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سالمت در ایران

شماره ششصدونود و دو بیستو شش آبان نودوهفت

پیشخوان

عمل زیبایی نامتعارف کنید ،مجازات میشوید

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،از تعیین مجازات ،تا  2ماه حبس و ۷۴
ضربه شالق بر اساس ماده  ۶۳۸قانون مجازات اسالمی هم برای افراد متقاضی انجام
عملهای چشم گربهای و گوش االغی و هم پزشکان تسهیلکننده این اقدام خبر داد.
حسن نوروزی در گفتوگو با «خانه ملت» ،با تایید صحت خبر منتشرشده از سوی
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران تاکید کرد جراحیهای نوظهور زیبایی مثل
تغییر رنگ چشم و شکل گوش ،مشروع تلقی نمیشوند و بر اساس قانون مجازات
اسالمی غیرقانونی و قابلتعقیب کیفری هستند .نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در
مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد« :اگر افرادی که گرفتار وسواس شدهاند تصمیم بگیرند

با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند ،باید به دادگاه صالحه  -که
دادگاه خانواده است  -مراجعه کنند و دادخواست ارائه دهند و بعد با مجوز دادگاه به
این امر مبادرت ورزند».
وی با اشاره به انجام عمل جراحی برای قراردادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم،
تغییر دائم رنگ چشم به رنگهایی مانند قرمز و عملهای نامتعارف تحت عنوان «چشم
گربهای» و «گوش االغی» ،تصریح کرد« :انجام این نوع عملها مصداق ماده  638قانون
مجازات اسالمی و اقدامی مجرمانه است و چنین تغییراتی که در جسم انسان ایجاد شده
و باعث تحریف در جامعه میشود ،ممنوع است».
منبع:ایسنا

مشاوره ازدواج آمار طالق را  25درصد کاهش داد

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ،گفت« :با توجه به همکاری دستگاههای اجرایی
شاهد کاهش  25درصدی آسیبهای اجتماعی و طالق بین جوانان استانهایی هستیم که در آنها مشاوره
پیش از ازدواج اجباری شده است».
محمد مهدی تندگویان در هفتادویکمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اظهار داشت« :آموزشهای
اجباری قبل از ازدواج اهمیت بسیار باالیی دارد و مجلس و سایر نهادها میتوانند در این زمینه اثرگذار
باشند ».وی با تاکید بر نقش این آموزشها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود« :بهتر است افرادی
که مجرد هستند یا قصد ازدواج دارند ،در این دورههای آموزشی شرکت کنند».
منبع  :ایرنا

شعار هفته ملی و روز جهانی دیابت؛ «دیابت ،نگرانی هر خانواده»

ساالنهیکدرصدبهجمعیتدیابتیهااضافهمیشود
از هر  11بزرگسال در دنیا  1نفر مبتال به دیابت است و تا سال  2030میالدی تخمین زده میشود  522میلیون نفر در دنیا دیابتی باشند .همچنین برآوردها نشان میدهد از هر  2نفر مبتال به دیابت ،یکی از
دیابت خود بیاطالع است به بیان دیگر 212 ،میلیون نفر دیابتی تشخیص داده نشده ،وجود دارد .این درحالی است که  3نفر از هر  4فرد مبتال به دیابت در کشورهای کمدرآمد زندگی میکند .اطلس دیابت
مهدیه
آقازمانی
در سال  2017میالدی که فدراسیون بینالمللی دیابت منتشر کرده ،نشان میدهد ایران یکی از کشورهایی است که با افزایش  110درصدی شیوع دیابت تا سال  2045میالدی مواجه خواهد بود .این آمارها
بیانگر این است که شیوه زندگی مردم به گونهای تغییر کرده که عوامل خطر بیماریهایی مثل دیابت در آن نقش اصلی دارد و به همین علت یکی از چالشهای زندگی امروز ،بیماریهای غیرواگیر در همه
گروههای سنی است .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد  70درصد از مرگومیرهای زودرس در بزرگسالی ناشی از عاداتی است که فرد در دوران نوجوانی کسب کرده و با اصالح شیوه زندگی میتوان ابتال به دیابت نوع2
را  80درصد کاهش داد .همه ساله  14نوامبر به عنوان روز جهانی دیابت همزمان با سالروز تولد کاشف انسولین برگزار میشود تا آگاهی عموم جامعه نسبت به این بیماری افزایش یابد و مردم نسبت به این بیماری حساس
شوند .فدراسیون جهانی دیابت دو سال متوالی شعار «دیابت و خانواده» را برای این روز جهانی در نظر گرفته تا از این طریق شاهد افزایش آگاهی عمومی از تاثیر دیابت روی خانواده و ترویج نقش خانواده در پیشگیری،
آموزش و مدیریت دیابت باشیم .به همین منظور وزارت بهداشت هفته ملی دیابت را در نظر گرفت که در این هفته با دعوت از انجمنها و رسانهها با برگزاری نشستی در مورد دیابت اطالعات قابلتوجهی ارائه داده شد.

دیابت ساالنه  4میلیارد دالر هزینه
دربردارد

بر اساس آخرین مطالعاتانجامشده ،حدود 11
درصد جمعیت باالی  25سال در کشور به دیابت
مبتال هستند و حدود  18درصد از جمعیت بزرگسال
نیز در وضعیتی قرار دارند که به آن «پیش دیابت»
گفته میشود و این افراد مستعد ابتال به دیابت هستند.
بنابراین حدود  29درصد بزرگساالن یا دیابتدارند
یا در معرض خطر جدی ابتال هستند .دکتر افشین
استوار،مدیرکلمرکزمدیریتبیماریهایغیرواگیر
وزارت بهداشت با بیان این آمار و با اشاره به روز
جهانی دیابت گفت« :هرساله  14نوامبر همزمان با
 22آبان ماه به عنوان روز جهاني ديابت نامگذاري
شده كه به دليل اهميت این بیماری ،این هفته نیز
در ایران ،هفته ملي ديابت در نظر گرفته شده است».
وی توضیح داد« :بيماري دیابت یکی از مهمترین
ی غیرواگیر
بیماریهای غیرواگیر و یکی از  4بیمار 
است که کنار بیماریهای قلبی-عروقی و سرطانها
و بیماریهای تنفسی ،بیشترین مرگومیر و ناتوانی
را در جهان ایجاد میکند ».دکتر استوار به هزینههای
بیماری دیابت نیز اشاره کرد« :هزینههای مستقیم و
غیرمستقیم درمان و مراقبت دیابت در كشور بالغ بر
 4ميليارد دالر برآورد شده است .به بیان دیگر عالوه
بر هزینههاي مستقيم درمانی ،عوارض و آسيبهاي
جسمیواجتماعیناشيازبيماريديابت،هزينههاي
غيرمستقيماينبيمارياستکههمبهخانوادههاوهم
به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل میشود».
وی این را هم گفت که وزارت بهداشت درتمام
سطوح ارائه خدمات از جمله در زمینه پیشگیری،
درمان و بازتوانی به دیابت توجه جدی و ویژهای
دارد و تالش میکند در وهلهاول از روند افزایشی
بروز دیابت در كشور پیشگیری کند .رئیس مرکز
مدیریتبیماریهایغیرواگیر،مهمترینعواملخطر
دیابت را اینگونه بیان کرد« :چاقی و فعالیت بدنی
ناکافی و تغذیه ناسالم مهمترین دالیل ابتال به دیابت
نوع 2است و تمام تالش وزارت بهداشت،افزایش
آگاهی عمومی برای کاهش این عوامل خطر است تا
بتوان از بروز این بیماری جلوگیری کرد .در سطح
بعدی و بروز دیابت ،مهمترین مساله این است که
بیماری تحت کنترل باشد و مراقبت کافی در این
رابطه انجامگیرد تا از عوارض ناشی از بیماری
دیابت جلوگیری شود».
به گفته رئيس مركز مديريت بيماريهاي غيرواگير
وزارتبهداشت،بیماریهایقلبی-عروقی،نارسایی
کلیوی ،اختالالت عصبی (نوروپاتی) و عوارض
چشمی ،از عوارض بعدی بیماری دیابت هستند
که با کنترل و مراقبت از دیابت میتوان تا حدود
زیادی از این عوارضجلوگیری کرد و هزینههای
آن را کاهش داد .دکتر استوار با اشاره به شعار امسال
روز جهانی دیابت که به نقش خانواده تاکید دارد،
توضیح داد« :تاکید بر نقش خانواده درهفته ملی
دیابت در دو سال متوالی مورد توجه بوده چون
خانواده در زمینه پیشگیری و کنترل و مراقبت دیابت،
نقش اساسی دارد».
وی افزود« :تمام تالش وزارت بهداشت این است که
امکانات کافی در سطح درمانفراهم شود .داروهای
اساسیبیماراندیابتیدرکشورموجوداست.همچنین
امکاناتوشرایطدرمانبیماراندیابتیشاملنیروهای
تخصصیوواحدهایدرمانیدرزمینهدرماندیابتدر
سطح کشور ،توزیع مناسبی دارد تابتوان از این طریق،
خدمات مورد نیاز بیماران دیابتی را به آنها ارائه داد.»
دکتر استوار در پایان گفت« :وزارت بهداشت دست
یاری به سمت سازمانهای مردمنهاد و رسانهها دراز
میکند تا با کمک آنها این بیماری کنترل شود چون
وزارت بهداشت به تنهایی قادر نیست بیماری دیابت
را کنترل کند».

هر دقیقه  2نفر به دلیل
دیابت قطع عضو میشوند

برنامههای دیابتی وزارت بهداشت

ساالنه حدود  1درصد به مبتالیان دیابت در کشور افزوده میشود .حدود  ۵درصد از
بیماران دیابتی ،به نوع 1این بیماری مبتال هستند و در کشور ما حدود  ۱۷۰هزار نفر بیمار
دیابتی نوع 1وجود دارد .دکتر علیرضا مهدوی ،مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل
دیابت با بیان این آمار در مورد افزایش ابتال کودکان و نوجوانان به دیابت نوع 2هشدار
داد« :همیشه در کودکان و نوجوانان شاهد دیابت نوع 1بودهایم ولی متاسفانه امروزه به
دلیل تغییر شیوه زندگی ،چاقی و تغذیه نامناسب ،شاهد شیوع دیابت نوع 2نیز هستیم».
معاوندفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشت،گفت«:مداخالتپیشگیرانه
بر کودکان تاثیر بیشتری نسبت به افراد بالغ دارد .به همین منظور ،تمرکز بر تغذیه سالم
و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان اولین هدف وزارت بهداشت درراستای پیشگیری
از ابتال به دیابت است».
به گفته دکتر مهدوی18 ،درصد جمعیت باالی  25سال کشور در شرایطی هستند
که قند ناشتای آنها غیرطبیعی است .حدود  30درصد جمعیت باالی 25سال یا دیابتی
هستند یا اگر مداخلهای انجام نشود ،طی  3تا  5سال آینده ،دیابتی خواهند شد .در
حال حاضر 5 ،میلیون و  300هزار نفردیابتی و  8/5میلیون نفر مبتال به پیشدیابت
هستند .این افراد باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند .کافی است فعالیت بدنی خود
را بیشتر کنند ،وزن خود را تا  7درصد کاهش دهند و فعالیت بدنی  150دقیقهای در
 3تا  5نوبت در هفته داشته باشند .این موضوعباعث خواهد شد ،تا  20درصد موارد

از ابتال به دیابت جلوگیری شود و  11سال ابتال به دیابت در آنها به تعویق میافتد.
وی به برنامههای وزارت بهداشت برای شناسایی افراد در معرض ابتال به دیابت اشاره
کرد و افزود« :طبق برنامه سطح  1وزارت بهداشت ،تمام افراد باالی  ۳۰سال در کشور،
میتوانند با مراجعه به خانهها و پایگاههای بهداشت از لحاظ خطرسنجی قلبی -عروقی،
وضعیت قندخون ،چربی خون و فشارخون مورد سنجش قرار گیرند و همه این خدمات
را رایگان دریافت کنند .همچنین چاقی و دیابت رابطه مستقیمی با همدیگر دارند .بر
همین اساس مداخالتی در بسته خدمات سطح  1ایجاد کردیم و سعی داریم شیب
ابتال به دیابت را کم کنیم .دیابت مانند فشارخون با خوردن یک یا دو قرص درمان و
کنترل نمیشود ،بلکه درمان و کنترل آن ،نیازمند تغییر شیوه زندگی ،آموزش و افزایش
آگاهی عمومی است ».دکتر مهدوی به درمان بیماری دیابت و وضعیت دارو در این
بیماری پرداخت و با تاکید بر اینکه تقریبا تمام داروهای دیابتی در کشور ما موجود
هستند و تحت پوشش بیمهاند ،ادامه داد« :بعضی از این داروها (انسولین) تا  ۹۰درصد
پوشش بیمهای دارند که قرار بوده این پوشش تا  ۷۰درصد کاهش یابد که باز هم در
مقایسه با کشورهای دنیا از حمایت خوبی برخوردار است چراکه بودجهای که دولت
برای پوشش انسولینهای جدید هزینه کرده ،قابلتوجه بوده و به کنترل دیابت کمک
بسیاری کرده است».
مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت عنوان کرد« :در سال جاری گروه جدیدی
از داروها برای درمان دیابت وارد بازار شده که در آینده نزدیک تحت پوشش بیمه
قرار خواهند گرفت».

در ایران در هر100هزار نفر17/5،بیمار دیابتی جان خود را از دست میدهد

براساس مطالعات انجامشده ،فقط  25درصد از خانوادهها در جهان به آموزش مطلوب در مورد بیماری دیابت دسترسی دارند که این رقم در ایران ،کمتر است .دکتر شهین
یاراحمدی ،رئیس اداره غدد و متابولیک دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت ،با بیان این مطلب ،به آمار مرگومیر بیماری دیابت اشاره کرد« :بین کشورهای
منطقه ،بحرین بیشترین مرگ ناشی از بیماری دیابت؛ یعنی  98مرگ به ازای هر  100هزار بیمار دیابتی و ژاپن کمترین میزان مرگ ناشی از این بیماری را با  4مرگ به ازای
هر  100هزار بیمار دیابتی دارد .این بررسی در ایران نیز نشان میدهد به طور متوسط  17/5مرگ به ازای هر  100هزار نفر دیابتی رخ میدهد که در همین راستا در برنامه
ف این است که میزان مرگ ناشی از این بیماریها را کاهش دهیم».
ایراپن 4 ،بیماری اصلی غیرواگیر مهم و عوامل خطر این بیماریها را بررسی کردیم و هد 
ش و افزایش سطح آگاهی عموم مردم ذکر کرد و افزود« :عالوه بر برنامههای ساالنه برای آموزش مردم ،در
دکتر یاراحمدی یکی از فعالیتهای وزارت بهداشت را آموز 
طول هفته ملی دیابت ،آموزشها گستردهتر میشود تا با افزایش آگاهی ،دیابت را در خانوادهها کنترل کنیم چراکه خانواده در مدیریت ،مراقبت و پیشگیری از دیابت ،نقش
اساسی دارد و با این کار ،عالوه بر پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن ،از هزینههای ناشی از مراقبت و درمان دیابت نیز کاسته خواهد شد».

استرس باعث دیابت میشود؟

در زمینه عوامل خطر ابتال به دیابت و سایر بیماریهای غیرواگیر بیشتر به چاقی ،اضافه وزن ،بیتحرکی و تغذیه مناسب اشاره میشود .آیا استرس نیز از عوامل خطر ابتال
به دیابت است ؟ دکتر نیکوسخن در این زمینه به «سالمت» پاسخ داد« :دیابت عصبی از نظر علمی درست نیست و چنین دیابتی وجود ندارد ،ولی استرس باعث ترشح
هورمونهایی در بدن میشود که ما آنها را به عنوان «استرس هورمونها» میشناسیم که در باال بردن قندخون نقش دارند .مدیر عامل انجمن دیابت ایران تاکید کرد« :اگر
استرس به طور مزمن و ادامهدار در فردی وجود داشته باشد ،میتواند یکی از عوامل زمینهساز دیابت شود .از طرف دیگر چنانچه فردی مبتال به دیابت است ،داشتن استرس
باعث میشود قند خون وی به خوبی کنترل نشود ».به گفته نیکوسخن ،امروزه در درمانهای نوین دیابت بر مدیریت استرس تاکید زیادی میشود .به همین منظور تمام
افراد دیابتی باید تحت نظر مشاور روانشناس باشند .وی صحبتهایش را با بیان یک مثال ادامه داد« :در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا دیده شده  30درصد از افراد مبتال
به دیابت نوع 2دچار افسردگی شدید هستند .در کشور ما آماری در این زمینه وجود ندارد ولی با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم است ،شاید این عدد بیشتر باشد.
اگر قند کنترل نشود ،استرس بیشتری ایجاد میشود و خود استرس قند را تشدید میکند .به این ترتیب چرخه معیوبی شکل میگیرد .عالوه بر این در  6پایه درمان دیابت که
بسیاری از مردم فکر میکنند دارو اولین پایه درمان است ،درمان با آموزش شروع میشود و بعد کنترل روزانه است؛ یعنی قند و فشارخون باید به طور روزانه بررسی شود».

دکترامیرکامراننیکوسخن،مدیرعاملانجمن
دیابتنیزدرایننشستبهمشکالتبیماران
دیابتاشارهکرد«:یکیازمشکالتیکهبیماران
مبتال در گرفتن انسولین دارند این است که
باید سال به سال تاییدیه داشته باشند و به
داروخانه ارائه دهند تا انسولین دریافت کنند.
با توجه به اینکه بیماران مبتال به دیابت نوع1
باید مادامالعمر انسولین بزنند ،این تاییدیهها
برایشان مشکلساز است .عالوه بر این به
دلیل پرداخت نشدن معوقات داروخانهها از
سویبیمه،بسیاریازداروخانههااصالدفترچه
را قبول نمیکنند و این قضیه برای بیماران
مشکلایجادکردهاست».نکتهدیگریکهدکتر
نیکوسخن به آن تاکیدکرد تغییراتی است که
در درمان بیماران مبتال به دیابت ایجاد شده:
«امسالتغییراتاساسیدردرماندیابتایجاد
شده و درمان دیابت نوع 2جدا از بیماریهای
قلبی -عروقی نیست ،به این صورت که با
پایین آوردن قند خون ،عوارض قلبی بیماری
نیزکممیشود.بررسیهانشاندادهدربیماران
دیابتی  2تا  4برابر عوارض قلبی بیشتر بروز
پیدامیکندو 12سالطولعمراینافرادکمتر
میشودامانکتهاینجاستکهداروهایجدید
گران هستند و تحت پوشش بیمه نیستند».
یکی از معضالت و عوارض بیماری دیابت،
زخم پاست که در برخی از موارد باعث
نالمللی
قطععضومیشود.عضوفدراسیونبی 
دیابت در اینباره توضیح داد« :در هر دقیقه
 2نفر به علت دیابت در جهان دچار قطع
عضو میشوند و شایعترین قطع عضو بعد
از تصادفات ،پای دیابتی است .هند یکی از
کشورهایی استکه بیشترین قطع عضو بر
اثر دیابت دارد .در این کشور بررسی انجام
شد که نتایج نشان داد اگر آموزش مناسب
برای مراقبت از پای دیابتی داده شود50 ،
درصد قطع عضو کاهش پیدا میکند ».به
گفته دکتر نیکوسخن ،پوشش نامناسب پا،
مهمترین علت زخمهای منجر به قطع عضو
است و اگر رسانهها و انجمنها در این زمینه
به بیماران دیابتی آموزش دهند ،میزان قطع
عضو کمتر خواهد شد.
لزوم مشورت و دخالت دادن انجمنهای
تخصصی در تصمیمگیری برای بیماران
دیابتی ،درخواستی بود که مدیر عامل انجمن
دیابت ایران برای مسووالن مطرح کرد چون
آن طور که وی بیان کرد ،تصمیمگیریهایی
در ارگانهای مختلف دربارهبیماران دیابتی
گرفتهمیشودکهگاهیمنجربهبروزمشکالت
احتمالی برای بیماران میشود؛ به طور مثال
گاهی تصمیمهایی در سازمانهای بیمهگر
گرفته میشود که مشکالتی به دنبال دارد.
دکتر نیکوسخن که همسرش نیز مبتال به
دیابت نوع 1است در ادامه صحبتهایش،
دیابت را تا  80درصد قابلپیشگیری دانست
و گفت« :باید فرهنگ تغذیه سالم در مدارس
ترویج و فرهنگسازی شود ،در صورتی که
در حالحاضر تبلیغات متعددی در سطح
شهر برای تبلیغ غذاهای ناسالم وجود دارد
ولیدرهیچجایدنیاجانگفودهااجازهتبلیغ
ندارند .عالوه بر این بستر فعالیت بدنی را باید
فراهمکنیمچونتصورکنیددرزمانسالمندی
بیماران به علت آرتروز و کمردرد شاید فقط
بتوانند از آبدرمانی استفاده کنند ،پس الزم
است این امکانات را برای آنها فراهم کنیم».

سالمت در جهان

شماره ششصدونود ودو بیستوشش آبان نودوهفت

نسل جدید آنتیبیوتیکها در راه هستند؟

جهان

ک بسازند که مانند داستان اسطورهای اسب تروآ ،باکتریها
داروشناسان توانستهاند نوع جدیدی آنتیبیوتی 
را اغوا میکند تا به آن اجازه ورود دهند و سپس آنها را نابود میکند .دانشمندان معتقدند نتایج اولیه
تست این آنتیبیوتیک بسیار «امیدبخش» بوده است .این دارو که محصول شرکت داروسازی شیونگی
است روی  ۴۴۸نفر آزمایش شده و گزارش شده روی کسانی که به عفونت ادرار و کلیه دچار شده
بودند ،اثر درمانی داشته است .تحقیق درباره آنتیبیوتیکهای جدید و موفق بسیار نادر است چرا که در
سالهای اخیر بسیاری از باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج مقاوم شدهاند و درمان بیماریهای
ناشی از آنها بسیار دشوار شده است .نتایج یک تحقیق درباره مقاومشدن باکتریها پیشبینی کرده با
وضعیت موجود تا سال  ۲۰۵۰میالدی ساالنه  ۱۰میلیون نفر جان خود را بر اثر ابتال به بیماریهای
منبع :نیویورکتایمز
ناشی از باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک از دست خواهند داد.

3

پاهایی برای پناهجویان سوری

سوریه

طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه اوت سال  ۲۰۱۸میالدی  4میلیون پناهجو
در ترکیه زندگی میکنند .برنامه موسوم به «ساخت پروتز»که در سال  ۲۰۱۳میالدی به ابتکار تعدادی از پزشکان
سوری مقیم خارج از کشور راه افتاده ،سعی میکند به کسانی که در جنگ داخلی سوریه دچار نقص عضو شدهاند،
کمک کند .شهر مرزی ریحانلی میزبان تعداد زیادی از پناهجویان سوری است .چند متر دورتر جنگی جریان دارد
که به صحنه زورآزمایی قدرتهای جهانی تبدیل شده است .کار حسام زینو مراقبت و کمک به هموطنانی است
که دچار نقص عضو شدهاند .حسام خود قربانی جنگ سوریه است؛  2سال پیش زمانی که او به اینجا آمد دو
پایش را در جنگ از دست داده بود .او میگوید« :یادم میآيد روز جمعه بود .همراه دوستانم در یک تظاهرات
ضددولتی بودیم .با تانک یا بمب هدایتشونده به ما حمله کردند .همان موقع هر دو پایم را از دست دادم».
منبع :نیویورکتایمز
6سال از این اتفاق میگذرد .حسام امروز میتواند روی پای خودش بایستد.

قحطی حاصل از جنگ یمن ،جان میلیونها یمنی را تهدید میکند

یمن

جنگی که حتی در مناطق غیرجنگی کشتار میکند
پس بچهای  3ساله ساکت
روی تخت بیمارستانی در
مرجان
یشایایی
صنعای یمن دراز کشیده،
مشتی پوست و استخوان که
بایدبرایهرنفسیکهمیکشد،بجنگد.پدرش،
علی جحاجی ،با ناامیدی و اضطراب کنارش
ایستاده .او چندی پیش پسر دیگرش را بر اثر
گرسنگی که یمن را از پا انداخته ،از دست
داده و امروز نگران مرگ پسر دیگرش است.
این قحطی به دلیل کمبود غذا نیست.
فروشگاههای بیرون از بیمارستان پر از کاال
هستند ،اما گرانی قیمتها مانع از خرید است.
جنگ ویرانگر یمن ،بعد از کشته شدن خبرنگار
معترض سعودی در استانبول ،نگاههای بسیاری
را متوجه عربستان سعودی کرده است .امروز
بیشترینانتقاداتبهسعودیهابرحمالتهوایی
آنها به یمن متمرکز شده که بیش از هزاران
ی یا تشییع جنازه
شهروند یمنی را در عروس 
یا اتوبوس مدرسه به کام مرگ کشیده است.
این حمالت با استفاده از بمبها و اطالعاتی
انجام شده که آمریکا دراختیار عربستان سعودی
گذاشته .کارشناسان کمکرسانی و مسووالن
سازمان ملل عقیده دارند ،عالوه بر حمالت
هوایی نوعی جنگ موذیانه علیه یمن درجریان
است که بیش از حمالت نظامی تلفات گرفته
و اکنون خطر آن را دارد که سراسر این کشور
را در قحطی هولناکی فرو برد.

عربستان تحت حاکمیت محمد بن سلمان،
ائتالف به رهبری عربستان و متحدان یمنی
خود ،اقدامات تنبیهی اقتصادی را برای در فشار
قرار دادن حوثیهای یمنی که کنترل شمال
یمن را در دست دارند ،به کار بستهاند ،اما این
اقدامات شامل محاصرههای دورهای ،محدود
کردن واردات و خودداری از پرداخت دستمزد
بیش از یکمیلیون کارمند غیرنظامی ،باعث
نابودی اقتصاد یمن و فقیرتر شدن میلیونها
یمنی شده است .این اقدامات آرامآرام جان مردم
را میگیرد؛ زیرساختهای اقتصادی را نابود
میکند ،باعث از بین رفتن اشتغال ،تضعیف
پول ملی و افزایش ناگهانی قیمتها میشود.
در هفتههای گذشته ،این فلج اقتصادی به نحو
بیسابقهای افزایش یافته و سبب شده مسووالن
سازمان ملل نسبت به پیشبینی قحطی تجدید
نظرکنند.مارکلوکوک،معاوناموربشردوستانه
به شورای امنیت گزارش میدهد« :اکنون خطر
وقوع یک قحطی بزرگ و سراسری در یمن،
قریبالوقوع و کامال روشن است8 .میلیون
نفر در یمن برای زنده ماندن نیاز به کمکهای
فوری دارند و این تعداد میتواند بهزودی به
14میلیون یعنی نیمی از جمعیت یمن برسد».
الکسوالکهرویقحطیهایبشرساختهمطالعه
میکند ،در توضیح این موضوع میگوید« :اغلب
مردم قحطی را کمبود غذا میدانند ،در صورتی
که این مساله در یمن ،یک جنگ اقتصادی است».

نشانههای این جنگ همه جا هست و از
مرز طبقات و قبایل و مناطق گذشته .استادان
حقوقنگرفته دانشگاه برای جلب کمک به
رسانهها روآوردهاند .پزشکان و معلمان برای
سیر کردن شکم خانوادهشان ،طال و اتومبیل و
زمینهای خود را میفروشند و در خیابانهای
صنعا ،پایتخت ،زنی با بلندگو تقاضای صدقه
میکند و میگوید« :کمکم کنید .همسرم بیمار

است و خانهای برای فروش دارم».
در هجوم گرسنگی ،نوزادان بیمار بین مرگ و
زندگی دست و پا میزنند .تخمین میزنند ،از
بین 2میلیون کودک مبتال به سوءتغذیه در یمن،
400هزار نفر سخت بیمارند و این تعداد احتماال
در ماههای آتی 25درصد اضافه خواهد شد.
دکتر مکیا مهدی ،پزشک درمانگاهی در
اسالم ،شهر فقیری در جنوبشرقی صنعا که

آیا من عادیام؟
 5مشکل عمده نوجوانان

پذیرای پناهجویان گریخته از مناطق جنگی
است ،میگوید« :داریم نابود میشویم» .او از
این تخت به آن تخت سر میزند ،به مادران
دلگرمی میدهد و با قاشق شیر دهان نوزادان
بیمار میریزد .برای برخی از آنها دیر شده،
شب قبل یک پسر  11ماه در این درمانگاه
براثر گرسنگی مرد .وزنش هنگام مرگ تنها 3
کیلوگرم بود .دکتر مهدی به اطراف خود نگاه
میکند و نمیتواند بفهمد چرا قتل خاشقچی
آن همه سرو صدا در غرب راه انداخته ،اما
کسی به میلیونها کودک یمنی که از گرسنگی
و بیماری در حال مرگند ،توجهی نمیکند .او
به یکی از کودکان روی تخت بیمارستان اشاره
میکند« :ببینید! فقط استخوان است .گوشتی
به تنش نمانده».
سفارت عربستان سعودی درباره سیاستهای
کشورش در یمن به خبرنگاران پاسخ نمیدهد،
اما مسووالن سعودی در دفاع از خود میگویند
موشکهایشان را به مواضع شورشیان شیعه
حوثی پرتاب کردهاند و ادعا میکنند ،عربستان
سعودی و امارات متحده عربی تاکنون بیشترین
کمکهای بشردوستانه ،یکمیلیارد دالر کمک
انساندوستانه ،را به یمن ارسال کردهاند.
همه این تالشها و تالشهای دیگر مانند
ذخیره کردن 2میلیارد دالر در بانک مرکزی
یمن برای تقویت پول ملی از سوی عربستان،
درسایه حمالت و بمبارانهای نظامی و بلوکه

کردن دستمزد یکمیلیون یمنی که باعث افزایش
قیمت مواد غذایی شده ،رنگ میبازد.
از سوی دیگر ،جنگی که برای تصرف حدیده
در جریان است ،راههای اصلی واردات به شمال
یمن را بسته و 570هزار نفر را در خطر جدی
گرسنگی قرار داده است .لوکوک میگوید:
«قحطی یمن بزرگتر از هر قحطی است که
ممکن است کارشناسی در طول عمر کاری
خود دیده باشد».
وقتی پسر علی جحاجی براثر گرسنگی دچار
اسهال و استقراغ شد ،پدر برای ماندن او به
هر دری زد .بزرگان دهکده به او گفتند ،برای
خارج شدن خون سیاه از بدن پسرش ،چوب
سوزانی را روی سینه فرزندش بگذارد« :وقتی
پسرتان بیمار است و پولی ندارید ،هر حرفی
را باور میکنید».
در گذشته ،بسیاری از مردان یمنی در عربستان
کار میکردند و هرچند از سوی کارفرمایان
سعودی زور میشنیدند ،دستمزد آنها کفاف
اداره خانواده در یمن را میداد .با شروع
جنگ در این کشور در سال  2015میالدی
این راه بسته شد و قطع دستمزد این افراد
باعث شد دیگر نتوانند غذایی برای خانواده
خود خریداری کنند .به این ترتیب ،جنگ
حتی در مناطقی که پای حمالت به آنجا
نرسیده ،قربانی میگیرد.

منبع :نیویورکتایمز

تحرک منظم جسمی
به بهبود سالمت روانی کمک میکند

و میگوید احساس بدبختی میکند و پدر و مادر به او توجه نمیکنند.
خاطر درس و مدرسه از مشکالت نوجوانان است
دوستان  ۱۰۳۳ -پرسش
رابطههای نزدیک دوستی روی شخصیت نوجوان بیش از معلم یا پدر
و مادر اثر میگذارد .دوستها مثل یک شبکه حمایتی عمل میکنند ،اما
همین دوستها گاهی منبع تنش و استرس شدید میشوند.
این مساله بهویژه بین دختران حادتر است .بسیار پیش میآید که ترکیب
دوستها عوض میشود و بعضی بچهها تک میافتند یا از گروه بیرون
میمانند.
البته خجالتی بودن هم روی این ماجرا اثر دارد .در دوران نوجوانی تاثیرش
هزار برابر میشود.
هیچکس نمیداند عادی بودن یعنی چه .خیلیها میخواهند بدانند واقعا
عجیبوغریباند یا نه .وقتی به آنها میگویی عادیاند ،حالشان بهتر و
مشکلشان خفیفتر میشود.
دوران نوجوانی دوران سختی است و اگر دم دستت کمکی نداشته باشی،
کمک گرفتن از سختترین کارهاست .برنامه میتو ( )MeeTwoدقیقا به
همین منظور ساخته شده :برای اینکه شاید کار نوجوانان را راحتتر کند،
بلکه از پشت صفحه تلفن همراه راحتتر بتوانند مشکلشان را مطرح کنند.
کاربر میتو بدون اینکه معلوم شود کیست سوالهایش را میپرسد و از
آدمهای شبیه خودش یا دانشجویان رشته روانشناسی کمک میخواهد.
حسن دانشجویان روانشناسی این است که در عین تخصص ،کمسناند و
احتماال با نوجوان بهتر ارتباط برقرار میکنند .البته متخصصان دیگری هم
هستند که پشت صحنه پاسخها را رصد میکنند .مشکالت عمده نوجوانانی
که از این برنامه استفاده میکنند ،چیست؟ سوزی گادسان ،از بنیانگذاران این
پروژه ،میگوید« :مشکالت کاربران باتوجه به اینکه کجای سال باشیم ،فرق
میکند .مثال در دوران امتحانات استرس درس بیشتر است و در تعطیالت
مشکالت خانوادگی»
آنچه در پی میآید روایت خانم گادسان از  5مشکلی است که  5هزار کاربر
میتو ( )MeeTwoدر ماه اوت امسال بیشتر طرح کردهاند.
خانواده  ۱۰۵۵ -پرسش
مشکالت خانواده بسیار مهم است و جالب اینکه خانوادهها اغلب تمایل
ندارند به آن بپردازند .بسیاری از پرسشهایی که نوجوانان در مورد خانواده
روی برنامه طرح میکنند ،به درگیریهای خانوادگی مربوط میشود؛ از آزار
بچهها گرفته تا ارتباط مادر و پدر با یک فرد دیگر.
از موارد دیگر ،خانوادههایی با نامادری یا ناپدری است .بچههایی که از
سوی خواهر و برادر ناتنی آزار میبینند.
مشکل فراوان دیگر ،فشار خانواده روی نوجوان به خاطر درس و مدرسه
است .این مساله در دوران امتحانات شدیدتر میشود.
مواردی نیز پیش میآید که نوجوان از خانوادهای مرفه تماس میگیرد

رابطه جنسی  ۹۴۷ -پرسش
من در نشریات در مورد روابط خاص و مسائل جنسی مینویسم .گاهی از
سطح ناآگاهی نوجوانان و سوالهایی که میپرسند ،حیرت میکنم.
مثال اولین بار که عادت ماهانه میشوند ،سوالهایی میکنند یا میپرسند
خودارضایی یعنی چه؟ پرسشهای سادهای که گاهی پدر و مادرها دوست
ندارند جواب بدهند و از معلم هم نمیشود پرسید.
البته سوالهای پیچیدهتر در مورد جنسیت ،میل جنسی و گرایش جنسی هم
پیش میآید ،بهخصوص در سالهای اخیر این مسائل بیشتر مطرح میشود
اما در این موارد هم خیلیها صرفا میخواهند بدانند عادیاند یا نه؟ بعضیها
هم کمک میخواهند چون تحت فشارند که کاری که دوست ندارند بکنند.
مدرسه  ۷۰۹ -پرسش
طبعا مشکالت مربوط به مدرسه با مشکالت دوستان و خانواده همپوشانی
دارد ولی سوال در مورد استرس دوران امتحانات هم زیاد دریافت میکنیم.
نکته اینجاست که استرس مختص امتحان آخر سال نیست .بچهها مدام تحت
ف هستند .بچههایی که درسشان خوب است ،با
فشار امتحانهای مختل 
امتحانها مشکلی ندارند ،ولی آنها که ضعیفترند ،برای هر امتحان اضطراب
دارند و میترسند نمره قبولی نیاورند .متاسفانه این ترس از شکست در درس
عموما با موفقیت در زمینههای دیگر مثل ورزش و هنر جبران نمیشود.
اضطراب  ۶۳۹ -پرسش
موارد اضطراب ،دلشوره و وحشتزدگی (حمله پانیک) هم زیاد داریم.
بدیهی است مساله اضطراب مرتبط با خانواده ،دوستان و مدرسه وجود
دارد و جدی است .در بسیاری موارد ،بچهها دلیل خاصی برای اضطراب
ذکر نمیکنند و صرفا میگویند مضطربند.
منبع :رویترز

نتایجمطالعهایبزرگدرآمریکانشانمیدهدفعالیت
منظم جسمی به مدت  ۴۵دقیقه برای  3تا  5بار
در هفته میتواند به بهبود سالمت روان کمک کند.
در این مطالعه یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر میزان
فعالیت جسمی و وضع روانی خود را برای یک
دوره یک ماهه گزارش دادند.
«روزهای بد» کسانی که ورزش کردند در مقایسه
با کسانی که ورزش نمیکردند به اندازه  1/5روز
در ماه کمتر بود.
نتایجاینمطالعهنشاندادهرچندورزشهایجمعی،
دوچرخهسواری و ایروبیک بیشترین تاثیر مثبت را
داشته ،اما انواع تحرک جسمی از جمله کار خانگی
و رسیدگی به بچهها ،صرفنظر از سن یا جنسیت،
باعث بهبود وضعیت روانی شده است.
اینمطالعهکهنتایجآندرنشریه«روانشناسیلنست»
چاپ شده و در نوع خود بزرگترین تحقیق تا امروز
است ،تنها نگاه آماری به نتایج فعالیت جسمی افراد
داشته و نمیتواند ثابت کند چگونه فعالیت جسمی
علت مستقیم بهبود حال روانی بوده است.
تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر سالمت روان
به نتایج ضدونقیضی منجر شده بود .بعضی مطالعات
حاکی از آن بود که بیتحرکی میتواند به وضع بد
روانی منجر شود و همچنین از عوارض آن باشد.
عالوه بر تاثیر ورزش بر روان افراد ،مطالعات نشان
داد ورزش خطر بیماری قلبی ،سکته مغزی و دیابت
را کم میکند و به این ترتیب باعث بهبود سطح

کیفیت زندگی میشود.
بزرگساالن شرکتکننده در این مطالعه گفتند به
طور متوسط هر ماه  3-4روز را در حال بد روانی
سپری کردند .برای کسانی که از نظر فیزیکی فعال
بودند این رقم  2روز در ماه بود.
میان کسانی که از قبل دچار افسردگی بودند ،ورزش
ظاهرا تاثیر بیشتری داشت .این گروه ماهی  7روز
را در حال بد روانی سپری کردند ،درحالی که
این رقم برای کسانی که ورزش نمیکردند ماهانه
 ۱۱روز بود.
براساس این مطالعه دفعات و طول زمان فعالیت
جسمی هم عوامل مهمی بودند و حالت ایدهآل
فعالیت ۳۰تا  ۶۰دقیقه یک روز در میان بود اما این
مطالعه نتیجهگیری کرد که چیزی به نام «ورزش
زیادی» هم وجود دارد .دکتر آدام چکرود ،نویسنده
این مقاله و استادیار روانشناسی در دانشگاه ییل
گفت« :قبال مردم بر این باور بودند که هرچه
بیشتر ورزش کنید ،سالمت روانی شما بهتر است،
اما مطالعه ما میگوید که چنین نیست .اگر بیش
از  ۲۳بار در ماه ورزش کنید یا برای بیش از
 ۹۰دقیقه ورزش کنید ،به وضع بدتر روانیتان
مرتبط است ».او افزود«:تاثیر مثبت ورزشهای
تیمی نشان میدهد فعالیتهای ورزشی جمعی
میتواند از انزوا بکاهد و برای استقامت روانی
و کاهش افسردگی مفید باشد».

منبع :فرانسپرس
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شماره ششصدونودودو بیستو شش آبان نودوهفت

گزارش«سالمت»ازنشستخبریدومینکنگرهبینالمللیجراحانپالستیکوزیبایی

فریب تبلیغات «زیبایی» را نخورید

دومین کنگره بینالمللی
بزرگان جراحی پالستیک
مریم
منصوری
و زیبایی با دو محور
رینوپالستی (جراحی بینی)
و بادیکانتورینگ (پیکرتراشی) با حضور
استادان بینالمللی و سخنرانان داخلی از 22
تا  25آبان در هتل اسپیناس پاالس تهران
برگزار شد.
رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با اشاره
به اینکه ایران یکی از کشورهای شناختهشده در
زمینه جراحیهای زیبایی است و افراد زیادی
از کشورهای مختلف بهخصوص کشورهای
همسایه برای انجام این نوع جراحیها به ایران
سفر میکنند ،گفت« :تفاوت قیمت جراحیهای
زیباییدرایراننسبتبهسایرکشورهایخارجی،
یکی دیگر از عواملی است که موجب توریسم
پزشکیدرایرانشدهومامراجعانخارجیزیادی
برایانجامعملهایجراحیزیباییداریم.جالب
اینکه برخی پزشکان جراحی زیبایی خارجی در
کنگرههای بینالمللی ما بهعنوان شنونده شرکت
میکنند تا آموزش بگیرند و این موضوع برای ما
پیشرفت خوبی محسوب شده و سبب میشود
جراحیپالستیکایرانبرایکشورهایهمجوار
شناخته شود».

قبل از اقدام به جراحی زیبایی با
چند پزشک متخصص مشورت کنید

دکتر علی بیژنی افزود« :در ایران هم افراد زیادی
تمایل به انجام جراحیهای زیبایی دارند اما
متاسفانه برای انجام این جراحیها به افراد
غیرمتخصص مراجعه میکنند یا حتی بعضی
از کارهای تخصصی زیبایی را در آرایشگاهها
انجام میدهند .این مساله عوارض مختلف و
غیرقابلجبرانی برای بیماران خواهد داشت.
بنابراین به همه افرادی که قصد انجام عملهای
زیبایی را دارند توصیه میکنم برای آشنایی با
پزشکان فوقتخصص زیبایی به سایت انجمن
جراحان پالستیک و زیبایی یا برای انجام
جراحی بینی به سایت انجمن متخصصان
گوشوحلقوبینی مراجعه کنند».
این فوقتخصص جراحی پالستیک و زیبایی با
بیان اینکه در حال حاضر  360جراح پالستیک از
نظر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی مجاز به
انجام جراحیهای زیبایی هستند ،تاکید کرد« :در

صورتی که به هر دلیلی به این پزشکان دسترسی
نداشتید ،میتوانید قبل از اقدام به جراحی به چند
پزشک متخصص مراجعه کنید و نظراتشان را
در مورد مشکلی که دارید ،بپرسید و بعد برای
جراحی اقدام کنید .در این صورت قطعا عوارض
جراحی کمتر خواهد شد».

فریب عکسهای قبل و بعد زیبایی را
نخورید

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران
به مشکالت مختلفی که در حوزه جراحی زیبایی
وجود دارد ،پرداخت و گفت« :یکی از معضالت
انجمن جراحان پالستیک این است که باید با
افرادی که به طور غیرمجاز و غیرحرفهای به
انجام عملهای زیبایی میپردازند ،مقابله کند و
جلوی آنها را بگیرد .متاسفانه این مساله وقت
زیادی از ما میگیرد و این خود مردم هستند که
بایدفریبتبلیغاتاغواکنندهاینافرادرانخورند.
یکی از این تبلیغات قرار دادن عکسهای قبل
و بعد از جراحی در صفحات مجازی است که
صحت و سقم آنها به هیچ وجه معلوم نیست،
در حالی که همین عکسهای اغواکننده باعث
شده افراد زیادی به سمت انجام جراحیهای
زیبایی نزد کسانی که تخصصی در این زمینه
ندارند ،سوق پیدا کنند».
یادامهداد«:مسالهدیگریکهمراجعانرابهسمت
و
انجامجراحیهایزیبایینزدافرادغیرمتخصص
هدایتمیکند،هزینههاست.دریافتهزینههای
پایینتر برای انجام اقدامات و جراحیهای
زیبایی سبب میشود مراجعان بیشتری به افراد
غیرمتخصص و حتی تکنیسینهای جراحی
مراجعه کنند ،در حالی که هیچ تکنیسین اتاق
عملی مجاز به انجام جراحیهای پالستیک
نیست اما متاسفانه آمار افراد غیرمتخصصی که
کارهای زیبایی انجام میدهند روزبهروز در حال
افزایش است».

جراحی بینی شایعترین عمل
جراحی زیبایی در ایران است

دکتر بیژنی خاطرنشان کرد« :در حال حاضر
راینوپالستییاجراحیزیباییبینیبیشترینعمل
جراحی زیبایی را در ایران به خود اختصاص داده
است .بعد از جراحی بینی ،جراحی زیبایی پلک،
لیفت صورت ،جراحی زیبایی شکم ،جراحی

ترمیمی پستان ،لیفت پیشانی و باال بردن ابروها
بیشترین آمار جراحیهای زیبایی را به خود
اختصاص دادهاند.
حداقل سن برای جراحی زیبایی بینی  17سالگی
است .به عبارت دیگر ،جراحی بینی باید زمانی
انجام شود که رشد به طور کامل انجام شده
باشد .از این رو ،یک جراح پالستیک هیچگاه
در سنین پایینتر از  17سال اقدام به جراحی
بینی نخواهد کرد ،مگر مشکلی از نظر نقایص
خلقتی و مادرزادی وجود داشته باشد».
وی با تاکید بر اینکه حداکثر سنی برای انجام
جراحی زیبایی بینی وجود ندارد ،افزود« :هرچند
میتوان افراد در سنین باال را هم تحت عمل
جراحی زیبایی بینی قرار داد ،بهتر است این عمل
به دلیل وجود بیماریهای زمینهای ،بیماری قند،
فشارخون باال و ...در افراد سالمند انجام نشود».

برخی باید بهجای جراح زیبایی نزد
روانپزشک بروند

رئیس انجمن جراحی پالستیک و زیبایی به
جدیدترین مدهای عمل زیبایی یعنی گوش
االغی ،چشم گربهای و ...اشاره کرد و گفت:
«تقریبا هیچ جراح پالستیکی عملهای زیبایی
نامتعارفراانجامنمیدهد.بیشتراینجراحیهارا
کسانیانجاممیدهندکهمدرکجراحیپالستیک
ندارندزیرااینگونهعملهاممکناستعوارض
بیشتری داشته باشند .ضمن اینکه بیشتر بیمارانی
که این قبیل جراحیها را انجام میدهند پس از
مدتیپشیمانمیشوندوتصمیممیگیرنددوباره
جراحی کنند تا به حالت اول برگردند .اینجاست
که نقش روانشناسان و روانپزشکان مشهود
میشود زیرا بسیاری از مراجعان واقعا مشکلی
از نظر زیبایی ندارند اما به دلیل ابتال به اختالالتی
مانند بدشکلپنداری یا پایین بودن اعتمادبهنفس
اصرار دارند این کار حتما انجام شود .در صورتی
کهفردیکوچکتریناختاللروانیداشتهباشدو
اصراربهانجامعملجراحیزیباییکند،قطعاخود،
خانواده و جراحش را به دردسر خواهد انداخت
زیرا تا اختالل روانپزشکی فرد درمان نشود ،از
خود و چهرهاش حتی پس از عمل راضی نخواهد
بودومدامازپزشکشمیخواهدجراحیترمیمی
دیگری انجام دهد .از این رو ،این قبیل افراد حتما
باید قبل از هر نوع عملی توسط روانشناس و
روانپزشک مشاوره و درمان شوند ولی متاسفانه

بسیاری
از بیماران
این مساله را نمیپذیرند
و از مراجعه به روانپزشک
طفره میروند».

دهه سوم زندگی ،شایعترین سن
جراحی زیبایی بینی است

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی
ایران با عنوان این مطلب که انجام جراحی زیبایی
محدودیت سنی خاصی ندارد ،گفت« :جراحی
پالستیک و زیبایی طیف وسیعی از بیماران را
شامل میشود ،به طوری که بعضی از افرادی
که دچار نقایص خلقتی و مادرزادی هستند باید
در سنین پایین تحت عمل جراحی پالستیک و
زیبایی قرار بگیرند و بعضی از انواع جراحیها
ماهیتا و ذاتا برای سنین باالتر طراحی شدهاند .با
این حال برخی عملهای جراحی در بعضی از
سنین شایعتر هستند .به عنوان مثال آمارها نشان
میدهند دهه سوم زندگی ،شایعترین سن برای
جراحی زیبایی بینی است اما این بدان معنا نیست
که در سایر دهههای زندگی نتوان جراحی زیبایی
بینی انجام داد ».دکتر حامد باطنی در ادامه افزود:
«همه خدمات زیبایی الزاما در بیمارستانها انجام
نمیشود،بلکهبعضیازانواعجراحیهایزیبایی
در خارج از بیمارستانها و در مراکز جراحی
کوچک و حتی مطبهایی که شرایط کاری الزم
را دارند ،قابلانجام است بنابراین منابع آماری
ما معموال خود پزشکان هستند .البته موسساتی
مانند انجمن جراحی زیبایی بینالمللی تعداد
این عملها را در طول سال شمارش میکنند.
نتیجه این آمارها نشان داده تعداد جراحیهای
زیبایی در تمام دنیا و در همه کشورها صرفنظر
از شرایط فرهنگی ،اقتصادی ،مذهبی و ...رو به

تغییر چهره در دنیای مشاهیر
 هیالری کلینتون

کورتنی کاکس

بعد

بعد

قبل

کورتنی کاکس ،بازیگر محبوب آمریکایی است که با ایفای
نقش «مونیکا گلر» در سریال دوستان معروف شد .او به تازگی
اعتراف کرده برای مطابقت با استانداردهای زیبایی در هالیوود
و فشارهای روانی ناشی از آن ،خود را به دست جراحان زیبایی
سپرده است .کورتنی که از این تغییر چهره پشیمان است ،در
گفتوگوی اخیر خود با مطبوعات گفته است« :خوشبختانه
فقط از فیلرهای زیبایی استفاده کردهام و میدانم این فیلرها با
گذشت زمان جذب میشوند و چهرهام به حالت قبل باز
میگردد» .وی همچنین به این موضوع اشاره داشته که تغییرات
چهره باعث شده پیشنهادهای بازیگری کمتری به او داده شود.

دوناتال ورساچه

هیالری کلینتون ،سیاستمدار آمریکایی و نامزد حزب
دموکرات برای ریاستجمهوری ایاالت متحده آمریکا
در انتخابات ریاستجمهوری سال  2016بوده است .او
در پویش ریاستجمهوری با چهرهای جدید حضور پیدا
کرد ،طوری که به نظر میرسید  10سال جوانتر شده.
هیالری بعدها اعتراف کرد به تشویق همسرش ،بیل کلینتون،
چند تغییر زیبایی از جمله کشیدن پلکها و گونهها،
تزریق فیلر و بوتاکس در ناحیه صورت و گردن انجام
داده است.
او برای جلوگیری از تغییر ناگهانی ،این اعمال را بهتدریج
و طی جلسات متعدد انجام داده است.

بعد

قبل

الرا بویل ،یکی از بازیگران محبوب آمریکایی است که در
فیلمهایی مثل «مردان سیاهپوش  »2و «روز گردش بچه»
ایفای نقش کرده است .طرفداران الرا طی سالها شاهد
تغییرات متعدد در چهره و زیبایی او بودهاند .الرا که قبال
چهرهای زیبا و طبیعی داشت ،اکنون غیرطبیعی و حتی
غیرقابلشناسایی شده است! او هیچگاه به جراحیهای
زیبایی خود اعتراف نکرده اما به نظر میرسد حجم لبها
و گونهها و کشیدگی پوست او هر سال بیشتر میشود.

لیسا رینا

مگ راین

بعد
بعد

قبل

دوناتال یکی از طراحان برجسته جهان و رئیس طراحان
خانه مد ورساچه است .اگرچه او در دوران جوانی چهرهای
زیبا و طبیعی داشته ،چند سال است به دلیل تغییرات
عجیبوغریب چهرهاش زبانزد مطبوعات و رسانهها شده.
وی در مصاحبههای خود اعتراف کرده در گذشته تزریق
بوتاکس داشته و این موضوع باعث تورم و پف کردن
صورت ،پلکها ،لبها و گونههایش شده و حالت چهرهاش
را کارتونی کرده است.

بعد

قبل

مگ راین ،هنرپیشه آمریکایی اهل کنتیکت است .او که
به واسطه ایفای نقش در فیلمهای «تاپ گان» و «وقتی
هری سالی را دید» مشهور شد ،همیشه نماد زیبایی طبیعی
و کالسیک بوده اما اکنون بعد از چند جراحی زیبایی،
شادابی چهره و زیبایی لبخند خود را از دست داده و در
عوض حالت عجیب و غیرطبیعی پیدا کرده است.

جراحی پالستیک در ایران همسطح
کشورهای مطرح دنیاست

باطنی ،فوقتخصص جراحی پالستیک و
زیبایی ایران به کیفیت جراحیهای پالستیک
و زیبایی در کشور اشاره کرد و گفت« :سطح
طبی جراحیهای پالستیک و زیبایی در ایران
بدون هرگونه اغراقی همسطح کشورهای مطرح
دنیاست .به همین دلیل استقبال بیماران خارجی
برای انجام این نوع عملها در ایران بسیار زیاد
است .ناگفته نماند که استقبال بیماران خارجی
برای انجام این نوع عملها در ایران فقط به
علت قیمتهای مناسبتتر نیست زیرا در برخی
کشورهای شرق آسیا کمتر از ایران بابت این نوع
عملها هزینه دریافت میشود ،ولی کیفیت انجام
بعضی جراحیهای پالستیک و زیبایی در این
کشورها پایینتر از ایران است .نکته مهم دیگر
اینکه طب و بهویژه جراحی یک امر فردی هم
هست .این بدان معنا است که هر فردی که دوره
دیده و از نظر قوانین کشور ما مجاز به انجام
جراحی است ،الزاما نمیتواند یک جراح خوب
باشد یا برعکس .از این رو ،بیماران باید تواناییها
و آموختههای پزشک معالجشان را قبل از عمل
مورد ارزیابی قرار بدهند .در واقع بهترین اقدام
برای کاهش عوارض این است که قبل از انجام
عمل جراحی در مورد انتخاب کسی که قرار
است جراحی را انجام بدهد و انتخاب محلی
که جراحی در آنجا انجام خواهدشد ،بیشتر فکر
کنید و تصمیم درستی بگیرید».

هدف از لیپوساکشن ،الغر کردن بدن
نیست

الرا فلین بویل

قبل

افزایش است .خوشبختانه این عملها ایمنتر،
بیخطرتر و برای مردم قابلدستیابی شدهاند و
افزایش آمار جراحیهای زیبایی تنها مربوط به
ایران نیست».

قبل

لیسا رینا ،هنرپیشه و مجری اهل ایاالت متحده آمریکاست.
او لبهای خود را  25سال پیش با استفاده از فیلر سیلیکونی،
افزایش حجم داده است .لیسا میگوید قبل از تزریق لب،
پروژههای کاری کمتری به او پیشنهاد میشد .بنابراین از
این عمل زیبایی پشیمان نیست .البته این عمل برای او
بیدردسر هم نبوده چرا که ژل در بعضی نواحی از لبهایش
سفت و گلولهای شده است .به همین دلیل لیسا تا به حال
چند بار تحت جراحی ترمیمی لب قرار گرفته است.
منابعcheatsheet.com / thetalko.com :

دبیر علمی کنگره بادیکانتورینگ دومین کنگره
بینالمللیجراحانپالستیک،سخنراندیگریبود
که به حاشیههای یکی از اقدامات شایع زیبایی در
جامعهیعنیلیپوساکشنپرداخت.دکترسیدنجات
حسینی گفت« :طبق آییننامه وزارت بهداشت،
لیپوساکشن در مطب نباید بیش از  3لیتر و در
بیمارستانها نباید بیش از  5لیتر چربی خارج کند
ولیمتاسفانهتبلیغاتیکهدرفضاهایمجازیدیده
میشود ادعا میکنند میتوانند تا بیش از  10لیتر
چربی را در یک جلسه لیپوساکشن از بدن بیمار
خارج کنند .این کار خالف علمی و غیرقانونی
است .در صورتی که نیاز باشد بیش از  3تا  5لیتر
چربی از بدن فردی خارج شود ،این کار باید در
مرحله یا مراحل بعدی انجام بگیرد .نکته دیگر
اینکه اگر لیپوساکشن با خونریزی همراه شود،
به هیچ وجه نباید ادامه پیدا کند زیرا عوارض
متعددی مانند آمبولی چربی ،افت هموگلوبین
و ...خواهد داشت».
استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود« :هدف
ازلیپوساکشنالغرکردنبدننیستولیمتاسفانه
بسیاری از افراد به جای رژیم گرفتن و انجام
فعالیتهای ورزشی سراغ لیپوساکشن میروند
تا چربیهای اضافه بدنشان برداشته شود .قطعا
ما این افراد را جراحی نخواهیم کرد .لیپوساکشن
زمانی انجام میشود که فرد با رژیم غذایی و
ورزش،نهایتتالشخودرابرایرفع چربیهای
اضافه انجام داده باشد ،سپس با انجام لیپوساکشن
بخشهایی از بدن مثل پهلوها ،شکم و ...که
چربی انباشتهشده در آنها از بین نرفته باشد ،به
تناسب میرسد .بنابراین هدف از لیپوساکشن
«زیباسازی اندام» است نه «الغر کردن آن» .ضمن
اینکه اگر بیمار رژیم غذاییاش را رعایت نکند
یا فعالیت بدنی نداشته باشد ،چربیهای اضافه
دوباره برمیگردند».
این فوقتخصص جراحی پالستیک با بیان
اینکه لیپوساکشن با آبدومینوپالستی تفاوت
دارد ،تصریح کرد« :تفاوت لیپوساکشن با
آبدومینوپالستی یا جراحی شکم در این است
که در آبدومینوپالستی همزمان با برداشتن
چربیهای اضافه ،پوستهای اضافه شکم با

یکی از تبلیغات
اغواکننده قرار دادن
عکسهای قبل و بعد
از جراحی در صفحات
مجازی است که صحت
و سقم آنها به هیچوجه معلوم نیست.
همین عکسها باعث شده افراد
زیادی به سمت انجام جراحیهای
زیبایی نزد کسانی که تخصصی در
این زمینه ندارند سوق پیدا کنند.
دکتر بیژنی

جراحی برداشته شده و شلی فاشیای شکم نیز
ترمیم میشود .متاسفانه مشکلی که ما در ایران
داریم این است که لیپوساکشن بیرویه و توسط
افراد غیرمتخصص انجام میشود».

قانونگذاری در زمینه اعمال جراحی
ضروری است

دبیرانجمنجراحانپالستیکوزیبایینیزبااشاره
به اینکه جراحی پالستیک شاخههای مختلفی
از جمله ترمیمی ،سوختگی ،بازسازیهای
مختلف ،ترمیم عصب ،پیوند اعضا و ...دارد و
جراحیزیبایییکیدیگرازشاخههایآن است،
گفت« :جراحی زیبایی عمل ضروری و واجبی
نیست و معموال این نوع جراحیها روی افراد
سالم و بدون هیچگونه بیماری خاصی انجام
میشود که صرفا دنبال زیبایی هستند ».دکتر
بابک نیکومرام افزود« :با این حال اندیکاسیون
جراحی در دست پزشک جراح فوقتخصص
پالستیک است که تصمیم میگیرد عملی را
انجام بدهد یا نه .جالب است بدانید در بیشتر
کشورهای پیشرفته دنیا برای انجام عملهای
زیبایی قانون وضع کردهاند زیرا اگر دستورالعمل
و قانون خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد،
همهافرادجامعهشرایطالزمبرایجراحیزیبایی
خواهند داشت که از نظر علمی و پزشکی درست
نیست .از سوی دیگر ،قانون نظام پزشکی ایران
هم این است که هر طبیبی مجاز است عملی
را انجام بدهد که در دانشگاه آموزش دیده و
تاییدیه آموزش آن را از مراکز معتبر دانشگاهی
دریافت کرده باشد .مشکلی که ما در ایران داریم
این است که قوانین مجزایی برای جراحیهای
زیبایی وضع نکردهایم بنابراین نیاز است برای
محافظت از سالمت مردم قوانینی وضع کنیم
تا هم جراحان متخصص فقط مجاز به انجام
جراحیهای زیبایی باشند و هم برای عملهای
زیبایی غیرطبیعی و افراطی محدودیتها و
چارچوبهایی تعیین شود».

مشخصات جراح مورد نظرتان را در
سایت نظامپزشکی بررسی کنید

دکتر نیکومرام تاکید کرد« :مردم به تبلیغات
اغواکننده در مورد جراحیهای مختلف از جمله
جراحیبینیتوجهنکنند.تعدادزیادیازتبلیغات
فضای مجازی از سوی تکنیسینهای اتاق عمل
و همچنین افراد غیرپزشک انجام میشود .از این
رو ،توصیه میشود بیماران مشخصات جراح
موردنظرخودرابامراجعهبهسایتنظامپزشکی،
سایتانجمنجراحانپالستیکوسایتانجمن
جراحانگوشوحلقوبینیبررسیکنند.بیماران
همچنین باید مطمئن باشند عمل جراحی در
کلینیک جراحی محدود و در بیمارستانهای
معتبر انجام میشود».
دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با اشاره
به اینکه اگر جراح بینی حاذق نباشد ممکن است
فرد پس از جراحی دچار مشکالت مختلف
تنفسی ،بدشکلی و بدفرمی بینی شود ،توضیح
داد« :مرگومیر ناشی از این جراحی به حوادث
حین و بعد از عمل و مشکالت زمینهای بیمار
بستگی دارد .البته هر عمل جراحیای ممکن
است عوارضیداشته باشد بنابراین قبل از عمل
باید تمام خطرات آن به بیمار اعالم شود».

موضوع ویژه
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دکتر بهنام اوحدی ،روانپزشک ،از اهمیت تخلیه هیجانات و مدیریت شادی برای رسیدن به جامعهای متعادل میگوید

مهندسی شادی برای دختران را فراموش کردهایم

نتیجه نداشتن مدیریت شادی چیست؟

دختر یا پسری که نتواند هیجانات خود را با روشهای معقول تخلیه
کند ،به سمت انواع انحرافات گرایش پیدا میکند؛ به سمت مواد میرود،
معتاد به سکس میشود و برای پیدا کردن راهی برای تخلیه هیجانات
خود از پارتیهای شبانه سر درمیآورد یا خودزنی میکند تا در سایه
آنها هیجانات خود را تخلیه کند .متاسفم که بگویم در چند سال گذشته
تقریبا در هیچ شهرستانی نبوده که کارگاههای روانشناسی دایر کرده
باشم و این مساله خودزنی به شکلی جدی مطرح نشده باشد .مدیران

نظرمیآیند،اهمیتشاناینجاستکهمعلوممیشود
این جامعه مشکل را شناخته و راههای عالج آن
را در زندگی روزمره خود در نظر گرفته است.
در کشور خودمان ،اردوهای دانشآموزی نمونه
خوبیهستند.بچههاازهراستانیبرگزیدهمیشدند
تا  10روزی را در اردوی دانشآموزی بگذرانند.
این اردوها بهترین فرصت برای مدیریت شادی
در جوانان است.
در کشورهای پیشرفته حضور هر ساله نوجوان و
جوان خانواده در کمپهای یکی -دو ماهه امری
معمول است .فواید بسیاری را میتوان برای برپایی
این اردوها شمرد که مدیریت هیجان و شادی
یکی از آنهاست.
در این اردوها دختر یا پسر خانواده مدتی دور از
والدین خود زندگی میکند .این زندگی اردویی
عالوه بر تحرک بدنی ،جوان را گامبهگام با استقالل
آشنامیکندتاوقتیکهتصمیممیگیردمستقلزندگی
کند ،زندگی تنهایی و مشکالت و فوتوفنهای
آن را تجربه کرده باشد .درواقع این اردوها اولین
قدم برای آموزش زندگی مستقل به جوانان است،
در صورتی که میبینیم در کشور ما گاهی افراد
تا سنین پایانی دهه  4زندگی همچنان با والدین
خود زندگی میکنند.
همین نقش را اردوهای پیشاهنگی قبل از انقالب
هم برعهده داشتند .این اردوها از نظر بدنی هم فرد
راپرورشمیدادند.متاسفانهجایایناردوهایشاد
همراه با حرکات ورزشی و مهارتهای زندگی در
زندگی دختر و پسر امروز ما خالی است و نبود آنبه
شدتاحساسمیشود.آموزشوپرورشبرنامهای
برای این کار ندارد و خانوادهها هم ترجیح میدهند
جوانشان از خودشان دور نشود .حتی کالسهای
یوگاکهزمانیموردبیمهریقرارگرفتند،ازراههای
شناختهشده مدیریت هیجان هستند.
:شایدحاالبازهمبهاینسوالبرسیمکه
موضوعخصوصادربارهدخترهاچهاهمیتیدارد؟
اولین اهمیت آن این است که مشکل دختران در
الیههایسنتوباورهایریشهدارپنهانشدهوکمتر
دیده شده است .اهمیت دیگر آن اینکه رشد اعتیاد
و انحرافات جنسی و خودزنی در چند سال گذشته
در دختران ما بیش از پسران بوده .خودزنیهایی که
به صورت داغ زخم همیشگی بر پیکر آنها میماند
و تا آخر عمر همراهشان است.
:خانوادهها چه نقشی در شناخت و
مدیریت هیجان فرزندان جوانشان دارند؟
اگر فرض کنیم که خانوادهای به اهمیت این امر
واقف باشد که با توجه به چند دهه ندیدن مشکل
دختران در سیاستگذاریهای ما چندان نمیتوان
به این موضوع دلخوش داشت ،موانع عملی مانع از
حضور آنها در محیطهایی که میتوانند کمکی به
تعدیل حاالت روانی جوانان ما داشته باشند ،تحقق
این کار را دشوار کرده است .والدین در صورت
داشتنامکاناتمالیکهاینروزهاجزوچالشهای
بزرگ است ،باید رنج ترافیک سنگین و دوری راه
و کنار گذاشتن مشغلههای خود را به جان بخرند
تا بتوانند در یک برنامه ورزشی همراه فرزند خود
شوند ،بهخصوص مادر که اغلب همراه فرزند
است ،در صورتی که اولین قدم بعد از شناسایی
باید اعمال سیاستهایی باشد که امکانات تفریح و
ورزش را با قیمت مناسب یا حتی رایگان و بهوفور
دراختیار جوانان ایرانی بگذارد .مگر چند نفر از
جوانان ما میتوانند به شرط برگزاری کنسرتهای
شاد از عهده خرید بلیتهای گرانقیمت آن بربیایند
وتفریحاتلوکسیکهمنبعدرآمدبخشخصوصی
باشد ،جوابگوی خیل جوانان ما نیست .دولت باید
برای تفریح و ورزش یارانه بدهد.

و ناظمهای زیادی به من مراجعه میکنند و درباره شیوع رو به افزایش
خودزنی دختران جوان مانند ایجاد خراش روی ساعد یا ران با اجسام تیز
توسطخودفردصحبتمیکنند.بهنظرمیرسد،خودزنیدخترانجوان
بدوناینکهجاییمطرحشود،متاسفانهبهشکلهمهگیرینمودپیداکرد.
خالصه بگویم ،نتیجه بیتوجهی به شادمانی و مدیریت هیجان در نسل
جوان ،تربیت نسلی است که برای تخلیه هیجانات خود یا به سمت
مواد میرود یا سکسهای غیرمجاز و غیرمتعارف یا خودزنی و خشم
خود را در صحنه عمومی جامعه تخلیه میکند.

سعید زارعیان

 19آبان ماه سال جاری بازی
مرجان
برگشت تیمهای پرسپولیس
یشایایی
و کاشیما آلترز در ورزشگاه
آزادی برگزار شد که
پرتماشاگرترین بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا
لقب گرفت .فارغ از نتیجه آن ،جامعه ایرانی به
یمن این بازی شاهد چند رویداد مبارک بود؛
اول حضور زنان در ورزشگاه برای بار اول بعد
ازانقالبکههرچندبسیارمحدودوحسابشده
و به اصرار فیفا انجام گرفت ،به باور بیشتر مردم
و کارشناسان قدم درستی بود و دیگر اینکه دیدن
مسابقه از طریق تلویزیون در تمامی مدارس
دخترانه و پسرانه کشور به دستور وزیر آموزش و
پرورشانجامگرفت.حتیزلزلهزدگانکرمانشاه
هم که آمدن زمستان عرصه را بر آنها تنگ کرده،
ساعاتی غم خود را از یاد بردند و همراه سایر
هموطنانشان به شور و هیاهو نشستند.
کارشناسانعقیدهدارند،تخلیههیجاناتومدیریت
شادی،یکیازراههایمهمبرایرسیدنبهجامعهای
متعادلوبدونخشونتاست.برایبحثدراینباره
گفتوگویی با دکتر بهنام اوحدی ،روانپزشک،
انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
:آقای دکتر! اگر موافقید از تاریخچه
شروع کنیم.
سابقه برگزاری مسابقات در فضاهای ورزشی به
بازیهای المپیک در یونان باستان یا روم باستان
میرسد .از همان زمان تخلیه احساسات با شکلی
خشن که در بسیاری موارد به مرگ رقیب ورزشی
منجر میشد ،در ورزشگاهها اتفاق میافتاد .امروزه
هرچند گاهی تماشاگران و پلیس قادر به مدیریت
هیجان و خشونت در میادین ورزشی نیستند و
شاهد رویدادهای خشنی هستیم که به کشته و
زخمی شدن عدهای منجر میشود ،دولتها به
برگزاریمسابقههایورزشیبهعنوانابزاریبرای
شادیآفرینی و تخلیه هیجانات ،بهخصوص برای
نسل جوان نگاه میکنند و برنامهریزیهای دقیقی
برای آن دارند.
:ابتدا به اصل موضوع تخلیه هیجان و
شادی بپردازیم .این موضوع چه اهمیتی دارد؟
جوانان و نوجوانان سرشار از انرژی هستند و
این انرژی از سراپای وجود آنها ساطع میشود.
پرانرژیبودنباعثمیشودگاهیاعمالویرانگرانه
یاخودویرانگرانهازآنهاسربزند.گاهیکاربهتخریب
اموال عمومی یا خشونت آشکار میرسد و گاهی
هم به خودویرانگری مانند خش انداختن روی
بدن یا ضرب و جرح بدن خود یا کندن موها یا
ناخن جویدن میرسد.
:حضور در ورزشگاهها چه نقشی در
مدیریت این هیجانات دارد؟
اول باید بگویم به طور قطع راه مدیریت هیجانات
سنیننوجوانیوجوانیسرکوبنیست.قدمنخست
ایناستکهاینهیجاناترابشناسیموبرایمدیریت
وهدایتآنهابرنامهریزیکنیم،وگرنهبرخوردهای
خشونتبار و پلیسی فقط کار را بدتر و خشنتر
میکند .میادین ورزشی یکی از مکانهایی است
که این هیجانات در دختر و پسر ،تاکید میکنم در
دختر و پسر ،باید تخلیه شوند .دختر و پسری که
هیجانات و احساساتش درست و در جای مناسب
تخلیه شده باشد ،در هفته آینده آرام است و دست
به کارهای آزاردهنده نمیزند.
:بهنظرمیرسد،جامعهمابیشتراینحق
را درباره پسرها به رسمیت میشناسد.
بله ،متاسفانه همینطور است ،در صورتی که
دخترهای ما درست مانند پسرها به تخلیه هیجان
نیاز دارند و همانطور که هیاهو و شادی بستری
برای آرامش پسرها فراهم میکند ،دخترها هم باید
بتوانند در مکانها و فرصتهای مناسب خشم و
هیجان خود را تخلیه کنند که یکی از این مکانها
و فرصتها ،مسابقهها و میادین ورزشی است.
حتی کرکریهای قبل یا بعد از بازی هم میتوانند
همین نقش را ایفا کنند .فکر جوان از چارچوب
درسوکارفارغمیشودومتوجهتفریحوسرگرمی
مجازی است که در آن تخلیه روانی پیدا میکند.
ل دهههای
جوانان امروز ما دیگر تعلق خاطر نس 
 20و  30و  40را به خانواده ندارند .از دید من،
یکی از دالیل این موضوع نبودن مدیریت شادی
و مدیریت هیجان در جامعه ماست.
:مهندسی شادی؟
به این معنی است که ما؛ منظورم مسووالن و

سیاستگذاران ،مکانیسمهایی برای تخلیه شادی
و انرژیهای مخرب و هیجانات دختران و پسران
جوان و میانسالمان طراحی کنیم.
این موارد فقط در ورزشگاهها تحقق پیدا نمیکند.
کنسرتهای موسیقی به شرط برداشتن برخی
قیدوبندهایبیموردوسالنهایسینماهممیتوانند
همان نقش را ایفا کنند.
:چرا روی نوجوانان و جوانان تاکید
میکنید؟
کسی که اواخر دهه  4یا  5عمرش است ،شاید با
داشتن مشغلههای کاری و خانوادگی نیاز به چنین
ابزارهایی برای آرام شدن نداشته باشد ،بهخصوص
اینکه درواقع در افراد باالی  40و  50سال ،فوران
انرژی مانند افراد جوانتر وجود ندارد و انرژی
آنها در کارشان تمام میشود .این بیقراری نسل
جوان است که باید مدیریت شود .آنقدر سرشار
از انرژی است که فقط میتوان این انرژی را با
ورزش و پایکوبی و شادمانی و تفریحهای خاص
مدیریت کرد.
:تخلیه هیجان و شادی چه شکلهایی
میتواند داشته باشد؟
حتی نشستن افراد خانواده کنار یکدیگر روبروی
تلویزیون و سروصدا به پا کردن حین یک مسابقه
ورزشیهمازراههاییاستکهمیتوانندبهمدیریت
هیجان افراد کمک کنند ،اما جامعه هم مسوولیتی
دراین مورد دارد.
کارهایی برای مدیریت هیجان و شادی از طرف
شهرداریها در این چند سال انجام شده که مثال
ساختنپیستهایاسکیتیااجرایکنسرتهای
موسیقی پاپ یکی از آنهاست.
متاسفانهجامعهمابرایشادیکردنبرنامهاینداشته،
هرچند ما برنامهریزیهای خوبی برای مدیریت
غم داشتهایم.
:بهجزنبودمدیریتشادیوهیجان،چه
عامل دیگری را در این مشکل دخیل میدانید؟
واقعیت این است که تغذیه نسل جوان ما در چند
دهه گذشته بهبود پیدا کرده و جوان امروز ما بیش از
نسلهایگذشتهپروتئینوکالریدریافتمیکند؛
یعنیازنظربدنیسالمتروتواناترشده.ضمناینکه
موسیقیهای مهیج مانند موسیقی رپ هم بهوفور
در شبکههای مجازی تولید و پخش میشوند.
این عوامل باعث میشوند سطح برانگیختگی و
هیجانپذیری در جوان ما افزایش پیدا کند و در
صورت نبود مدیریت به راه خطا برود.
:شما چند بار بر مساله نگرانکننده
مدیریت شادی و هیجان در دختران جوان
اشاره کردید .میادین ورزشی میتوانند جایی
برای حل این مشکل باشند؟
به طور قطع چنین است .میتوان بخشی را در
ورزشگاهها به خانوادهها یا زنان اختصاص داد.
تجربه کشورهای دیگر نشان داده ،حضور زنان و
خانوادهها میتواند نقش مهمی در تلطیف فضای
خشن و مردانه ورزشگاهها داشته باشد .همچنین
کنسرتهایشادمکاندیگریبرایمدیریتخشم
و شادی است که متاسفانه اجرای آنها همواره با
اشکالتراشیهای زیاد همراه است ،ضمن اینکه
در شهرستانهای ما تقریبا چنین امکاناتی برای
دختران و پسران دیده نمیشود.
:به نظرتان راه این مدیریت از کجا
میگذرد؟
از نهادهای ما؛ یعنی باید متخصصان رواندرمانی و
جامعهشناسی فراخوانده شوند و معاونتهایی در
همهسازمانهایمامثلشهرداریهاوسازمانهای
تابع وزارت ارشاد برای مدیریت شادی تشکیل
شود که کارشان همین باشد ،نه اینکه ما به صورت
اتفاقی و موردی با آن برخورد کنیم و هر بار با توجه
به موقعیت ،تصمیمی برای یک کنسرت با مسابقه
ورزشی بگیریم که تازه آن هم درست انجام نشود.
البتههمانطورکهگفتم،قدماولشناختنوبازگفتن
این مشکل است.
:میشود چند نمونه ذکر کنید؟
از کارهای کوچک میتوان شروع کرد تا
برنامهریزیهای کالن ،مثال شما در برخی کشورها
در اغلب کافه رستورانهای کوچک صفحه دارت
ی افراد مشغول
با نیزههای آن را میبینید که بعض 
پرتاب آن هستند یا مثال کیسه بوکس به سقف
اتاق آویزان کردهاند و به آن مشت میزنند .اینها
همه ابزارهای ابتدایی و فردی و شناختهشده تخلیه
هیجاناتهستندکههرچندکوچکوبیاهمیتبه

جوانان و نوجوانان
سرشار از انرژی
هستند و همین
باعث میشود گاهی
اعمال ویرانگرانه
یا خودویرانگرانه از آنها سربزند.
گاهی کار به تخریب اموال عمومی یا
خشونت آشکار میرسد و گاهی هم
به خودویرانگری مانند خش انداختن
روی بدن یا ضرب و جرح بدن خود یا
کندن موها یا ناخن جویدن برسد

چرا این مشکالت بین دختران ما بیشتر است؟

چون برای تخلیه هیجانات دخترهای ما امکانی پیشبینی نشده و
برنامهریزی صورت نگرفته .عمده جهتگیری ما در این باره منوط
به آرام کردن دخترها با ابزارهای سنتی و ندیدن غلیان احساسی آنها
بوده که در جهان امروز دیگر جواب نمیدهد .اگر دقت کنید ،متوجه
میشوید دختران ایرانی تقریبا هیچ جایی برای تخلیه و ابراز هیجان
ندارند و از رفتن به مسابقاتی که میتوانند به صورت مدیریتشده
حتی کتابخوانی هم که میتواند در بسیاری موارد
راهگشایفرهنگسازیباشد،درجامعهمابهشدت
پایین آمده و هیچ برنامهای هم برای باال بردن آن
وجود ندارد .جوان ما به دشواری طرف کتاب و
مطالعه میرود .کامنتهایی که این روزها همه جا
در فضای مجازی شاهد آن هستیم ،نشان میدهند
سطح سواد تا چه حد در جوانان ما پایین آمده
و درواقع بعد از پایان تحصیالت عمال ارتباط
جوانانومیانساالنماباادبیاتنوشتاریتقریباقطع
میشود .در کشورهای پیشرفته که برای کتابخوانی
برنامهریزی و ارزش وجود دارد ،بسیاری از جوانان
را میبینید که در متروها یا پارکها یا حتی کنار
استخرها کتاب به دست دارند.
:از ورزش و حرکات موزون و شرکت
درورزشگاههاوکتابخوانیگفتید،فیلمچهنقشی
در تخلیه هیجان دارد؟
تماشایفیلمدرواقعنقشمستقلیدرتخلیههیجانات
نداردونمیتواندبهخودیخودهیجانفردراتخلیه
کند ،فقط میتواند هیجانات مثبت یا منفی را به مغز
اومنتقلکند.فیلمدیدنوسیلهایبرایتخلیهفیزیکی
و عصبی فرد نیست ،مگر در مواردی مانند دیدن
مسابقههای ورزشی که فرد در مقابل تلویزیون و
برایتشویقتیمموردعالقهخودجستوخیزکند
وفریادبزند.فیلمدیدنزیادنهتنهانمیتواندکمکی
به تخلیه روانی فرد کند ،خطر چاقی و کمتحرکی و
افزایشفشارخونراهمکهخودباعثبیماریهای
دیگر میشود ،باال میبرد.

جایی برای این کار باشند ،منع شدهاند .حتی حرکات تند ورزشی
هم اغلب با شائبه شباهت به رقصهای غربی در کالسهای ورزشی
انجام نمیگیرد .همانطور که گفتم ،حاصل این بیبرنامگی ،انحرافات
جنسی ،مصرف مواد و خودزنی است که بهخصوص خودزنی اغلب
همراه با مصرف مواد در سنین پایین خواهد بود .ازجمله موادی
که مصرف آن باال رفته ،حشیش است که این روزها به آن «گل»
هم میگویند .به نظرم مدتی است که زنگ خطر به صدا درآمده.

:قدم اول به نظرتان از کجا باید طراحی

شود؟
قرار نیست از صفر شروع کنیم .مدتهاست؛ شاید
بیش از چند دهه که در کشورهای پیشرفته این
برنامهریزیها انجام و حتی روی نتایج آن مطالعه
شده است .میتوانیم دانش و تجربه آنها را با توجه
بهفرهنگخودمانبومیکردهوازآنهااستفادهکنیم.
اول از همه باید روحانیون و مسووالن ما نواندیشی
ل باشند .من به عنوان متخصص
کنند و به فکر راهح 
اینرشتههمیشهتعجبکردهامکهموضوعخودزنی
و افزایش مصرف مواد چطور تابهحال به گوش
وزیریامقاماتارشدیامجلسنرسیدهودرسطوح
عالی سیاستگذاریهای ما مطرح نشده؟ و اگر
رسیده،چراتاکنونماچارهاندیشیبرایاینمشکل
ندیدهایم؟ شاید کارشناسان رده میانی که باید این
اطالعات را به باال انتقال دهند ،بنا به دالیلی این
اطالعات را منتقل نمیکنند .برخی سینماگران ما
مانندخانمرخشانبنیاعتمادباساختنفیلمخونبازی
سعی کردند این مشکل را در سپهر عمومی مطرح
کنند که متاسفانه صدایشان تا امروز شنیده نشده.
:به جز دولت ،به نظرتان چه نهادهای
دیگری میتوانند در این زمینه موثر باشند؟
سازمانهای مردمنهاد یا همان سمنها یا حتی
سازمانهای خیریه و غیرانتفاعی که به دست
خود مردم تاسیس و اداره میشوند هم باید برای
حل مشکالت جوانان پیشقدم شوند و برای این

کار از کارشناسان این رشته کمک بگیرند .برای
حل مشکل جوان ایرانی باید اول دید و شناخت
و بعد از برنامهریزی عمل کرد که حتما نیاز به
حضور کارشناسان دارد.
:ازدیدگاهیکروانپزشکلطفابگویید
هنگام شادی دقیقا در بدن چه اتفاقی میافتد؟
درمغزهورمونهاییوجودداردکهبههورمونهای
شادی معروف هستند و به نامهای دوپامین،
سروتونینواپینفرینیاآدرنالینشناختهمیشوند.
این هورمونها باید در حدی باشند تا افسردگی،
دلشوره و میل به اعتیاد برای تسکین در فرد ایجاد
نشود .تعادل این هورمونها عالوه بر تعادل روانی،
اضطراب گوارشی و عصبی و دردهای عضالنی را
کاهشمیدهد.اگراینهیجانبخشیبهروشهایی
که گفتم ،انجام نشود ،سطح این هورمونها در بدن
پایین میآید و جوان برای جبران کمبود آنها ،دنبال
راههایی مانند مصرف مواد یا اعتیاد به سکس یا
خودزنی میرود تا بتواند حس خوشایند را درون
خودایجادکند.بنابراین،سیاستگذارانمابایددنبال
ایجاد تعادل در هورمونهای شادی در نسل جوان
و میانسال باشند .ایجاد تعادل در جغرافیای کویری
و جامعه غمزده ایران نیازمند آن است که وزارت
ورزش و جوانان و شهرداریها معاونتهایی را
با عنوان مهندسی شادی طراحی و اجرا کنند و
این تصمیمات را به سطح جامعه برسانند .باز هم
تاکید میکنم ،این مشکل در شهرستانها بسیار
حادتر است.
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هنر وسالمت

شماره ششصدونودودو بیستوشش آبان نودوهفت

درباره ورود فرهنگ الکچری به تفریحات عمومی مردم

نمايش بینوایان براي با نوایان
«بينوايان» انگار قرار
نيست از زندگي ما برود.
ریحانه
تهرانی
ژانوالژان ،تنارديه و
كوزت از بچگي با ما
بودهاند ،از كتابهاي داستانمان گرفته تا قاب
تلويزيون ،حتي در لطیفهها و شوخيهايمان
هم نقش بازي كرده و حاال آنها به فضاي
مجازي ما هم راه پيدا كردهاند ،آن هم با
يك نمايش گران .در روزهایی که تئاتر
جزیی از گفتمان اصلی مردم در شبکههای
اجتماعی نبود ،قیمتگذاری غیرمعمول
بلیت اجرای یک اثر نمایشی و شايعاتي
كه درباره دستمزدهاي باالي بازيگران مطرح
است ،اين موضوع را به مساله جدي تبديل
كرده است .نمایش«بینوایان» به واسطه بلیت
 250هزار تومان ،ستارههای پررنگ و اجرا
در رویالهال یک هتل پنجستاره پرسروصدا
شد و بهعنوان یکی از پرحاشیهترین نمایشها
شناخته شده است .زير هر عكسي كه از اين
تئاتر در اينستاگرام ديده ميشود ،خيليها
وارد بحث ميشوند و با كامنتهاي متعدد
به كارگردان و بازيگران معترض شدهاند.
بين خود اهالي تئاتر هم اختالفنظرها زياد
است .قیمتهای باالی بلیت بعضی از تئاترها
تا قبل از این هم با واکنشهای منفی مردم
مواجه شده بود ،بهخصوص در شبکههای
اجتماعی که شوخی هم چاشنی این انتقادات
میشود .يكي گفته« :تئاتر بینوایان ٢۵٠هزار
تومن بلیتشه ،اگه االن خود تناردیه و زنش
هم بودن از این حجم از تناقض و ظلم
اشک توی چشماشون حلقه میزد ».یک
کاربر دیگر هم در توئیتی نوشته« :بلیت
تئاتر ٢۵٠هزار تومن؟! من اگه اینقدر پول
بلیت بدم ،بعد از تئاتر ،بازیگرا رو میارم
خونه همه جا رو بشورن و گردگیری کنن».
بعضيها هم قيمت را گران نميدانند ،ولي
ارزش نمايش را در اندازه قيمت نميدانند:
«هيچ كدام از تئاترهاي ما استاندارد جهاني
را ندارند و نميتوانيم خودمان را با آنها
مقايسه كنيم ».حرف خيليها از منتقدان اين
است كه نبايد تئاتر هنر لوكس باشد اما
بعضي هم اين نظرها را قبول ندارند .يكي
در اينستاگرام در جواب معترضان به قيمت
بينوايان نوشته« :تئاتر=الكچري مرفه بيدرد.
خيليها منتظر اين تئاتر بودن و اصال هم
قيمت براشون مهم نيست و حاال هم خيلي
خوشحال هستن ».خيلي هم قربان صدقه
بازيگران تعريفی رفتهاند و خوشحالند كه
ميتوانند روزهاي آينده اين نمايش را از
نزديك ببينند و حتما هم با سلبريتيها براي
اينستاگرامشان سلفي بگيرند.
در مقابل اين انتقادات كم نيستند كساني كه
از گراني و لوكس بودن اين نمايش حمايت
ميكنند .توضيح اين حاميان اين است كه
با توجه به تيم حرفهاي و هزينه بااليي كه
اجراي نمايش دارد ،طبيعي است كه بليت هم
گران باشد .اين طيف ميگويند تئاتر هنري
براي همه قشرها نيست ،همانطور كه همه
نميتوانند رستوران گران بروند ،بايد قبول
كرد كه تئاتر هم براي قشر خاصی است.

ميگويند اگر كسي پول تئاتر گران ندارد،
نبايد به كساني كه از اين نمايش استقبال
كردهاند ،ايراد بگيرد.

سوپراستارهاي ميلياردي

منتقدان فضاي مجازي فقط به قيمت بليت ايراد
نگرفتهاند .حرف بعضي از آنها اين است كه چرا
بايد بازيگران حرفهاي تئاتر در خانه بنشينند و
بازيگران سينما فقط براي باال بردن فروش ،روي
صحنه بروند .ايراد بيشتر به بازيگراني است كه
حتي يك بار هم روي صحنه تئاتر نرفته و بعد
سينما مستقيم وارد اين تئاتر شدهاند .احتماال
اين عده با اهالي تئاتري همنظر شدهاند كه
گفته ميشود به خاطر گراني قيمتهاي بليت
و مهمتر از آن قيمت باال و البته غيرمنطقي
دستمزدها ميخواهند اين تئاتر را تحريم كنند.
شايعه شده كه بازيگران نامي اين تئاتر قرار
است شبي 30ميليون تومان دستمزد بگيرند.
بعضيها كه به پشت صحنه و سر تمرينات
رفتهاند ،دستمزدهاي باال را تاييد ميكنند .آنها
ميگويند اين تئاتر گرانترین نمایش تاریخ
تئاتر ایران است اما مشخص نيست كيفيتي
در حد قيمتش داشته باشد يا نه .حتي اگر
بازيگراني مانند نوید محمدزاده ،پارسا پیروزفر،
سحر دولتشاهی ،هوتن شکیبا ،پریناز ایزدیار،
اشکان خطیبی ،امیرحسین فتحی و ...در آن
ایفای نقش میکنند .سال گذشته همین گروه
توسط همین کارگردان ،حسين پارسايي نمایش
الیورتوئیست را روی صحنه بردند که ماهها با
بلیتهای  120هزار توماني پذیرای مخاطبان
بودند .به اعتقاد برخی اهالی هنر ،اکران این
تئاترها آن هم با حضور چهرههای مطرح سینما
و در بازه زمانی نامحدود نشاندهنده مبتال شدن
تئاتر به پدیدهای به نام «گیشهزدگی» است.

 300يا 100؟

گروه موسيقي اين نمايش هم بحثبرانگيز
است .این نمایش یک گروه موسیقی بزرگ
نیز دارد که بردیا کیارس آن را رهبری میکند.
بردیا کیارس از نوازندگان ویولن ،رهبر سابق
ارکستر ملی ،رهبر مهمان و آسیستان علی
رهبری ،رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران،
رهبر ارکستر مجلسی تهران و کنسرت مایستر
ارکستر سمفونیک تهران را در کارنامه خود
دارد و عالوه بر این تعداد زیادی نوازنده
که بیشترشان نوازندگان مطرح در این حوزه
هستند با کیارس همکاری میکنند و روی
صحنه بینوایان میروند .در خبرهايي كه از
نمايش بينوايان در اينستاگرام منتشرشده ،آمده
كه اين گروه موسيقي  300نوازنده دارد اما
پارسايي در صحبتهايش گفته  100نوازنده.
به هر حال  100نفر هم كم نيست و مطمئنا
خيليها براي دستمزد شبانه اين نفرات هم
حساب و كتاب راه مياندازند.

 250هزار تومان؟ نه! شايعه است

ماجرای اعتراضات گسترده و سراسری
به بینوایان حسين پارسایی(كارگردان اين
نمايش) از جایی شروع شد که اعالم شد
کارگردان نمایش الیورتوئیست که سال گذشته

اوقات فراغت ،حلقه گمشده

اما این همه داستان نیست ،اگر نگاهمان را کمی فراتر ببریم و به
حوزه هنر به صورت عام در کشور نگاه کنیم ،متوجه میشویم نسبت
تقاضای هنر و آنچه که عرضه میشود با یکدیگر تفاوت دارد و در
واقع برای حوزه هنر در کشور پوشش مناسبی نداریم و اگر بازهم
نگاهمان را فراتر از این ببریم به این نتیجه میرسیم که اوقات فراغت
و اهمیت آن در جامعه به درستی تعریف نشده بنابراین اگر تمامی این
مولفهها در جامعه تعریف شود و اهمیت آنها مورد بررسی قرار گیرد،
ارائه هنر در هر شکلی از آن از نظر کمی و کیفی بیشتر میشود و

در جستوجوی هویت گمشده

اما خرید بلیتی با این قیمت که نسبت به درآمد عامه مردم مبلغ
زیادی است اگرچه بهعنوان یک آسیب دیده نمیشود اما میتواند
آسیبهایی در پی داشته باشد .باز هم به برنامهریزیهای کالن
برمیگردیم و میبینیم که برای اوقات فراغت افراد مختلف در
طبقههای اجتماعی و اقتصادی متفاوت تفریحات مشخصی تعریف
نشده اما در همین بین هم ممکن است فردی صرفا برای فخرفروشی
و فارغ از عالقهای که به هنر دارد به خاطر قیمت باالی بلیت و
نمایش آن در شبکههای اجتماعی به تماشای اینگونه نمایشها بنشیند.
این پیوند همان دردی است که در جامعه ما به صورت یک آسیب
خود را نشان میدهد و به صورت نگاه غیرواقعی و شیداگونه به
مسائل ورود پیدا میکند .از تماشای تئاتر که بگذریم ،این مساله در
جنبههای مختلف زندگی افراد ورود پیدا میکند ،برای مثال افرادی
که صرفا برای خودنمایی هزینههای میلیاردی و چند صدمیلیونی

گا
ن

و از دریچهای نو وارد شده و به همین علت توانستهاند میان تمام
مردم و نه تنها اهالی هنر و رسانه مخاطبانی پیدا کنند.
حاال باید درباره قیمت بلیت یک نمایش بهعنوان یک تفریح عمومی
صحبت کنیم .با یک نگاه میتوان گفت خرید بلیتهای گرانقیمت
این نمایش آن هم در روزهای پیش از آغاز آن توسط خریداران
نشان عالقهمندی آنها به نمایشی موزیکال است و کسانی در جامعه
هستند که برای تئاتر آن هم نمایشی که با موضوعات اجتماعی
عجین شده ،ارزش بسیاری قائلاند و به هر قیمتی حاضرند بلیت
این نمایش را تهیه کنند .از همین رو ،میتوان گفت تئاتر در
زمره نیازهای نادیده انگاشتهشده جامعه امروز شناخته میشود و
در شرایطی که سالی یکبار یک یا دو تئاتر با این عظمت برگزار
میشود ،مخاطب با توجه به نیازی که به تماشای هنر دارد حاضر
است برای آن بهایی شاید بیش از آنچه میارزد ،بپردازد.

انحصار با یک یا دو نمایش در یک سبک عامهپسند و جذاب نمیماند.
شاید کلمه اوقات فراغت برای همه همان  3ماه تابستانی باشد که
دانشآموزان تعطیل هستند ،در صورتی که از ابتدای ساعات روز
تا پایان ساعات شب برای هر فردی چند دوره زمانی کوتاه اوقات
فراغت را دربرمیگیرد و به همین دلیل ناآگاهی از این تعاریف
برنامهریزیهای ما به سمت دیگری پیش میرود و این مساله به
صورت کلی فراموش میشود .بنابراین فرصتهای اندک هرچقدر
هم گران ،برای پر شدن این اوقات فراغت غنیمت شمرده میشوند.

هآ

تئاتر ،نیاز نادیدهانگاشتهشده جامعه

سی

تنوع در ارائه اثر هنری  ،رمز جذب مخاطب عام

در وهله اول باید گفت یکی از ضعفهای هنر در جامعه ما،
انکار و الپوشانی روابط اجتماعی است و به نوعی رسانهها دچار
خودسانسوری بوده و در قالبهای همیشگی خود حتی از نظر
فرم و ظاهر ماندهاند اما كمكم برخی تغییرات حتی در کالبد هنر
هم میتواند موثر باشد و مخاطب عام را به سمت سینما و از آن
مهمتر تئاتر بکشاند .بنابراین یکی از دالیل استقبال از نمایشهایی
مانند الیورتوئیست یا بینوایان میتواند همین ساختارشکنی در فرم
اجرای آنها باشد و اینکه قالبهای همیشگی هنری را کنار گذاشته

تيرخالص را وزير زد

حاشیههاي پیش از اجرای نمایش بينوايان تا
جایی ادامه پیدا کرده که اداره کل هنرهای
نمایشی نیز به قیمت بلیت و تبلیغات آن واکنش
نشان داد .تبلیغات زودهنگام این نمایش طبق
اظهارات محسن امیری ،سرپرست شورای
نظارت و ارزشیابی باید فقط در حد اعالم
نام نمایش و حتی بدون اشاره به زمان و

عده ديگر هم در حمايت گروه اول ،تئاتر را
تحريم كردهاند و به مسووالن معترضاند كه
چرا در يك جامعه بايد اين همه تضاد باشد،
آن هم براي يك كار هنري .اين كه حق با
كي است ،اين كه همه نمايشها يك قيمت
ثابت داشته باشند و ...سواالت بيجوابند .اين
كه اين تضادها ميتواند در سالمت اجتماعي
جامعه تاثير بگذارد ،اين كه يك عده كه با
قرض و به زحمت ميخواهند به تماشاي اين
نمايش بروند ،درست يا نه ،آنهايي كه فقط
ميخواهند در اينستاگرام پز الكچري بودن
بدهند و  ...ميتواند معضالت اجتماعي باشد
يا اينكه بايد بگوييم بيخيال ،هر كي هر طور
كه ميخواهد خوش بگذراند و به بقيه هم
كاري نداشته باشد؟

س
شنا
ب

برای نگاه به رفتار
افراد نسبت به یک
کوروش محمدی
رئیس انجمن آسیبشناسان
نمایش بهعنوان یک
ایران
کنش اجتماعی و
قرار دادن آن در فهرست تفریحات الکچری الزم است ابتدا
تعریف این مفهوم را مشخص کنیم ،برای مثال تفریحات الکچری
شامل مهمانیهای مجلل شمال تهران هم میشود که اگر با تماشای
یک نمایش هرچقدر گرانقیمت مقایسهاش کنیم ،میبینیم که با
یکدیگر قابلانطباق نیستند اما اتفاقی که در واقعیت افتاده این
است که یک نمایش به نام «بینوایان» ،با موضوعی کامال اجتماعی
توانسته میان مخاطبانی که شاید با این موضوع و شاید حتی تئاتر
بیگانه باشند ،مخاطب پیدا کند .حاال باید سوال پرسید که چطور
این اتفاق افتادهاست؟

با چهرههای شناختهشده و در زمان طوالنی
روی صحنه رفت ه بود ،قصد دارد بینوایان را
در رویالهال یک هتل پنجستاره روی صحنه
ببرد .حرف و حدیثها که بیشتر مجازی بود
از اینجا آغاز شد ،بهویژه آنکه از نمایش قبلی
هم خبر دستمزدهای باالی برخی بازیگران
شنیده میشد و واضح بود اجرای نمایشی
در رویالهال یک هتل پنجستاره با ظرفیت
 ۲۵۰۰نفر حتما سرمایهگذاری کالن ،دستمزد
باال و قیمت بلیت غیرمتعارفی خواهد داشت.
پس از آن پویشهای پرسشگری مجازی در
شبکههای اجتماعی از سوی برخی تئاتریها
و اهالی رسانه راه افتاد که برچسب الکچری
بودن به این مدل تئاترها زده و از امکاناتی که
برای کارگردان این نمایش فراهم است ،صحبت
کردند ،امكاناتي كه خود جامعه تئاتر به آن
دسترسي ندارند .سوال اصلي آنها كه با كنايه
همراه شده اين است که متن اصلی بینوایان و
خود نمایشنامه در مورد فقر و حمایت از افراد
فقیر جامعه است اما اجرای این اثر با صرف
هزینههای میلیاردی و اجرا در سالن نمایش
هتلی پنجستاره تا چه حد با مضمون اثر در
رابطه است؟ پارسايي قيمت  250هزار توماني
بليت را تكذيب كرده« :اصال چنین چیزی
صحت ندارد ،ما حتی به این فکر هم نکردیم

که بلیت  ۲۵۰هزار تومانی برای این نمایش
در نظر بگیریم ».در واقع به گفته پارسایی،
بلیتهای این نمایش از یک طیف قیمتی شروع
و به 250هزار تومان ختم میشود اما همین
اظهارنظرات هم واکنشهایی را در پی داشت و
به گفته کاربران شبکههای اجتماعی ،بلیتهایی
که با قیمت ارزانتر فروخته میشود ارزش
چندانی ندارد و اصطالحا این افراد چیزی از
نمایشی که اجرا میشود ،نمیبینند.
پارسایی البته در واکنشهایش به اعتراضات
اهالی هنر و رسانه نسبت به حضور سفارت
فرانسه بهعنوان اسپانسر در این نمایش عنوان
کرده که اسپانسر محمد صادق رنجکشان ،
تهیهکننده محمد قدس و میثم احمدی و مجری
طرح هم شرکت دلتابان است و سفارت فرانسه
در واقع نقشی در این نمایش ندارد.

مکان بود چرا که در این صورت« ،تخلف»
صورت گرفته بود اما مسووالن شهری مربوط
تاکید کردند که مجوزهایی با مهر اداره کل
هنرهای نمایشی داشتند و امیری هم تاکید
کرد که مجوز را مدیرکل هنرهای نمایشی
داده است .درنهایت اگر قصوری هم شده ،به
حاشیه رفت ،هرچند صدای اعتراض خیلی از
تئاتریها درآمد و این سوال را داشتند که چرا
برای آنها چنین امکان تبلیغی فراهم نیست؟
در همین مورد و به دنبال موج اعتراضاتی که
در فضای مجازی در این مورد راه افتاده بود،
سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در توئیتی نسبت به این نوع نمایشها
که غیرمستقیم بینوایان پارسایی را نشانه رفته
بود ،واکنش نشان داد .صالحی در توئیتش
نوشته بود« :تئاتر الکچری تیر خالص به این
هنر مردمی است .اداره کل هنرهای نمایشی با
هماندیشی و همیاری خانه تئاتر ،حریم صحنه
را از آن مصونیت دهد».
يك عده كه دوست دارند اين نمايش را ببينند؛
هم داستاني كه از كودكي با آن درگير بودند و
هم يك نمايش موزيكال با حضور بازيگران
نامي ،پولش را ندارند و معترضاند .يك عده
هم هستند كه پول برايشان معضل نيست و
حرف طرف مقابل را متوجه نميشوند .يك

منتقدان فضاي مجازي فقط به قيمت
بليت ايراد نگرفتهاند .حرف بعضي از
آنها اين است كه چرا بايد بازيگران
حرفهاي تئاتر در خانه بنشينند و
بازيگران سينما فقط براي باال بردن
فروش ،روي صحنه بروند.

برای مراس م فاتحهخوانی و عزاداری میکنند یا افرادی از این نوع و
اقداماتی از این قبیل که روز به روز در حال گسترش است.
این نگاه یک نگاه آسیبزننده است و ریشه اجتماعی در الیههای
عمیق جامعه دارد .عالوه بر این افرادی که از این نگاه آسیب میبینند
از لحاظ هویتی دچار سردرگمی میشوند و تالش میکنند هویت
گمشده خود را از این طریق یا راههای دیگری که همه آنها از
فخرفروشی میگذرد ،پیدا کنند.
از طرف دیگر افرادی که میتوانند با درآمدهای باالیی که دارند
در تولید و کمک به منافع جمعی جامعهشان کمککنند ،این درآمد
را صرفا صرف فخرفروشی میکنند .بنابراین این فخرفروشیهای
مدرن یک آسیب هویتی است و نتیجه آن سردرگمی افراد در
نقشهای اجتماعی و حس مسوولیتپذیری اجتماعیشان است.
به این ترتیب است که سرمایه اجتماعی جامعه برای آنها کمرنگ
شده و احساس تعلقی به ارزشهای جامعه ندارند .به عبارت دیگر،
تئاتر را برای تئاتر و ارتقای هنری خود یا جامعه یا حتی کمک به
این هنر نگاه نمیکنند،بلکه صرفا نگاه فردی به این موضوع دارند
و میخواهند در میدانهای مختلف که عمدهترینش در جهان امروز
شبکههای اجتماعی است خود را نشان دهند.
عالوه بر این فاصله طبقاتی در این میان بیشتر نمود پیدا میکند.
طبقات اقتصادی در جامعه وجود دارد که توانایی حتی دیدن یک
نمایش را که از لحاظ حقوق شهروندی حق مسلم آنهاست ،ندارند
و کسانی هم صرفا برای فخرفروشی چند بار به دیدن یک نمایش
یا یک مسابقه ورزشی میروند.

ورزش و سالمت

شماره ششصدونودودو بیستو شش آبان نودوهفت
يادداشت  

نگاهي به ورزش مدارس

مدرسه قهرمان نمیسازد؟
زهرا معترض است ،ميگويد« :بچهها
خيليپروهستند،خودشانورزشدارند،
هر كاري دوست دارند ،ميكنند ولي ما
كه ورزش داريم ،ميگويند ساكت» اين
داستان تكراري همه ماست ،همه ما كه چه
در زنگهاي تفريح و چه در ساعتهاي
ورزش ،وقتي ميخواستيم باال و پايين
بپريم و انرژيمان را خالي كنيم ،يا فرياد
ناظم مدرسه و مدير باالي سرمان بود
يا اعتراض معلمان بقيه كالسها .تنها
چيزي كه از همه ميخواستند اين بود كه
ساكت باشيم و يك جا بشينيم حتي در
گ ورزشي كه بايد ورزش ميكرديم.
زن 
سالها از دوره مدرسه رفتن ما گذشته و
حاال زهراي  10ساله خاطرات را برايمان
زنده ميكند ،خاطره زنگهاي ورزش.
دارايي ما كش بود و هالهوپ ،خيلي
خوششانس بوديم ،طناب هم داشتيم.
دوره راهنمايي توپ بسكتبال و واليبال
به دستمان دادند .توپهاي سنگين و
غيراستاندارد .پسرها هم كه تكليفشان
مشخص بود ،فرقي نداشت چه سن و
سالي دارند ،يك توپ پالستيكي بود
و دو دروازه كه زنگ تفريح و ورزش
آنها را پر ميكرد ،حاال دروازه هم نبود،
چند تا آجر ميتوانست جايش را پر كند.
دبيرستان هم كه شروع شد ،زنگ ورزش
بهترين فرصت بود براي معلمان شيمي و
فيزيك .در  4سال دبيرستان ،به اندازه يك
ماه هم ورزش نكرديم .حاال  20سال از
روزهاي مدرسه گذشته ،حاال حرفهاي
زهرا نشان ميدهد چيزي تغيير نكرده،
مدرسه جايي براي ورزش كردن ندارد،
مثل سابق همه بايد در همان حياط زنگ
ورزش را بگذرانند ،روي آسفالت بدوند،
بپرند و بازي كنند ،البته با صداي آرام .زهرا
ميگويد« :وسيلهاي براي ورزش كردن
نداريم .بازي ميكنيم ».زهرا در يكي از
مناطق دورافتاده و محروم زندگي نميكند،
او وسط شهر تهران در منطقه  7به مدرسه
ميرود .يسنا هم همين وضعيت را دارد.
او دانشآموز مدرسه دولتي در وردآورد
است .يسنا و همكالسيهايش هفتهاي 30
دقیقه تا  1ساعت زنگ ورزش دارند .توپ
بسكتبال و واليبال دارند .يسنا با افتخار
ميگويد تنيس هم بازي ميكنند« :از اين
توپ كوچكهاي تنيس داريم ».بعد از
توضيحات بيشتر مشخص ميشود منظور
يسنا توپ پينگپنگ است اما پينگپنگ
بازي كردن يسنا يا به قول خودش تنيس
واقعيت ديگري مشخص ميشود« :فقط
توپ داريم و راكت .ميز نيست .همين
جوري دو نفري بازي ميكنيم».
مهيار هم كه سال نهم است ،وضعيت بهتري
از اين دو ندارد .مهيار مدرسه غيرانتفاعي
ميرود و در مدرسه آنها جايي براي ورزش
كردن تعريف نشده .آنها حتي از داشتن
حياط مدرسه هم محروم هستند« :اولش
قرار بود به يك سالن ورزشي كه نزديك
مدرسه است ،برويم ولي گفتند اين هفته
نشد ،هفته بعد ميرويم ،هنوز هم ما را
نبردهاند ».مهيار و همكالسيهايش زنگ
ورزش را به شوخي و خنده ميگذرانند

يا اينكه مجبورند درسهاي ديگر را
بخوانند .در شرايطي كه مدارس فضاي
مناسبي براي ورزش كردن ندارند ،اين
خانوادهها هستند كه جور اين كمبود را
ميكشند.مهيارتعطيالتتابستانرادرپارك
سر كوچهشان پينگپنگ بازي كرده و در
كالسهاي بوكس هم ثبتنام كرده بود.
فوتبال هم كه بخش جدانشدني از زندگي
ورزشي مهيار است .حاال با فرارسيدن فصل
مدارس ،كالس بوكس و رفتن به پارك
تعطيل شده ولي مهيار فوتبالش را با ثبتنام
در يك باشگاه ادامه ميدهد.
يسنا هم راه مهيار را رفته .او همزمان با
مدرسه در كالسهاي آموزشي ووشو هم
شركت ميكند و اين كالس تقريبا هزينهبر
است« :ماهيانه  60هزار تومان پول كالس
است ولي ماه اول پدرم  400هزار تومان
بابت لباس و كاله ايمني و ...پول داد».
ورزش يسنا هزينه بيشتري روي دست
خانواده گذاشته 11« :ترم شنا رفتم .كالسم
نيمهخصوصي بود .ماهي  280هزار تومانم
ميداديم ».يسنا كه تا چند وقت پيش تپل
بود ،براي اينكه خوشهيكلتر شود هم

ورزش كرده« :كالس آمادگي جسماني هم
ميرفتيم 4 ،نفر بوديم ،ماهي  360هزار
تومان هزينهاش بود».
مادر مهیار خیلی عالقهای ندارد که
پسرش بوکسور یا فوتبالیست شود ،اما
مهیار تحتتاثیر دوستانش این دو رشته
را انتخاب کرده است .مشکل مادر مهیار
این است که او در پایش پالتین دارد:
«مهیار تصادف کرده و به خاطر شکستگی
شدید ،در رانش پالتین گذاشتهاند .دکتر
گفته که نباید فوتبال بازی کند اما کسی
نیست که او را قانع کند ».مهیار با همین
وضعیت کالس فوتبال هم میرود .پیدا
کردن کالس مطمئن هم کار راحتی نیست.
مدارس نامی در فوتبال نوجوانان و نونهاالن
قیمتهایی باالیی دارند که تامین هزینهاش
برای هر خانوادهای امکانپذیر نیست .ولی
برای مادر مهیار مهم این است که پسرش
کمتر آسیب ببیند« :یکی -دو مدرسه که
خیلی تعریف میکردند  ،رفتیم اما برای
دوماهونیمتابستان حدوددوهدوازدهمیلیون
پول میخواستند ».خانوادهها بیشتر ترجیح
میدهند برای کالسهای درس آنها هزینه

يسنا با افتخار ميگويد تنيس هم
بازي ميكنند .بعد از توضيحات
بيشتر مشخص ميشود منظور
يسنا پينگپنگ است اما پينگپنگ
بازي كردن يسنا يا به قول خودش
تنيس واقعيت ديگري مشخص
ميشود« :فقط توپ داريم و راكت.
ميز نيست .همين جوري دو نفري
بازي ميكنيم

کنند تا برای مدارس ورزش آنها.
در همه خانوادهها تقريبا وضعيت به همين
منوالاست،آنهاييكهوضعيتماليشانبهتر
است ،از عهده چند كالس ورزشي برميآيند
و آنهايي هم كه نميتوانند خيلي هزينه كنند،
بچههايشان را قانع ميكنند كه با يك كالس
ورزشيكناربياينداماخانوادههاييهمهستند
كه حتي نميتوانند پول يك سانس استخر را
هم به بچههايشان بدهند .اينجاست كه جاي
خالي ورزش در مدارس بيش از هر وقت
ديگري نمايان ميشود .وقتي مدرسه نقشي

دكتر بهمن ميرزايي
عضو هیاتعلمی
و استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه گيالن

سیستم حاکم بر ورزش مدارس کشور
نميتواند قهرمان بسازد

چنداني در ورزش ندارد ،خانوادهها هستند
كه نقش مهمي را در قهرمان شدن فرد
ايفا ميكنند .از انتخاب رشته ورزشي براي
بچهها گرفته تا انتخاب محل مناسب براي
ورزش آنها و ...همه برعهده خانواده است
اما خانوادههايي كه تخصصي در ورزش
ندارند ،ميتوانند درست تشخيص بدهند
كه بچهها از چه سني ،چه ورزشي را شروع
كنند ،چكار كنند كه بچهها از ورزش دلزده
نشوند ،از كي بايد از آنها انتظار برد و
باخت داشت و  ...با توجه به باال رفتن
آگاهي افكار عمومي و حرفه شدن ورزش،
خيلي از خانوادهها عالقه دارند بچههايشان
در يك رشته ورزشي حرفهاي شوند ،در
بيشتر كشورهاي توسعهيافته استعداديابي
ورزشيدرمدارسانجامميشودوهمزمان
با ورود دانشآموزان به مدارس ،برنامههاي
ورزشي آنها هم مشخص است اما در نبود
اين امكان در مدارس ايران و با توجه به
نبودنگاهتخصصيدرخانوادهها،يااستعداد
ورزشي بيشتر بچهها شكوفا نميشود يا
اينكه با تشخيص اشتباه آنها را از ورزش
دور ميكند.

اگر منظور از ورزش ،پویایی و فعاليت بدني است ،الزم است كودك
در همه دورههای رشد و تکامل ،از حد مناسبی از فعالیتهای
جسمانی بهرهمند باشد .انجام اين فعاليتها هر چه از سن پايينتر
شروع شود ،بهتر است .حركت و فعاليت بدني براي رشد كودك
ضروري است اما اگر والدين دنبال اين هستند كه كودكانشان
در ورزش به مدارج قهرماني برسند ،بايد به عوامل متعددی از
جمله ژنتیک و شرایط و امکانات محیطی توجه شود .توجه به
هر یک از عوامل اصلی اثرگذار بر عملکرد ورزش قهرمانی بايد
در بازه زماني مشخصي انجام شود .از این رو ،وقتی مشخص شد
کودکی از نظر ژنتیکی واجد شرایط الزم برای قهرمانی در ورزش
است ،باید شرایط و امکانات محیطی برای پرورش استعدادهای
بالقوه مهیا شود .وجود مربیان مجرب و مجهز به دانش تمرین،
سالنهای مجهز به امکانات ورزشی ،تدارک و پشتیبانی مناسب،
نقش والدین ،مسائل اقتصادی -اجتماعی و سایر عوامل همگی
بر فرایند پیچیده قهرمانپروری نقش دارند .متاسفانه شرایط حاکم
بر ورزش مدارس چنین امکانی را فراهم نمیکند؛ به این معنی که
اساسا مدارس ما ،فاقد چنین امکانات و تجهیزاتی هستند و در واقع،
رسالت دیگری برعهده دارند و هدفشان پرورش قهرمان نیست.
سن شروع ورزش قهرمانی در دو جنس پسر و دختر تفاوتهای
چشمگیری دارد که ناشی از بلوغ جسمانی زودتر در دختران است.
بلوغ فرايندي است كه در چند مرحله اتفاق ميافتد و معموال پس
ازانتهایاینمرحله،پرداختنتخصصیبهعواملآمادگیجسمانی
توصیه میشود .به عنوان مثال ،در پسران معموال  12تا  18ماه
پس از جهش رشدی ،به دلیل ترشح هورمونهای جنسی مردانه،
میتوان به طور ویژه تمرینات قدرتی را آغاز کرد .این قضیه در
مورد سایر مولفههای آمادگی جسمانی مانند استقامت ،سرعت،
انعطافپذیری و مهارت نیز صادق است ،به طوری که پرداختن
به هر کدام از عوامل مذکور در بازه زمانی مشخصی انجام میشود.
يادگيري تکنیکهای ورزشی یکی از عوامل مهم اثرگذار در
ورزش است که باید قبل از رسیدن به جهش رشدی اتفاق بیفتد.
در ورزشهاي انفرادي و مبارزهاي مناسبترین سن آموزش
مهارتهای ورزشی در پسران از حدود  ۱۰تا  ۱۱سالگي است.
پس از این سن کیفیت یادگیری به تدریج افت خواهد کرد .بنا
بر ماهیت برخی از رشتههای ورزشی مانند شنا و ژيمناستيك،
یادگیریمهارتهایورزشیدرسنینپایینتر،حتیقبلازمدرسه،
آغاز میشود.
به عنوان یک اصل کلی ،دو عامل قدرت و استقامت ،در هر دو
جنس پسر و دختر وابسته به سن رشدی ( بیولوژیک) هستند،
اما بقيه عوامل مثل سرعت ،انعطافپذيري ،يادگيري و ...با سن
تقويمي در ارتباطاند.
موضوع ديگر در ورزش اين است كه از چه سني برد و باخت
مورد توجه قرار بگيرد؟ در سني كه كودكان در مرحله يادگيري
هستند ،رقابت معني ندارد .مسابقات ورزشي در گروههاي سني
نونهاالن بايد به صورت جشنواره برگزار شود چرا كه كودكان
در اين سن ،پتانسيل رواني براي پذيرش برد و باخت ندارند.
توجه ویژه به برد و باخت ميتواند اثر تخريبي داشته باشد و
دليلي شود تا كودك ورزش را براي هميشه رها كند .بايد اجازه
بدهيم كودكان بدون پررنگ كردن برد و باختها ،از آموزشي كه
ميبينند ،لذت ببرند .وقتي كه آنها تخصص پيدا كردند ،ميتوانيم
از برد و باخت حرف بزنيم .آنها تا سن  14-15سالگي فقط بايد
آموزش ببينند و كنار يادگيري تكنيكها ،آمادگي جسمانيشان را
با تمرينات ورزشی تقويت كنند.
مدل متداول در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،مدل بلندمدت
رشد و تکامل ورزشکاران است که به آن مدل  LTADگفته
میشود و شامل مراحل مختلف رشد ورزشکار از دوره کودکی
تا قهرمانی است .همانطور که ذکر شد ،متاسفانه در مدارس ما به
دلیل محدودیتهای فراوان ،امکان اجرای چنین مدلی وجود ندارد.
از این رو ،معلمان ورزش ،بهرغم همه عشق و عالقهشان به
کار ،شرایط قهرمانپروری در سیستم آموزشی موجود را ندارند.
دانشآموزان در برخی از مدارس غیرانتفاعی حتی از داشتن حیاط
ورزش هم محروماند ،چه برسد به داشتن یک سالن سرپوشیده
مجهز! بنابراین ،در چنین شرایطی ،زنگ ورزش کارایی چندانی در
حفظ سالمت جسمانی و در نگاهی باالتر ،قهرمانپروری ندارد.

بابويي ،مدير كل تربيتبدني وزارت آموزش و پرورش

ساخت فضاي ورزشي در مدارس اجباري ميشود
با اينكه خيلي از كساني كه به مدارس رفتوآمد دارند ،فضاها و
امكانات ورزشي را مناسب نميدانند اما حسين بابويي ،مدير كل
تربيتبدنيوزارتآموزشوپرورشورئيسفدراسيوندانشآموزي،
معتقد است سالهاي اخير وضعيت خيلي بهتر از قبل شده ،هم
مربيان حرفهاي آموزشديده در كالسهاي ورزش حاضر هستند
و هم اينكه امكانات ورزشي بيشتري در مدارس توزيع شده است.
او پاسخگوي سواالت «سالمت» است:
میتوانیم بگوییم ورزشي كه در مدارس ميبينيم ،ورزش
است؟
شايد همه اطالعات كافي نداشته باشند ولي اگر امروز را با سالهايي
كه خود ما مدرسه ميرفتيم ،مقايسه كنيم ،متوجه میشویم شرايط
خيلي تغيير كرده است .در حال حاضر  33هزار معلم ورزش
تحصيلكرده در مدارس داريم كه درس ورزش به بچهها ميدهند.
ورزش در برنامه هفتگي همه مدارس هست و نگاه خانوادهها به
ورزش خيلي تغيير كرده است .آنها هم به ورزش فرزندانشان عالقه
نشان ميدهند و در اوقات بچهها حتما ورزش را ميگنجانند.
:اين تغييرات عيني هم هست ،ميشود مصداق برايش
آورد؟

قبال در مسابقات ورزش دانشآموزي چند 100هزار نفر شركت
ميكردند ولي در اين چند ساله چند ميليون دانشآموز مسابقه ورزشي
دادهاند .آخرين آمار  5ميليون نفر بوده .اين مسابقات داخل مدارس و
شهرستانها برگزار شده .اين آمار نشان ميدهد تقويت نيروي انساني
تاثيرگذار بوده .البته من نميگويم كمبود نيروي انساني نداريم ،اما
هنوز هم با كمبود مربي روبرو هستيم .ما به جاي اينكه دانشآموزان
را وارد ميدانهاي ورزشي كنيم ،ورزش را به مدارس بردهايم .ما
نميتوانيم مسابقات را متمركز برگزار كنيم و  5ميليون نفر را اسكان
بدهيم و برايشان غذا تهيه كنيم ،نه ما كه هيچ كشوري اين امكان
را ندارد .ما مسابقات را در مدارس و شهرستانها برگزار كردهايم.
:اين آمار كمي است ،كيفيت ورزش دانشآموزي هم
تغييري داشته؟
ما تاكيد داريم نيروي انساني آموزشديده ،در مدارس فعاليت كنند .با
استانها تفاهمنامه امضا كردهايم كه اين نيروها در رشتههاي مختلف
كالسهاي داوري و مربيگري بروند .با فدراسيونها هم تفاهمنامه
امضا كرديم كه براي اين معلمان كالسهاي توانمندي برگزار كنند.
كنار آن هم با توجه به پايه تحصيلي دانشآموزان مفاهيم عمومي را
به آنها آموزش ميدهيم.

:در اين مسابقاتي كه برگزار ميشود ،استعداديابي هم
انجام ميدهيد؟
در مرحله نهايي مسابقات امسال  15هزار دانشآموز حضور داشتند.
در هماهنگي كه با دفتر استعداديابي وزارت ورزش و فدراسيونهاي
 12رشته داشتيم ،نمايندگان استعداديابي در مسابقات حاضر شده
و  730نفر دختر و پسر به تيمهاي ملي و باشگاهي معرفي شدند.
اين خروجي خوبي بود.
:يكي از مشكالت اصلي در مدارس ايران ،نبود امكانات
و فضاهاي ورزشي محدود است .فضا به حياط مدرسه محدود
ميشود .تغييري دراين زمينه ايجاد شده؟
ما در بخش فضاهاي ورزشي كمبودهاي زيادي داريم اما با توجه
به تصويب زيرنظام فضا ،تجهيزات و فناوري ،انتظار داريم اتفاقات
خوبي بيفتد .طبق قانون بايد در مدارسي كه ساخته ميشوند ،عالوه
بر كالس درس ،آزمايشگاه ،نمازخانه و  ...فضايي هم براي ورزش
در نظر گرفته شود .وقتي قانون اصالح شود ،مشكالت هم كم
ميشود .امسال  33ميليارد تومان براي خريد تجهيزات ورزشي
در نظر گرفته شد .اين مبلغ قابلتوجه بود .اواخر شهريور كاروان
تجهيزات ورزشي به شهرها و مدارس رفت .نميگوييم به همه
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مدارس ولي به مدارسي كه ميتوانستيم ،اين تجهيزات را داديم.
وقتي نيروي انساني تربيتشده و امكانات باشد ،مشكالت هم
كمتر ميشود.
:چند درصد مدارس ايران فضاي ورزشي غير از حياط
مدرسه براي ورزش دارند؟
آمار دقيق ندارم ولي  33هزار اماكن ورزشي به ورزش دانشآموزان
اختصاصدارد.بعضيازاينمراكزبهچندمدرسهسرويسدهيدارند.
:بهنظرميرسدمهمتريناتفاقيكهدرورزشدانشآموزي
بايد بيفتد ،تغيير نگاه به اين موضوع است .سالها قبل كه ما
دانشآموز بوديم ،زنگ ورزش به درس شيمي و فيزيك اختصاص
داشت .هنوز هم در بعضي از مدارس در زنگ ورزش دانشآموزان
ورزش نميكنند .نظارتي در این زمینه وجود دارد؟
اين نكته خيلي مهم است .در هر كاري اگر قانون يا نظارتي وجود
نداشته باشد ،نميشود به نتيجه رسيد 5-6 .سال است كه ما تيم
نظارتي داريم .در هر مدرسه مدير مدرسه موظف است روي
برگزاري و كيفيت كالسها كنترل داشته باشد .دستگاههاي ديگر
هم كنترل ميكنند .در هر مدرسهاي خالف رويكرد قانوني عمل
شود ،حتما هدايت ميشوند.

نقشه سالمت

سرمایهگذار روسی
واحد تولید واکسن در
سمنان ایجاد میکند.
ایسنا/سمنان

اختالالت ژنتیکی عامل
 ۷۱درصد معلولیتها در
باخرز است .ایسنا/خراسان
رضوی
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چاپ :شرکت هممیهن فارس

تازهها
خانمهای سحرخیز
ممکن است کمتر
دچار سرطان پستان
شوند
نتایج یک بررسی جدید نشان
میدهد ممکن است خطر دچار
شدن به سرطان پستان در زنانی
که در ساعات اول بامداد بیدار
میشوند ،کمتر باشد.
به گزارش هلثدی نیوز،
پژوهشگران بریتانیایی با آنالیز
دو پایگاه دادهها که شامل بیش
از  ۴۰۹هزار خانم میشد ،به
بررسیرابطهمیانخصوصیات
خواب و خطر سرطان پستان
در این زنان پرداختند.
یافتهها نشان داد زنان سحرخیز
نسبت به زنان شبزندهدار ۴۰
درصد کمتر در معرض خطر
سرطان پستان هستند.
دادهها همچنین نشان داد زنانی
که بیشتر از حد توصیهشده  7تا
 8ساعت در شب میخوابند ،به
ازای هر ساعت خواب اضافی
 ۲۰درصد بیشتر در معرض
سرطان پستان هستند.
ربکا ریچموند ،فلوی پژوهشی
در موسسه پژوهش سرطان
در بریتانیا و سرپرست این
پژوهش گفت« :قصد ما
این است که کار بیشتری
برای بررسی سازوکارهای
زمینهساز این یافتهها انجام
دهیم چراکه تخمینها درباره
سحرخیز بودن یا شبزندهدار
بودن زنان در این بررسی بر
اساس پرسشهایی در رابطه
ترجیح افراد درباره صبح یا
عصر بوده ،نه پرسش مستقیم
درباره اینکه آیا این زنان در اول
صبح بیدار میشوند یا ساعات
بعدی روز».
ریچموند افزود« :بهعبارت
دیگر ،شاید نتوان نتیجه گرفت
تغییر صرف عادات خواب شما
بر خطر دچار شدن به سرطان
پستان اثر میگذرد .ممکن
است موضوع پیچیدهتر از
این باشد .البته یافتهها درباره
اثر محافظتی احتمالی بیدار
بودن در ساعات اول روز بر
خطر سرطان پستان با یافتههای
پژوهشهای پیشین دراینباره
مطابقت دارد».
او ادامه داد« :درعینحال ما
شواهدی درباره رابطه سببی
میان افزایش مدت خواب و
تکهتکه شدن خواب بر سرطان
پستان یافتیم».
یافتههای این بررسی در
اجالس ساالنه سرطان
موسسه ملی پژوهش سرطان
بریتانیا در گالسکوی اسکاتلند
منتشر شد.
این بررسی رابطه سببی میان
الگوهای خواب و خطر سرطان
پستان را ثابت نمیکند.
کارشناسان معتقدند این
یافتهها شواهد بیشتری درباره
چگونگی کار ساعت بدن و
تاثیر ترجیح طبیعی ما درباره
زمان خواب در شروع سرطان
پستان در اختیار میگذارد.
نتایج بررسیهای پیشین نشان
دادهاند کار در شیفت شب
تاثیرات منفی بر سالمت روانی
و جسمی میگذارد .یافتههای
این بررسی شاهد دیگری بر
تاثیر احتمالی اختالل الگوهای
خواب بر ایجاد سرطان است.

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

آیا قد با خطر سرطان ارتباط دارد؟
نتایج یک بررسی جدید روی میلیونها نفر
مدعی است افراد بلندقدتر بیشتر در معرض
خطر دچار شدن به سرطان هستند.
به گزارش بیبیسی ،کارشناسان تاکید
میکنند این افزایش خطر سرطان مربوط
به قد بلند در مقایسه با عواملی مانند سیگار
کشیدن بسیار اندک است .بهعالوه روشن
نیست چه عاملی زمینهساز این ارتباط
است .نظریه غالب این است که افراد
بلندقدتر سلولهای بیشتری دارند بنابراین
احتمال سرطانی شدنشان بیشتر است اما
میزانهای هورمونها و سایر بیماریها و
رفاه یا محرومیت افراد هنگام جوانی نیز
ممکن است هم بر طول قد و هم خطر
سرطان تاثیر بگذارد.
میزان این خطر به قد دقیق اشخاص بستگی
دارد؛ اگر در زنان با قد کوتاه میانگین خطر
سرطان  ۵۰به  ۵۰۰باشد ،در زنان بلندقد
(میانگین قد  ۱۷۸سانتیمتر) این خطر ۶۰
به  ۵۰۰است .اگر زنی بسیار بلندقد باشد
(میانگین قد  ۱۸۸سانتیمتر) میزان خطر

سرطان  ۶۷به  ۵۰۰است.
در مقابل اثر سیگار شدن بر سرطان بسیار
بیشتر است .حتی افرادی که تعداد کمی
سیگار میکشند (حدود  3نخ در روز) 6
برابر بیشتر در معرض خطر سرطان ریه

هستند؛ یعنی خطر  ۵۰به  ۵۰۰به حد ۳۰۰
به  ۵۰۰میرسد.
این گزارش که بهوسیله جامعه سلطنتی
بریتانیا منتشر شده ،میافزاید به ازای هر
 ۱۰سانتیمتر افزایش در قد انسان بیش از

میانگین مورداستفاده در این بررسی ۱۷۰
سانتیمتر در مردان و  ۱۶۰سانتیمتر برای
زنان ،خطر دچار شدن به سرطان  ۱۰درصد
افزایش مییابد.
این دادهها از  4بررسی در مقیاس بزرگ
ازجمله «بررسی یک میلیون زن» روی ۲۳
نوع سرطان در بریتانیا ،آمریکا ،اتریش ،نروژ
و سوئد گردآوری شده بودند .هر بررسی
انتخابشده باید حاوی  ۱۰هزار مورد سرطان
برای هر جنسیت میبود.
از  ۱۸نوع سرطان آنالیزشده در هر دوی مردان
و زنان 4 ،سرطان لوزالمعده ،مری ،معده و
دهان/حلق ،ارتباطی با افزایش قد نداشتند.
در سرطانهای اختصاصی برای جنس ،فقط
سرطان دهانه رحم با قد ارتباطی نداشت.
کارشناسان معتقدند قد فقط یکی از عوامل
بسیاری است که بر خطر سرطان در اشخاص
تاثیر میگذارد و یقینا عامل خیلی مهمی
نیست .بهعالوه قد را برخالف عوامل
خطرساز مربوط به شیوه زندگی مانند
وزن نمیتوان تغییر داد.

دوربين سالمت

جراحان پالستیک بریتانیا میخواهند تصویرهای هشداردهنده روی بستههای
مواد آتشبازی چاپ شود.
بیبیسی

تیم پزشکی افراد را در جمهوری دموکراتیک کنگو ضدابوال واکسینه
میکنند.
بیبیسی

نرخ باروری در جهان بسیار کاهش یافته
پژوهشگران معتقدند کاهش قابلتوجهی
در شمار کودکان متولدشده در کشورهای
جهان رخ داده است.
به گزارش بیبیسی ،این پژوهشگران اعالم
کردند کاهش نرخ باروری در جهان در حدی
است که در تقریبا نیمی از کشورها اکنون
با کاهش زادوولد مواجهاند؛ به این معنا که
نوزادان کافی برای حفظ اندازه جمعیتشان
در آنجا به دنیا نمیآیند.
این بررسی که نتایج آن در مجله لنست منتشر
شده ،روندهای جمعیتی در هر کشور را از
سال  ۱۹۵۰تا  ۲۰۱۷میالدی دنبال کرده است.
زنان در سال  ۱۹۵۰میالدی به طور میانگین
در طول زندگیشان  4/7کودک به دنیا
میآوردند ،اما در سال  ۲۰۱۷میالدی این
میزان نصف شده و به  2/4کودک به ازای
هر زن رسیده است.
البته میزانهای باروری میان کشورها تفاوت
بسیاری دارند ،در حالی که نرخ باروری

در نیجر در آفریقای غربی  7/1است .در
جزیره قبرس در دریای مدیترانه هر زن به
طور میانگین در طول زندگیاش فقط یک
کودک به دنیا میآورد.
هر گاه نرخ باروری یک کشور به زیر حدود
 2/1سقوط کند ،جمعیت آن کشور شروع
به کاهش میکند.
در شروع این بررسی در سال  ۱۹۵۰میالدی
هیچ کشوری در وضعیت افت زادوولد
قرار نداشت.
به گفته کارشناسان ،در موقعیت فعلی در
نیمی از کشورهای جهان نرخهای باروری
زیر حد جایگزینی است ،بنابراین اگر اقدامی
انجام نگیرد ،جمعیت این کشورها کاهش
خواهد یافت.
یافتههای این بررسی نشان میدهد
کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته ازجمله
اغلب کشورهای اروپایی ،آمریکا ،کره
جنوبی و استرالیا میزانهای باروری

خانمی در مالیبوی کالیفرنیا به آتشسوزی گسترده که به مرگ  ۲۳نفر
انجامیده ،واکنش نشان میدهد.

پایینتری دارند.
البته این وضعیت به این معنا نیست که
جمعیت این کشورها هماکنون در حال

کاهش است چراکه اندازه جمعیت تحت
تاثیر مجموعهای از عوامل شامل نرخ
باروری ،نرخ مرگومیر و مهاجرت است.

پیشرفتهای جدید در مبارزه با سل
هزاران دانشمند ،کنشگر و نجاتیافتگان از
بیماری سل چندی پیش در اجالس سالمت
ریه شرکت کردند که خبر چند پیشرفت در
مبارزه با سل در آن اعالم شد.
به گزارش مدیکالاکسپرس ،یکی از این
پیشرفتها ساخت یک داروی جدید بسیار
موثر ضدسل به نام «بداکیلین» بود .چند کشور
از جمله آفریقای جنوبی که بیشترین میزان
موارد سل در آن رخ میدهد ،اعالم کردند
داروی جدید در مبارزه با سل مقاوم به چند
دارو بسیار موفق بوده است .بداکیلین در
کشورهایی مانند روسیه سفید  ۸۰درصد
بیماران را درمان کرده و میتواند به کلی
درمان سل را که به بسیاری از داروهای

موجود مقاوم شده ،متحول کند.
یک پیشرفت دیگر نخستین واکسن جدید
ضدسل در تقریبا  ۱۰۰سال گذشته است که
شرکت گالکسواسمیتکالین آن را ساخته
است .امتحان این واکسن در  3کشور آفریقایی
نشان داد واکسن در پیشگیری از عفونت
مجدد افرادی که قبال به سل مبتال بودهاند،

در  ۵۴درصد موارد موفق است.
شرکت
در
پژوهشگران
گالکسواسمیتکالین معتقدند این مقدار
تاثیربخشی در پیشگیری از سل میتواند
تاثیر بزرگی بر بهداشت جهانی بگذارد.
پیشرفت دیگر در زمینه تشخیص سریع
سل بود .دانشمندان در این گردهمایی شیوه
جدیدی برای غربالگری سل در کودکان
معرفی کردند .به گفته این دانشمندان ،این
تکنیک جدید که بر اساس آنالیز نمونههای
مدفوع نوزادان است ،میتواند از صدها هزار
مورد ابتال به سل در سال جلوگیری کند.
هر روز  ۶۵۰کودک به علت سل میمیرند
و بیشتر آنها هرگز به درمان دسترسی

پیدا نمیکنند .یک روش ابداعی جدید
نیز موفقیت قابلتوجهی در پیشگیری از
ابتالی کودکان در معرض خطر به سل
داشته است.
اتحادیه بینالمللی سل و بیماری ریوی
بررسی روی کودکان زیر  5سال انجام داد
که در خانواری زندگی میکنند که دستکم
یک فرد بزرگسال آن مبتال به سل تشخیص
داده شده است.
نتایج این بررسی نشان داد اگر این کودکان
برای  3ماه درمان پیشگیرانه دریافت کنند،
دچار سل فعال نمیشوند .این بررسی روی
 2هزار کودک انجام شد و  ۹۲درصد آنها
دوره درمانی را با موفقیت به پایان رساندند.

دستورالعمل جدید برای درمان کلسترول باال

انجمنقلبآمریکادردستورالعملجدیدیکه
برای پایین آوردن کلسترول خون منتشر کرده،
میگوید سابقه خانوادگی بیماری قلبی و در
برخی از موارد اسکن قلب ازجمله عواملی
است که پزشک پیش از تجویز دارو برای این
مورد باید در نظر بگیرد.
به گزارش والاستریت مجله این دستورالعمل

همچنین توصیه میکند در بیماران در معرض
خطر باالی بیماری قلبی که به داروهای معمول
استاتینی کاهنده کلسترول پاسخ نمیدهند،
از دو نوع جدید دارو استفاده شود .البته بر
اساس این دستورالعمل به علت قیمت باالی
یک نوع از این داروها به نام مهارکنندههای
 PCSK9باید فقط هنگامی تجویز شود که
نوع دیگر که یک داروی ژنریک ارزانتر است،
تاثیربخش نیست.
این توصیهها در اجالس علمی ساالنه انجمن
قلب آمریکا منتشر شد که تغییرات عمده در
تعیینخطردچارشدنبهبیماریقلبی-عروقی
را روزآمد میکند.
انجمن قلب آمریکا قبال در سال  ۲۰۱۳میالدی
توصیهسهلالوصولپاییننگهداشتنکلسترول

بد یا الدیال در حد  ۱۰۰و کمتر و در افراد
در معرض خطر باال برای بیماری قلبی کمتر
از  ۷۰را کنار گذاشت .در عوض ،این انجمن
پزشکانراتشویقکردازشیوهمفصلتریبرای
محاسبه خطر استفاده کنند اما این اقدام به گفته
برخی پزشکان باعث سردرگمی شده است.
این دستورالعمل جدید پزشکان را تشویق
میکند تصمیم درباره تجویز داروی کاهنده
کلسترول خون را هر چه بیشتر بر اساس
خصوصیات شخصی بیمار بگیرند.
این موضوع به معنای در نظر گرفتن سابقه
خانوادگی بیماری قلبی ،داشتن یا نداشتن
دیابت ،توجه به قومیت که خطر باالی بیماری
قلبی دارند ،مثال افراد از تبار آسیای جنوبی و
سایر عوامل در رأس اقدامات معمول مانند

رویترز

نتیجه آزمایش کلسترول خون است.
بر اساس این دستورالعمل ،درصورتیکه نتوان
میزان خطر را در بیمار به وضوح مشخص
کرد،انجاماسکنکلسیمشریانکرونریممکن
است سودمند باشد .در این آزمایش که مانند
سیتیاسکن است ،پالکهای دارای رسوب
کلسیم در شریانهای کرونری تغذیهکننده
ماهیچه قلب اندازهگیری میشوند .میزان
پرتوهایی که بیماران در این آزمایش در
معرض آن قرار میگیرند ،در حد انجام
ماموگرافی است.
در بیمارانی که با وجود مصرف داروهای
استاتینی میزان کلسترول بد در حد  ۷۰یا باالتر
باقی میماند ،این دستورالعمل تجویز داروی
دوم کاهنده چربیخون را توصیه میکند.

روباتهای میکروسکوپی شبیه بچه قورباغه که میتوانند دارو را درون چشم
منتقلکنند.
دیلی میل

جفری درین که در سال  ۲۰۱۶میالدی دچار آلزایمر زودرس تشخیص داده شد،
هنوز استاد دانشگاه تمپل است.
نیویورکتایمز

آمار خودکشی میان کودکان و نوجوان در ژاپن به بیشترین حد خود در  3دهه
گذشته رسیده است.
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داستـان زندگی
تنـــاسباندام
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تقویــم سالمت
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معلم٣٥سالهايكهسرطانراازپادرآوردهازموفقيتشميگويد

مديون كتابهاي
مادر و صبوري پدرم

زندگیراازهرزاویهوباهرعینکیکهنگاهکنی،سادهنیست،باهیچکسبرایسادهشدنوراحتبودنقراری
نگذاشتهاست.شایدسادهترینودمدستیترینمثالشایناستکهشروعزندگیوتولدبادردهمراهاست
امامعلومنیستازکیوکجااینموضوعواردذهنماشدهکهبنایزندگیبربیدردیوبیرنجیاست.شاید
بگوییدمناینطورفکرنمیکنماماچندنفررامیشناسیدکهدررویاروییبامشکالتوسختیهااززمینوزمان
گالیهنکنندوشاکینباشند؟چندنفرازبختبدوبیرحمیروزگارشاکینمیشوند؟خودتانچطور؟آیاسختی
را جزیی از زندگی میدانید یا زائدهای رنجآور که باید از آن خالص شد تا بتوان زندگی کرد؟ (صفحه 12و)13

پاکیزگی
کوهستان
()16

کوچولوتر از آنچه
باید باشی...

()15

ورزش
تقویتی ()14

 6پیشنهاد و 3
فایده برای
مهربانی ()11

مهربان و مقتدر
هر یک از ویژگیهای ما ،کاربردهای
متنوعی در زندگی دارد .صمیمیت
کنار جدیت ،از خصوصیاتی است که
در مدیریت رفتاری دیگران ،اثربخشی
شگفتانگیزی دارد .کوتاهی یا زیادهروی
در هر یک از این دو ویژگی ،ما را با
مشکالتی روبرو خواهد کرد.
در مدیریت فردی خود نیز به همان اندازه
که الزم است مهربانیها و رسیدگیهایی
را نسبت به خود داشته باشیم ،مهم است
که در طرف مقابل انتظارات مشخص و
محکمی را از خود تعریف کنیم.
در تربیت فرزندان نیز این قانون جریان
دارد .والدینی که صرفا از دروازه محبت
به دنیای فرزندان خود وارد میشوند و
انتظاری از آنها ندارند ،خیابان ارتباط را
یکطرفه کرده و افرادی طلبکار را راهی
آینده میکنند.
پدران و مادرانی که فقط سطح توقع باالیی
از فرزندان خود دارند و از صمیمیتشان
کاسته میشود ،کودکان با خودباوری پایین
و مهرطلب تربیت میکنند.
در ارتباطهای اجتماعی و شغلی هم
مهربانی و مقتدر بودن کنار هم قرار
میگیرند تا ضمن ایفای بهتر نقشهای
اجتماعی خود ،از بروز هر نوع سوءاستفاده
جلوگیری شود.
الگویی که خداوند برای ما طراحی کرده،
براساس اقتدار همراه با مهربانی است.
از اینرو ،اهل ایمان همان گونه که از
خداوند حساب میبرند و رفتارهای خود
را هماهنگ با خواستههای تعالیبخش
پروردگار تنظیم میکنند ،به همان میزان
در تمام شرایط میتوانند روی او حساب
کرده و توکل به معنای واقعی را تجربه
کنند.
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پرسش

شماره ششصدونود و دو بیستوشش آبان نودوهفت

پرسش

پرسش اول :پسری  6ساله دارم که غدد
لنفاویاش هر ماه تحریک میشود و پزشک
هم دائم برایش آنتیبیوتیک تجویز میکند .اگر
آنتیبیوتیکمصرفنکند،بیماریاشبهبودپیدا
نمیکند؟ چه باید بکنیم؟ 0938****428
پرسش دوم :آیا پوشیدن لباس فردی که به
ی هپاتیت Bمبتالست میتواند ما را هم
بیمار 
به این بیماری مبتال کند؟ 0918****972
پرسش سوم :آیا مصرف آنتیبیوتیک در
نوزادان روی وزن آنها تاثیر میگذارد؟
0919****887
پرسشچهارم:آیامصرفآنتیبیوتیکدردرمان
آبسه مقعدی تاثیر دارد؟ 0921****982

پرسش
پرسش اول :بهترین غذاها برای یک بیمار
سرماخوردهشاملچهموادیاستوچهغذاهایی
در وعده صبحانه ،ناهار یا شام میتواند جنبه
پیشگیرانه داشته باشد و سیستم ایمنی بدن را
تقویت کند؟ 0902****531
پرسش دوم :بهتر است عسل را با موم آن بخوریم
یا باید به تنهایی مصرف شود؟0914****822
پرسش سوم :دختری  10ماهه دارم که بسیار
بدغذاست .از نظر تغذیهای چه غذاهایی به او
بدهم که هم ویتامینهای بدنش تامین شود و
هم از نظر رشد قدی مشکلی نداشته باشد؟
0912****554

پرسش پنجم :هرگاه متوجه شویم دچار زگیل
تناسلی شدهایم ،چه باید بکنیم؟

پاسخ

دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم
پزشکی تهران

پاسخ

دکتر حمید عمادی
متخصص بیماریهای عفونی و
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم
پزشکی تهران

پاسخ اول :در مداخل ورودی بدن غدد لنفاویای
وجود دارند که سعیشان جلوگیری از ورود
عوامل بیماریزا به بدن است .وقتی فردی
دچار عفونتهای سر و گردن مانند سینوزیت،
عفونتهای دندانی و ...میشود ،غدد لنفاویاش
بزرگ میشوند .گاهی اوقات این غدد ،بزرگ
و حساس باقی میمانند و هر عفونتی که وارد
بدن میشود ،غدد لنفاوی سریع به آن واکنش
نشان میدهند .از اینرو ،غدد لنفاوی فرزند شما
نیز با هر بار سرماخوردگی بزرگ میشود .حال
اگر این سرماخوردگی علت ویروسی داشته
باشد ،نیازی به مصرف آنتیبیوتیک نیست اما
اگر عفونت باکتریایی در بدن ایجاد شود ،قطعا
باید آنتیبیوتیک مصرف شود تا عفونت بهبود
پیدا کند و غدد لنفاوی که در واکنش به آن
عفونت بزرگ و دردناک شدهاند ،پس از مصرف
آنتیبیوتیک و طی کردن دوره مصرف به طور
کامل ،کوچک شوند.
پاسخ دوم :نه ،راه انتقال بیماری هپاتیت ،تماس
خونی ،تماس جنسی و از مادر به فرزند در زمان
بارداری ،زایمان و شیردهی است .البته وقتی فردی
به بیماری هپاتیت Bمبتال میشود ،میزان ویروس
در خونش آنقدر باال میرود که ممکن است برخی
تماسهای معمولی مثل غذا خوردن در یک ظرف
مشترک هم بتواند فرد سالم را به ویروس آلوده
کند .بنابراین توصیه ما این است اگر در خانوادهای
یکی از اعضا به هپاتیت Bمبتال میشود ،سایر
اعضای خانواده حتما آزمایش بدهند و در صورت
نیاز واکسن هپاتیت Bرا در  3دوز تزریق کنند.
همانطورکهگفتهشد،پوشیدنلباسبیمارهپاتیتی
مشکلیایجادنخواهدکرد.هرچندسایرروشهای
غیرخونیوغیرجنسیراههایانتقالبیماریهپاتیت
 Bنیستند ،ممکن است به نحوی بیماری را منتقل
کنند بنابراین تزریق واکسن الزامی است.
پاسخ سوم :نه ،آنتیبیوتیکها عمدتا روی دیواره
سلولی میکروبها اثر میگذارند و سلولهای
بدن ما اصال این نوع دیواره سلولی را ندارند.
درنتیجه برخالف تصور عامه مردم که فکر میکنند
آنتیبیوتیکها یا چرکخشککنها آب بدن را
خشک میکنند و باعث الغری فرد مصرفکننده
میشوند ،آنتیبیوتیکها چنین تاثیری ندارند و
مصرف آنها باعث کم شدن وزن نوزاد نمیشود،
مگر اینکه خود بیماری و عفونتی که در بدن ایجاد
شده باعث کاهش اشتها و در نتیجه الغری شود.
پاسخ چهارم :اگر آبسه در مراحل اولیه باشد ،با
تجویز آنتیبیوتیک به تنهایی درمان خواهد شد اما
اگر آبسه چرکی شود ،اصلیترین راه درمان آن
تخلیه است ،سپس کنار تخلیه آبسه آنتیبیوتیک
هم تجویز میشود .به عبارت دیگر اگر آبسه
خودبهخود یا با جراحی کوچک تخلیه شود،
آنتیبیوتیک به درمان آن کمک میکند اما اگر
آبسه تخلیه نشود ،خوردن آنتیبیوتیک به تنهایی
مشکلی را حل نخواهد کرد زیرا وقتی آبس ه سر
باز نکرده ،نفوذ آنتیبیوتیکها داخل آن بسیار
سخت است .حال هرچه آبسه بزرگتر باشد،
آنتیبیوتیکها بیاثرتر خواهند شد.
پاسخ پنجم :در اولین فرصت به پزشک مراجعه
کنید و تحت درمان قرار بگیری د اما تا قبل از
مراجعه به پزشک و درمان کامل با کسی تماس
جنسی نداشته باشید .بیماری زگیل تناسلی به
شدت مسری است ،بهطوری که حتی استفاده از
کاندوم هم نمیتواند مانع انتقال ویروس شود.
متاسفانه بسیاری از افراد مبتال به این بیماری بهدلیل
شرم و خجالت از مراجعه به پزشک خودداری
میکنند ،در حالی که درمان نکردن این بیماری
بهخصوص در خانمها بسیار خطرناک است و
باعث ایجاد سرطان سرویکس در آنها میشود.

پاسخ اول :افراد سرماخورده معموال به دلیل اینکه
بویاییشانتحتتاثیرقرارمیگیردورویاشتهایشان
اثر میگذارد ،تمایل کمتری به غذا خوردن دارند
بنابراینمصرفصبحانهبهخصوصصبحانهکامل
برای این افراد بسیار مفید است .به همه افرادی
که سرماخوردهاند توصیه میکنم حتما در وعده
صبحانه یک تخممرغ پخته که در فصل سرد خیلی
هم سفت نشده را مصرف کنند .اگر فردی تخممرغ
پخته دوست ندارد میتواند آن را به شکل نیمروی
کمروغنکهزردهاشحالتعسلیداشتهباشد،تهیه
کند .عالوه بر این مصرف تکهای نان ،پنیر و شیر
داغ در حدی که اشتها اجازه بدهد ،مفید خواهد
بود .اگر فردی به حلیم گرم کمچرب و کمنمک
یا عدسی ،شیربرنج گرم و ...دسترسی داشته باشد
میتواند از آنها هم استفاده کند .یادتان باشد خوردن
صبحانه کامل کمک میکند که بدنتوان کافی برای
مقابله با بیماری داشته باشد.

پرسش
پرسش اول :فرزندی  2/5ماهه دارم که بین
کبد و کیسه صفرایش کیست کوچکی دیده
شده است .آیا این کیست به جراحی نیاز
دارد؟ 0911****436
پرسش دوم :همسری  34ساله دارم که مدتی
است سمت چپ شکم و زیر دندههایش
احساس درد و سوزش دارد .سونوگرافی و
اندوسکوپی انجام داد اما خوشبختانه مشکلی
در دستگاه گوارش و معدهاش دیده نشد اما
 2-3بار دفع خون داشته است .لطفا راهنمایی
کنید مشکل چه میتواند باشد؟ آیا ممکن است
به سرطان مبتال شده باشد؟ 0910****554
پرسش سوم :مدتی است دلدرد میشوم و نفخ
میکنم .به متخصص گوارش مراجعه کردم.
برایم اندوسکوپی و کولونوسکوپی نوشت.
انجام دادم و  2نمونه هم از من گرفتند که
هنوز جوابش نیامده است .دوستانم توصیه
کردهاند برای رفع دلدرد از شیره تریاک به
صورت خوراکی استفاده کنم .آیا انجام این
کار به بهبود عالئم گوارشی کمک میکند؟
مصرف این مواد در طوالنیمدت چه مشکالتی
برای دستگاه گوارش به دنبال دارد؟ در ضمن
من آسپیرین هم میخورم ،آیا میتوانم به
مصرف آن ادامه بدهم؟ 0915*****972

پاسخ

دکتر محمدجعفر فرهوش
فوقتخصص بیماریهای گوارش
و کبد و عضو هیاتعلمی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :بیماریهای گوارشی مادرزادی در
کودکان شیوع باالیی دارند .از جمله اینکه گاهی
اوقات قسمتهایی از دستگاه گوارش جنین
خوب ساخته نمیشود یا برخی قسمتها اضافه یا

پرسش
پرسش اول :خانم بارداری هستم که در
سونوگرافیهفته 28بارداریامپلیهیدرآمنیوس
گزارش شده است .پلیهیدرآمنیوس به چه
معناست و چرا ایجاد میشود؟ حال چه باید
بکنم؟ 0901****102

پاسخ

دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان ،فلوشیپ
طب مادر و جنین و استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران

پاسخ دوم :موم عسل یک اسیدچرب بلندزنجیره
است که در بدن و رودهها جذب نمیشود اما مانند
فیبر غذاها به حرکت بهتر روده کمک و حرکات
دودی آن را تنظیم میکند ،بنابراین خوردن موم در
صورتی که از سالمت عسل مطمئن باشید برای
سالمت دستگاه گوارش مفید است.

با فاصله مختصری بعد از صبحانه هم میتوان
مقداری عسل را با آبلیموی تازه و آب گرم مخلوط
کرد و نوشید .این نوشیدنی به دلیل دارا بودن عسل
یکی از گزینههای بهبود بیماریهای تنفسی در
جهان شناخته میشود .آبلیموی ترش تازه هم
منبع غنی و بسیار خوبی از ویتامین Cاست .عالوه
بر این آبلیموی ترش حاوی مواد مفید بسیاری
است که خیلی از آنها هنوز حتی شناخته نشدهاند
بنابراین خوردن آبلیموی ترش یا شیرین بر انواع
مکملهایویتامین Cبرتریدارد.همچنینتوصیه
میشود در میانوعدههایتان حتما میوه بهخصوص
مرکبات ،سیب و ...بخورید .در وعدههای ناهار و
شام هم غذاهای پختهشده به غذاهای سرخکرده
ی زیاد در غذا موجب
برتری دارند زیرا وجود چرب 
آزردگی دستگاه گوارش میشود و برای تنفس
فرد سرماخورده مشکل ایجاد میکند .بهترین غذا
برای بیمار سوپ مرغ ،آبگوشت کمچرب همراه
با نان سبوسدار و سایر غذاهای آبکی مانند انواع
آشهاست .توصیه میکنم حتما همراه غذاهایتان
سبزیهای تازه مصرف کنید زیرا مقدار ویتامینC
سبزیجات تازه فوقالعاده باالست .جالب است
بدانید مقدار ویتامین Cموجود در  100گرم سبزی
جعفری بسیار بیشتر از ویتامین Cموجود در 100
گرم پرتقال است .همچنین توصیه میشود انواع
ی را الاقل در روزهایی که بیمار
ترشی و شور 
شدهاید ،مصرف نکنید زیرا استفاده از این مواد
نهتنها به بهبود بیماری کمکی نمیکند ،بلکه ایمنی
بدن را کمی ضعیف هم میکند .نوشیدن چای
کمرنگ در وعده عصرانه هم بسیار مفید است
و میتواند فلوئور و آنتیاکسیدان به بدن برساند.
در واقع نوشیدن مایعات کافی یکی از راههای
مقابله با ضعیف شدن بدن یا کاهش توان سیستم
ایمنیبدناستبنابرایننوشیدنمایعاتگرممانند
شیر گرم ،چای ،آب ولرم همراه عسل و لیمو یا
سایر دمنوشهای مفید را جدی بگیرید و هرگز
در فصل سرد و بهخصوص در دوران بیماری
آب سرد ننوشید .مصرف شلغم پختهشده هم در
وعده عصرانه بسیار مفید است و به افزایش سطح
ایمنی بدن کمک میکند.

پاسخ سوم :همانطور که همه مادران میدانند از
 6ماهگی به بعد باید عالوه بر شیر مادر بهتدریج
غذاهای کمکی هم به کودک داده شود ،به نحوی
که از  12ماهگی یا  1سالگی به بعد کودک بتواند
کنار سفره بنشیند و از غذای خانواده بخورد .البته
عالوهبرآنکودکبایدسوپمخصوصبهخودش
را هم داشته باشد 6 .ماهه دوم زندگی کودک بسیار
مهم است زیرا اگر این غذاها نامناسب یا ناگهان وارد
رژیم غذایی کودک شود ،او را از غذا خوردن زده
خواهد کرد .خوشبختانه امروزه کتابها ،مقاالت
و بروشورهای خوبی درباره تغذیه کودک از 6
ماهگی تا  2سالگی در دسترس خانوادههاست و
کارشناسان مراکز بهداشت به خوبی این اطالعات
را در اختیار مراجعهکنندگان مادر و کودک قرار
میدهند که بهتر است از این اطالعات استفاده کنید.
نکته مهم این است که وقتی مادری میبیند کودکش
خوب غذا نمیخورد ،ترفندهایی به کار میگیرد
تا به نحوی کودک را وادار به خوردن کند ،در
حالی که قرار نیست کودکان هر روز سر وقت
صبحانه ،ناهار ،شام و میانوعدههایشان را بخورند.
یک روز کودک اشتهای خوبی دارد و روز دیگر
اشتهایش را از دست میدهد .یک روز تمایلی به
خوردن ندارد و روز دیگر ممکن است چند بار
از شما غذا بخواهد .بنابراین طبق برنامه زمانبندی
دقیق به او غذا بدهید اما به هیچوجه به او فشار
نیاورید .بسیاری اوقات آنقدر مادرها به کودک
فشار میآورند که باید همین االن همه غذایت
را بخوری که کودک از غذا خوردن زده شده
و دچار کماشتهایی میشود .بزرگترین مشکل
ما در مورد کماشتهایی کودکان ،رفتار دلسوزانه
مادران است که درنهایت به لجبازی کودکان و
بیاشتهایی روانی آنها میانجامد.

کم است .کیست کبدی هم از همین موارد است.
بسیاری اوقات کیستهای کبدی در کودکان
ماهیت خوشخیم دارند و اگر عارضهای ایجاد
نکنند یا فشاری روی مجاری اصلی کبد وارد
نکنند و باعث تنگی آن نشوند ،به درمان خاصی
نیاز ندارند اما اگر این تودهها یا کیستها در
سونوگرافی مشکوک باشند یا روی عملکرد
کبد و دستگاه گوارش اثر سوء بگذارند ،از راه
جراحی خارج خواهند شد .بهتر است برای
بررسی این مشکل حتما به فوقتخصص گوارش
کودکان مراجعه کنید تا پس از بررسیهای الزم،
تصمیم درست در رابطه با درمان گرفته شود.

مهمی است .عالوه بر خون عالئمی مانند کاهش
وزن بیدلیل ،احساس گیر کردن غذا در مری،
حالت تهوع و استفراغ دائمی ،داشتن دردی که
به دارو جواب نمیدهد ،داشتن درد شدید در
هر قسمتی از دستگاه گوارش ،عدم دفع گاز یا
مدفوع و هر عالمتی که ادامه پیدا کند برای ما
بسیار مهم است و علت آنها باید حتما زیر نظر
پزشک بررسی شود بنابراین توصیه ما به همه
افرادی که چنین عالئمی دارند این است که از
خوددرمانی بپرهیزند ،خودسرانه دارو مصرف
نکنند و حتما پزشکشان را در جریان عالئمی
که دارند ،قرار دهند.

پاسخ دوم :سرطانها عمدتا در سنین 40-50
سال به باال خود را نشان میدهند بنابراین افراد
جوان نباید نگران ابتال به سرطان باشند ،مگر
اینکه در خانوادهشان سابقه سرطانهای دستگاه
گوارش یا برخی موارد نادر بیماری گوارشی
وجود داشته باشد که در این صورت سایر
اعضای خانواده باید تحتنظر پزشکشان باشند
و غربالگریهای الزم را انجام بدهند.
سوزش معموال ناشی از مسائل و مشکالت معده
است که میتواند به دلیل افزایش اسید معده و
ریفالکس یا گاستریت و التهاب معده ایجاد شود.
اگر خون در مدفوع دیده نشده بود میتوانستیم
درد و سوزش را با توجه به اینکه سونوگرافی و
اندوسکوپی مشکلی را نشان ندادهاند به مسائل
عصبی و سوءهاضمه ارتباط بدهیم اما چون خون
در مدفوع دیده شده باید بررسیهای بیشتری
درباره منشاء و علل خونریزی انجام شود و در
صورت نیاز رودهها باید دیده شوند .وجود خون
در مدفوع هم علتهای زیادی دارد و نمیتوان
همان ابتدا آن را به سرطان روده ربط داد .از
مهمترین علل وجود خون در مدفوع میتوان
به سوءهاضمه ،بواسیر یا هموروئید و شقاق
اشاره کرد .بنابراین نباید فقط به سرطان فکر
کرد اما باید بررسیها را جدی گرفت تا نتیجه
قطعی پیدا شود زیرا خون در مدفوع عالمت

پاسخ سوم :آسپیرین را حتما باید پزشک تجویز
کند .اینکه فردی بر اساس توصیه دیگران آسپیرین
بخورد تا خونش رقیق شود و از سکته جلوگیری
کند ،کار درستی نیست زیرا هر دارویی بهرغم
منافعش ،مضراتی هم برای بدن دارد .پزشک هنگام
تجویز دارومنافعومضرات آن رامیسنجدو سپس
براساسنتایجیکهبهدستمیآورد،صالحمیبیند
که دارویی را تجویز کند یا نه بنابراین برای ادامه
مصرفآسپیرینحتماباپزشکمتخصصمشورت
کنید .شیره تریاک درمان هیچ بیماریای نیست و
حتی ممکن است مصرف بلندمدت آن عوارضی
هم برای بیمار داشته باشد ،بهخصوص اینکه هنگام
تهیه این فراوردهها مواد مضر و خطرناکی هم اضافه
میکنند که چند برابر بیشتر از خود ماده اصلی
برای بدن عارضه خواهد داشت .بد نیست بدانید
مصرف تریاک بهخصوص اگر با سیگار همراه
باشد ،میزان شیوع چند سرطان دستگاه گوارش از
جمله سرطان مری ،لوزالمعده و روده را افزایش
میدهد .ضمن اینکه مصرف تریاک وابستگی
ایجاد کرده و فرد را به خود معتاد میکند .از
طرفی ،تریاک یک مسکن است و مصرف آن
عالئم بسیاری از بیماریها و سرطانها را پنهان
میکند و زمانی بیماری ظاهر میشود که سطح
وسیعی از بدن را گرفتار کرده و دیگر نمیتوان
کار خاصی برای بیمار انجام داد.

پاسخ اول :پلیهیدرآمنیوس به معنای افزایش
مایع آمنیوتیک یا مایع اطراف جنین از حد طبیعی
است.میزان مایع آمنیوتیکمعموال در سونوگرافی
با سانتیمتر اندازهگیری میشود و اگر کل مایع
در  4قسمت رحم از حدود  24سانتیمتر بیشتر
شود ،به آن پلیهیدرآمنیوس گفته میشود .یکی
از شایعترین علل ایجاد پلیهیدرآمنیوس دیابت
کنترلنشده است .چنانچه خانم بارداری به دیابت
مبتال باشد هم جفت و جنین درشت میشوند،
هم قندخون باال میرود و هم مایع اطراف جنین
افزایش مییابد .ازاینرو ،ما به همه خانمهای
باردار توصیه میکنیم حتما تست تحمل گلوکز

را انجام بدهند .اگر خانمی این تست را انجام
نداده باشد و در سونوگرافی به طور اتفاقی
میزان مایع آمنیوتیک بیش از حد تشخیص داده
شود ،باید هر چه سریعتر قندخونش کنترل
شود .اگر قندخون باال باشد ،درمان مناسب که
شامل تجویز دارو و رژیم غذایی مناسب است
کمک میکند تا پیشرفت بیماری کنترل شود.
چنانچه خانمهایی که پلیهیدرآمنیوس دارند،
تحت درمان قرار نگیرند ممکن است کیسه
آبشان پاره شود و دچار زایمان زودرس شوند.
البته پلیهیدروآمنیوس علل دیگری هم دارد که
پزشک آنها را بررسی خواهد کرد.

پرسش اول :پسری  13ساله دارم که فقط  140سانتیمتر قد دارد.
آیا برای مراجعه به پزشک جهت افزایش قدش دیر نشده است؟
0912****654
پرسش دوم :پسری  10ساله دارم که  130سانتیمتر قد دارد .با
توجه به اینکه برای دخترم از هورمون رشد استفاده کردیم تا
قدش بلندتر شود ،آیا نیاز است برای پسرمان هم همان کار انجام
شود؟ 0920****300
پرسش سوم :آیا استفاده از بارفیکس باعث افزایش رشد قدی
میشود؟ 0911****622

پاسخ

دکترسیدمحسنخوشنیت
فوقتخصص بیماریهای غدد و متابولیسم و عضو هیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :قد فرزندتان با توجه به سنی که دارد ،کوتاه است .اگر
فرزندتان دختر بود ،شاید میگفتم برای اقدامات درمانی دیر شده زیرا
بیشتر دختران در این سن مراحل پایانی بلوغ خود را طی میکنند اما
در پسران عمده جهش رشدی معموال در اواخر بلوغ اتفاق میافتد
بنابراین هنوز دیر نشده و به احتمال زیاد صفحات رشد باز است و
امکان افزایش قد وجود دارد .ازاینرو ،توصیه میکنم هر چه سریعتر
فرزندتان را نزد فوقتخصص غدد ببرید.
پاسخ دوم :در برخی از خانوادهها ممکن است کوتاهی قد الگوی
وراثتی داشته باشد و ژنهایی که باعث کمبود هورمون رشد میشوند
در همه فرزندان خانواده دیده شوند بنابراین اگر سرعت رشد کودکی
کند باشد یا جهش رشدی مناسب در زمان بلوغ نوجوانان اتفاق
نیفتد باید از فوقتخصص غدد کمک گرفت .یادتان باشد کودکان
سالم در دوران بلوغ به طور متوسط حدود  17درصد افزایش قد
دارند .به عبارت دیگر در دوران بلوغ دختران حدود  20سانتیمتر
و پسران تقریبا  25سانتیمتر قد میکشند که از این میزان حدود 8
تا  14سانتیمتر افزایش قد در سال اول و دوم بلوغ اتفاق میافتد.
اگر والدین متوجه این جهش رشدی دوران بلوغ نشوند حتما باید
با فوقتخصص غدد مشورت کنند تا مشخص شود چه علتی مانع
این جهش شده است .بسیاری اوقات کمبود هورمون رشد یا سایر
اختالالت هورمونی باعث ایجاد این مشکل میشوند .فراموش نکنید
برای پیگیری رشد نامناسب کودک باید سریع عمل کرد زیرا مراحل
بلوغ به سرعت میگذرند و اگر اقدامات سریع انجام نشود ،صفحات
رشد خیلی زود بسته خواهند شد.
پاسخ سوم :نه ،این باور که آویزان شدن از بارفیکس به رشد قدی
کمک میکند ،نادرست است .ورزش اثر خفیف تا متوسطی در رشد
قدی دارد و تغذیه به مراتب مهمتر از ورزش است .ضمن اینکه
ورزشهای سنگین در دوران کودکی و نوجوانی روی افزایش قد اثر
منفی میگذارند زیرا به صفحات رشد آسیب میزنند .کودکی که در
طوالنیمدت و در ساعات زیاد ورزش سنگین انجام میدهد بهخصوص
ورزشهایی که روی صفحات رشد زانو یا مچ فشار وارد میکند،
در واقع به صفحات رشدش آسیب میزند و این مساله روی رشد
اثر منفی دارد .به همین دلیل ما توصیه نمیکنیم کودکان ورزشهای
سنگین یا طوالنیمدت انجام دهند.

پرسش
پرسش اول :آیا این باور درست است که برای پیشگیری از سنگ
کلیه بهتر است از آب جوشیدهشده استفاده کنیم؟ 0913****454
پرسش دوم :آیا نوشیدن نوشابه برای سالمت کلیهها مفید است؟

پاسخ

دکتر آریا جنابی
فوقتخصص بیماریهای کلیه و عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

پاسخ اول :نه ،آب جوشیدهشده نمیتواند جلوی ایجاد سنگ کلیه
را بگیرد و این دو ارتباطی با هم ندارند .مهمترین راه پیشگیری از
سنگ کلیه مصرف مایعات فراوان است و لزومی ندارد آبی که برای
نوشیدن انتخاب میکنید حتما جوشیده باشد .برای این منظور میتوان
آب لولهکشی و تصفیهشده را هم به راحتی استفاده کرد .آنچه مهم
است میزان مصرف مایعات است که جلوی تشکیل شدن سنگ را
در کلیه بگیرد.
پاسخ دوم :اگر منظورتان نوشابههای گازدار است ،نه ،این باور درست
نیست و این نوشابهها به دلیل دارا بودن اسید فسفریک احتمال
تشکیل سنگ کلیه را افزایش میدهند بنابراین مصرف بیش از حد
نوشابههای گازدار در افرادی که مستعد ابتال به سنگ کلیه هستند
به هیچوجه توصیه نمیشود و همه مردم بهخصوص این افراد باید
مصرف نوشابههای گازدار را محدود کنند .از طرفی ،نوشابهها سرشار
از قند و نمک هستند و مصرف زیاد آنها مقدار زیادی قند ،نمک
و سدیم وارد بدن میکند که هر دو اینها میتواند در بیماری که به
پرفشاری خون مبتالست یا در فردی که مستعد ابتال به دیابت است
و سابقه خانوادگی دیابت را دارد یا در افراد چاق آثار منفی داشته
باشد ،در حالی که رعایت رژیم غذایی سالم تاثیر فراوانی در سالمت
کلیهها دارد .توصیه میشود به جای مصرف نوشابههای گازدار از
نوشیدنیهای مفید و سالم مانند انواع دمنوشها و شربتهای سنتی،
دوغ کمنمک ،آب ،آبمیوههای طبیعی و چای کمرنگ استفاده کنید.
هرچه نوشیدنیهای سالمتر بیشتری بنوشید ،کلیههایتان سالمتر و
خطر تشکیل سنگ در آنها کمتر خواهد بود.
بسیاری از افراد بر این باورند که مصرف ماءالشعیر برای سالمت کلیه
و کارکرد بهتر آن مفید است .این باور هم درست نیست .نوشیدن
ماءالشعیر فقط کالری بسیار زیادی وارد بدن میکند و نقش ویژهای
در کاهش ابتال به سنگ کلیه ندارد .تنها کاری که ماءالشعیر انجام
میدهد این است که حجم ادرار را زیاد کرده و کمی تکرر ادرار
ایجاد میکند که این حالت با مصرف سایر مایعات هم وجود دارد.

دین و سالمت

شماره ششصدونودودو بیستوشش آبان نودوهفت
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به مناسبت آغاز هفته وحدت و تولد رسول مهربانیها ،حضرت محمد(ص)

 6پیشنهاد و  3فایده برای مهربانی
سهشنبه دوازدهم ماه
ترجمه:
مریمسادات ربیعاالول هجری قمری،
کاظمی
مصادف با  29آبان ،به
روایتی سالروز والدت
حضرت محمد مصطفی(ص) ،پیامبر گرامی
اسالم و آغاز هفته وحدت است .اهل سنت،
دوازدهم ماه ربیعاالول و شیعیان هفدهم این
ی اسالم(ص)
ماه را سالروز والدت پیامبر گرام 
میدانند .حضرت امامخمینی(ره) ،بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران که خود از منادیان
وحدت در جهان اسالم بودند ،از این مساله
برای اتحاد و نزدیک شدن گروههای اسالمی
استفاده و فاصله بین این دو تاریخ (  12تا 17
ربیعاالول)را«هفتهوحدت»نامگذاریکردند.
این هفته ،فرصت مناسبی است تا ضرورت
همبستگی و یکدلی جهان اسالم بهویژه در این
زمان پر از فتنه و آشوب ،با دقت بیشتری مورد
بررسی قرار گیرد .اگرچه مسلمانان از مذاهب
مختلف در برخی آراء و احکام اختالف نظر
دارند ،اما دارای اشتراکهای متعددی مثل
باور به خدای واحد ،کتاب آسمانی ،پیامبر
و قبله یکسان نیز هستند .هفتهنامه «سالمت»،
در آغاز هفته مبارک وحدت که مزین به
والدت پیامبر گرامی اسالم(ص) است ،این
مناسبت فرخنده را به همه مسلمانان جهان
تبریک میگوید .با تولد پیامبر عزیز و مهربان
اسالم؛ حضرت محمد (ص) خالی از لطف
نیست تا نگاه به مقوله مهربانی و مصادیق آن
را به این مناسبت اختصاص دهیم.

«مهربانی» را میشناسیم؟!

«مهربانی» یکی از اساسیترین فضلیتهای
زندگی است که هرگز نباید آن را با سادهلوحی،
کمبود اعتمادبهنفس یا فرمانبرداری اشتباه
گرفت .ابراز محبت و مهربانی نشانهای از
معیارهای حقیقی زندگی است زیرا چنین
فردی ماهیت انسانی مشترک را در دیگران
نیز مانند خود میشناسد و ارج مینهد .هیچ
فردی به دلیل اجبار و زور نمیتواند مهربان
باشد ،بلکه شرافت و بزرگمنشی است که او
را به این خصیصه سوق میدهد اما باید دانست
مهربانی نیز مانند دیگر فضایل اخالقی ،عادتی
است که میتوان در وجود خود نهادینه کرد و
آموخت .شکلگیری این عادت ،زمانی که سعی
در انجام مصادیق آن شود ،احساس خوشبختی
و خوشحالی را نیز در پی دارد و فرد را بیش از
پیش به رفتارهای مهربانانه ترغیب میکند .به
عالوه ،زمانی که مهربانی را به دیگری ارزانی
کنیم ،نهتنها چیزی به نفع دیگری کم نشده،
بلکه احساس رضایت و بزرگواری نیز دوچندان
تقویت شده است.
البته توجه به این نکته ضروری است که صرف
زمان یا منابع مالی برای فردی که دچار آسیب
یا اتفاق ناگواری شده همیشه نمیتواند مصداق
مهربانی باشد .توجه به محدودیتهای مورد
احترام طرف مقابل و پرهیز از ترحم بهترین
کاربرد اصل محبت و مهربانی در روابط انسانی
است.

تاثیر «مهربانی» بر روابط میانفردی

افرادی که در محیط کار سعی در کمک به
دیگران دارند و لبخند را از آنها دریغ نمیکنند،
بیشتر مورد توجه مدیر و همکاران هستند.
هوش هیجانی که معموال با مهربانی نمود پیدا
میکند ،در موفقیت حرفهای فرد بسیار مهمتر
و تاثیرگذارتر از هوش ذاتی ( )IQاست که
در طوالنیمدت ،سبب تقویت روابط حرفهای
و ارتباط بیشتر خواهد شد.
علت اینکه در روابط خانوادگی و عاشقانه نیز
پس از گفتوگوهای صمیمانه ،افراد حس بسیار
خوبی دارند این است که هر کدام به طرف
مقابل توجه دارند و بدون اینکه انتظاری داشته
باشند ،سعی دارند دقایقی را برای یکدیگر به
بهترین شکل لذت و شادی رقم بزنند اما زمانی

«مهربانی» یکی از اساسیترین
فضلیتهای زندگی است که هرگز
نباید آن را با سادهلوحی ،کمبود
اعتمادبهنفس یا فرمانبرداری
اشتباه گرفت .ابراز محبت و مهربانی
نشانهای از معیارهای حقیقی زندگی
است زیرا چنین فردی ماهیت انسانی
مشترک را در دیگران نیز مانند خود
میشناسد و ارج مینهد

شادی را تجربه میکنند .در این مطالعه از 175
نفر خواسته شد یک هیجان شدید استرسزا
یا خوشحالکننده را یادداشت کنند .محققان با
بررسی این نوشتهها ،متوجه شدند افرادی که
بیشتر دست به اقدامات مهربانانه میزنند ،بیش
از دیگران از احساس خوشبختی لذت میبرند.

 .2شیوه موثر مقابله با استرس و
افسردگی

که فرد به دلیل عدم توجه ،محبت و همدردی
واردبحثهایغیرمنطقیمیشود،درکدرستی
از شرایط طرف مقابل ندارد و نمیتوان انتظار
نتیجه مطلوبی داشت.
جالب اینجاست که رفتارهای هر فرد تاثیری
بومبرگگونه دارند و مردم در اغلب موارد
تمایل دارند همان شیوه رفتاری را در قالب
محبت کالمی ،توجه بیشتر ،کمک و ...ابراز
کنند .از طرفی زمانی که رفتار محبتآمیزی
شکل میگیرد ،فرد به خوبی احساس میکند
انسان مفید و موثری بوده و تصویر ذهنی و
عزت نفس در او تقویت میشود که یکی از
اصول اولیه رفتار منعطف عاطفی و احساس
خوشبختی روزمره است.

 .1گوش شنوا برای یک دوست

همه ما در زندگی روابط دوستانهای داریم که
ارزش زیادی برای آنها قائل هستیم که مسلما
درک متقابل شرایط و روحیات ،الزمه دوام
چنین روابطی خواهد بود .بسیار پیش آمده
که هر کدام از ما در برهههایی از زندگی حتی
روال برنامههای روزمره از اتفاقی رنجیده شده
باشیم و در این موقعیت تنها نیازمند صحبت
کردن هستیم .اینجاست که اگر دوست شنوا
کنار خود احساس کنیم ،معموال حال بهتری
خواهیم داشت .پس اگر روزی با چنین موقعیتی
برای یکی از عزیزان خود روبرو شدید ،حتما
کنارش باشید و به حرفهایش گوش دهید
و سعی کنید آنچه میگوید را درک کنید.
مطمئن باشید این محبت شما برای او بسیار
ارزشمند است.

 .2تمرین کمکهای غیرمالی به
دیگران

اگر قدری دقیقتر و مهربانتر به اطراف خود
نگاه کنیم ،در کوچه و خیابان ،مترو ،پارک
و ...افراد سالمندی را میبینیم که به سختی
قادرند وسایل خود را حمل کنند یا از پلهها
باال بروند .اگر مایل باشیم مهربانی را در وجود
خود نهادینه کنیم و عالوه بر این الگوی خوبی
برای سایرین بهخصوص کودکان باشیم ،کافی
است در چنین موقعیتهایی بیتفاوت نباشیم
و حتما به آنها کمک کنیم .کمک به یکی از
نزدیکان در نظافت منزل ،خرید به جای همسایه

سالخورده ،سرگرم کردن کودکان در مهمانیها
و...نمونههایسادهایازیاریرساندنبهدیگران
و گسترش محبت است که هیچ هزینهای جز
قلبی مهربان ندارد.

 .3لبخند زدن

لبخند زدن همیشه تداعیگر انسانهای مهربان
است و همه انسانها زمانی که شاد هستند و
لبخند به لب دارند ،زیباتر به نظر میرسند .معموال
بسیاری از ما عادت داریم منتظر محبتی از طرف
دیگران باشیم و سپس با لبخند قدردانی کنیم اما تا
به حال فکر کردهایم اگر در رفتارهای روزمره و
درخواست از اطرافیان به این موضوع توجه داشته
باشیم ،چقدر در بهبود روابط تاثیرگذار بودهایم؟!
حتی زمانی که همه افراد بهرغم مشکالت و
دغدغههای شخصی ،لبخند میزنند و با چهرهای
مهربان در جامعه حضور پیدا میکنند ،تاثیر مثبتی
بر خلقوخوی همه خواهد داشت.

 .4مهمان کردن با یک فنجان چای

مسلما همه اصول پذیرایی از مهمان را به خوبی
میدانند اما یک روش ساده برای رواج مهربانی
و محبت در جامعه ،پذیرایی از نیروهای پلیس،
ماموران شهرداری ،کودکان کار و ...با یک فنجان
چای یا شربت است .مطمئن باشید عالوه بر اینکه
به ظاهر وجود آنها گرم شده یا عطش تشنگیشان
فرونشسته،دلگرمیپیدامیکنندکهقطعاتداعیگر
انساندوستی است .البته اگر امکان این را داشته
باشید که در جهت رفاه اقتصادی نیازمندان حتی
در حد جزیی نیز تالش کنید ،قطعا گامی فراتر
در مهربانی و انسانیت برداشتهاید.

 .5مالقات بیماران و سالمندان

دیدار بستگان و دوستانی که تنها زندگی میکنند
یا در آسایشگاه سالمندان هستند را حتما در برنامه
زندگی خود بگنجانید .این مالقات به ظاهر ساده
میتواند نور امید و شادی را در دل آنها روشن
کند و بیشک پرتوهای آن زندگی شخصی شما
را نیز نورانی خواهد کرد .محبت به این افراد اصال
هزینهبر نیست؛ کافی است یک روز تعطیل ناهار
خود را به منزل آنها ببرید و با هم میل کنید یا جشن
تولد فرزندتان را کنار آنها باشید .قطعا تمرین این
رفتارمهربانانهیکیازبهترینآموزشهایتمرین
محبت و نوعدوستی به کودکان است.

با یک مهربانی کوچک ،دنیا را تغییر دهیم
این آرمانی است که توسط بسیاری از انسانها در گوشه و کنار دنیا ترویج داده شده و روزی را با عنوان «روز جهانی مهربانی» بنیان
گذاشتهاند تا در آن روز با این شعار که «مهربان بودن دلیل نمیخواهد» کارهایی هرچند کوچک در راستای توسعه و گسترش حس
مهربانی ،دوستی و صلح بردارند.
پاسداشت «مهربانی» در روز  ۱۳نوامبر ( ۲۲آبان) جنبشی است که ابتدا در ژاپن و با عنوان «جنبش مهربانیهای کوچک» شکل گرفت
و با گسترش به سرتاسر دنیا توانست در سال  ۱۹۹۸میالدی به عنوان «روز جهانی مهربانی» ثبت و ترویج شود .از آن سال به بعد،
جنبشهای مردمی بسیاری در کشورهای مختلف حول محور «ترویج مهربانی برای ساخت دنیایی بهتر» شکل گرفته و هر سال با
برنامههای مختلفی سعی در بزرگداشت این روز داشتهاند .برنامههایی که هدف آنها یادآوری این موضوع به مردم است که گاهی
کارهای کوچک و مهربانی با اعمالی ساده و روزمره میتواند منجر به ساختن دنیایی بهتر برای همه شود .مهربانی یکی از مهمترین
و قویترین احساسات بشر برای ساختن زندگی ایدهآل و حل بسیاری از مشکالت فعلی است.
این جنبش جهانی معتقد است اگر تنها یک وجه مشترک برای ساختن یک ملت از تمامی ملتهای جهان وجود داشته باشد ،آن «مهربانی»
کردن است و راه دستیابی به آن چیزی نیست جز تالش برای اصالح رفتارهای کوچک و گنجاندن مهربانی در زندگی روزمره.

 .6صبر و تفکر پیش از سخن گفتن

صبر را همه ما بهعنوان یک ارزش در زندگی
میشناسیمامااینروزهامتاسفانههیاهویزندگی
و گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی ،افراد را
به پاسخهای فوری و گاهی نسنجیده پیش برده
است.گرچهعقیدهشخصیهرفردیبرایخودش
محترم است ،الزاما بیان هر تفکر و تصوری خوب
نیست .اگر عادت کنیم که پیش از سخن گفتن
چند لحظه فکر کنیم و نفس عمیق بکشیم ،شاید
ابتدا کمی مشکل به نظر برسد اما در طوالنیمدت
شیوه برخورد بهتر با دیگران را شکل خواهد داد.

آنچه «مهربانی» با تو میکند....

شاید محبت و مهربانی را تنها رفتاری بدانیم که
تبعات مثبت آن به دیگران میرسد اما باید توجه
داشت فردی با چنین خصیصه رفتاری بیشترین
بازتابمثبترادریافتمیکند.نتایجمطالعهایکه
در این زمینه روی کودکان دارای اختالل یادگیری
و تحصیلی انجام گرفت ،نشان داد دانشآموزان
اجتماعی و مهربان که به دیگر دوستانشان نیز

کمک میکنند ،نهتنها از سوی آنها بسیار مورد
توجه قرار میگیرند ،بلکه از نظر تحصیلی نیز
وضعیت بهتری پیدا میکنند .در واقع ،اختصاص
وقت به دیگران و تالش برای بهبود وضعیت
آنها در طوالنیمدت تاثیرات مثبتی را متوجه خود
فرد میکند .همچنین بررسیهای گوناگون در
مورد افرادی که در فعالیتهای خیرخواهانه
شرکت داشتند نیز گویای این است که عالوه
بر احساس رضایت و خوشبختی در زندگی و
تقویت اعتمادبهنفس ،به نظر میرسد این افراد
کمتر در معرض ابتال به بیماری آلزایمر هستند
و طول عمر بیشتری دارند.

 .1افزایش احساس خوشبختی

مسلما مهربانی هر فردی منشاء احساس خوبی
برای طرف مقابل است اما خود او نیز از این
تاثیرات بیبهره نیست .نتایج مطالعهای در ژاپن
نشان میدهد افراد مهربانتر در زندگی روزمره
احساس خوشبختی بیشتری دارند و از زندگی
لذت زیادی میبرند یا حداقل زندگی توأم با

مهربانیوگذشترابایدمنبعاحساسرضایتاز
زندگی و عاملی در جهت شادی درونی دانست.
این در حالی است که چنین شرایطی کاهش
تولید کورتیزول ،یکی از هورمونهای استرس را
در پی دارد .پس جای تعجب نیست که توجه و
دغدغه مهربانی به دیگران را عامل ضدافسردگی
صددرصدطبیعیبدانیم.همچنیننتایجمطالعات
نشانمیدهدمهربانیتولیدسروتونینراتحریک
میکند که کمبود آن زمینهساز اضطراب ،نگرانی
و حتی افسردگی میشود ،حال آنکه عملکرد
بیشتر داروهای ضدافسردگی تحریک شیمیایی
تولید سروتونین برای کاهش عالئم افسردگی
است .فشارهای درونی یکی از عوامل مهم بروز
پرفشاری خون و افزایش ضربان قلب است.

 .3تقویت اعتمادبهنفس

به طور منطقی اگر مهربانی سبب خوشحالی
بیشتر و کاهش استرس و افسردگی میشود،
مسلما باید قضاوت فردی نیز بهبود یابد .برای
تایید این موضوع ،یکی از استادان روانشناسی
دانشگاهاستنفورد،وضعیتدانشجویانراباتوجه
به رفتارهای نوعدوستانه حتی در مصادیق بسیار
ساده مانند باز نگه داشتن در برای عبور دیگران،
گرفتن غذا و ...طی مدت  10هفته بررسی کرد.
او متوجه شد افرادی که به طور منظم چنین
رفتارهایمهربانانهایانجاممیدهند،خلقوخوی
بهتری دارند و تصویر ذهنی مطلوبتری از خود
خواهند داشت.
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معلم  ٣٥سالهاي كه سرطان را از پادرآورده از موفقيتش مي گويد

مديون كتابهاي مادر و صبوري پدرم
زندگی را از هر زاویه و
با هر عینکی که نگاه کنی،
لیال منصور ساده نیست ،با هیچکس
برای ساده شدن و راحت
بودن قراری نگذاشته است .شاید سادهترین
و دمدستیترین مثالش این است که شروع
زندگی و تولد با درد همراه است اما معلوم
نیست از کی و کجا این موضوع وارد ذهن ما
شده که بنای زندگی بر بیدردی و بیرنجی
است .شاید بگویید من اینطور فکر نمیکنم
اما چند نفر را میشناسید که در رویارویی با
مشکالت و سختیها از زمین و زمان گالیه
نکنند و شاکی نباشند؟ چند نفر از بخت
بد و بیرحمی روزگار شاکی نمیشوند؟
خودتان چطور؟ آیا سختی را جزیی از
زندگی میدانید یا زائدهای رنجآور که باید
از آن خالص شد تا بتوان زندگی کرد؟
واقعیت این است که بیشتر ما زندگی را وقتی
زندگی میدانیم که از درد و رنج تهی باشد ولی
روزگار چنین قراری با هیچکس نگذاشته و
چنین تعهدی نداده است .به همین دلیل آنهایی
میتوانند واقعا زندگی کنند که رابطه زندگی
و رنج را مثل گل و خار بدانند و آنها را کنار
هم بپذیرند .پدرش را با سرطان از دست داده،
در همان ماههای اول شروع زندگی مشترک با
سرطان و بیماری خواهرشوهرش روبرو شده
و بعد از چند سال متوجه توده سرطانی در
بدن خودش شده است ...میگویم« :هیچوقت
نگفتی چرا؟» میگوید« :چرایی وجود ندارد؟
مگر آلبالو که میخوری میگویی چرا هسته
دارد؟ یا گلی را که بو میکنی ،میگویی چرا
خار هم دارد؟ وضعیت من از خیلی افراد دیگر
بهتر بود ،بیماریام میتوانست بدتر باشد که
نبود و حداقلش این بود که از عهده هزینههای
درمانم برمیآمدم ،خیلیها این را هم ندارند....
وقتی برای جلسات شیمیدرمانی میرفتم،
بیش از درد سرطان ،درد دیگران ناراحتم
میکرد ،آنها که بیماریشان از من شدیدتر
بود ،بچههایی که سرطان داشتند و والدینی که
باید دردکشیدن بچهشان را میدیدند »...درباره
هر چیزی حرف میزد ،موضوع را خنده و
انرژی زیادی تغییر میداد و فقط آنجایی اشک
به چشمش آمد که درباره کودکان مبتال به
سرطان میگفت یا آن پدری که از شنیدن خبر
سرطان فرزندش بیهوش شده بود.
مینا معلم  ۳۵سالهای است که تازگی از سرطان
رها شده است .وقتی قرار گفتوگو گذاشتیم
آخرین جلسات شیمیدرمانی را پشت سر
گذاشته بود و هنوز موهایش رشد نکرده
بودند .میگوید نوع نگاهش به زندگی را
مدیون کتابهای مادر و صبوری و راهنمایی
پدر است .با او درباره سرطان ،شیمیدرمانی،
دردها ،عوارض و مراقبتهای بیماری و از
همه مهمتر درباره زندگی گفتوگو کردیم.

بود .مثل اینکه نیمی از بدنم را میکشیدند تا
جدا کنند! معموال وقتی غدد لنفاوی درگیر
شوند ،برای پیشگیری از انتشار بیشتر بهناچار
بخشی از پستان برداشته میشود .شنیدهام قبال
پستان کامال تخلیه میشد ولی االن در بیشتر
کشورها دستورالعملی دادهاند تا حد امکان
این کار انجام نشود تا روحیه بیمار خراب
نشود ۱۷ .غده لنفاوی و  8-12سانتیمتر از
بافت پستان برداشته شد ،عمقش را نمیدانم
ولی میدانم هر تکانخوردنی برایم دردناک
بود و تا چند روز این وضعیت داشتم .وقتی
مرخص شدم و خانه رفتم ،درد آنقدر زیاد
بود که نمیتوانستم نفس بکشم و برای اولین
بار گریه کردم.
در آن شرایط یک مساله توجهم را جلب کرد
که بیمار روشهای مراقبتی پس از جراحی را
نمیداند و آموزش آن جزو راهبردهای ثابت
بیمارستانی نیست یا آن زمان نبود یا به من
نگفتند .خالهام که پرستار است ،وقتی برای
عیادت آمد ،یادم داد چطور جابجا شوم تا
کمتر درد بکشم و کمتر اذیت شوم .یک باند
کشی پهن برایم بسته بودند که همان هم اذیتم
میکرد و بعدا که در خانه بازش کردند ،نفس
کشیدن برایم راحت شد.

 :چطور متوجه شروع بیماریتان

شدید؟
چند سال قبلتر یکی از دوستانم که پزشک
است ،روش خودآزمایی سرطان پستان را یادم
داد و پس از آن هر  1-2ماه یکبار انجامش
میدادم .سال گذشته مدتی درگیر اسبابکشی
بودموفراموشکردمتستراانجامدهم.آخرین
بار قبل از اسبابکشی حس کرده بودم چیزی
هست ولی به حساب اینکه میتواند فیبروم
باشد یا اگر مهم است ،بزرگ میشود و متوجه
میشوم ،نگران نشدم اما بعدا فهمیدم سلولهای
سرطانی معموال در افراد جوان سریعتر رشد
میکنند و نباید کوچکترین نشانهای را نادیده
گرفت .فقط یک ماه گذشت که حس کردم
توده بزرگتر شده و دکتر و سونوگرافی رفتم.
کسی که سونو را انجام میداد گفت تودهای
نزدیک  2-2/5سانتیمتر دیده میشود ولی
به احتمال  99درصد مهم نیست .اما احساس
خودم چیز دیگری بود .خصوصا که نوع سوال
پرسیدن و نگاههایش چیز دیگری میگفت.
عکسی از جواب سونوگرافی را برای همان

دوستم فرستادم ،زن و شوهر پزشک هستند
و هر دو گفتند چیز مهمی نیست ولی بهتر
است نمونهبرداری شود .آنها شمال بودند و
برای نمونهبرداری آنجا رفتیم.
:با همین نمونهبرداری از بیماریتان
مطمئن شدید؟
بله ،ولی به شکل غیرمستقیم! یک هفته بعد که
جواب پاتولوژی مشخص شد ،چند بار تماس
گرفتم ولی هیچ کدام تلفنهایشان را جواب
نمیدادند و به همین خاطر شک کردم که مساله
مهمی باشد .شب که از محل کار برگشتم،
متوجه شدم حال همسرم خوب نیست .دوستم
تلفن مرا جواب نداده و نتیجه را به او گفته
بود .آن شب بیشتر برای همسرم ناراحت
شدم چون بار سومی بود که جواب پاتولوژی
نزدیکانش را میگرفت .قبل از من خواهر و
پدرش با سرطان درگیر شده بودند و او هر
بار آزمایشگاه رفته و با جواب بد برگشته بود.
به روی خودش نیاورد و چیزی به من نگفت
ولی طبیعتا خودم میدانستم دلیلش چیست.

گفتم ناراحت نباش! خیلیها گرفتهاند ،من
هم گرفتهام ...حاال بنشین سریالمان را ببینیم!
:باالخره چه زمانی به شما گفتند
باید جراحی شوید؟
در واقع نگفتند! دوباره و به بهانه نمونهبرداری
مجدد شمال رفتیم تا آنجا موضوع را بگویند
که خودم میدانستم .برای اینکه کمتر اذیت
شوند ،خودم با دوستم تماس گرفتم و با
شوخی و خنده دربارهاش حرف زدم و گفتم
شما نمیخواهید اسمش را بگویید ولی خودم
میدانم موضوع چیست! نیازی به نمونه دیگر
نبود و در واقع برای عمل جراحی اصلی
میرفتیم؛ وقتی رسیدیم ،معطل چیزی نشدیم،
دوستم همه کارها را انجام داده و پزشک را هم
انتخاب کرده بود .همان روز دوباره ماموگرافی
و سونوگرافی انجام شد تا مشخص شود
سلولهای سرطانی به جای دیگری سرایت
کردهاند یا نه؟ با تصویربرداری و سونوگرافی
اولیه تشخیص قطعی به دست نیامده بود چون
با اینکه توده سرطانی بود ،چسبندگی نداشت

اگر فکر میکردم کسی به من
اهمیت نمیدهد ،کمتر تالش
میکردم .کسی که هولم میداد
همسرم بود و دوستم که میدانستم
چقدر ناراحت است

و در نگاه اول میشد امیدی داشت اما پس
از آزمایشهای پاتوبیولوژی مشخص شده
بود که سرطانی است و باید برداشته شود.
:عمل جراحی و برداشتن بخشی
از بدن ،برایتان ترسناک نبود؟
نمیگویم نگران نبودم ولی تمام مدت روحیهام
را حفظ کردم و همین روش کمک کرد تا
کمتر بترسم! حتی در اتاق عمل تا چند لحظه
قبل از بیهوشی با کارکنان شوخی میکردم
و میخندیدم و فکر کرده بودند از بیماریام
خبر ندارم ولی پس از عمل دردم خیلی شدید

 :یکی از مراحل سخت درمان
سرطان ،شیمیدرمانی است؛ این مرحله
برایتان چطور گذشت؟
عوارضی مثل ریختن موها ،برای خانمها
آزاردهنده است .قبل از اولین جلسه همه
چیز را درباره شرایط زمان شیمیدرمانی،
داروها ،عوارض کوتاهمدت و بلندمدت و...
خوانده بودم و میدانستم چه شرایطی خواهم
داشت .با این حال تجربهاش خیلی فرق میکرد.
پس از شیمیدرمانی آنقدر اوضاع گوارشم
بههم ریخته بود که نمیتوانستم هیچ چیز
بخورم .حتی حس بویایی ،چشایی و ...به
هم میریخت .داروهای شیمیدرمانی فقط
به سلولهای سرطانی حمله نمیکنند و بقیه
سلولها هم تاثیر میگیرند .به همین علت
یکی از عوارضش دوبینی یا تار دیدن است،
ریزش مو هم به دلیل حمله به سلولهای
سالم است .کسانی که شیمیدرمانی میشوند
باید مواد غذایی ارگانیک بخورند ،سالم و
بدون مواد افزودنی شیمیایی.
برای همه چیز آمادگی داشتم ،در همان دومین
جلسه ریزش موهایم شروع شد و خودم زودتر
سرم را تراشیدم تا به چشمم نیاید ولی سر
جلسه سوم شیمیدرمانی تحملم تمام شد
و گریه کردم .نه میتوانستم چیزی بخوانم،
نه میتوانستم تلویزیون ببینم .چشمهایم را
میبستم یک جور اذیت میشدم و باز میکردم
یک جور دیگر .حتی کسی جلوی چشمم
حرکت میکرد ،حالم بد میشد و حالت تهوع

درسهای پنهانی زندگی از قول یک معلم
فکر میکنم وقتی به کسی مهربانی میکنی ،در واقع بهخاطر خودت این کار را انجام دادهای و در
چنین شرایطی نتیجهاش را متوجه خواهی شد .سال  ۸۵تازه ازدواج کرده بودم و خواهر شوهرم
یکی از شاگردان قدیمیام بود که فهمیدم بیمار شده و هنوز نمیدانستم بیماریاش چیست ،فقط
میدانستم حالش خوب نیست .به همسرم گفتم جوری از این آدم مراقبت کن و هر کاری از دستت
بر میآید برایش انجام بده و دریغ نکن که اگر خدای نکرده حالش خوب نشد و زنده نماند ،با
خودت نگویی ایکاش فالن روز کوتاهی نکرده بودم ...این موضوع را در مورد پدرم تجربه کرده
بودم .دوست داشتم برای آرامش بیشترش کاری بکنم چون سرطان او قابل درمان نبود .نمیتوانم
بگویم نهایت سعیام را کردم چون خیلی جوانتر بودم .مدتی که خانه ما بود ،هر روز درگیر بودیم،
بارها پیش میآمد که بیرون میرفتیم و حالش بد میشد و برمیگشتیم.

گاهی سر کالس از بچهها میپرسم چه خبر و خیلی از شاگردها میگویند هیچی ،همه چیز مثل قبل است! میگویم تکرار
این جمله خیلی بد است ،یعنی تو چیزی را تغییر ندادهای یا نخواستهای متفاوت باشد یا آن چیزی باشد که میخواهی.
نگاهم به بیشتر اتفاقات زندگی مثبت است و حتی شرایطی را که دوست ندارم ،جوری تغییر میدهم یا چیزی پیدا میکنم
که بتوانم آنرا دوست داشته باشم .کمترین کار در اوقات بیحوصلگی این است که میتوانی به پارک سر خیابان بروی،
درختان را نگاه کنی و بگذاری هوایی به صورتت بخورد .بیشتر ما قدر این لحظات را نمیدانیم چون قدر زندگی را نمیدانیم.
اگر بگویند دو ساعت دیگر میمیری ،یادت میآید که طلوع آفتاب قشنگ است ،فالن درخت فالن جا کاشته شده ،باید به فالنی
زنگ بزنی؛ تمام کارهایی که در طول روز میتوانی انجام بدهی و انجام نمیدهی و به نظرت پیش پا افتاده و بیاهمیت هستند.

این اصطالح معروف راکه میگویند «دوستانت را در سختی
بشناس» در مدت بیماریام کامال درک کردم .خیلی از آدمهایی
که انتظار میرفت – نه اینکه من انتظار داشتم -کنارم نبودند و
کسانیکهاصالفکرشرانمیکردم،تنهایمنگذاشتندباکمکهای
معنوی و حتی مالی .حتی یکی از شاگردانم آجیل آورده بود و
یک کارت عابربانک با شماره رمز آن .به پول نیاز نداشتم و هر
چقدر اصرار کرد ،قبول نکردم ولی محبتشان آنقدر برایم با
ارزش بود که از خوشحالی گریه کردم .مهربان برای توصیف
بعضی افراد ،کلمه کمی است .شاگردهای نوجوانم نامه نوشته
بودند و مادرهایشان تلفن میکردند .با اینکه از ناراحتی همه
ناراحت شدم ولی یک جوری ته دلم هم خوشحال میشوم
که حس میکنم برای اطرافیان ارزش دارم .قبل از آن همیشه
برایم سوال بود که چقدر برای اطرافیانم مهم هستم .گاهی
فقط حضور یک نفر کافی است تا با خودت بگویی برای
یک نفر با ارزشی ،چرا خوب نشوم؟ همین که یک نفر با
یک تماس یا یک پیامک به تو یادآوری میکند که دیگران
فراموشات نکردهاند.

موارد منفی و مثبت زیادی در زندگی هست .خوشیهای و نکات مثبت زندگی
کمتر است و شاید برای مردم ما کمتر است ولی بخواهی روی منفیها متمرکز
باشی و فکر کنی ،منفی زودتر از آنچه فکرش را بکنی سراغت میآید .سعی
میکنم از همه چیز داستانی زیبا بسازم .مثال وقتی میوه میخورم ،با دقت نگاهش
میکنم .هر میوهای ،شکل آن ،زنگ و بویش و ...برایم جالب است ،مثال با خودم
میگویم چرا پرتقال گرد است و گالبی شکل دیگری دارد؟ چرا یک میوه کشیده
است و یکی گرد؟ چرا هر کدام شکل دیگری نیست؟ با دیدن همین تفاوتها
میشود فهمید دنیا همیشه چیزهایی برای دیدن دارد.

داستان زندگی

شماره ششصدونودودو بیستوشش آبان نودوهفت

میگرفتم .نمیتوانستم حرکت کنم یا راه بروم.
از وقتی بیدار میشدم تا ساعت  ۴که سر کالس
میرفتم روی مبل نشسته بودم .به مرور دوز
داروی شیمیدرمانی باال میرود و عوارض
بیشتری خودش را نشان میدهد .سردردهای
خیلی شدیدی داشتم و دوبینی پیدا کرده بودم
که امآرآی رفتم و خوشبختانه مشکلی نبود.
بعد از بعضی جلسات سر کالس رفتن هم
خیلی سخت بود ولی اصرار داشتم که حتما
بروم و خودم را از زندگی روزمره جدا نکنم.
:این عوارض باعث نشد در طول
دوره درمان خسته شوید؟
خسته شدم ،ولی ناامید نشدم و نخواستم
درمانم را متوقف کنم .قبال نوع برخورد دو
نفر را با بیماری دیده بودم .خواهرشوهرم
خیلی امیدوار و معتقد بود و میخواست هر
طور شده خوب شود ولی پدرم برعکس او
تا روزهای آخر در حال انکار بیماریاش بود.
راستش را بگویم جرات نداشتم که خسته
شوم ،چون اسمش میشد ناامیدی .از طرف
دیگر نگرانی و ناراحتی دیگران روی من اثر
میگذاشت و نمیخواستم آنها بیشتر اذیت
شوند .همیشه چهره همسرم را یادم میآمد
که وقتی درباره بیماریام شنید چقدر به هم
ریخته بود ،خصوصا که بعد از خواهر و پدرش
من هم بیمار شده بودم .چند بار هم پیش
آمد که خسته شدم و تماس گرفتم و گفتم
سر کار نمیروم ولی همسرم وادارم کرد که
بروم .میدانست کار کردن و بیرون رفتن برای
روحیهام خوب است و مرا سر پا نگه میدارد.
 :بنابراین اطرافیان کمک بزرگی

بودند؟
دقیقا ،اطرافیان میتوانند انرژی زیادی به تو
بدهند و این قدرت «دوست داشتن» است.
شاید اگر فکر میکردم کسی به من اهمیت
نمیدهد ،کمتر تالش میکردم .کسی که هولم
میداد همسرم بود و دوستم که میدانستم چقدر
ناراحت است و به روی خودش نمیآورد،
دوره نقاهت بعد از عمل را در خانه آنها
گذراندم و هر کاری از دستشان برمیآمد
برایم انجام دادند .از وقتی چشمم را بعد از
عمل باز کردم ،همسرم باالی سرم بود و حتی
چند روز اول را درست نخوابید .شاید اگر کمی
ناراحتی نشان میداد من هم به هم میریختم
و عصبی میشدم ولی کامال هوایم را داشت.
خیلی از دوستان و افراد فامیل هم کنارم بودند
و کمکم کردند .گاهی شاید خودت آنقدرها هم
قوی نباشی ولی وقتی دیگران تو را قوی حس
میکنند ،ناخودآگاه انرژی میگیری .در چنین
شرایطی حداقل کاری که میتوانی بکنی این
است که نخواهی امید دیگران را ناامید کنی.
نمیتوانی تالش نکنی و نخواهی که خوب
شوی .مثل این است که کسی برای تو پل
بزند و به آن اهمیت ندهی و توی رودخانه
بیفتی ،یا در چاه باشی و چند نفر دست دراز
کنند و بخواهند نجاتت بدهند ولی تو بگویی

نه همینجا خوب است و نمیخواهم بیرون
بیایم .حتما حس خیلی بدی است که هیچکس
را نداشته باشی تا نگرانت شود ولی حتی در
آن شرایط هم اجازه نداری ناامید شوی .اگر
من جانشین خدا در زمین هستم پس قدرت
زیادی دارم که نمیتوانم از آن استفاده نکنم.
مگر میشود روح خدا در تو دمیده شده باشد
و نتوانی؟ اگر نمیتوانی ،قدرت نخواستنات
بیشتر از قدرت خواستنات است.
:گاهی کلمه سرطان بیش از خود
بیماری ،خانواده را به هم میریزد؛ مردم
ما از شنیدن نام آن هم وحشت دارند ،شما
با این بخش بیماری چطور کنار آمدید؟
موافقم .شاید اگر به نام سرطان و اینکه همیشه
بخشی از زندگیام بوده بیشتر فکر میکردم،
بیشتر اذیت میشدم ،ولی فکر میکردم این
هم یکی از سختیها و موانع مسیر من است
و وقتی درد زیاد بود ،با خودم میگفتم این
هم میگذرد .از آن طرف همیشه یک راه
در رو برای خودم دارم و مهمترینش فیلم
است .خسته باشم ،فیلم میبینم ،حوصله
نداشته باشم ،فیلم میبینم ،حالم بد باشد،
خوب باشد ...نقاشی میکنم ،کارت درست
میکنم .از اینترنت کارهایی پیدا میکنم که
بتوانم بهتنهایی انجام دهم.
البته فکر نکنید که بیماری ترسناک نیست،
مثال یک زمانی وقتی کسی آنفلوانزا میگرفت
و ریهاش عفونت میکرد ،میگفتند ذاتالریه
کرده و فکر میکردند حتما میمیرد و از اسم
آن میترسیدند ولی حتما این طور نبود.
االن هم سرطان قرار نیست حتما به مرگ
منجر شود ولی دردسرهایش و مشکالت و
خصوصا فشار مالی آن خیلی سنگین است.
بعضی افراد حتی مجبورند خانهشان را بفروشند
تا هزینه درمان را بپردازند .در چنین شرایطی
آدم حاضر است هر کاری بکند تا خودش
یا عزیزش زنده بماند .نمیتوانیم به مردم
بگوییم چیز خاصی نیست و نترسید ،چون
آنقدر دیده و شنیدهاند که ترسشان بیدلیل
هم نیست اما اگر پشتوانه مالی داشته باشند،
کمی از نظر درمانی خیالشان راحت باشد
و همه چیزشان را از دست ندهند ،راحتتر
میتوانند با بیماری کنار بیایند .مساله این
است که مردم از این بیماری میترسند ولی
ممکن است برای هر خانوادهای پیش بیاید
و تقریبا همه دست و پایشان را گم میکنند.
 :بر اساس حرفهایتان درگیری
شما با سرطان خیلی بیشتر و طوالنیتر
بوده است.
بله ،متاسفانه پدرم با سرطان فوت کرد و بعدا با
بیماری خانواده همسرم هم درگیر بودیم .پدر
شوهرم دوره درمان را تمام کرد ولی باید تا آخر
عمر دارو بخورد .خواهرشوهرم فقط یکی از
مشکالتش سرطان روده بود .او نمونه یک آدم
بود که میخواست خوب شود و نمونه واقعی
یک آدم با ایمان .بیماریها و مشکالتش آنقدر

زیاد بود که برای دیگران قابلتصور نیست.
اگر بخواهم شرایطش را خالصه کنم مثل این
بود که یک نفر را کوک کنند که هر روز سر
ساعت تمام شود و رزو بعد دوباره زندگی
را شروع کند ،ولی مجبور باشد تمام روز درد
بکشد .هر روز برای بیماریهای مختلف چند
نوع دارو میخورد ولی به یاد ندارم که در آن
دوره یک بار امیدش را از دست داده باشد و
به هر بدبختی بود سر کار هم میرفت ولی
پدرم برعکس بود .اطالعات پزشکی زیادی
داشت و وقتی بیمار شد خودش همه چیز
را میدانست .او سرطان لوزالمعده داشت؛
متاسفانه این بیماری در مراحل اولیه عالمتی
ندارد و معموال وقتی خودش را نشان میدهد
که پیشرفت کرده باشد .با آنکه مطمئنم در
آن شرایط بیماری پدرم درمان نداشت و همه
پزشکان هم این موضوع را تایید کرده بودند،
اگر رویکردش به بیماری فرق میکرد ،شاید
آن چند ماه حال بهتری داشت یا کمی بیشتر
زنده میماند .اگر باور داشت و میخواست
که خوب شود .فکر میکنم وقتی به این نتیجه
برسیم که دیگر نمیتوانیم برای خودمان کاری
کنیم ،هر چیزی میتواند به ما آسیب بزند .پدرم
با وجود درد زیادی که داشت ،بیماریاش را
باور نکرده بود و برای خوب شدنش تالش
نمیکرد .خواهرشوهرم برعکس بود .خیلی
درد کشید ولی باور داشت و میخواست هر
طور شده خوب شود.
 :شما در مقاطع مختلف زندگی
با سرطان درگیر بودهاید ،پدرتان را با این
بیماری از دست دادید ،پرستار و همراه
خواهرشوهرتان بودید و بعد خودتان بیمار
شدید ،هیچ وقت نگفتید :چرا من؟
نه ،هرگز .حتی آن موقع که پدرم مریض
شد و فوت کرد ،با اینکه خیلی به او وابسته
بودم این دو کلمه را نگفتم .چنین حرفی
معنایی ندارد و اصال منصفانه نیست .وقتی
بگویم «چرا من؟» معنیاش این است که من
نباید مشکل داشته باشم ولی ایرادی ندارد که
دیگری داشته باشد! من نه و دیگری آره؟ اگر
اینطور بود که کل تاریخ و زندگی بشر تغییر
میکرد و جور دیگری میشد .اصال «چرا»یی
وجود ندارد .مگر آلبالو میخوری و هسته
دارد ،میگویی چرا؟ گل رز هم خار دارد.
مگر خود ما کامل و بیایراد هستیم؟ عادی
است که در زندگی سختی و نامالیمات باشد.
فکر میکنم زندگی دوی با مانع است .باید
بتوانی از روی موانع بپری .اگر با هر مانعی

برخورد کنی ،خودت اذیت میشوی .گاهی
اوقات هم باید زمان بگذرد تا یک مساله
حل و تمام شود .مثال اگر پایم شکسته ،هر
چه دیگران و خودم ناراحت باشیم ،چیزی
حل نمیشود .باید چند هفته توی گچ باشد
و همین گذشت زمان اصل موضوع است.
اگر بتوانم این مدت را با آرامش و معقول
بگذرانم ،بعدا بهتر میتوانم روی پایم بایستم
و دوباره راه بروم.
:بعضی آدمها با مشکالت معمولی
آرزوی مرگ میکنند ،شما برابر بیماری
مقاوم شدید یا همه چیز نتیجه نوع نگاه
شما به زندگی است؟
فکر میکنم بستگی دارد چطور آدمی باشی؛
نمیگویم خیلی آدم امیدواری هستم .بعضی
وقتها خودمان مقصر مشکالت هستیم،
بعضی وقتها دیگران مقصرند و بعضی
مشکالت باید پیش بیایند تا در زندگی درسی
بگیری .واقعا اگر سختی نباشد ،قدر عافیت را
نمیدانیم .شرایط من میتوانست خیلی بدتر از
این باشد .خیلیها میگویند چرا خودم را با
کسی که بهتر است مقایسه نکنم؟ قبول ولی با
این مقایسه آخرش میخواهم به کجا برسم؟
اگر مرتب از دنیا گالیه دارم باید با خودم
روراست باشم و ببینم چقدر در زندگی کار
و تالش کردهام؟ آدمهای زیادی هستند که
حتی به نصف آنچه حقشان بوده ،نرسیدهاند.
مشکالت همیشه هستند .چه میشود کرد؟
هر کسی در هر نوع زندگی باشد ،به هر حال
مشکل دارد .این هم مرحلهای از زندگی است.

یکی از مواردی که بهخاطرش از مادرم ممنون
هستم ،آشنا شدنم با کتابهای خوب بود .مرا
با کتاب آشنا کرد و کتابهای زیادی در اختیارم
گذاشت که موارد زیادی از آنها یاد گرفتم .در
کتاب الدوز و عروسک سخنگو خوانده بودم
گوشت گاو برای الدوز شیرین و برای بقیه
تلخ بود .از همان بچگی یاد گرفتم که هر جور
فکر کنی ،دنیا برایت به همان شکل درمیآید.
:این نوع نگاه به زندگی فقط نتیجه
کتابخوانی است؟
غیر از کتابها ،از پدرم هم موارد زیادی
یاد گرفتم و موثرترین فرد زندگیام بود .او
هیچوقت نمیترسید و حتی اگر میترسید آنرا
انتقال نمیداد و معتقد بود بدترین اتفاق دنیا هم
که بیفتد ،راه چارهای دارد .بهجای زانوی غم
بغل کردن و عصبی شدن ،باید آنرا پیدا کنیم.
موقع مشکالت همیشه آنکه لبخند میزد و
مهربان بود ،بابا بود .فوقالعاده با بچهها صبور
بود .االن فکر میکنم چقدر حوصله داشت.
آنقدر با حوصله بود که توجه همه را جلب
میکرد .چیزی را که میخواست درس بدهد
به بهترین شکل آموزش میداد .من بچه خیلی
شیطانی بودم ولی به یاد ندارم که از طرف
پدرم یک بار هم واکنش منفی دیده باشم.
حتی وقتی میخواستم تصمیم اشتباهی بگیرم،
مانعم نمیشد .آخر مسیر را نشانم میداد و
میگفت هر کدام را میخواهی انتخاب کن.
 :آن روزهای سخت بیماری اگر
افراد دورتر ،مثال شاگردان درباره بیماریتان
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میپرسیدند ،ناراحت میشدید یا خوشحال؟
فکر میکنم روبرو شدن و برخورد ما با کسی
که چنین بیماری دارد ،کار سادهای نیست؛
خصوصا اگر رابطه صمیمی نباشد .یکی از
دالیلش این است که فکر میکنیم اگر برای
خودم پیش آمده بود ،چطور؟ یا اگر مدتی از
دوستمان بیخبر باشیم ،تماس گرفتن برایمان
سخت است .فکر میکنیم مبادا بگوید چرا
االن که مریض شدهام تماس گرفتهای؟ آدم
را به اینجا میرساند که من چند وقت زنگ
نزدهام و اگر االن تماس بگیرم چه واکنشی
نشان خواهد داد؟
از آن طرف بعضی آدمها دوست ندارند کسی
بداند مریض شدهاند ،برای من مهم نبود و
ایرادی نمیدیدم .شاید آنها بهخاطر مشکالت
اجتماعی نگران باشند که نگاه یا رفتار دیگران
تغییر کند یا در محل کار شرایطشان تغییر
کند و مشکلی ایجاد شود.
همه چیز به نوع دوستی بستگی دارد ،در
واقع بعضی افراد برایت مهمترند و اگر آنها
نباشند و تماس نگیرند ،انتظارت از بقیه کمتر
میشود .وقتی مریض بودم کسانی زنگ زدند
و پیگیری کردند که فکرش را نمیکردم .کسی
هم بود که منتظر تماسش بودم ولی آنقدر
ناراحت شده بود که نتوانست تلفن کند و
وقتی خودم و روحیهام را دید ،او هم بهتر
شد اما فکر میکنم پشت سر گذاشتن چنین
شرایطی خودت را تغییر میدهد و به آدم
دیگری تبدیل میکند و پس ازآن رابطهات
با بعضی اطرافیان هم تغییر خواهد کرد و
مثل قبل نمیشود.

یکی از مواردی که بهخاطرش از
مادرم ممنون هستم ،آشنا شدنم با
کتابهای خوب بود .از همان بچگی
یاد گرفتم که هر جور فکر کنی ،دنیا
برایت به همان شکل درمیآید

بوی غذا برای کسی که شیمیدرمانی میشود ،شدیدا آزاردهنده است و نباید در
خانهای که بیمار هست ،آشپزی شود .فرد پس از جلسه به هر بویی حساسیت
پیدا میکند و بهراحتی باال میآورد .از آن طرف سطح ایمنی بدن پایین میآید
و معموال آمپولهایی برای باال بردن تعداد گلبولهای سفید تزریق میشود که
مغز استخوان تولید میکند .این آمپولها درد وحشتناکی دارد ولی فرد اجازه
مصرف مسکن ندارد و باید آنرا تحمل کند .میزان درد و تحمل به قدرت
بدنی هم بستگی دارد .من توانستم آزمایش پیش از شیمیدرمانی را تحمل کنم
ولی گاهی در طول درمان درد آنقدر زیاد بود که حس میکردم پاهایم تحمل
بدنم را ندارند .نمیدانستم باید در چه شرایطی قرار بگیرم که بدنم کمتر درد
داشته باشد .نه میتوانی بنشینی ،نه میتوانی بخوابی ،نه میشود بایستی و...
اوایل گریه میکردم ولی بعد از مدتی باالخره بدن به این دردها عادت میکند
و میتوانی تحملش کنی .در طول دوره شیمیدرمانی از دو متری تلفنهمراه
نمیتوانستم رد شوم! امواجش حالم را بد میکرد ،چه برسد که بخواهم به
آن نگاه کنم ،دستم بگیرم یا بهوسیله آن حرف بزنم .در حالت عادی متوجه
امواج شدید تلفنهمراه نمیشویم ولی در آن شرایط کامال حسشان میکنیم.

برای شیمیدرمانی به بیمارستان خصوصی نرفتم چون هزینهاش خیلی زیاد بود و آن سال بدون دارو ،از جلسهای
 ۵۰۰هزارتومان شروع میشد و تا  ۹۰۰هزار تومان هم میرسید .یکی -دو جلسه اول را بیمارستان شریعتی و امام
رفتم ،ولی حالم بدتر میشد .دیدن بچههایی که سرطان داشتند و باید شیمیدرمانی میشدند ،برایم قابلتحمل نبود.
از طرف دیگر من بهواسطه معرفی دوستم به آن بیمارستان میرفتم ،آخر جلسه دوم از پرستار پرسیدم من که معرفی
شدهام ،اگر بنشینم و شیمیدرمانی شوم ،جای یکی از این بچهها را میگیرم؟ گردنش را کج کرد و گفت :بله!
برای جلسات بعدی به آن بیمارستان نرفتم ،نمیتوانستم قبول کنم که به هر دلیلی زمان شیمیدرمانی من باعث عقب
افتادن درمان دیگران شود؛ خصوصا درمان یک بچه .کار و زندگی را رها کردم و رشت رفتم ...آنجا هم جلسات فقط
درد سرطان نداشت ،درد بقیه هم درد تو میشود ،نمیتوانی بیماران دیگر را ببینی و ناراحت نشوی .من برای پرداخت
هزینه مشکل نداشتم ولی دیدن کسانی که هم درد و بیماری داشتند و هم مشکل مالی برایم قابلتحمل نبود .حتی واکنش
دیگران به شرایط جسمی و بیماریشان ناراحتم میکرد .آدمهایی میآمدند که هیچ تصوری از بیماری و شرایط خود
نداشتند و نمیدانستند سرطان یعنی چی؟ چه عوارضی دارد و باید با آن چه کنند؟! مثال بچهای را آورده بودند که پدرش
هنوز نمیدانست فرزندش سرطان دارد و همانجا با دیدن بقیه بیماران متوجه شد ،وقتی فهمید بچهاش سرطان مغز دارد،
بیهوش شد .حتی بعد از آن هم واقعیت را به او نگفتند! معموال تا وقتی خودت چیزی نپرسی ،کسی برایت توضیح
نمیدهد قرار است چه اتفاقی بیفتد ،بدنت چه تغییراتی دارد و...

رفتار اطرافیان با بیمار خیلی مهم است ،مهم است که خانواده بدانند چطور با
فرد بیمار برخورد کنند .شرایط شیمیدرمانی برایم ناآشنا نبود ،نترسیدم یا از
عوارض آن متعجب نشدم ولی روز اول که تمام شد و برگشتم ،یک دنیا آدم
اطرافم بود .دو نفر شنیده بودند که بیمار باید پس از شیمیدرمانی آب بخورد
و آنقدر اصرار کردند و آنقدر آب خوردم که بعد از یک ساعت آب باال آوردم.
عادت اشتباهی که خیلی از ما ایرانیها داریم این است که شنیدههایمان از این
طرف و آن طرف را تجویز میکنیم مثال چون نوه خاله دختر فالنی اینطور
بوده پس تو هم باید همین کار را بکن؛ میوه باید پخته بخوری ،دکتر من نگفته
 ...فالنی گفته ...در حالیکه هر کس با توجه به نوع دارو و بیماریاش مراقبت
خاص خودش را الزم دارد .معموال بیمار هم از نظر جسمی ضعیف است و هم
از نظر روانی شرایط خوبی ندارد و نمیتواند مرتب با اطرافیان بحث یا مخالفت
کند ،به همین خاطر برابر اصرارشان کوتاه میآید.
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 6تمرین پیشنهادی برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن

ورزش تقویتی

حمید مهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیبشناسی
ورزشی و حرکات اصالحی

وظیفه سیستم ایمنی بدن ،شناسایی عوامل خودی از بیگانه و از بین بردن یا بیخطر کردن آنهایی است که بیگانه محسوب میشوند .عوامل مختلفی
از قبیل خواب مناسب و تغذیه سالم موجب تقویت سیستم ایمنی بدن میشوند اما نتایج پژوهشهای اخیر نشان دادهاند ورزش و فعالیت بدنی
نیز موجب بهبود عملکرد سیستم دفاعی میشود .ما نیز به بهانه شروع فصل سرماخوردگی و آنفلوانزا در صفحه «تناسب اندام» این شماره به
معرفی تمرینهای ورزشی پرداختهایم که هدف از انجامشان ارتقای عملکرد سیستم ایمنی بدن و کاهش احتمال بروز بیماریهای یادشده است.

نگاهی به سیستم ایمنی

 8نکته تقویتی

و اما نقش ورزش

یادتان باشد که...

مکانیسم دفاعی بدن از دو روش
دفاع غیراختصاصی و اختصاصی،
با عوامل بیماریزا و بیگانه مبارزه
میکند و مانع بروز بیماری میشود.
عوامل عملکردی سیستم دفاعی بدن
عبارتندازفاگوسیتها،لنفوسیتهاو
سلولهایعرضهکنندهآنتیژن.گاهی
به دلیل تشابه آنتیژن سلولهای
خودی با غیرخودی ،سیستم ایمنی
به سلولهای خودی حمله میکند که
در پی آن بیماریهای خودایمن بروز
پیدا میکنند اما به طور کلی ،عملکرد
مناسب این سیستم برای بدن نقش
حیاتی دارد.

اولین سوالی که به ذهن خطور میکند این است که چگونه
میتوان سیستم ایمنی بدن را تقویت کرد؟ برای پاسخ به این
پرسش ،دپارتمان سالمت دانشگاه هاروارد انتخاب شیوه
زندگی سالم را بهعنوان مهمترین عامل معرفی کرده است.
اصلیترین نکاتی که در شیوه زندگی سالم باید رعایت کرد:
.1سیگار نکشید.
.2در وعدههای غذاییتان سبزیجات و میوههای تازه میل کنید.
.3مرتب ورزش کنید.
.4وزنتان را در محدوده مناسب نگه دارید.
.5از دخانیات و الکل دوری کنید.
.6بهاندازه کافی بخوابید.
.7با رعایت نکات بهداشت فردی مانند شستشوی مرتب
دستها و ...از ابتال به عفونت جلوگیری کنید.
.8از شرایط استرسزا بپرهیزید.

ورزش مرتب یکی از موارد مهم در داشتن شیوه زندگی سالم است زیرا به کنترل وزن ،فشار و
قندخونکمکمیکند.همچنینموجببهبودعملکردسیستمقلبی-عروقیوقدرتعضالنی
بدن میشود .نتایج پژوهشهای متعدد نیز نشان داده اثربخشی ورزش بر بهبود سیستم ایمنی
افراد محسوس است و نتایج تحقیقی در ایاالت متحده نشان داده ،زنانی که به صورت روزانه
پیادهروی میکنند ،نسبت به دیگران کمتر مبتال به سرماخوردگی میشوند یا افراد مسن باالی
 70سال که بهطور مرتب دوچرخهسواری میکنند از لحاظ قوای جسمانی مثل یک فرد 20
ساله هستند .در کل ،غده تیموس سلولهایی به نام «لنفوسیت تی» تولید میکند که با افزایش
سن اندازه آن کوچک میشود ،درنتیجه میزان تولید آن نیز کاهش پیدا میکند .میزا ن تولید این
سلول را میتوان با آزمایش در خون افراد مشاهده کرد .به گفته پژوهشگران ،افراد کهنسالی
که به طور مداوم به فعالیت ورزشی میپردازند ،غده تیموسشان بهاندازه یک جوان ،سلول
لنفوسیت تی تولید میکند .همچنین پژوهشگران بر این باورند فعالیت بدنی در سنین باال به
آنها کمک میکند به واکسنها واکنش بهتری نشان دهند و درنتیجه مقابل بیماریهایی مانند
آنفلوانزا مقاومباشند.عالوهبرآن فعالیتبدنیمتوسطبهبهبودمکانیسمدفاعیآنتیاکسیدانها
میانجامد که موجب محافظت از سلولهای ایمنی بدن در مقابل آسیب میشود.

به منظور اثربخشی تمرینهای ورزشی بر سیستم ایمنی بدن باید
بهصورت مداوم و با شدت متوسط به پایین ورزش کنید؛ یعنی
اینکهمیتوانیدروزانه 15-30دقیقهبه فعالیتهاییمانندحرکات
کششی،پیادهروی،دوچرخهسواری،تمریناتدرمنزلو...بپردازید
یا حتی  3تا  4روز در هفته به ورزشهایی مانند والیبال ،شنا و...
( 45تا 60دقیقه) مشغول باشید .در تمامی تمرینهایی که در ادامه
آموزش دادهایم نیز عمل دم و بازدم را به شکل زیر انجام دهید:
•عمل دم از راه بینی
•عمل بازدم از راه دهان
به اینترتیب که دیواره شکمتان را به داخل و باال بکشید ،به
طوری که به طرف ستون مهرهها فشار بیاورد ( عضالت شکم
را منقبض کنید ) و یک ثانیه نگه دارید و نزد خود از  1تا 3
بشمارید سپس عضالت شکمتان را شل کنید ،به طوری که
دیواره شکم آزاد شود و جلو بیاید.

تمرین اول

مشابه تصویر بنشینید و کف
پاهایتان را به یکدیگر بچسبانید.
یک تا دو دقیقه در وضعیف
یادشدهبمانید15،ثانیهاستراحت
کرده و  2مرتبه دیگر ،تمرین را
تکرار کنید.

تمرین دوم
بنشینید و یک پایتان را از روی
پایدیگرعبوربدهید.زانویتان
را به سمت شانه مخالف
بکشید و اندکی باالتنهتان را به
همان جهت بچرخانید .سپس
تمرین را برای سمت دیگر
تکرار کنید .تمرین یادشده را
 4مرتبه و هر مرتبه  15ثانیه
انجام دهید .البته استراحت بین
هر مرتبه تمرین باید  15تا 20
ثانیه باشد.

تمرین سوم

تمرین چهارم

چهاردستوپا قرار بگیرید،
به آرامی به سمت دستها
قدم بردارید ،مانند شکل بدن
را در حالت عدد  8فارسی
قرار دهید .حواستان باشد که
سر و قفسه سینهتان کامال
پایین باشند 20 .ثانیه مکث
کنید 15 ،ثانیه استراحت کرده
و سپس  3مرتبه تمرین را
تکرار کنید.

به شکم دراز بکشید،
پیشانیتان را روی
زمین قرار دهید ،کف دو
دستتان را کنار گوشها
بگذارید .پاهایتان را
جفت کنید و با فشار
کف دست سر و قفسه
سینهتان را باال بیاورید و
نفس عمیق بکشید20 .
ثانیه مکث کنید 10 ،ثانیه
استراحت کرده و سپس
 3مرتبه تمرین را تکرار
کنید.

تمرین پنجم

تمرین ششم

مشابه تصویر بایستید .دستهایتان را پشت کمرتان بگذارید تا
نقش تکیهگاه را ایفا کنند .سپس به آرامی به پشت (تا آنجا که
میتوانید) خم شوید و  15ثانیه مکث کنید 5 .ثانیه استراحت کرده
و  3مرتبه دیگر نیز تمرین را تکرار کنید.

مشابهتصویررویزمینبهشکل
 7فارسی بنشینید و  10ثانیه
در وضعیت یادشده بمانید5 .
ثانیه استراحت کرده و  4مرتبه
دیگر تمرین را تکرار کنید .توجه
داشته باشید در اجرای تمرین
ستون فقراتتان باید صاف باشد
و پنجه پاهایتان نیز تا ارتفاع
صورت باال بیاید.

تقویم سالمت
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به مناسبت روز جهانی تولدهای زودرس

کوچولوتر از آنچه باید باشی...

ساالنه  15میلیون نوزاد در
دنیا زودتر از موعد طبیعی
ترجمه:
مریم کاظمی به دنیا میآیند که به آنها
«نوزادانزودرسیانارس»
گفته میشود .از سال  2009میالدی ،روز
 17نوامبر مصادف با  26آبان بهعنوان روز
جهانی این نوزادان نامگذاری شد تا اقدامات
پیشگیری از وقوع تولدهای زودهنگام ارتقا
یابد .همچنین مراقبتهای دوران بارداری و
توجه به سالمت نوزادان و والدین بیش از
پیش مورد توجه قرارگیرد.

«تولدهای زودرس» از نگاه آمار و
ارقام

ساالنه حدود یک میلیون نوزادی که زودتر
از موعد به دنیا میآیند جان خود را از دست
میدهند که بیش از  1نوزاد در هر  10تولد
است .همچنین عوارض ناشی از تولد زودرس
عامل اصلی مرگومیر کودکان کمتر از  5سال
محسوبمیشود.البتهشماریازایننوزاداننیز
ممکناستباناتوانیهایجسمی،نورولوژیک
یا اختالالت یادگیری مواج ه باشند که معموال
هزینههایهنگفتیرابهخانوادهوجامعهتحمیل
میکند.
بهنظرمیرسداگرتوجهومراقبتهایالزممانند
محیط گرم ،کمک به مادر برای شیردهی نوزاد و
اقدامات درمانی برای پیشگیری از عفونتها و
مشکالت تنفسی وجود داشته باشد ،سهچهارم
این نوزادان قادر به ادامه حیات هستند.
آمار تولدهای زودرس در کشورهای مختلف
دنیا بین  5تا 18درصد متغیر است .گرچه این
مساله حتی چالشی مهم در کشورهای پیشرفته

نیزمحسوبمیشودوبهعنوانمثال8درصدآمار
تولددرکشورپیشرفتهایمانندفرانسهنیزمربوط
به نوزادان نارس است ،دسترسی به مراقبتهای
اولیه تاثیر انکارناپذیری در بهبود زندگی این
نوزادان دارد .در واقع از هر  10نوزاد نارس در
کشورهای پیشرفته و با درآمد باال 9 ،نوزاد از
اقداماتدرمانیوبهداشتیضروریبرخوردارند،
در حالی که این نسبت در جوامع فقیر تقریبا 1
نوزاد به ازای هر  10تولد خواهد بود.

مشکل و راهکار در مورد «تولد
زودرس»

شمار مراکزی که خدمات ضروری مراقبت از
نوزادان نارس را ارائه میدهند در کشورهای
مختلف ،متفاوت و نابرابری در این زمینه کامال
مشهوداست.درکشورهایفقیر،نیمیازکودکانی
کهدرهفتهسیودومبهدنیامیآیندبهدلیلکمبود
مراقبتهای مطلوب و حیاتی مانند مراقبت در
دستگاه و محیط گرم ،شیردهی و اقدامات اولیه
برایپیشگیریازعفونتهاوناراحتیهایتنفسی
جان خود را از دست میدهند .در کشورهای
ثروتمند اما تقریبا همه این نوزادان از امکانات
الزم برخوردارند .استفاده ناکافی از تجهیزات
پزشکی در کشورهای با سطح درآمد متوسط
نیز باعث شده تعداد زیادی از این نوزادان بهرغم
زنده ماندن با ناتوانی و معلولیتهایی ناشی از
عدم اقدام فوری در زمان تولد روبرو شوند.
بیش از سهچهارم نوزادان نارس در صورت
دریافت خدمات مطلوب میتوانند نجات پیدا
کنند .بهعنوان مثال ،تزریق استروئیدها در زمان
انقباضات رحمی به مادر برای تقویت رشد
ریههای جنین ،روش کانگورو که نوزاد پس از

تولد هرچه زودتر بتواند با مادر تماس پوستی
داشته باشد و در آغوش او قرارگیرد و استفاده از
آنتیبیوتیکهابرایمقابلهباعفونتهاینوزادی
از جمله چنین اقداماتی است .تماسهای فوری
مادر و نوزاد به حدی موثر است که مطالعات
ثابت کردهاند هرچه تماس پوستی مادر و نوزاد
زودتر برقرار شود و شرایطی ایجاد شود که نوزاد
رویسینهمادربخوابد،وضعیتسیستمتنفسی،
قلبی و حتی خواب او بهتر میشود .همچنین
مشخصشدهمعایناتمنظمماماییتوسطکادر
مجربودرمراکزدارایامکاناتمیتوانداحتمال
تولد زودرس را تا حدود 24درصد کاهش دهد.
پیشگیری از فوت نوزاد و عوارض ناشی از تولد
در وهله اول به سالمت دوران بارداری مربوط
میشود .مراقبتهای باکیفیت پیش از بارداری و
حین این دوران ،فرصتی فراهم میکند تا تمامی
خانمها،بارداریخوبوکمخطریراتجربهکنند.
در این زمینه سازمان بهداشت جهانی برنامه
اقدامات اساسی با هدف جلوگیری از تولدهای
زودرس مانند توصیههای تغذیهای سالم ،ترک
سیگار و دخانیات ،بررسی وضعیت جنین و
سونوگرافی برای تشخیص سن بارداری،
مراقبتهای دورهای ماهانه توسط پزشک
متخصص در زمینه تشخیص و درمان و عوامل
خطری مانند عفونتها را در دستور کار خود
قرار داده و از کشورهای عضو خواسته نسبت
به این اقدام تالش کنند.

«تولد زودرس» چه زمانی اتفاق
میافتد؟

تولد زودرس زمانی اتفاق میافتد که نوزاد پیش
ازهفتهسیوهفتمآخرینعادتماهانهکهمعادل

تولد زودرس

هفتهسیوپنجمبارداریاست،بهدنیابیاید.مدت
طبیعی بارداری از زمان لقاح  41هفته است که
معادل  39هفته بارداری تلقی میشود.
در مورد تولد زودرس  3نوع تقسیمبندی وجود
دارد:
تولد زودرس بسیار شدید :کمتر از هفته
 28بارداری
تولد زودرس شدید :بین هفته  28تا 32
بارداری
تولد زودرس متوسط و نزدیکتر به زمان
طبیعی(یشترینآمار):بینهفته32تا37بارداری
هر روز زندگی جنین در رحم مادر نقش حیاتی
در رشد جسمی و روانی نوزاد دارد ،به طوری
که حتی متخصصان جز در موارد اورژانسی،
سزارین پیش از هفته  39را مجاز نمیدانند.

عوارض «تولد زودرس»

نوزادانی که زودتر از موقع به دنیا میآیند،
معموال وزن پایینی دارند و برخی از اندامهای
آنها بهخصوص ریهها ،سیستم گوارشی و مغز
هنوز به حد کافی تکامل پیدا نکرده است.
عوارض احتمالی ناشی از این مساله با توجه
به مرحله تولد و سن جنین ،متغیر و مرتبط با
عدم تکامل اندامهاست که از جمله میتوان به
این موارد اشاره کرد:
 نشانگان زجر تنفسی نوزادان؛ اختالل ریوی
تهدیدکنندهزندگیناشیازکمبودسورفاکتانت
 پنومونوراکس؛ وجود هوا در پرده جنب و
مانع بازشدن کامل ریه
 آپنه یا وقفه تنفسی
 فشارخون پایین
 خونریزی سابآراکنوئید؛ نوعی از

مراقبتهای کمک به رشد نوزاد

15

15

درصد

انکوباتور :محیطی با گرمای مناسب زندگی نوزاد!
دمای  37درجه سانتیگراد با رطوبت بسیار باال
سوند غذایی به تغذیه نوزاد کمک میکند و
دستگاه تنفس به فرایند نفس کشیدن

افزایش آمار تولدهای زودرس

اکسیمتر میزان اکسیژن در گلبولهای قرمز را
اندازهگیری میکند.
مانیتورینگ نشاندهنده تعداد ضربان قلب ،تنفس،
فشارخون و...
دماسنج اندازهگیری دمای بدن
عینک  UVدر مورد نوزادان مبتال به
زردی

 1نوزاد از هر  10نوزاد در دنیا
زودتر از زمان طبیعی به دنیا میآید.

چه زمانی از تولد زودرس
صحبت میکنیم؟
بارداری کامل
تولد زودرس متوسط
تولد زودرس شدید

41
33- 36
38- 33
28

هفته

تولد زودرس بسیار شدید پیش از

نوزادانی که بسیار بسیار زود به دنیا آمدهاند ،زودتر از زمان طبیعی با
محرکات بیرونی مواجه میشوند .به همین دلیل باید از سرو صدا و نور
زیاد در اطراف دستگاه پرهیز کرد.

هفته

انواع عوارض

هفته

هفته

40درصد به دلیل تشخیص کادر پزشکی برای
سزارین به دلیل خطر حیاتی برای مادر و نوزاد

40
60

چطور میتوان مانع تحریکات خارج از دستگاه
انکوباتور شد؟

درصد
درصد

60درصد ناشی از روند خودبهخود مرتبط با جنین (ناهنجاری ،دو
یا چندقلو بودن ،تاخیر رشد و ،)...مسائل مربوط به مادر (عفونت،
دیابت ،دخانیات ،سن و )...یا جفت

12
9
2
1

درصد
درصد

دچار ضعف حرکتی هستند اما امکان راه رفتن در  2/3آنها

درصد

نقص بینایی

درصد

اختالالت شنوایی

نوزادان نارس که امروز چهره شدهاند!

گرچه این افراد مشهور در زمان تولد ضعیف و بسیار کوچک
بودند ،این مساله مانع موفقیت آنها نشد!

فرانکلین
روسرولت

استیو وندور

منبعOMS.fr:
PassportSante.fr

علل تولد نوزاد پیش از موعد طبیعی

دربیشترموارد،انقباضاترحمیکهبهندرتدلیل
مشخصیبرایآنقابلذکراستعاملتولدجنین
پیشازموعدطبیعیخواهدبود.البتهگاهیبروز
مشکالتیمانندافزایششدیدفشارخونمادرو...
نیز پزشک را ناگزیر از سزارین مادر و تولد نوزاد
میکند .دوقلو یا چندقلوزایی نیز یکی دیگر از
دالیل ناتمام ماندن روند طبیعی و کامل بارداری
است.عفونتهایدهانهرحم،واژنوشایعترین
آنها؛عفونتهایادراری،همچنینناهنجاریهای
رحمی یا فیبروم و مشکالت جفت مانند جفت
سرراهی نیز در اینباره تاثیرگذار هستند.
عالوه بر اینها باید اشاره کرد شیوه زندگی مدرن
و پراسترس امروزی ،فعالیتهای شغلی بسیار
جدی بانوان ،بارداری در سنین باال ،استعمال
دخانیات ،آلودگی هوا ،فقر غذایی مادر و عدم
مراقبتهای الزم در دوران بارداری از جمله
دیگر عواملی هستند که سبب افزایش تولدهای
زودرس شده است.
همچنین نتایج مطالعاتی که در نشریه
 .Obstetrics & Gynecologyبه چاپ رسید،
نشان میدهد خانمهایی که در دوران بارداری
از بیخوابی یا آپنه خواب رنج میبرند 2 ،برابر
بیشتر از دیگران ممکن است زایمان زودرس
را تجربه کنند.
از طرفی باید اشاره داشت بسیاری از موارد
مرگومیرنوزاداندرگذشتهبهدلیلپیشرفتهای
علمی امروز قابلپیشگیری است و همین مساله
باعثشدهشماربیشتریازنوزادانبهدلیلحفظ
حیات ،زودتر از موقع به دنیا بیایند.

ضرورت مراقبتهای ویژه از
نوزادان نارس

کمبودهای هوشی متوسط تا شدید

پیکاسو

خونریزیهای مغزی
 اختالل عملکرد قلب
 کاهش دمای بدن
 افت قندخون
 کمخونی
عالوهبرعوارضفوریپسازتولد،ممکناست
نوزاد دچار آسیبهای نورولوژیک و اختالالت
حرکتی نیز شود .شیوع عوارض و شدت آنها
یودوم به
در مورد نوزادانی که پیش از هفته س 
دنیا میآیند ،بسیار بیشتر است.

ناپلئون
بناپارت

نوزادان نارس بسیار ضعیف بالفاصله پس از
تولد نیاز به احیای قلبی دارند و سپس در مرکز
مراقبتهای ویژه نوزادان تحت کنترل خواهند
بود .نوزادانی که نیاز به مراقبت در بخش ویژه
را ندارند ،در بخش نوزادان باید مراقبت شوند
و در کمترین زمان پس از تولد در دستگاه
انکوباتور قرارگیرند .انکوباتور دستگاهی است
که به عملکرد طبیعی اندامهای حیاتی (تنفس،
کنترل دمای بدن و )...کمک میکند زیرا هنوز
بدن نوزاد تکامل کافی نیافته است .اگر نوزاد
قادربهتنفسطبیعینباشد،بایددستگاهوماسک
اکسیژن برای او در نظر گرفته شود .تغذیه او نیز
تا زمانی که قادر به شیر خوردن نباشد از طریق
تزریق وریدی یا سوندی که مستقیم شیر را به
معده برسد ،انجام میشود.
همچنین نمایشگر به طور مداوم فشارخون،
ضربان قلب ،تنفس و میزان اکسیژن نوزاد را
نشان میدهد .زمانی میتوان نوزاد را از بخش
مراقبتهای ویژه مرخص کرد که از نظر تنفس
و تغذیه به وضعیت ثبات و مستقل رسیده باشد.

تاثیر حیاتی اولین ارتباط نوزاد
زودرس با والدین

توجه به تکنیکهای پزشکی برای نجات جان
نوزاد زودرس و بهبود شرایط مراقبت از او بسیار
مهموانکارناپذیراستامابایدتوجهداشترشد
نوزاد تنها جنبه جسمانی او را شامل نمیشود.
نتایجمطالعاتبسیاریتاییدمیکننددرمراکزیکه
پس از تولد نوزاد ،والدین امکان برقراری ارتباط
با او را دارند ،وضعیت نوزاد بسیار بهتر خواهد
بود .زمانی که چنین امکانی فراهم نباشد ،والدین
پس از ترخیص نوزاد و بردن او به منزل به خوبی
نمیتوانند با شرایط او کنار بیایند.
البته در این پازل معموال حضور پدر کمرنگ
است ،در حالی که نقش بسیار مهم و ویژهای
دارد زیرا میتواند پیوند محکم عاطفی را عالوه
بر نوزاد با مادر نیز برقرار کند .شاید یکی از مهم
دالیل این باشد که در نخستین مراقبتها ،زمانی
کهاطرافیانبارفتارهایناشیانهپدرروبرومیشوند
معموالمادررابرایمراقبتازنوزادبهترمیدانند
و به این ترتیب نقش پدر کمرنگتر میشود.

اقدامات سازمان بهداشت جهانی

درماهمه 2012میالدی،سازمانبهداشتجهانی
و همپیمانانش گزارشی را با این تیتر ارائه دادند:
«تولد به دنیا بسیار زودتر از معمول :گزارش
تالشهای جهانی در زمینه تولدهای زودرس»
در اینباره نخستین برآوردها در زمینه تولدهای
زودرس که هرگز اجرا نشده بود ،به صورت
جزییتر در هر کشور معرفی شد.
سازمان بهداشت جهانی متعهد شد مشکالت
سالمت و شمار آمار فوت ناشی از تولدهای
زودرس را به حداقل برساند .تحقق این مهم
اجرای اقدامات خاصی را میطلبد که مهمترین
آنها عبارتند از:
همکاری با دولتهای عضووهمپیمانان آنها
در زمینه اجرای برنامه اقدام جهانی برای مقابله
با موارد فوت اجتنابپذیر نوزادان متناسب با
راهکارهایجهانینشستعمومیسازمانملل
متحد درباره سالمت زنان و کودکان
برقراری ارتباط با دولتهای عضو برای
تقویت منابع و کیفیت اطالعات در زمینه
تولدهای زودرس
ارائهگزارشهای3تا5سالهتحلیلیبهروزشده
از وضعیت و روند تولدهای زودرس در سراسر
دنیا
برقراریارتباطبامتخصصاندرسراسرجهانی
برای تحقیق در مورد علل زایمان زودرس و
بررسی کیفیت و روشهای مداخلهای برای
جلوگیری از زایمان زودرس و درمان نوزادان
متولدشده پیش از موعد
بهروزرسانیاقداماتبرایمراقبتهایدوران
بارداریواقدماتفوریدرزمینهزایمانزودرس
از جمله روش کانگورو ،تغذیه درست نوزادان با
وزنکمدرزمانتولد،درمانعفونتها،مشکالت
تنفسی و مراقبتهای پیگیری درمان در منزل
ایجاد برنامهها و فرصتهایی برای بهبود
مهارتهای کادر پرستاری و ارزیابی کیفیت
مراقبت از مادران در معرض خطر تولد زودرس
نوزادان
حمایت از کشورها در زمینه اجرای
دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی در
زمینهمراقبتهایدورانبارداریباهدفکاهش
خطرات این دوران از جمله تولد زودرس و
همچنین ارتقای بارداری مطلوب تمام بانوان
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پاکیزگی کوهستان

کوههای اوشان و فشم یکییکی کاخ میشوند! کوهخواری در
شمال تهران

ویالسازان اجازه نمی دهند قلعه الموت ثبت جهانی شود.

گفته می شود که میزان مهاجرت ناشی از خشکسالی کنونی افغانستان
از میزان مهاجرت های ناشی از جنگ با طالبان بیشتر خواهد بود.

امروز پستهای مختلف
فضای مجازی را مرور
میکردم که یکی از آنها نظرم
را جلب کرد؛ کار خوبی از
بچههای خوب لرستان که
سیدنادر
سر قله سمبران و منطقه
صادقیراد
رفتارشناس
چالکبود را پاکسازی
حیوانات
کرده بودند .در عکسها
هم مشخص است که این عزیزان چه حجم
بزرگی از پسماند را در این منطقه صعبالعبور
جمعآوری کرده بودند.
لرستان طبیعتی خاص دارد .اشترانکوه ،پریس،
سفیدکوه و آبشارها و چشمههایی استثنایی در
این منطقه وجود دارد که به علت سردی آب
نمیتوانید دستتان را در آن نگه دارید ،اما
ارتفاع قله سمبران ،بلندترین قله اشترانکوه در
زاگرس زیبای ما 4 ،هزار و  90متر است .چرا این
ارتفاع که تنها معبر کوهنوردان حرفهای است،
باید پر از زباله باشد؟ فکر کنید وقتی قلهای
اینقدر مرتفع پر از زباله باشد ،پایینتر اوضاع
از چه قرار است؟
به نظر من ،یکی از وظایف کوهنوردان یا
طبیعتدوستان آموزش به نسل جوان است اما این
آموزش فقط نوشتن نیست ،کوهنوردی که به عشق
پیمودن کوهستانهای ایران قصد رفتن میکند ،از
لحظه پوشیدن کفش و لباس کوهنوردی درواقع به
صورت نمادی از آموزش طبیعتدوستان درمیآید.
رفتارش باید مطابق با فرهنگ طبیعتدوستانه باشد و
عمال نشان دهد کنار ورزش کوهنوردی ،طبیعت و کوه
را هم به همان اندازه دوست دارد و مراقبش است اما

این مراقبت تنها به طبیعت ختم نمیشود .کوهنوردان
و طبیعتدوستان اغلب در راه گشتوگذار خود از
روستاها و بین مردم ساکن در این مناطق میگذرند .این
مردم قرنهاست آداب و رسومی برای زندگی کردن
دارند که درست یا نادرست از نگاه یک انسان شهری،
خاص آنهاست و باید در کمال ادب محترم شمرده
شود .آفت یک کوهنورد نگاه از باال و تکبر نسبت به
این مردم است .همانطور که طبیعت و کوهستان را
دوست داریم ،مردمانش را هم باید دوست داشته
باشیم و محترم بداریم.

آیا باالی قله سمبران در آن ارتفاع باید زباله ریخته
شود؟! یک کوه ،یک چشمه یا جنگل و رودخانه فقط
زمانی زیباست که پاکیزه باشد .طبیعت ما حال خوشی
ندارد و باید به کمکش برویم.
در روستایی از یک فرد ساکن در آنجا رفتاری دیدم
که متاسفانه در هیچ دانشگاهی در کشورمان آموزش
داده نمیشود .او زبالهای را که یکی از همراهان ما در
راه رها کرده بود ،برداشت و با خود برد تا داخل سطل
زباله بیندازد .کوهنوردی فقط تکنیک باال رفتن از کوه
نیست ،نگهداری از کوهستان هم هست .نکته مهم

اینکه غذاهایی به باال برده شوند که کمترین
پسماند را از خود به جا میگذارند و بقیه پسماند
باید از باال به پایین آورده شود .گاهی میبینیم
برخی کوهنوردان یا همنوردان به خیال خود
برای حفظ طبیعت پسماندها را در کیسهای
جمع میکنند و همان جا در کوه باقی میگذارند.
این کار با رها کردن زبالهها هیچ تفاوتی ندارد
چرا که در زمانی کوتاه کیسه بهوسیله حیوانات
یا باد و باران پاره میشود و زبالهها در اطراف
پخش میشوند ،پس تاکید میکنم پسماندها را
با خود پایین بیاورید و در سطل زباله بیندازید.
پسماندهای غذایی در طبیعت عالوه بر
آالیندگی میتوانند خطرساز باشند .حیات
وحش تنقالتی مانند چیپس و پفک را بسیار
دوست دارند و بوی آنها باعث میشود نزدیک
بیایند .در باغ وحشها هم اگر دقت کرده باشید،
حیات وحش با ارائه تنقالت نزدیک میآیند و
برای همه این سوءتفاهم پیش میآید که این
حیوانات گرسنهاند ،درصورتیکه چنین نیست.
بدتر از آن ،اگر خردهتنقالتی در کیسههای
پالستیکی باقی بماند ،حیات وحش غذا را با
کیسه پالستیکی میبلعند که متاسفانه سبب مرگ آنها
میشود.
باز هم به همان اصل معروف زیستمحیطی میرسیم؛
کاری به کار طبیعت نداشته باشید و به حیوانات مگر در
شرایط بحرانی غذا ندهید .این کار ممکن است سخت
به آنها آسیب بزند .حیوان را به غذا دادن عادت ندهید.
لباسهای خود را کنار دریاچهها و رودخانهها نشویید.
عناصر شیمیایی مواد شوینده به حیات وحش ،آب و
کنار آب آسیب جدی میزند .پس هر لحظه مراقب
رفتارتان باشید و به  100سال دیگر فکر کنید.

گزارش سبز

ساخت بسیاری از سدها برای محیط فاجعهبار است

جاده زیبای ارومیه به منطقه گردشگری سیلوانا .آذربایجان غربی.
سیلوانا یکی از  19منطقه دارای اکسیژن خالص در جهان است.

مت مکگرت ،خبرنگار محیطزیست بیبیسی ،در گزارشی درباره
آثار سدسازی بر محیطزیست اینطور گزارش میدهد:
« بر اساس یک مطالعه تازه ،بسیاری از پروژههای بزرگ تولید انرژی
آبی در اروپا و آمریکا برای محیطزیست فاجعهبار بوده است .هر ساله
دهها سد که بسیاری از آنها خطرناک و غیراقتصادی تلقی میشود
درحال برچیده شدن هستند».
با این حال نویسندگان این مطالعه نگران هستند که ماهیت ناپایدار این
نوع پروژهها در جهان در حال توسعه به درستی تشخیص داده نشده
است .هماکنون برای احداث هزاران سد تازه بر رودهایی در آفریقا
و آسیا برنامهریزی میشود .برق تولیدشده از انرژی آبی  ۷۱درصد
انرژی تجدیدپذیر در جهان را تشکیل میدهد و نقشی عمده در توسعه
بسیاری از کشورها ایفا کرده است .محققان معتقدند احداث سد در
اروپا و آمریکا که در دهه  ۱۹۶۰میالدی به اوج رسید ،مدتی است رو
به کاهش است ،به طوری که اکنون شمار سدهایی که برچیده میشود
بیش از سدهای تازهای است که ساخته میشود.
هماکنون در آمریکا فقط  ۶درصد برق مصرفی از این طریق تولید
میشود و به طور متوسط هفتهای بیش از یک سد در آمریکا و اروپا
برچیده میشود .به گفته نویسندگان مطالعه جدید ،مشکل این است

که چشمانداز انرژی ارزان باعث شده دولتها هزینههای کامل
زیستمحیطی و اجتماعی سدسازی را نادیده بگیرند.
لبریز شدن آب از سد اوروویل در کالیفرنیا در سال  ۲۰۱۷میالدی
باعث تخلیه  ۱۰هزار نفر شد .بیش از  ۹۰درصد سدهایی که از دهه
 ۱۹۳۰میالدی به این سو ساخته شده ،بیش از میزان پیشبینیشده
هزینه داشته است.
به عالوه ،سدها باعث صدمه دیدن سیستم اکولوژیکی رودها،
جابجایی میلیونها نفر و دامن زدن به تغییرات اقلیمی از طریق تجزیه
مواد ارگانیک زمینها و جنگلهای سیالبگیر و در نتیجه انتشار
گازهای گلخانهای شده است.
پروفسور امیلیو موران از دانشگاه ایالتی میشیگان به بیبیسی گفت:
«معموال تصویر خیلی خوشآبورنگی از فواید سدسازی ترسیم
میشود که درنهایت محقق نخواهدشد .هزینههای این پروژهها نادیده
گرفته میشود و سالها بعد به کل جامعه تحمیل خواهدشد».
گزارش او به ساخت  2سد بر رود مدیرا در برزیل که  5سال پیش کامل
شد ،اشاره میکند که حاال انتظار میرود به دلیل تغییرات اقلیمی فقط
کسری از انرژی پیشبینیشده را تولید کند.
تخمین زده میشود هماکنون  ۳هزار و  700سد کوچک و بزرگ در

جهان درحال توسعه در مراحل مختلف ساخت باشند.
نویسندگان نگرانند که در این میان پروژههای بزرگتر باعث خسارات
جبرانناپذیر به رودهای مهم شود.
نتایج این مطالعه در نشریه «پیانایاس» چاپ شده است.

فکر سبز

غذای یکسال گرسنگان زباله میشود
 ۳۰عدد پرنده شکاری(عقاب و سارگپه) بر اثر تغذیه از الشه مرغ
مسموم یا بیمار رها شده در حاشیه جاده سروستان متعلق به یک واحد
مرغداری ازبین رفتند.

جمعآوری زباله_ هواداران ایرانی ورزشگاه_کاشیما_ساکر بعد
از اتمام بازی

جمعیت جهان ،روزبهروز در حال افزایش است و منابع
طبیعی نیز در حال کاهش .پیشبینی میشود تا سال
 2050میالدی ،جمعیت جهان به حدود  9/6میلیارد نفر
خواهد رسید .بر این اساس ،نگرانی زیادی برای تولید
مواد غذایی کافی برای این جمعیت در حال رشد وجود
دارد .این در حالی است که ساالنه ،جهان با هدررفت
مقدار زیادی از مواد غذایی روبرو است .سازمان غذا
و کشاورزی (فائو) تخمین زده در هر سال ،یکسوم
از تمام مواد غذایی تولیدشده برای مصرف انسانی
در جهان ،معادل  1/32میلیارد تن ،هدر میرود .این
هدررفت ،شامل  54درصد از میوهو سبزیجات35 ،
درصد از محصوالت دریایی 30 ،درصد از غالت و
حبوبات 20 ،درصد از محصوالت لبنی و  20درصد
از فراوردههای دامی را شامل میشود.
در گزارشهایی که از هدررفت مواد غذایی به دست
آمده ،سرانه دورریز مواد غذایی توسط مصرفکنندگان
درآمریکایشمالیواقیانوسیه،ساالنهبه290/2کیلوگرم
میرسد .البته این مقدار از مواد غذایی ،صرفا توسط
مصرفکنندگان از بین نمیرود ،بلکه در طول فرایند
تولید نیز ،درصدی از مواد غذایی هدر میرود.
هرچند در کشورهای اروپایی سرانه مواد غذایی که
ساالنه هدر میرود ،از آمریکای شمالی کمتر است،
در سطح جهانی ،میزان قابلتوجهی از هدررفت مواد
غذایی به این قاره اختصاص دارد .در کشورهای اروپایی
سرانه هدر رفتن مواد غذایی ساالنه نزدیک به 276/6
کیلوگرم میرسد .این در حالی است که در کشورهای
آمریکایی و اروپایی ،برنامههای زیادی برای آموزش
مصرفکنندگان آغاز شده است .از دست رفتن مواد
غذایی و تولید زباله با این هدررفت ،عالوه بر اسراف
در مواد غذایی و تاثیراتی که برگرسنگی و فقر در جهان
میگذارد ،تاثیر قابلتوجهی نیز بر محیطزیست دارد.
وقتی که مواد غذایی تبدیل به زباله میشوند ،کربن

زیادی تولید میکنند که این موضوع در انتشار گازهای
گلخانهای تاثیر بسزایی دارد.
همچنین ،طبق گزارشهای به دست آمده ،محصول
حدود28درصداززمینهایکشاورزیهدررفتهکهبرای
تولید این مواد غذایی سطح زیادی از آبهای زیرزمینی،
مصرف میشود .هرچند در کشورهای درحال توسعه،
اتالفموادغذایینسبتبهکشورهایتوسعهیافتهکمتر
ش زیادی از مواد غذایی
است ،در مقیاس جهانی ،بخ 
در این کشورها هدر میرود .طبق آخرین گزارش به
ت آمده ،درکشورهای شرقی آسیا ،سرانه دورریز
دس 
موادغذایی در هر سال ،معادل  240/4کیلوگرم محاسبه
شده است .در این کشورها ،بخش زیادی از اتالف
مواد غذایی ،به دلیل زیرساختها و تجهیزات ضعیفی
است که در فرایند تولید به کار میرود .همچنین گاهی
در جریان واردات مواد غذایی به این کشورها ،بهدلیل

سیستم حملونقل ضعیف ،ممکن است میزان زیادی
از مواد غذایی از بین برود.
ب ه نظر میرسد در کشورهای کمتر توسعهیافته و فقیر
دورریز مواد غذایی کمتر باشد ،اما گزارشها حاکی
از آن است که این مناطق ،ساالنه با اتالف مواد غذایی
زیادی روبرو هستند .در کشورهای آمریکای التین،
شمال آفریقا و آسیای میانه ،سرانه اتالف مواد غذایی
ساالنه حدود  226/7کیلوگرم برآورد شده است.
ایناتالفموادغذاییدرحالیاستکهطبقگزارشهای
رسیده ،در سال  2015میالدی نزدیک به  40میلیون نفر
از ساکنان کشورهای خاور نزدیک ،شمال آفریقا به دلیل
دسترسی نداشتن به مواد غذایی مناسب گرسنه بودند.
همچنیندرسالگذشته53،میلیوننفرازمردمکشورهای
آمریکای التین ،در فقر و گرسنگی به سر میبردند.
جنوب صحرای آفریقا ،همین طور جنوب و جنوب

شرقی آسیا ،در مقایسه با آمریکا و اروپا ،میزان کمی
از مواد غذایی هدر میرود .در این کشورها ،بیشترین
سهم از گرسنگان جهان در این کشورها زندگی میکنند.
همچنین بیماریهای زیادی بر اثر کمبود مواد غذایی
میان ساکنان این مناطق به وجود میآید .با این حال
سرانه هدررفت غذا در جنوب صحرای آفریقا ساالنه
به  158/7کیلوگرم میرسد .این درحالی است که برخی
گزارشها حاکی از این است که غذای هدررفته در
آفریقا ،تامینکننده غذای مورد نیاز  300میلیون نفر از
ساکنان گرسنه در زمین است.
کمترین هدررفت مواد غذایی در کشورهای جنوب و
جنوب شرقی آسیا گزارش شده است .سرانه اتالف
مواد غذایی در این کشورها ساالنه نزدیک به 102/9
کیلوگرم است .آن طور که در بررسیها به دست آمده،
سهم فرایند تولید و توزیع در هدررفت مواد غذایی
بیشتر از سهم هدرفت مصرفکنندگان است .در واقع،
به نظر میرسد بیشترین میزان هدررفت مواد غذایی
در فرایند تولید تا رسیدن به دست خردهفروشان انجام
میگیرد .در این فرایند نیز ،کشورهای جنوب و جنوب
شرقی آسیا سهم کمی از اتالف مواد غذایی را بین
کشورها به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به آمار ارائهشده و شرایط هدررفت مواد غذایی
در جهان ،سازمان ملل متحد ،در تالش است که جای
تولید بیشتر مواد غذایی ،از هدر رفتن بخش زیادی از
این مواد جلوگیری کند .مقامات بینالمللی برای مقابله
با این بحران دنبا ل راهکارهایی برای از بینبردن دورریز
مواد غذایی تا سال  2030میالدی هستند .همان طور
که گفته شد ،ساالنه نزدیک به  1/32میلیارد تن مواد
غذایی در جهان هدر میرود .این در حالی است که
گزارشهایی حاکی از این است که این میزان مواد
غذایی برای سیر کردن تمام گرسنگان جهان در طول
یک سال کفایت میکند.
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کمبود کلیه اهدایی،
مهمترین دغدغه بیماران
کلیوی در ایران
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کلیهها در بدن وظایفی حیاتی برعهده دارند.
مهمترین وظیفه این ارگان ،دفع سموم و
تنظیم آب و الکترولیت بدن است .افزایش
سموم ،اوره و کراتینین و کمبود آب در بدن
میتوانند باعث ایجاد بیماریهای کلیوی
متعدد و درنهایت ،نارسایی کلیه شوند .یکی
از اولین و شایعترین عالئم در بیماریهای
کلیوی ،کمادراری یا کاهش حجم ادرار است.
البته کاهش حجم ادرار در هوای گرم و
شرایط تعریق زیاد ،طبیعی است اما در شرایط
عادی ،کاهش حجم ادرار نسبت به مایعات
مصرفی میتواند نشانه شروع نارسایی کلیوی
باشد .نارسایی کلیه عالوه بر تاثیر بر حجم
ادرار ،به تدریج باعث تورم در بدن ،ضعف
عضالت ،سستی و کرخی بدن میشود .این
بیماری در طوالنیمدت بر مغز و هوشیاری
نیز اثر میگذارد و کارکرد آن را دچار اختالل
میکند .بنابراین افراد مبتال به نارسایی کلیه
باید حتما دیالیز انجام دهند.
نارسایی کلیه ،مهمترین دغدغه بیماران کلیوی
در ایران است .در حال حاضر کمبودهای
بسیاری در زمینه اهدای عضو در کشور
وجود دارد .متاسفانه اغلب بیماران نیازمند به
اهدای کلیه باید برای دریافت کلیه مناسب تا
مدتها در صف انتظار باقی بمانند .این افراد تا
زمان جراحی پیوند باید هفتهای  3بار به مراکز
دیالیز مراجعه کنند .با توجه به مشغولیتهای
زندگی ،شلوغی شهر و ترافیک ،این موضوع
زندگی روزمره و شغل بیمار و اطرافیان او را
به شدت تحت تاثیر قرار میدهد اما اگر سایر
افراد جامعه برای اهدای عضو اهمیت بیشتری
قائل شوند و بعد از مرگ ،کلیههای خود را
به دیگران اهدا کنند ،زندگی دو بیمار مبتال به
نارسایی کلیه را از فالکت نجات میدهند.
بنابراینبرایکاهشدغدغههایبیمارانکلیوی
باید جامعه را به اهدای عضو تشویق کرد.

گفتوگو با رامش عمرانیپور ،رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای پستان انستیتوکانسر

افزایش آمار ابتال به سرطان
پستان در زنان ایرانی

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای پستان انستیتوکانسربابیان اینکه بر اساس آمارجهانی از هر 100هزار زن 7نفر
درمعرضابتالبهسرطانپستانقراردارند،گفت«:خوشبختانهایرانجزومناطقپرشیوعمانندآمریکا
و اروپای شمالی نیست ولی بر اساس اعالم قبلی سازمان بهداشت جهانی 24،نفر در 100هزار در
معرض ابتال به سرطان پستان قرار داشتند و در آمار جدید 34نفر در 100هزار نفر اعالم شده که
این رقم افزایش شیوع را نشان میدهد( »...صفحه)18
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كتابخانهشناسي

سيستان و بلوچستان -كتابخانه عمومي آيتاهلل كفعمي خراساني زاهدان

كتابخانه عمومي آيتاهلل كفعمي خراساني زاهدان در سال  1345در زميني به مساحت  587متر
مربع و زيربنای  560متر مربع به بهرهبرداري رسيده اســت .اين كتابخانه با بيش از  36هزار جلد
كتاب و بخشهاي كودك و نوجوان و سالنهاي مطالعه ويژه آقايان و خانمها با برگزاري برنامههاي
متنوع فرهنگي ،همه روزه پذيراي عالقهمندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروههاي سني است.

كارتونكتاب

توميتومدآن ،اندونزي

دومين دوساالنه بينالمللي كارتون كتاب

پيشنهادكتاب

نام كتاب ................................. :محمد( ص)مثل ُگل بود
نويسنده .................................. :غالمرضا حيدری ابهری
انتشارات ............................................. :بوستان فدک
تعداد صفحات 96........................................... :صفحه

خبرويژه

مختارپور عنوان کرد؛

آمادگی نهاد کتابخانههاي عمومي

کشور برای مشارکت در اجرای
طرحهای فرهنگی

براي مشاهده آخرين اخبار
نهاد كتابخانههاي عمومي
كشور ميتوانيد توسط گوشي
تلفن همراه خود از رمزينههاي
روبهرو عكس بگيريد

مجموعه «محمد صلی اهلل عليه و آله و سلم مثل ُگل بود» ،اثری
برای آموزش سبک زندگی پيامبر (ص) به كودكان است .اين
مجموعه هر چهار حوزه مدنظر آموزش كودكان در ارتباط با
خدا ،خود ،خَ لق (مردم) و خلقت را پوشش میدهد و در چهل
محور اصلی و ملموس سبک زندگی اسالمی را به كودكان
میآموزد.
«چرا بايد بسم اهلل بگوييم؟ چرا بايد نماز بخوانيم؟ چرا بايد دعا

كنيم؟ چرا بايد قرآن بخوانيم؟ چرا بايد مسواك بزنيم؟ چرا بايد
مرتب حمام برويم و بدنمان را بشوييم؟ چرا بايد ناخنهايمان
را كوتاه كنيم؟ چرا بايد پرخوری نکنيم؟ چرا بايد شکرگزاری
كنيم؟ چرا بايد عجله نکنيم؟ چرا بايد نظم را رعايت كنيم؟
چرا بايد در كارهايمان مشورت كنيم؟ چرا بايد كار كنيم؟ چرا
بايد در سختی ها صبور باشيم؟» ازجمله مهم ترين سؤاالت
كودكانهای است كه در اين كتاب پاسخ داده میشود.

عليرضا مختارپور دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی كشور
با اعالم آمادگی برای مشاركت در پيشبرد برنامه های
فرهنگی و اجتماعی در شهرستان پرديس ،عنوان كرد:
به طور مشخص ما آمادگی داريم تا اماكنی كه در شهرها،
روستاها و حتی برخی مجتمع ها برای تبديل به كتابخانه
پيشنهاد شود ،تأمين منابع و كتابدار آن را برعهده بگيريم؛

اگر در اين شهرستان(پرديس) پروژه ای باالی  70درصد
وجود دارد ،برای كمک به اتمام آن آمادگی داريم .همچنين
آمادگی داريم كه با توجه به ساعت كار و نوع فعاليت كتابداران
شهرستان ،سامانهای طراحی كنيم كه مردم كتابهای مورد
نظر خود را از خانه سفارش دهند و اين كتابها درب منازل
تقديم مخاطبان شود.
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شماره ششصدونودودو بیستوشش آبان نودوهفت

رامش عمرانیپور ،رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای پستان انستیتوکانسر در گفتوگو با «سالمت» عنوان کرد

افزایش آمار ابتال به سرطان پستان در زنان ایرانی
رئیس مرکز تحقیقات
بیماریهای پستان انستیتو
علیاکبر
ابراهیمی
کانسر با بیان اینکه بر اساس
آمار جهانی از هر  100هزار
زن  7نفر در معرض ابتال به سرطان پستان قرار
دارند ،گفت« :خوشبختانه ایران جزو مناطق
پرشیوع مانند آمریکا و اروپای شمالی نیست
ولی بر اساس اعالم قبلی سازمان بهداشت
جهانی 24 ،نفر در  100هزار در معرض ابتال
به سرطان پستان قرار داشتند و در آمار جدید
 34نفر در  100هزار نفر اعالم شده که این
رقم افزایش شیوع را نشان میدهد».
عمرانیپورعالئمبیماریسرطانپستانراتشریح
کرد« :متاسفانه این بیماری عالمت خاصی غیر از
یک توده ندارد .این توده معموال یک جرم سفت
است و در  65درصد موارد خود بیمار میتواند
آن را تشخیص دهد و به پزشک مراجعه کند.
البته عالئم نادر دیگری مانند ترشحات خونی از
نوک پستان ،تغییرات نوک پستان و فرورفتگی در
قسمت پستان هم میتواند عالئم بیماری باشد».
ویافزود«:باپیشرفتتکنیکهایتصویربرداری
در دنیا این امیدواری وجود دارد که تعداد مبتالیان
کمتر شود و بتوان توده سرطانی را در ماموگرافی
و سونوگرافیهایی که برای غربالگری و چکاپ
انجام میشود ،قبل از قابلیت لمس شدن توده
تشخیص داد».
اینفلوشیپجراحیسرطاندرپاسخبهاینسوال
که خود فرد میتواند بیماری را تشخیص دهد یا
نیاز به آزمایشهای تخصصی است؟ گفت« :این
وضعیت دو حالت دارد؛ زمانی که توده قابللمس
میشود و فرد میتواند آن را تشخیص دهد و
به همین دلیل است که به زنان گفته میشود که
تغییرات پستان خود را به پزشک معالج اطالع
دهند ولی اگر فرد بر اساس سن و زیستگاه وارد
غربالگری شود و از سنی ماموگرافی ،سونوگرافی
و غربالگری را انجام دهد ،توده در مراحل اولیه
پیدا میشود و در این مرحله بهراحتی میتوان
آن را تشخیص داد و درمان کرد».
عمرانیپوربابیاناینکهبراساسآمارجهانیمیزان
ابتال به سرطان پستان ،از هر  100هزار زن  7نفر
در معرض ابتال قرار دارند ،ادامه داد« :خوشبختانه
ایران جزو مناطق پرشیوع مانند آمریکا و اروپای
شمالینیست.براساسآمارقبلیسازمانبهداشت
جهانی 24 ،نفر در  100هزار در معرض ابتال به
سرطان پستان قرار داشتند ولی در آمار جدید
 34نفر در 100هزار نفر اعالم شده که افزایش
شیوع را نشان میدهد ».وی دالیل افزایش شیوع
را تغییر شیوه زندگی و عادات غذایی و کم شدن
ورزشوتحرکفیزیکیوآالیندهمحیطیبرشمرد.
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای پستان درباره
عوامل محیطی و تغذیهای افزایش شیوع توضیح
داد«:ازنظرتغذیهایهرچقدررژیمغذاییپرفیبرتر
باشدوفستفودمصرفنشودودرعوضمصرف
سبزیجات و میوهها افزایش پیدا کند ،خطر ابتال
پایین میآید .فرایند این اتفاق به این صورت است
که هرگاه رژیم غذایی پرفیبر باشد ،میزان ترشح
هورمونهای زنانه باالتر میرود و موجب باال
رفتنمقاومتفیزیولوژیآنهامیشود.البتهبرخی
عوامل مانند الکل و سیگار مانند همه سرطانها
خطر ابتال را باال میبرد ولی تنها مادهای که میتوان
گفت خطر ابتال را پایین میآورد ،فیبر است».
عمرانیپور افزود« :در خصوص عوامل محیطی
افزایش ابتال هم باید گفت که طبیعی است هر

استعداد وراثتی  10تا  15درصد
احتمال ابتالست ولی دیگر موارد به
دالیلی مانند جنسیت ،سن و عوامل
محیطی شیوع پیدا میکنند .البته
چاقی و اضافهوزن ،فشارخون و چربی
خون هم از ریزعوامل ابتال هستند

بر اساس آمار جهانی ،ابتال به این
بیماری از سن  60سال به باال شیوع
پیدا میکند ولی متاسفانه در کشور
ما این سن به  40تا  50سال کاهش
پیدا کرده است

چقدر میزان آلودگی باال باشد ،خطر ابتال باال
میرود .برای نمونه آلودگیهایی در مواد غذایی و
محیط است که در حال بررسی است و نقش این
عوامل ثابت شده بنابراین افرادی که در شهرهای
بزرگتر زندگی میکنند بیشتر در معرض ابتال
قرار دارند .در زندگیهای شهری و محیطهای
صنعتی خانمها به دالیلی مانند تحصیل و شیوه
زندگی اجتماعی دیرتر ازدواج میکنند و صاحب
فرزند میشوند ،حتی تعداد زایمانها هم کمتر
میشود .تعداد سالهای شیردهی نیز کاهش پیدا
میکند و همه این عوامل به دلیل ریزعامل بودن
در زندگی یک زن وی را در معرض خطر ابتالی
بیشتر به سرطان پستان قرار میدهد».
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
درباره تاثیر فیزیولوژی و وراثت در امکان و میزان
ابتال به سرطان پستان گفت« :در بحث استعداد
وراثتی جامعه ایران هم مانند همه جوامع دیگر10
تا 15درصد احتمال ابتال وجود دارد و دیگر موارد
به دالیلی مانند جنسیت ،سن و عوامل محیطی
شیوعپیدامیکنند.البتهعواملفیزیولوژیکیمانند
چاقی و اضافهوزن یکی از ریزعوامل ابتالست
اما این موارد از سنین یائسگی به بعد خطر ابتال
را باالتر میبرد .این مشکل به دلیل پایین آمدن
سطح هورمونی بین زنان بعد از سن یائسگی و
افزایشوزنایجادمیشودبنابراینهمهاینعوامل

مربوط به شیوه زندگی افراد است».
عمرانیپور ادامه داد« :البته درباره تاثیر ابتال به
بیماریهای زمینهای مانند دیابت ،فشارخون و
چربی خون آزمایشهای فراوانی انجام شده ولی
نمیتوان این بیماریها را بهعنوان یک عامل ابتال
ذکر کرد .حتی برخی داروهایی که بیماران دیابتی
مصرفمیکننددربسیاریازمواردنقشپیشگیرانه
دارد و نمیتوان گفت دیابت ریزعامل است اما
آزمایشها در این خصوص همچنان ادامه دارد».
این فلوشیپ جراحی سرطان درباره سن شیوع
توضیحداد«:براساسآمارجهانیابتالبهاینبیماری
از سن  60سال به باال شیوع پیدا میکند و حتی
بسیاری از راهبردهای غربالگری در کشورهای
غربی از این سن شروع میشود .متاسفانه در
کشور ما این سن به  40تا  50سال کاهش پیدا
کرده است .ازاینرو ،متوسط سنی بیماران ایرانی
به  48سال میرسد و این آمار نشان میدهد
برنامههای غربالگری در کشور ما باید از سنین
کمتر شروع شود».
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای پستان با اشاره
به روند غربالگری این بیماری در کشور گفت:
«تستهایغربالگریبایدتستهایغیرتهاجمی
باشد و ضرری هم برای بیمار نداشته باشد و
بتواند بیماریابی خوبی داشته باشد .در تستهای
غربالگریسرطانپستاناینکهخودبیمارخودش
را معاینه کند ،موفق نبوده و سبب استرس میشود
ولی معاینه فیزیکی توسط ماما ،جراح و کادر
درمانیمیتواندمفیدباشد.اینروشهممیتواند
ایراداتیداشتهباشد.ازاینرو،تنهاروشغربالگری
که میتواند قدرت تشخیص را باال ببرد تست
ماموگرافی است و باید همه زنان بعد از سنینی
و براثر خطرات موجود بهصورت دورهای و هر
چند سال یکبار با ماموگرافی بررسی شوند .البته
با توجه به اشعهای که این دستگاه دارد سعی

میشود مدتهای مشخصی را با توجه به ریز
عواملی مشخص برای این کار در نظر گرفت».
وی اضافه کرد« :در کشور ما پوشش غربالگری
همگانی و دورهای وجود ندارد و این اقدام به
درخواست خود بیمار انجام میشود .زمانی که
بیمار به پزشک مراجعه و درخواست ماموگرافی
میکند ،این اقدام برایش انجام میشود».
عمرانیپوردربارهاینکهگفتهمیشودسرطانپستان
در همه نقاط کشور به یک اندازه شیوع ندارد،
گفت« :آمار دقیق و مشخصی در این خصوص
وجود ندارد و نمیتوان گفت در یک استان یا
شهر مبتالیان بیشتری در مقایسه با سایر نقاط
وجود دارد .البته نباید فراموش کنیم در شهرهای
بزرگ و صنعتی به دلیل فراهم بودن شرایط ابتال
میزان شیوع باالتر است».
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
درمانسرطانپستاندرایرانرامنطبقبردرمانهای
رایج دنیا دانست و اظهار داشت« :خوشبختانه
درمانهای رایج در کشور ما با استانداردهای روز
دنیا مطابقت دارد .برای مثال در درمان بیماری
در مراحل اولیه همه استانداردهای درمانی مانند
شیمیدرمانیبهصورتکاملاجرامیشودوهمین
موضوع موجب احتمال باالی بیمار در بهبود
میشود بنابراین ما از نظر داروی شیمیدرمانی،
رادیوتراپی و نوع جراحی با علم روز دنیا مطابقت
کامل داریم».
عمرانیپور با اشاره به روند بهبود کامل مبتالیان
گفت«:دربارهبیمارانانستیتوکانسرمیتوانمبگویم
کهازسال88کهدستگاهماموگرافیدیجیتالدراین
مرکزراهاندازیشدبهوضوحتعدادتشخیصهای
زودهنگام بیشتر شد و تعداد مراحل صفر یا همان
پیشسرطانی افزایش یافت و بقای بیماران باالتر
رفت .ازاینرو ،اگر آمار هر دهه انستیتوکانسر را با
دهه قبل مقایسه میکنیم امیدواری ما برای بهبود

تعداد بیشتری از بیماران افزایش پیدا میکند که
نشان میدهد ما به سمت تشخیص زودرس در
حال حرکت هستیم .برای مثال قبل از سال 88
تنها یک درصد بیماران در مرحله پیشسرطانی
یا همان مرحله صفر شناسایی میشدند که این
رقم در آمریکا  15تا  20درصد است و امروز
 8تا  9درصد بیماران در مرحله صفر شناسایی
میشوندکهاتفاقبسیارخوبیاستزیراشناسایی
بیماری در این مرحله بسیار امیدوارکننده است و
شانس بهبود بیمار را باالتر میبرد».
این جراح سرطان بیمارستان امام خمینی(ره)
اضافه کرد« :بنابراین شانس برگشت مجدد به
زندگی به مرحله تشخیص بیماری بستگی دارد
و امروز بیشتر بیماران در مرحله دوم شناسایی
میشوند .اگر بیماری در مراحل صفر و یک
شناسایی شود ،درمانها صددرصد موفق خواهد
بود .البته در مرحله  2بیماری نیز اگر اقدامات
درمانی بهصورت استاندارد و در زمان مناسب
به فرد برسد 70 ،تا  80درصد شانس بهبود
کامل و برگشتن به زندگی عادی برای مبتالیان
وجود دارد».
رئیسمرکزتحقیقاتبیماریهایپستاندرپاسخ
به این سوال که آیا حمایت بیمهای از بیماران
مبتال به سرطان میشود ،گفت« :بهصورت
نسبی حمایتهایی از این بیماران میشود اما در
مواردی مانند هزینههای پروتزگذاری و بازسازی
یا داروهای خاص شاهد این هستیم که حمایت
بیمهای وجود ندارد .استانداردهای درمانی مانند
شیمیدرمانیوعملهایجراحیبهصورتکامل
تحت پوشش بیمه قرار دارد».
عمرانیپور ادامه داد« :در حال حاضر راهنمای
درمانی مشخصی در خصوص سرطان پستان
در کشور ما وجود دارد و این راهنما بر اساس
استانداردهای درمانی آمریکاست .البته بیشتر

روشهای درمانی ما منطبق با کشورهای
اروپایی و آمریکایی است و امروز در مراکز
مختلف درمانی کشور استانداردهای اروپایی و
آمریکاییرعایتمیشود .ازاینرو،نوع جراحی
و درمانی که در مراکزی مانند انستیتوکانسر
اجرا میشود با این استانداردها مطابقت کامل
دارد .در خصوص داروها هم باید بگوییم که
خوشبختانه وضعیت به نسبت چند سال قبل
که با بحران دارویی مواجه بودیم بهتر شده و
مقداری کمبود وجود دارد».
ویبهبیمارانتوصیهکرد«:متاسفانههنوزبیمارانی
هستند که وقتی به درمانگاه مراجعه میکنند با
تودهای مواجه هستند که  4تا  5سال است آن
را نادیده گرفتهاند و عالمت بسیار بدی است.
ازاینرو ،خواهش ما از همه این است که در
مراحل اولیه مراجعه کنند تا با یک سونوگرافی
ساده و معاینه اولیه تشخیص داده شود و این
شانس را پیداکنند که بهبود کامل را به دست
آورند .با این اوصاف تفاوت ما با کشورهایی که
دردرمانسرطانپستانپیشروهستندایناستکه
در این کشورها تشخیص در مراحل صفر انجام
میشود و شانس فرد برای بهبود بسیار بیشتر
میشود .آنها بیماران خود را در مراحل صفر
و یک پیدا میکنند ولی در کشور ما بیماران در
مرحله  2مراجعه میکنند و همین مساله موجب
میشود تا موفقیتهای درمانی در کشور ما کمتر
از این کشورها باشد».
وی اضافه کرد« :بخشی از این مراجعه دیرهنگام
مربوطسیستمبهداشتودرمانکشوراستواگر
پوشش بیمهای مناسب ،ماموگرافی و غربالگری
بهموقع برای همه انجام شود میتوان امیدواری
بیشتری داشت .بیماران هم باید به این موضوع
توجه داشته باشند که مراجعه بهموقع میتواند
شانس درمان را باال ببرد .پس باید به همه این
آگاهی را داد که از بیماری نترسند زیرا باید برای
درمان مراجعه کنند و اگر این مراجعه دیرهنگام
باشدشانسکمتریبرایدرمانخواهندداشت».

این صفحه به تقاضای مخاطبان بزرگوارش با حروف درشتتر چاپ میشود
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آنفلوانزا در باالی  ۶۵سال خطرناک است

آنفلوانزا در سالمندان
ایبوپروفن مصرف کنید.
الزم است استراحت کافی داشته باشید تا دستگاه ایمنی
تقویت شود و با ویروس بجنگد .با مراقبت از خودتان
در خانه ،در طول یک تا دو هفته حالتان بهتر خواهد شد.
اگر دچار عوارض آنفلوانزا شدید ،پزشکتان ممکن است
مجبور شود برایتان آنتیبیوتیک تجویز کند .آنتیبیوتیک
عفونت ثانوی مانند عفونت گوش ،عفونت سینوس،
برونشیت یا ذاتالریه را درمان میکند .همچنین ممکن
است نیاز به تجویز داروهای مهارکننده سرفه برای سرفه
شدید داشته باشید.

آنفلوانزای فصلی میتواند عالئم خفیف
دکتر علی
تا شدیدی داشته باشد .برخی افراد در
مالئکه
طول یک هفته بهبود پیدا میکنند ،اما
افراد سالمند ممکن است در معرض عوارض وخیم و
مرگبار آن قرار گیرند.
خطر عوارض آنفلوانزا با ضعیف شدن طبیعی دستگاه
ایمنی ناشی از باال رفتن سن ،افزایش مییابد .هنگامی
که دستگاه ایمنی قوی نباشد ،مقابله با ویروسها برای
بدن مشکلتر میشود .اگر عفونت با ویروس آنفلوانزا
بدتر شود ،ممکن است ذاتالریه ایجاد کند و به بستری
شدن و در مواردی مرگ بیمار بینجامد .اگر باالی  ۶۵سال
دارید ،الزم است بیشتر درباره آنفلوانزا ،ازجمله عالئم،
عوارض و پیشگیری از آن بدانید.

عالئم آنفلوانزا
عالئم آنفلوانزا ممکن است به سرعت آغاز شود که
در برخی افراد  1-4روز پس از قرارگیری در معرض
ویروس ایجاد میشود.
اگر احساس ناخوشی میکنید ،مهم است بین عالئم آنفلوانزا
و عالئم سرماخوردگی فرق بگذارید .عالئم این دو بیماری
ممکن است مشابه باشند ،اما عالئم سرماخوردگی معموال
خفیفتر هستند .به عالوه عالئم سرماخوردگی معموال
بهتدریج بروز میکند.
آنفلوانزا به جز شروع ناگهانیاش ممکن است عالئمی
ایجاد کند که در سرماخوردگی دیده نمیشود.
عالئم مشابه سرماخوردگی و آنفلوانزا:
آبریزش بینی
گرفتگی و پرخونی بینی
گلودرد
سرفه
اگر آنفلوانزا داشته باشید ،این عالئم اضافی ممکن است
بروز کنند:
تب شدید
بدندرد
لرز
خستگی
ضعف
ناراحتی در قفسه سینه
سردرد
اگر  ۶۵ساله و باالتر هستید و هرکدام از عالئم آنفلوانزا
در شما بروز کرد ،برای جلوگیری از عوارض وخیم آن
فوری به پزشکتان مراجعه کنید .اگر در طول  ۴۸ساعت
اول پس از بروز عالئم آنفلوانزا به پزشک مراجعه کنید،
ممکن است برایتان داروهای ضدویروسی برای درمان
تجویز کند .این داروها اگر ابتدای بیماری مصرف شوند،
میتوانند مدت و شدت بیماری شما را کاهش دهند.
عوارض آنفلوانزا
عوارض آنفلوانزا در افراد جوان و افراد دارای دستگاه

اگر  ۶۵ساله و باالتر هستید و هرکدام
از عالئم آنفلوانزا در شما بروز کرد ،برای
جلوگیری از عوارض وخیم آن فوری به
پزشکتان مراجعه کنید

ایمنی سالم چندان شایع نیستند اما این عوارض در افراد
باالی  ۶۵سال شایعترند و حدود  ۸۵درصد مرگهای
ناشی از این بیماری در سنین باال رخ میدهد.
همچنین حدود  ۷۰درصد از بستری شدنهای مربوط به
آنفلوانزا در همین گروه سنی است.
برخی از عوارض مربوط به آنفلوانزا خیلی شدید نیستند،
ازجمله عفونت سینوس یا عفونت گوش .عوارض وخیمتر
شامل برونشیت و ذاتالریه میشوند.
برونشیت هنگامی رخ میدهد که پوشش داخلی لولههای
برونش که هوا را به ریهها میرسانند ،ملتهب میشوند.
عالئم برونشیت شامل این موارد هستند:
سرفه با خلط زرد ،خاکستری یا سبز
خستگی
تنگینفس
تب
درد قفسه سینه
برونشیت ممکن است به ذاتالریه؛ یعنی عفونت کیسههای
هوایی درون یک یا هر دو ریه منتهی شود .ذاتالریه میتواند
درد قفسه سینه ،تنگینفس و سرفه شدید ایجاد کند.

ذاتالریه در سالمندان ممکن است باعث افت دمای بدن،
گیجی ،تهوع و استفراغ شود.
ذاتالریه عارضهای وخیم است و اگر درمان نشود ،ممکن
است به راه یافتن باکتریها به جریان خون و نارسایی
اندامهای حیاتی منتهی شود .عفونت ریه ممکن است
به تجمع مایع در ریهها یا آبسه (تجمع چرک) درون
ریهها منجر شود.
سایر عوارضی که ممکن است به علت آنفلوانزا رخ دهند،
شامل التهاب قلب ،مغز و عضالت است .این عوارض
ممکن است به اشکال در اندامهای متعدد حیاتی بدن
منجر شود .اگر دچار آسم یا بیماری قلبی هستید ،ویروس
آنفلوانزامیتواندوضعیتاینبیماریهایمزمنرابدترکند.
مراقب بروز عالئم شدیدی ماند تنگینفس ،درد قفسه
سینه ،سیاهی رفتن چشمها ،استفراغ و گیجی باشید و در
این موارد بدون تاخیر به پزشک مراجعه کنید.

درمان آنفلوانزا
اگر در طول  ۴۸ساعت پس از شروع عالئم نزد پزشک
نروید ،درمانهای ضدویروسی برای آنفلوانزا ممکن است
دیگر چندان در کاهش مدت یا شدت عالئم موثر نباشند
اما داروهای ضدویروسی همچنان ممکن است برای افرادی
که در معرض خطر عوارض آنفلوانزا هستند ،تجویز شوند.
درمانی برای آنفلوانزا وجود ندارد ،بنابراین این بیماری
باید دوره خود را طی کند .برای تخفیف عالئم میتوانید
از داروهای بدون نسخه سرماخوردگی یا آنفلوانزا استفاده
کنید .همچنین برای فروکش کردن درد و تب میتوانید

پیشگیری از آنفلوانزا
پیشگیری کلید دور ماندن از آنفلوانزا و عوارض آن است.
هر فردی بهخصوص اگر  ۶۵سال و باالتر باشد ،باید
واکسن ساالنه آنفلوانزا را در نظر بگیرد.
البته باید بدانید واکسن آنفلوانزا صددرصد موارد موثر
نیست اما میتواند خطر دچار شدن به آنفلوانزا را در حد
 ۴۰تا  ۶۰درصد کاهش دهد.
فصل آنفلوانزا از اوایل پاییز تا اوایل بهار است ،بنابراین
باید واکسن را قبل این زمان تزریق کنید .به یاد داشته
باشید حدود دو هفته طول میکشد تا واکسن آنفلوانزا
تاثیر خود را بگذارد.
عالوه بر واکسیناسیون ساالنه ،راههای دیگری هم برای
محافظت در برابر آنفلوانزا وجود دارد:
پرهیز از اماکن شلوغ .در مکانهای عمومی ماسک به
صورت بزنید و از افراد بیمار دوری کنید.
دستهایتان را به طور منظم با آب گرم و صابون
بشویید یا در طول روز از ژل ضدباکتری استفاده کنید.
به صورت ،دهان و بینیتان دست نزنید.
با خوردن غذاهای سالم ،ورزش منظم و کاهش استرس
دستگاه ایمنیتان را تقویت کنید.
به طور منظم سطوح خانه (کلیدهای برق ،دستگیرههای
درد ،تلفنها ،اسباببازیها) را ضدعفونی کنید.
اگر عالئم آنفلوانزا در شما بروز کرد ،نزد پزشک بروید.

افراد در معرض
خطر عوارض آنفلوانزا
افراد بسیار کمسن
افراد  ۶۵ساله و مسنتر
افراد دارای بیماریهای مزمن مانند آسم،
بیماری قلبی ،اچآیوی و دیابت
خانمهای باردار
افراد خیلی چاق که شاخص توده بدنی
 ۴۰و باالتر دارند.
افراد دچار ضعف دستگاه ایمنی

باورهای نادرست درباره آنفلوانزا

منبعHealthline :

 .1واکسن آنفلوانزا ممکن است آنفلوانزا ایجاد کند :واکسن آنفلوانزا از
ویروس غیرفعا ل شده تهیه شده است ،بنابراین نمیتواند باعث انتقال عفونت
شود .اگر فردی پس از واکسیناسیون آنفلوانزا دچار آنفلوانزا شود ،ربطی
به واکسن ندارد .یک تا دو هفته طول میکشد تا واکسن باعث ایمنی شما
در برابر آنفلوانزا شود اما افراد به اشتباه فکر میکنند چون پس از واکسن
زدن بیمار شدهاند ،بیماریشان مربوط به واکسن است.
 .2افراد سالم نیازی به واکسن آنفلوانزا ندارند:
گرچه واکسن آنفلوانزا بهخصوص برای افراد دچار بیماری مزمن اهمیت دارد،
اما هر کسی حتی افراد سالم از تزریق واکسن نفع میبرند .همه افراد پس از
 6ماهگی از جمله خانمهای باردار میتوانند واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.
 .3آنفلوانزا یک سرماخوردگی شدید است :آنفلوانزا ممکن است عالئم
مشابهی با سرماخوردگی داشته باشد ،از جمله گلودرد ،آبریزش بینی ،عطسه،
گرفتگی صدا و سرفه اما آنفلوانزا بیماری وخیمتری ناشی از ویروسهایی
جداگانه است که ممکن است به ایجاد عوارض و بستری شدن فرد بینجامد.

 .4هنگامی که حالتان خوب شود ،دیگر ویروس را پخش نمیکنید :در واقع
 ۲۰تا  ۳۰درصد از افرادی که حامل ویروس آنفلوانزا هستند ،عالمتی ندارند.
 .5اگر بدون لباس کافی یا با موهای تر وارد هوای سرد شوید یا در معرض
باد سرد قرار گیرید ،آنفلوانزا میگیرید :تنها راه آنفلوانزا قرار گرفتن در
معرض ویروس آنفلوانزاست .فصل آنفلوانزا مصادف با فصول سرد سال
است .بنابراین مردم آنفلوانزا را با هوای سرد و توفانی مرتبط میکنند اما
چنین رابطهای وجود ندارد.
 .6سوپ مرغ باعث بهبود سریعتر آنفلوانزا میشود :مایعات داغ میتوانند
گلودرد را تسکین دهند و مایعات کافی برای بدن فراهم کنند اما سوپ مرغ
کیفیت خاص دیگری که به مقابله با آنفلوانزا کمک کند ،ندارد.
 .7اگر بیش از یکی -دو روز تب باال داشته باشید ،نیاز به آنتیبیوتیک دارید:
آنتیبیوتیکها بر ضدباکتریها به خوبی عمل میکنند ،اما بر عفونتهای
ویروسی مانند آنفلوانزا تاثیری ندارند .البته برخی افراد دارای آنفلوانزا
ممکن است به عنوان عارضه این بیماری دچار عفونت باکتریایی شوند.

بنابراین اگر عالئم شما ادامه داشت یا بدتر شد ،بهتر است برای معاینه
نزد پزشک بروید.
 .8الزم نیست هر سال واکسن آنفلوانزا تزریق کرد :ویروس آنفلوانزا هر
سال به علت جهشهای ژنتیکی تغییر میکند .بنابراین الزم است هر سال
واکسن تزریق کرد تا اطمینان حاصل شود که ضد انواعی از ویروس که
با احتمال بیشتری شایع میشوند ،ایمن شدهاید.
 .9واکسیناسیون برای محافظت از آنفلوانزا کافی است :واکسیناسیون محافظت
صددرصد در برابر آنفلوانزا ایجاد نمیکند .عالوه بر واکسیناسیون باید از
تماس با افراد دچار آنفلوانزا خودداری کنید و دستهایتان را به طور
مکرر بشویید.
 .10هنگام تب خوراکی نخورید :اگر به علت آنفلوانزا یا سرماخوردگی
تب کردهاید ،نیاز به مصرف مایعات بیشتری دارید .دلیلی وجود ندارد که
میزان خوردنتان را افزایش یا کاهش دهید .گرچه ممکن است اشتها نداشته
باشید ،غذا نخوردن هنگام تب کمکی به بهتر شدن شما نخواهد کرد.
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بررسی چرایی و چگونگی و نحوه برخورد با اهمالکاری کودکان

کارت رو بکن بچه!

دکترهانیه زایررضایی
روانشناس کودک و نوجوان

آیا اهمالکاری فرزندتان شما را عصبانی
میکند؟ آیا فرزندتان برای کارهایی که باید
انجام دهد آنقدر دستدست میکند و کار
را به تاخیر میاندازد که یک کار ساده تبدیل
به یک جدال بزرگ میان شما و او میشود؟
آیا تا به حال به جز اینکه فرزندتان لجباز و
یکدنده است ،به دلیل دیگری برای این کار
او ،فکر کردهاید؟
اهمالکاری در لغت معادل تنبلی ،سهلانگاری،
تعللکردن،دستدستکردنوبهتاخیرانداختن
تصمیم برای انجام یک کار است .به نظر میرسد
سادهترین و دقیقترین تعریف برای آن ،فاصله
زمانی طوالنی بین تصمیمگیری و عمل باشد.
این فاصله گاهی به حدی زیاد میشود که صبر
والدین تمام میشود و برای اینکه کار به انجام
برسد ،متوسل به تهدید ،اجبار و...میشوند .خود
ماهم ممکن است در مواردی تصمیماتبسیاری
را که قبال گرفتهایم ،به تاخیر انداخته باشیم.
فهرست کتابهایی که قرار است روزی بخوانیم
و فیلمهایی که باید روزی ببینیم ،تنها نمونههایی
از این فاصله تصمیمگیری تا عمل هستند.

آیا تنبلی با اهمالکاری تفاوت
دارد؟

درحقیقت ریشه تنبلی ،اهمالکاری است .وقتی
اهمالکاری ،دستدست کردن ،سهلانگاری و
سادهانگاری به صورت یک عادت درمیآید،
فرد به یک آدم تنبل تبدیل میشود اما از نگاه
روانشناسی،ریشههایفردیتنبلیواهمالکاری
چیست؟ به نظر میرسد نداشتن هدف و برنامه
یکی از مهمترین ریشههای آن باشد .کودکی که
در زندگی خود هیچ هدفی ندارد ،یعنی نمیداند،

فردا یا هفته آینده میخواهد چکار کند ،در 1
سال یا  5سال آینده هم نمیداند باید چکار
کند و حتی اصال نمیداند در کل عمر خود
باید چکار کند .پس یکی از دالیل اهمالکاری
کودکان و نوجوانان این است که بیانگیزهاند و
این بیانگیزگی به علت بیهدفی ایجاد میشود.
شاید همه ما در مواردی اهمالکاری داشتهایم اما
کودک یا نوجوانی که اهمالکاری و سهلانگاری
عادتش شده ،کمکم اعتمادبهنفس خود را از
دست میدهد چون ارتباطی دوسویه بین این
دو وجود دارد؛ یعنی کودکی که اعتمادبهنفس
ندارد سهلانگار ،اهمالکار و تنبل میشود و
کسی که تنبل و سهلانگار است ،اعتمادبهنفس
او پایین میآید.

اری در لغت به معنای تنبلی،
اهمالک
ری ،تعلل کردن ،دستدست کردن
سهلانگا
انداختن تصمیم برای انجام یک
و به تاخیر
به طوری که فاصله زمانی بین
کار است،
نجام کار تا عمل به آن طوالنیتر
تصمیم به ا
از حد انتظار شود.

علل اساسی اهمالکاری در
کودکان و نوجوانان چیست؟

وقتی با اهمالکاری فرزندمان مواجه میشویم،
از دست او عصبانی هستیم و اغلب رفتار او را
نوعی لجبازی تلقی میکنیم و انواع و اقسام تنبیه
و تهدید را به کار میبریم تا با او مقابله کنیم.
شاید اگر لحظهای سعی کنیم خودمان را جای او
بگذاریم و به این مساله فکر کنیم که چرا کاری
را که میداند باالخره باید انجامش دهد ،پشت
گوش میاندازد ،هم خودمان احساس بهتری پیدا
کنیم و هم بتوانیم به مساله از منظر او نگاه کنیم.
کودک یا نوجوان اهمالکار شما احتماال به
خودش میگوید:
 .1من باید کارم را خوب انجام دهم ،در
غیراینصورت مواخذه خواهم شد.
 .2همه شرایط باید به طور کامل موجود باشد
و هر چه میخواهم باید فراهم شود تا بتوانم
کار را انجام دهم.
 .3همه باید با من خوب رفتار کنند و احترام
مرا نگه دارند ،وگرنه کار را انجام نمیدهم.
در مورد اول ،انتظار و توقع زیاد درباره هر چه
بهتر انجام شدن کار ،موجب نگرانی و تشویش

و ترس او از شکست میشود ،بنابراین یکی از
ریشههای اهمالکاری ،ممکن است کمالطلبی
باشد.
در مورد دوم نتیجهای که نصیب شخص میشود
این است که هیچوقت همه چیز به طور کامل
مهیا نخواهد بود و همیشه نقصهای کوچک
باعث به تاخیر انداختن کارها میشود.
در مورد سوم ،نتیجه کار ،اضطراب و ناامیدی
همراه با پایین بردن سطح تحمل و ناتوانی در
برابر مشکالت است.

چگونه به کودک بیاموزیم بر
لکاری غلبه کند؟
اهما 

نگذارید فرزندتان خودش را دستکم بگیرد و به
این علت به سمت اهمالکاری کشیده شود .اگر
کمالگرا باشید و برای همه چیز به فرزندتان ایراد
بگیرید ،او را فردی بیدست و پا بار میآورید و

در او احساس خودکمبینی ایجاد میکنید .با این
طرز فکر او نمیتواند از تواناییها و تجربههایش
استفاده کند .قضاوت برمبنای چند مورد رفتار
مطلوب یا نامطلوب نمیتواند مالک ارزشمندی
یا بیهودگی او باشد .راهحل منطقی این است که

به کودک یا نوجوانتان کمک کنید درک درستی از
خودش پیدا کند تا هم زیاد خود را باور نداشته
باشد و خود را همهفنحریف تصور نکند و هم
خود را دستکم نگیرد.
او باید بداند قضاوت شما درباره او بر اساس یک

مورد خاص نیست و هر انسانی جایزالخطاست.
به او کمک کنید استعدادهای ذاتیاش را بشناسد،
عاقالنه و مثبت عمل کند و از منفیبافی بپرهیزد.
با آموزش مهارت حل مساله به فرزندتان یاد
بدهید به قضایا از زوایای مختلف آن بنگرد و
از نگرش یکبعدی بپرهیزد چون تنها در این
صورت است که در قضاوت خود کمتر دچار
اشتباه خواهد شد.

آیااهمالکاری با مدیریت زمان
اصالح میشود؟

به تعویق انداختن با مهارت مدیریت زمان یا
برنامهریزی هیچ ارتباطی ندارد .نتایج تحقیقات
نشان داده ،کسانی که کارهای خود را به تعویق
میاندازند ،از لحاظ توانایی تخمین زمانی و
برنامهریزی ،با سایر انسانها تفاوتی ندارند.
همچنین اهمالکاری موروثی نیست پس فرزند
ما اهمالکار به دنیا نمیآید و این مشکل بهتدریج
در او شکل میگیرد و قطعا ما سهم بزرگی
در ایجاد آن داریم .اگر فرزندمان را به شدت
کنترل میکنیم و از او میخواهیم همیشه منظم
باشد و هر فعالیتی را دقیقا در زمان مشخصی
انجام دهد ،برخالف تصور ،بیشتر احتمال دارد
فرزند اهمالکاری را تحویل جامعه دهیم چون
عمال قدرت مدیریت را از او سلب کردهایم.

کودک اهمالکار یاد میگیرد کارش را توجیه کند
اهمالکارها معموال از مکانیسمهای خودفریبی قدرتمندی
برخوردارند و میتوانند به سادگی کارشان را توجیه کنند .آنها
والدینشان را قانع میکنند که این اهمالکاری نیست و دهها دلیل
میآورند که نهایتا رفتار آنها را توجیهکند.
آنها ،همچنین همواره دنبال عوامل بیرونی میگردند که تمرکزشان
را به هم بزند تا بهانهای برای انجام ندادن کارها داشته باشند.
در دنیای مدرن امروزی ،کنترل کردن بازدید سایت ،شمردن

تعداد الیکهای یک پست در شبکههای اجتماعی ،مشاهده کردن
تلفنهمراه برای کنترل پیامکهای جدید و انواع ابزارها به عنوان
بهانههایی قابلقبول برای منحرف کردن توجه و تمرکز ذهن
هستند که مخصوصا توسط نوجوانان مورد استفاده قرار میگیرند.
نتایج تحقیقات نشان داده اهمالکاری میتواند مشکالت متعددی
حتی برای سالمت فرد ایجاد کند .سیستم ایمنی ضعیفتر و
نشانههای افسردگی و بیخوابی در این افراد بیشتر دیده میشود.

بررسی دالیل لجبازی در کودکان و راههای برخورد با آن

کارم به لجبازی کشید ،وقتی چشمات منو ندید
دكتر مونا فلسفي
روانشناس سالمت ،درمانگر
كودك و بازيدرمانگر

كودكان با تمام شيرينيهاي خود گاهي
هم لجباز و سرسخت ميشوند و طوري
رفتار ميكنند كه والدين در برابر رفتارشان
درمانده میمانند .گاهي لجبازيهايشان آنقدر
غيرقابلكنترل ميشود كه نميدانند در برابر
اين گونه رفتارهاي فرزندان خود چگونه بايد
واکنشنشانبدهند.گاهيبسياريازرفتارهاي
والدين باعث لجبازي بيشتر کودکان ميشود
بنابراين نوع رفتار اطرافيان در آرام شدن كودك
بسيار موثر است اما در برابر رفتارهاي از سر
لجبازي و خشم كودكان چه كارهايي بايد
انجام داد؟

لجبازی از چه سنی و چرا آغاز
میشود؟

به طور كلي لجبازي همان مخالفتها و «نه»
گفتنهاي كودكان است كه معموال از  3سالگي
شروع ميشود .در اين سن كودك ميخواهد
استقالل داشته باشد و هويت خود را بشناسد
بنابراین مخالفتهاي اوليه را آغاز ميكند .گاهي
هم اين لجبازيها با خشونت ،کتک زدن و جيغ
كشيدنهاي كودك همراه ميشود .معموال اين
كارها قبل از  3سالگي هم در كودك قابلمشاهده
است .در واقع پرخاشگري و لجبازي بسيار
نزديك به هم هستند .بچهها به طور ذاتي دنبال
تعامل مثبت با والدين خود هستند چون دوست
دارند توجه مثبت آنها را جلب كنند اما وقتي اين
توجه را دريافت نميكنند ،سراغ توجه گرفتن
منفي از پدر و مادر خود ميروند .به عبارت
دیگر ،لجبازي يعني «لطفا مرا ببينيد» وقتي كودك
ديده نميشود ،تمام توان خود را براي ديده شدن
و توجه گرفتن بيشتر به كار ميگيرد.

ريشههاي لجبازي کجاست؟

ريشه لجبازي كودكان يا به اين دليل است كه
اقتدار والدين كافي نيست ،يا اينكه آنها بيش از
حد سهلگير هستند و هرچه فرزندشان بخواهد
برايش فراهم ميكنند و براي او قانون و حد و
مرزي نميگذارند .يكي ديگر از داليل لجبازي

كودكان،يادگيريهاياجتماعياستكهاينگونه
رفتارها را از والدين يا اطرافيان خود ياد ميگيرند.
ضمن اينكه عامل ژنتيك و وراثت هم در آن
بيتاثير نيست .البته توجه داشته باشيم اين دو
عامل تقريبا با همديگر همپوشاني دارند چون
والديني كه در كودكي مهارت كنترل خشم خود
را نداشتهاند ،در بزرگسالي هم نميتوانند جلوي
عصبانيتهايشانرابگيرند.بهاينترتيب،اينگونه
رفتارهاي خود را به فرزندانشان منتقل ميكنند
و آنها با مشاهده چنين رفتاري ميخواهند مانند
والدين خود رفتاركنند .گاهي هم يادگيري از
محيطيغيرازفضايخانهمثالدرمهدكودكاتفاق
ميافتد و والدين متوجه لجبازيها ،عصبانيتها
و رفتارهاي خاصي در كودك ميشوند كه اصال
برايشان آشنايي ندارد.

چرا شناخت هویت با لجبازی همراه
میشود؟

والدین باید بين لجبازيهاي كودك و تالش
او براي شناخت هويتش تفاوت قائل شوند3 .
سالگي سني است كه كودك ميخواهد خودش
را نشان دهد و بگويد« :من هستم» و من را به
عنوان فردي جدا از پدر و مادر ببينيد و جدي
بگيريد .يكي از راههاي نشان دادن هويت به
ديگران هم مخالفت كردن با آنهاست و مهمترين
كمكي كه والدين ميتوانند به فرزندانشان بكنند
فهميدن احساسات آنهاست.
ضمن اينكه بچهها هم از  3سالگي به بعد متوجه
هيجانات مختلفي مانند شادي ،غم و خوشحالي
يا ناراحتي ميشوند؛ يعني بهتدريج شناختشان
شكل ميگيرد و قوي ميشود .در واقع ما به
بچهها ياد ميدهيم احساس خود را بيان كنند.
گاهی والدین هنگامي كه بچهها براي گرفتن
هر گونه توجه پدر و مادر ،شروع به لجبازي
یا رفتارهای پرخاشگرايانه ميكنند ،دچار اشتباه
میشوند و در آن هنگام به رفتار فرزندانشان
توجه نشان ميدهند ،مثال اگر كودكي در حال
پريدن روي مبل باشد دائم نبايد داد زد و
گفت« :چند بار بهت گفتم رو مبل نپر »!...وقتي
كودكان متوجه رفتار خود و گرفتن توجه منفي
از والدين ميشوند تنها موردي كه در اين زمان
يادميگيرندادامههمانرفتارهايلجبازانهاست.
در اين شرایط چند راه وجود دارد؛ نخستين

گام برقراري ارتباط باكيفيت و مناسب است؛
يعني براي فرزندمان واقعا وقت بگذاريم و با
او بازي كنيم ،نه اينكه فقط كنارش باشيم .توجه
داشته باشيد اگر كودك را به پارك ميبريد
ولي او را به حال خود رها ميكنيد ،به معناي
ارتباط باكيفيت نيست ،بلكه زماني ميتوانيد
بگوييد رابطه باكيفيتي با کودک داشتهايد كه
با او بازي كنيد و تعامل كالمي و فيزيكي با
هم داشته باشيد .ضمن اينكه در زماني كه به
او اختصاص ميدهيد نباید «بكن و نكن» و
«تنبيه» در كار باشد ،بلكه باید بيشتر كودك را
تشويق كنيد و زماني را براي او در نظر بگيريد
و بکوشید به او خوش بگذرد.
گام بعدي شناخت نيازهاي كودك است؛ یعنی
والدين باید حساس و پاسخگو باشند .اگر كودك
مدام چيزي ميخواهد و مثال بارها تكرار ميكند:
«مامان آب!» اين كلمه معناي خاصي دارد و به
اين معناست که «مامان من را ببين»؛ يعني اگر به
كار ديگري مشغول هستي ،به من هم توجه كن.

لجبازیهای کودک را نادیده
بگیرید

اگر لجبازيهاي كودك در حد داد زدن يا پرتاپ
كردن باشد ،به شرطی که خطري تهديدش
نكند ،بهتر است كامال ناديده گرفته شود .سعی
کنید پيامي كه به كودك میدهید اين باشد كه
رفتارهاي ناشي از لجبازي و خشونت تو را
دوست ندارم ،نه «خود» تو را.
طبيعي است كه ابتدا با نديده گرفتن رفتارهاي
اشتباه كودك ،او رفتارش را تكرار خواهد كرد
ولي وقتي چند بار ببيند با اين روش نميتواند
توجه والدين را به خود جلب كند ،نتيجه ميگيرد
ديگر نبايد اين رفتار را تكرار كند .گاهي هم
كودكان در مهمانيها و زمانهايي كه والدين
مشكل بيشتري براي آرام كردن آنها دارند آن
چنان سروصدا و لجبازي ميكنند كه پدر و
مادرها مجبور ميشوند يا محل را ترك كنند
يا مطابق ميل آنها رفتار كنند .اگر پدر و مادر
در چنين شرایطی نتوانند درست رفتار كنند،
بچهها ياد ميگيرند كجا ميتوانند حرف خود
را به كرسي بنشانند .در این زمان با آرامش و
بدون عصبانیت به فرزندتان بگویید« :عزيزم! از
چیزی عصباني هستي كه اين طور داد ميزني؟»

كافي است به كودك بگوييد« :نيازي نيست
وقتي عصباني هستي با اين روش توجه من
را به خودت جلب كني .من متوجه خشم تو
ميشوم ».يعني ابتدا رفتارهاي کودک را ناديده
بگيريد و پس از آن به او اين اطمينان را بدهيد
كه متوجه خشم و عصبانيتش هستيد.
حتي اگر کودکی شروع به کتک زدن ديگران
ميكند ،دست او را بگيريد و بگوييد« :متوجه
عصبانيت تو هستم ولي داد كشيدن و کتک
زدن ديگران در قوانين ما نيست .بيا ببينيم چه
مشكلي پيش آمده كه تو عصباني شدهاي؟» اگر
كودك باز هم کتک زدن را ادامه داد ميتوان
آن را تبديل به بازي كرد و توجهش را مثال به
ضربه زدن به بالش و ...جلب و وانمود كرد
اين «زدن»ها بخشي از يك بازي است تا او
باالخره آرام شود.

برای کودک قانون وضع کنید

براي کودکان بايد از قبل قوانيني را در نظر گرفت
كه اگر مخالف آن رفتار كردند ،از بعضي چيزها
محرومشوند .یادتان باشد هنگام وضع قوانين،
هر مکانی قانون خاص خود را دارد .بنابراین
قبل از رفتن به مهماني ،پارك ،مراكز خريد
و ...يك بار ديگر قوانين را براي فرزندتان
متذكر ميشويد .اگر كودك خالف قوانين
رفتار كند ميتوان با قاطعيت او را از آنچه
كه دوست دارد ،محروم كرد .در واقع
تنبيه كودك ابتدا ناديده گرفتن و پس از
آن محروم كردن او خواهد بود .البته تا
حد امكان بايد روي رفتارهاي خوب و
درست كودك تمركز کرد و به او پاداش
داد و تشويقش كرد.
استفاده از «تايم آوت» هم روش ديگري
است كه والدين بعد از امتحان روشهاي
مختلف ميتوانند از آن استفاده كنند .در
اين روش گوشهاي از خانه را در نظر
ميگيرند و براي كودك مقرر
ميكنند كه آنجا بماند
و تا تمام شدن وقت
مشخصهمحقندارد
ازآنجاخارجشود.زمان
را میتوان مطابق سن
كودك در نظر گرفت؛

يعني به اندازه هر يك سال يك دقيقه ،مثال
براي كودك  5ساله 5 ،دقیقه در نظر ميگيرند.
توجه داشته باشيد اگر رفتارهاي كودك را با
رفتارهاي مشابه خود او پاسخ دهيد ،رفتارهاي
ناشي از خشم و لجبازياش را تقويت خواهید
کرد ،مثال وقتي كودك رفتار ناشايستي انجام
ميدهد ميتوانيد به او بگوييد حق استفاده از
تماشاي تلويزيون يا انجام بازي مورد عالقهاش
را ندارد ولي اگر ديگر آن رفتار را تكرار نكند،
روز بعد ميتواند بيشتر بازي كند .در واقع
محروم كردن همراه با داشتن انعطاف حس
بهتري به كودك ميدهد.
موضوع مهم ديگر «همسو» بودن والدين است.
اگر غير از اين باشد ،كودك متوجه ميشود مثال
اگر مادر او را از تماشاي برنامه موردعالقهاش
محروم كرده ،پدر به او اجازه ميدهد خالف آن
عمل كند ولي اگر هم پدر
و هم مادر در تصميم
گرفتهشده
براي

لجبازي يعني «لطفا مرا ببينيد» وقتي
كودك ديده نميشود ،تمام توان خود
را براي ديده شدن و توجه گرفتن
بيشتر به كار ميگيرد

فرزندشانقاطعيتداشتهباشند،كودكبهتدريج
رفتارهاي اشتباه خود را ترك خواهد كرد .برای
تشويق كودك هم ميتوانيد براي او جدولي در
نظر بگيريد و در آن بر رفتارهاي خوب كودك
تاكيد كنيد .در اين روش همه كارهاي خوبش
را مينويسيد و جلوي آنها برچسب يا ستارهاي
ميچسبانيد .با زياد شدن ستارهها و برچسبها
هم جايزهاي براي كودك در نظر ميگيريد كه
اين جايزهها ميتوانند بردن او به پارك،
سينما يا هر جاي مورد عالقهاش
باشد يا خريد هديه كوچكي
كه خود او مشخص
خواهد كرد.

ازدواج و بارداری
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گزارش «سالمت» از همایش «صرع و ازدواج»

مبتالیان به صرع میتوانند ازدواج کنند و بچهدار شوند
شاید در ذهن بیشتر بیماران مبتالبه صرع ( )epilepsyاین سواالت وجود داشته
باشد که آیا آنها هم میتوانند زندگی مشترکی داشته باشند؟ آیا میتوانند بچهدار
علیاکبر
ابراهیمی
شوند و آینده فرزندان آنها چه میشود؟ آیا این کودکان نیز به این بیماری مبتال
میشوند؟ و هزاران سوال دیگر.
در تعریف اختالل صرع میگویند که یک بیماری شایع ناشی از تخلیه ناگهانی و شدید الکتریکی
سلولهای مغزی است که در  ۵درصد جمعیت احتمال وقوع دارد .بر اساس تحقیقات ،در  75تا
 90درصد موارد افراد مبتالبه صرع اولین تشنج را در دوره کودکی یا نوجوانی تجربه کردهاند و
فقط تعداد کمی از آنها صرع در بزرگسالی را تجربه میکنند.
همچنین بر اساس آمار 70 ،تا  80درصد کودکان مصروع به داروهای ضدتشنج جواب میدهند
و درنهایت تشنج آنها از بین خواهد رفت و تنها  ۲۰درصد آنها در بزرگسالی تشنج دارند .دالیلی
از قبیل ارث ،صدمه به سر و بیماریهایی که روی مغز اثر میکنند میتوانند صرع را توجیه کنند
ولی اغلب علتی را نمیتوان یافت.
وقتی فرد مصروع تصمیم به ازدواج میگیرد ،سواالت متفاوتی در ذهن وی مطرح میشود ،ازجمله

اینکه آیا میتواند ازدواج کند؟ و آیا بیماری او به فرزندش نیز منتقل میشود؟ و چندین و چند
سوال دیگر .ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر یک فرد عادی با شرایط طبیعی بچهدار
شود ،احتمال اینکه فرزندش دچار صرع شود 1 ،تا  3درصد است .حال اگر مادری مبتالبه صرع
باشد ،به دلیل اینکه صرع ،طبیعتا اساس ژنتیکی هم دارد ،احتمال ابتالی کودک به صرع ،حدود
 ۵درصد میشود ،اما باید این نکته را هم در نظر داشت که به احتمال  ۹۵درصد مادر مصروع
کودکی سالم به دنیا میآورد و این شانس بسیار باالیی است.
بنابراین به فردی که مبتالبهصرع است توصیه میشود قبل از ازدواج ،تحت مشاوره و خصوصا
مشاوره ژنتیک قرار گیرد و طی دوران بارداری حتما تحت نظر پزشک زنان و متخصص مغز و
اعصاب باشد تا هرگونه احتمال خطر برای کودک وی از بین برود .به این ترتیب با نگاه درست و
منطقی به این موضوع ،بیماران مصروع میتوانند زندگی و ازدواج موفقی داشته باشند و فرزندان
سالمی به دنیا بیاورند .ازاینرو ،افرادی که بیماری خود را تحت کنترل دارند یا کمتر دچار صرع
میشوند ،نباید نگران ازدواج باشند .برای بررسی این موضوع همایشی با عنوان «صرع و ازدواج»
به همت انجمن صرع ایران برگزار شد که در ادامه گزارش این همایش را میخوانید.

فردی که قصد بارداری
دارد باید داروهای خود را
بهموقع مصرف کند و بیماری در این
 ٩ماه ساکت خواهد بود .خانم باردار در این
٩ماه تشنج ندارد و بارداری سالمی را پشت سر
خواهد گذاشت

احتمال ابتالی نوزاد به
اختالل صرع در مادران مبتالبه
صرع تنها  5درصد است ،درحالیکه
این امکان در افراد عادی هم  1تا 3
درصد است

مدیرعامل انجمن صرع ایران در
سیوچهارمین همایش عمومی انجمن صرع
ایران با موضوع «صرع و ازدواج» ،گفت:
«بحث ازدواج؛ چه در افراد مبتالبهصرع و
چه در افراد سالم پیچیدگیهای خاص خود
را دارد و افراد قبل از این رویداد نیاز به
مشاور دارند بنابراین نمیتوان بیماری را
دلیل پیچیدگی آن دانست».
داریوش نسبیطهرانی افزود« :باید برای بهبود
بیماران وارد جامعه شویم چراکه درمان در خود
جامعه نهفته است و به کمک آن میتوان حال
بیماران را بهتر کرد .جالب است بدانید  ٢هزار
نفر در جهان ،تاثیر استفاده از آنتیبیوتیکها را
مورد بررسی قرار دادند و نتایج این بررسی
مثبت بود چراکه این بررسیها در جامعه و
بین مردم انجام شد و به همین دلیل پزشکان
معتقدند برای بهبود حال بیماران باید وارد
جامعه شد».
وی ادامه داد« :نگاه ما به درمان باید متفاوت
باشد؛ ازدواج در بیماران مبتالبهصرع دارای
پیچیدگیهایی است ،اما باید بدانیم موضوع
ازدواج تنها در این بیماران پیچیده نیست و برای
افراد غیربیمار هم پیچیدگی دارد .البته پیچیدگی
آن در افراد مبتالبه صرع به این دلیل است که
مفهوم درستی در ذهنها نقش نبسته است».
مدیرعامل انجمن صرع افزود« :عمدتا کسانی که
بعد از ازدواج دچار مشکالت خانوادگی شدهاند،
بیمار نبودهاند و برعکس کسانی که بیمار هستند
در زندگی مشترک مشکالت کمتری دارند و
پیوند محکمتری بین زن و شوهر وجود دارد و
دیگر بیماری و صرع بین آنها مفهومی ندارد».

نسبیطهرانیگفت«:متاسفانهنگاهجامعهبهصرع
منفی است و پزشکان در معذوریت هستند که
نمیتوانند بهدرستی مطالب را بیان کنند .بحث
ازدواج؛ چه در افراد مبتالبه صرع و چه در افراد
سالم پیچیدگیهای خاص خود را دارد و افراد
قبل از این رویداد نیاز به مشاور دارند بنابراین
نمیتوان بیماری را دلیل پیچیدگی آن دانست».

علل افزایش حمالت تشنجی در
دوران بارداری

يک متخصص مغز و اعصاب هم در این همایش
گفت«:ازهر ٢هزارنفر 1،نفرمبتالبهبيماریصرع
است كه قصد بارداري دارد و بايد در اين زمينه

اطالعاتی
داشته باشد».
علی امینیهرندی
اظهار داشت« :از هر ٢
هزار نفر از کل جمعیت  1نفر
مبتالبه بیماری صرع است که قصد
بارداری دارد و باید در این زمینه اطالعاتی
داشته باشد؛ حمالت تشنج در بارداری اغلب
تغییر نمیکند و در  ٣٥درصد موارد ممکن است
حمالت تشنجی بیشتر شود».
وی« :اگر فردی که قصد بارداری دارد ،بهموقع
داروهای خود را مصرف کند بیماری در این  ٩ماه
ساکت خواهد بود و اگر خانم باردار در این  ٩ماه

تشنج نداشته
بارداری
باشد
سالمی را پشت سر
خواهد گذاشت».
این متخصص مغز و اعصاب ادامه
داد« :در موارد صرع کوتاهمدت ،احتمال
بروز عوارض جنینی کمتر خواهد بود ولی در
صرعهای طوالنی احتمال بروز عوارض جنینی
مانند سقطجنین وجود خواهد داشت .ازاینرو،
میتوان گفت یکی از علل افزایش حمالت
تشنجی در زمان بارداری افزایش سطح خونی
استروژن و کاهش آستانه تشنج است».
ویبیانداشت«:عواملهیجانیوروانی،پذیرش

کمتر داروهای ضدصرع ،اختالل در خواب،
تهوع و استفراغ و تغییر در مصرف یا جذب
دارو و تنفسهای عمیق از علل افزایش تشنج
در بارداری هستند».
امینیهرندی اضافه کرد« :شیوع تولد نوزاد مرده
و عقبافتاده در افراد مبتالبه صرع بیشتر از سایر
افراد است .اختالالت تشنج در مادران صرعی
بدون مصرف دارو  ٢درصد ،با مصرف دارو
 5/5درصد ،با مصرف  3دارو  ١١درصد و با
مصرف  ٤دارو  ٣٣درصد گزارش شده است».
این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه به نظر
میرسد احتمال نقایص جنینی در افراد مبتالبه
تشنج حدود  ٢برابر بیشتر از سایر افراد است،

نکاتیکه مبتالیان به صرع قبل از بارداری باید بدانند
دبیر علمی سیوچهارمین همایش عمومی انجمن صرع ایران هم با اشاره به نکاتی که
افراد مبتالبه صرع قبل از بارداری باید بدانند ،تاکید کرد« :احتمال اینکه جنین یا نوزاد زنانی
که مبتالبهصرع نیستند ،دچار عارضه شود  1تا  3درصد است و این آمار در زنان مصروع
به  5تا  6درصد میرسد که اختالف چندانی ندارد ولی بههرحال در دوران بارداری باید
مالحظات الزم برای این بیماران در نظر گرفته شود».
فاطمه صدیقمروستی اظهار داشت« :بیماران مبتالبهصرع میتوانند ازدواج کنند ولی باید
نکاتی را در این زمینه بهویژه قبل از بارداری مدنظر قرار دهند .افراد مبتال باید برای بارداری
درمان دارویی مناسب دریافت کنند و همسر فرد بیمار نیز حتما در مورد بیماری و داروی
آن اطالع کافی داشته باشد».
این نورولوژیست با اشاره به اینکه فرد در هر زمانی ممکن است تشنج کند ،گفت« :بر همین
اساس افراد شاغل در محل کار و دانشآموزان در مدرسه نیز باید اطالعات الزم در مورد

بیماری و دارویشان بدهند .زنان نیز قبل از ازدواج و بارداری باید این نکته را مدنظر قرار دهند».
دبیر علمی سیوچهارمین همایش عمومی انجمن صرع ایران ادامه داد« :به دلیل مسائل
فرهنگی و اجتماعی زنان مصروع نسبت به مردان بیشتر در مورد بارداری و ازدواج سوال
دارند و این مساله برای مردان در مورد محیط کاری آنهاست ولی بهطورکلی آمار ابتال به
صرع در زنان و مردان تقریبا مشابه یکدیگر است».
صدیق مروستی گفت« :کودکانی که مادران آنها مبتالبهصرع است ،نسبت به وقتی که پدرشان
صرع دارد ،احتمال دوبرابری برای ابتال به این بیماری دارند؛ یعنی ژنتیک مادر در این زمینه
قویتر از پدر عمل میکند».
وی تاکید کرد« :زنانی که مصروع هستند و قصد بارداری دارند حداقل باید یک سال قبل به
پزشک مراجعه کنند تا موثرترین و کمعارضهترین دارو را در بارداری مصرف کنند و این
موضوع بسیار قابلاهمیت است».
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تصریحکرد«:فردبایدبهوسیلهپزشکمتخصص
ویزیت شده و هدف از بارداری مشخص شود».
وی با اشاره به اینکه شانس بارداری در زنان
مبتالبه صرع  ١٥درصد کمتر از زنان سالم است،
گفت« :اگر خانم مبتالبه صرع  ٢سال تشنج
نکرده باشد ،بنا به صالحدید پزشک میتواند
داروها را کم یا آنها را قطع کند ،ولی قبل از
بارداری باید  ٦ماه تحت نظر پزشک باشد زیرا
به علت تداخل داروهای ضدصرع توصیه به
شروع درمان تکمیلی با اسیدفولیک  3ماه قبل
از بارداری میشود».
امینی هرندی افزود« :کنترل دارویی در بارداری
باید هر  1تا  ٢ماه انجام گیرد و در صورت
تکرار حمله تشنج باید با فاصله کمتر انجام
شود .رژیم غذایی مادر در این دوران بسیار مهم
است چراکه توانایی فرد اهمیت دارد و به بهبود
وضعیت جسمی و روانی بسیار کمک میکند».
این متخصص مغز و اعصاب در پایان یادآوری
کرد« :خانمی که مرتب تهوع و استفراغ دارد
ممکن است نیاز به تغییر دارو داشته باشد .تهوع
و استفراغ ممکن است عفونت شکمیباشد که
باید فوری به پزشک مراجعه کند .نوزاد ممکن
است با بیماری صرع به دنیا بیاید که این مشکل
به دلیل مصرف داروهاست و ممکن است نوزاد
دچار مشکالتی مانند نقص در سیستم عصبی یا
ستون فقرات شود».
گفتنی است ،سیوچهارمین همایش عمومی
انجمن صرع ایران سوم آبان  97در سالن سینما
ایران برگزارشد و عالوه بر پزشکان و متخصصان
این حوزه ،بیماران ،خانوادهها و عموم مردم هم
در آن حضور داشتند.
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فناوریهایپزشکی

شماره ششصدونودودو بیستوشش آبان نودوهفت

نوآوریهای فناوریهای پزشکی در آستانه سال 2019

از لباس هوشمند تا لوزالمعده مصنوعی
متخصصان پزشکی همواره در تالشند جان انسانها را در سراسر جهان نجات ببخشند .دانش و مهارتهای پزشکی همراه با نوآوریهای پزشکی که
گاهی به سختی میتوان خلق آنها را باور کرد و اختراعات معجزهگر چیزی نیست که امروزه دستنایافتنی به نظر برسد.
ترجمه:
سیما اخالقی نجات جان انسانها ،پیشگیری از اشاعه بیماریها ،تشخیص بیماریها با دقت و سرعت بیشتر و باالخره مراقبتهای بهداشتی بهتر حاصل پربار اختراعات
و فناوریهای پزشکی در جهان امروز ماست و در این میان صنایع به سرعت در حال تغییر هستند .بیماری که روزگاری علم پزشکی در برابر آن به زانو
درمیآمد و از درمان آن عاجز بود ،اکنون با جراحی ساده یا دارو به آسانی بهبود مییابد اما هرگز نباید تغییرات شگفتانگیزی را که متخصصان علم پزشکی برای
حفظ سالمت انسانها و داشتن زندگی بهتر آنها ایجاد کردهاند ،فراموش کنیم.
نمونههایی که در ادامه آورده میشود ،شمهای از تغییرات بزرگی است که در دنیای پزشکی امروز ما ایجاد شده و یا حال انجام است.

وسیلهای برای تشخیص سریع وجود باکتری

تبخیر عرق بدن توسط
باکتریها با ایجاد منافذی
در لباس ورزشکاران

متخصصان مهندسی زیستی
پارچهای را اختراع کردند
که دارای میلیونها باکتری
است و موجب تخلیه عرق
بدن و در نتیجه خنک شدن
بدن فرد هنگام فعالیتهای
فیزیکی میشود.
فکر اختراع چنین پارچهای
در سال  2013میالدی کلید
خورد .یکی از متخصصان در یک
جلسه سخنرانی که توسط موسسه
علوم تکنولوژی دانشگاه ماساچوست
برگزار میشد ،حضور یافت .موضوع سخنرانی
«باسیلوسها» (باکتریهایی که در خاک و گیاهان یافت میشود) بود که چگونه در برابر
رطوبت چروک میشوند .همین نکته جرقه این ایده را در ذهن آنها زد که اگر میتوانستند
پارچهای بسازند که حاوی چنین باکتریهایی باشد و به محض تماس با رطوبت عرق
بدن ،حجیمتر شده و در نتیجه رطوبت را تهویه کنند .نتایج مطالعات آنها نشان داد استفاده
از باکتری فعال موثرتر ا ز هاگ آن است (وقتی باکتری به حالت دفاعی درمیآید ،دور
خود دیواره سلولی قوی ایجاد میکند و متابولیسم باکتری به شدت پایین میآید در این
ل هاگ است) .به عالوه باکتریهای فعال را به راحتی میتوان تکثیر
حالت باکتری به شک 
کرد ،به طوری که در عرض یک شب یک باکتری به میلیونها باکتری تبدیل میشود.
هدف پژوهشگران این بود که در دوطرف لباس بهخصوص ورزشکاران دو الیه از این
باکتریها را قرار بدهند .تا مادامی که فرد عرق نکند ،آنها غیرفعال هستند اما زمانی که بر
اثر فعالیت بدن ورزشکار عرق میکند ،باکتریها فعال میشوند و منافذی روی لباس باز
میکنند تا عرق بدن فرد تبخیر شود .به همین منظور آنها با استفاده از تکنولوژی سهبعدی
پارچهای را تولید کردند که یک الیه از باکتری در هر دو طرف پارچه قرار داشت .به
این ترتیب لباس نسبت به رطوبت بدن و هم رطوبت بیرون عکسالعمل نشان میدهد
و در صورتی که پارچه لباس از یک جهت در معرض رطوبت قرار بگیرد ،مثال وقتی که
فرد ورزش میکند و هوای اتاق خشک است ،پارچه لباس به دلیل مرطوب شدن از یک
طرف به داخل کشیده نمیشود و چین نمیخورد .ضخامت این الیه باکتریایی بین  1تا
 5میکرون است؛ یعنی ضخامتی برابر با ضخامت گلبول قرمز خون یا یکپنجم ضخامت
یک تار موی انسان .باکتری  Bacillus subtilisبرای این منظور مورد استفاده قرار گرفت.
بیشترین الیه باکتریایی در قسمتهایی از بلوز قرار داده شد که روی بدن در محلی
قرار میگیرد که بیشترین مقدار غدد عرق بدن قرار دارند .نتیجه آزمایش بسیار موفقیت
آمیز بود .تعدادی از افراد داوطلب این بلوز را پوشیدند و روی تردمیل رفتند و شروع
به دویدن کردند .بعد از  5دقیقه باکتریها فعال شد و با منبسط شدن منافذ پارچه را باز
و عرق بدن فرد دونده را تخلیه کردند ،در نتیجه فرد دونده احساس میکرد که بهرغم
دویدن شدید بدن او کامال خنک باقی مانده و لباس وی بر اثر عرق بدن خیس نشده بود.

افشانههای تنفسی هوشمند

اسپریهای تنفسی گشادکننده برونش و
کورتیکواستروئیدی داروهای اصلی
آسم هستند .کورتیکواستروئیدها
التهاب ریه را کنترل میکنند و
داروهای گشادکننده برونش هنگام
حمله آسم راه تنفس را باز میکنند.
اگر این اسپریها درست استفاده
شوند ،موثر هستند اما تقریبا بالغ
بر  94درصد بیماران روش درست
استفاده از این داروها را نمیدانند .از
سوی دیگر مطالعات نشان داده بیماری
 50درصد بیماران آسمی بهرغم استفاده از
دارو به خوبی کنترل نمیشود .همه این شواهد
محققان را به این باور رسانده روشهای فعلی خیلی
کارآمد نیست و باید از روشهای نوین دیگری استفاده کرد تا بیماران درمان کافی و
مناسب را دریافت کنند.ساخت اسپری هوشمند پاسخی مناسب به این نیاز است.
این وسیله به گونهای طراحی شده که زمان استفاده از اسپری را ثبت میکند ،زمان
استفاده از دارو را به بیمار یادآوری میکند و او را ترغیب به استفاده درست
از دارو میکند و اطالعات مربوط به استفاده بیمار از دارو را جمعآوری
میکند .هر زمان که بیمار از دارو استفاده میکند ،دستگاه تاریخ ،ساعت و
مکان استفاده از دارو و اینکه آیا دوز درست استفاده شده را ثبت میکند.
اطالعات جمعآوریشده از طریق یک برنامه به تلفنهمراه بیمار یا پزشک
معالج وی فرستاده میشود و به این ترتیب پزشک متوجه زمانهای حمله
آسم و چگونگی رعایت برنامه درمانی توسط بیمار میشود.
در مطالعهای که محققان پیرامون میزان کارآمدی این دستگاه انجام دادند،
دریافتند بیماران میزان کمتری دارو استفاده کردند ،تعداد حملههای آسم کمتری
داشتند و طی  12ماه بیماری آنها روی هم رفته بیشتر تحت کنترل درآمده بود.

محققان مهندسی زیستی دانشگاه «مک گیل» کانادا ،وسیلهای را اختراع کردند که به سرعت
میتواند وجود باکتریهای کشنده را شناسایی کند .عفونتهای باکتریایی مانند مننژیت،
ذاتالریه و حصبه عالئمی مشابه سایر بیماریهای ویروسی دارند .رشد باکتریها بسیار
سریع است و در زمان کوتاهی میتوانند به جمعیت بزرگی تبدیل شوند و از سوی دیگر
با ابزارهایی که اکنون در آزمایشگاهها وجود دارد برای تشخیص آزمایشگاهی نیاز به چند
روز وقت است که متاسفانه طی همین چند روز باکتری میتواند بسیار رشد کند .هر سال
عفونتهای باکتریایی علت مرگ  700هزار نفر درجهان هستند .وسیل ه تراشه مانندی
که محققان این دانشگاه ساختهاند این امکان را فراهم میآورد که در نمونههای کوچک
وجود باکتری و رشته باکتریهایی که به آنتیبیوتیک مقاوم هستند به سرعت و با دقت
باال شناسایی شوند و به سرعت مورد درمان قرار گیرند .محققان محفظهای را بر اساس
علم نانو طراحی کردند که سطح آن از جنس خاصی ساخته شده و ناهموار است .این
سطح شامل فضاهای سهبعدی متعددی است .ضخامت هر یک از این فضاها یکدهم
ضخامت یک تار موی انسان و حاوی محلول کشت است و طراحی خاص آن این امکان
را فراهم میآورد که یک باکتری را به تنهایی در این فضا به دام بیندازد.
این تراشه به محققان کمک میکند ظرف چند دقیقه وجود باکتری زنده E.coliرا تشخیص
دهند و وجود باکتری استافیلوکوک مقاوم به آنتیبیوتیک «متی سیلین» را شناسایی و طی
یک ساعت از آن تصویربرداری کنند .تراشه در  93درصد موارد موفق عمل کرد .یکی
از محققان میگوید« :ما ابتدا محلول کشت را به فضاهای داخل محفظه تزریق میکنیم.
به محض اینکه باکتری در تماس با این محلول قرار
میگیرد ،به آن میچسبد .سپس با استفاده از یک
میکروسکوپ ما میتوانیم باکتریها را به
صورتتکتکمشاهدهکنیم.اینروش
به ما اجازه میدهد ظرف چند دقیقه
برآوردکمیتیازباکتریهاارائهبدهیم».
وی اضافه میکند« :یکی از موارد
استفادهازاینتراشهدرصنایعغذایی
استکهنیازمندآنیمبهسرعتوجود
آلودگیغذاییراشناساییکنیم.تولید
این وسیله ابدا کار پیچیدهای نیست اما
مهمترین نکته این است که بتوانیم این
وسیله را به آزمایشگاهها بیاوریم».

داروهای هوشمند برای درمان آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمنی است که به غضروف درون مفاصل آسیب
میزند و میتواند باعث تخریب خود مفصل یا حتی معلولیت فرد شود .بیماری
در نوع حاد خود میتواند ارگانهای داخلی بدن را تخریب کند و منجر به التهاب
عروقی و در نهایت مرگ زودرس بیمارشود.
در سال  2016میالدی محققان دانشگاه ییل مکانیسم ژنتیکی را که خطر ابتالی فرد
را به این بیماری باال میبرد ،شناسایی کردند.
آنها بر این باورند با استفاده از داروهای مشخصی میتوان ژن عامل بیماری را
هدف گرفت و سرکوب کرد.
این داروها مانند داروهای خاصی که سلولهای
سرطانی را هدف قرار میدهند میتوانند
مستقیم روی ژنهایی که استعداد
ایجاد بیماری را دارند و ناحیه
سلولی مبتال اثر بگذارند.
در نتیجه بیماری به شکل
خفیفتر درمیآید و عالئم
بیماری بهبود مییابد و احتماال
جلوی تخریب مفصل گرفته
میشود .این راهبرد درمانی از
فردی به فرد دیگر تفاوت دارد
زیرا افراد از نظر زیستی با یکدیگر
تفاوت دارند.

لوزالمعده مصنوعی

هر ساله کارخانههای
فناوری پزشکی سخت
تالش میکنند به
گونهای دیابت را به
زانو درآورند و این
چرخه پایانناپذیر
کنترل قند و اضافه
یا کم کردن قند
مصرفی بیماران
دیابتی را متوقف کنند.
اکنون با پیشرفتهایی
که حاصل شده و ساخت
لوزالمعده مصنوعی ،رسیدن به
اینآرزوچنداندوربهنظرنمیرسد.
این سیستم که مانند یک کمربند استفاده
میشود به صورت خودکار میزان قندخون را تنظیم میکند ،به این ترتیب که
قطعهای زیر پوست بیمار قرار داده میشود که حاوی انسولین است.
پس از اینکه دستگاه سطح قندخون را اندازهگیری کرد ،در صورت نیاز ،بالفاصله
انسولین از طریق این قطعه زیر جلدی آزاد میشود ،در نتیجه به جای اینکه بیمار
هر روز به صورت روتین یک دوز مشخص انسولین را تزریق کند ،این دستگاه در
صورت نیاز بدن انسولین آزاد میکند و در نتیجه قندخون همواره ثابت باقی میماند.
تمامی این اطالعات از طریق برنامه الگوریتم به تلفنهمراه بیمار فرستاده میشود.
این دستگاه در سال 2016میالدی تایید سازمان غذا و داروی آمریکا را دریافت کرد.
دکتر مایک ،یکی از استادان دانشگاه ویرجینای آمریکا میگوید« :بیماران فقط
میخواهند از میزان قندخون خود مطلع باشند و وقت و انرژی کمتری را صرف
کنترل قندخون کنند .آنها میخواهند به آن فکر نکنند اما ما هنوز تا رسیدن به این
نقطه راه درازی در پیش داریم».

یک خواب آرامشبخش

قطع تنفس هنگام خواب گریبانگیر22
میلیون نفر در سراسر جهان است و
میتواند منجر به پرفشاری خون،
بیماریهای قلبی و سکته مغزی
شود .درمان متداول آن استفاده
از دستگاه تنفس مصنوعی است
که شامل یک مخزن اکسیژن و
ماسکیاستکهفردهنگامخواب
روی صورت خود میگذارد اما
استفاده از این ماسک خود مشکل
دیگریبرایبیمارهنگامخوابیدنایجاد
میکند و بیمار نمیتواند به راحتی بخوابد.
به همین دلیل هم است که حدود  40درصد
این افراد از استفاده از این دستگاه خودداری میکنند .همین نکتهها محققان را بر آن
داشت تا یک ایمپلنت بسازند تا مشکل این بیماران را که قادر به تحمل ماسک هنگام
خواب نیستند ،برطرف کند .این ایمپلنت برای کسانی که خواب خوبی ندارند مانند
یک پیسمیکر عمل میکند .ایمپلنت توسط یک پچ که فرد هنگام خواب روی صورت
خود قرار میدهد کنترل میشود و راههای تنفسی فرد را هنگام خواب تحریک میکند
و آنها را باز نگه میدارد .آزمایشهای کلینیکی که روی این دستگاه انجام شده بسیار
موفقیتآمیز بوده و مهمتر اینکه استفاده از آن برای فرد به مراتب راحتتر از استفاده از
دستگاه تنفس مصنوعی است .یکی از محققان میگوید« :این وسیله جای دستگاه تنفس
مصنوعی را خواهد گرفت و  50تا  70درصد بیماران حتما این وسیله را انتخاب خواهند
کرد .از سوی دیگر این وسیله این امکان را فراهم میآورد که همسران بتوانند دوباره در
یک اتاق بخوابند زیرا دستگاه تنفس مصنوعی موجب جدایی همسران شده است».

ریه مصنوعی امیدی تازه برای بیماران منتظر پیوند ریه

یک ماه پیش خبر ساخت اولین ریه مصنوعی امید تازهای را به بیش از یک هزار انسانی هدیه داد که در آمریکا در انتظار پیوند ریه هستند .دکتر «نیکالس» از دانشکده
پزشکی دانشگاه تگزاس که همراه با تیم تحقیق خود  15سال وقت صرف این پروژه کردهاند ،میگوید« :ما برای اینکه موفق شویم باید دیدگاه خود را عوض میکردیم.
ما متوجه شدیم برای ساخت یک ریه مصنوعی ابتدا باید عروق خونی آن را بسازیم ،عروق ریزی که برای تبادل اکسیژن ضروری هستند .ابتدا ما فکر میکردیم اول
باید ریه را بسازیم ،بعد به ساخت عروق خونی بپردازیم که اشتباه بود ».آنها ابتدا با استفاده از ریه یک خوک یک داربست پروتئینی تهیه کردند .ریه خوک با استفاده
از مواد ضدعفونیکننده و قندی کامال شسته شد تا هیچ اثری از سلولهای خونی روی آن نباشد و در نتیجه تنها ساختار پروتئینی آن باقی ماند .سپس محققان
داربست پروتئینی را در محفظهای قرار دادند و به تدریج عوامل رشد را به آن اضافه کردند و سپس سلولهای بنیادی خوک گیرنده پیوند و سایر ذرات مغذی
را در داربست قرار دادند و سپس داربست را به مدت  30روز در یک رآکتور زیستی گذاشتند .پس از پیوند این داربست پروتئینی به بدن خوک ،بدن وی هیچ
واکنش معناداری در جهت رد پیوند نشان نداد .محققان متوجه شدند عروق خونی و مویرگها هم کمکم تشکیل شدند .محققان با مشاهده نتایج بسیار هیجانزده
هستند و معتقدند هنوز کار زیادی هست که باید انجام دهند .آنها میگویند ما باید دوباره پیوندی مشابه این انجام دهیم و خوک را  6ماه تا  1سال به مزرعه بفرستیم
سپس خوک را به آزمایشگاه بازگردانیم و ریه طبیعی او را از کار بیندازیم تا ببینیم آیا او میتواند با کمک این ریه مصنوعی که به بدن او پیوند خورده ،نفس بکشد؟
دکتر «نیکالس» میگوید« :ما از این تحقیق موارد زیادی یاد گرفتیم .اکنون میدانیم که چه کنیم تا نتایج بهتری به دست بیاوریم .در حال حاضر از این ریه برای انسان
نمیتوان استفاده کرد اما امیدواریم در آینده نزدیک آن را عملی کنیم».
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پای صحبتهای دکتر خسرو جامهبزرگی متخصص مغز و اعصاب درباره شبهتشنج

تشنجهایی که واقعی نیستند!
«دلم درد میکند و نمیتوانم
به مدرسه بروم ».این جمله
نیلوفر
جامهبزرگی
آشنایی است که شاید برخی
از ما نیز در دوران کودکی
از آن استفاده کرده باشیم .نوع پیشرفتهتر آن
هم نقشی است که بسیاری از سربازان برای
مرخصی گرفتن و دور بودن از شرایط شاید
سخت پادگان از آن استفاده میکنند .گاهی
فردی آگاهانه و برای به دست آوردن نفع مادی
یا کسب امتیاز ادعا میکند بیمار است .به طور
حتم هیچکس از فرد بیمار انتظار ندارد که کار
کند ،غذا درست کند یا فعالیت دشواری انجام
دهد اما همه بیمارانی که عالئم ظاهری بیماری
بدون عالئم پزشکی مشخصشدهاشندارند
را نباید به یک چشم دید .ما با گروهی از
بیماران روبرو هستیم که خودشان هم نمیدانند
ازلحاظفیزیکیبیمارنیستندوکامالناخودآگاه
عالئم بیماری را بروز میدهند و البته درد هم
میکشند .به طور حتم دردهای روانی که در
گذشته تحمل کردهاند ،اکنون سر باز کردهاند
و در جسمشان فریاد میزنند .شبهتشنج هم در
این گروه از بیماریها جا میگیرد .بیماری که
عالئمی شبیه تشنج دارد اما مشکالت عصبی
مشهودیندارد،جزواینگروهاست.دکترخسرو
جامهبزرگی ،متخصص مغز و اعصاب و عضو
هیاتعلمی دانشگاه تهران تاکید میکند نباید
تصور کنیم این افراد به طور خودخواسته قصد
فریب ما را دارند و باید این افراد را نیز مهربانانه
بهعنوانبیماربپذیریموبهدرماندردشانکمک
کنیم .او در ادامه درباره صرع کاذب و عالئم و
درماناش بیشتر توضیح میدهد.
 :به طور کلی صرع کاذب چیست؟
بهتراستابتداکمیدربارهتشنجبگویمتاموضوع
به درستی روشن شود .در بیماری تشنج گروهی
از نورونها یا سلولهای عصبی در قسمتی از مغز
دچار اختالل یا به طور دقیقتر دچار تخلی ه یا دیس
شارژهایالکتریکیناگهانیمیشوندومشکالتی
ایجاد میکنند .این تخلیه ممکن است در همان
ناحیه از مغز بماند یا در قسمتهای مختلف مغز
پخش شود .قسمتهای گوناگون مغز وظایف
مختلفی برعهده دارند و با توجه به تظاهرات
تشنجها در قسمتهای مختلف عالئمی در بدن
ایجاد میشوند ،مثال در تشنج واقعی اگر اختالل
در قسمت حرکتی مغز ایجاد شود ،مشکالت
حرکتی نیز به بیماری اضافه میشود و ممکن
است همراه با نشانههای لرزش صدا و خروج
کف از دهان و انحراف چشمها و قفل شدن فک
باشد اما در تشنج ظاهری عالئم همسو با مشکل
ایجادشدهدرمغزنیستوفقطعالئمظاهریبدون
اختالل مغزی ایجاد میشود .زمانی که تشنجهای
واقعی تکرارشونده رخ بدهند ،فرد دچار صرع
شده است .صرع کاذب ،یا همان تشنج کاذب یا
شبهتشنج اصطالحی است که در آن فرد از نظر
ظاهری عالئم بیماری تشنج دارد ،در حالی که
در مغز هیچ نشانی از امواج مشخصشده بیماری
تشنجنیست.
 :تشخیص نادرست بیماری چه
مشکالتی ایجاد میکند؟
مصرف داروهای تشنج عوارض دارد و ممکن
است بیمار بیدلیل ماههای زیادی از آنها استفاده
کند .به همین دلیل باید بتوان به درستی و در زمان
مناسب تشخیص داد کدام بیمار تشنج واقعی
یا کاذب دارد .از نظر عالئم بالینی هیچ نشانه
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قطعیای وجود ندارد تا بتوان ادعا کرد فرد دچار
تشنج واقعی است یا کاذب.
 :پس تشخیص قطعی چگونه انجام
میشود؟
تشخیصقطعیبیماریازطریقویدئو،ایایجی
مانیتورینگاست.ایایجیهماننوارمغزیاست
اما در شیوه ویدئو ایایجی مانیتورینگ بیمار را
در اتاقی قرار میدهند و الکترودهای نوار مغزی را
به او وصل میکنند .همزمان از مقابل یک دوربین
فیلمبرداری هم بیمار را رصد و حرکاتاش را
ثبت میکند .بیمار ساعاتی را برحسب نیاز در اتاق
باقی میماند تا حمله به او دست بدهد و توسط
دستگاههای ویدئو و نوار مغز او ثبت شود .به تبع
اگر فرد دست و پا بزند اما در نوار مغز او خبری
از عالئم نباشد ،به راحتی و با قطعیت میگوییم
دچار صرع کاذب است.
 :با این تفسیر به سادگی میتوان با
دستگاهی حکم قطعی درباره نوع بیماری داد.
البته نکته مهمی وجود دارد که نمیتوانیم به طور
قطعی بگوییم هر فردی که دچار تشنج کاذب
است ،به طور حتم مبتال به تشنج واقعی نمیشود.
در گذشته کارشناسان معتقد بودند حدود  40یا
 50درصد افرادی که تشنج کاذب دارند دچار
حمالت تشنجی واقعی هم میشوند اما مقاالتی
که به تازگی به چاپ رسیده این میزان را کمتر و
حدود  15درصد میداند؛ یعنی  15درصد افرادی
که به تشنج کاذب مبتال میشوند ،دچار حمالت
تشنج واقعی نیز میشوند .پس هنگام تشخیص
پزشک باید به دقت درباره بیمار و عالئمی که به
آن مبتالست ،جستجو کند .بیمارانی که دچار هر
دو تشنج کاذب و واقعی هستند ،عالئم متفاوتی
در زمان بروز تشنجها دارند .یافتن پاسخ این سوال
که بیمار همیشه با یک شرایط و عالئم دچار تشنج
میشود یا نه ،به تشخیص درست کمک میکند.
 :این بیماری بیشتر در کدام افراد دیده
میشود؟
صرع کاذب به میزان بیشتری در خانمها دیده
میشود و در واقع 70درصد این بیماران را خانمها
تشکیل میدهند .گاهی اطرافیان باور دارند که فرد

بیماراینحرکاترابهطورعمدیواختیاریانجام
میدهدکهایننگاهممکناستباعثآزاربیماران
مبتال به شبهصرع شود .این باور کامال اشتباه است.
واقعیت این است که این افراد به طور خودآگاه
این کارها را انجام نمیدهند و ادا درنمیآورند پس
نباید از سوی اطرافیان قضاوت شوند .در بیشتر
موارد فرد نمیداند دچار صرع کاذب است .البته
درصد بسیار کمی از افراد به طور ارادی برای به
دست آوردن اهدافی خود را به بیماری میزنند و
تقلیدمیکنند،مثالسربازیبرایمرخصیگرفتن
یا فردی برای جلب توجه نقش بازی میکند که
تعداد این افراد بسیار ک م است.
 :چرا بدون اینکه فرد دنبال دریافت
نتیجهای باشد ،ناخودآگاه دچار این بیماری
میشود؟
بیشتر پای مشکالت روانی در میان است .خانمها
اغلب احساسی و شاید آسیبپذیرتر از آقایایان
هستند و شاید به همین دلیل باشد که بیماری
بیشتر خانمها بروز میکند .افرادی که تحت تاثیر
انواع مشکالت اجتماعی ،خانوادگی و آزارهای
جنسی قرار میگیرند یا کسانی که همه امیال و
خواستههای درونی خودشان را مدتی سرکوب

میکنند،بادردهایانباشتهشدهدرونیروبروهستند
کهیکیازراههاییکهاینعالئم،غیرارادیخودشان
رانشاندهند،همینتشنجهایکاذباست.گاهی
نیزآسیبهاییازجنستصادف،ضربهودعواهای
شدید میتوانند زمینهساز بروز این بیماری باشند.
:گفتیدکهاینبیماریبیشتردرخانمها
بروز میکند ،آیا سن خاصی برای مبتال شدن
به آن نیز وجود دارد؟
بیماری ممکن است در هر سنی رخ دهد .البته به
طور حتم این بیماری در کودکان  2یا  3ساله اتفاق
نمیافتد اما سن بروز آن هم تنها در بزرگساالن
نیست و ممکن است حتی در بچههای  6یا 7
ساله هم رخ دهد ،مثال بچههایی که مشکالتی
در خانواده مانند دعوا با برادر و خواهر یا ارتباط
نادرستباوالدیندارند.حتیممکناستکودکانی
که در مدرسه دچار آزارهایی هستند و دلشان
نمیخواهد به مدرسه بروند گرفتار این بیماری
شوند اما شبهصرع بیشتر در دوران نوجوانی و
میانسالی دیده میشود.
 :بهطور بالینی چه عالئمی مخصوص
شبهتشنجاست؟
نشانههاییبرایتشخیصبالینیشبهتشنجوجود

عالئمشبهتشنج
حمالتدرمکانهاییکهافراددیگریحضوردارند،رخمیدهد.
بروزعالئمشدتوضعفدارد،مثالیکیازعالئمبروزمیکند.
بعد از شدت عالمت کاسته میشود و دوباره شدت میگیرد.
فرد حین حمالت چشماناش را میبندد و اگر هم بخواهیم
چشمانشان را باز کنیم ،با مقاومت روبرو میشویم.
حرکت سر به طرفین ،به این معنا که سر را تندتند به طرفین
حرکت میدهند.
ناحیه کمر یا ناحیه نشیمنگاه را محکم باال میآورند و به زمین،
تخت یا هرجایی که دراز کشیدهاند ،میکوبند.
در گذشته پزشکان بر این باور بودند گاز گرفتن زبان نشانی
از تشنج واقعی است و ادعا میکردند به دلیل دردناک بودن این
حادثه کسی نمیتواند به طور عمد زباناش را گاز بگیرد اما در

تشخیص تشنج در
مرحله اول بالینی است
اما نوار مغزی به قطعی
شدن تشخیص کمک
میکند .توصیه میشود
هر فردی که دچار تشنج است نوار
مغزی بگیرد و همانطور که گفتیم در
افرادی که دچار شبهتشنج هستند،
این نوار مغز سالم است

دارد؛برخیعالئمهمبینهردوبیماریمشترکاند
و گروهی دیگر نیز در بیمار دچا ر تشنج واقعی
اتفاق میافتد که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد
اما درنهایت پزشک باید با معاینه دقیق هر بیمار
نظر قطعی درباره بیماری بدهد.
:پساینگونهکهپیداستافرادممکن
است با عالئم متفاوتی دچار حملههای تشنجی
شوند.
بله ،درست است اما میتوان افراد دچار تشنج را
به  3گروه عمده تقسیم کرد؛
گروهاول،دچارحرکاتلرزشیمیشوندوبدنشان
تندتند میلرزد ،درست مانند افرادی که دچار
تشنجواقعیاند.
گروه دوم ،بدنشان کامال بیحرکت و شل اما
چشمانشان بسته است و اگر آنها را صدا کنید به
هیچ عنوان چشمانشان را باز نمیکنند و جوابی
هم نمیدهند.
گروه سوم ،بدنشان کامال سفت است ،بدون اینکه
با حرکت یا لرزشی همراه باشد.
 :کمی درباره درمان توضیح دهید.
ابتدابهتراستدوبارهتاکیدکنمنبایدباتوجهبهعالئم
نتیجهگیری کنید که بیمار به طور عمد این کارها را
انجام میدهد .گاهی در برخی مراکز درمانی برای
حل مشکل بیماران از دارونماها استفاده میکنند
که این کار شیوه درستی نیست و این افراد از نظر
روانی بیشتر سرکوب میشوند .مشکل بیماران
باید به طور ریشهای حل و آسیبشناسی شود
تا بتوانند پس از پیدا شدن مشکل از داروهای
مناسب استفاده کنند .اگر فردی فقط شبهتشنج
داردوهیچگاهدچارتشنجهایواقعینمیشود،به
طور حتم نباید از داروهای ضدتشنج استفاده کند
و این داروها درمان او نیست .اگر بیماری بعد از
مراجعه به پزشک و استفاده از داروهای ضدتشنج
بهبود نیافت ،یکی از علل ممکن است ابتالی او به
شبهتشنج باشد .هرچقدر برای این افراد داروهای

منابع و کتابهای امروزی بر این نکته تاکید شده افرادی که
شبهتشنج دارند نیز میتوانند زبانشان را گاز بگیرند.
تفاوت در نوع گاز گرفتن زبان وجود دارد؛ افرادی که تشنج
واقعی دارند ،معموال طرفین و کنارههای زبان و افرادی که
شبهتشنج دارند ،معموال نوک زبان را گاز میگیرند.
در شبهتشنج فرد بیهوش نیست .بیماران دچار شبهتشنج
مدعی هستند میتوانند حرفهای اطرافیان را بشنوند اما قادر
بهپاسخگویینیستند.
افرادی که شبهتشنج دارند ،قادرند در شرایطی به خواست
خود دچار حمالت شوند و یکی از راههایی که پزشک میتواند
برای شناخت بیماری از آن استفاده کند ،این است که از بیمار
میخواهد برای تشخیص بهتر یا انجام تست پزشکی تشنج
کند و بیمار هم این کار را انجام میدهد ،مثال پزشک از بیمار
میخواهد نفسهای عمیق پیاپی بکشد و در همین حین بیمار

ضدتشنج تجویز شود اثری ندارد چون مشکل
مغزی وجود ندارد که بخواهد درمان شود .پس
اینبیمارانبایدبهروانپزشکیاروانشناسارجاع
داده شوند و با پیگیری درمانهای روانشناسی و
در صورت نیاز داروهای مرتب با مشکل روانی،
اوضاع را بهبود ببخشند.
 :انجام نوار مغز برای همه افراد با
عالئم تشنج ضروری است؟
تشخیص تشنج در مرحله اول بالینی است اما نوار
مغزی به قطعی شدن تشخیص کمک میکند.
توصیه میشود هر فردی که دچار تشنج است نوار
مغزی بگیرد و همانطور که گفتیم در افرادی که
دچار شبهتشنج هستند ،این نوار مغز سالم است.
 :آیا بهتر این است به بیمار بگوییم
تشنجهایش واقعی نیست؟
نباید به بیمار بگوییم؛ «تو مشکلی نداری» با این
حرف اعتماد بیمار به پزشک از بین میرود .بیمار
مشکل و نشانههایی از بیماری در خود میبیند
و به دنبال این پاسخ است که «چرا این حاالت
برای من پیش میآید؟» بنابراین بهترین کار این
است که با بیمار به گونهای رفتار کنیم تا بتواند
مسائل روانیاش را بیان کند .او بیش از همه نیاز
دارد که پزشک به حرفهایش گوش بدهد تا
بتواند مشکالتی که نمیتواند به درستی با کسی
در میان بگذارد را بیان کند .پس بهتر است ابتدا
با پذیرش بیماری و مشکل بیمار به او بگوییم؛
«شما نشانههایی از بیماری داری اما مشکلات
جسمی نیست و مسائل روانی است که به این
شکل خودش را نشان میدهد».
 :آیا توجه بیش از اندازه به بیماران
مبتال به شبهتشنج ممکن است باعث پیشرفت
یا تشدید بیماری شود؟
تا حدودی بله ،وقتی فردی دچار تشنج میشود،
با توجه زیادی از طرف اطرافیان روبرو میشود و
سیلعظیمیازتوجهاتبرایحمایتازاوجاری
خواهدشد.اطرافیانمعموالدستپاچهمیشوندکه
شیئی الی دندان بیمار بگذارند یا به او کمک کنند.
اگر تشخیص قطعی برای شبهتشنج داده شد ،ما
این توصیه را بدون حضور بیماران به همراهان
میکنیم که زمانی که بیمار دچار حمالت میشود
نیازی نیست درست همان موقع به میزان خیلی
زیادی به او توجه کنید زیرا توجه زیاد میتواند
عامل تقویتکننده برای بیمار باشد .بهتر است
همراهان همه توجه خود را برای زمان هوشیاری
بیمار نگه دارند و در زمانی که حالت عادی دارد
به او اهمیت بدهند تا بتواند مشکالت فروبلعیده
روانی خود را تخلیه کند.

در ذهن دارد که باید تشنج کند و دچار حمله میشود.

عالئممشترک

کبودی صورت و خروج کف از دهان میتواند در هر دو
مورد شبهتشنج و تشنج واقعی رخ دهد.
قفل شدن دهان نیز ممکن است در هر دو نوع بیماری رخ دهد.

عالئم مهم تشنج واقعی

تشنج واقعی به طور خودخواسته اتفاق نمیافتد و اگر پزشک
از بیمار بخواهد که برای بررسی بهتر تشنج کند ،او قادر به این
کار نیست.
نشانههایی مانند بیاختیاری ادرار بیشتر در تشنج واقعی دیده
میشود.
بعد از تشنج واقعی فرد دچار خوابآلودگی میشود.

پوسترسالمت

شماره ششصدونودودو بیستوشش آبان نودوهفت

1

کاری

ادویه «کاری» در واقع ترکیبی از چند ادویه است که در آشپزی هندی کاربرد
دارد و نماد غذاهای این کشور است .البته نوعی برگ خوراکی با این نام نیز در
آشپزی سریالنکا و جنوب هند استفاده میشود که متفاوت از ادویه کاری
است .زردچوبه و زنجبیل عامل رنگ کهربایی آن است و همراه با زیره ،هل،
دانههای گشنیز و شنبلیله ،فلفل و خردل طعم بسیار مطبوعی پیدا میکند
که رنگ آن با توجه به میزان ترکیبات اولیه از زرد کمرنگ تا سبز متغیر
است .معموال ادویه کاری به شکل آماده خریداری میشود اما اگر قصد
تهیه آن را در منزل دارید ،کافی است نسبت ترکیبات اولیه آن را بدانید؛ به
این ترتیب که یک قاشق سوپخوری زردچوبه 3/4 ،قاشق سوپخوری
دانه گشنیز 3/4 ،قاشق سوپخوری زیره 1/2 ،قاشق سوپخوری دانه
فلفل و همین مقدار دانه خردل ،دانه شنبلیله و پودر زنجبیل را با هم مخلوط
کرده و آسیاب کنید .جالب است بدانید کاری به شکل پودر و خمیر استفاده
میشود که معموال در تایلند نوع خمیری آن کاربرد دارد اما هندیها پودر کاری
را میپسندند .یادتان باشد خمیر کاری را حتما باید در یخچال نگهداری کرد اما
پودر آن قابلیت ماندگاری درمحیط خشک و دور از نور در ظرف بدون منفذ را دارد.

2

هل

«هل» گیاهی از خانواده زنجبیل است که تنها میوه خشک آن قابلمصرف خواهد بود .مصریان باستان
نخستین اقوامی بودند که این گیاه را شناختند و سپس یونانیها و رومیان آن را استفاده کردند .بعدها این ادویه
توسط کاروانهای تجاری به اروپا رسید و کنار زعفران و وانیل ،سومین ادویه گرانقیمت آن روزگار بود.
امروزه کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان مهمترین مصرفکنندگان هل در اروپا هستند اما هل جایگاه
ویژهای در آشپزی هند و خاورمیانه دارد و ساکنان لبنان و سوریه برای معطر شدن قهوه نیز از آن استفاده
میکنند .کنار عطر دلپذیر هل ،دمنوش آن پس از صرف غذا ،محرک خوبی برای سیستم گوارشی است
و در رفع گرفتگیها تاثیر دارد .در کل ،هل  3نوع است؛ هل سبز که معطرترین نوع است ،هل سیاه یا
قهوهای که عمدتا در تهیه ادویه کاری کاربرد دارد و هل سفید که بهطور طبیعی ،به این رنگ نیست و
پس از رنگبری هل سبز به دست میآید .غالبا برای لذت از طعم و عطر هل ،توصیه به دم کردن دانههای
هل میشود اما ممکن است جدا کردن سالم دانهها کمی مشکل به نظر برسد .کافی است به کپسول هل
نگاه کنید؛ انتهای آن دمگل کوچکی است که اگر کمی پایینتر از آن را برش بزنید ،پوسته شکافته میشود
و میتوان دانهها را سالم برداشت .ماندگاری هل نیز مانند دیگر ادویهها نیاز به ظرف بدون منفذ و دوری از
رطوبت دارد و کپسولهای هل را به این ترتیب میتوان حتی چند سال نگه داشت و از عطر آن لذت برد.

3

میخک

«میخک» همانطور که از نامش پیداست ،ظاهری شبیه میخ ریز با اندازهای حدود 1/5سانتیمتر
و رنگ قهوهای تیره دارد .درواقع برای به دست آوردن میخک باید جوانه گل میخک (قبل از ظاهر
شدن گلبرگها) بریده و خشک شود .این ادویه از قرنها پیش در آسیا و سپس اروپا کاربرد
داشته و در حال حاضر اندونزی با  65درصد تولید جهانی ،مهمترین تولیدکننده میخک است
که پس از آن ماداگاسکار و تانزانیا جایگاههای بعدی را دارند .عطر میخک نسبتا تند است و
برای اینکه طعم مطلوبی به غذا بدهد ،الزم است به مقدار کم استفاده شود .یادتان باشد میخک
به شکل سالم یا پودر را میتوان چند ماه در ظرف دردار و در محیط خشک و دور از نور
نگه داشت .گرچه میخک بهعنوان ضدعفونیکننده و ضدالتهاب شناخته شده ،تاثیر خوبی در
مقابله با باکتریهای دهان و التهابات لثه دارد و خواص آن در کاهش دردهای گوارشی ،تحریک
قوای جنسی و کنترل دیابت تایید شده ولی مصرف خیلی زیاد آن ،حالت تهوع ،اسهال و استفراغ
را در پی دارد .همچنین برای کودکان کمتر از یک سال و خانمهای باردار و شیرده توصیه نمیشود.

4

زیره

زیره ادویهای سنتی است که خواص متعددی دارد و در گذشته کاربرد زیادی در طبخ انواع غذاها
داشته است .دانههای خشک زیره که بومی نواحی خاور نزدیک است ،در اصطالح طبع گرم دارد
و وقتی حرارت میبیند ،کمی طعم تند و فلفلمانند پیدا میکند .زیره در ترکیب ادویههای مخلوط
بهخصوص گرامماساال (ادویه مخصوص هندی) و راس الحانوت (ادویه شمال آفریقا) کاربرد دارد و
چاشنی خوبی برای طبخ سبزیجات است .مشهورترین ویژگی زیره سیاه ،کمک به بهبود بیماریهای
گوارشی و چربیسوزی است اما زیره سبز معموال بهعنوان دمنوش برای کمک به پاکسازی مجاری
ادرار و کلیهها ،همچنین افزایش شیر مادران توصیه میشود .هنگام خرید نیز دانههای کامال خشک زیره
را انتخاب کنید زیرا ماندگاری عطر و طعم بیشتری خواهد داشت .دانههای زیره را میتوان در ظرف بدون
منفذ و دور از رطوبت و نور چند ماه نگه داشت اما پودر زیره خیلی سریعتر عطر خود را از دست میدهد.
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آشنایی با  9ادویه ،از خواص و کاربرد تا نگهداری

از جوز و هل تا
میخک و فلفل
نمک و فلفل ،اجزای جداییناپذیر آشپزخانه هستند اما لذت از طعم دلچسب
ترجمه:
مریمسادات غذاها تا حد زیادی به «ادویهها» بستگی دارد .ادویهها را باید مواد گیاهی
کاظمی
دانست که برای عطر و طعمدهی به مواد غذایی افزوده میشوند که غالبا
خواص دارویی نیز دارند .ادویه که میتوان «چاشنی» را معادل فارسی آن
دانست ،ممکن است دانه خشک ،میوه ،ریشه ،پوست یا برگهای یک گیاه باشد که شناخت
طعم و مزه هر کدام کنار میزان مصرف مناسب ،الزمه بهرهمندی از طعم دلچسب غذا خواهد بود.

5

پاپریکا

«پاپریکا» ادویهای است قرمزرنگ که از فلفل قرمز یا فلفل دلمهای خشک یا حتی دانههای
خشک فلفل دلمهای به دست میآید .باتوجه به ذائقه میتوان نوع پاپریکا را انتخاب
کرد ،انواعی که از فلفل تند تهیه شده ،مسلما تندتر است و پاپریکای به دست آمده
از فلفل دلمهای طعم مالیمتری دارد .پاپریکا را باید ادویه بومی آمریکای جنوبی
دانست که توسط اسپانیاییها به اروپا و بهخصوص مجارستان رسید ،بهطوری
که امروزه پاپریکا بهعنوان نمادی از فرهنگ مجارستان شناخته میشود .پاپریکا
نباید به مدت طوالنی حرارت ببیند زیرا رنگ آن قهوهای میشود بنابراین
بهتر است در مراحل پایانی طبخ به غذا افزوده شود .همچنین نباید پودر
پاپریکای خشک را در ماهیتابه ریخت زیرا ترکیبات آن میسوزد .این
ادویه برای گوشتهای قرمز و سفید بهخصوص ماهی و بهخصوص
میگو به شکل سرخشده و آبپز عالی است .پاپریکا طعم مالیم و
گرمی دارد و برای خوشرنگ شدن سس گوجهفرنگی نیز توصیه
میشود .برای ماندگاری عطر پاپریکا نیز باید در ظرف یا پاکت
محتوی آن را محکم ببندید و در محیطی دور از نور ،رطوبت
و گرما قرار دهید .کنار طعم دلپذیر پاپریکا ،باید اشاره
کرد این ادویه منبع غنی از کاروتنوئیدها یعنی پیشساز
ویتامین  Aاست.

سماق

6

«سماق» ادویهای ترشمزه است که  120گونه دارد و در سواحل آفتابی مدیترانه
رویش پیدا میکند .این ادویه که در آشپزی یونان ،لبنان ،سوریه و همچنین ترکیه
جایگاه ویژهای دارد ،میوه ریز درختچه سماق است و پس از خشک شدن
یکی از بهترین چاشنیهای گوشت ،ماهی و سبزیجات محسوب میشود.
مردمان خاورمیانه جزو طرفداران اصلی سماق هستند و اساسا این ادویه در
آشپزخانه کشورهای شرقی کاربرد دارد .طعم ترش و تا حدی شور سماق
میتواند جایگزین نمک ،سرکه یا لیموترش شود و در تهیه انواع غذاها و
ساالدها به کار برود .البته توصیه میشود برای اینکه طعم آن بهطور کامل
حفظ شود ،در مراحل پایان پخت افزوده شود .سماق طبیعی رنگ قرمز
تیره زیبایی دارد ،هرچند برخی از انواع آن نیز به رنگ قهوهای هستند و
البته طعم دلچسبی دارند .سماق را نیز مانند دیگر ادویهها باید در محیطی
کامال خشک و دور از رطوبت و نور نگهداری کرد تا طعم و مزه آن حفظ
شود .جالب است بدانید کنار طعم دلچسب ،سماق منبع آنتیاکسیدانی خوبی
است و در تسکین بیماریهای رودهای ،کاهش تب ،بهبود دلدرد و کنترل دیابت
و کلسترول موثر است.

فلفل سفید 7

«فلفل سفید» نوعی فلفل است که نسبت به فلفل سیاه و قرمز شهرت کمتری دارد اما جالب
است بدانید این نوع فلفل نیز از درختچه فلفل سیاه به دست میآید .زمانی که دانههای فلفل
کامال رسیده شوند ،پوسته آنها رنگ قرمزی پیدا میکند .سپس در آب خیسانده شده و دانه پس
از خشک شدن سفیدرنگ میشود که «فلفل سفید» نامیده میشود .طعم فلفل سفید نسبت به
فلفل سیاه تندی کمتری دارد و امروزه کشورهای اندونزی ،کامبوج و مالزی تولیدکنندگان
اصلی آن هستند .فلفل سفید تندی مطبوعی دارد و به دلیل اینکه رنگ سس و چاشنی را
تغییر نمیدهد ،انتخاب مناسبی خواهد بود .البته برای انواع غذاها کاربرد دارد و توصیه
میشود به حالت نیمکوب در اواخر پخت غذا افزوده شود .فلفل سفید نیز مانند دیگر انواع
فلفل باید در حد متعادل استفاده شود .این چاشنی خوشطعم ترشح شیرههای گوارشی را
تسریع کرده و گوارش را آسان میکند اما مصرف بیش از حد آن سبب تحریکهای گوارشی
میشود .همچنین منبع خوبی از آنتیاکسیدانهاست و به دلیل ترکیبات محرک آندورفین ،در
بهبود افسردگی موثر است .در کل ،دانههای سالم فلفل سفید را میتوان مدت طوالنی در محیط
دور از نور و رطوبت نگهداری کرد اما پودر آن پس از  3ماه عطر و طعم خود را از دست میدهد.

جوز هندی 8

«جوز هندی» دانه سخت و خوشبوی درخت جوز است که پس از آرد شدن به شکل ادویه
قابلمصرف درمیآید .اساسا این گیاه بومی جزایر ملوک ،جزو مجمعالجزایر اندونزی است اما از
قرن ششم ،اعراب این ادویه را به اسکندریه بردند و سپس مصرف آن در دیگر کشورهای اروپایی
رواج پیدا کرد .دانههای کامل جوزهندی ماندگاری طوالنی نسبت به حالت پودرشده دارند و
اگر نوع تازه آن در اختیار باشد ،میتوان با توجه به مقدار نیاز ،به شکل رندهشده از آن استفاده
کرد  .این ادویه گرم و تند در ترکیب انواع غذاهای گوشتی ،سوپ ،گراتین و پوره سبزیجات،
بهخصوص غذاهای با پایه سیبزمینی و تخممرغ عالی است .جوز هندی باکیفیت باید رنگی کامال
قهوهای داشته باشد که هرچه رنگ آن تیرهتر باشد ،طعم تندتری خواهد داشت .دانههای جوزهندی
را میتوان در دمای محیط چند ماه نگه داشت ،به شرط اینکه در ظرف بدون منفذ و دور از نور و
رطوبت باشد .این ادویه که از گذشته به دلیل خواص دارویی شناخته شده بود ،امروزه برای تسکین
بسیاری از دردها مانند خستگی جسمانی ،استرس و همچنین التهابات دندان و حالت تهوع توصیه میشود.

وانیل 9

«وانیل» میوه گیاهی باالروندهای است و در مناطق استوایی مرطوب رشد میکند .این میوه در اصل بومی
کشور مکزیک بود و سپس به اروپا رسید اما تا مدتهای طوالنی ،مکزیک تنها صادرکننده آن محسوب میشد
اما در قرن نوزدهم ،شیوه پرورش این گیاه در کشورهای دیگر رواج یافت و امروزه بسیاری از کشورها از
جمله ماداگاسکار ،اندونزی ،چین و چاد جزو مهمترین تولیدکنندگان وانیل هستند .وانیل از گذشته به دلیل
خواص دارویی مانند دیورتیک ،محرک سیستم عصبی ،بهبوددهنده گوارش و تسکین استرس کاربرد داشته
اما غالبا استفاده از آن بهعنوان ادویهای معطر شناختهشدهتر است .وانیل عالوه بر اینکه طعمدهنده خوبی برای
شیرینی و دسر است ،برای غذاها نیز کاربردی است و طعم آن با میوهها ،لبنیات و انواع خمیرها هماهنگی
دارد .میوه وانیل را باید در محیط خشک و خنک و دور از نور نگه داشت .ظروف شیشهای بدون منفذ برای
نگهداری آن بسیار خوب هستند زیرا میوه وانیل در مجاورت هوا به سرعت خشک میشود.
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سفره سالـــــم

دکتر مجید حاجیفرجی،
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

میـــزگرد تغذیه
پــــــــو ست
میــزگردپوست
ز یـــــبــایـی
صفحــه آخـــر

پوشک کودکان را
دیر به دیر عوض
نکنید()30

چاقی
در نوجوانی()28

بشور و
بپوش()29

وقتی آینه به دشمن
تبدیل میشود! ()27

تغذیه قبل از بازی
کودکان معموال در شرایطی قرار دارند
که مدام ترجیح میدهند بخش زیادی از
روزشان را به بازی و تفریح بگذرانند.
اگر کودکان شما بازیهای سبک انجام
میدهند ،نیاز چندانی به ایجاد تغییرات
جدی در برنامه غذایی آنها وجود ندارد.
این در حالی است که اگر قرار باشد برنامه
بازی یا ورزش کودک شما کمی جدیتر و
با شدت بیشتری پیش برود ،باید فرزندتان
الگوی غذایی مناسبی داشته باشد ،مثال قبل
از ورزشها یا بازیهایی که جنبوجوش
زیادی دارند ،مایعات فراوان یا وعدههای
غذایی اصلی را مصرف نکند تا دچار دلدرد
یا حالت تهوع نشود.
در این شرایط ،او میتواند مقدار محدودی
از یک منبع پروتئینی سبک مانند انواع
مغزها ،دانهها یا کمی تخممرغ کنار یک
عدد میوه مصرف کند و استفاده از سایر
غذاهای موجود در برنامه غذایی مانند منابع
پروتئینهای حیوانی ،سبزیجات ،لبنیات،
منابع کربوهیدراتها ،مایعات و روغنها را
بهپساززمانبازییاورزشاختصاصدهد.
بهتر است کودکانی که بهصورت جدی و
خصوصا حرفهای ورزش میکنند حتما
منابع کافی کلسیم ،پروتئین و آهن را در
برنامه غذاییشان داشته باشند تا از نظر
رشد استخوانی و ماهیچهای با مشکلی
مواجه نشوند.
حواستان باشد کودکان بازیگوش هستند و
نوشیدن آب را فراموش میکنند .از اینرو،
حتما خودتان بعد از ساعتهای بازی و
ورزش ،نوشیدن آب را به آنها یادآوری
کنید .فقط کودکان ،بهویژه کودکان الغر،
قبل از ورزش شدید بهتر است از یک
ماده غذایی کربوهیدراتدار (نشاستهای)
استفاده کنند تا انرژی الزم برای تحرک
داشته باشند.
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بخور و نخورهای
سرماخوردگي

كاهشاشتهاوتمايلنداستنبهمصرفغذاهايجامدوجويديني،ازمهمترينمشکالت
تغذیهای میان افرادی است که سرما میخورند .این در حالی است که بدن این افراد برای
مبارزهباعواملویروسیوعفونیبهویتامینها،امالح،آنتیاکسیدانهاودرشتمغذیهای
کافی نیاز دارد .از این رو ،توصیه میشود غذاهای مایع ،مغذی و سبکی مانند سوپ مرغ ،حتما
در برنامه غذایی این بیماران قرار بگیرند( ...صفحه)26
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كتابخانهشناسي

كردستان  -كتابخانه عمومي شهيد برهان عالي سنندج

كتابخانه عمومي شهيد برهان عالي سنندج در سال  1386در زميني به مساحت  5000متر مربع
و زيربنای  1200متر مربع به بهرهبرداري رسيده است .اين كتابخانه با حدود  30هزار جلد كتاب و
بخشهاي كودك و نوجوان و سالنهاي مطالعه ويژه آقايان و خانمها با برگزاري برنامههاي متنوع
فرهنگي ،همه روزه پذيراي عالقهمندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروههاي سني است.

كارتونكتاب

نيكوالليستس،كرواسي

دومين دوساالنه بينالمللي كارتون كتاب

پيشنهادكتاب

نام كتاب ..... :پیتیكو ...پیتیكو ...و دو داستان ديگر
نويسنده ............................................. :فرهاد حسنزاده
انتشارات..... :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان
تعداد صفحات ۲۸ .......................................... :صفحه

بیش از  345 000جلد تاکنون منتشر شده است
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران
تلفن سفارش:

26 15 14 85

نخستين داستان كتاب (پیتیكو ...پیتیكو )...ماجرای يک
كرهاسب كوچک و دوستداشتنی است كه در يک قاب عکس
طاليی گير افتاده و اص ً
ال حاضر نيست ،آزادیاش را با يک خانه
طاليی عوض كند و همه تالشش را برای رهايی از حصار قاب
عکس صرف میكند.
دومين داستان كتاب «باد دوچرخه سوار» ماجرای يک باد
سركش است كه سوار بر دوچرخه راه می افتد و از وسعت و
قدرتش برای تخريب طبيعت و اشيا و آزار افراد و موجودات
استفاده می كند؛ اما برايش اتفاقی می افتد كه برايش يک

درس بزرگ دارد.
«دو لقمه چرب و نرم» سومين داستان كتاب و ماجرای دو
گوسفند مهربان كوچولو است كه عالقه خاصی به تماشا كردن
ابرها دارند؛ آنها يک روز از خطری كه دو ابر شبيه خودشان را
تهديد میكرد ،مطلع شدند و با كلی زحمت و تالش دوستان
آسمانیاش را نجات دادند؛ اما اين كار خوبشان بیجبران نماند.
با خواندن اين مجموعه داستان خيالانگيز ،پرسشهای و نکات
فلسفی تأملبرانگيزی به ذهن كودكان ما خطور میكند كه
شکوفايی ذهنی و پرسشگری كودك را در پی دارد.

خبرويژه

اهدای بیش از هزار نسخه کتاب ویژه

دانشآموزان به کتابخانههای عمومی
و مدارس شهرستان هرسین

براي مشاهده آخرين اخبار
نهاد كتابخانههاي عمومي
كشور ميتوانيد توسط گوشي
تلفن همراه خود از رمزينههاي
روبهرو عکس بگيريد

در راستای اجرای مصوبات جلسه فوقالعاده شورای معاونين
نهاد و مسئولين شهرستان هرسين كرمانشاه به منظور بررسی
ظرفيتهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان هرسين و استفاده از
ظرفيتكتابخانههایعمومیبرایپيشگيریوكاهشآسيبهای

اجتماعی در شهريورماه سالجاري ،بيش از هزار عنوان كتاب
( 500عنوان ويژه ردهسني كودك و نوجوان به همراه  500عنوان
ويژه دانشآموزان) از سوی نهاد كتابخانه های عمومی كشور به
كتابخانه های عمومی و مدارس شهرستان هرسين اهدا شد.
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سفره سالم

شماره ششصدونودودو بیستو شش آبان نودوهفت
نگاه متخصص طب سنتی
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دکتر غالمرضا
کردافشاری
استاد دانشکده طب
ی دانشگاه علوم
سنت 
پزشکی تهران

بخور و نخورهای سرماخوردگي
كاهشاشتهاوتمايلنداستن
به مصرف غذاهاي جامد و
ترجمه:
راضيه فيضي جويديني ،از مهمترين
مشکالت تغذیهای میان
افرادی است که سرما میخورند .این در
حالی است که بدن این افراد برای مبارزه با
عوامل ویروسی و عفونی به ویتامینها ،امالح،
آنتیاکسیدانها و درشتمغذیهای کافی نیاز
دارد .از این رو ،توصیه میشود غذاهای مایع،
مغذی و سبکی مانند سوپ مرغ ،حتما در برنامه
غذایی این بیماران قرار بگیرند .اگر سوپ مرغ
حاوی گوشت سینه مرغ ،هویج ،گوجهفرنگی،
جعفری،سیبزمینی،رشتهفرنگییابلغورگندم
باشد،عالوهبرحفظتعادلآبوالکترولیتهای
بدن بیمار ،میتواند انرژی ،پروتئین ،ویتامینها
و امالح مورد نیاز بدن او را هم فراهم کند.
مصرفسوپمرغگرمدردورانسرماخوردگی
به آرام شدن درد گلو و باز شدن مخاط بینی
همکمکخواهدکرد.آنتیاکسیدانهایفراوان
موجود در این سوپ باعث کاهش التهاب در
بدن بیمار هم خواهند شد .در ادامه این مطلب
وبهبهانهشروعفصلسرماخوردگیهایمکرر،
نگاهیبهمهمترینتوصیههایغذاییبرایافراد
مبتال به سرماخوردگی میاندازیم.

 .1آب گوشت غنیشده بخورید

یکی ازترکیبات غذایی بسیار مغذی برای افراد
سرماخورده،آبانواعگوشتسفیدیاقرمزاست.
برای تهیه این خوراک میتوانید حدود  100گرم
از نوعی گوشت همراه استخوان آن را به مدت
حداقل  4ساعت با حدود  3لیوان آب بجوشانید.
اجازه بدهید آب گوشت به قدری بجوشد تا
به یک لیوان برسد و تمام عصاره گوشت و
استخوان وارد آن شود .سپس آن را صاف کرده
و با  2قاشق غذاخوری آبلیموی تازه و یک قاشق
غذاخوری جعفری ساطوریشده ،غنی کنید .این
آبگوشتغنیشدهمیتواندوعدهیامیانوعدهای
سبک برای بیمار شما باشد .آب گوشت غنیشده
حاوی کلسیم ،فوالت ،منیزیم ،فسفر و ویتامین
 Cفراوانی است که هم میتواند ضعف عضالت
بیمار را بهبود ببخشد و هم قدرت سیستم دفاعی

بدنش را برای مبارزه سریعتر و بهتر با بیماری
فراهم کند .عالوه بر این ،نوشیدن آب گوشت
غنیشده به صورت گرم ،بازکننده طبیعی راههای
هوایی در بدن بیماران مبتال به سرماخوردگی هم
محسوب میشود.

 .2از سیر غافل نشوید

سیر ،جزو سبزیجات ضدباکتری ،ضدویروس
و ضدقارچ است .مصرف اینترکیب مغذی
در طول دوران سرماخوردگی ،سیستم ایمنی
بدن را تقویت و دوره درمان را کوتاهتر میکند.
نتایج تحقیقات نشان میدهند بیماران مبتال
به سرماخوردگی که به صورت منظم سیر
مصرف میکنند 3 ،تا  4روز زودتر از کسانی
که عالقهای به خوردن سیر ندارند ،درمان
میشوند .از این رو ،بهتر است حتما سیر
را به سوپ افراد سرماخورده اضافه کنید و
مطمئن باشید با چکاندن چند قطره آبلیموی
تازه در سوپ آنها،طعم احتمالی سیر را پوشش
خواهید داد.

.3ترکیب چای و زنجبیل بنوشید

مصرف چای گرم و کمرنگ در طول دوران
سرماخوردگی به نرم و خارج شدن مخاط بینی
کمک میکند و تنفس بیمار را بهبود میبخشد.
از طرف دیگر ،مصرف چای در طول دوران
سرماخوردگی به کاهش احتمال رشد باکتریها
در گلو کمک میکند و احتمال تنفس همراه با
سوزش گلو را در بیمار ،پایین میآورد.
زنجبیل هم بهعنوان یک ترکیب ضدالتهاب
میتواند به کاهش عوارض گوارشی ناشی از
سرماخوردگی مانند کاهش اشتها یا حالت تهوع
کمک کند .با این حساب،توصیه میشود حدود
 45تا  50دقیقه پس از صرف وعدههای اصلی
غذایی در دوران سرماخوردگی ،یک لیوان چای
کمرنگ و گرم که دو برش زنجبیل در آن انداخته
شده ،مصرف کنید.

 .4عسل را فراموش نکنید

عسل ،جزو مواد غذایی ضدباکتری است که
مصرف آن به بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن

در طول دوران سرماخوردگی منجر میشود.
عسل از دوران گذشته تاکنون درمانکننده
عالی برای زخمها هم محسوب میشده و
خوردن آن در دوران سرماخوردگی به التیام
زودتر زخمهای احتمالی موجود در دیواره گلو
کمک میکند .مصرف عسل در کودکان باالی
 2سال و افراد بزرگسالی که سرماخوردهاند،
باعث کاهش سرفههای ناشی از خشک شدن
گلو هم خواهد شد .اگر نمیتوانید عسل را به
تنهایی میل کنید ،آن را در آب ولرم حل کنید
و آن را بنوشید.

 .5دور قند و شیرینی خط بکشید

هرچند ممکن است افراد مبتال به سرماخوردگی
بهدلیلکاهشاشتها،بهخوردنانواعشیرینیهای
حاوی شکر یا خود قند و شکر تمایل پیدا کنند،
بهتر است بدانید مصرف قند و شیرینی در طول
دوران سرماخوردگی ،عالوه بر افزایش التهاب
در بدن ،باعث کاهش توانایی گلبولهای سفید
برای مبارزه با ویروسها و باکتریها میشود.
از این رو ،باید در این دوران دور انواع قند،
شکالت ،شیرینی ،شکر ،پاستیل ،آبنبات و ...را

خط بکشید و در صورت تمایل ،شکالت باالی
 70درصد میل کنید.

 .6از غذاهای چرب بپرهیزید

غذاهای چرب ،سرخکردنی ،فستفودها و
غذاهایآماده(حتیسوپهایحاضری)،حاوی
مقادیرباالییازسدیم،چربی،قندوموادنگهدارنده
هستند که تمامی این موارد به افزایش التهاب در
بدن ،کاهش قدرت سیستم دفاعی در مبارزه با
عوامل بیماریزا و طوالنیتر شدن دوره درمان
منجر میشوند .چربی موجود در این غذاها ،به
شدت زخمهای گلو را تحریک میکند ،چگالی
میکروبهای موجود در گلو را باال میبرد و
درنهایت ،باعث تشدید گلودرد،گرفتگی صدا
و سختی تنفس خواهدشد.

 .7آب پرتقال ننوشید!

بسیاری از ما شنیدهایم که آب پرتقال برای
سرماخوردگی خوب است اما نتایج تحقیقات
جدیدنشانمیدهندمصرفپرتقالوآبپرتقالبه
دلیلویتامینCباالییکهدارد،برایافزایشقدرت
سیستم دفاعی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی

عادتهای غذایی خاص برای بهبود سرماخوردگی در سراسر دنیا

جزو
سرماخوردگی
بیماریهای
ترجمه :ندا رایجترین
احمدلو
مسری در سراسر جهان
است که معموال در طب
سنتی کشورهای مختلف ،درمانهای متفاوتی
برای آن عنوان شده است .در ادامه این مطلب
به جالبترین و شاید عجیبترین انواع این
روشهای درمانی اشاره میکنیم.

ژاپن و دمنوش آلوی گریلشده

آفریقا و تونیک سیر و زردچوبه

در آفریقای جنوبی و در مناطقی که دارو کم است
یا چندان در دسترس نیست ،بیشتر از گیاهان
دارویی برای درمان سرماخوردگی استفاده
میکنند .سیر ،جزو گیاهان ضدعفونیکننده و
زردچوبه هم جزو ادویههای ضدالتهاب است.
آفریقاییها برای درمان سریعتر سرماخوردگی،
مخلوطی از سیر لهشده و زردچوبه را حدود 2
دقیقه در مقدار کمی آب میجوشانند و هنگام
سرو غذای بیمار مبتال به سرماخوردگی،این
تونیک را داخل غذای او میریزند .ضمن اینکه
در آفریقا از بخور زردچوبه و آب جوش هم
برای درمان سرفه ،خشکی گلو و باز شدن
راههای تنفسی استفاده میشود.

روسیه و غرغره زرده تخممرغ و عسل

در روسیه و اوکراین برای تخفیف درد گلو،
کاهش سرفه و داشتن خواب بهتر در بیماران مبتال
به سرماخوردگی ،از غرغره کردن ترکیب زرده
تخممرغ ،عسل و شیر استفاده میکنند .روسها
به این منظور ،یک عدد زردهتخم مرغ را داخل
ظرفی شیشهای میریزند و آن را روی بخار آب
کتری قرار میدهند و مدام هم میزنند تا زرده
حالتی کرمی به خود بگیرد .سپس ظرف را از
رویحرارتبرمیدارندویکقاشقچایخوری
عسل و نصف لیوان شیر به آن میافزایند و این
ترکیب را به خوبی هم میزنند تا یکنواخت
شود .در نهایت ،مخلوط زرده تخممرغ ،عسل
و شیر باید قبل از خواب و حدود  3دقیقه غرغره
شود .برخی از روسهای قدیمی ،این ترکیب را
هنگام سرماخوردگی و حدود  30دقیقه پیش از
خواب ،مینوشند.

انگلیس و شکالت داغ

شکالت داغ یا همان هاتچاکلت ،جزو

محبوبترین انواع نوشیدنی در سراسر جهان
است .یکی از عادتهای انگلیسیها در طول
دوران سرماخوردگی،مصرف روزانه شکالت
داغ (شکالت باالی  70درصد) بدون افزودن
شکر است .شکالت تلخ حاوی ترکیبی به
نام تئوبرومین است که میتواند برای تسکین
سرفه و کاهش دردهای عضالنی در طول
دوران سرماخوردگی مفید باشد .از این رو،
مردمان انگلیس در مواقع سرماخوردگی ترجیح
میدهند برای عصرانه ،خودشان را به یک لیوان
شکالت تلخ داغ دعوت کنند.

چین و دمنوش زنجبیل و عسل

زنجبیل جزو گیاهان ریشهای ضدالتهاب است
که تندی خاصی هم دارد .از این رو ،مصرف
آن در دوران سرماخوردگی ،عالوه بر کاهش
التهاب در بدن ،باعث باز شدن بینی و افزایش
تولید مخاط میشود .با همین استدالل در کشور
چین ،مصرف دمنوش زنجبیل و عسل در دوران
سرماخوردگی بسیار رایج است .چینیها برای

مصرف پرتقال و آب پرتقال به
دلیل ویتامین  Cباالیی که دارد،
برای افزایش قدرت سیستم دفاعی
بدن و پیشگیری از سرماخوردگی
مفید است .این در حالی است که
حالت اسیدی آب پرتقال باعث ایجاد
ناراحتیهای گوارشی در طول دوره
سرماخوردگی میشود بنابراین،
در طول سرماخوردگی به جای آب
پرتقال ،آب لیموشیرین بنوشید.

مفید است .این در حالی است که حالت اسیدی
آب پرتقال باعث ایجاد ناراحتیهای گوارشی
در طول سرماخوردگی میشود و حتی میتواند
تحریک گلویی که در اثر سرفههای خشک زخم
شده را هم در پی داشته باشد .بنابراین ،بهتر است
در طول سرماخوردگی به جای آب پرتقال ،آب
لیموشیرینبنوشیدتاکمتردچارعوارضمصرف
این نوشیدنی اسیدی شوید.

منبع WebMD :و Health

معموال افراد مبتال به سرماخوردگی
تمایل بیشتری به مصرف مایعات گرم
دارند .از این رو ،در طب سنتی،چند
نوشیدنی گرم و مفید برای این بیماران
معرفی شده است.
 .1دمنوش مرزنجوش
ایندمنوش،طبیعتگرمیداردومصرف
آن باعث کاهش تب و افزایش اشتها در
افراد مبتال به سرماخوردگی میشود.
برایتهیهدمنوشمرزنجوشبایدحدود
 1قاشق غذاخوری مرزنجوش را داخل
قوری بریزید و روی آن را با  2لیوان
آب جوش بپوشانید سپس مانند چای،
حدود  20دقیقه اجازه دم کشیدن به
آن بدهید و دمنوش را با نبات یا عسل
سرو کنید.
 .2دمنوش نعناع یا پونه
دمنوش نعناع یا پونه ،گرممزاج است
و مصرف آن در دوران سرماخوردگی
به کاهش تهوع ،درمان سریعتر سرفه و
پیشگیری از تنگی نفس منجر میشود.
برایتهیهایندمنوشبایدحدود1قاشق
غذاخوری نعناع یا پونه را داخل قوری
بریزید و روی آن را با  2لیوان آب جوش
بپوشانید .سپس مانند چای ،حدود 20
دقیقه اجازه دم کشیدن به آن بدهید و
دمنوش را با نبات یا عسل سرو کنید.
 .3دمنوش میوه گل نسترن
این دمنوش هم مزاج گرمی دارد و باعث
تقویتمعدهمیشودبنابراینمصرفآن
برای سرماخوردگی مفید است .برای
تهیه آن باید حدود  15عدد گل نسترن
را داخل قوری بریزید و روی آن را
با  2لیوان آب جوش بپوشانید .سپس
مانند چای ،حدود  20دقیقه اجازه دم
کشیدن به آن بدهید و دمنوش را با
نبات یا عسل سرو کنید.
توجه داشته باشید دمنوشهای
سرماخوردگی باید به صورت گرم
نوشیده شوند.

دارویتان را با آبمیوه نخورید

از ژاپن تا ایران

یکی از درمانهای سنتی رایج در کشور
ژاپن برای کاهش تب ،افزایش اشتها و بهبود
ناراحتیهای گوارشی ناشی از سرماخوردگی،
مصرف دمنوش آلوی گریلشده است .ژاپنیها
برای تهیه این دمنوش ،مقداری آلوی ترش یا
ترشی آلو را روی گریل یا تابه نچسب بدون
روغن میگذارند و آن را تاحد خشک شدن
کامل ،حرارت میدهند .سپس این آلوهای
گریلشده را داخل لیوان چای کمرنگ و کامال
داغ میاندازند و در لیوان را  5دقیقه میبندند.
پس از این مدت ،دمنوش آمادهشده را به فرد
سرماخورده میدهند .به اعتقاد ژاپنیها ،این
دمنوش باید حداقل  3وعده در روز مصرف
شود تا اثربخشی مناسبی داشته باشد.

 3نوشیدنی برای
سرماخوردگی

بهبود شرایط افراد سرماخورده ،مصرف روزانه
 2تا  3فنجان دمنوش زنجبیل تازه که با عسل
و گاهی  2قطره آبلیموی تازه طعمدار شده را
به او تجویز میکنند.

ایران و شلغم پخته

یکی از درمانهای سنتی سرماخوردگی که در
سطح جهان مورد توجه متخصصان قرار گرفته،
مصرف شلغم پخته در ایران است .شلغم حجم
باالیی از ویتامینهای  C، Bو  Aرا در خود جا
داده و مصرف آن در طول دوره سرماخوردگی
عالوه بر تقویت سیستم دفاعی بدن ،میتواند
درست مانند شربت اکسپکتورانت عمل کند!
یعنی هم جلوی سرفههای بیش از اندازه یا
خشک بیمار را بگیرد و هم به پیشگیری از
گرفتگی بینی کمک کند .اگر شلغم پخته همراه
مقداری آبلیموی تازه و عسل مصرف شود،
بهترین و سریعترین درمان سرماخوردگی را
برای بیمار فراهم میکند.
منبعHealthline :

.1بهتر است بیماران سرماخورده به دلیل
دکتر ایرج خسرونیا
کاهش اشتها و ضعف سیستم گوارشی،
متخصص داخلی ،رئیس انجمن بیشتر غذای نرم و مایع مصرف کنند.
متخصصان داخلی ایران
تعداد وعدههای غذایی این بیماران باید
زیاد و حجم غذای آنها در هر وعده کمتر شود تا مشکالتی مانند حالت تهوع سراغشان
نیاید.
.2بهتر است برای بهبود اشتهای افراد سرماخورده حتما غذای آنها را با کمی آب
نارنج یا آب لیموی تازه ،طعمدار کنید.
.3توصیه میشود افراد مبتال به سرماخوردگی ،حتما داروهای خود را با آب ساده
میل کنند و از خوردن انواع قرص با شیر ،دوغ یا آبمیوه بپرهیزند.
.4مصرف غذاهای گرم و مایع کنار بخور دادنهای خانگی و استراحت کافی ،میتواند
کمک بزرگی به کوتاه شدن طول دوره درمان کند.
.5افراد سرماخورده باید برای پیشگیری از پخش ویروس سرماخوردگی در محل
کار یا محل زندگی ،ماسک بزنند و حتما هنگام عطسه یا سرفه ،جلوی دهان خود
را با دستمال بپوشانند.
.6اگر سرما خوردهاید ،اکیدا از دست دادن یا روبوسی با دیگران بپرهیزید.
.7یکی از توصیههای مفید به افراد سرماخورده برای التیام عمومی بیماری ،این است
که اگر میتوانند ،روزی  10تا  15دقیقه در حمامی که بخار آب گرم آن را پوشانده،
تنفس کنند .این کار به آرامش عضالت ،نرم شدن مخاط و باز شدن راههای تنفسی
آنها کمک خواهد کرد.
.8اگر دستتان بهترشحات دهان یا بینی خورد ،حتما آن را با آب و صابون بشویید
تا باعث پخش ویروس نشوید.
.9اگر گلودرد یا سرفه خشک دارید ،حتما محل کار یا زندگی خود را با کمک
دستگاههای بخور ،مرطوب نگه دارید .اگر دستگاه بخور ندارید ،یک کتری یا ظرف
کوچک آب را روی گاز ،شوفاژ یا بخاری قرار دهید تا کمکم بجوشد و هوای محیط
را مرطوب نگه دارد.

جراحی زیبایی

شماره ششصدونودودو بیستو شش آبان نودوهفت
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اعتیاد به جراحیهای زیبایی ریشه در دوران کودکی و رفتار پدر و مادر دارد

وقتی آینه به دشمن تبدیل میشود!
«از زمانی که به سن بلوغ
رسیده بود آرزو میکرد
ستاره محمد هرچه زودتر به  18سالگی
برسد تا بتواند قوز روی
بینیاش را با کمک تیغ جراحی محو کند.
فکر میکرد با انجام این جراحی روزگار بر
وفق مرادش میشود و دیگر هیچ غمی نخواهد
داشت .تا اینکه روز موعود فرا میرسد و
آرزویش برآورده میشود اما درست یک سال
بعد تصمیم به ترمیم بینی خود میگیرد چرا که
احساس میکند یک طرف آن بزرگتر از طرف
دیگر است .این بار عالوه بر جراحی بینی از
جراحخودمیخواهدحجملبهاوگونههایش
را همزمان با این عمل افزایش دهد .غافل از
اینکه  6ماه بعد ایراد دیگری در صورت خود
پیدا میکند و همچنان به مالقات و رفتوآمد
به مطب ،کلینیک و بیمارستان ادامه میدهد».
شرححالی که خواندید به زندگی دختر جوانی
تعلق دارد که شاید از ابتدا حتی به یک جراحی
زیبایی هم نیاز نداشته اما متاسفانه آنقدر چهره
خود را تغییر داده که دیگر شباهتی با تصویر
روی شناسنامهاش ندارد .کم نیستند دختران
جوانی که این روزها گرفتار چنین سرنوشتی
میشوند و زمان و هزینه بسیاری را صرف
جراحیهای افراطی و غیرضروری میکنند.
حال سوال مهمی که پیش میآید این است
که چنین رفتارهایی از کجا نشأت میگیرند
و اصال چرا اعمال جراحی زیبایی در کشور
ما تا این حد طرفدار دارند؟ نظرات پوریا
پاکرو ،روانشناس را در این زمینه بخوانید.
پرداختن به زیبایی یک نگاه دولبه دارد؛ از این
بابت که عدهای از افراد واقعا نیازمند رسیدگی به
ظاهر خود هستند و از آن احساس خوشایندی
به دست میآورند اما عدهای دیگر بیدلیل و
مدام به فکر ظاهر امور و به نمایش گذاشتن
خود هستند .به نظر میرسد گروه دوم دارای
مشکالت جدی در حوزههای روانی و ذهنی
باشند .اینگونه رفتارها دالیل مختلفی دارند و
اغلب به دوران کودکی مربوط میشوند .درواقع
این افراد اعتمادبهنفس الزم و خودباوری را
در کودکی تجربه نکردهاند و براثر آسیبهای
روانی ،برخوردهای اطرافیان و نوع تربیتشان
دچار نوعی خودکمبینی شدهاند .از سوی دیگر،
افرادی که در دوران کودکی بیش از حد مورد
توجه والدین بوده و به اصطالح گل سرسبد
خانواده بودهاند هم ممکن است برای حفظ این
جایگاه در سالهای آینده ،خود را به شکلهای
مختلفبهعرضهونمایشبگذارند.بنابراینلزوما
اعتمادبهنفسپایینباعثپرداختنبهزیباییهای
ظاهری نمیشود و جایگاه ارزشی کودک در
خانواده هم میتواند در ایجاد «اختالل شخصیت
نمایشی» یا «هیستریانیک» نقش داشته باشد.

دردسرهای اختالل شخصیت نمایشی

کسانیکهدچاراختاللشخصیتنمایشیهستند
خودرامدامبادیگرانمقایسهمیکنندوظاهرشان
را از راههای مختلف به نمایش میگذارند تا
دیگران را جذب خود کنند .بنابراین به شکل
افراطی به ظاهر خود رسیدگی میکنند و زندگی
خیلیآشفتهایدارند.البتهیکتیپشخصیتینیز
وجود دارد که شبیه اختالل شخصیت نمایشی
است اما اختالل محسوب نمیشود .افراد با
این تیپ شخصیت خیلی به ظاهر خود ،خانه

و زندگیشان اهمیت میدهند و اگر کسی از
ظاهرشان ایراد بگیرد خیلی حساس میشوند.
این گروه از افراد باید مراقب باشند به سمت
اختالل شخصیت نمایشی پیش نروند.

کمالطلب هستید؟ مراقب باشید!

یکی دیگر از اختالالتی که میتواند فرد را به
سمت جراحیهای زیبایی افراطی سوق دهد
«وسواس فکری» است .افراد دچار این اختالل
مدام وضعیت ظاهری و جزییات چهره خود
را بررسی و آن را با دیگران مقایسه میکنند
تا نقایص ظاهری خود را پیدا کرده و آنها را
برطرفکنند.اینرفتارمیتواندنشانیازاحساس
خودکمبینی و ضعف باشد که از دوران کودکی
شکل گرفته است .با این حال پایه اصلی هر
نوع وسواسی ،کمالطلبی است .افراد کمالطلب
همیشه دنبال بهترینها هستند و میخواهند
از خود موجودی خاص و بینقص بسازند.
بنابراین نسبت به کوچکترین نقصی به شدت
حساسمیشوند.اینافرادآنقدربهجزییاتفکر
میکنند که ممکن است دچار وسواس فکری
شوند .درواقع اگر حساسیت و افکار افراطگونه
نسبت به موضوعات ظاهری بیشتر از یک ماه
طول بکشد میتوان گفت فرد دچار وسواس
فکری شده است .این شخص تا عمل زیبایی
یا رسیدگی ظاهری مورد نظر را انجام ندهد،
آرام نمیگیرد .البته در موارد بیمارگونه ،فرد
بعد از انجام جراحیهای زیبایی و رسیدگی به
ظاهر خود باز هم راضی و خوشحال نمیشود
و فکر میکند که میتواند بهتر از این باشد.
بنابراین به مقایسه خود با دیگران ادامه میدهد
و دنبال جراحیها و رسیدگیهای بعدی میرود.

فرار از واقعیت با کمک جراحی
زیبایی

«خودزشتپنداری» و نادیده گرفتن ویژگیهای
خوب ظاهری زمانی پیش میآید که فرد دچار
احساس حقارت یا خودکمبینی باشد .چنین
افرادی همواره به عوامل بیرونی و ظاهری نگاه
میکنندتابتوانندازاینطریقاحساسارزشمندی
ازدسترفته خود را جبران کنند .آنها میخواهند
ارزشمند باشند و دیده شوند زیرا اغلب در
دوران کودکی تحقیر شده ،زیر سوال رفته و
با دیگران مقایسه شدهاند .بنابراین بخشهای
سالم شخصیتیشان شکل نگرفته و فاقد هویت
الزم برای ایستادن روی پاهای خود هستند.
این افراد همیشه از درون احساس پریشانی و
بیامنیتی میکنند و برای به دست آوردن این
امنیت دنبال تایید و نگاه دیگران میروند .به
همین دلیل سعی میکنند با عملهای جراحی
از خود ویترینی زیبا بسازند اما در حقیقت با
این کار پشت نقابی زیبا پنهان میشوند و از
مساله اصلی فرار میکنند.

رسیدگی به مسائل ظاهری عیب
نیست اما ...

همه انسانها ،بهخصوص کسانی که برای خود
ارزش قائل هستند نیاز به رسیدگیهای ظاهری
دارند .در اصل این رفتار نشانه سالمت ،شادابی
و عزت نفس است .مشکل از جایی آغاز میشود
که تمام دغدغه و مشغله ذهنی فرد طی روزهای
متمادی به رسیدگیهای ظاهری تبدیل شود .در
این شرایط حتی ممکن است فرد از رفتار اشتباه
خود آگاه نباشد و آن را جزو بخشهای طبیعی و

ودزشتپنداری» و نادیده
«خ
فتن ویژگیهای خوب ظاهری
گر
انی پیش میآید که فرد دچار
زم
اس حقارت یا خودکمبینی
احس
شد .این افراد همواره به عوامل
با
ونی و ظاهری نگاه میکنند
بیر
بتوانند از این طریق احساس
تا
شمندی ازدسترفته خود را
ارز
ران کنند .آنها میخواهند
جب
رزشمند باشند و دیده شوند
ا
اغلب در دوران کودکی
زیرا
قیر شده ،زیر سوال رفته و با
تح
دیگران مقایسه شدهاند

سالم زندگیاش بداند ،در حالی که با این رفتارها
از هدفهای مهم و معنادار زندگی بازمیماند و
مدام برای جلب نظر دیگران دست و پا میزند.
درواقع این افراد از طریق ظاهر خود به نوعی
گدایی محبت ،مهرطلبی و توجهطلبی میکنند.

انتظارات جامعه هم میتواند دخیل
باشد

در جامعهای که به وضعیت ظاهری بیش از
حد توجه میشود و تفکر و عمق وجود ندارد،
رسیدگیهای ظاهری و جراحیهای زیبایی
افزایش پیدا میکنند .اگر افراد زمان زیادی را به
امور ظاهری اختصاص دهند ،دیگر وقتی برای
امور مهمتر مثل کتاب خواندن ،دوره دیدن ،رشد
شخصی و افزایش آگاهی نخواهند داشت .مردم
در چنین جامعهای برای خود هویت مشخصی
ندارند و مبنای ارزشمندیشان ،زندگی و نظر
دیگران است ،در حالی که هر فردی باید شیوه
زندگی خود را داشته باشد و آن را با دیدگاهها،
باورها و فرهنگ شخصی خود بسنجد .ما نباید
وضعیت ظاهری زندگی خود را با دیگران
مقایسه کنیم ،بلکه باید ارزشهایمان را با آنها
بسنجیم .همه ما میتوانیم ظاهر ،وسایل یا خانه
خیلی بهتری داشته باشیم اما باید ابتدا از خود
بپرسیم چه مسائل و معیارهایی به زندگی ما
معنا میبخشند و عمیقا خوشحالمان میکنند.
یکی از دالیلی که مردم کشور ما به سمت مسائل
ظاهریجذبشدهاند،تمایلبهرشد،پیشرفتو
به دست آوردن موفقیت است .البته این تمایل تا

حد الزم میتواند مفید باشد اما اگر همه زندگی
به آن اختصاص یابد ،از معنا و عمق رها میشویم
و فقط به مسائل ظاهری میپردازیم .درنتیجه
دچاراحساسپوچیخواهیمشد.متاسفانهخیلی
از مفاهیم موفقیتی مثل قانون جذب و ...باعث
شده ذهن افراد فقط به سمت به دست آوردن
برود و آنها را در نیازها و خواستههایشان گیر
بیندازد .راهحل این است که هر فردی از خود
نگاه و تفکری ویژه داشته باشد و ارزشهای
زندگی را با آنها بسنجد .در غیر این صورت
هرچقدر هم به امور ظاهری بپردازد ،خوشحال
و سرزنده نمیشود.

آقایان هم بیتقصیر نیستند!

خیلی اوقات این سوال برای افراد پیش
میآید که چرا بعضی آقایان جذب خانمهایی
باجراحیهایزیباییافراطیمیشوند؟درپاسخ
باید گفت این گروه از آقایان به دلیل کمبودهای
معنایی به راحتی جذب خانمهایی با اختالل
شخصیت نمایشی میشوند .خانمهایی که دچار
این اختالل هستند رفتارهای بسیار جذبکننده
دارند و اگر طرف مقابل آنها عزت نفس و
احترام و ارزش الزم را نسبت به خود نداشته
باشد ،نمیتواند خود را مدیریت کند و جذب
این فضا میشود .بنابراین بخشی از علت این
رفتار به اختالل شخصیتی بعضی از خانمها و
بخشی دیگر به عدم توانایی مدیریت آقایان در
تنوعطلبی مربوط میشود .به هر حال همه افراد
دارای ویژگی تنوعطلبی و زیباییدوستی هستند

اما اگر مراقب آن نباشند ممکن است به راحتی
جذب تنوع ظاهری شوند و از مسائل اصلی
درونی بازبمانند.

شاید نیاز به مشاوره و روانشناس
داشته باشید

افراددچاراختاللشخصیتنمایشیبرایرهایی
از این اختالل باید از متخصص یا روانشناس
کمک بگیرند تا با روانکاوی و رفتن به الیههای
عمیق شخصیتی ،گرههای مشکلساز در زندگی
خود را باز کنند اما افرادی که دچار این اختالل
نیستندوصرفازیادازحدبهمسائلظاهریاهمیت
میدهند باید به خود کمک کنند تا هویت درونی
الزم را شکل دهند و خالء عاطفی و روانی خود
را برطرف کنند .این افراد تاکنون سعی داشتهاند
این خالء را با رسیدگی به مسائل ظاهری پر کنند،
در حالی که باید اول از همه احساس خودکمبینی
و حقارت را ترمیم و درمان کنند .برای این
منظور میتوان از کتابها و دورههای آموزشی،
متخصصان و روانشناسان کمک گرفت .افراد
دچار وسواس فکری نیز باید در درجه اول
توقعات خود را پایین بیاورند و نقصهایشان
را بپذیرند .این کار ابتدا بسیار دشوار است و
شاید الزم باشد از روانشناس کمک بگیرند.

ترک اعتیاد به جراحی زیبایی در 3
مرحله

یک راه حل عمومیبرای ترمیم عزت نفس،
تهیه فهرستی از داشتهها و ویژگیهای مثبت از

همه انسانها ،بهخصوص کسانی که
برای خود ارزش قائل هستند نیاز به
رسیدگیهای ظاهری دارند .در اصل
این رفتار نشانه سالمت ،شادابی و
عزت نفس است .مشکل از جایی آغاز
میشود که تمام دغدغه و مشغله
ذهنی فرد طی روزهای متمادی به
رسیدگیهای ظاهری تبدیل شود

لحاظ درونی و شخصیتی است .البته در انتهای
فهرستمیتوانیدویژگیهایمثبتظاهریخود
را نیز ذکر کنید اما باید مراقب باشید صرفا گرفتار
مسائلظاهرینشوید.همچنینمیتوانیدازدیگران
درخواست کنید سایر ویژگیهای مثبت شما را به
این فهرست اضافه کنند .به این ترتیب نگاهتان
به سمت داشتههای خود میرود و به تدریج
احساس خودکمبینی جبران میشود .تمرین دوم
برای ترمیم عزت نفس ،بریدن بند ناف از دیگران
است .به عبارتی دیگر نباید دنبال تایید و ارزیابی
نظر اطرافیان باشید ،بلکه باید خودتان این تایید را
به خود بدهید .در مرحله سوم نیز باید نقصهای
خود را بپذیرید و آنها را به عنوان بخشی از ظاهر و
شخصیتتانقبولکنیدزیرامادامیکهبخشهای
تاریک ،ناسالم یا نقصگونه خود را کتمان و پنهان
میکنید ،آن عیب بزرگتر میشود ولی درست از
زمان پذیرش آنها میتوانید برای تغییرشان قدم
بردارید و از لحاظ روانی بهبود یابید.

داروخانه شبانهروزی

روناس

(دکتر ترکمان)

طرف قرارداد با کلیه بیمهها ،شهرداری و بیمه ایران
داروهای تخصصی و فوقتخصصی
ساخت داروهای ترکیبی با مواد اولیه مرغوب
محصوالت بهداشتی ارتوپدی
نمایندگی معتبرترین برندهای آرایشی
مشاوره دارویی توسط دکتر داروساز

نشانی :شمیران ،چیذر ،میدان امامزاده
تلفن22233774 :ـ22674340
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میزگرد تغذیه

شماره ششصدونود و دو بیستوشش آبان نودوهفت
نگاه متخصص زنان

شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد
تغذیه» براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه ميدهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره مشکل چاقی مانلی کریمی
با حضور دکتر تیرنگ نیستانی متخصص تغذیه ،دکتر طاهره افتخار متخصص زنان و دکتر بهروز بیرشک روانشناس

چاقی در نوجوانی

مهمان این هفته «میزگرد تغذیه»
مادر یک دختر نوجوان است که
فرزانه
فوالدبند
نگرانیهای فراوانی درمورد چاقی
و اضافه وزن فرزندش دارد و برای
رفع این مشکل از متخصصان «سالمت» راهنمایی
خواسته است .او میگوید« :مانلی 12سال دارد،
قدش 147سانتیمتر و وزنش  84کیلوگرم است.
چند سال است که چاق شده و هر کار میکنیم
وزنش پایین نمیآید ».از آنجا که این روزها چاقی
و اضافه وزن کودکان و نوجوانان مشکل شایعی
است ،خواندن این مطلب را به همه آنها که فرزندی
نوجوان دارند ،پیشنهاد میکنم.

به وجود یک اختالل هورمونی
مشکوکم!
دکتر طاهره افتخار /دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چاقی یکی از علل بلوغ زودرس است و میتواند بلوغ را جلو بیندازد
اما اغلب عادتماهانه بعد از8سالگی بلوغ زودرس محسوب نمیشود.
به نظر میرسد فرزند ایشان بیماری دیگری دارد و اینطور نیست که
فقط چاق باشد .این وزن برای یک دختر 12ساله خیلی غیرطبیعی است
و به نظر من باید بررسی کامل از نظر غدد و هورمون برایش انجام
شود و از نظر نشانگان کوشینگ و اختالالت غدد آدرنال مورد بررسی
قرار بگیرد .چاقی بیش از حد ممکن است ناشی از اختالل هورمونی
باشد .توقف عادت ماهانه نیز میتواند به علت اختالالت هورمونی
ناشی از چاقی باشد .چاقی موجب اختالل تخمکگذاری میشود و
ممکن است موجب قطع عادتماهانه شود .با توجه به اینکه مانلی
داروی سیپروترون کامپاند مصرف میکند ،احتماال مبتال به تخمدان
پلیکیستیک است و موهای زائد هم دارد که برای رفع عالئم این دارو
برایش تجویز شده است .باید توجه داشت این درمان ،درمان عالمتی
است و درمان اصلی برطرف کردن چاقی و رسیدن به وزن سالم است.
ایشان باید توسط متخصص غدد به طور دقیق از نظر هورمونی بررسی
شود و بعد از آن برای کاهش وزن رژیم مناسب و درست بگیرد .در
کل ،این موضوع باید جدی گرفته شود .به طور مثال ،احتمال ابتال به
سرطان پستان ،آندومتر و کولون در افراد چاق بیشتر است .بیماریهایی
مانند دیابت و بیماری قلبی -عروقی هم افراد چاق را تهدید میکند.
اگرچه خوردن غذاهای چرب در هر سنی خطرناک است ،بررسیها
نشان داده فستفودها و غذاهای چربی که در کودکی خورده میشود
از همان کودکی به عروق آسیب میرساند بنابراین درمان چاقی در
کودکان و نوجوانان باید جدی گرفته شود.
نگاه روانشناس

باید مانلی را حمایت و تشویق کرد
دکتربهروزبیرشک/استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مادر مانلی که از وضعیت چاقی فرزندش نگران است ،میگوید:

دخترم برای ناهار اشتهای فراوانی دارد
 :مانلی از چه زمانی چاق شد؟
ق شد ،طوری که در  12سالگی
دخترم از  5سال پیش به تدریج چا 
وزنش به  84کیلوگرم رسیده است.
 :برای کنترل وزن دخترتان چه اقدامی انجام دادهاید؟
یک بار به پزشک مراجعه کردم که گفت دخترتان در سن رشد
است و خیلی مواد را نمیتوان حذف کرد و برایش رژیمی
نوشت که همه چیز در آن بود .رژیم را رعایت میکردیم اما
وزن کم نکرد2 .سال قبل هم به متخصص غدد مراجعه کردیم
و آزمایش کامل انجام دادیم که پزشک تشخیص داد مانلی دچار
بلوغ زودرس شده است .قرص «روی» داد و گفت باید ورزش
کند و چربی نخورد .این موارد را رعایت کردیم اما وزنش تغییر
نکرد .یک بار هم به متخصص تغذیه مراجعه کردیم و فرزندم
2ماه رژیم غذاییای که ایشان داده بود ،رعایت کرد اما باز هم
وزنش پایین نیامد.
 :رژیم غذایی را دقیق رعایت میکرد؟
بله ،رعایت میکرد مثال با اینکه اهل خوردن صبحانه و میوه
نبود در مدت رژیم این موارد را رعایت میکرد اما تغییر وزن
چندانی نداشت و شاید طی 2ماه فقط  0/5کیلوگرم وزن کم کرد.

 :مهمان این هفته ما یک دختر نوجوان مبتال
به چاقی است که در 12سالگی وزنش به 84کیلوگرم
رسیده است .علت این چاقی شدید را در چه میدانید؟
نباید ریشه چاقی را تنها در مسائل پزشکی دید .هرچند
این مسائل مهم است اما ممکن است بتواند تنها بخشی
از مشکل را توجیه کند .مشکل غددی که بتواند موجب
افزایش وزن فاحش شود معموال نادر است و همانطور
که مشخص شده ،در مورد مانلی نیز چنین مشکلی وجود
نداشتهاست.مابرایچاقیبچههاعواملخطرسازمختلفی
داریم .یکی از این عوامل دسترسی آزاد بچه به تنقالت
در خانه و مدرسه است .والدین باید توجه کنند بچه چند
بار در هفته میتواند از بوفه مدرسه خرید کند .متاسفانه
بوفه اغلب مدارس از لحاظ تغذیهای غذاهای مناسب
ارائه نمیکنند و آبمیوههای صنعتی ،کیک و چیپس به
بچهها میفروشند .همچنین باید دید بچه چند بار در هفته
بیرون خانه غذا میخورد و میتواند فستفود بخرد یا
پدر و مادر برایش میخرند .چند بار در هفته در منزل
پدربزرگومادربزرگغذامیخورد.البتهمحبتپدربزرگ
و مادربزرگ خیلی خوب است اما بیشتر به شکل پذیرایی
و خوراندن به بچه خودش را نشان میدهد و اگر این اتفاق
بیشتر از یک بار در هفته رخ دهد ،احتمال چاق شدن او
را افزایش خواهد داد .به عالوه ،باید توجه داشت چند
بار در هفته در خانه غذاهایی مانند کباب ،جوجه کباب،
کباب تابهای ،ماکارونی و الویه پخته و سرو میشود و
بچه چقدر در منوی غذای خانواده نقش دارد و مادر

االن هم رژیم غذایی را رها کرده و کمتر غذا میخورد .البته از
موقعی که رژیم گرفت وزنش ثابت مانده است .خیلی مراقب
هستیم ،دائم روی ترازو میرود و سعی میکنیم وزنش از این
که هست باالتر نرود.
 :درباره عادتهای غذایی دخترتان بگویید ،در یک
روز چطور غذا میخورد؟
صبحانه و میوه نمیخورد ،وقتی ظهر از مدرسه به خانه میآید
خیلی گرسنه است و اشتهایش در وعده ناهار خیلی زیاد است.
بعد از ناهار هم میل شدیدی به خوردن شیرینی دارد .در کل،
میانوعده نمیخورد و میگوید برای من میوه یا لقمه نگذار،
گاهی از بوفه مدرسه ذرت میخرد.
 :غذاهای آماده و فستفود زیاد میخورد؟
بله ،غذای بیرون ،فستفود و پیتزا خیلی دوست دارد .گاهی در خانه
خودم همبرگر درست میکنم و با سس کمچرب برایش ساندویچ
میآورم .اگر هم پیتزا هوس کند2 ،تا  3برش بیشتر نمیخورد.
 :شما در خانه بیشتر چه غذاهایی درست میکنید؟
معموال یک روز برنج و یک روز غذای نانی درست میکنم .ماهی،
میگو و مرغ زیاد میخوریم .مرغ را آبپز میکنم و فقط ماهی

را سرخ میکنم .برای خورشها هم خیلی ک م روغن میریزم.
راستش وقتی بچه بود ،من خیلی اطالعات نداشتم و هر چه
میخواست به او میدادم.
 :دخترتان چقدر اهل پیادهروی و ورزش است؟
متاسفانه زیاد فعالیت ندارد .وقتی کمی فعالیت میکند میگوید
خسته میشوم و قلبم درد میگیرد.
 :به جز چاقی مشکل و بیماری جسمی خاصی ندارد؟
نه ،هر سال آزمایش کامل انجام میدهد و مشکل خاصی ندارد.
البته حدود 5ماه عادت ماهانه نشد ،به متخصص مراجعه کردیم و
پزشک با تشخیص تنبلی تخمدا ن قرص سیپروترون کامپاند برایش
تجویز کرد و در حال حاضر عادتماهانهاش منظم شده است.
 :خودش میخواهد وزن کم کند؟
بله ،البته من خیلی به او اعتمادبهنفس میدهم که زیاد به این
موضوع فکر نکند اما خیلی ناراحت است و میگوید میخواهم
وزن کم کنم .حتی خودش مشتاق بود نزد دکتر برود و رژیم بگیرد
که متاسفانه وزنش هیچ تغییری نکرد .من هم خیلی ناراحت و
نگران این موضوع هستم چون عواقب آن را میدانم و سالمتش
برایم خیلی مهم است.

اغلب بچهها در دوران پیش از بلوغ دچار مقداری افزایش وزن میشوند
و خانوادهها خیلی به این موضوع توجه نمیکنند .برخی تصور میکنند
بچه باید در خوردن آزاد باشد و این را بخشی از توجه و محبت خود
میدانند .البته بچهها باید تغذیه مناسب داشته باشند و نباید رژیم سفت
و سختی بگیرند .نوع تغذیه آنها باید درست باشد ،به جای تنقالت
کمارزش و پرکالری خوراکیهای مناسب در دسترسشان قرار گیرد
و انگیزه کاهش وزن در آنها ایجاد شود .در دوران بلوغ نیز به دلیل
تغییرات هورمونی و تغییرات ظاهری افزایش وزن وجود دارد .در این
سن اصالح عادتهای غذایی برای بچهها مشکلتر است .خانوادهها
هم کوتاهی میکنند و اجازه میدهند بچهها هرطور میخواهند غذا
بخورند.اینمسالهبعدهاوقتیبچههابزرگترمیشوندشکلجدیتری
پیدا میکند .فرد در زمان شکلگیری اعتمادبهنفس و هویت شخصیتی
خودش را با همساالنش مقایسه و حس میکند با بقیه فرق دارد و
نمیتواند مانند آنها لباس بپوشد و فعالیت کند .این موضوع کمکم روی
اعتمادبهنفس او تاثیر میگذارد و حساستر خواهد شد.
اشکال کار اینجاست که کم خوردن یا تغییر عادت غذایی برای بچهای
که به خوردن زیاد عادت دارد ،سخت است و به دلیل افزایش وزن
نمیتواند بسیاری حرکات ورزشی را انجام دهد .زود خسته میشود و
انگیزهاش را از دست میدهد .افرادی که در رژیم غذایی موفق نیستند،
انگیزه و اراده الزم را ندارند و باید از لحاظ شخصیتی روی آنها کار
شود .یکی از مسائل مهم مساله شخصیت افراد است .برخی وقتی
دچار اضطراب میشوند و حالت هیجانی پیدا میکنند ،بدخوری و
پرخوری میکنند و بر خوردنشان کنترل ندارند اما بعد از خوردن دچار
خودانتقادی ،افسردگی و اضطراب میشوند و از اینکه غذای زیادی
خوردند ،پشیمان میشوند .این افراد حتما باید از کمک مشاور و
روانشناس استفاده کنند .ایشان در سنی است که بسیاری از تفاوتها را
درک و حساسیتها را تحمل میکند و استرس دارد بنابراین بزرگترها
نباید خیلی به این موضوع دامن بزنند ،بلکه باید به او روحیه بدهند
و حمایت و تشویقش کنند .آنها باید به او اطمینان بدهند که با اراده
میتواند موفق شود.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر تیرنگ نیستانی به مادر این دختر نوجوان

با جدیت مدیریت غذای خانوادهتان را در دست بگیرید
طبق میل او غذا درست میکند .طبیعی است که اگر
مادر هفتهای 3بار غذای مورد عالقه بچه را درست کند،
بچه هم بیشتر میخورد .نکته مهمتر این است که مادر
چقدر غذا درست میکند .آیا بهاندازهای غذا میپزد که
بچه هر چه دلش میخواهد بکشد و این امکان را دارد
که به باقیمانده غذا دسترسی داشته باشد؟ طبیعی است
اگر پاسخ این پرسشها مثبت باشد امکان اینکه بچه
چاق شود وجود دارد.
 :خیلی وقتها والدین با این تصور که بچه
نباید رژیم بگیرد چاقی بچهها را رفع نمیکنند .نظر
شما در این باره چیست؟
دربچههارژیمغذاییفردینداریم.الگویغذاییخانواده
باید تصحیح شود و بچه سر سفره بنشیند و درست غذا
بخورد .مهمترین نکته در درمان افرادی مانند مانلی اندازه
غذایی است که برایش سرو میشود .مادر نباید زیاد
غذا درست کند و نگران کم آمدن غذا ،گرسنه ماندن و
ناراحت شدن بچه باشد .بچهای که  84کیلوگرم وزن
دارد ،مشخص است که زیاد غذا میخورد .بچه باید بداند
مدیریتغذایخانوادهبامادراستوتصمیمگیریدرباره
تغذیه خانواده برعهده اوست .اگر بچه از حرف پدر و

در بچهها رژیم غذایی فردی
نداریم .الگوی غذایی خانواده
باید تصحیح شود و بچه سر
سفره بنشیند و درست غذا
بخورد .مهمترین نکته در
درمان افرادی مانند مانلی اندازه غذایی
است که برایش سرو میشود .مادر نباید
زیاد غذا درست کند و نگران کم آمدن غذا،
گرسنه ماندن و ناراحت شدن بچه باشد
مادر تبعیت نکند ،این مشکل اخالقی است و باید با
روشهایی مانند کمک گرفتن از روانشناس حل شود.
 :مانلی با اینکه رژیم گرفته ،وزنش تغییری
نکرده است .علت این موضوع چه میتواند باشد؟
ما برای بچههای باالی  7سال رژیم غذایی مینویسیم اما
اگر عوامل خطری که به برخی از آنها اشاره کردم ،وجود
داشته باشد ،نتیجه موفقیتآمیز نخواهد بود .مثال اگر در
جیب بچهای که رژیم دارد پول بگذارند و میانوعده 2
عدد میوه در کیفش قرار دهند ،طبیعی است که میوهها

را دستنخورده بگذارد و از بوفه مدرسه خرید کند.
 :مانلی صبحانه نمیخورد .برای رفع این
مشکل چه باید کرد؟
بچهای که صبحانه نمیخورد باید بررسی شود که آیا پدر
و مادر صبح کنارش مینشینند یا پدر میرود سر کار و
مادر یک لقمه میدهد دست بچه و میگوید زود بخور
مدرسهات دیر میشود؟! همچنین اگر ساعت صرف شام
دیر و حجم غذا زیاد باشد ،امکان نخوردن صبحانه زیاد
است .بنابراین باید این عادتها را اصالح کرد.
:راهحلبرطرفکردنچاقیکودکورسیدن
به وزن مطلوب چیست؟
یک متخصص تغذیه باید عوامل مختلف را شناسایی و
مشکل اصلی را مشخص کند و والدین را نیز در درمان
مشارکت بدهد .با دادن یک نسخه رژیم به بچه نباید انتظار
نتیجه داشت .بچه باید به درمان عالقهمند شود و این کار
وقت الزم دارد .در غیر این صورت اگر سن او بیشتر و
رشدش کامل شود ،ممکن است به وزن 100کیلوگرم
برسد و الغر کردن چنین فردی کار سختی است .پدر و
مادرهاییکهبچهکوچکدارندوازوزناومراقبتنمیکنند
باید بدانند هرچند همه بچههای تپل را دوست دارند اما

در سن باالتر دوستانش ممکن است الفاظ توهینآمیز و
ناراحتکننده در موردش به کار ببرند .بچههایی که خیلی
مورد توجه والدین هستند ،اگر نوشیدنیها و غذاهای
شیرینوپرکالریبرایشانفراهمنشود،معترضمیشوند.
آنها وقتی بزرگ شوند ،طور دیگری معترض میشوند
که من بچه بودم و عقلم نمیرسید ،شما چرا گذاشتید
من اینطور شوم؟ در چاقی بزرگساالن بیشتر مواقع مقصر
خود بزرگساالن هستند ،در مورد بچهها نیز باز هم مقصر
بزرگساالن هستند و بچهها اغلب قربانیاند .به جز موارد
معدود پزشکی بیشتر مواقع چاقی بچهها مشکلی است
که توسط بزرگترها برایشان ایجاد میشود .شاید این
موضوع موجب ناراحتی مادران شود اما در غالب موارد
مادر با نگرانیهای بیموردش مقصر است.
 :مادر مانلی برای رفع این مشکل باید چکار
کند؟
با توجه به اینکه فرزندش 12سال دارد ،همه چیز به پایان
نرسیده و هنوز فرصت کمک وجود دارد .قدم اول نظم
غذایی است .مادر باید هر چه سریعتر مدیریت غذا و
تغذیه خانواده را به طور کامل در دست بگیرد و نگران
اینکه بچه غذایی را دوست ندارد یا یک وعده غذا نخورد،
نباشد .نباید انتظار کاهش وزن سریع داشت .این کار نیاز
به مشاوره عمیق و دقیق و مشارکت بچه و والدین دارد.
با اصالح برنامه غذایی ،مراجعه به متخصص تغذیه ماهر
و ارتباط مناسب با بچه امکان رسیدن به نتیجه مطلوب
وجود خواهد داشت.

پوست

شماره ششصدونودودو بیستوشش آبان نودوهفت
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چرا برخی لباسها واکنشهای حساسیتزا و التهاب پوستی ایجاد میکنند؟

بشور و بپوش

بیشتر افراد
بالفاصله بعد
از خرید لباس
آن را میپوشند
و میلی به
شستشوی آن
قبل از پوشیدن
ندارند اما اگر
پوست حساس و
دچار حساسیتی
دارید ،حتما
قبل از پوشیدن
لباسهای نو آنها
را بشویید

دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو
هیاتعلمی دانشگاه علوم
پزشکی تهران

لباسها از الیاف و جنسهای مختلفی تولید
میشوند.دراینمیانمدوسالیقشخصیباعث
میشود در بیشتر مواقع به جنس لباسهایی که
تن میکنیم دقت نکنیم و پوست را به عنوان
مهمترین محافظ بدن آزرده کنیم زیرا لباسها
از ابتدای تولید یعنی از مرحله کشت (کشت
پنبه) ،دامپروری (چرم یا پشم) و تهیه مواد
اولیه دیگر تا ویترین مغازه در معرض انواع
ترکیبات شیمیایی قرار دارند .در نتیجه نخستین
سد محافظتی بدن همیشه در تماس مستقیم با
ترکیبات سمی موجود در لباسها و حتی الیاف
طبیعیتحریککنندهقرارداردوممکناستدر
طوالنیمدت یا در هر مرحلهای از زندگی بیمار
شود .بنابراین به آنچه میپوشید دقت کنید.

عناصر شیمیایی زیادی در روند تولید
ابریشم مصنوعی دخالت دارند

برخی لباسها واکنشهای حساسیتزا
و التهاب پوستی ایجاد میکنند

برخی از انواع لباسها باعث ایجاد حساسیت
و مشکالت پوستی میشوند .با این حال بیشتر
افراد از منشاء مشکلشان غافل هستند و هرگز
متوجهنمیشوندعلتچنینواکنشهایغیرعادی
پوست در لباسهایشان نهفته است .واکنشهای
حساسیتزا ناشی از جنس لباسها معموال باعث
ایجاد التهاب پوستی میشوند که با نام «اگزمای
تماسی حساسیتزا» شناخته میشود .از دیگر
عالئماینمشکلمیتوانبهضایعاتپوستی،تیرگی
پوست،قرمزی،خارشوپوستهپوستهشدناشاره
کرد.ممکناستبرخیازاینعالئمبالفاصلهچند
ساعت بعد از تماس با لباس نامرغوب یا بعد از
چند روز خود را بروزدهند .معموال ناحیه پشت
زانوها ،رانها ،باسن ،زیر بغلها یا محل تا شدن
آرنجها بیشتر در معرض آسیب و حساسیتهای
پوستیقراردارند.یادتانباشددرماتیتیاتحریکات
پوستی در صورت تماس مستمر با پارچه و الیاف
نامرغوب میتواند باعث تشدید واکنشها شود و
دردسرهای جدی ایجاد کند.

در فرایند تولید برخی لباسهای
پشمی از النولین استفاده میشود

پشم جزو الیاف طبیعی با ریشه حیوانی است
که ترکیب اصلی آن را کراتین تشکیل میدهد.
خاصیت ارتجاعی باال ،نرمی ،خاصیت گرمایشی
و قدرت جذب باال ،خاصیت ضدچروکی نسبی
و رنگپذیری آسان پشم ناشی از بافت ویژه آن
است که باعث میشود در صنعت تولید پوشاک
بهطورگستردهایمورداستفادهقراربگیرد.مشکل

اینجاست که گاهی همین پشم طبیعی باعث بروز
واکنشهایحساسیتزامیشود،بهطوریکهحتی
ممکن است باعث بروز اگزما در هر نوع پوستی
شود.البتهمشکلازپشمنیست،بلکهمسالهاصلیدر
روندتولیدالیافپشمیاستچوندراینفراینداز
نوعیالکلبهنام«النولین»استفادهمیشود،درنتیجه
افرادیکهقربانیواکنشهای حساسیتزاهستند
یاافرادیکهپوستهایحساسیدارنددرمعرض
حساسیت قرار میگیرند .از عالئم این حساسیت
میتوان به خارش یا احساس سوزنسوزن شدن
پوست اشاره کرد .عالوه بر این رنگ شدن پشم
با مواد شیمیایی نیز از دیگر عوامل محرک است.
اگر طرفدار لباسهای پشمی هستید ،برچسب آن
را با دقت بررسی کنید و در صورت مشاهده نام
النولین از خرید آن منصرف شوید .از پوشیدن
لباسهای پشمی روی پوست بپرهیزید و حتما
زیر این لباسها تیشرت یا بلوز نخی بپوشید
تا از تماس مستقیم با پوستتان جلوگیری شود.

ضدچروک بودن لباسها به دلیل
استفاده از فرمالدئید است

ضدچروک بودن لباس مزیت بزرگی است اما این
مزیت به راحتی حاصل نمیشود .بهتر است نام
«فرمالدئید» را به خاطر بسپارید .این رزین برای
ضدچروککردنلباسهاوهمچنینجلوگیریاز
حمله بیدها به الیاف نخی ،افزایش مقاومت آنها و

راهکارهای مبارزه با کپک و بیدزدگی لباسهای زمستانه

وقتی لباسها آسیب میبینند

با سرد شدن هوا کمکم بقچههای قدیمی باز میشود
ترجمه :عفت ولباسهایزمستانیازدرونچمدانهابیرونمیآیند
اماگاهیاوقاتباکمالتعجبمیبینیدکهلباسهایتان
عباسیان
ب دیده و دیگر قابل پوشیدن نیستند .لباسها
آسی 
میتوانند بید یا کپکزده شده باشند .در ادامه با مهمترین راههای
برخورد با اینگونه لباسها آشنا میشوید.

د در منزل
نشانههای وجود بی 

نیز دارند .اکریلیک و پلیاستر نیز از جمله این
الیاف هستند .با وجود اینکه نمیتوان به طور
قطعی گفت این نوع پارچهها خطرناک هستند
و باید دور آنها را خط قرمز کشید ،باید بدانید
اکریلیک مانع تنفس درست پوست میشود و
میتواند در تنظیم دمای آن اختالل ایجاد کند.
با وجود اینکه نیازی نیست الزاما و به طور کامل
از این نوع لباسها دوری کرد ،بهتر است از
استفاده طوالنیمدت و تماس مستقیم آنها با
پوست خودداری کنید .پارچه استات نیز چندان
در تولید لباسهای روزمره استفاده نمیشود اما
این جنس در آستر کت و مانتو و لباسهای
مجلسی کاربرد زیادی دارد .توصیه میشود برای
حفاظت پوست از حساسیتهای احتمالی این
الیاف از تماس مستقیم آن با پوست بپرهیزید
و در زیر این نوع پارچه ،شومیز یا لباسهای
نخی و مرغوب بپوشید.

یکی از عواملی که موجب آسیب به لباسها میشود ،وجود بید در خانه
است .این مشکل در منازل بسیار رایج است .قلمرو این حشرات موذی
معموال در کابینتهای آشپزخانه و کمد لباسهاست .پولیورها و تمام

لباسهای زمستانه را کامال بررسی کنید .اگر سوراخهایی روی لباسها
مشاهده کردید ،مطمئن باشید در معرض حمله بیدها قرارگرفتهاید! برای
اطمینان بیشتر لباسهای پشمی ،ابریشمی یا البسهای که حاوی پر یا
پوست حیوانات هستند را نیز بررسی کنید .لباسهای بیدزده غالبا ظاهری
خاکگرفته و بیرنگ و رو دارند و مهمتر از همه اینکه بوی کپک میدهند.
به گوشههای گنجه لباسها نگاهی بیندازید ،اگر بید به لباسها حمله
کرده باشد ،معموال رشتههایی شبیه تار عنکبوت در این مناطق به چشم
میخورند .در این شرایط چه باید بکنیم؟
 .1لباسها را بشویید
شستشوی لباسها برای نابودسازی تخ م بیدهای احتمالی بهجامانده روی
لباس الزامی است .به برچسب لباسها نگاه کنید و طبق دستور ،آنها را
بشویید .اگر برایتان امکانپذیر بود ،پیش از شستشو آنها را با سشوار حرارت
دهید .لباسهایی که پارچه لطیف و حساستری دارند را میتوانید داخل
فریزر نگهداری کنید تا تمام تخمهای این حشره در اثر برودت باالی هوا
از بین بروند .یادتان باشد باید تمام لباسها و کال تمام وسایل موجود
در گنجه را بشویید حتی اگر اثری از بیدزدگی در آنها دیده نشود چون
این احتمال وجود دارد که تخم بید بین تمام لباسها پخش شده باشد.
 .2کمد لباسها را پاکسازی کنید
کمد را کامال خالی کنید .سپس محلولی از آب و صابون یا آب و سرکه
آماده و با کمک یک اسفنج ،طبقات ،کشوها ،دیوارهها و کال سرتاسر
گنجه را با این محلول تمیز کنید .در پاکسازی درزها و شکافهای کمد
بیشتر دقت کنید .در ادامه از جاروبرقی کمک بگیرید .مکش جاروبرقی

تثبیت رنگ و ...استفاده میشود .باید بدانید مرکز
جهانی تحقیقات سرطان ثابت کرده این ماده
شیمیایی سرطانزاست اما مشکل اصلی و شایع
رزینهایفرمالدئیدایجادحساسیتهایپوستی،
بهخصوصاگزمایتماسیحساسیتزا،خارشو
تحریکچشمها،حساسیتهایتنفسیو...است.
بهتر است قبل از پوشیدن هر لباسی برای اطمینان
خاطر آن را بشویید .شستشوی لباس با دمای باال
باعث کاهش چشمگیر میزان این رزین میشود.

قبل از پوشیدن لباسهای نو آنها را
بشویید

بیشتر افراد بالفاصله بعد از خرید لباس آن را
میپوشند و میلی به شستشوی آن قبل از پوشیدن
ندارند اما اگر پوست حساس و دچار حساسیتی
دارید ،حتما قبل از پوشیدن لباسهای نو آنها را
بشویید .با وجود اینکه بیشتر تولیدکنندهها ادعا
میکنند در تولید محصوالت خود از میزان اندکی
فرمالدئید استفاده میکنند ،بهتر است برای در امان
ماندن از تحریکات پوستی این ترکیب شیمیایی،
لباسهای نو را قبل از پوشیدن بشویید.

لباسهایی بپوشید که در تولید آنها
 PPDاستفاده نشده باشد

برخی افراد به دلیل وجود مادهای به نام پارافنیلین
دیآمین ( )PPDدر رنگها نسبت به رنگ

را زیاد کنید و بار دیگر تمام گنجه و احیانا کفپوش آنرا با صبر و
حوصله جاروکنید تا تخمهای احتمالی بید از سطح گنجه پاکسازی شود.
 .3لباسها را تمیز نگه دارید
بدون شک بیدها به پشم عالقه ویژهای دارند اما این احتمال وجود دارد که
لباسها حاوی مواد دیگری باشند که بهواسطه آنها ،بید به گنجه لباسها
حملهور شده باشد .چربی و عرق بهجا مانده روی لباس ،همین عوامل
احتمالی هستند ،به همین دلیل حتما قبل از جمعآوری لباسهای پشمی
آنها را بشویید و کامال خشک کنید.

ک روی لباسها
نشانههای وجود کپ 

ممکن است بعد از بازکردن لباسهای زمستانه ،نشانههایی از وجود کپک
ک لباس معموال در محیطهای مرطوب
و بوی بد آنرا احساس کنید .کپ 
ایجاد میشود .از جمله نشانههای این نوع کپک ،وجود لکههای بیرنگ
است که بر سطح لباس شکل میگیرد .در این شرایط چه باید بکنیم؟
 .1از یک شوینده کمک بگیرید
برای پاکسازی لباسهای کپکزده باید از آب و ماده شوینده کمک بگیرید.
این ماده میتواند آب ژاول (مخصوص لباسهای سفید) ،بیکربنات سدیم،
ماده شیمیایی بوراکس یا هر شوینده دیگر موجود در بازار باشد .همچنین
میتوانید روی لکه کپک ،لکهبر لباس بریزید و لکه را کامال در این ماده
بغلتانید .برای نفوذ کامل این ماده در لباس ،الزم است  30دقیقه صبر کرده
و بعد از این زمان ،لباس را کامال آبکشی کنید.
 .2محل کپک را به کمک یک مسواک بسایید
برای این منظور از مسواک قدیمی کمک بگیرید .محل کپک را کامال با
مسواک تمیز کنید .برای جلوگیری از انتشار دوباره کپک ،این عمل را در
فضای باز و خارج از منزل انجامدهید.
ی ریخت
 .3میتوان لباسهای کپکزده را در ماشین لباسشوی 
برای جلوگیری از انتشار کپک ،فقط لباسهایی که اثر کپک در آنها مشاهده
کردهاید داخل ماشین بیندازید .حرارت ماشین را روی درجه گرم بگذارید.
به محض اینکه ماشین پر از آب شد ،سهچهارم فنجان یا 177میلیلیتر سرکه
سفید را از محفظه پودر ،داخل ماشین بریزید .سرکه بهترین و مطمئنترین
روش در پاکسازی کپک محسوب میشود.
 .4لباسها را در فضای باز خشک کنید
تاپیشازخشکشدنلباسها،نمیتواننظرقاطعیدرخصوصپاکسازی
کپکها داد .برای این منظور لباسها را در فضای باز ،روی رختآویز یا
بند مخصوص لباس آویزان کنید تا در معرض هوا خشک شود .اگر هوا
آفتابی بود ،حتما لباسها را در معرض نور آفتاب قرار دهید چون حرارت
خورشید در رفع کپکهای احتمالی بهجا مانده بسیار موثر خواهد بود.

حساسیت دارند .توجه کنید رنگ سیاه نسبت
به رنگهای دیگر حاوی بیشترین میزان PPD
است .این ترکیبباعثبروزواکنشهای پوستی
جدی بهخصوص در افراد حساس و مستعد
حساسیت میشود .اگر پوست حساسی دارید
و تصور میکنید نسبت به ماده  PPDحساس
هستید ،بهتر است از لباسهایی با رنگهای
خنثی یا لباسهای سفید رنگ استفاده کنید یا
اینکه دنبال لباسهای رنگیای باشید که در تولید
آنها از  PPDاستفاده نشده باشد.

التکس یک ماده حساسیتزاست

التکس همه جا هست؛ از شلوار گرفته تا
دستکش و لباس زیر .دلیلش هم نرمی و حالت
کشسانی آن است اما متاسفانه التکس مادهای
حساسیتزاست و باعث ایجاد تاولهای ریز
و قرمز روی پوست میشود .در موارد جدیتر
ممکن است حساسیت به التکس خود را با
مشکالت تنفسی یا حالت تهوع و استفراغ نشان
دهد .اگر با کوچکترین تماس با هر نوع پوشاک
با جنس التکس دچار حساسیت میشوید حتما
به متخصص پوست مراجعه کرده و از پمادهای
موضعیتجویزشدهاستفادهکنید.نیکلموجوددر
انواعدکمههاوقزنهاتحریککنندهپوستاست
شلوارهای جین مورد عالقه ما و همچنین لباس
زیرها و هر لباسی که دارای دکمه و قالب و

گیره از جنس نیکل باشد میتوانند به دشمن
پوست تبدیل شوند چون این فلز پوست را به
طور جدی تحریک میکند .نیکل باعث ایجاد
حساسیتهای پوستی جدی و تحریک شدید
آن میشود.

چرم مصنوعی باعث کاهش تنفس
پوست و افزایش تعریق میشود

اگر به جای چرم طبیعی از لباسهایی با چرم
مصنوعی استفاده میکنید ،خدمت زیادی به
محیط زیست و البته کیف پولتان کردهاید اما
پوستتان را در معرض خطر قرار میدهید چون
چرم مصنوعی مانند هر نوع جنس مصنوعی و
سنتزی دیگر باعث خفه شدن پوست و افزایش
تعریق میشود .از آنجایی که الیاف مصنوعی
قادر به جذب تعریق نیستند ،محیط مناسبی
برای رشد باکتریها ایجاد میشود .اگر قانع
نشدهاید بدانید که تماس و سایش بین پوست
و چرم مصنوعی نیز باعث ایجاد واکنشهای
حساسیتزا میشود .در نتیجه بهتر است برای
سالمتپوستتانازخیراینقبیلاجناسبگذرید.

الیاف مصنوعی را طوالنیمدت و در
تماس مستقیم با پوست نپوشید

بدون شک لباسهای تهیهشده از الیاف مصنوعی
به این زودیها خراب نمیشوند و قیمت مناسبی

ابریشم مصنوعی مزایای خود را دارد ،از جمله
اینکهرطوبتراجذبمیکند،سبکوخوشفرم
است و قیمت چندان باالیی ندارد .این پارچه در
تولید شومیزها ،جوراب ،روتختی و ...استفاده
میشود اما توجه داشته باشید عناصر شیمیایی
زیادی در روند تولید ابریشم مصنوعی دخالت
دارند که ممکن است در بافت پارچه باقی
بمانند ،در نتیجه باعث ایجاد التهاب و تحریک
پوست شوند.

چه باید کرد؟

بدنهر فردینسبتبه ترکیبات شیمیایی واکنش
متفاوتی دارد اما بهتر است اگر پوست حساسی
داریدلباسزیر،جوراب،پیژامه،لباسخوابو...
راازجنسهاییباالیافطبیعیمانندالیافپنبهای
(نخی)،پشمیوبیولوژیکیانتخابکنید.ازخرید
محصوالتی با برچسب ضدلک و ضدچروک
یا ضدبید بپرهیزید چون فرایندهای شیمیایی
سنگینی را پشت سر گذاشتهاند .بعد از خرید
و قبل از پوشیدن لباسها ،آنها را بشویید .هنگام
شستشونیزدقتکنیدچونباقیماندهشویندههابه
خودیخودایجادحساسیتپوستیمیکنند.بهتر
استدرمنزلباکمکجوششیرین،عصارههای
روغنی و صابونهای طبیعی شویندههای طبیعی
تهیه کرده یا از انواع محصوالت بیولوژیکی
استفاده کنید .از خرید لباس ،بهخصوص لباس
زیرهای تیره یا پررنگ بپرهیزید .درست است
که لباسهای مرغوب قیمت باالیی دارند ،بهتر
است مارکهای خوب را بشناسید و سالمتتان
را فدای ارزانی اجناس بیکیفیت نکنید.

راههای مقابله با بوی بد لباسها

بعد از کپک و بیدزدگی لباسهای زمستانه ،مساله دیگری که ممکن است
با آن روبرو شوید ،بوی نامطبوع کپک است .همانطور که پیش از این
نیز گفته شد ،کپک در اثر رطوبت ایجاد میشود .اگر لباسها برای مدت
طوالنی در معرض رطوبت باشند ،این احتمال وجود دارد که در اثر
گسترش کپک ،بوی بدی بدهند اما گاهی اوقات ممکن است که شما
تمام تدابیر الزم را به کار ببرید اما لباسهایتان کماکان بوی کپک بدهند.
در اینصورت شک نکنید که کپک وارد ماشین لباسشوییتان شده است!
نگران نباشید چون خوشبختانه راهکارهای سادهای وجود دارند که با کمک
آنها میتوانید بوی طراوت ،تازگی و پاکیزگی را به لباسهایتان برگردانید.
در این شرایط چه باید بکنیم؟
 .1استفاده از سرکه سفید
سرکه سفید را جایگزین ماده شوینده همیشگی کنید .برای این منظور به
 250میلیلیتر سرکه سفید نیاز دارید .سرکه یک شوینده طبیعی و غیرسمی
است و در رفع بوی کپک لباسها معجزه میکند .این ماده عالوه بر اینکه
باکتریهای عامل این رایحه نامطبوع را از بین میبرد ،مواد شوینده احتمالی
باقیمانده در لباسها را نیز پاکسازی میکند چون این احتمال وجوددارد
که بوی بد لباسها در اثر همین مواد بهجامانده باشد.
در صورت تمایل میتوانید مقدار کمی از ماده شوینده همیشگی را نیز
هنگام شستشو به لباسها اضافه کنید ،فقط دقت داشته باشید که این ماده
شوینده حاوی صابون نباشد چون اگر صابون و سرکه کنار هم مصرف
شوند ،اثر یکدیگر را خنثی میکنند!
 .2استفاده از بیکربنات سدیم
لباسهایی که بوی کپک میدهند را در  100گرم از این پودر شستشو
دهید .اگر بار اول لباسها را با سرکه شستید ولی نتیجهای نگرفتید ،برای
بار دوم سراغ این پودر بروید .پودر بیکربنات را داخل لباسشویی بریزید
و اجازه دهید لباسها با آب بسیار گرم شسته شوند و درنهایت بعد از
شستشو ،لباسها را در فضای باز و ترجیحا در معرض نور آفتاب ،روی
بند پهن کنید تا خشک شوند.
 .3قراردادن لباسها در فریزر
اگر به هر دلیلی تمایلی به شستن لباستان ندارید ،میتوانید آنرا داخل
فریزر بگذارید .برای این منظور از کیسه پالستیکی غیرقابلنفوذ کمک
بگیرید .لباس را داخل آن قراردهید و اجازه دهید  24ساعت داخل فریزر
بماند .شاید این روش برایتان عجیب باشد ،اما در عمل متوجه معجزات
این روش خواهید شد!
 .4اسپری کردن لباسها با سرکه
لباسها را با سرکه اسپری کنید و اجازه دهید کامال خشک شوند .از آنجا

که این ماده بوی خاصی ندارد ،شما میتوانید آنرا مستقیم روی لباس
بپاشید .سرکه را داخل افشانه بریزید و بعد از اسپریکردن لباسها ،اجازه
دهید تا در فضای باز خشک شوند .به این ترتیب خواهید دید لباسهایتان
خوشبو و تمیز خواهند شد.
 .5پاکسازی ماشین لباسشویی
در پایان وقتی لباسهای کپکزده و بیدزده را با روشهای فوق شستید ،از
پاکسازی ماشین لباسشویی غافل نشوید چون این وسیله به واسطه ساختار
خاصی که دارد ،مکا ن مناسبی برای تجمع کپکها محسوب میشود .اگر
کپکداخلماشینباقیبماند،بدونشکدرشستشوهایبعدیبهلباسهای
دیگر منتقل میشود و این چرخه همچنان باقی میماند! برای این منظور
محلولی از آب گرم و صابون آماده کنید .پارچهای را در آن خیس کرده و
به کمک آن داخل لباسشویی و محفظه پودر را تمیز کنید .سپس یک لیوان
آب ژاول و یک لیوان متوسط پودر بیکربنات سدیم را داخل دستگاه بریزید
و اجازه دهید ماشین یک دور کامل کار کند .برای پیشگیری از شکلگیری
کپک داخل ماشین ،بعد از هر بار شستشو ،در دستگاه را نیمه باز بگذارید
و به محض پایان شستشو ،لباسهای مرطوب را از دستگاه خارج کنید.
منبعfr.wikihow.com :

30

میزگرد پوست

شماره ششصدونودودو بیستوشش آبان نودوهفت

آنچه سوژههاي «ميزگردزیبایی» دربارهبيماريو درمان ميگويند ،لزوما موردتأييد «سالمت»نيست .حتمااظهارنظر متخصصانرا درباره درستييانادرستياظهارات آنها درهمين صفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه «میزگردزیبایی»باشید.کافی است از
طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

ادرارسوختگی
هنگام دندان
درآوردن شایع است

دکتر بهروز باریکبین /متخصص پوست

«میزگرد پوست» درباره ادرارسوختگی کودک یکساله
با حضور دکتر حسین طباطبایی ،متخصص پوست و
دکتر بهروز باریکبین ،متخصص پوست ،دکتر
سیدمسعود داوودی متخصص پوست

در دوران شیرخواری به دلیل تغيير PH
و خواص شيميايي مدفوع بهويژه اگر به
صورت اسهال باشد و بهخصوص در دوران
دندان درآوردن شيرخواران ،گاهي شاهد
چنين سوختگيهايی در ناحيه پوشك
هستیم كه به نوعي سوختگي شيميايي و
درماتيت تماسي تحريكي شديد قلمداد
میشود .مصرف داروهاي ترميمكننده در
این زمینه بسیار مفید است .از جمله این
داروها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

پوشک کودکان را
دیر به دیر عوض نکنید

کرم سيلورسولفاديازين :یک داروی
ضدعفونیکننده است که در موارد
پیشگیری و درمان عفونت در
سوختگیهای درجه  ۲و  ۳کاربرد دارد.
البته این دارو نباید در نوزادان نارس و
نوزادان کمتر از یک ماه استفاده شود.

کودکان از وقتی به دنیا میآیند تا زمانی که دوران خردسالی را طی میکنند
دچار مشکالت پوستی متعددی میشوند که خاص همین سنین است و بعد از
مریم
مدتیکهکودکبزرگترمیشود،متعاقبابرخیمشکالتپوستیاشنیزبرطرف
منصوری
خواهد شد .یکی از این مشکالت پوستی ادرارسوختگی است .در میزگرد این
هفته مشکل کودک یکسالهای را بررسی میکنیم که به شدت دچار ادرارسوختگی شده است.
مادر این کودک در پیامی برایمان نوشته« :پسر یکسالهای دارم که دچار ادرارسوختگیهای
شدیدی میشود .تاکنون چند بار او را نزد پزشک برده و داروهای زیادی هم برایش استفاده
کردهایم .چند بار هم برند پوشکش را تغییر دادهایم اما هیچ کدام از این کارها فایده نداشته و مجدد
دچار ادرارسوختگی میشود .این مشکل بهخصوص وقتی کودک اسهال است شدت میگیرد.
با اینکه من سعی میکنم بالفاصله پوشک کودک را عوض کنم ،پوستش الیهالیه میافتد و تب
میکند .ناحیه تناسلیاش هم متورم میشود .آزمایش مدفوع هم دادیم .مشکلی را نشان نداد.
لطفا راهنمایی کنید چه باید بکنیم؟» این پرسش بهانهای شد تا پای صحبت متخصصان بنشینیم.

کرم زينكاكسايد :این کرم با ایجاد یک
سد فیزیکی روی پوست ،از پوست کودک
در برابر التهابات ناشی از ادرار سوختگی
مراقبت میکند.

نگاه متخصص پوست

کودکی که دچار ادرارسوختگی شده نباید پوشک کرد
دکتر حسین طباطبایی /متخصص پوست

:آقای دکتر! چرا برخی کودکان دچار ادرارسوختگی میشوند؟
ادرار حاوی ترکیباتی است که پس از دفع از بدن تجزیه شده و به آمونیاک و
برخی مواد دیگر تبدیل میشود .وقتی مواد آمونیاکی روی پوست نازک و لطیف
کودکقرارمیگیرند،ماننداسیدیضعیفعملمیکنندوبهتدریجالتهاب،قرمزی،
خارش و درنهایت پوستهپوسته شدن پوست را به دنبال دارند .این عالئم کودک
را ناراحت میکنند و موجب گریه و بیقراری او میشوند.
:این شرایط تقریبا در همه کودکان یکسان است ،پس چرا فقط
گروهی از آنها دچار ادرارسوختگی میشوند؟
چون بهداشت پوست کودک رعایت نمیشود ،پوشک کودک بهموقع تعویض
نمیشود و پوستش شسته نمیشود .درنتیجه پوست کودک در اثر تماس زیاد
با ادرار میسوزد و این عالئم شدت میگیرند .از طرفی ،محیط ملتهب پوست
به راحتی عفونی میشود ،بهخصوص اینکه قارچهایی روی پوست بدن زندگی
میکنند که در حالت عادی و زمانی که پوست سالم است ،کامال بیآزار هستند
اما به محض اینکه پوست آسیب میبیند و محیط برای مدتی طوالنی گرم و
مرطوب میماند ،همین قارچهای بیضرر که مهمترین آنها «کاندیدیازیس« نام
دارد و عامل ایجاد بیماری کاندیدیا آلبیکانس است فرصت را غنیمت شمرده و
رشد میکنند .درنتیجه عالوه بر ادرارسوختگی ،قارچهای پوستی هم وارد عمل
شده و یک بیماری قارچی به نام «کاندیدیازیس» هم به مشکل اضافه میشود.
:اگر بهداشت کودک رعایت شود ،عالئم ادرار سوختگی از بین
میروند؟
بله ،برای درمان «دیاپر راشها» یا عالئم پوستی ناشی از پوشک بچه باید حتما
علت اصلی ایجاد التهاب را برطرف کرد .در غیر این صورت درمانهای عالمتی
و استفاده از انواع کرمها برای کاهش التهاب به تنهایی کافی نخواهد بود .بنابراین
مادر باید چند نکته را حتما مدنظر داشته باشد.
 .1اول اینکه پوشک کودک باید بالفاصله بعد از هر بار ادرار عوض شود و پوشک
خیس به هیچ وجه طوالنیمدت روی پوست قرار نگیرد .در واقع از زمانی که
کودک ادرار میکند تا زمانی که پوشکش باز میشود ،خیلی نباید طول بکشد.
 .2پس از هر بار ادرار کردن ،پوست کودک باید با آب ولرم بهتنهایی شسته

نگاه دوم

شده و در آخر با آب ولرم متمایل به خنک آبکشی شود .توجه داشته باشید به
هیچ وجه از آب ولرم مایل به داغ برای شستن پوست ملتهب کودک استفاده
نکنید زیرا آب داغ پوست را بیشتر تحریک خواهد کرد.
 .3همچنین از هیچ شویندهای برای شستن پاهای کودک استفاده نکنید .شستن
با آب خالی کفایت میکند زیرا مواد شوینده پوست کودک را تحریک میکنند.
استفاده از شوینده زمانی الزم است که کودک مدفوع کرده باشد .در آن صورت
میتوان کودک را با شوینده بسیار مالیم مخصوص کودکان شست .در غیر این
صورتاستفادهازصابونوشامپوهایمخصوصبزرگساالنبرایشستشویپوست
کودکان به هیچ وجه توصیه نمیشود زیرا باعث خشکی بیشتر پوست میشود و
شرایط پوست را حتی اگر سالم هم باشد به سمت التهاب و خشکی پیش میبرد.
 .4پس از شستشو حتما پاهای کودک را با پارچه نخی کامال تمیز با مالیمت
خشک کنید.
 .5در صورتی که پوست کودکی سالم باشد و عالئم ادرارسوختگی در آن مشاهده
نشود میتوان قبل از پوشک کردن به پاهای کودک کرمهایی مانند روغن بچه یا
کرم زینکاکساید بزنید .این کرمها کمک میکنند از وقتی که کودک ادرار میکند،
تا زمانی که مادر متوجه خیس شدن کودک میشود و تا زمان تعویض پوشک،
ادرار کمتری به پوست کودک نفوذ کند و اثر تماس ادرار با پوست کاهش یابد.
 .6در صورتی که کودک دچار ادرار سوختگی شده باشد ،بهترین کار این است
که کودک را در خانه پوشک نکنید و اجازه بدهید به پوست ملتهب کودک هوا
بخورد .در واقع باز بودن کودک مانع ایجاد گرما و رطوبت در ناحیه پوشک
میشود اما بسیاری از مادران برای اینکه کودک جایی را خیس و کثیف نکند یا
سرما نخورد ،دائم کودک را پوشک میکنند و لباس زیادی بهخصوص در فصل
پاییز و زمستان به او میپوشانند .این کار محیط پیرامون کودک را هم حسابی
گرم و محیط را برای فعالیت قارچها مهیا میکند.
 .7اگر به دالیلی مجبورید کودک را پوشک کنید ،مرتب آن را کنترل کنید تا در
صورتی که ادرار یا مدفوع کرده بود ،بالفاصله پوشکش را عوض کنید .کودکان
در سنین پایین معموال زود به زود ادرار میکنند اما هرچه بزرگتر میشوند ،فاصله
دفعات ادرار کردنشان کمتر میشود .چنانچه کودک را به پرستار ،مادربزرگ یا

مربی میسپارید ،از او بخواهید این کار را به جای شما انجام بدهد و تعویض
پوشک کودکی که بهخصوص دچار ادرار سوختگی شده را به هیچ وجه به
تاخیر نیندازید.
:مادر این کودک گفته که پوشک کودک را زود به زود عوض میکند
اما باز هم نتیجهای نمیگیرد .نظرتان در اینباره چیست؟
متاسفانه مراقبتهای پیشگیرانه برای این کودک یکساله به خوبی انجام نشده و
حال عالوه بر اینکه پوست کودک دچار راشهای پوشک یا «دیاپر راش» شده،
درگیر قارچهای پوستی کاندیدا آلبیکانس هم شده است .در این شرایط هم باید
اقدامات پیشگیرانه انجام شود و هم برای التیام سوختگی و رفع قارچ از دارو
کمک بگیریم .داروها شامل داروهای ضدقارچ و داروهای ضدالتهاب هستند که
باید همزمان با هم استفاده شوند .به این ترتیب که کودک باید مرتب باز باشد.
پس از هر بار ادرار کردن با آب ولرم مایل به خنک شسته شود ،با پارچه نخی
تمیز با مالیمت خشک شود و سپس کرمهای ضدقارچ و ضدالتهاب به صورت
ن کارها به
الیههای نازک به آرامی روی محل ادرار سوختگی زده شود .اگر ای 
طور مستمر انجام شود ،قطعا التهاب پای کودک بهتدریج بهبود پیدا خواهد کرد.
:آیا کودک باید داروی خوراکی هم مصرف کند؟
خوشبختانه در بیشتر شرایط به مصرف داروهای خوراکی نیازی نیست .به ندرت
ممکن است باکتری هم به ضایعات اضافه شوند که در این صورت پوست دردناک
میشود و کودک ممکن است تب هم بکند .این شرایط بسیار کم اتفاق میافتد
اما با این حال درمان دارد و ممکن است برای رفع باکتریها به کودک داروی
آنتیبیوتیک هم داده شود که این کار حتما باید زیر نظر پزشک و با تجویز ایشان
انجام شود .ممکن است مادری بگوید من همه این کارها را میکنم اما باز هم
ادرارسوختگیها خوب نمیشوند .علت این مساله آن است که مادر داروها و
کرمها را استفاده میکند اما دیر به دیر کودک را میشوید .در نتیجه ادرار مدت
طوالنی روی پوست باقی میماند و این حالت باعث عود بیماری میشود .پس
برای بار چندم توصیه میکنم از پوشک کردن کودک بپرهیزید و در صورت ادرار
کردن بالفاصله او را بشویید .خوشبختانه با انجام توصیههای فوق ادرارسوختگی
خیلی خوب و زود درمان میشود.

پماد آلفا :ترمیمکننده زخم است که اثر
ضدالتهابی مناسبی روی پوست دارد .این
پماد ،گیاهی است .از این رو ،عوارض
کورتونها و سایر فراوردههای مشابه را
ندارد.
كرمهای حاوي سوكرالفيت :این گروه
از کرمها به دلیل دارا بودن سوکرالفیت،
ترمیمکننده ،ضدباکتری و التیامبخش
هستند و با ایجاد الیه محافظ روی پوست
برای ترمیم انواع زخم و ادرار سوختگی
پای کودک و ...مفیدند.
کرمهای حاوي روغن كنجد :روغن کنجد
یک مرطوبکننده عالی است و به تسکین
پوستهای خشک و ملتهب کمک میکند.
کرم كاالندوال :از گلبرگ گل همیشهبهار
تولید میشود .این کرم تسکیندهنده خوبی
برای پوست نوزاد ،بهویژه هنگام خشکی
هواست و هنگام عوض کردن پوشک یا
هنگام خشکی آن ناحیه ،میتوان از پماد
کاالندوال برای رطوبتدهی و ترمیم بهتر
استفاده کرد.
عالوه بر کرمهای فوق ،عسل طبيعي
و حتي گاهي با توجه به صالحديد
متخصص پوست كورتيكواستروئيدهای
موضعي بسيار مفيد هستند اما مساله
بسيارمهم مراقبت از رخداد دوباره
سوختگي با مصرف پمادهاي محافظ
مانند زينكاكسايد و وازلين به دفعات
زياد در طول روز است؛ يعني بايد با
تعويضهاي مكرر و استفاده از اين پمادها
مانع تماس ادرار و مدفوع با پوست آزرده
شويم تا روند ترميم تسريع و از عود
جلوگيري شود.
نگاه متخصص پوست

پسوریازیس و درماتیت سبورئیک از دیگر علل التهاب پوشک هستند
دکتر سیدمسعود داوودی /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی بقیها(...عج)

پوست کودکان با هم متفاوت است و نمیتوان توصیه کلی برای
همه آنها داشت .بعضی کودکان بهخصوص آنهایی که از نظر ژنتیکی
پوست حساسی دارند ،ممکن است در اثر شستشوی مکرر و زیاد
دچار حساسیت شوند ولی برای برخی کودکان مشکلی ایجاد نشود.
برخی کودکان هم به جنس پوشک واکنش حساسیتی نشان میدهند.
بهطور کلی التهابی که در ناحیه پوشک ایجاد میشود ،چند دلیل عمده
دارد؛ اولین دلیل آن حساسیت پوست نسبت به خیس شدن پوشک با
ادرار یا مدفوع است و در اصطالح با عنوان «ادرارسوختگی» شناخته
میشود .این مشکل معموال در قسمتهای برجستهتر زیر پوشک ایجاد
میشود ،مثل پایین شکم یا قسمت گوشتی ران که میتواند خارش
و سوزش هم داشته باشد .گاهی حساسیت به قدری است که کودک
هنگام شستشو به دلیل سوزشی که دارد ،اذیت میشود و گریه میکند.
یکی از مواردی که میتوان برای پیشگیری از ادرارسوختگی توصیه
کرد ،این است که بعد از شستشو و خشک کردن کودک و قبل از
پوشک از کرمهای محافظ استفاده کنید .کرمهای محافظ ،کرمهایی
هستند که برای مدتی تماس ادرار و مدفوع را با پوست به تاخیر
میاندازند .از جمله این کرمها میتوان به زینکاکساید یا کرم روغن
کبد ماهی اشاره کرد که میتوانند برای مدتی از پوست به خوبی
محافظت کنند و ادرارسوختگی و مشکالت مشابه را به تاخیر بیندازند.
دلیل دوم التهاب پوست ،رشد قارچ است که به دلیل محیط مرطوب
و خیس پوشک ایجاد میشود .از دیگر التهابات پوشک میتوان
به بیماری پسوریازیس و درماتیت سبورئیک کودکان اشاره کرد.
البته شیوع این بیماریها کمتر است ولی به هر حال ممکن است
کودکان را درگیر کند .متاسفانه این بیماریها ممکن است تا مدتها

با ادرارسوختگی یا التهاب قارچی اشتباه گرفته شوند .به همین دلیل
ممکن است قارچ با داروهایی که برای کودک تجویز میشود ،درمان
شود اما مرتب عود کند .در موارد مقاوم به درمان باید به بیماری
پسوریازیس یا درماتیتسبوره هم فکر کرد.
بسیاری از مادران برای التیام التهاب و قرمزی پوست پای کودکشان
از پمادها و کرمهای التیامدهنده مانند پماد کاالندوال استفاده میکنند.
کاالندوال ،ضدالتهاب قویای نیست بنابراین کمک زیادی به درمان
ادرارسوختگی نمیکند و تاثیری روی بیماری قارچی هم ندارد.
تجربه نشان میدهد این پماد معموال در موارد حاد و شدید ،کارایی
چندانی ندارد و بهتر است کودک برای درمان نزد پزشک برده شود.
گاهی اوقات قرمزی و التهاب ناحیه پوشک در کودکان بزرگتر که
از غذای سفره تغذیه میشوند ،به نوع غذا و ادویههایی که در آن به
کار رفته ،بستگی دارد.
در این صورت باید ضمن درمان موضعی پوست در انتخاب غذا و
روش پخت آن دقت بیشتری کرد.
طبیعتا هر بار که پوشک کودک به ادرار و مدفوع آلوده میشود ،حتما
باید شسته شود .اگر کودک مدفوع کرده باشد برای شستشو میتوان
از آب و صابون مالیم استفاده کرد .اگر پوشک فقط با ادرار خیس
شده باشد ،شستشو با آب به تنهایی کافی است .استفاده از دستمال
مرطوب هم اگر حاوی ترکیبهای الکلی نباشد مشکلی ندارد .البته
دستمالهای مرطوب مخصوص کودکان ،معموال بدون الکل هستند
اما دستمالهای مرطوب آرایشی ممکن است ترکیبهای پاککننده
و الکل داشته باشند و استفاده مستمر از آنها برای پاک کردن کودکان
به پوست آنها آسیب خواهد رساند.

زیبایی 31

شماره ششصدونود و دو بیستوشش آبان نودوهفت

ادویهها در خدمت زیبایی

به پوست و مویتان ادویه بزنید!
ترجمه:
فاطمه
مهدیپور

ادویهها دنیای رنگارنگی دارند و تقریبا آشپزخانهای را بدون آنها پیدا نمیکنید .جالب اینجاست که جای ادویهها صرفا در مطبخ و برای خوشطعم کردن غذاها نیست و فواید شگفتانگیز دیگری نیز دارند .از
جمله اینکه برای زیبایی مفیدند و کنار ترکیبات دیگر باعث تسکین ،تغذیه و رطوبتبخشی به پوست ،مو و ناخنها میشوند .بیشتر گیاهان معطر حاوی میزان زیادی آنتیاکسیدان و ترکیبات استحکامبخش هستند
و استحقاق این را دارند تا در برنامه زیبایی روزمره گنجانده شوند .از زردچوبه گرفته تا زعفران ،زیره ،پاپریکا ،گشنیز و ...برای تکتک سلولهای پوست و موی شما مفید هستند و با صرف کمترین هزینه زیبایی
و سالمت پوست و مو را بهبود میبخشند .پس اگر طرفدار زیبایی طبیعی هستید ،این شما و این ادویههای زیباییبخش!

زردچوبه

زردچوبه گل سرسبد ادویههای زیباییبخش است .این ادویه زردرنگ خواص آنتیباکتریایی ،ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی دارد و دشمن آکنه محسوب
میشود .ماسک زردچوبه پوست را خوشآبورنگ کرده و با سیاهی دور چشم مقابله میکند .خوشبختانه این ادویه حساسیتزا نیست .زردچوبه
سرشار از ویتامینها بهخصوص ویتامین Cو در عین حال پتاسیم است و قدرت رطوبتدهی باالی آن دوست پوستهای خشک محسوب میشود.
اگر میخواهید پوستتان به این زودیها تسلیم پیری نشود ،به آنتیاکسیدانهای موجود در زردچوبه بهخصوص «تورمرون» اعتماد کنید چون سلولها
را در برابر آسیبهای رادیکالهای آزاد محافظت میکند .در نهایت اینکه زردچوبه احیاکننده پوست است و امروزه حرفهایهای حوزه زیبایی از
عصاره روغنی آن استفاده زیادی میکنند .بهترین ماسک زردچوبه برای شادابی ،نرمی ،جوانی و مقابله با آکنه ترکیب  1قاشق مرباخوری از آن با

زنجبیل

زنجبیل یک تونیک طبیعی و منبع آنتیاکسیدانهاست که باعث سفیدی و خوشآبورنگی پوست میشود ،لکهها را کاهش میدهد و از
بروز زودهنگام چینوچروک پوستی پیشگیری میکند .این ریشه قدیمی و درمانگر میتواند پوست را الیهبرداری ،تمیز و
سفت کند .زنجبیل  40نوع ترکیب آنتیاکسیدانی دارد .در نتیجه شادابی و انرژی پوست را حفظ میکند و خاصیت
ارتجاعی آن را باال میبرد .برای الیهبرداری و مقابله با لکهای روی دست و گردن و همچنین قسمتهای لکدار
پوست صورت  1قاشق غذاخوری زنجبیل تازه رندهشده را با  1قاشق مرباخوری روغن زیتون و همین
میزان عسل و آبلیموترش مخلوط کنید .اجازه دهید ترکیب حداقل  15دقیقه بماند و سپس از آن
بهعنوان الیهبردار پوست استفاده کنید .به این ترتیب که ماسک را  15دقیقه روی مناطق لکدار قرار
دهید و در نهایت با آب فراوان بشویید و کرم مرطوبکننده بزنید .ماسک را به هیچ عنوان به دور چشمها
نزنید .برای تهیه ماسک سفتکننده پوست نیز یک قاشق چایخوری زنجبیل رندهشده را با 2
قاشق غذاخوری عسل و  1قاشق مرباخوری لیموترش مخلوط کنید و اجازه دهید  30دقیقه در
یخچال بماند .سپس ماسک را  10دقیقه روی صورت (به غیراز اطراف چشمها) قرار دهید و در
نهایت با آب خنک بشویید.

زیره سیاه

زیره سیاه برای دستگاه گوارش فوقالعاده است و
باعث کاهش گودی و سیاهی دور چشم میشود
و سالمت پوست را باال میبرد .این ادویه معطر
باعث تسکین پوست میشود و ترکیب ضدپیری
است.زیرهسرشارازویتامین،Eکاراتنوئیدهاوانواع
آنتیاکسیدانهاست بنابراین تقویتکننده پوست
محسوب میشود .خواص ضدالتهابی زیره باعث
تسکین پوستهای حساس و ملتهب میشود ،خارش
آن را کاهش میدهد و همچنین باعث نرمی و لطافت و احیای اپیدرم پوست میشود .میزان
باالی پلیفنولها و آنتیاکسیدانهای «تیموکینون» در این ادویه ،موها و ناخنها را تقویت
میکند .اگر میخواهید پوست صاف و کمچروکی داشته باشید 2 ،قاشق غذاخوری ماست
و  1قاشق غذاخوری پودر زیره را با هم ترکیب کنید و روی گردن و صورت قرار دهید10 .
دقیقه صبر کنید و سپس صورتتان را بشویید .هر هفته یک مرتبه این ماسک را استفاده کنید
تا خاصیت تغذیهکنندگی ،تسکینبخشی ،احیاکنندگی و التیامبخشی ماسک را به وضوح
ببینید .این ماسک جوشهای سرسیاه را نیز از بین میبرد.

پاپریکا

دانه خردل

گشنیز

گشنیز جزو سبزیجات معطر است که بیشتر افراد آن را خشک کرده و بهعنوان ادویه استفاده
میکنند .گشنیز که به «جعفری چینی» نیز معروف است ،یکی از قدیمیترین ادویههای جهان
است که از  7هزار سال پیش به دلیل خواص تمیزکنندگی و سمزداییاش مورد استفاده قرار
میگیرد .این سبزی معطر قدرت آنتیباکتریایی دارد و سرشار از ویتامینهای  Aو  Cاست
که هر دو برای سالمت و شفافیت پوست ضروری هستند .گشنیز  25نوع ترکیب فعال دارد.
این ترکیبات ،تقویتکننده پوست و مو هستند.
برایخالصشدنازجوشهایسرسیاه
و آکنه و تمیز کرن پوست میتوانید به
آب گشنیز اعتماد کنید .یک قاشق
مرباخوری آب گشنیز را با همین
میزان آبلیموترش مخلوط
کنید و روی جوشهای
سرسیاه و آکنهها بزنید .بعد
از یک ساعت نیز صورتتان را
با آب گرم بشویید.

جریان خون و در نتیجه خوشآبورنگ شدن پوست کمک خواهدکرد .عالوه بر این
الیهبردار است و پوست را سمزدایی میکند .برای تهیه ماسک ضدچروک و روشنکننده
پوست کافی است  1قاشق غذاخوری پاپریکا را با  2قاشق
غذاخوری عسل ترکیب کنید .در این صورت ترکیبی از
ویتامین Aو پتاسیم را به پوست میرسانید که خاصیت
روشنکنندگی و ضدچروکی دارد .ماسک به دست
آمده را به صورت یک الیه ضخیم به پوست بزنید و
بعد از  20دقیقه بشویید .بهتر است ماسک را روی
پوست تمیز قرار دهید .توصیه میشود افراد سیگاری
و کسانی که پوستی خسته و رنگپریده دارند بیشتر
از این ماسک استفاده کنند.

عصاره دانه خردل منبع غنی ویتامین Aو اسیدهای چرب است .این
دانههای ریز خواصی دارند که برای رشد موها فوقالعاده است .به این
ترتیب که از ریزش موها جلوگیری میکنند .برای بهبود رشد موها 1
قاشق غذاخوری روغن کرچک را با  2قاشق چایخوری تخم خردل و
 1قاشق چایخوری روغن نارگیل مخلوط کنید .ماسک به دست آمده را
روی موها بگذارید و آنها را با حوله گرم ببندید .بعد از  15دقیقه ماسک را
با شامپوی روزانه خود بشویید.

فلفل

در مورد فلفل کمی محتاط باشید چون نباید از آن به صورت مستقیم استفاده کنید .فلفل یکی
دیگر از ادویههای بسیار کاربردی در حوزه تهیه پماد و لوازم آرایشی -بهداشتی است.
در واقع در ترکیب بیشتر محصوالت الغری از فلفل استفاده میکنند .این ادویه
پرکاربرد  2مزیت فوقالعاده دارد؛ یکی اینکه دارای ترکیبی ضدالتهاب به نام
«کاپسائیسین» است و دیگر اینکه ترکیبی به نام «پیپرین» دارد که از طریق
تحریک ترشح آنزیمهای گوارشی باعث بهبود هضم غذا میشود .فلفل
به کاهش وزن و زیبایی اندام کمک زیادی میکند .این ادویه با
بهبود جریان خون و کاهش درد
و التهاب کمک زیادی به سالمت
میکند.درحوزهزیباییازفلفلعالوه
بر محصوالت مربوط به تناسب و زیبایی
اندام در ترکیب محصوالت مخصوص لبها استفاده میشود
چون باعث حجمدهی به لبها میشود .بنابراین برای
بهرهمندی از خواص این ادویه باید از محصوالت
حاوی آن استفاده کنید.

دارچین

دارچین یکی از ادویههای معطر و پرخاصیتی است که باعث آرامش و افزایش دمای بدن میشود .ماده ضدباکتری و ضدعفونیکننده
است که در طوالنیمدت پوست را نرم و درخشان میکند .اگر دچار آکنه شدهاید بدانید که ترکیب دارچین و عسل آکنهها را نابود
میکند چون عسل ضدعفونیکننده و دارچین آنتیباکتریال است .از آنجایی
که دارچین باعث افزایش دمای بدن میشود میتواند جریان خون را
تحریک کند و به این ترتیب تولید کالژن پوست را بهبود بخشد.
برای مقابله با آکنه و تمیزی پوست  1قاشق غذاخوری پودر دارچین
را با  3قاشق غذاخوری عسل ترکیب کنید و به طور مستقیم روی
پوست و بهویژه مناطق دارای آکنه (به استثنای دور چشمها) بزنید.
اگر جوشهایتان بزرگ و زیاد است ،اجازه دهید ماسک یک شب
کامل روی پوست بماند و صبح روز بعد با آب ولرم بشویید .اگر
مشکل جوش و آکنه ندارید با همین ماسک ساده رنگ پوستتان
صاف و یکدست میشود.

تخم شنبلیله

تخم شنبلیله از اروپای جنوبی و آسیا میآید .این ادویه باعث
تمیزی عمقی پوست میشود و آن را شفاف و نرم میکند.
این دانههای پرخاصیت ،پوست را تغذیه میکنند و در نتیجه
شادابی خاصی به آنمیبخشند و وضعیت پوستهای کدر و
خسته را بهبود میدهند .شنبلیله به داشتن خواص ضدپیری نیز
شهرت دارد و با چینوچروک مقابله میکند .در نهایت اینکه
برای از بین بردن آکنهها نیز میتوانید به شنبلیله اعتماد کنید
چون خاصیت تمیزکنندگی دارد.
برای تهیه ماسک پوست و مو از تخم شنبلیله کافی است  1پیمانه
از این دانهها را در  2پیمانه آب به مدت یک شب خیس کنید.
روز بعد آب آن را عوض کنید و نصف پیمانه دیگر آب به آن
بیفزایید و اجازه دهید بجوشد .سپس زیر شعله را خاموش و
تخم شنبلیه را صاف کنید .آب آن را برای افزایش رشد موهایتان
استفاده کنید و دانهها را برای صورت نگهدارید .به این ترتیب
که آنها را له کرده و خمیر درست کنید .سپس این خمیر را به
صورت ماسک به پوست صورت بزنید .ماسک را حدود یک
ساعت روی پوست نگهدارید و سپس با آب بشویید .خواهید
دید که پوستتان نرم و تمیز خواهد شد .کمی کرم مرطوبکننده
بزنید و هر هفته 2مرتبه از این ماسک استفاده کنید.

وانیل

زادگاه وانیل مکزیک است اما امروزه نوع پرمصرف آن از طریق تاهیتی و ماداگاسکار تامین
میشود .وانیل عالوه براینکه ضداسترس و برای هضم غذا مفید است ،اثر خوبی روی
پوست ،مو و ناخن دارد چون حاوی فنول است که خواص آنتیاکسیدانی دارد و در نتیجه
اثر مخرب رادیکالهای آزاد را خنثی میکند .به همین دلیل هم وانیل را ادویه ضدپیری
میدانند .لوبیای وانیل خواص احیاکنندگی و مرطوبکنندگی دارد و برای حفظ زیبایی و
جوانی پوست فوقالعاده است.
برای استفاده از خواص این ادویه چند
دانه وانیل را دربیاورید و با  3قاشق
غذاخوری شکر قهوهای 2 ،قطره
عصاره روغنی وانیل و آب یک عدد
لیموترش ترکیب کنید و روی پوست
صورتبزنید.چنددقیقهماساژدهیدوبا
آبولرمصورتتانرابشویید.

زعفران
برای تهیه یک گرم زعفران  150عدد گل زعفران الزم است .درست است که با این
قیمت زعفران شاید نشود به راحتی از آن ماسک درست کرد اما باید بدانید این طالی
سرخ سرشار از فالونوئیدها و کاراتنوئیدهاست که تاثیر زیادی در احیای سلولهای
پوستی دارند و به همین دلیل نیز زعفران قدرت ضدپیری باالیی دارد .این ادویه ارزشمند
خواص آنتیباکتریایی و ضدعفونیکنندگی دارد و برای کاهش آکنهها موثر عمل میکند.
زعفران غنی از ویتامین ،Aاسیدفولیک ،ریبوفالوین ،نیاسین ،ویتامین Cو ...است که
عالوه بر سالمت بدن به حفظ و نگهداری زیبایی پوست کمک میکند .برای روشنی
و لطافت پوست پودر چند پر زعفران را در ترکیب روغن زیتون ،روغن بادام ،روغن
نارگیل یا روغن کنجد بریزید و پوست خود را با آن ماساژ دهید .همچنین میتوانید به
یک قاشق عسل مقداری پودر زعفران اضافه کنید و پوست صورت را با آن ماساژ دهید.
این کار اکسیژن پوست را تامین کرده
و گردش خون را تحریک میکند.
زعفران و عسل به برطرف
کردن لکهای
روی پوست
هم کمک
میکنند.
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حال که با خواص ادویهها و اثر آنها برای زیبایی پوست و مو آشنا شدید ،الزم است
بگوییم نباید بیگدار به آب زد .توجه داشته باشید که برخی از این ادویهها مانند
دارچین ،پاپریکا یا زنجبیل میتوانند حساسیتزا باشند .افرادی که پوست حساسی
دارند یا خیلی زود دچار حساسیت میشوند باید در استفاده از ادویهها بیشترین
دقت را داشته باشند .یادتان باشد محصوالت طبیعی و گیاهی نیز به صرف شیمیایی
نبودن بیخطر نیستند .حتی ماسکی که در منزل تهیه میکنید ممکن است شما را به
دردسر بیندازد .بنابراین فرقی نمیکند نوع پوستتان چه باشد .باید قبل از اینکه ماسک
تهیهشده را به پوست صورت بزنید آن را روی قسمت داخلی آرنج امتحان کنید.
اگر هر گونه واکنش حساسیتزا مانند سوزش ،خارش ،قرمزی و التهاب مشاهده
کردید ،از آن ماسک استفاده نکنید چون این عالئم نشان میدهند ماسک مورد نظر
مناسب پوست شما نیست.

منابعleseclaireuses.com, femmeactuelle.fr, portail-guadeloupe.com :

پاپریکا سرشار از ویتامین Cو آنتیاکسیدانهاست که پوست را صاف ،نرم ،درخشان و
سفت میکنند .برای بهبود وضعیت پوست خود و کاهش لکها و مشکالت پوستی
میتوانید با این ادویه ،ماسک ضدچروک طبیعی بسازید .آنتیاکسیدانهای پاپریکا
رادیکالهای آزاد را جذب میکند و به این ترتیب کالژنسازی را بهبود
میبخشد .پاپریکا همچنین برای افرادی که از آکنه رنج میبرند ،مفید
است چون خواص ضدالتهابی و آنتیباکتریالی دارد .این ادویه
پرکاربرد منبع بتاکاروتن است که در بدن به ویتامین
 Aتبدیل میشود و به کاهش عالئم پیری و
بهبود اثر نور خورشید کمک میکند .پاپریکا
رگهای خونی را منبسط میکند و به بهبود

همین میزان عسل و شیر نارگیل (اگر در دسترس نباشد ،روغن زیتون) است .این مواد را با هم مخلوط کنید و حدود 20
دقیقه روی پوست بگذارید و دست آخر پوست را با آب ولرم بشویید .برای سفید کردن دندانهایتان نیز میتوانید
 4قاشق غذاخوری از این ادویه را با  2قاشق غذاخوری جوششیرین و نصف قاشق غذاخوری روغن نارگیل
ترکیب کنید و با خمیر به دست آمده به مدت  2تا  3دقیقه دندانهایتان را مسواک بزنید .اگر میخواهید موهایتان
نیز از فواید این ادویه بینصیب نماند (بهخصوص برای مقابله با شوره) میتوانید نصف قاشق مرباخوری پودر
زردچوبه را با  4قاشق غذاخوری روغن نارگیل مخلوط کنید و هر هفته یکبار به مدت  30دقیقه به موهایتان بزنید.
در نهایت نیز موها را با شامپوی روزانه بشویید .البته این ماسک برای افرادی که موهای تیرهای دارند مناسبتر است.
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صفحه آخر
زندگیسالم
مونا فلسفی
دانشجوی دکترایروانشناسیسالمت،درمانگر
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شماره ششصدونود و دو بیستوشش آبان نودوهفت
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عکس و مکث

زهراسادات صفوی

که سرما سخت
*
سوزان است

آرامش با اندیشههای سرد

معرفیکتاب

هنردستیابی

چند وقتی است احساس میکنید در زندگی شغلی و شخصیتان
دورخودتانمیچرخیدودرجامیزنید؟بهنظرتانمیرسدمشکلی
جدیدرزندگیتانداریدامانمیدانیدمسالهتانواقعاچیست؟شاید
هم برای انتخاب از بین راهحلهای مختلف دچار تردید شدهاید و
نمیدانید کدام گزینه را انتخاب کنید .اگر شما هم چنین شرایطی
را تجربه میکنید ،احتماال تالش میکنید با روشهای ناکارآمد
قدیمی مشکالتتان را حل کنید .آنچه که حاال به آن نیاز دارید،
مدل ذهنی جدیدی است که بتوانید با استفاده از آن شروع کنید،
از بنبست حل مساله خارج شوید و مسیر موفقیتتان را گامبهگام
بسازید .پروفسور برنارد راث ،استاد برجسته دانشگاه استنفورد ،با
بهکارگیری رویکرد تفکر طراحی در کتاب «هنر دستیابی» ،مدل
ذهنی جدید و کارآمدی در اختیارمان میگذارد تا بتوانیم مسائلمان
را در زندگی به درستی تعریف کنیم ،راهحلهای شخصی خودمان
را بیابیم و زندگی دلخواهمان را طراحی کنیم.
تفکر طراحی ،شیوهای است که در گذشته طراحان صنعتی صرفا
از آن برای طراحی محصوالت و خدمات استفاده میکردند ،اما
امروزه از آن به صورت گسترده در دنیای کسبو کار و رشد و
توسعه فردی استفاده میشود .در تفکر طراحی فرد طراح (که در
این مورد خاص شما طراح زندگیتان محسوب میشوید) در گام
اول با استفاده از همدلی ،به نیازها ،خواستهها و اولویتهای موجود
پی میبرد .سپس در گام دوم مساله اصلی را به صورت روشن
تعریف میکند .گام سوم به ایدهپردازی و تولید راهحلهای محتمل
اختصاص دارد .در گام چهارم ،نمون ه اولیهای از یکی از راهحلها
ساخته میشود و در انتها و در گام پنجم بازخوردهای دریافتشده
از راهحل ساختهشده مورد ارزیابی قرار میگیرد .این فرایند تا جایی
تکرار میشود که به راهحل مطلوب برای مسالهمان برسیم.
اگر در گیرودار ادامه دادن یا تمام کردن رابطهای عاطفی هستید،
به تغییر شغل یا تغییر در کسبوکارتان فکر میکنید ،بین ماندن یا
مهاجرت به خارج از کشور مردد شدهاید
و  ...در هر صورت آشنایی با مدل ذهنی
تفکر طراحی و روشهای خالقانه کتاب
«هنر دستیابی» شما را توانمند میکند تا
بتوانید در حل مساله و تصمیمگیری به
شیوه موثری عمل کنید.
کتاب «هنر دستیابی» ،نوشته برنارد راث ،با
ترجمهساجدمتولیانراانتشاراتآریاناقلم
در  11فصل و  336صفحه منتشر کرده
است.

باران دلتنگی م 
یبارد و من
شاعرعک 
سهایباران 
یام

خاطره کبیری

تا به حال شده بهعنوان والدين يك روز از تغذيه كودك خود غافل
شويد؟ مسلما نه! غذاي روحش چطور؟ تا حاال به این موضوع
توجه كردهايد؟
ما بهعنوان والدين دوست داريم فرزنداني عالم ،توانا و درسخوان
بار بياوريم بنابراین سعی میکنیم آنها را در بهترین مدارس و
کالسهای مختلف ثبتنام کنیم اما کمتر به شاد بودن آنها فکر
میکنیم ،در حالی که هر دوي اينها به يك اندازه مهماند .فرزند ما
عالوه بر درس خواندن ،آموزش دیدن زبان انگلیسی و موسيقي
و...نيازهايديگریهمدارد؛نیازبهیادگرفتنمهارتهاياجتماعي،
موفقيت در برقراری و ادامه روابط با همساالن و شاد زيستن ،نه
فقط دانشمند زيستن و هنرمند بودن.
مهارتهایاجتماعیدربرگیرندهرفتارهاییهستندکهاحتمالتقویت
از سوی اطرافیان را افزایش میدهند و باعث میشوند فرزند ما در
جامعه عملکرد شایستهای داشته باشد .یکی از وظایف اجتماعی
کودکان ،فراگرفتن مهارت برای ایجاد رابطهای متقابل و موفق با
همساالن است .نهادهای اجتماعی و عملکرد آنها عامل موثری
در چگونگی اجتماعی شدن دانشآموزان و نحوه برعهده گرفتن
نقشهای حال و آیندهشان است و مدرسه نقش مهمی در آموزش
اینمهارتهابهدانشآموزاندارد،مخصوصاکهدانستنمهارتهای
اجتماعی ،در تمام فرهنگها از عناصر اساسی اجتماعی شدن آدمی
محسوب میشود .دکتر«مارتینسلیگمن» ،روانشناس آمریکایی و
استاددانشگاه،رهنمودهایارزشمندیدربارهمهارتهایاجتماعی
کودکان ارائه کرده است .او اعتقاد دارد کودکانی میتوانند بهراحتی
دوست پیدا کنند و آنها را حفظ کنند که از مهارتهای اجتماعی
برخوردار باشند و ما میتوانیم مهارتهای الزم را به آنها بیاموزیم.
بچههایی که مهارتهای اجتماعی کافی ندارند ،انگیزه کودکان
دیگر را خوب متوجه نمیشوند و اشتباه برداشت میکنند ،در نتیجه
به سرعت و نسنجیده پاسخ میدهند .دکتر سلیگمن به اینگونه
پاسخگویی «تفکر گرم» میگوید؛ یعنی کودک به جای اینکه تأمل
کند ،بدون فکر کردن و اندیشیدن ،به سرعت تصمیمگیری میکند.
«تفکر سرد» برعکس تفکر گرم ،به معنای صبر کردن و آرام و کند
کردن فرایند فکر کردن و تصمیم گرفتن است.
بایدبهکودکانخودبیاموزیمنخستینقدمدرحلمساله،توقفوفكر
كردناست.سرعتداشتندرتصمیمگیریبدوناندیشیدنیابرآورد
کردن سطحی شرایط ،واکنشهای مناسبی به دنبال نخواهد داشت.
اندیشههای گرم ،به سرعت به مغز میرسند .دانشآموزانی که
اندیشههای گرم از ذهنشان میگذرد معتقدند در صورت بروز
مشکل بین آنها و کودکان دیگر ،همیشه فرد مقابل مقصر است و
از روی عمد کاری انجام داده است.
اینگونهاندیشیدن ،کودک را وادار میکند تا بازخوردهای سریع و
بیاختیار بروز دهد ،پیش از آنکه درباره اتفاقی که افتاده فکر و آن
را برای خود تحلیل کند .اندیشههای سرد ما را در جمعآوری همه
اطالعات پیرامونمان یاری میدهند و میتوانیم با تحلیل اطالعات
خود ،تشخیص دهیم چه اتفاقی افتاده است .اندیشههای سرد ،ما را
آرام میکنند ،در حالی کهاندیشههای گرم بر سرعت تصمیمگیری
میافزایند .معموال پاسخهایی که از اندیشههای گرم ناشی شدهاند،
وضعیت موجود را وخیمتر میکنند .برای یادگیری مهارت در
«اندیشیدن سرد» الزم است فرق بین «تفکر گرم» و «تفکر سرد»
را به بچهها بیاموزیم.

کالم نو
دکتر مهدی قاسمی
روانپزشک رواندرمانگر ،زوجدرمانگر

مکث کوتاه؛ ارتباطی عمیق برای همیشه
ی بین دو انسان کامل و محور 
ی
ی مشترک ،پیوند 
هر زندگ 
ی بهبود خود در
ی بهطور فعال رو 
است .این دو فرد قو 
جهت منفعت طرف دیگر کار میکنند ،بدون اینکه از او
انتظار داشته باشند حتما همان کار را بکند .آنها نه از جدایی
میترسند و نه از با هم بودن و تالش میکنند به تعادلی
ی توجه به رفتار همسرشان که
از این دو برسند و به جا 
خوشبختانه قابلکنترل نیست ،به رفتار خود که برایشان
یمیتوان
قابلکنترلاست،توجهمیکنند.فقطباچنیننگرش 
ی را با یک روح مستقل و اسرارآمیز دیگر
صمیمیت واقع 
ی که آگاهانه تصمیم میگیرد زندگی،
تجربه کرد ،با کس 
انتخابها ،امیدها و رویاهایش را با ما سهیم شود.
ی مشترکتان انجام
ی زندگ 
ی که میتوانید برا 
مهمترین کار 
دهید ،این است که یاد بگیرید بیشتر بر خود متمرکز و
خودمحورتر شوید .خودمحور بودن یعنی متمرکز شدن
بر خود ،نه اینکه دیگران را واداریم بر ما متمرکز شوند .اگر
بخواهیم دیگران متناسب با فکر ،حس یا عملکرد ما رفتار
کنند ،به نفع خودمان بر دیگران متمرکز شدهایم و این اوج
ی است چون افراد خودشیفته ،به جای متمرکز
خودشیفتگ 
شدن بر خود ،بر دیگران متمرکز میشوند.
مشکل این است که ما اغلب خود را نمیبینیم .به این
نشانهها توجه کنید:
ی عاطفیتان را برآورده
 .۱هیچگاه از اینکه همسرتان نیازها 
ی فکر کنید که مدام پیش
ی شدهاید؟ به زن 
نمیکند ،عصبان 
دوستانش شکایت میکند که همسرش رفتار عاشقانه و
رمانتیک ندارد اما هیچگاه شفاف این گالیه را به شوهرش

ی را در نظر بگیرید که رابطهاش را با
نگفته است .مرد 
نامزدش فقط به این دلیل که دستکم او تحسینش میکند،
ی تمرکز بر دیگران.
توجیه میکند؛ این یعن 
ی میکنید همسرتان را به هر
 .۲آیا فقط به این دلیل سع 
شکل ممکن شاد کنید که این کار زندگیتان را سادهتر
ی را در نظر بگیرید که چون نگران از دست دادن
میکند؟ زن 
آزادیاش است ،دیر آمدن همسرش را به خانه میپذیرد.
ی اینکه آزاد باشد ،به
ی را در نظر بگیرید که فقط برا 
مرد 
هر خواسته همسرش پاسخ «بله عزیزم» میدهد .همه اینها
ی هستند.
ی متمرکز بر دیگر 
نیز رفتارها 
چرا تفکر متمرکز بر دیگران اشتباه است؟ زیرا بهطور
ی را که بر آن
ی میکنیم هر چیز 
ی سع 
اجتنابناپذیر 
متمرکز میشویم ،مدیریت کنیم ،بهبود بخشیم یا کنترل
کنیم .نمیتوانیم از این مساله فرار کنیم .ما بهطور غریزی
میخواهیم تاثیرمان را بر هرچه بر آن تمرکز میکنیم ،ببینیم
یدررابطههاوبهویژهزندگی
یچنینخواستهدرونیا 
اماوقت 
ی پیش میآید.
مشترکمان وجود دارد ،مشکل 
ممکن است این مساله به نظرتان گیجکننده باشد اما وقتی
به آن فکر میکنید ،میبینید همسرتان را جور دیگری
ی که همسرتان
نمیخواهید .دلیلش این است که هر تغییر 
را به آن «وادارید» ،چه صحبت بیشتر درباره رابطهتان باشد
ی نیست که ابتدا
ی بیشتر به بچهها ،تغییر ناب 
و چه رسیدگ 
خواهان آن بودهاید.
شمانمیخواهیدهمسرتان را تغییر دهید،بلکهمیخواهید
همسرتان بخواهد تغییر کند .میخواهید خودش عادت

نظافتمنزلراتغییردهد،بخواهدبیشترازشماتعریفکند،
ی معقول داشته باشد.
ی مادرتان میآید ،رفتار 
بخواهد وقت 
به این شکل ،همچنان به او در مقام یک شریک زندگی
برابر و مستقل که خودش تصمیم میگیرد و بهگونهای
متفاوت عمل میکند ،احترام میگذارید؛ نه به این دلیل
ی خواستهاید.
که شما از او چیز 
ی تمرکز بر خودمان و
باور کنید یا نه ،این قدرت واقع 
ی بر خود
ی واقع 
ی بهگونها 
«خودمحور»تر شدن است .وقت 
ی دارید
متمرکز میشوید ،بیشتر نسبت به رفتارتان آگاه 
تا رفتار همسرتان .شما بیشتر بر آگاه شدن از احساسها
ی واقعیتان و نمایاندن آنها توجه میکنید تا
و خواستهها 
بر واداشتن همسرتان به انجام همان کارها .از همه مهمتر
ی ماندن ،سعی
ی حفظ آرامش و مرتبط باق 
آنکه با تالش برا 
یکه
میکنیدمطمئنشویددستکمکنشپذیرانهبهالگوهای 
میخواهید از آنها اجتناب کنید ،وارد نمیشوید.
ی اولویت شما تمرکز بر خودتان و حفظ آرامش باشد،
وقت 
یادمیگیریدچگونهدکمهمکثتانرافشاردهید.یادمیگیرید
یوامیدارد)وواکنشتان
بینمحرک(همسرتانشمارابهکار 
فضا ایجاد کنید .به اینترتیب ،میتوانید انتخاب کنید چه
ی را (با باالترین اصول و خواستههایتان) انجام دهید،
کار 
ی نشان دهید .با ایجاد چنین
نه آنکه بدون فکر کردن واکنش 
ی همسرتان ایجاد میکنید تا
ی را برا 
ی جدید 
ی فضا 
مکث 
همان کار را انجام دهد .یک همسر آرام و متمرکز میتواند
ی مشترک را به ارتباطی
فقط با ایجاد یک مکث کوتاه ،زندگ 
ی تمام عمر تبدیل کند.
عمیقتر برا 

زندگی مثبت

با مردانگی و زنانگی شریک زندگیمان مهربان باشیم
چند روزی است به این موضوع فکر میکنم که چرا گاهی مادران و زنان مهربان در
حالی که قابلستایشاند ،نمیتوانند آرامشی عمیق و لذت به همسرشان بدهند .آیا
آنها که با حساسیت به نیاز مردان توجه دارند ،با مردانگیشان هم مهربان هستند؟ و
برعکس ،آیا مردان محترم و مهربان در جامعه با نیازهای عاطفی و جنسی زنانشان
مهربان و هماهنگاند؟
باید بین مرد و زن خوب بودن و شریک مناسب یکدیگر بودن تمایز قائل شد.
شریکهای مناسب در رابطهای که تعادل ایجاد میکند ،هر دو با اشتیاق لذت میبرند
و در بافت مناسب برای ارضای نیازهایشان به خواستههایشان میرسند ،لزوما افراد
مهربان و جذابی در جامعه نیستند.
زنان سنتی راه و رسم نجابت ،مهربانی و رسیدگی به همسر و فرزندان را خوب میدانند
ولی گاهی از رسیدگی عاطفی غافلاند .زنان و مردان شبهمدرن هم فقط به روابط
زناشویی توجه فیزیکی دارند .رسیدگی عاطفی همیشه جنسی نیست؛ گاهی با داشتن
و برقراری بهترین رابطه جنسی ،با ابعاد زنانه و مردانه شریکمان مهربان نیستیم .هوش

کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوجدرمانگر

عاطفی کمک میکند که نیازها را تشخیص و بهموقع پاسخ مناسب عاطفی بدهیم .ممکن
است پاسخ ما با زبان بدن یا کالمی مهربانانه باشد .گاهی سکوت زن بهترین پاسخ به
مرد است .گاهی هم باید فضایی برای تعامل ایجاد شود تا سخن زاییده شود .توجه و
نگاه مرد گاهی از هزاران عبارت «دوستت دارم» لذتبخشتر است.
مردان و زنان نیک و محترم لزوما همسران خوبی نیستند زیرا ما در مسائل عاطفی و
جنسی با پیچیدهترین نیازها و خواستههای مگو درگیریم .جایی که امکان دارد ،نباید
بر اساس ارزشها حرکت کرد تا تعادلی ایجاد شو د چون همه ما به همسری مهربان با
زنانگی و مردانگیمان نیاز داریم ،نه شریکی فاضل ،عاقل و بالغ.
در رابطه عاشقانه و نزدیک ،افراد نیاز دارند با شریکشان راحت باشند و بتوانند احساسات
و رویاهایشان را با او به اشتراک بگذارند .ممکن است مرد یا زنی در اجتماع بسیار
مهربان و محترم باشد ولی فضای روانی وسیعی نداشته باشد تا شریک زندگیاش بتواند
کنار او خودش باشد .یادمان باشد؛ اغلب اوقات زمانی که افراد به خوبی شنیده و درک
میشوند ،عشق واقعی را تجربه میکنند.

برگی از یک کتاب

تغییر افکار ،تغییر احساسات
نام کتاب« :از حال بد به حال خوب»
نوشته :دکتر دیوید برنز
خیلیها معتقدند روحیه بد آنها ناشی از عوامل خارج از کنترل آنهاست .بعضیها
روحیه بد خود را به هورمون یا خواص ژنتیکی خود نسبت میدهند و به اعتقادات
عدهای دیگر ،اتفاقات به ظاهر فراموششده دوران کودکی در ضمیر ناخودآگاه
آنها همچنان موجود است و از این رو ،روحیهشان خراب باقی مانده است .در
نظر جمعی دیگر ،احساس بد اگر ناشی از بیماری یا دلسردی مربوط به زمانهای
اخیر باشد ،واقعبینانه است.
عدهای از افراد نیز روحیه خود را به وضع بد جهان ،اوضاع بد اقتصادی ،آب و
هوای بد ،مالیاتها ،شلوغی ،ترافیک و امکان بروز جنگ اتمی نسبت میدهند .به
اعتقاد آنها ،فالکت و بدبختی چیزی نیست که بتوان از آن گریخت.
البته در مورد هر یک از اینها حقایقی وجود دارد؛ بدون شک حوادث محیطی ،موقعیت
شیمیایی بدن و تضادها و اختالفات مربوط به گذشته روی ما تاثیر میگذارند اما
این نظریهپردازیها مبتنی بر این باور است که احساسات ما دور از کنترل ما هستند.
اگر بگویید« :نمیتوانم احساسم را تغییر بدهم» ،قربانی ناراحتیهای خود میشوید و

خود را فریب میدهید زیرا واقعیت این است که میتوانید احساستان را تغییر دهید.
اگر میخواهید احساس بهتری داشته باشید ،باید بدانید و درک کنید که به جای
حوادث بیرونی ،افکار و طرز تلقیهای شما هستند که احساساتتان را بهوجود
میآورند .با دانستن این اصل ساده و در عین حال مهم ،میتوانید اندیشه ،احساس
و رفتار و زندگی خود را تغییر دهید.
برای اطالع از رابطه بین فکر و روحیه به این موضوع فکر کنید که مثال شخص
محترمی در مقام انتقاد از شما حرف بزند ،چه احساسی پیدا میکنید؟
اگر خود را بد و مقصر بدانید ،احساس بدی بر شما حاکم میشود .اگر فکر کنید
که انتقادکننده در مقام تحقیر است و میخواهد شما را با این کار رو کند ،نگران
میشوید .اگر به خود بگویید که هم ه مشکالت تقصیر خود آنهاست و شرط انصاف
نیست که انتقادکننده چنین حرفی بزند ،احساس خشم میکنید.
اگر از عزتنفس خوبی برخوردار باشید هم ممکن است از روی کنجکاوی بخواهید
از دلیل انتقاد آگاه شوید.
در اصل پیامی که شما به خود میدهید ،روی احساستان تاثیر زیادی دارد و از همه
اینها مهمتر اینکه با تغییر افکار خود میتوانید احساستان را تغییر دهید.

مادربزرگ میگفت زندگی در زمان
جوانی ما خیلی سخت بود .یخ حوض
میشکستیم و برق ،نفت ،گاز و آب
گرمی در کار نبود .حاال همه اینها
هست اما زندگیها قشنگ نیست.
میگفت زندگی این روزها سختتر
است و انگار هر چه میگذرد ،سختتر
میشود .آن موقعها آدمها به هم نزدیک
بودند و انگار بار زندگی هر کس فقط
روی دوش خودش نبود اما حاال هر
کدام از آدمها در جزیرهای تنها زندگی
میکنند .آدمها سخت برای هم قدم
برمیدارند و سرد شدهاند ،با سرمایی
سخت و سوزان.
از خیلی از قدیمیترها این حرفها
را شنیدهایم و اگر کمی به آن فکر
کنیم ،به این نتیجه میرسیم که
راست میگویند .زندگی انگار هر
روز سختتر و دغدغهها ،مشغلههای
فکری،غصههاودرگیریهایمانبیشتر
میشود .بیشتر در خود فرو میرویم و
کمتر زمانی احساس آرامش میکنیم.
بیشترمان نه امیدی به کمک دیگران
داریم و نه خودمان انگیزه و میلی
برای کمک به آنها.
فکر میکنیم و فکر میکنیم و تهش به
این نتیجه میرسیم اگر خانه ،ماشین
و مبلمانمان را عوض کنیم یا به فالن
سفر برویم ،حالمان خوب میشود اما
نمیشود .بیشتر فکر میکنیم ،شبها
نمیخوابیم و باز هم فکر میکنیم اما
به نتیجه نمیرسیم چون در فکرهایمان
کمتر دیگران هم حضور دارند .فقط
به خودمان فکر میکنیم.
به حال قدیمیترها غبطه میخوریم
اما یادمان میرود آنها با دلخوش کردن
دیگران ،انجام کاری برای دوست و
همسایه و شبها با شادی خوب بودن
خوابیدن،دلخوشبودهاند.اینروزهاکه
که از سردی دلها هر روز بیشتر سرها
در گریبان فکر فرو میرود ،کاش به جز
خودمان به آدمهای دیگر هم فکر کنیم؛
شک نکن ،حالمان خوش میشود.

* که سرما سخت سوزان است :برگرفته
از شعر «زمستان» اخوان ثالث

ستون آخر
علی آقا یک مرد جوان است که  33سال
است از اهالی دنیا شده اما نه از آنهایی
که هر روز در کوچه و خیابان میبینیم
که به دانشگاه یا سر کار و زندگیشان
میروند یا در خیابانها قدم میزنند .او
در خانه است و توانایی هیچ کاری را
ندارد و با وجود جوانی ،دل و دماغی
برای قدم زدن ندارد.
علیآقابهسرطانپیشرفتهلنفوموبیماری
هوچکین مبتالست .او و همسرش
مجبورند در خانه پدری زندگی کنند
چون پولی برای اجاره خانه در بساطشان
نیست.اینآقاازسال1395شیمیدرمانی
میشود و تحت درمان است ولی دیگر
اووخانوادهاشتوانپرداختهزینههای
دارو و درمان ندارند ،در حالی که مدام به
اقدامهایدرمانیوتشخیصیمثلاسکن
و پتاسکن نیاز دارد.
علیآقاجواناستومثلهمهجوانهای
دیگر میخواهد از اهالی دنیا بماند و
زندگی کند .اگر میخواهی جوانی را به
زندگی برگردانی ،میتوانی وجوه نقد را
به کارت بانک پارسیان به شماره-0756
 6221-0610-8001به نام موسسه
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی و
با شماره تلفن(75983000داخلی )2یا
شماره همراه  09198012677تماس
بگیری.
این بیمار با کد 21221در موسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس ،نقاشی ،داستان ،شعر ،خاطره،
دلنوشتهو...باموضوعسالمت،معنويت
و نيكوكاري حداكثر در  500كلمه به
نشانياينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

يا نشاني :تهران ،پاسداران ،کوهستان
ششم ،پالک ( 9مربوط به صفحه آخر)
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما
منتشر شود.

