 2030 
نیز به این مقوله توجه داشته و نخستین  بند از 
این اهداف 17گانه به مقابله با گرسنگی، تامین 
امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ارتقای کشاورزی 
این  به خصوص  که  دارد  اختصاص  پایدار 

برنامه ها را دربردارد:
 حذف گرسنگی و فراهم آوردن شرایطی 
که هر فردی بتواند در تمام طول سال به مواد 
غذایی سالم، مغذی و کافی دسترسی داشته 

باشد. 
 مقابله و ریشه کنی هر نوع سوء تغذیه ای

تولیدات کشاورزی و  افزایش دوبرابری   
منابع تولیدکنندگان کشاورزی در سطح خرد
 تامین تداوم فعالیت سیستم های تولید مواد 

غذایی
با  مقابله  برای  سرمایه گذاری  افزایش   

محرومیت زدایی روستایی
و  محدودیت ها  پیش بینی  و  اصالح   
نابرابری های تجاری در زمینه بازار کشاورزی 

جهانی
 اقدامات مبتنی بر تضمین عملکرد خوب 

بازارهای مواد غذایی
سازمان  غذایی   کمک  شاخه  راستا،  این  در 
انسانی  نهاد  بزرگ ترین  به عنوان  متحد  ملل 
از طریق پیگیری دفاتر خود در بیش از 80 
کشور دنیا در جهت کمک به تامین غذا به 
نیازمندان تالش می کند. همچنین بانک جهانی 
با گرسنگی و دسترسی  فائو برای مقابله  و 
همه مردم به منابع غذایی اقداماتی در دستور 

برنامه های خود دارند. 
www.un.org :منبع
www.OMS.fr

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

گرچه بحران گرسنگی و کمبود منابع غذایی متاسفانه بسیاری از مردم را در گوشه و کنار جهان 
گرفتار کرده، این وضعیت در 4 کشور بسیار اسفناک بوده و در حقیقت می توان »فاجعه انسانی« 

را برای آنها تصدیق کرد.

عوامل زمینه ساز 
»گرسنگی« در دنیا

دالیل متعددی در رابطه با شیوع گرسنگی در جوامع 
مختلف نقش دارند که خشکسالی را معموال باید شایع ترین عامل 

دسترسی ناکافی به منابع غذایی دانست. نواحی ای مانند منطقه ساحل آفریقا، 
جنوب آفریقا، عربستان سعودی، قزاقستان و حتی استرالیا به شدت تحت تاثیر این 

پدیده هستند زیرا در این مناطق به ندرت باران می بارد.)اغلب کمتر از 100 میلی متر در سال(
از طرفی، برخی از مناطق دنیا مانند بنگالدش با باران سیل آسایی روبرو هستند که به منابع غذایی، 

گیاهی و جانوری آسیب وارد می کند. عالوه بر بالیای طبیعی، جنگ ها نیز سهم جدی در تخریب گسترده مزارع، 
کشتزارها و دام ها داشته اند که تهدیدکننده منابع غذایی بشر بوده است. متاسفانه استفاده زیاد از آفت کش ها و سموم 

توسط نیروهای آمریکا در جنگ ویتنام، به نابودی مزارع طبیعی منجر شد.  بعضی دولت ها نیز برای تثبیت 
قدرت سیاسی خود محدودیت های غذایی اعمال می کنند. همچنین در بسیاری از کشورهای در 

حال توسعه، نبود زیرساخت های کشاورزی، محدودیت تولید محصوالت کشاورزی و 
دسترسی به مواد غذایی از دیگر عوامل گرسنگی هستند. مردمی که در شرایط 

فقر اقتصادی به خصوص در نواحی روستایی زندگی می کنند، بیشتر 
درمعرض رنج بردن از گرسنگی خواهند بود. عالوه بر این، 

نوسانات قیمت مواد غذایی اغلب آنها را وادار 
به مصرف غذاهای ارزان  تر با ارزش 

غذایی ناکافی می کند. 
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توصیه ها و ترفندهای جلوگیری از حیف و میل شدن خوراکی ها و کمک به اقتصاد خانواده

مقابله با اسراف مواد غذایی 
ما  همه  اخالقی  وظیفه 
انسان هاست اما ممکن است 
از خود بپرسیم که چطور و 
از کجا این اقدام را شروع 
کنیم؟ شاید عجیب به نظر برسد اما توجه به 
غذایی  مواد  نگهداری  و  آشپزی  روش های 
تا حد زیادی به این موضوع کمک می کند؛ 
بپذیریم.  را  اشتباه خود  عادات  است  کافی 
تولیدات  یک سوم  حدود  سال  هر  متاسفانه 
غذایی در دنیا به سطل زباله ریخته می شود، 
در حالی که بسیاری از همنوعانمان با گرسنگی 

دست وپنجه نرم می کنند. 
حفظ منابع غذایی اصال کار دشواری نیست، 
به شرط اینکه قدری احساس مسوولیت داشته 

باشیم و هوشیارانه در زندگی عمل کنیم.

برچسب مواد غذایی را با دقت نگاه 
کنید

اولین نکته در زمان انتخاب مواد غذایی آماده 
توجه به تاریخ تولید و انقضای روی برچسب 
تاریخ  از  پس  می دانند  همه  قطعا  آنهاست. 
انقضای مواد غذایی به خصوص محصوالتی 
لبنیات دیگر نمی توان آنها را مصرف  مانند 
کرد زیرا خطراتی برای سالمت خواهد داشت 
بسته بندی محصوالت،  از  بسیاری  اما روی 
است.  شده  درج  نیز  مصرف  زمان  بهترین 

پس از اتمام این مدت نیازی به دور 
انداختن خوراکی نیست اما از 

ارزش غذایی آنها کاسته 
می شود.

کنید  سعی   
را  محصوالتی 
که  کنید  انتخاب 
تازه تولید شده اند و 
طوالنی تری  مدت 
را  آنها  می توانید 

نگه دارید. 
مانند  اصولی  به   

در  نگهداری  ضرورت 

از  داشتن  نگه  دور  یخچال، 
نور و رطوبت و... دقت 

کنید. 
بعضی  در   
مواد  فروشگاه ها، 
تاریخ  که  غذایی 
نزدیکی  انقضای 
جلوی  را  دارند 

تا  می چینند  قفسه ها 
زودتر به فروش برسد؛ 

پس از نگاه انداختن به تاریخ 
درج شده غفلت نکنید. 

 به ترکیبات مواد اولیه محصوالت آماده 
دقت کنید تا دوست نداشتن ادویه، چاشنی، 
سس یا ... شما را وادار به انداختن آنها در 

سطل زباله نکند.

فهرست خرید داشته باشید 
بسیاری از اوقات وقتی بدون برنامه ریزی به 
فروشگاه می رویم، با دیدن اجناس مختلف 
وسوسه خرید سراغمان می آید و حتی گاهی 
به خاطر نداریم چه موادی را نیاز داریم اما 
اگر با توجه به برنامه غذایی و پیش بینی برای 
تهیه مقدار غذا برای تعداد افراد، خرید کنید، 
بیرون  اندازه خواهد بود و احتمال  به  قطعا 
ریختن آنها کمتر می شود. این نکته در مورد 
میوه ها، سبزیجات، نان و لبنیات اهمیت 
بیشتری دارد زیرا ماندن بیش از 
3-2 روز این محصوالت، 
تمایل به مصرف را کم 
به تدریج  و  می کند 
زباله  سطل  وارد 
خاطر  به  می شوند. 
هیچ  باشید  داشته 
گاه در حال گرسنگی 
به خرید نروید زیرا 
ولع غذا خوردن شما 
خریدهای  به  ترغیب  را 

غیرضروری می کند.

حساسیتی برای خرید 
میوه ها و سبزیجات 

درجه 1 نداشته 
باشید 

بارها  هم  شما  حتما 
محصوالت  انواع 
کشاورزی که ظاهری 
کوچک و نامتناسب تر 
محصوالت  به  نسبت 
درجه 1 دارند را دیده اید. 
محصوالت  زیبایی  شاید 
دست چین را نداشته باشند اما ارزش 
غذایی آنها تفاوتی ندارد و حتی گاهی می توان 
با خیال راحت تری از مصرف نکردن سموم 

شیمیایی، آنها را میل کرد. 
در مورد سبزیجات که غالبا برش زده و 
پوست گرفته مصرف می شوند، ظاهر 
محصول هیچ اهمیتی ندارد اما برای 
کمی  با  نباشید؛  نگران  هم  میوه ها 

را  میوه ها  و خالقیت،  حوصله 
برش بزنید و چیدمانی از میوه ها 
برای مهمانان حاضر کنید.  را 

زیباتر و ارزان تر!

به نظافت یخچال دقت کنید 
چیدن مواد غذایی با بسته بندی های آماده 

و به خصوص پاکت های خرید در یخچال، 
بدترین روش نگهداری است. 

اگر کمی دقت کنید، محصوالت غذایی از 
زمان برداشت تا ورود به آشپرخانه، مسیر 
طوالنی را طی می کنند که قطعا آلودگی های 

زیادی دارند. 
حتما میوه ها و سبزیجات را پیش از گذاشتن 

میکروب های  زیرا  بشویید  یخچال  در 
فضای  و  غذایی  مواد  دیگر  به  آنها 
مستعد  و  می شوند  منتقل  یخچال 

تکثیر خواهند بود. 
گوشت قرمز و مرغ را حتما بشویید 
و فورا با بسته بندی مناسب در فریزر 

بگذارید. به طور مرتب فضای درون یخچال 
را با محلول آب و سرکه تمیز کنید که در 
صورت رعایت بهداشت، یک مرتبه در ماه 
کافی است اما اگر ماده غذایی در یخچال فاسد 
مانده بود، بالفاصله این کار را انجام دهید. 

همچنین مواد غذایی را با توجه به دفترچه 
راهنمای یخچال در طبقات بچینید تا با توجه 
به میزان نیاز به سرما، احتمال فساد کاهش 
یابد. از عملکرد درست یخچال نیز اطمینان 

داشته باشید.

باقیمانده غذاها را بسته بندی کنید
باقیمانده مواد غذایی پخته را حداکثر بیش 
نباید در محیط باز نگه داشت  از 2 ساعت 
تشدید  باکتری ها  تکثیر  و  رشد  زمینه  زیرا 
می شود. گاهی همین ماندن غذاها باعث فساد 
مخفی آنها می شود و با تعجب متوجه می شوید 
یک روز پس از باقی ماندن در یخچال دچار 
باقیمانده  است.  شده  کپک زدگی 
غذاها را بالفاصله 

پس از خنک شدن در ظروف مناسب دربسته 
بریزید و در یخچال بگذارید یا اگر تصور می کنید 
تا یکی- دو روز آینده مصرف نمی شود، در 
فریزر منجمد کنید. سبزیجات و دورچین های 
غذا معموال دردسری برای نگهداری هستند 
زیرا طعم و مزه آنها با هم مخلوط می شود. 
به جای ریختن آنها در سطل زباله، همه را با 
مخلوط و در ظروف کوچک بسته بندی کنید 
تا برای هر نوبت طبخ سوپ، عصاره ای از 
سبزیجات و ادویه های خوشمزه داشته باشید.
www.cuisineaz.com :منبع

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

»نه« به اسراف!
اسراف مواد غذایی؛ فاجعه اخالقی، 

زیست محیطی و اقتصادی

مواد غذایی 
تولید شده 
در دنیا

13میلیارد
تن 1 نفر از هر 6 نفر

از سوء تغذیه رنج می برد

اهمیت منابعی که بیهوده 
استفاده شده اند

خوراکی های دورریخته شده

مراحل اسراف مواد غذایی از مزرعه تا سطل زباله

دور انداختن میوه ها و 
سبزیجات خارج از اندازه 

استاندارد

از بین رفتن بخشی از 
محصوالت غذایی طی روند 
آماده سازی غذاهای آماده

آسیب محصوالت غذایی 
طی انتقال

حیف ومیل شدن محصوالت 
تازه بدون توجه به نگهداری 

درست

دور ریختن همه محصوالت 
در صورت نگهداری نادرست 

در سردخانه

تقسیم بندی اسراف مواد غذایی در زباله های خانگی و 
واحدهای صنعتی کوچک

خرید بیش از حد نیاز، 
ماندن طوالنی در یخچال، 
باقی ماندن غذا در بشقاب

مزرعه حمل ونقل نگهداری

کارخانه
فروشگاه منزل و 

رستوران

آب   زمین کشاورزی
 بذر

آفت کش
انرژی  

همه ما قربانی و مسوول حیف و 
میل شدن مواد غذایی هستیم

در منزل چه چیزهایی را در سطل زباله می اندازیم؟ 

بیش از 
20 کیلوگرم 

خوراکی در سال

24درصد 
باقیمانده 

غذا

24درصد 
میوه ها و 
سبزیجات

20درصد 
خوراکی  
نیم خورده

18درصد 
خوراکی 

بسته بندی 
بازنشده و 
نوشیدنی ها

14
درصد 

نان 

23تقویم سالمت شماره ششصدوهشتادوهشت  بیست ویک مهرنودوهفت



از نحوه پخت تا میزان مصرف در کشورهای مختلف، به مناسبت روز جهانی »نان«

نان در گوشه و کنار دنیا
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

گرچه مصرف »نان« نسبت به گذشته کاهش یافته و از 600 گرم در روز به ازای هر نفر در اوایل قرن بیستم به 130 گرم 
رسیده، همچنان قوت غالب شناخته می شود. این جایگاه ویژه باعث شده تا روز 16 اکتبر مصادف با 24 مهر، در تقویم 
به عنوان روز جهانی »نان« نامگذاری شود. این نامگذاری فرصتی برای شناخت انواع مختلف نان با توجه به گستردگی 

روش های طبخ در گوشه و کنار دنیاست که قطعا می تواند بیش از پیش بر ارزش های تغذیه آن تاثیر داشته باشد.

www.aufeminin.com, www.comment-economiser.fr, www.painetsante.be, http://www.sitefeb.com, http://www.topito.com :منابع 

24پوستر سالمت شماره ششصدوهشتادوهشت  بیست ویک مهرنودوهفت

تاریخچه نان
نگاهی به تاریخچه مصرف نان نشان می دهد غالت همیشه یکی 

از مواد اصلی غذایی بشر بوده است. انسان های اولیه که اساسا خوراک 
خود را از طریق شکار یا برداشت گیاهان به دست می آوردند، دانه هایی را که 

در طبیعت می یافتند بدون هیچ تغییری مصرف می کردند. در دوران نوسنگی، انسان 
به تدریج روش های پخت غالت به خصوص گندم و جو را کشف کرد و این غالت به 

شکل پوره ای از دانه های ساییده تهیه می شد. با رسیدن به عصر برنز، خمیر ورزداده شده 
روی سنگ پهن می شد تا سطح بیشتری گرما ببیند. بعدها نخستین روش های تخمیر پدید 
آمد و کنار کشف مصریان در مورد تخمیر تحت تاثیر گرما، استفاده از مخمر در سرزمین های 
خاورمیانه رواج یافت. از قرن ششم میالدی بود که نخستین نمونه های تنور ساخته شد اما 
تنها اشراف زادگان حق استفاده از آن را داشتند تا اینکه در قرون وسطی، نانوایی به عنوان یک 
حرفه مطرح شد. در قرن 18 میالدی، استفاده از نمک در تهیه نان رواج یافت زیرا تا پیش 
از آن، مالیات زیادی به این ماده تعلق می گرفت. نان هایی که در خمیر آنها مقداری نمک، 

مخمر و شیر استفاده می شد، نان ویژه محسوب می شدند و در این دوران بود که تهیه 
انواع نان رایج شد و به علت اینکه آشنایی با کاربرد بخار در تنور هنوز کامل 

نبود، همه نان ها تیره بودند. به تدریج، روند تهیه نان تکامل پیدا کرد تا 
اینکه اوایل قرن بیستم میالدی، تنورهای نانوایی بسیار بهتر از 

گذشته شد و نان ها کیفیت و طعم دلچسب تری 
پیدا کردند.

نگهداری در خانه
گرچه به نظر می رسد نگهداری نان قدری مشکل است و نمی توان از طعم 

مطبوع آن برای مدت طوالنی لذت برد، توجه به اصول نگهداری این ماده غذایی، 
الزمه ماندگاری طوالنی و مطلوب است.

بسته بندی نان: در وهله اول باید توجه داشت نان نسبت به جریان هوا بسیار حساس است و خیلی 
سریع خشک می شود. برای بسته بندی نان، پاکت های کاغذی و کیسه های پارچه ای نخی بهترین انتخاب 

هستند. بنابراین از نگهداری نان در کیسه های پالستیکی اجتناب کنید زیرا زمینه کپک زدگی را تشدید می کند، 
به خصوص اگر نان گرم درون کیسه پالستیکی قرار گیرد.

نگهداری طوالنی مدت: برای نگهداری طوالنی نان، فریزر بهترین مکان است. به این ترتیب که باید نان را به 
 اندازه های مورد نیاز هر وعده غذایی برش بزنید و درون کیسه فریزر بسته بندی کنید. نان قابلیت انجمادزدایی سریعی 
دارد و بیرون ماندن از فریزر یک ساعت پیش از مصرف کافی خواهد بود. البته می توان نان را در مایکروویو نیز گرم 
کرد که در این صورت کمی حالت االستیک مانند نسبت به بازشدن نان در دمای محیط پیدا خواهد کرد. البته برای تازه 

ماندن طوالنی تر نان می توانید یک برش سیب را در کیسه نان بگذارید.
دمای مناسب: توجه داشته باشید دما برای نگهداری نان بسیار مهم است. اگر دمای محیط بیش از حد گرم باشد، نان 
در عرض چند ساعت خشک می شود. دمای بین 14 تا 18 درجه سانتی گراد، کیفیت نان را حفظ می کند. بنابراین نان 

را باید در قسمتی از منزل دور از شوفاژ و فر نگه دارید.
بهترین استفاده از نان خشک و بیات: اگر نان در مجاورت هوای محیط قدری خشک شد و به نظر غیرقابل استفاده 

آمد، آن را دور نریزید. نان را با کمی آب مرطوب کنید و چند دقیقه ای در فر بگذارید. البته دمای فر در حد 
150 درجه سانتی گراد کافی است. نان بیات را نیز می توان دوباره استفاده کرد؛ کافی است آن را در شیر 

خیس و به تخم مرغ همزده آغشته کنید و در ماهیتابه حرارت دهید تا طالیی شود. روی آن را 
شکر بپاشید و به عنوان میان وعده میل کنید. یک راهکار دیگر مصرف بهینه نان، خشک 

کردن تکه های بیات و آسیاب کردن آنهاست. به این ترتیب پودر سوخاری خانگی 
خواهید داشت که اگر با پودر سیر، ادویه یا سبزیجات معطر مخلوط 

کنید برای تهیه سوپ نیز بسیار عالی خواهد بود.

گران ترین قیمت های نان
قیمت متوسط 1 کیلوگرم نان در برخی شهرهای دنیا 

از سایرین گران تر است:
 سئول: 15 دالر
 ژنو: 6/45 دالر

 پاریس: 6/33 دالر
 اُسلو: 5/52 دالر

 زوریخ: 5/31 دالر
 هنگ کنگ: 4/16 دالر
 سیدنی: 3/99 دالر
 کپنهاگ: 3/87 دالر
 سنگاپور: 3/71 دالر

مقدار مجاز مصرف روزانه
مقدار مصرف نان با توجه به وزن، جنس، سن و 

میزان فعالیت بدنی متغیر است و معموال توصیه می شود 
اساس تغذیه در وعده روزانه باشد. میزان متوسط نان در طول 

روز 4 برش )هر برش، حدود یک کف دست( معادل 133 گرم 
است. مقدار مجاز هر گروه سنی عبارتند از:

- کودکان 1/5 تا 3 سال: 1 برش
- کودکان 3 تا 6 سال: 2 برش
- کودکان 7 تا 11 سال: 5 برش

- نوجوانان 12 تا 18 سال: 7 برش
- بزرگساالن 19 تا 59 سال: 7 برش
- سالمندان باالتر از 60 سال: 5 برش

پخت نان در کشورهای مختلف
گرچه ماده اولیه نان یعنی خمیر آن از ترکیب آرد یکی از انواع غله با آب و 

گاهی مخمر تهیه می شود، همین ترکیب به نظر ساده با توجه به فرهنگ های غذایی و روش 
پخت، تنوع بسیاری پیدا می کند که در گوشه و کنار دنیا متفاوت خواهد بود:

در اروپا: گرچه فرانسوی ها از گندم برای تهیه انواع نان استفاده می کنند، ساکنان دیگر کشورهای اروپایی 
نان تهیه شده از چاودار را ترجیح می دهند. Pumpernickel نان سبوس دار چاودار که خمیر ضخیمی دارد در 

آلمان مشهور است. در سوئد اما نان معروف از آرد چاودار و گندم بدون استفاده از مخمر تهیه می شود و پرطرفدار 
است. نان های گرد نازک اما نرم، خوشمزه و کمی شیرین این کشور نیز برای تهیه ساندویچ عالی است. با سفر به جنوب 

اروپا، چاودار کم کم کنار گذاشته شده و روغن زیتون در بسیاری از کشورهای مدیترانه ای کاربرد دارد تا نان هایی معطر و نرم تر 
تهیه شود. در ایتالیا، foccacia، از خمیری ضخیم همراه با نمک و روغن زیتون به عنوان نان همیشگی غذاهای این کشور تهیه 

می شود که آن را با سبزیجات، زیتون و... تزئین می کنند. با این حال ساکنان شرق اروپا عالقه زیادی به نان پیتا دارند؛ نانی گرد که با 
انواع خوراکی های دلخواه سرو می شود.

در آفریقا: آرد سمولینا برای تهیه نان در مغرب کاربرد دارد. در این سرزمین اغلب روغن زیتون در طبخ نوعی نان موسوم به گالت که 
شبیه کیک است، افزوده می شود. همچنین باید به نان matlou، tamtunt و M'semmen نیز اشاره کرد. جالب است بدانید نان های 
مغربی در کشورهای مختلف آفریقایی به روش های مختلفی آماده می شوند که قطعا فرصت خوبی برای مزه کردن خواهند بود. اهالی 
کشورهای جنوب صحرای آفریقا به رغم عالقه زیاد به نان گندم اروپایی برای جبران هزینه باالی مواد اولیه، محصوالت بومی مانند 

سیب زمینی، موز، کنجد، ارزن و... را در تهیه نانشان استفاده می کنند.
در آسیا: برخالف تصور، مردمان آسیا روزانه نان مصرف می کنند حتی بیشتر از برنج و نودل. نان های حجیم و نرم مشابه نان باگت 
فرانسوی به خصوص در ژاپن طرفداران زیادی دارد. در هند و کشورهای همسایه، نان های صاف با آرد گندم و بدون مخمر 
کاربرد گسترده ای دارد. گرچه پنیر معروف ترین ماده ای است که در تهیه آن استفاده می شود، سبزیجات و پیاز نیز برای بهبود 

عطر و طعم کاربرد دارد. chapati نوعی نان مخصوص این نواحی است که به شکل کرپ کوچکی تهیه شده و همراه 
همه غذاها سرو می شود.

در آمریکای التین: ساکنان آمریکای مرکزی اساسا نان تورتیال؛ نان گرد تهیه شده از آرد ذرت را صدها سال 
است که در فرهنگ غذایی خود حفظ کرده اند. این نان را می توان به تنهایی یا همراه دیگر غذاها میل 

کرد. نوع عمومی تر نان سنتی آنها pan dulce است که بین نان سنتی و نان شیرین )شبیه 
نان فانتزی( است. شهرنشینان آمریکای جنوبی غالبا طرفدار نان های اروپایی هستند 

اما روستاییان، نان های سنتی خود را ترجیح می دهند. milcao نیز 
نان سنتی شیلی است که ماده اولیه آن سیب زمینی 

است.

نان خورترین کشورها
1. ترکیه: گرچه نان یکی از مهم ترین خوراکی ها در سفره همه جوامع است، اما 

در این باره، ترکیه رکورددار است و هر نفر در این کشور ساالنه 120 کیلوگرم نان می خورد.
2. آرژانتین: آرژانتینی ها نیز جزو پرطرفدارترین مردم در مورد نان هستند، به طوری که سرانه 

مصرف هر نفر در سال 110 کیلوگرم است. روزانه 49 میلیون نان باگت در این کشور مصرف می شود 
که در ماه رمضان به ازای هر نفر 40 باگت در روز برآورد شده است.

3. صربستان: صرب ها که تا چند سال دومین مصرف کننده نان در دنیا بودند، طی سال های اخیر به رژیم های 
الغری بیشتر رو آورده اند و مصرف هر نفر از 135 کیلوگرم در سال به 106 کیلوگرم رسیده است.

4. بلغارستان: قرن هاست که نان، قوت غالب مردم این سرزمین است. بعضی از اصطالحات آنها در مورد نان، بیانگر 
اهمیت و قداست نسبت به این ماده غذایی است، چنانکه یکی از ضرب المثل های آنها چنین است: »هیچ فردی مهم تر از 

نان نخواهد بود.« باید افزود که 95 کیلوگرم در سال، سرانه مصرف هر بلغاری است.
5. آلمان: گرچه ژرمن ها هم مانند بسیاری از مردم دنیا این روزها نان باگت را در تغذیه خود گنجانده اند، نان های سنتی 
تهیه شده از چاودار و گندم همچنان پرطرفدارتر است. بیش از 100 نوع نان در این کشور وجود دارد که البته معروف ترین آنها 

نان سیاه به نام Schwarzbrot است. هر آلمانی در سال 85 کیلوگرم نان می خورد.
6. قبرس: یکی دیگر از مصرف کنندگان عمده نان در دنیا، قبرس است. سرانه مصرف هر نفر 74 کیلوگرم است که نان سنتی 
Elioti که با زیتون، پیاز و گشنیز تهیه می شود یا نان پنیری Tyropita نسبت به باگت طرفداران بیشتری در این کشور دارد.
7. یونان: یکی از اقدامات جالب در یونان برای دسترسی مردم به نان این است که نانوایان در این کشور تصمیم 
گرفتند قیمت نان را در بعضی ساعات روز پایین بیاورند تا همه خانواده ها بتوانند نان تهیه کنند. این کار باعث 

شده 95 درصد خرید نان از نانوایی ها باشد تا از فروشگاه های مواد غذایی. یونانی ها در سال 68 کیلوگرم نان 
مصرف می کنند.

8. فرانسه: گرچه افزایش قیمت نان و بی اهمیت دانستن صبحانه نسبت به گذشته باعث شده سرانه 
مصرف نان در این کشور از 153 کیلوگرم در سال 2000 میالدی هم اکنون به 58 کیلوگرم در 

سال برسد، فرانسه همچنان در صدر کشورهای رکورددار مصرف نان است. عادت 
فرانسوی ها برای خیساندن نصف نان باگت در یک فنجان بزرگ شیرقهوه 

به عنوان یک عالقه سنتی باعث شده هر نفر در این کشور حداقل 
182 باگت در سال مصرف کند.



يادداشت مهمان

کارهای ممنوعه پوستی در پاییز

خطاهای رايج پوستی در پايیز

نیمی از بشقاب تان، 
سبزی باشد!

غذا،  جهانی  روز  آستانه  در  همیشه 
با  مختلفی  تغذیه ای  توصیه های 
مردم  سراسر  به  متفاوت  شعارهای 
بتوان  شاید  می شود.  تاکید  جهان 
اندام،  تناسب  به حفظ  توصیه  گفت 
یکی از مهم ترین توصیه های تغذیه ای 
برای حفظ سالمت عمومی بدن است. 
از مهم ترین راه ها برای حفظ تناسب 
اندام می توان به اصالح الگوی تغذیه ای 
اشاره کرد. به این صورت که اگر شما 
بخواهید تناسب اندام همراه با سالمت 
داشته باشید، باید سعی کنید تا جایی که 
ممکن است، قند و شکر و فراورده های 
حاوی آنها را از رژیم روزانه تان حذف 
قابل توجه  کاهش  باشد  یادتان  کنید. 
مصرف غذاهای چرب و سرخ کرده، 
از دیگر راه های موثر در حفظ تناسب 

اندام است.
مورد موثر دیگری که باید به آن اشاره 
میوه ها و  افزایش مصرف آب،  کنیم 
سبزی های تازه در طول روز است. از 
همین امروز، الگوی غذایی خود را در 
وعده های اصلی به گونه ای بچینید که 
حداقل نیمی از بشقاب شما متشکل 
از انواع سبزی ها یا صیفی های بخارپز 
باشد. مصرف انواع ساالد بدون سس 
یا سبزی خوردن، قبل یا همراه با غذا 
نیز از دیگر روش های کارآمد در حفظ 
تناسب اندام خواهد بود. اگر سعی کنید، 
جای بیشتری را در رژیم غذایی تان به 
سبزی های تازه یا بخارپز اختصاص 
دهید، عالوه بر تناسب اندام به حفظ 
چربی  فشار،  تنظیم  و  قلب  سالمت 
و قندخون بدنتان هم کمک خواهید 

کرد.
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1. بهتر است، افراد گیاهخوار حواس شان به دریافت 
پروتئین در برنامه غذایی باشد. حاال که قرار نیست 
انواع  از  استفاده  است  بهتر  کنید،  مصرف  گوشت 
سویا،  برپایه  فراورده های  دانه ها،  مغزها،  حبوبات، 
روزانه خود  رژیم  در  را  قارچ  و  لبنیات  تخم مرغ، 

داشته باشید.
2. اگر جزو گیاهخوارانی هستید که شیر و فراورده های 
کافی  کلسیم  دریافت  برای  نمی کنند،  لبنی مصرف 
برای حفظ سالمت استخوان ها و دندان ها حتما سایر 

منابع دریافت کلسیم مانند سبزی های برگ سبز تیره، 
شیر سویا، پنیر توفو، آب پرتقال و غالت صبحانه 
می توانید  شما  کنید.  استفاده  را  کلسیم  با  غنی شده 
مصرف مکمل کلسیم را با نظر پزشک خود در برنامه 

روزانه یا هفتگی تان داشته باشید.
3. سعی کنید میان سبزی های مختلف، سبزی هایی 
با رنگ های متفاوت را استفاده کنید تا ویتامین های 
مصرف  حالت  بهترین  برسند.  بدنتان  به  مختلف 
سبزیجات و حبوبات برای شما افراد گیاهخوار، این 

است که آن را با یک منبع غالت سبوس دار ترکیب 
کنید، مثال توصیه می شود انواع سبزی ها، صیفی ها یا 
حبوبات را همراه با برنج قهوه ای، ماکارونی قهوه ای یا 

نان سبوس دار در رژیم روزانه تان بگنجانید.
4. اگر محدودیتی برای مصرف فراورده های دامی 
غیرگوشتی مانند شیر، لبنیات، عسل و تخم مرغ ندارید 
حتما به صورت روزانه این فراورده ها را کنار غذای 
اصلی خود استفاده کنید تا دچار کمبود ویتامین های 
گروه B، مخصوصا ویتامین B12، و زینک نشوید.

از  مقداری  میان وعده،  به عنوان  می توانید  شما   .5
کنید.  مصرف  و  ترکیب  عسل  با  را  خام  مغزهای 
گاهی هم مقداری از پنیر دلخواه خود را روی ساالد 
سبزیجات رنده و مصرف کنید. استفاده از تخم مرغ هم 
که در بیشتر غذاها ساده و کاربردی است. فراموش 
نکنید مصرف آب سبزیجات تازه یا آب مرکبات در 
طول روز به جذب بهتر آهن موجود در غذاهایی 

که می خورید، کمک می کند.

5 توصیه به گیاهخواران

نگاه متخصص تغذیه

دکترمجیدحاجیفرجی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1. اگر می خواهید خامه در استراگانف شما نبُرد و طعم 
خوشایندتری بگیرد، بهتر است قبل از افزودن آن به سس 

استراگانف، خامه را به دمای محیط برسانید.
2. برای ایجاد طعم جذاب تر در انواع استراگانف های 
حاوی گوشت یا بدون گوشت می توانید به جای روغن 
از  بیش  را  آن  که  به شرطی  البته  کنید.  استفاده  کره  از 

اندازه حرارت ندهید.
3. معموال برای ایجاد عطر بیشتر در استراگانف های اصیل، 
مقدار بسیار کمی فلفل دلمه ای خالل شده )به صورت کامال 

نازک( به این غذا اضافه می کنند.
4. اگر عطر فلفل دلمه ای را دوست دارید و حضور آن 
را در استراگانف نمی پسندید، می توانید از پودر پاپریکا 

به جای فلفل دلمه ای تازه کمک بگیرید.
بیشتر  باعث  ابعاد یکسان  با  5. خرد کردن سبزیجات 
شدن جذابیت ظاهری استراگانف می شود. بنابراین بهتر 
است قارچ ها به صورت ورقه و پیازها حتما به صورت 

خاللی باشند.
6. میان انواع سبزیجات مختلف، سبزی هایی مانند هویج 
و فلفل دلمه ای برای افزودن به استراگانف گیاهی مناسب 
هستند و شما می توانید غذای خود را با یک عدد برگ بو 
خوش بوتر کنید. البته باید برگ بو را قبل از سرو غذا از 

آن خارج کرده باشید.
7. اگر می خواهید استراگانف را با خامه معمولی آماده کنید، 
بهتر است خامه ای که به دمای محیط رسانده اید را با مقداری 

شیر رقیق و سپس به سایر مواد غذایی خود اضافه کنید.
8. اگر قرار است بیف استراگانف تهیه کنید، بهتر است 
گوشت آن را از حدود یکی- دو ساعت قبل با کره، نمک 

و فلفل سیاه طعم دار کنید.

سامانگلریز/مدرس آشپزی

8 راز پخت استراگانف

پیشنهادی پرفیبر برای گیاهخواران و سالمندان

بفرمایید استراگانف گیاهی
جزو  استراگانف 
رایج ترین و محبوب ترین 
است  روسی  غذاهای 
که طرفداران زیادی در 
سراسر جهان دارد. برخی از افراد گیاهخوار 
تمایل به مصرف این غذای خامه ای و 
خوشمزه دارند و نمی دانند که می شود آن 
را به صورت کامال گیاهی و بدون گوشت 
نیز تهیه کرد. استراگانف گیاهی، عالوه بر 
افراد گیاهخوار، برای سالمندان هم مفید 
است زیرا فیبر فراوانی دارد و مصرف آن 
باعث ناراحتی دستگاه گوارش نمی شود.

چند کالری؟
 1575 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت تقسیم 
کردن غذای تهیه شده میان 4 نفر به هر یک 
از آنها، 394 کیلوکالری انرژی خواهد رسید. 
البته در صورتی که این غذا را با یک بشقاب 
ساالد سبزیجات میل کنید، به ازای هر لیوان 
سبزی های خام خردشده، 25 کیلوکالری باید 

به عدد یادشده افزود.

 ارزش تغذیه ای
هر عدد از این غذا حاوی حدودا 18 گرم 
چربی )3 گرم چربی اشباع(، 9 گرم فیبر، 
55 گرم کربوهیدرات، 12 گرم پروتئین، 70 
میکروگرم فوالت، 2 میلی گرم کلسترول، 5 
 5 ،A گرم قند، 80 واحد بین المللی ویتامین
میلی گرم ویتامین C، 80 میلی گرم کلسیم، 3 
میلی گرم آهن، 310 میلی گرم سدیم و 668 

میلی گرم پتاسیم است.

با چی؟
بهترین همراه برای انواع استراگانف، ساالد 
کاهویی است که با روغن زیتون، سرکه 
بالزامیک یا سرکه سیب طعم دار شده باشد. اگر 
تمایل به مصرف نوشیدنی همراه با استراگانف 
گیاهی دارید، پیشنهاد می کنیم مقداری نعناع 
تازه و کوبیده را با کمی عسل مخلوط کنید و 
داخل آب گازدار بریزید. افزودن 2 تکه یخ به 
این نوشیدنی، آن را بسیار جذاب تر می کند. 
شما می توانید در صورت تمایل، یک ظرف 
ریحان تازه کنار استراگانف گیاهی خود داشته 
باشید. عالوه بر این، اگر نگران اضافه وزن 
نیستید، می توانید کمی سیب زمینی خاللی 
بسیار نازک و سرخ کرده هم با استراگانف 

گیاهی خود سرو کنید.

پیشنهاد
افراد گیاهخوار می توانند به جای خامه معمولی 
از خامه های ترش گیاهی که در فروشگاه های 
عرضه محصوالت گیاهی یافت می شوند، 
برای تهیه این غذا کمک بگیرند. خبر خوب 
اینکه در صورت استفاده از خامه ترش گیاهی 
به جای خامه معمولی، میزان کلسترول این 
غذا به صفر خواهد رسید. هرچند استراگانف 
جزو غذاهایی است که باید در لحظه، طبخ 
و مصرف شوند اما اگر مجبور بودید اضافه 
این غذا را در یخچال نگهداری کنید، هنگام 
گرم کردن مجدد آن و به منظور حفظ بافت 
مطلوب غذا می توانید نصف لیوان شیر قبل 
از گرم کردن به آن اضافه کنید. اگر اضافه وزن 
ندارید، افزودن حداقل یک پیمانه پنیر پارمسان 
به این استراگانف گیاهی را به شما توصیه 
می کنیم. این کار باعث افزایش جذابیت طعم 

این غذا خواهد شد. 

طـرز تـهـیـه

1. برای آماده  کردن این غذا ابتدا یک قابلمه آب را جوش بیاورید و پاستاهای قهوه ای و پیچی خود را براساس دستورپختی که روی 
بسته پاستا نوشته، به مدت کافی بجوشانید.

2. زمانی که پاستا درحال جوشیدن است، روغن را در تابه نچسبی بریزید و تابه را روی حرارت متوسط قرار دهید تا روغن کامال گرم شود.

3. بعد از گرم شدن روغن، پیازهای خاللی را به تابه اضافه کنید و اجازه بدهید پیازها کامال نرم شوند. این مرحله حدود 5 تا 7 دقیقه زمان می برد.
4. بعد از نرم شدن پیازها، سیر له شده و قارچ را به تابه اضافه کنید و حدود 7 دقیقه دیگر به مواد تابه اجازه حرارت دیدن بدهید تا 
قارچ ها کامال نرم و آب داخل تابه کشیده شود. در این مرحله می توانید 2 دقیقه زمان اضافی برای طالیی تر شدن سطح قارچ ها و 

پیازها در نظر بگیرید.
5. حاال نوبت آن رسیده که آرد را به سایر مواد تابه اضافه کنید و حدود 1 دقیقه تمام مواد را با یکدیگر هم بزنید تا آرد کامال جذب 

ورقه های قارچ و پیاز شود.
6. سرکه سفید، آب سبزیجات و سس خردل را در ظرف جداگانه ای با یکدیگر ترکیب کنید و ترکیب آنها را به مواد داخل تابه بیفزایید.
7. حرارت زیر تابه را زیاد کنید تا مایعات داخل آن به جوش بیایند. سپس حرارت را تا حد متوسط پایین بیاورید و حدود 5 دقیقه 

اجازه بدهید تا تمام مواد به خوبی با یکدیگر بجوشند و عالوه بر غلیظ شدن سس، طعم یکدیگر را جذب کنند.
8. تابه را از روی حرارت بردارید و بالفاصله خامه، نمک و فلفل را به سایر مواد بیفزایید و آنها را خوب هم بزنید تا سس یکدستی داشته باشید.
9. حاال می توانید پاستایی که کامال پخته آبکش کنید و بعد از کشیده شدن کامل آب پاستاها، آنها را داخل تابه بریزید و تفت مختصری 

به تمام مواد بدهید.
10. بعد از سرو این غذا می توانید جعفری های ساطوری شده را به عنوان تزئین روی آن بپاشید.

11. بهتر است این غذا برای یک وعده و به صورت کامال گرم سرو شود.

 ترجمه:
ندا احمدلو

پیشنهاد سرآشپز

/15 آماده می شود

/25 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.
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مواد الزم )برای 4 نفر(
كیلوكالري640گرم250پاستای قهوه ای پیچی
كیلوكالري270قاشق غذاخوری3روغن زیتون فرابکر

كیلوكالري15دوسوم لیوانپیاز خاللی
كیلوكالري5حبه3سیر له شده

كیلوكالري100گرم450قارچ ورقه شده

كیلوكالري25قاشق غذاخوری2آرد

كیلوكالري0لیوان0/5سركه سفید

كیلوكالري50لیوان1/5آب سبزیجات كم نمک

كیلوكالري5قاشق غذاخوری1سس خردل

كیلوكالري450لیوان0/5خامه

كیلوكالري0یک چهارم قاشق چای خورینمک

كیلوكالري0یک چهارم قاشق چای خوریفلفل سیاه تازه ساییده شده

كیلوكالري5قاشق غذاخوری1جعفری تازه و ساطوری شده

داروخانهشبانهروزی
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نمایندگیمعتبرترینبرندهایآرایشی
مشاورهداروییتوسطدکترداروساز

نشانی: شمیران، چیذر، میدان امامزاده
تلفن: 22233774ـ22674340

8 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا
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7 رژیم الغری که در سال 2018 میالدی به عنوان بدترین ها اعالم شدند

رژیم های ممنوعه
اگر قصد دارید در روزهای 
الغری  رژیم  آینده، 
بهتر  بگیرید،  خودسرانه 
است بدانید بر اساس اعالم 
سازمان بهداشت جهانی و انجمن متخصصان 
تغذیه آمریکا فقط 5 درصد از افرادی که رژیم 
الغری خودسرانه می گیرند، موفق به کاهش 
وزن می شوند و بیش از 70 درصد از افراد دچار 
عوارض ناشی از این رژیم ها خواهند شد. یکی 
از دالیل رواج رژیم های خودسرانه، در دسترس 
بودن برنامه غذایی برخی از رژیم های معروف 
در اینترنت است. متخصصان تغذیه با بررسی 
انواع رژیم های معروف، فهرست 7 مورد از 
بدترین رژیم های الغری سال 2018 میالدی 
را اعالم کرده اند که در ادامه با این رژیم های 

غذایی نادرست بیشتر آشنا می شوید.

1. رژیم آلکاالین: رژیم آلکاالین یا »آلکاالین اسید«، 
نوعی رژیم الغری برای کنترل تعادل pH بدن است. 
بر اساس این رژیم غذایی باید حجم مصرف غذاهای 
قلیایی مانند انواع سبزی ها، بادام و فراورده های 
سویا در رژیم روزانه به شدت افزایش پیدا کند 
و فرد رژیم گیرنده کمتر از خوراکی های اسیدی 
مانند گوشت قرمز، غذاهای دارای گندم و لبنیات 
استفاده کند. محققان بر این باورند این رژیم هیچ 
پایه و اساس علمی ای ندارد و فقط به دلیل ساده 
بودن می تواند باعث جلب نظر افراد دارای اضافه وزن 
شود. یادتان باشد این رژیم شما را با کمبودهای 
تغذیه ای شدید، کم خونی، ریزش مو و مشکالت 
مربوط به استخوان و دندان ها مواجه خواهد کرد.

2. رژیم پالئو: رژیم پالئو یا رژیم عصر حجری، 
نوعی رژیم غذایی است که براساس آن فرد 
رژیم گیرنده باید هرچه انسان های اولیه مصرف 
می کرده اند را مصرف کند و هرچه آنها در برنامه 
غذایی نداشته اند را کنار بگذارد. براساس این رژیم، 
شکر، غالت، محصوالت لبنی و بقوالت باید از 
رژیم غذایی کنار گذاشته شوند و به جای آنها 
مصرف گوشت قرمز، ماهی، میوه ها و سبزی ها 

کامال آزاد است. متخصصان بر این باورند سطح 
فعالیت فیزیکی انسان امروزی با انسان عصر حجر 
کامال متفاوت است و شاید این رژیم بتواند در 
کوتاه مدت باعث کاهش وزن شود اما روآوردن 
به آن در بلندمدت می تواند مشکالت متعددی 
مانند کمبود کلسیم و افزایش کلسترول خون را 

برای فرد رژیم گیرنده در پی داشته باشد.

3. رژیم خام گیاهخواری: این رژیم برای کاهش 
وزن، زمانی رایج شد که چهره های برجسته ای 
مانند مگان فاکس و اسکارلت جوهانسون اعالم 
کردند برای تناسب اندام خود به خام گیاهخواری 
رو آورده اند. داشتن رژیم خام گیاهخواری برای 
مدت بسیار کوتاه 3-1 روزه یا یکی- دو روز 
در هفته هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نمی کند 
اما اصرار به پیگیری این رژیم در طوالنی مدت 
می تواند شما را در معرض ابتال به افت قندخون، 
کم خونی، کمبود ویتامین B12  و کمبود کلسیم 

و زینک قرار دهد.

4. رژیم اتکینز: این برنامه غذایی از دیگر 
برنامه های نادرست جهانی است که طرفداران 

زیادی در فضای مجازی دارد. برنامه این رژیم 
غذایی به شما قول می دهد از طریق کاهش شدید 
مصرف کربوهیدرات ها، حدود 7 تا 8 کیلوگرم از 
وزن خود را در طول 2 هفته کم کنید. بر اساس این 
رژیم، شما باید حجم مصرف پروتئین هایی مانند 
گوشت قرمز، تخم مرغ و ماهی را شدیدا در برنامه 
غذایی خود باال ببرید و عالوه بر کربوهیدرات ها، 
حجم محدودی از سبزی ها یا میوه ها را مصرف 
کنید. شاید این رژیم غذایی بتواند در کوتاه مدت 
باعث کاهش وزن سریع شما شود اما عوارضی 
مانند خشکی پوست، ریزش مو، برگشت سریع 

اضافه وزن و افزایش کلسترول خواهد داشت.

5. رژیم کتوژنیک: شعار رژیم کتوژنیک که 
برخی به آن رژیم »کتو« هم می گویند، این است که 
»برای سوزاندن چربی ها چربی بخورید!«. براساس 
این رژیم، اگر شما می خواهید خلق وخوی خود 
را باال ببرید، انرژی و توان ذهنی تان را تقویت کنید 
و چربی بیشتری بسوزانید، باید حجم بیشتری از 
چربی ها را در طول روز استفاده کنید. در رژیم 
غذایی کتوژنیک، مصرف کربوهیدرات ها شدیدا 
کم و استفاده از میوه ها ممنوع می شود. در این رژیم 

شما اجازه دارید فقط میوه های چربی مانند آووکادو 
مصرف کنید. بر اساس رژیم کتو، استفاده از انواع 
گوشت، لبنیات پرچرب، روغن های گیاهی دارای 
چربی اشباع مانند روغن نارگیل و سس های ساالد 
پرچرب توصیه می شود. متخصصان تغذیه، پیروی 
از این رژیم را حتی برای دوره های کوتاه مدت نیز 
توصیه نمی کنند زیرا این رژیم غذایی به هیچ عنوان 
برای سالمت قلب مفید نیست و می تواند عوارض 

فراوانی برای بدن داشته باشد.

6. رژیم مکمل های غذایی کیتی پِری: بسیاری 
از افرادی که اهل دنیای موسیقی پاپ هستند، 
کیتی پِری یا همان کیتی پرایس، خواننده مشهور 
آمریکایی را به خوبی می شناسند. زمانی که این 
خواننده جوان درباره رازهای تناسب اندام خود 
با رسانه های رسمی صحبت کرد، بسیاری از 
خانم ها تمایل به پیروی از رژیم روزانه او برای 
الغر شدن پیدا کردند. براساس رژیم غذایی کیتی 
پری، نوشیدنی ها باید به عنوان جایگزین صبحانه، 
ناهار یا شام برای رساندن آب به بدن در برنامه 
غذایی جا بگیرند. کیتی پری در سایت رسمی 
خود از نوشیدنی های خاصی که باعث تقویت 

عضالت و کاهش ولع به خوردن هله هوله ها 
می شود، نام برده است. براساس اعالم انجمن 
رژیم غذایی بریتانیا، شاید روش این خواننده 
جوان باعث کاهش وزن سریع شود اما این کاهش 
وزن به دلیل سرکوب اشتها به هیچ عنوان باثبات 
نخواهد بود و به مرور زمان سالمت فرد را به 

خطر خواهد انداخت.

7. رژیم پیوپی: کسانی که رژیم پیوپی را برای 
اولین بار در سطح جهان مطرح کردند و با معرفی 
آن نیز طرفداران زیادی برای خود به دست آوردند، 
مدعی هستند برنامه رژیمی آنها عالوه بر کاهش 
وزن، کاهش احتمال ابتال به دیابت نوع 2 را هم 
ایجاد می کند. جالب است بدانید نام رژیم پیوپی از 
دهکده ای ملقب به سالم ترین دهکده دنیا در ایتالیا 
گرفته شده که بیشتر مردم آنها باالی 100 سال عمر 
می کنند. براساس رژیم پیوپی، مصرف ماهی های 
چرب، سبزی ها، مغزها و دانه های خام بسیار زیاد 
است. در این رژیم غذایی، از کربوهیدرات کم 
استفاده می شود و دوره های ممنوعیت استفاده از 
گوشت قرمز، برنج، نان، سیب زمینی و شیرینی ها در 
این برنامه غذایی وجود دارد. براساس رژیم پیوپی، 
مصرف باالی چربی ها و استفاده از روغن نارگیل 
به عنوان یک روغن اشباع مانعی ندارد. از این رو، 
متخصصان تغذیه کلیت این رژیم را به عنوان یک 
رژیم غذایی کامال سالم برای کاهش وزن توصیه 
نمی کنند و هشدار می دهند چیدن برنامه غذایی 

براساس این نوع رژیم رایج نباید مداوم باشد.
Live Strong :منبع

 ترجمه: ندا 
احمدلو

کاهش وزن تنها کم شدن وزن یا سایز 
نیست. بهتر است بدانید شاید وزن یا 
سایز شما با پیروی از یک رژیم الغری 
اینترنتی مشهور تا حد قابل توجه و در 
مدت  کوتاهی پایین بیاید اما حتما این 
کاهش وزن همراه با حفظ سالمتتان 
نخواهد بود؛ یعنی عامل اضافه وزن یا 
عامل بیماری زای ناشی از اضافه وزن 
با کاهش وزن خودسرانه، غیرعلمی 

و غیراصولی از بین نخواهد رفت.
انواع بدخوری ها یا کم خوری هایی که 
در اثر رژیم های تبلیغاتی به صورت 
الگوی روزانه فرد درمی آیند، نه تنها 
باعث رفع چربی های مقاوم موضعی 
نمی شوند، بلکه بدن را در وضعیت 
اضطرار قرار می دهند. در این حالت، 
عروق،  گرفتگی  به  ابتال  احتمال 
افزایش فشارخون، باال رفتن چربی 
خون، اختالل در عملکرد لوزالمعده 
و دیابت نوع 2 برای فرد رژیم گیرنده 

ایجاد خواهد شد.
که  عمومی  رژیم های  کلی،  به طور 
به  توجه  با  و  انفرادی  به صورت 
شیوه زندگی یا شرایط فردی توسط 
تعادل  نمی شوند،  تجوز  متخصص 
الزم را از نظر وجود ریزمغذی های 
مختلف ندارند و تنوع غذایی متعادل 
در آنها رعایت نشده است. این رژیم ها 
می توانند عالوه بر عوارض ذکرشده 
بدن، کاهش  باعث تحلیل عضالت 
اختالالت  ایجاد  استخوان ها،  تراکم 
افزایش  و  دهان  بد  بوی  عصبی، 
ریزش موها یا کم خونی های ماندگار 

هم بشوند.
با این حساب، می توان ادعا کرد هر نوع 
کاهش وزنی از نظر علمی قابل قبول 
نخواهد بود و برای کاهش وزن حتما 
مراجعه به متخصص تغذیه و گرفتن 

برنامه غذایی انفرادی ضروری است.

رژیم انفرادی بگیرید!

نگاه متخصص تغذیه
 دکتر 

سیدضیاءالدین 
مظهری

دانشیار دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

داشتن رژیم خام گیاهخواری برای مدت 
بسیار کوتاه 3-1 روزه یا یکی- دو

روز در هفته هیچ مشکلی برای فرد 
ایجاد نمی کند اما اصرار به پیگیری 

این رژیم در طوالنی مدت می تواند شما 
را در معرض ابتال به افت قند خون، 

کم خونی، کمبود ویتامین B12  و کمبود 
کلسیم و زینک قرار دهد



: آقای دکتر! خانم ف.م اشاره ای به 
ناگهانی  افزایش وزن  رها کردن ورزش و 
این  چرا  شما،  نظر  به  داشتند.  آن  از  بعد 
اتفاق می افتد و برای پیشگیری چه باید کرد؟
فعالیت فیزیکی باید همیشه وجود داشته باشد. 
البته اگر خارج از حد طبیعی باشد و مثال فردی 
به جای 30 دقیقه ورزش، 2 ساعت ورزش 
کند، با کم کردن زمان ورزش برای پیشگیری 
از افزایش وزن، قاعدتا باید میزان ورودی را 

کاهش داد تا وزن ثابت بماند و زیاد نشود.
: در مورد رژیم غذایی سابق این 
خانم چه نظری دارید؟ مشکل از کجا بود؟
ثابت نگه داشتن  برای  خیلی شفاف بگویم، 
وزن و تناسب اندام باید رژیم هله هوله خوردن 
حالت  از  را  آن  حداقل  یا  بگذاریم  کنار  را 
غذایی ای  رژیم  در  من  کنیم.  خارج  معمول 
رژیم  یکبار  هفته   2 هر  می کنم،  تجویز  که 
چیتینگ می گذارم که در آن هله هوله خوری 

آزاد است. نکته دیگری که در مورد هله هوله 
باید بدانید اینکه مثال در مورد چیپس و پفک 
اول و انتهای خوردن لذت بخش است پس به 
جای یک پاکت چیپس مقدار کمی در کاسه 

بریزید و آن را با لذت بخورید.
: خانم ف.م اشاره داشتند که مغزشان 
از قالب قبلی خارج شده و این تغییر رفتار 
باعث تغییر در شیوه تغذیه و کاهش وزنشان 

شده است. شما چه نظری دارید؟
می شود.  مقدار  اصالح  باعث  رفتار  اصالح 
این جمله  بارها گفته شده و نکته ای کلیدی 
است. وقتی رفتار تغذیه ای فردی تغییر می کند، 
مقدار مصرف مواد غذایی اش هم تغییر می کند. 
به  میل  می گیرد  پیش  را  درستی  رژیم  وقتی 
از  بسیاری  پایین می آید.  هله هوله خوری هم 
مراجعان من بعد از مدتی حتی در روز چیتینگ 
هم عالقه ای به مصرف تنقالت ندارند. کسانی 
که جلوی شیرینی فروشی پایشان شل می شد، 

بعد از تغییر شیوه تغذیه از بوی شیرینی بدشان 
می آید. در کل، تغییرات هم فیزیولوژیک خواهد 

بود و هم روانی!
: فلسفه روز چیتینگ یا همان رژیم 

شوک چیست؟
دالیل گوناگونی دارد زیرا شوک کالری باعث 
می شود بدن با کالری پایین عادت به کاهش 

متابولیسم پیدا نکند. رسیدن بیمار به ترجیحات 
غذایی و پاسخ دادن به هوس ها نیز کمک کننده 

خواهد بود.
: در مورد دستگاه های الغری هم 

برایمان توضیح دهید.
دارند.  مختلفی  مکانیسم های  دستگاه ها 
سلولی،  انجماد  یا  کردن  فریز  مثال،  به طور 
رادیوفرکوئنسی که کنار الغری موضعی برای 
لیفتینگ و پیشگیری از افتادن پوست و رفع 
سلولیت کاربرد دارد و کویتیشن که با امواج 
در  حباب  ایجاد  با  و  می کند  کار  فراصوت 
سلول چربی باعث ترکیدن و دفع آن از طریق 
LPG سیستم  می شود. سیستم  لنفی  سیستم 
رولینگ وکیوم دارد و EMS تحریک الکتریکی 
عضالت و سیستم ورزشی است. این کار به 
نوعی آموزشی است و فرد در 20 دقیقه 800 
تا 1000 کیلوکالری مصرف می کند و  من کنار 

رژیم غذایی آن را توصیه می کنم.

تاکید دکتر محمدحسن ابوالحسنی به سوژه  »میزگرد تغذیه«
اصالح رفتار، اصالح مقدار را در پی دارد!

نگاه متخصص تغذیه

بسیاری از افرادی که اضافه وزن دارند همیشه در طول زندگی 
تالش کرده اند وزنشان را پایین بیاورند یا حداقل ثابت نگه دارند 
ولی این کار بدون داشتن شیوه زندگی سالم ممکن نیست. در 
این میان، دانش کافی در مورد گروه بندی مواد غذایی و آشنایی 
با هرم غذایی از ضروریات است. بسیاری از ما صبحانه، ناهار و در اغلب موارد 
شام را به این امید که الغر شویم، حذف می کنیم اما کنار آن هله هوله ها گاهی به 
جای اینکه در رأس هرم غذایی باشند و حداکثر یک یا دو بار در ماه مصرفشان 
کنیم در پایه هرم قرار می گیرند و به ماده غذایی روزانه تبدیل می شوند. مهمان 
»میزگرد تغذیه« این هفته ما سوژه جالبی است که پیشنهاد می کنم حتما شرح 

حال ایشان و توصیه متخصصان را درباره ایشان بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

: در این مدت کوتاه چطور سایز کم کردید؟
EMS به کمک رژیم الغری اصولی و کار با دستگاه

: چه جالب! از اول ماجرا برایمان بگویید و اینکه 
چطور با کار این دستگاه آشنا شدید؟

در اینترنت دنبال راه های الغری بودم و دستگاه های الغری را 
جستجو می کردم که به سایت یک مشاور تغذیه برخوردم و 
تصمیم گرفتم برای مشاوره دستگاه بروم. در طول مشاوره به 
من گفته شد تنها استفاده از دستگاه فایده ای نخواهد داشت 
و الزم است کنار رژیم غذایی اصولی و ورزش در صورت 

تمایل این دستگاه را هم استفاده کنم.
: چقدر اضافه وزن داشتید؟

 70 کردم،  مراجعه  مطب  به  وقتی  سانتی متر،   155 قد  با  من 
کیلوگرم بودم و اصال برایم قابل تحمل نبود. همیشه در رژیم 
بودم و سعی می کردم شام نخورم تا وزنم ثابت بماند اما فایده ای 
نداشت. وقتی خورد و خوراکم را با خواهرم مقایسه می کردم، 
می دیدم واقعا چیزی نمی خورم اما وزنم افزایش پیدا می کند. 
البته من چند سال پیش والیبال بازی می کردم و به محض رها 

کردن ورزش، 10 کیلوگرم به وزنم اضافه شد.
: چطور چیزی نمی خوردید و وزنتان باال می رفت؟
مشکل از هله هوله بود. من عاشق چیپس و پفک و شیرینی بودم 

و حتی سر بیشتر خوردن با دخترم بحثمان می شد و مسابقه 
می دادیم. اگر کیکی می خریدم، باید همه آن را می خوردیم و 
نمی شد رهایش کنم. اهل ماست و ساالد و سبزی نبودم و غذایم 
کم بود اما مواد غذایی بی ارزش اما پرکالری زیاد مصرف می کردم.

تغذیه چه شیوه ای  با متخصص  از مشاوره  بعد   :
را دنبال کردید؟

لبنیات وارد برنامه غذایی ام شد و وعده های غذایی ام برحسب 
سن و نیاز بدنم ارائه شد. حاال می دانم اگر فعالیتی ندارم واقعا 
مصرف  نیست.  هم  برنج  پر  بشقاب  یک  خوردن  به  نیازی 
هله هوله هایم بسیار کم شده و 2 بار در ماه رژیم شوک دارم 
و می توانم چیپس و پفک بخورم ولی واقعا دیگر میلی ندارم. 
همراه با چای بیسکویت ساقه طالیی می خورم که همان برایم 
کفایت می کند. احساس می کنم فرمان مغزم تغییر کرده است.

: عادت هایی که داشتید هم تغییر کرد؟
شیوه درست غذا خوردن را یاد گرفته ام. قبال خیلی سریع غذا 
می خوردم اما حاال آرام و بدون ولع می خورم. آب نوشیدن 
قبل از غذا، کمک زیادی به من کرده و میوه و سبزی هم وارد 

برنامه ام شده است.
: در حال حاضر ورزش هم می کنید؟

نه، البته آنالیز بدنم نشان داده دچار کاهش عضالت هستم و قرار 

شد پروتئین بیشتری دریافت کنم و پیاده روی روزانه داشته باشم 
اما من در کل عالقه ای به راه رفتن در محل های عمومی ندارم 
و ترجیح دادم در مطب از دستگاه EMS و RF استفاده کنم.

: موثر بود؟
عالی بود. در این مدت 3 کیلوگرم وزن کم کردم و 5 سانتی متر 

 از دور کمرم کم شد.
: چقدر از دستگاه استفاده کردید؟

هفته ای 2 جلسه
: کاهش وزن چه تاثیری در زندگی تان گذاشت؟

اضافه وزن خیلی از نظر روانی اذیتم می کرد. وقتی می نشستم، 
شکمم افتاده بود و همسرم که وزن متعادلی دارد مرتب می گفت 
این چه اوضاعی است و مراقب اضافه وزنت باش. رفتار او 

در درجه اول تحریکم کرد تا برای کاهش وزن اقدام کنم.
: پیش از این رژیم نگرفته بودید یا داروی الغری 

مصرف نمی کردید؟
دمنوش های الغری و قرص الغری خوردم اما فایده ای نداشت. 
تنها قرص قهوه سبز و ونوستات تجویز  آقای دکتر  بار  این 

کردند که کمک کننده بود.
: رژیم را باید ادامه بدهید؟

بله، البته با هدف افزایش حجم عضالت و افزایش آب بدن

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن خانم ف.م با حضور
دکتر محمدحسن ابوالحسنی متخصص تغذیه

دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی و
دکتر پروین ناظمی روان شناس

کاهش 2 سایز
در 3 ماه

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

خانم ف.م  که در عرض3 ماه 3 کیلوگرم وزن و 2 سایز کم کرده، می گوید:
متاسفانه، کم می خوردم ولی چاق می شدم!

برای ثابت نگه داشتن 
وزن و تناسب اندام باید 
رژیم هله هوله خوری را 
کنار بگذاریم یا حداقل 
آن را از حالت عادی خارج کنیم. من 
در رژیم غذایی که تجویز می کنم 
هر 2 هفته یکبار یک رژیم چیتینگ 
می گذارم که در آن هله هوله خوری 
آزاد است

با خواندن شرح حال مهمان »میزگرد تغذیه« به یاد مراجعه کننده ای 
افتادم که چند روز پیش به مطبم آماده بود. زن و شوهری که مرد دچار 
اضافه وزن شده بود اما خانم همچنان بعد از ازدواج تناسب اندامش 
را حفظ کرده بود. بعد از 7 سال ازدواج، این خانم تنها به دلیل اضافه 
وزن باالی همسرش و بی توجهی او به این موضوع قصد طالق داشت.
باید بپذیریم بعد از ازدواج با تغییر شرایط ممکن است تغییراتی در 
زن یا مرد به وجود آید ولی تغییرات در شرایط طبیعی قابل قبولند و 
بیش از آن آثار منفی بر زندگی زن وشوهر خواهند گذاشت. اندام 
یک فرد جزو مسائلی است که در روابط اجتماعی او تاثیرگذار است 
و ابراز نظر اطرافیان و ناهماهنگی اندام زن و شوهر به چشم مردم 
جامعه می آید و حرف و حدیث ها باعث می شود مردی که همسری 

با اضافه وزن باال دارد یا برعکس به مرور از همسرش زده شود.
امروزه مثل گذشته نیست که موضوع تناسب اندام خیلی به چشم 
نیاید. در گذشته طبیعی بود که خانم ها بعد از ازدواج و مخصوصا با 
بچه دار شدن چاق می شدند و خود را وقف خانه و همسر و بچه ها 
کردن باعث می شد این موضوع خیلی به چشم نیاید و توجیه پذیر 
باشد اما در جامعه کنونی نسل حاضر به مراقبت از خود و تناسب 
اندام اهمیت زیادی می دهند و حتی این موضوع یکی از مالک ها 
در انتخاب همسر است. در چنین شرایطی چاق شدن مفرط بعد 
از ازدواج می تواند آثار منفی قابل مالحظه ای بر روابط زن وشوهر 
بگذارد. این آثار زمانی که یکی از دو نفر در وزن متعادل است و 
به سالمت خود اهمیت می دهد، قابل مالحظه تر خواهد بود. بنابراین 
بین همسری خدشه دار شود،  اینکه روابط  از  قبل  توصیه می کنم 
زن وشوهر هایی که اضافه وزن دارند در درجه نخست به خاطر 
سالمت خودشان هم که شده وزنشان را پایین بیاورند و در حد 
طبیعی قرار دهند. توجه به خود، یک مهارت و از اصول بهداشت 
روان است. فردی که اضافه وزن باال دارد، اعتمادبه نفس و عزت نفس 
پایینی هم دارد و این موضوع به طور حتم بر روابطش با همسر و 

اطرافیانش تاثیر منفی می گذارد.

تا چند سال پیش دستگاه بای الین برای الغری استفاده می شد. این 
دستگاه که در کشورهای غربی برای تناسب اندام خانم ها ساخته 
شده بود، با تحریک موضعی عضالت باعث افزایش قوام عضالت 
می شد. این دستگاه بسیار شبیه EMS بود، با این تفاوت که در 
بای الین ورزشکار هیچ تحرکی نداشت و روی تخت می خوابید 
تا عضالت به طور متناوب تحریک شوند. در EMS عالوه بر 
تحریک عضالت حرکت را هم داریم. پس برخالف بای الین که 

ایزومتریک بود EMS ایزوتونیک است.
EMS پدیده ای است که از قدیم در بخش بازتوانی کاربرد داشته و 
برای بیماران مبتال به سکته های مغزی یا آسیب های عصبی عضالنی 
که ضایعه باعث گشاد شدن عضالت شده و امکان تحریک آنها 
با فعالیت بدنی نیست مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش 
سعی می شود با تحریک الکتریکی عضالت به صورت موضعی، 

از الغر شدن عضالت پیشگیری شود.
چند سالی است که EMS وارد حوزه تناسب اندام و ورزش و 
 EMS فیتنس هم شده است. امروز در تحقیقات علمی مقایسه
با ورزش های قدرتی به طور جدی مطرح است و پژوهش های 
بسیاری هم در این زمینه انجام شده و بررسی ها نشان داده گرچه 
این روش موثر و قابل تایید است معایب و البته مزایایی هم دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد، مثال صرفه جویی در وقت یکی از 
مزایاست. به عالوه، فردی که از EMS استفاده می کند، می تواند در 
مدت کمتری به نتایج مورد نظر خود برسد و در وقت صرفه جویی 
کند. 20 دقیقه EMS بدون اغراق اثری مشابه یک ساعت ورزش 
قدرتی سنتی دارد. مزیت دیگر اینکه در این روش بدون اینکه 
خیلی افزایش حجم عضله داشته باشیم افزایش قدرت را داریم 
چون فیبرهای بیشتری از عضالت به شکل همزمان منقبض می شوند 
و کارایی عضالت در مقایسه با ورزش های قدرتی سنتی باالتر 
 EMS می رود. پس این روش مورد تایید است و رد نمی شود اما
گرانقیمت است و امکان استفاده از آن در طوالنی مدت وجود ندارد. 
در دوره های کوتاه می توان از آن کمک گرفت ولی در بلندمدت 
شرایط برای انجام آن وجود ندارد و وقتی بین تمرینات فاصله 
بیفتد باعث افت کارایی و توان عضالت می شود و الزم است 

همزمان با آن تمرینات دیگر را هم پیش بینی کنیم.
کاربرد EMS در دو حوزه افزایش قدرت و ترکیب بدنی است. 
در بحث قدرت EMS باعث افزایش حجم عضالنی می شود و 
در بحث تناسب اندام و ترکیب بدن باید کنار رژیم غذایی برای 
دوره های کوتاه کمک گرفته شود. البته EMS کاربرد چربی سوزی 
ندارد، بلکه با اصالح ترکیب بدنی و جمع کردن و تقویت عضالت 

باعث زیبایی و تناسب اندام می شود.
در EMS ، 3 جلسه 20 دقیقه ای در هفته دارید که طی این مدت 
6 ثانیه عضالت انتخابی تحریک می شوند و 3 ثانیه به آن استراحت 
می دهند. برقی که عضالت را تحریک می کند، فرکانس پایینی دارد 
و آسیب رسان نیست. با این وجود برای تمام افراد قابل اجرا نیست 
و افرادی که در ورزش کردن محدودیت هایی دارند در اینجا هم 
باید به محدودیت ها و ممنوعیت ها توجه کنند. به طور مثال، کسانی 
که از پیس میکر یا ضربان ساز قلب استفاده می کنند یا کسانی که 
دچار پوکی استخوان، صرع یا فشارخون باال هستند و حتی کسانی 
که زمینه حساسییت دارند، نمی توانند از این دستگاه استفاده کنند.
معموال استفاده از EMS را برای شرکت در مسابقات یا اهداف 
کوتاه مدت تناسب اندام توصیه می کنیم. دستگاه حتما باید استاندارد 
باشد و زیر نظر متخصصان مربوط استفاده شود. سالمندان نیز باید 
قبل از استفاده معاینات الزم را انجام دهند. بهترین سن برای استفاده 
از این تکنولوژی 30 تا 50 سال است و برای سالمندان و کودکان 

معموال توصیه نمی شود.

زن وشوهر باید مراقب اضافه وزنشان 
باشند

EMS را برای کوتاه مدت توصیه می کنم

 دکتر پروین ناظمی/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

 دکتر احمد باقری مقدم/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه روان شناس

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

خانم ف.م شیوه درستی از تغذیه را پیش گرفته اند. به نظر می رسد با 
تغییری که در مغزشان ایجاد شده به مضر بودن مصرف هله هوله ها پی 
برده اند و همین کاهش مصرف این گروه از خوراکی های بی ارزش اما 

پرکالری در کاهش وزنشان بسیار موثر بوده است.

عامل موفقیت؛  اصالح رفتار تغذیه ای

میزگرد تغذیه شماره ششصدوهشتادوهشت  بیست ویک مهرنودوهفت28
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سوختگیبهشیوهسریالها

10 توصیه پوستی 
برای بیماران 
سوختگی

آیا امکان درمان 
قطعی سوختگی 
صورت وجود دارد؟

دکتربهروزباریکبین/ متخصص پوست دکتررضاوقردوست/ فوق تخصص جراحی 
پالستیک، ترمیمی و سوختگی، عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاهسوم نگاهدوم

1. اگر پوست مصدوم در اثر سوختگی تاول 
زده، به هیچ عنوان تاول ها را نترکانید زیرا 
بهترین پانسمان برای زخم های سوختگی 
آنها  شدن  عفونی  از  پیشگیری  به منظور 

هستند.
2. اگر مصدوم دچار سوختگی سطحی و 
در حد قرمزی پوست شده، می توانید محل 
سوختگی را با آب سرد شستشو دهید و آن 
را با پانسمان خشک ببندید. با این کار از 
التهاب بیشتر پوست پیشگیری خواهید کرد.
3. اگر سوختگی بیمار در حد متوسط بود 
و بیمار هوشیاری کامل داشت، می توانید 
تا رسیدن اورژانس یا کادردرمانی از یک 
مسکن برای تسکین درد او کمک بگیرید. 
در سوختگی های متوسط، گاهی می توان 
محل سوختگی را تا رسیدن اورژانس با 
آب سرد شستشو داد و با پانسمان خشک 
استریل کرد اما این کار کامال به شرایط 
مصدوم شما بستگی دارد. به همین دلیل 
توصیه می شود اگر فرد آسیب دیده دچار 
سوختگی متوسط شده بود و شما با اورژانس 
تماس گرفتید، شرایط بیمار را برای مسوول 
اورژانس شرح بدهید تا در صورت نیاز 
اقدامات اولیه ای که به آنها اشاره کردیم 

را برای بیمارتان انجام دهید.
یا  عمیق  دچار سوختگی  بیمار  اگر   .4
مانند  بدن  نواحی حساس  سوختگی در 
دست، صورت، پا یا آلت تناسلی بود،  شما 
به هیچ عنوان مداخله ای انجام ندهید و تا 
مصدوم  دادن  تکان  از  اورژانس  رسیدن 
یا خوراندن ماده خوراکی به او بپرهیزید.

از  باز ناشی  5. به هیچ  وجه روی زخم 
خمیردندان،  مانند  ترکیباتی  سوختگی، 
سیب زمینی رنده شده، خیار حلقه شده و... 
قرار ندهید. همه این موارد می توانند باعث 
آلودگی و عفونت زخم های سوختگی شوند.
6. اگر بیمار سوختگی دوران نقاهت را 
پشت سر می گذارد و زخم های او نیاز به 
شستشو و پانسمان روزانه دارند، حتما از 
سرم های مخصوص شستشو استفاده کنید 
تا احتمال عفونی شدن زخم ها هرچه بیشتر 

کاهش یابد.
و  خوراکی  آنتی بیوتیک های  حتما   .7
موضعی بیمار باید به موقع و دقیق مصرف 
شوند تا احتمال عفونی شدن زخم از بین برود.
8. بیمار دچار سوختگی، مخصوصا در 
سوختگی های درجه 2 و 3، ممکن است با 
کاهش آب بدن و کم شدن تراکم عضالت 
مواجه شود. از این رو، اطرافیان باید رژیم 
غذایی این بیماران را به گونه ای طراحی 
کنند که مایعات فراوان، میوه و سبزی تازه 
و پروتئین کافی در آن وجود داشته باشد.
شده،  سوختگی  دچار  که  بیماری   .9
باشد،  شدید  سوختگی  اگر  مخصوصا 
باید عالوه بر رعایت رژیم غذایی که از 
جانب پزشک برای او تجویز می شود، حتما 
استراحت کافی داشته باشد تا روند بهبود 

وی با سرعت بهتری طی شود.
دچار سوختگی  محلی  در  فرد  اگر   .10
متوسط شد و شما دسترسی مناسب به 
رسیدن  تا  نداشتید،  اورژانس  یا  پزشک 
ماندن  منتظر  یا  درمانی  مرکز  اولین  به 
از عسل طبیعی  اورژانس،   برای رسیدن 
کمک  سوختگی  محل  پوشاندن  برای 
بگیرید. عسل طبیعی، نوعی آنتی بیوتیک 

و ترمیم کننده طبیعی زخم است.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد پوست« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد. 
شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد زيبايی« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.

در یکی از قسمت های سریال دلدادگان، 
ما شاهد این موضوع هستیم که شخصیت 
پوست  شدید  سوختگی  به رغم  فرزانه 
صورت به خارج از کشور مراجعه مي کند 
و با انجام دادن عمل جراحی با پوست و 
چهره ای کامال سالم و متفاوت به کشور 
بازمی گردد. در گذشته و در سریال تولدی 
دوباره هم این اتفاق برای شخصیت مادر 
در این سریال افتاد و طی فرایند سوختگی 
و جراحی پالستیک پس از آن، یکی از 
شخصیت های اصلی فیلم که فریبا متخصص 
بود، با چهره ای جدید که نقش آن را لعیا زنگنه 
بازی می کرد، به جمع خانواده بازگشت! 
بهتر است بدانید نمایش چنین اتفاقاتی در 
سریال های پرمخاطب تلویزیونی می تواند 
توقعی کاذب برای بیماران سوختگی ایجاد 
کند و زمانی که با واقعیت مواجه می شوند،  

دچار ناراحتی یا افسردگی شوند.
بهتر است بدانید در سوختگی صورت این 
قابل توجهی  علمی  پیشرفت های  اواخر، 
صورت  کل  بتوان  اینکه  ولی  داشته ایم، 
یا  از سوختگی درآورد  قبل  به شکل  را 
با صورت کامال سالم و جدیدی  را  آن 
جایگزین کرد، امکان پذیر نیست. اگر فردی 
دچار سوختگی پوست صورت شود، اما 
پوست اطراف صورتش مانند پوست گردن 
سالم مانده باشد، به کمک وسیله ای به نام 
اکسپندر«  »تی شو  همان  یا  »نسج گستر« 
پوست سالم را مانند بادکنک باد می کنیم 
و حجم بیشتری از پوست سالم به وجود 
می آوریم. سپس از این پوست سالم اضافی 
برای ترمیم پوست سوخته صورت استفاده 
می کنیم. حاال اگر پوست گردن هم برای 
این کار مناسب نباشد، پوست را »گرافت« 
می کنیم؛ یعنی از پوست قسمت هایی از 
بدن مانند ران یا بازوها برمی داریم و آن 
را با پوست آسیب دیده صورت تعویض 
می کنیم. حاال شما فکرش را بکنید که اگر 
از پوست گردن، ران یا بازو برای ترمیم 
پوست صورت استفاده شود، آیا می توان 
انتظار داشت حالت چهره درست مانند 
قبل از سوختگی شود؟! ضمن اینکه گاهی 
بخش هایی از پوست به دلیل حساس بودن 

اصال قابل تعویض نیست.
یک روش درمانی جدید دیگر هم وجود 
دارد که به وسیله کشت بافتی به بیماران دچار 
سوختگی کمک می کند، اما ترمیم پوست با 
روش کشت بافتی باز هم نمی تواند چهره 
بیمار را کامال به حالت اولیه خود بازگرداند.
اخیر  سا ل های  در طول  دیگر،  از طرف 
صحبت هایی درباره پیوند پوست صورت 
یا پیوند کل صورت هم شده است. انجام 
دادن چنین پیوندهایی مستلزم دریافت مداوم 
داروهای سنگین توسط بیمار است که این 
داروها می توانند عمر مفید بیمار را به 4 یا 5 
سال بعد کاهش دهند. از این رو، این روش 

درمانی هم مورد تایید نیست.
در یک کالم باید گفت پیشرفت علم در 
درمان پوست سوخته بسیار قابل توجه بوده 
و بیماران می توانند تا حد زیادی به بهبود 
پوست سوخته و آسیب دیده خود امیدوار 
باشند، اما این افراد نباید توقع داشته باشند 
پوست صورت آنها پس از درمان کامال 

شبیه روز اول خود شود.

که  می شود  ماهی  چند 
سریال  سیما،   سوم  شبکه 
»دلدادگان« را پخش می کند. 
فارغ از موضوع اصلی این 
سریال، در یکی از قسمت های آن لیندا کیانی، 
بازیگر نقش فرزانه همراه فرزند، همسر و دو 
مهمانی که در خانه دارند، دچار سوختگی 
شدید ناشی از انفجار می شود و همسر او 
)حمید گودرزی( با وجود ابراز درد شدید در اثر 
سوختگی، وی را با خودروی شخصی از محل 
حادثه دور می کند. در ادامه این ماجرا می بینیم 
که فرزانه با صورت و دستانی کامال سوخته، 
روند مراقبت بعد از سوختگی را سپری می کند 
و درنهایت برای درمان سوختگی خود به خارج 
از کشور می رود و در آنجا با جراحی پالستیک 
چهره ای کامال جدید پیدا می کند. )بازیگري 
پانته آ بهرام( بعد از دیدن این اتفاقات، شاید 
برای خیلی ها این سوال پیش آمده باشد که آیا 
نحوه برخورد با سوختگی های شدید به همین 
آسانی است که در فیلم نشان داده می شود؟ یا 
اینکه آیا بیماری که دچار سوختگی شدید در 
ناحیه صورت شده، می تواند با عمل جراحی 
پالستیک یا زیبایی چهره ای جدید و کامال سالم 
پیدا کند؟ برای پی بردن به پاسخ این سواالت 
و سواالت رایج دیگری درباره سوختگی، پای 
صحبت های متخصصان »سالمت« نشسته ایم.

 ندا احمدلو

29میزگرد پوست

: آقای دکتر! آیا می توان هر نوع سوختگی را 
خودسرانه و بدون مداخله جدي پزشکی درمان کرد؟
به هیچ عنوان! سوختگی ها به 3 گروه سطحی، متوسط 
و عمیق تقسیم می شوند. عالوه بر این، به غیر از عمق 
سوختگی، ما به میزان سطح درگیری پوست با عامل 
سوزاننده هم اهمیت می دهیم. معموال اگر میزان سوختگی 
به صورت سطحی و تنها در حد قرمزی و التهاب باشد، 
نیاز به مداخله پزشکی ندارد اما اگر سطح سوختگی از 
یک کف دست بیشتر یا عمق سوختگی در حد متوسط 
بیمار را درمان کند.  باید  تیم پزشکی  باشد،  یا عمیق 
بد نیست بدانید در صورت مواجهه با سوختگی های 
عمیقی که سطح آنها از یک کف دست هم کمتر است، 
باز هم نیاز به مداخله پزشکی در بیمارستان وجود دارد.

: آیا در مورد سوختگی قسمت های خاصی 
از بدن احتیاط های بیشتری الزم است؟

بله! اگر سوختگی در کف دست، کف پا، روی دست، 
روی پا، صورت یا آلت تناسلی باشد، بیمار باید بدون 
معاینه  درمانی  کادر  توسط  وقتی  اتالف  کوچک ترین 
شود. حتی اگر سوختگی های این نواحی کم و سطحی 
باشند هم نیاز به مداخله پزشکی برای درمان سوختگی 

وجود دارد.
: اگر بیماری مانند شخصیت فرزانه در فیلم 
دلدادگان دچار چنین حجمی از سوختگی شده باشد، 

چه اقدامی باید برایش انجام شود؟
اگر سوختگی تا این اندازه جدی، وسیع و عمیق باشد، 

بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری و حتی در مواردی 
بیهوش می شود. در این حالت، تکان دادن بیمار به هیچ وجه 
توصیه نمی شود و بهتر است اورژانس یا تیم درمانی 
اقدامات اولیه را در بالین بیمار انجام دهند. در چنین 
شرایطی حتی اگر بیمار درد داشته باشد، خوراندن مایعات 
یا داروهای مسکن توسط افراد عادی و غیرپزشک به او 
اصال مجاز نیست. در موارد سوختگی عمیق، کوچک ترین 
اقدام برای بیمار باید با نظارت کادر پزشکی انجام شود.

به پوست  اثر سوختگی، جسمی  اگر در   :
تیم  رسیدن  تا  داریم  اجازه  آیا  بود،  بیمار چسبیده 

درمان آن را از پوست بیمار جدا کنیم؟
نه! اگر لباس یا زیورآالت در اثر سوختگی به پوست 
بیمار بچسبند، ممکن است جدا کردن آنها توسط افراد 
عادی و آموزش ندیده باعث کنده شدن پوست مصدوم 
و بدتر شدن شرایط او شود. از این رو، شما باید اجازه 
و  بیمارتان حاضر شود  بالین  بر  پزشکی  کادر  بدهید 

اقدامات مناسب را انجام دهد.
: اگر سوختگی بیمار در حد سطحی بود، تا 
رسیدن مصدوم به پزشک معالج چه اقدامات اولیه ای 

می توانیم انجام دهیم؟ 
نواحی خاصی که  یا در  باشد  اگر سوختگی سطحی 
نام بردیم، اتفاق نیفتاده باشد، می توان برای کاهش درد 
با خنک نگه داشتن  بیمار داد و  یک مسکن ساده به 
محل سوختگی، میزان سوزش یا درد او را کمتر کرد.

: مهم ترین مراقبت هایی که باید پس از معاینات 
و اقدامات اولیه پزشکی برای مصدوم سوختگی انجام 

داد، چیست؟
گروه   2 به  نقاهت  دوران  در  سوختگی  مراقبت های 
تقسیم  تخصصی  مراقبت های  و  عمومی  مراقبت های 
می شوند. در مورد مراقبت های تخصصی، پزشک باید 
داشته  او  برای  بیمار، توصیه هایی  به شرایط  با توجه 
باشد اما در مراقبت های عمومی، توصیه اکید ما بر این 
است که اطرافیان بسیار مراقب بیمار باشند، جلوی آلوده 
شدن زخم او را بگیرند، اجازه ندهند بیمار در طول 
دوره نقاهت کارهای سنگین انجام دهد، تعویض منظم 
به هیچ عنوان  نیندازند،  گوش  پشت  را  بیمار  پانسمان 
خودسرانه و بدون تجویز پزشک از پمادهای مختلف 
استفاده نکنند و مواد طبیعی مختلف که گمان می کنند 
برای درمان سوختگی مناسب هستند، اما درواقع می توانند 
سوختگی  محل  روی  کنند،  عفونی  و  آلوده  را  زخم 

مصدوم قرار ندهند.

هشدار دکتر افشین امینی به سوژه  »میزگرد پوست«
نبایدهیچپمادیامادهایرارویزخمبمالید

نگاهمتخصصطباورژانس

اطرافیانبایدمراقببیمار
باشند،بیماردرطولدوره
نقاهتکارهایسنگینانجام
ندهد،تعویضمنظمپانسمان
بیمارراجديبگیردوخودسرانهدارویي
مصرفنكند



روی خال های بدن خالکوبی نکنید
از خالکوبی روی قسمت هایی از بدن که خال ساده و خال 
گوشتی دارد، بپرهيزید. این هشدار را جدي بگيرید چون 
خالکوبی رویت نشانه های اوليه سرطان پوست را مشکل 
می کند، در حالی که با تشخيص زودهنگام، مرگبارترین 
سرطان های پوست هم قابل درمان هستند. اگر شما روي 
گونه  هر  مشاهده  بيندازید،  خالکوبي  طرح  خال هایتان 
تغيير اندازه و رنگ آن خال غيرممکن و غيرقابل بررسي 
براي  مفيد  زمان  و  زودرس  تشخيص  بنابراین  مي شود 

درمان سرطان هاي پوست از دست مي رود.

تاثیر تابش آفتاب بر خالکوبی
اشعه فرابنفش نور خورشيد نيز می تواند سبب کمرنگ 
شدن برخی خالکوبی ها شود. اگر در معرض نور آفتاب 
قرار دارید، طيف گسترده ای از کرم های ضدآفتاب مقاوم 
در برابر آب، با اس پی اف ۳۰ یا بيشتر استفاده کنيد. به 
یاد داشته باشيد ۳۰ دقيقه قبل از بيرون رفتن روی پوست 
بدنتان و محل خالکوبی کرم ضدآفتاب بزنيد و حداقل 

هر 2 ساعت آن را تمدید کنيد.

واکنش پوستی کوتاه مدت و بلندمدت
این امکان وجود دارد که پوست به جوهر خالکوبی واکنش 
شدیدی نشان دهد. این واکنش می تواند بالفاصله بعد از تاتو 
یا در سال های بعد از آن رخ دهد. همچنين تغيير رنگ پوست 
می تواند نشانه عارضه پوستی باشد. پس در این صورت به 
متخصص پوست مراجعه کنيد تا آن را تشخيص دهد و 

درمان کند.

برنزه کردن با اشعه را فراموش کنید
دستگاه هایی مانند تخت برنزه کردن با اشعه و المپ خورشيدی، 
باعث از بين رفتن رنگ تاتو می شوند و خطر سرطان پوست را 
افزایش می دهند. در برخی افراد، اشعه فرابنفش و جوهر تاتو، 
ممکن است در واکنش به هم واکنش پوستی دردناکی ایجاد کند.

احساس خشکی پوست
اگر احساس خشکی پوست در محل خالکوبی شده دارید، 
از لوسيون و کرم هایی استفاده کنيد که بر پایه آب باشد و 
محصوالت شيميایی و نفتی مانند برخی ژل ها را مصرف 

نکنيد زیرا می تواند منجر به کمرنگ شدن رنگ تاتو شود.

هشدار هاي متخصصان آكادمي پوست آمريكا به عاشقان خالكوبي

رويخالهايتان
خالكوبينكنيد
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 ترجمه: نگار 
جلیلی ثابت

سوفیا ترنر و میسی ویلیامز، دو 
بازیگر سریال گیم آو ترونز، به 
دلیل صمیمیت و دوستی شان هر 

دو خالکوبی یکسانی دارند. این دو 
ستاره، تاریخ شروع کار مشترکشان 

را در یک درام فانتزی روی 
بازو هایشان خالکوبی کردند.

جانی دپ، بازیگر معروف  هالیوود، 
از کسانی است که از خالکوبی اش 
پشیمان شده. او بعدها آن خالکوبی 

را که نام نامزد قبلی اش بوده، به 
کلمه دیگری تغییر داده است.

نشویل که عالقه زیادی به پیام های 
خالکوبی اش دارد، خالکوبی ای به زبان 

ایتالیایی زده؛ به معنی زندگی بدون 
پشیمانی اما خودش خیلی زود پشیمان 

شده چرا که کسی به هجی درست 
کلمات دقت نکرده و اشتباه نوشتاری 

پیش آمده. درنهایت او مجبور شده 
وارد فرایند پاک کردن تاتو شود.

مگان فاکس هم که یک خالکوبی 
بزرگ پاک شده از تصویر مرلین 

مونرو روی ساعدش دارد، در سال 
۲۰۱۲ میالدی اظهار کرده دیگر 

حاضر نیست با جنبه های منفی 
زندگی این بازیگر مرتبط باشد. به 
همین دلیل خالکوبی را پاک کرده 

است.

خالکوبی بدن به تازگي مورد عالقه افراد قرار نگرفته، بلکه این پدیده که در سال ۲۰۰۲ میالدی باالترین 
کلمه جستجوشده بوده، حدود ۶ هزار سال قدمت دارد. این اقدام سال های سال در خارج از کشور 
رواج داشته و به تازگی موج آن به کشور ما هم رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده، در کشورهایی 
مانند آمریکا، ۲۰ هزار محل برای تاتو وجود دارد و این آمار روز به روز رشد می کند. ۳۶درصد از 
آمریکاییان بین گروه سنی ۲۹-18 سال حداقل یک تاتو روی بدنشان دارند اما باید بدانیم خالکوبی الزمه رعایت نکات 
بهداشتی خاصی است تا سالمت پوست که بزرگ ترین عضو بدن است را به خطر نیندازد و مشکالت غیرقابل جبرانی 
به بار نیاورد. از جمله نکات بهداشتی قابل تامل، اتاق کار است. اتاقی که در آن خالکوبی انجام می شود باید ایزوله و 
استریل باشد. رنگ های مورد استفاده باید ایمنی باالیی داشته باشند و درنهایت دستگاه های مخصوص باید مورد تایید 
وزارت بهداشت باشد. در نظر گرفتن این نکات هنگام مراجعه برای تاتو، الزامی است. در ادامه نکاتی برای حفظ سالمت 
پوست در محل خالکوبی، گردآوری شده است. این روش ها را آکادمی پوست آمریکا و متخصصان پوست این مرکز 
اعالم کرده  و به نیازهاي عده زیادی از مراجعان خود پاسخ داده است. جالب است بدانید برخالف اشتیاق شدید افراد 
و آمار باالی خالکوبی ها، معموال 1۷درصد از آنها بعد از تاتو پشیمان می شوند. در میان این افراد تعداد خانم ها بیشتر 
از آقایان است. بنابراین چنانچه قصد انجام این کار را دارید، ابتدا مطمئن شوید که پشیمان نمی شوید زیرا پاک کردن 
برخی خالکوبی ها، در واقع خالکوبی دیگری  است که با مواد بی رنگ انجام می گیرد. هرچند برخی دستگاه های لیزر در 

چند جلسه ممکن است بتوانند تاتو را کمرنگ کنند، در این روش هم پوست بسیار قرمز می شود.
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كارهای ممنوعه پوستی در پايیز

خطاهایرايجپوستیدرپاييز+درمان
به خودی خود  پاییز  فصل 
باعث خشک شدن پوست 
به دلیل کاهش میزان رطوبت 
هوا می شود. به همین دلیل 
معموال متخصصان پوست فهرستی از کارهای 
ممنوعه در فصل پاییز ارائه می دهند که انجام 
دادن آنها باعث خشک شدن و آسیب پذیرتر 
شدن پوست بدن، مخصوصا پوست صورت 
رایج ترین  با  مطلب  این  ادامه  در  می شود. 
خطاهای پوستی پاییزی و راه برون رفت از 

آنها آشنا می شوید.

1. دوش آب داغ
یکی از رایج ترین خطاهای پایيزی که می تواند 
پوست بدن را شدیدا خشک کند،  حمام کردن 
با آب داغ است. خيلی از ما دوست داریم در 
این روزهای سرد پایيزی، خودمان را به یک 
دوش آب داغ و حمامی با محيط کامال گرم و 
بخارآلود دعوت کنيم. این کار می تواند باعث 
افزایش خشکی، خارش، التهاب و حتی جراحات 

سطحی پوست شود.
چاره چیست؟ به جای دوش آب داغ، بهتر است از 
آب ولرم برای شستن پوست خود کمک بگيرید. 
در فصل پایيز، رطوبت هوا و درنتيجه رطوبت 
پوست کم می شود. بنابراین، بهتر است بعد از 
اینکه پوستتان را در حمام خشک کردید و زمانی 
که هنوز پوست شما کمی نرم و لطيف است،  تمام 
سطح آن را با لوسيون یا کرم های مرطوب کننده 
برپایه آب ماساژ دهيد. انجام دادن این کار را 
برای پوست روی دست، صورت، آرنج، روی 
پا و زانوها به هيچ عنوان پشت گوش نيندازید تا 
دچار خشکی بيش از اندازه و پوسته ریزی در 

این نواحی بدن نشوید.

2. استفاده نکردن از کرم های چرب
محل  که  کسانی  مخصوصا  افراد،  از  خيلی 
گمان  است،  شرجی  مناطق  در  زندگی شان 
می کنند پوست آنها در فصل پایيز به کرم های 
چرب نيازی ندارد اما بهتر است بدانيد یکی از 
عوامل بروز آکنه در فصل پایيز، زندگی کردن در 

مناطقی است که پایيزی شرجی دارند.
چاره چیست؟ اگر ساکن مناطق شرجی کشور 

هستيد، توصيه می کنيم برای ایجاد تعادل بين سطح 
رطوبت و چربی پوستتان، به منظور پيشگيری از 
جوش زدن در فصل پایيز، حتما شب ها قبل از 
خواب از کرم های نرم کننده برپایه نوعی چربی 
گياهی مانند روغن آرگان، روغن بابونه، روغن 

پونه کوهی یا روغن آووکادو استفاده کنيد.

3. محافظت نکردن از پوست در برابر 
عوامل محیطی

یکی دیگر از آسيب های پوستی که در فصل پایيز 
بسياری از افراد را تهدید می کند، قرار گرفتن پوست 
صورت، گردن، دست و گوش ها در برابر باد، 
باران و سرمای خشک است. این عوامل طبيعی 
می توانند باعث خشکی بيش از حد، خارش یا 
حتی ایجاد زخم های سطحی روی پوست شوند.

چاره چیست؟ قبل از خروج از منزل در فصل 
پایيز، قسمت هایی از بدن مانند دست و صورت 
که در معرض هوای خشک و آزاد قرار دارند 
را عالوه بر کرم ضدآفتاب حاوی چربی، با یک 
نرم کننده مناسب هم ماساژ دهيد. به عالوه، تا 
می توانيد قسمت های بيشتری از بدن و صورت 

را در روزهای سرد، بادی و بارانی بپوشانيد.

4. الیه برداری پوست
هرچند معموال توصيه می شود الیه برداری پوست 
در فصل هایی از سال انجام شود که آفتاب کمتری 
وجود دارد، بهتر است بدانيد انواع الیه برداری های 
فيزیکی و شيميایی در روزهای سرد و خشک 
پایيزی می توانند باعث پوسته شدن بيش از اندازه 
پوست صورت، خشکی پوست یا حتی سوزش 

شدید پوست شوند.
پایيز،  خشک  فصل  در  اگر  چیست؟  چاره 
دادید،  انجام  شيميایی  یا  فيزیکی  الیه برداری 
از الیه برداری  اول پس  حداقل در یک هفته 
کمتر از منزل خارج شوید، حتما کرم ضدآفتاب 
حاوی چربی استفاده کنيد و زمانی که در منزل 
یا اتاق خود در محل کار هستيد، یک دستگاه 

بخور روشن بگذارید.

5. نوشیدن ناکافی آب
معموال بسياری از افراد با سرد شدن هوا تمایلشان 
را به نوشيدن آب و مایعات کافی از دست می دهند. 
از طرف دیگر به دليل خشک شدن هوا در فصل 
پایيز، ميزان رطوبت پوست هم به خودی خود کم 
می شود. زمانی که این دو عامل کنار یکدیگر قرار 

می گيرند، نتيجه ای جز خشکی بيش از اندازه و 
چروک های پوستی برای فرد ایجاد نمی کنند.

چاره چیست؟ در فصل پایيز روزانه حداقل 5 تا 
6 ليوان آب ساده، 2 عدد ميوه تازه، ۳ واحد سبزی 
تازه و مقداری سوپ یا غذای مایع مصرف کنيد. 
این کار به حفظ رطوبت پوست و پيشگيری از 
خشکی،  آسيب پذیری و چروکيدگی آن کمک 

می کند.

6. استفاده از صابون های معمولی
یکی دیگر از عواملی که باعث خشکی دوچندان 
پوست دست و صورت در فصل پایيز و پوسته شدن 
این نواحی از بدن می شود، استفاده از صابون های 
معمولی است. این صابون ها با از بين بردن چربی 
سطح پوست، باعث از دست رفتن لطافت و 

رطوبت پوست خواهند شد.
چاره چیست؟ در روزهای سرد و خشک سال 
به جای صابون های معمولی از پن های غيرصابونی، 
ژل های شستشوی غيرصابونی یا محصوالت مایع 
غيرصابونی و دوفاز که حاوی مقداری روغن 
ضروری برای پوست هستند، برای پاک کردن 
پوست صورتتان کمک بگيرید. سعی کنيد حتما 
صورت خود را با پنبه و محصوالتی که نام بردیم، 
پاک کنيد و پس از آن پوست را با مقداری کرم 

مرطوب کننده ماساژ دهيد.

7. استفاده نکردن از جوراب و 
دستکش

گاهی برخی افراد در فصل پایيز با خشکی بيش 
از اندازه پوست روی دست، روی پا و کناره های 
کف پا مواجه می شوند. این افراد معموال به خوبی از 
پوست دست یا پای خود در فصل پایيز محافظت 
نمی کنند و به همين دليل هم با تشدید خشکی 

پوست در این نواحی مواجه می شوند.
چاره چیست؟ به این افراد توصيه می شود در 
فصل پایيز حتما هنگام خروج از منزل، دستکش و 
جوراب بپوشند. چنين افرادی باید پيش از خواب 
هم پوست دست و پای خود را با کمی کرم 
نرم کننده حاوی نوعی روغن گياهی ماساژ دهند 
و هنگام خواب دستکش و جوراب نخی بپوشند.

8. خشک کردن هوای خانه
گروهی از افراد عادت دارند با فرارسيدن پایيز، 
وسایل گرمایشی مختلفی در منزل و مخصوصا 
اتاق خواب روشن کنند. این وسایل گرمایشی، 
رطوبت هوا را به صورت دوچندان از بين می برند 
و باعث خشکی بيش از حد و پوسته ریزی پوست 

می شوند.
چاره چیست؟ سعی کنيد خانه را در فصل پایيز 
و زمستان بيش از اندازه گرم نگه ندارید. اگر 
برایتان ممکن بود، یک دستگاه بخور در منزل 
یا اتاق خواب داشته باشيد و اگر امکان استفاده 
از دستگاه بخور را نداشتيد، هميشه یک کتری 
یا ظرف آب روی وسيله گرمایشی خود مانند 
شوفاژ یا بخاری قرار دهيد تا بخار آب ناشی از 

آن باعث افزایش رطوبت منزل شود.
Health Line :منبع
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به مناسبت »هفته ملی سالمت بانوان«

شایع ترین علل مراجعه خانم ها به کلینیک های پوست و مو
 دكتر حسين طباطبايي

متخصص پوست و استاد 
دانشگاه علوم پزشكي تهران

گرچه در زمینه بیماری های پوست و مو نمی توان نگاه جنسیتی داشت و صرفا یک بیماری را مختص 
خانم ها یا آقایان دانست، از منظر علل شایع مراجعه خانم ها به کلینیک های پوست و مو، می تواند 
قابل تامل باشد. نامگذاری هفته پایانی مهرماه به عنوان »هفته ملی سالمت بانوان« فرصت خوبی است 
تا نگاهی به رایج ترین دغدغه خانم ها در سنین مختلف نسبت به سالمت پوست و مو داشته باشیم.

ظاهر شدن لکه های نازیبا روی پوست
لک پوست به خصوص لکه های تیره را باید یکی دیگر از نگرانی های خانم های جوان 
دانست. بروز لکه های تیره در خانم ها شایع تر و شیوع ابتال در مردان 10درصد است. 
علت ایجاد این لکه ها هورمون های زنانه استروژن و به خصوص پروژسترون است 
که پوست را در برابر نور خورشید حساس می کند. نور آفتاب به تنهایی می تواند 
تیرگی و لک ایجاد کند اما در خانم ها به دلیل تولید هورمون پروژسترون، حساسیت 
افزایش می یابد. قسمت های برجسته صورت مانند بینی، پیشانی و گونه ها که بیشتر 
در معرض نور خورشید هستند، دچار لک تیره می شوند. در واقع پروژسترون عامل 

این لکه ها نیست و تنها تاثیر نور آفتاب را تشدید می کند.
علت اینکه همه خانم ها دچار این لکه های پوستی نمی شوند را باید زمینه خانوادگی 
دانست. در افرادی که چنین زمینه ژنتیکی را دارند، لکه در قسمت هایی که مستمر 
در معرض نور خورشید است، ظاهر می شود. گرچه این لکه ها با دارو قابل درمان 
است باید از تاثیر عامل زمینه ای جلوگیری کرد. طبیعتا از ترشح هورمون پروژسترون 
نمی توان ممانعت کرد اما دوری از مواجهه با نور خورشید و استفاده از کرم های 
ضدآفتاب، موثرترین راهکار حفاظت خواهد بود. البته در مورد کرم ضدآفتاب باید 
توجه داشت انواع با SPF مناسب، باکیفیت و استاندارد انتخاب شود، به ضخامت 
کافی روی پوست قرار گیرد و حتما هر 2 تا 3 ساعت پس از حضور در محیط 
باز تجدید شود. امروزه بسیاری از کرم های ضدآفتاب که بدون تجویز پزشک 
استفاده می شود، به دلیل تاثیر آرایشی طرفداران زیادی پیدا کرده اما در برابر نور 
خوشید قدرت حفاظتی بسیار پایینی دارد. البته بعضی کرم های ضدآفتاب  باکیفیت 
نیز رنگ دارند و رنگ به خودی خود مانع تاثیر کرم ضدآفتاب نخواهد بود اما 
در مقایسه با نمونه قبلی آنچنان حالت آرایشی را ایجاد نمی کنند و محافظت از 

پرتوهای خورشید کامل خواهد بود.
مواجهه مستمر و عدم محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش خورشید، روی الیاف 
کالژن پوست که عامل نرمی و شادابی پوست است تاثیر می گذارد، آنها را خرد 
می کند و موجب بروز چروک های زودرس می شود. پرتوهای فرابنفش خورشید 
3 عارضه مهم بر پوست دارند؛ در جوانی باعث لکه های پوستی می شوند، در 
میانسالی عامل چروک های پوستی خواهند بود و در سالمندی منجر به سرطان 

پوست می شوند.
با ایجاد لکه های پوستی، هرچه زودتر به متخصص مراجعه شود، درمان بهتر خواهد 
بود زیرا پرتوهای ماوراءبنفش که منجر به فعالیت بیشتر مالنوسیت ها می شود، 
ابتدا رنگدانه ها را در طبقه سطحی زیاد می کند که اگر درمان نشود، به قسمت های 
عمقی تر پوست می رسد. در روند درمان نیز دارو می تواند بر رنگدانه های طبقه 
سطحی و تا حدی الیه میانی باالیی اثر بگذارد اما در قسمت های عمقی تر تاثیری 

ندارد که در این شرایط لکه ها فقط قدری کمرنگ تر می شود.
خانم هایی که زمینه ژنتیک بروز لکه های پوستی را دارند و همچنین آنهایی که به 
محافظت پوست در برابر پرتوهای خورشید اهمیتی نمی دهند، مهم ترین مراجعانی 

هستند که به دلیل لک های تیره به کلینیک های پوست مراجعه می کنند.

ظاهر شدن چروک های پوستی در خانم های میانسال
معموال خانم ها در دوران میانسالی به دلیل ظاهر شدن چروک های پوستی و به 
عبارتی پیری زودرس، همچنین شکایت از لکه های مقاوم به درمان به متخصصان 
فرابنفش و عدم  پرتوهای  با  مواجهه مستمر  واقع  در  می کنند.  مراجعه  پوست 
از  الیاف کالژن شده و چروک ها زودتر  از پوست، موجب تخریب  محافظت 
روند طبیعی ظاهر می شود. هرچه پوست سفیدتر باشد، در برابر آفتاب حساس تر 
است. رنگدانه مالنین عاملی در برابر محافظت از نور خورشید است و به همین 
دلیل در مواجهه با این پرتوها، مالنین تولید می شود تا از پوست محافظت شود و 
آسیب های خورشید کاهش یابد. استفاده از کرم های پیشگیری از وخامت آسیب 
طبقه سطحی پوست و همچنین لیزر جوان سازی مهم ترین اقدامات درمانی برای 
ترمیم چروک های پوستی هستند. به کمک این شیوه های لیزر، الیاف کالژن و 
االستین که از دوران جوانی تخریب شده اند جذب می شوند و دوباره کالژن های 
جدید می سازند که به تدریج جانشین کالژن های پیر شده و حالت چروکی بهتر 
می شود. البته تخریب کالژن عالوه بر ایجاد چروک، موجب افتادگی پوست از 
دو طرف دهان نیز می شود. از طرفی باید اشاره کرد به جز تخریب کالژن، شل 
شدن عضالت سر و صورت عامل چروک و افتادگی پوست صورت است. اگر 
استخوان جمجمه را در نظر بگیرید، عضله ای به طور قرینه از پیشانی روی جمجمه 
و صورت تا نیمه گردن را می پوشاند. به تدریج با افزایش سن که عضالت بدن 
ضعیف می شوند، این عضله نیز ضعیف می شود. عضالت سر و صورت عمدتا 
روی استخوان ها متصل نیستند و اتصال آنها بیشتر روی پوست سر و صورت است 
و به حالتی شبیه قاب، پوست را نگه می دارد. در نتیجه زمانی که شل می شود، 
پوست نیز می افتد. هیچ نوع لیزری نمی تواند برای بهبود وضعیت این عضله موثر 
باشد اما دستگاه های جدید اولتراسوند موسوم به  هایفو )HIFU( طی سال های 
اخیر عملکرد موفقیت آمیز و بدون عارضه ای داشته اند که از این طریق عضله، 
منقبض می شود و در نتیجه محتوای آن که ضخامت پوست است را جمع می کند.
نوعی دیگر از چروک های پوستی نیز در این سنین قابل اشاره است که ارتباطی 
به تخریب کالژن یا عضله صورت ندارد، بلکه به دلیل میمیک )حالت( صورت 
است. این چروک ها و خطوط در افرادی دیده می شود که عادت دارند احساسات 
از  تقلیدی است و فرد  بروز  دهند که یک عادت  با حرکات صورت  را  خود 
کودکی یاد می گیرد. ایجاد خط اخم بین دو ابرو، چروک های پیشانی و خطوط 
اطراف چشم یا لب ها به دلیل تغییر مستمر این عضالت ارادی کم کم اثری روی 
پوست باقی می گذارند. با انجام این حرکات روی صورت در سنین پایین و حتی 
کودکی، پوست مجدد به حالت اول برمی گردد اما در بزرگسالی در اثر تکرار، 
ابتدا یک خط شکل می گیرد و بعد کم کم شکست ایجاد می شود که در حالت 
عادی نیز کامال نمایان است. تنها روش اصالح این نوع خطوط صورت، تزریق 
اولین خطوط شکل می گیرد،  بوتاکس است. هرچه تزریق زودتر و زمانی که 
انجام شود، تاثیر بهتری خواهد داشت زیرا ماده مانع از این می شود که در اثر 
تکرار این انقباضات، چروک عضالنی دائمی باقی بماند. گرچه مواجهه مستمر 
با نور خورشید و افزایش سن مهم ترین علل بروز چروک های پوستی اند، زمینه 
ارثی، شیوه زندگی ناسالم مانند خواب نامنظم، تغذیه نامناسب، افراط در مصرف 
غذاهای چرب، فست فود و غذامهای پرکالری، استرس و بی تحرکی از دیگر علل 

بروز چروک های پوستی هستند.

بیماری های پوستی سالمندی؛ امتداد مشکالت میانسالی
غالبا ناراحتی های پوستی دوران سالمندی ادامه مشکالت میانسالی 
است که شدت می یابد. چروک های پوستی تشدید می شود و کم پشتی 
موها بارزتر خواهد شد. قطع استروژن پس از یائسگی باعث می شود 
ترشح کم هورمون آندروژن از غدد فوق کلیه، فرصت تاثیر بر موها 
را پیدا کند. پیش از این استروژن مانع تاثیر زیاد آندروژن در افراد 
دارای زمینه ژنتیک طاسی می شد اما از این پس، روند نازک شدن 
موها ادامه می یابد و تشدید می شود که درنتیجه کم پشتی نیز بارزتر 

و جدی تر خواهد شد.
در مورد پوست، به جز لکه های پوستی که ادامه مشکالت دوران 
جوانی و میانسالی بوده باید به سرطان پوست به عنوان بیماری خاص 
این دوران اشاره کرد که مواجهه مستمر و محافظت نشده با پرتوهای 
فرابنفش خورشید اصلی ترین عامل زمینه ساز است. از طرفی با افزایش 
سن، قدرت دفاعی بدن کم می شود و زمینه وخامت بیماری های عفونی 

و انواع سرطان ها از جمله سرطان پوست نیز بیشتر خواهد شد.
همچنین ممکن است بعضی از خال های مشکی که از کودکی روی 
پوست بوده و هیچ مشکلی ایجاد نمی کرده، بدون اینکه در معرض 
پرتوهای خورشید باشد، یکباره به سرطان بدخیم پوست یا مالنوم 
یا  پنجه  بیشتر روی  که  به خصوص خال هایی  تبدیل شود،  بدخیم 

پاشنه پا هستند، بیشتر مستعد این مشکل خواهند بود.
متاسفانه مالنوم کشنده ترین سرطان است، مگر اینکه فرد در مراحل 
اولیه و تغییر خال، بالفاصله به پزشک مراجعه کند و با انجام آزمایش 
فوری، بیماری تشخیص داده شده و خال برداشته شود، در غیر این 

صورت به سرعت گسترش می یابد و دست اندازی می کند.
لکه های تیره که پشت دست سالمندان ایجاد می شود نیز غالبا به زمینه 
وراثت بستگی دارد و گرچه نور آفتاب هم می تواند تاثیرگذار باشد، 
اثر وراثت غالب تر و مهم تر است. در واقع لکه های صورت عمدتا 
تحت تاثیر پرتوهای ماورای بنفش خورشید است اما زمینه ژنتیک 
بود.  اولین عامل خواهد  بروز لکه های پشت دست ها و ساعد  در 
لکه های پشت دست ها عمدتا پس از یائسگی و حدود 55 سالگی 
ظاهر می شود اما ممکن است در بعضی افراد در سنین پایین تر و 

میانسالی نیز دیده شود.

بیماری قارچی چین های بدن
بیماری قارچ چین های بدن نیز یکی دیگر از مشکالت شایع میانسالی 
ران، الی  کشاله  سینه ها،  زیر  بغل،  زیر  در قسمت های  که  است 
انگشتان و... ظاهر می شود. افرادی دچار این مشکل می شوند که یا 
بهداشت را به خوبی رعایت نمی کنند و پوست دائم دچار تعریق 
و رطوبت است یا اینکه به رغم شستشوی مناسب، چین های بدن 
را به خوبی خشک نمی کنند. در واقع محیط گرم و مرطوب عامل 
مساعد رشد قارچ است. رطوبت مستمر پا به دلیل پوشیدن کفش 
و جوراب موجب رشد قارچ بین انگشتان پا می شود و در افرادی 
که مستمر دست را می شویند نیز کنار انگشت حلقه دیده می شود.
قارچ »مونیلیازییس« یا »کاندیدا آلویکانس« عامل این بیماری قارچی 
است و حتی پس از بهبود به وسیله دارو، رعایت بهداشت و خشک 
نگه داشتن چین های بدن برای جلوگیری از عود آن ضروری خواهد 
بود. همچنین توصیه می شود پس از شستشو با آب گرم، بدن با آب 
خنک آبکشی شود زیرا حتی به رغم خشک کردن کامل پوست، باز 

هم تعریق ناشی از گرمای آب دوباره پوست را مرطوب نگه می دارد.

نگرانی خانم های جوان از ریزش مو
یکی دیگر از علل شایع مراجعه خانم ها به متخصص پوست و مو، کم پشتی موهاست و خانم جوان 
اذعان می کند حجم موها نسبت به گذشته کمتر شده یا حتی از ریزش موها شکایت دارد. جالب است 
بدانید ریزش مو باید به طور طبیعی وجود داشته باشد، به طوری که اگر 24 ساعت موهای شسته شده 
در کاله پالستیکی پوشیده شود، جدا شدن حداکثر 100 تار مو طبیعی پس از این مدت طبیعی است. 
طی چنین روندی ریشه موها سالم است و مجددا تار موی سالم رویش پیدا می کند که برای حفظ 
سالمت و رویش موهای تازه ضروری خواهد بود. پیش از بلوغ نیز این روند وجود دارد اما به دلیل 

اینکه موها کم پشت نشده اند، چنین تغییری چشمگیر نیست.
این روند را عامل ریزش موها  لباس و...  تارهای مو روی برس،  با مشاهده  این حالت خانم ها  در 
اما شایع ترین علت کم پشتی موی خانم ها،  می دانند، در حالی که ریزش موها در حد طبیعی است 
کم پشتی آندروژنتیک است. این افراد زمینه ارث طاسی را دارند و بعد از بلوغ که هورمون آندروژن 
ترشح می شود، در آقایان هم که دارای این زمینه هستند، درجات طاسی دیده می شود اما در خانم ها 
به دلیل ترشح کمتر آندروژن، طاسی رخ نمی دهد اما هورمون کنار زمینه ژنتیک، بر ریشه و فولیکول 
مو تاثیر می گذارد و آن را نازک و نازک تر می کند و در نتیجه ساقه مو نیز نازک خواهد شد تا اینکه 
طی چند سال نازک شدن تدریجی، منجر به از بین رفتن تار مو می شود. در این حالت، به رغم ریزش 

طبیعی موها خانم جوان متوجه کم پشتی و کم حجمی موها نسبت به قبل می شود.
درمان نمی تواند کمکی به ریشه از بین رفته موها داشته باشد اما برای آینده موثر است، به طوری که 
آندروژن فولیکول را خنثی می کند تا جلوی نازک شدن و کم پشت تر شدن موها را بگیرد. هرچه درمان 
زودتر آغاز شود، تاثیر بهتری خواهد داشت زیرا برای ریشه ای که از بین رفته، نمی توان کاری کرد و 

از این پس از ریشه موهایی که وجود دارد، محافظت می شود.
نوع دیگر از ریزش موی غیرطبیعی واقعی و شدید نیز وجود دارد که ممکن است تا 500 تارمو در 
اندازه ساقه مو« که  از  بیش  معنای »ریزش موی  به  افلوویوم  تلوژن  این حالت  بیفتد.  نیز  شبانه روز 

برخالف مورد قبل، ساقه موها پیش از موعد طبیعی می افتد.
تب شدید، رژیم غذایی، زایمان یا قطع شیردهی، پس از جراحی با بیهوشی عمومی، شوک عصبی )نه 
ناراحتی های عصبی( از جمله علل بروز این مشکل است که البته 3-2 ماه پس از هر یک از این موارد، 
اتفاق می افتد. این نوع ریزش مو برخالف ظاهر بسیار نگران کننده که موها دسته دسته جدا می شوند، 
خوشبختانه به دلیل اینکه ریشه موها سالم است، قابل بهبود و حتی بدون درمان پس از مدتی قابل کنترل 

است اما با درمان سریع تر کنترل می شود و حجم موها نیز کم نمی شود.
مشکل دیگر خانم ها در زمینه سالمت مو، ریزش موی منطقه ای یا سکه ای است که در پزشکی »آلوپسی 
آره آتا« گفته می شود. این نوع ریزش غیرطبیعی موها به دلیل بیماری خودایمنی است که در این حالت 
به جای اینکه سیستم ایمنی بدن برای عوامل خارجی مانند ویروس ها آنتی بادی بسازد، برای سلول های 
نواحی مختلف از جمله موها این نقش محافظ را ایفا می کند. گرچه شوک های عصبی، یک عفونت 

مخفی در بدن یا زمینه ارثی به عنوان فرضیه در بروز چنین بیماری مطرح است، هیچ کدام 
هنوز اثبات نشده اند.

اولین دردسر دوران جوانی!
را شامل  تا 40 سالگی  بلوغ  از  در دوران جوانی که 
از علل شایع مراجعه  می شود، »جوش جوانی« یکی 
است.  مو  و  پوست  کلینیک های  به  جوان  خانم های 
بعد از بلوغ هورمون های جنسی به خصوص هورمون 
مردانه آندروژن ترشح می شود که البته در خانم ها کمتر 
از آقایان است و روی غدد چربی پوست تاثیر می گذارد 
و زمینه ساز جوش جوانی که در اصطالح پزشکی آکنه 
ولگاریس گفته می شود، خواهد بود. این غدد قبل از 
بلوغ نیز وجود دارند و تعداد آنها ثابت است اما به 
دلیل اینکه تحت تاثیر هورمون آندروژن هستند، پس 
از بلوغ بزرگ و پرکار می شوند. در نتیجه، جوان متوجه 
می شود قسمت هایی از پوست که تا پیش از این، طبیعی 
یا خشک بوده، چرب تر شده است. در قسمت هایی از 
پوست که تعداد این غدد به طور ژنتیک بیشتر است، 
مانند صورت، سر، سینه، پشت و قسمت باالی بازو، 

عالئم افزایش چربی دیده می شود.
از نظر آناتومی، چربی از منفذی که مو رویش پیدا می کند، 
ترشح می شود چرا که این مقدار چربی طبیعی برای 
سالمت پوست و مو الزم است اما مقدار بیش از اندازه 
چربی محیط مساعدی برای رشد قارچ ها و باکتری ها 
خواهد بود. از همین رو، هدف از شستشو، حذف چربی 
مازاد است که اگر پس از شستشو و شامپوی زیاد این 
چربی به حد صفر برسد، مغز فرمان تولید چربی را 
پس از حدود 3 ساعت می دهد تا از آسیب به پوست و 
مو جلوگیری شود اما اگر کمی چربی باشد، مغز چنین 
احساس خطری را هشدار نمی دهد. پس طی شستشو 
باید عالوه بر انتخاب شامپوی متناسب با ساختار مو، 

از شستن بیش از حد سر و موها خودداری کرد.
یکی از باکتری هایی که به طور ساپروفیت یا بی آزار 
روی پوست وجود دارد، »کورینه باکتریوم آکنیی« نام 
دارد. این باکتری تحت تاثیر چربی اضافی به حالت 
بیماری زا تبدیل می شود که درنتیجه مقابله با سیستم 
ایمنی بدن، منجر به تولید جوش پوستی می شود. میزان 
شدت جوش ها برحسب ژنتیک متغیر است و به خصوص 
در افرادی که جوش های شدیدی دارند، زمینه خانوادگی 
بروز جوش های  اما در 90درصد جوان ها  دیده شده 

پوستی کم و بیش ظاهر می شود.

»اگزمای دست زنان خانه دار«، شایع اما قابل پیشگیری
ناراحتی دیگر پوست که عمدتا در سنین میانسالی شایع تر است، اگزمای دست 
ناشی از تماس مستمر با مواد شوینده است که به »اگزمای دست زنان خانه دار« 
شهرت دارد. پوست به طور طبیعی حالت اسیدی دارد که عامل محافظت و 
حفظ رطوبت خواهد بود. شستشو با شوینده ها پوست را کم وبیش قلیایی می کند 
که در نتیجه قدرت محافظت کم می شود. در این حالت، 3 ساعت زمان الزم 
برقرار شود.  اسیدیته طبیعی دوباره  میزان  تولید شده و  اسید الکتیک  تا  است 
اگر قبل از این زمان دوباره شوینده استفاده شود، در واقع پوست فرصت این 
روند ترمیمی را ندارد که در اثر تکرار این رفتار، به تدریج قدرت دفاعی پوست 
کم می شود، چربی پوست کاهش می یابد و پوست قرمز، خشک و پوسته پوسته 
می شود و حالت پیری پیدا خواهد کرد. کنار گذاشتن وسواس شستشوی دست 
با شوینده ها و استفاده از دستکش مهم ترین راهکار پیشگیرانه موثر در این زمینه 

خواهد بود.

آکنه روزاسه، بیماری شایع بانوان میانسال
یکی دیگر از بیماری های شایع دوران میانسالی، آکنه روزاسه در بانوان است. 
در این بیماری پوست صورت )قسمت میانی( قرمز می شود که همراه با 
مویرگ های قرمز ظریف ادامه آکنه جوانی است و گاهی ملتهب می شود. 
آکنه روزاسه بیماری مزمن و عود کننده ای است که تحت تاثیر گرمای آب، 
نور آفتاب و استرس تشدید می شود. البته با درمان دارویی قابل کنترل است 
ولی بعد از قطع دارو مجدد برمی گردد. به همین دلیل درمان نگهدارنده پس 

از بهبود باید ادامه یابد.
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شماره ششصدوهشتادوهشت  بیست ویک مهرنودوهفت

نام کتاب: »هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند، آره هیچ چیز«
نوشته آلبرت آلیس

هر قدر عملكردتان بد باشد، هر قدر دیگران با شما ناعادالنه رفتار کنند و هر قدر شرایط 
افتضاحي داشته باشید، تقریبا همیشه مي توانید اضطراب، ناامیدي و نفرت شدید خود 
را تغییر دهید. شما نه تنها مي توانید آنها را کم کنید، بلكه مي توانید محو و نابود شان 
کنید. آیا وقتي فقداني واقعي را تجربه مي کنید، احساس وحشت، افسردگي و خشم 
شما غیرطبیعي است؟ نه، خیلي هم طبیعي و عادي است چون جزیي از شرایط انسان 
است. این احساسات بسیار متداول و همگاني هستند. تقریبا تمام ما این احساسات را 
داریم. اگر غالبا آنها را نداشته باشید، عجیب است ولي عادي یا متداول به معناي سالم 
نیست. سرماخوردگي خیلي شایع و متداول است، خونمردگي، شكستگي و عفونت 
هم همین طور ولي خوب و سودمند نیستند. در مورد احساس اضطراب نیز همین گونه 
است. نگراني، احتیاط، گوش به زنگ بودن و اضطراب خفیف، عادي و سالم هستند. 

اگر اضطراب شما صفر مطلق بود، نمی فهمیدید کجا مي روید و چطور عمل می کنید، در 
نتیجه خیلي زود مشكالت شدیدی پیدا می کردید. پس اگرچه اضطراب شدید، عصبي 
بودن و وحشت، عادي یا رایج هستند ولي ناسالم اند. بنابراین احساس نگراني و احتیاط 
خود را نگه دارید اما نگراني افراطي، افتضاح سازي، وحشت و بیم را دور بریزید. چطور؟
بپذیرید که این دو احساس کامال متفاوت هستند و بحث یا توجیه نكنید که داشتن 
اضطراب حالتی سالم است. فكر نكنید اضطراب اجتناب ناپذیر است و در تمام عمرتان 
باید آن را تحمل کنید. وقتي ترجیح مي دهید عملكرد خوبي داشته باشید و مي خواهید 
از سوي دیگران پذیرفته شوید، نگران شكست و طرد شدن خواهید بود. این نگراني 
سالم است و به شما کمک مي کند عملكرد شایسته و خوبي داشته باشید ولي وقتی 
سخت معتقد مي شوید عملكردتان تحت هر شرایطي باید خوب باشد و حتما از سوي 
دیگران پذیرفته شوید، در خودتان این وحشت را ایجاد مي کنید که مبادا به آن خوبي که 
باید، عمل نكنید. فرق گذاشتن بین نگراني، احتیاط و گوش به زنگي مناسب و اضطراب 

عصبي بودن و وحشت نامناسب، بسیار اهمیت دارد.

خویش را در خویش 
پیدا کن

 زهرا سادات صفوی

سخت،  روزهای  شروع  از  مدتی 
و  گران  چیز  همه  که  روزهایی 
شرایط زندگی برای خیلی ها سخت 
شد، می گذرد و شاید وقت خوبی است 
که کمی درنگ کنیم. کمی درنگ کنیم 
و برگردیم به پشت سرمان نگاه کنیم 
و ببینیم چه بوده ایم و چه کرده ایم. 
از آنهایی بودیم که که فقط به فكر 
خودشان بودند یا آنهایی که دلشان 
برای همه لرزید و هر کاری کردند 
تا زندگی های سخت، سخت تر نشود. 
از آنهایی بودیم که فرصت را غنیمت 
شمردند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند 
و بار خود را ببندند یا آنهایی که رحم 
کردند و خواستند سنگی از پیش پایی 

بردارند. 
گاهی باید در خلوت کمی به خودمان 
و آنچه هستیم و باید باشیم، عمیق تر 
نگاه کنیم. آینه ای دستمان بگیریم و 
خود واقعی مان را عیان و بی پرده به 

خودمان نشان دهیم. 
جا  حقیقت  دیدن  از  است  ممكن 
شویم  ناراحت  و  بترسیم  بخوریم، 
اما خدا را چه دیدی، شاید هم ببینیم 
خوبی هایمان بر بدی هایمان چربیده و 
کارنامه مان در حد قبولی است. خدا 
کند همه مان از همان گروه دوم باشیم 
که اگر اینطور باشد، روزهای سخت 
معنی نخواهد داشت و هر شرایطی 
بار  زیر  کمری  شود،  تحمیل  ما  به 

سختی ها خم نمی شود. 
مشكل  از  وقتی  اینكه  جای  به  بیا 
دیگری می شنویم، اشک های پدری 
که  می بینیم  تلویزیونی  برنامه  در  را 
برای ناتوانی در هزینه درمان کودک 
اینكه به  بیمارش می گرید، به جای 
تاریكی ها لعنت بفرستیم، روشنگر راه 
باشیم. چه فایده دارد به زمین و زمان 
ناسزا بگوییم و اگر کاری از دستمان 

برمی آید، دریغ کنیم؟ 
بی رودربایستی  را  خودت  امروز 
رودربایستی  ببین.  بی سانسور  و 
نترس،  بگذار،  کنار  را  خودت  با 
به  وجدانت،  عذاب  تو،  شرمندگی 
اندازه رنج های یک پدر، یک انسان 
که کمرش زیر بار سختی ها خم شده، 

عذاب آور نیست.

حرف آخر

ستون آخر

پدر است. از آنهایی که زود سر خانه 
و زندگی شان می روند و حاال در 49 
سالگی یک دختر متاهل و یک دختر 12 
ساله دارد. می گویند دخترها بابایی اند 
و عاشق پدرشان، البد دخترهای او هم 
دلشان به بودن پدر گرم است و این 
روزها به خدا التماس می کنند که در 
پناه خود حفظش کند چون به سرطان 
لنفوم مبتالست و در حال حاضر توده 

دور قلبش ایجاد شده است. 
این پدر که پیوند مغز استخوان شده 
و طحالش را برداشته اند، قبال مكانیک 
کار  انجام  توان  دیگر  اما حاال  بوده 
ندارد، برای گذران زندگی مجبور شده 
قرض بگیرد و توانایی بازپرداخت آن 
را ندارد و مخارج زندگی و کرایه خانه 

و درمان امانش را بریده. 
روراست  خودمان  با  بخواهیم  اگر 
وقت  االن  که  می فهمیم  باشیم، 
کافی  نیست.  کردن  نگاه  و  درنگ 
را  نقد  وجه  و  کنی  همت  است 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 

نام  به   6221-0610-8001-0756
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
کنی و با شماره تلفن26301054 یا 
شماره همراه 09198012677تماس 

بگیری.
این بیمار با کد 22598 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

دوست گرامي!
شما مي توانید آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، معنويت 
و نیکوکاري حداکثر در 500 کلمه به 

نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

يا نشاني: تهران، پاسداران، کوهستان 
ششم، پالک 9 )مربوط به صفحه آخر( 
ارسال کنید تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

واژه نامه پزشکی

otoscopy گوش نگری 
معاینه گوش به ویژه پرده آن با گوش بین

dizziness گیجی 
احساس نااستواری همراه با احساس حرکت در سر

sensory receptor گیرنده حسی 
پایانه عصبی حسی ای که به محرک های مختلف عكس العمل  

نشان می دهد.

mechanoreceptor گیرنده مکانیکی 
گیرنده ای که با پیچش یا فشار مكانیكی تحریک می شود.

Auricle,auricula,ala auris,pinna الله گوش 
پرده ای از پوست و غضروف در آستانه سوراخ بیرونی مجرای 

گوش خارجی

gingiva,gum لثه 
الیه بافت هم بند متراکم و غشای مخاطی روی آن که استخوان 

النه دندان و گردن دندا ن ها را می پوشاند.

macula لک 
بخش کوچک مسطح تغییر رنگ یافته یا کلفت شده ای از پوست 

که ناحیه ای متمایز از پوست بهنجار پیرامون خود باشد.

macula lutea لکه زرد 
فرورفتگی نامنظم مایل به زردی روی شبكیه، در خارج از 

صفحه بینایی و اندکی پایین تر از آن

strabismus,heterotropia لوچی 
هرگونه انحراف از هم سویی کامل چشم ها

neural tube لوله عصبی 
خوردن  جوش  هم  به  نتیجه  در  که  عصب پوششی  لوله ای 
عصبی  دستگاه  بافت  و  می آید  وجود  به  عصبی  چین های 

مرکزی را تشكیل می دهد.

periodontist لثه پزشک 
دندان پزشكی که متخصص لثه پزشكی است.

midwife ماما 
فردی که به حرفه مامایی اشتغال دارد.

ادامه دارد...

نتیجه تحقیقاتم در پروژه سالمت راجع به جراحی های زیبایی 
متعجبم کرده است. گویی سونامی جراحی زیبایی در کشور 
همه ما را گرفتار تصنعی بودن کرده است. جراحی های زیبایی 
بی حساب و کتابی که حال ما را خوب نمی کند! در جهت نفی 
زیبایی نمی نویسم و موضع گیری مخالف ندارم، فقط کمی 

سعی می کنم این موضوع را به چالش بكشم.
درصد رسمی جراحی بینی کشور 64 درصد است و بعضا به 
بهانه های مختلف برای جراحی های زیبایی گرفته می شود تا 
جامه ای مصنوعی بر چهره و بدن خود بپوشانیم و اگر حس 
خوبی هم از زیبایی حاصل شود که در بیشتر مواقع نمی شود، 

کمبود اعتمادبه نفس جایی دیگر پدیدار می شود.
گاهی در چهره زنان حتی یافتن یک عضو طبیعی دشوار می شود 
و آیا این همان تقویت ایگوی )من( مصنوعی نیست؟ عوامل 
مختلفی باعث جراحی های مختلف می شوند که من به کمبود 

اعتمادبه نفس و باد کردن ایگو)من( می پردازم.
وقتی ما نمی توانیم درون خود حس خوب بودن و کافی بودن 
کنیم، عزم خود را جزم می کنیم تا یک خود پوشالی بسازیم. 
خود پوشالی غرور را با عوامل قدرت مصنوعی درهم می آمیزد 

و »بیرونش دیگری را می سوزاند و درونش ما را«
و  بدن  جراحی  بینی،  جراحی  لب،  ژل  تزریق  بوتاکس، 
پیكرتراشی شاید ظاهرمان را مردم پسند کند ولی حال ما را 

خوب نخواهد کرد.
آیا باید گفت جراحی نكنیم؟ موضوع بحث این نوشته، این 
نیست. بحث این است که سطح را حل کردیم، حاال با درون 
چه کنیم؟ این »من« بادکرده نمی ترکد؟ آنقدر الیه های محكم 
مقاومت و انكار دور جسممان می پیچیم تا فراموش کنیم حال 
ما خوب نیست! ولی درون، الیه را می شكافد و بیرون می آید 
تا باور کنیم پوسته شكننده ما لرزه های عجیبی بر روانمان وارد 
می کند و گریزی نیست. ضعف در پس خودشیفتگی خود 
را نشان می دهد و اگر بارها و بارها پوسته را جراحی کنیم، 
نمی توانیم آرام شویم. شاید بهتر است ابتدا درون را جراحی 
کنیم و سپس بیرون را، همان طور که فروید به جراحی درونش 
پرداخت و خودکاوی کرد. بی شک دردناک تر است و بیهوشی 
جراحی های دیگر را ندارد ولی »خانه از پای بست آباد می شود«
او  و  کند  را خوب  کسی  حال  بیرون،  جراحی  ندارم  باور 
در  شاید  کند.  پیدا  به خود  نسبت  بهتری  آن حس  از  پس 
مقطعی خودآگاه او را گول بزند و خود را زیبا بپندارد ولی 
رد تداعی هایش او را به حس »هیچ بودن« عمیقی می رساند. 
نیاز به تایید شدن شدید که در افراد خودشیفته وجود دارد و 
»من« مصنوعی شان را تغذیه می کند، عمیقا حس تایید نشدن 
را یدک می کشد که همیشگی می ماند، اگر به سطح دست 

یابیم. ولكان، می گوید: »ناخودآگاه بازمی گردد.«
پ ن: بنا بر نظریه فروید، روانكاو سرشناس، شخصیت انسان 
از 3 عنصر تشكیل شده است؛ نهاد، خود )ایگو، یا من( و 
با  تعامل  در  عنصر   3 این  فرامن(.  یا  )سوپرایگو،  فراخود 

یكدیگر و رفتارهای پیچیده انسانی را به وجود می آورند.

- مي پرسم: چي مي بیني؟
- مي گوید: هیچی...

- دست منو می بینی؟
- نه!

دستم را جلوی چشمش تكان می دهم.
- حاال چی؟

- هیچی...
از درد ناله می کند و می پیچد به خودش

- تاریكه یا روشن؟
- تاریِک تاریک

نور چراغ قوه دستي را مستقیم مي اندازم توي چشمش
- حاال چي؟

- تاریكه به خدا! ولم کنین...
24-23ساله است. سوار موتور بوده و با یک سواري 
شاخ به شاخ شده بود. از سمت راست صورتش چیز زیادي 
باقي نمانده، بیني اش شكسته، استخوان جمجمه اش ریزریز 

شده و خونریزي مغزي کرده بود. گویي فک باال و پایینش 
هم ضرب دیده بود. چشم راستش اما به جز چند خراش 
جزیي در پلک باال سالم به نظر مي رسید، تا جایي که 
فهمیدم نمي بیند. سعي مي کنم با افتالموسكوپ عصب 
چشمش را معاینه کنم. بوي خون خشک شده توی دهانش، 
مي پیچد میان سرم. نفسم را حبس می کنم. ظاهرا عصب 
بینایي صحیح و سالم نشسته سر جای خودش، فقط با 

یک تفاوت؛ آن هم اینكه دیگر کار نمی کند.
قهر کرده؟ نمی دانم. ترسیده؟ شاید! دلیل علمی اش این 
است که می گویند عصب رفته است توی شوک! یعنی یک 
وقت هایی که شدت ضربه از تحمل اندام  ظریف عصب 
بینایی بیشتر می شود، یكباره همه چیز را رها می کند و  تمام...
نه که درد بگیرد و آه از فغان صاحبش دربیاورد، نه، آرام 
و بی صدا، بدون هیچ نشانه ای از دلخوری، همان  جا توی 
خودش دق می کند، مثل حضرت سلیمانی که مدت ها 
باوقار تكیه زده بر عصایش و فقط موریانه ها می دانند که 

به فروریختش چیزی نمانده است. خیره مي شوم به مرد 
جواني که از امروز به بعد باید دنیا را با یک چشم ببیند 
و فكر مي کنم به اینكه قلب آدمیزاد هم توفیر زیادي با 
چشمش ندارد. به همه آنهایي فكر مي کنم که یک روز 
دلشان سنگیني حادثه اي را تاب نیاورده و در دم دق کرده 
توي سینه شان. بي هیچ شكایتي، فریادي یا قطره اشكي. 
حتي آدم هایي که سال ها قلب بي جانشان را شبیه جنین 
مرده اي با خودشان به هر طرف کشیده اند، لبخند زده اند، 
غذا خورده اند، مهماني رفته اند و هر دفعه، هزار بار توي 
خودشان بر مزار دلي که دیگر ندارند، گریسته اند و هرگز 
هیچ کدام از اطرافیانشان بو نبرده اند که این همهمه مدام 

موریانه ها این همه سال از کجا آب مي خورد.
پرونده بیمار را مي دهم دست پرستار. مي پرسد: »امیدي 
هست؟« دلم مي خواهد بگویم همیشه امید هست...اما...
نمي توانم. از اورژانس مي زنم بیرون. هوا بوي خون خشكیده 

و جنین مرده مي دهد...

گوش کردن فعال یكی از مهم ترین بخش های ارتباط موثر است. بدون این مهارت 
به اهداف خود از رابطه انسانی )هرچه که باشد(، دست نمی یابیم. این مهارت 
آموختنی است. این تفكر که »نیازی به یادگیری ندارم« کامال خطاست. مثل هر 
مهارت دیگری رسیدن به سطحی که خودبه خود و بدون صرف انرژی انجام شود، 

به تمرین نیاز دارد، اما اجزای اصلی گوش کردن فعال کدامند؟
1( به طرف مقابل اجازه دهید حرفش را تمام کند و وسط حرفش نپرید، حتی 
اگر پیش بینی می کنید چه می خواهد بگوید یا منظورش را فهمیده اید. پاسخ دادن 

قبل از اتمام کالم، طرف مقابل را دچار احساس ناامنی و شنیده نشدن می کند.
2( برای اینكه او را بیشتر بفهمید، سوال کنید.

3( با حفظ تماس چشمی راحت به آنچه دیگری می گوید، توجه کنید.
4( ذهنتان را برای اینكه دیگران حق دارند عقیده خودشان را داشته باشند، باز نگه 
دارید. گوش کردن فعال به معنای موافقت و تایید گفته های طرف مقابل نیست. 

فقط به این معناست که برایتان مهم است فضای ذهنی او را بدانید.
5( از مهارت های »بازخورد«، »خالصه کردن« و »بازسازی عبارت« استفاده کنید. 
بازسازی عبارت یعنی آنچه از صحبت طرف مقابل فهمیده اید، به بیان خودتان 

که...«  کردی  احساس  واقع  در  »پس  که...«،  است  این  »منظورت  کنید؛  تكرار 
بازخورد یعنی واکنش ها و احساس خودتان را از گفته های طرف مقابل با او در 
میان بگذارید، بدون اینكه قضاوتش کنید. این کار به او کمک می کند تاثیر کالم 
و رفتار غیرکالمی  اش را بر شما بفهمد و اگر اشتباه یا سوءتفاهمی پیش آمده، 
رفع شود؛ »ناراحت شدم که نتوانستم کمكت کنم«، »وقتی با صدای بلند حرف 
می زنی، احساس می کنم مرا مقصر می دانی.« خالصه کردن، یعنی خالصه ای از 
آنچه طرف مقابل به شما گفته یا نشان داده، برایش بیان کنید تا احساس  کند او 

را شنیده اید، فهمیده اید و ارتباط برایتان مهم است.
6( عالئم غیرکالمی مثل حاالت چهره و زبان بدن را ببینید. قبل از هرگونه پاسخ 
به محتوای صحبت، فعاالنه گوش کنید. گاهی فقط گوش کردن شما به طرف 
مقابلتان کمک می کند از حالت هیجانی خارج شود و تسلط منطقی بر شرایط 
پیدا کند و راه حل مشكلش را بیابد. گوش کردن فعال به فرزندتان به او می آموزد 
احساس و نیازش مهم است. احساس ارزشمندی می کند، یاد می گیرد به عقاید 
متفاوت احترام بگذارد و مهم تر از همه، گوش کردن محترمانه به معنای پذیرفتن 

یا نپذیرفتن عقیده فرد دیگر نیست؛ فقط به معنای باارزش دانستن او است.

با چشم دل سخن دل را بخوان
23 مهر روز جهانی عصای سفید

تاریك تاریك

گوش کردن فعال را یاد بگیریم

داستان زندگی

زندگی مثبت

خانه از پای بست ویران است

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

زندگی سالم

واقعا می توانید از هیچ چیز ناراحت نشوید؟

برگی از یک کتاب

 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم

 دکتر عاطفه کمالو
روان پزشک و روان درمانگر
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