
www.saسال چهاردهم  شماره 698  شنبه  15 دی 1397  32 صفحه  5000 تومان lamat . i r

راهنمای درست و غلط 
تبلیغات زیبایی 

به تبلیغات اعتماد نکنید!
هیچ کس دوست ندارد وقتی عکس های چند سال 

پیشش را می بیند متوجه اثر زمان بر ظاهرش شود. همه 
دل شان می خواهد اگر آشنایی بعد از سال ها آنها را دید، 
بگوید: »ماشاء ا... اصال تکان نخورده ای!« این خواسته 

چندان هم دور از انتظار نیست. بازیگران مشهور 
جهان بعد از نیم قرن تجربه از دهه 20 سالگی شان هم 
جوان  تر به نظر می رسند. برخی ستاره های متولد دهه 
40 و 50 خودمان را که نگاه می کنیم، پوستی شبیه آینه 

دارند...  صفحه 31

حمایت های اجتماعی از زنان 
آسیب دیده باید بیشتر شود

چرا به خیابان پناه 
می آوریم؟

یکی از چهره های جدید آسیب های اجتماعی در 
ایران، افزایش تعداد زنان در عرصه هایی است 
که برای چند دهه در انحصار مردان بوده است. 

افزایش تعداد زنان معتاد، زنانی که با تن فروشی 
خود و خانواده شان را اداره می کنند و زنانی که بر 
اثر گسترش زندگی شهرنشینی و از دست دادن یا 
کمرنگ شدن حمایت های سنتی و روبرو شدن با 

خشونت های خانگی و فقر، چاره ای جز بزهکاری 
در برابر خود نمی بینند... صفحه4

هشدار نسبت به کاهش 
مصرف لبنیات در 6 ماه اخیر

سرانه لبنیات 
پایین تر آمده!

وضعیت اقتصادی و معیشت زندگی مردم از 
ابتدای امسال روی یک ریل نابسامانی در حال 
حرکت است. با باال و پایین شدن قیمت دالر، 

قیمت اقالم ضروری و روزمره مردم نیز با شیب 
تندی افزایش یافته است. نیازی به بیان آمار نیست 
و کافی است در سطح شهر سری بزنید تا دستتان 
بیاید که جز اقالم ضروری، انگار مردم مجبورند 
از بقیه هزینه های خود فاکتور بگیرند... صفحه7

10 نکته ای که زنان باید 
در مورد بیماری قلبی بدانند

قلب   زنان
 نیاز به توجه دارد
صفحه18

پیگیری  »سالمت« از پرونده و زندگی یک بیمار 
مبتال به ویروس ایدز  از  زمان  ابتال  تا  امروز

من  اچ آی وی مثبت 
هستم و بچه دار می شوم
صفحه5

مبتال به ویروس ایدز  از  زمان  ابتال  تا  امروز

هستم و 
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

روز 29 اكتبر )7 آبان( در تقویم پزشکی دنیا به عنوان 
روز جهاني سکته مغزي نامگذاری شده است. بر 

اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، هر سال 17 
میلیون نفر دچار سکته مغزي مي شوند  كه 6 میلیون 

نفر از مبتالیان به این عارضه فوت مي كنند. در كشور 
ما نیز ساالنه حدود 100 هزار نفر به این عارضه مبتال 

می شوند و انتظار می رود با پیرتر شدن جمعیت میزان 
بروز این عارضه باالتر برود.  صفحه  18و23

اگر این روزها سری به مراكز زیبایی یا 
آرایشگاه ها بزنید، با انواع و اقسام پیشنهادات 

زیبایی از سوی مسووالن سالن ها مواجه 
می شوید . یکی از جدیدترین خدماتی كه این 

روزها در بیشتر سالن های زیبایی ارائه می شود، 
كاری به نام »پارافین تراپی« یا »پارافین درمانی« 

است...صفحه 30

جستجوی كلمه »تاتو« یا »قیمت تاتو« در 
اینستاگرام برای داشتن فهرست بلندباالیی از 
مراكز غیرتخصصی كه این خدمات را انجام 

می دهند، كافی است. حاال شما می توانید 
انتخاب كنید كه این خدمات در منزل خودتان 

انجام شود یا ترجیح می دهید به محلی دیگر 
مراجعه كنید.... صفحه31

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

صفحه 4 
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به بهانه 460 مورد مسمومیت با الکل در استان های 
هرمزگان، خراسان شمالی، البرز و...

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

شاید شما هم درباره تاثیر مصرف روزانه مقدار کم 
آسپیرین برای پیشگیری از مشکالت قلبی شنیده 

باشید. از آنجایی که آسپیرین دارویی است که 
احتماال گاه به گاه بدون ایجاد عارضه جدی مصرف 
می شود و تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد، ممکن 

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

بی شک یکی از قدیمی ترین خوراک های بشر در 
طول تاریخ تخم مرغ است. جالب است بدانید این 

ماده غذایی مفید و پر خاصیت حتی قبل از اینکه 
ما پا به این عرصه خاکی بگذاریم، وجود داشته 
است. در حقیقت، تخم مرغ نقش بسیار گرانبها و 
ارزشمندی در مراحل اولیه توسعه انسانی دارد 

و این تاثیرات شگفت انگیز و قابل توجه تا امروز 
ادامه پیدا کرده است... صفحه24

جایزه نوبل پزشکی سال 2018 میالدی برای کشف 
معالجات سرطان پیشرفته پوست که می تواند 

مرگبار باشد به پروفسور جیمز پی آلیسون از آمریکا 
و پروفسور تاسوکو هونجو از ژاپن تعلق گرفت. 

به گفته آکادمی علوم سوئد به عنوان اعطا کننده این 
جایزه، شیوه ایمنی درمانی آنها باعث انقالبی در 
درمان سرطان شد. این دو پژوهشگر به کشفیاتی 

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

صفحه های 7، 12، 16، 27 و 31 
 آرشیو سالمت



بیماری ایدز در ایران روند کاهشی 
 مهدیه 
آقازمانی

نداشته و تنها در یک بازه زمانی 
با برنامه های کاهش آسیب، شیوع 
عفونت با ویروس ایدز )اچ آی وی( 
در معتادان تزریقی کنترل شد. آن زمان بیشتر مبتالیان 
از طریق اعتیاد تزریقی و سرنگ های آلوده مبتال 
می شدند و تعداد زنان مبتال به نسبت مردان بسیار 
اندک بود اما در حال حاضر و به ویژه در چند سال 
اخیر تعداد زنان مبتال به 30 درصد رسیده و رئیس 
مرکز تحقیقات ایدز گفته طی 2 سال گذشته تعداد 
زنان مبتال به ایدز 10 برابر شده است. البته این 
آمار تا حدی قابل انتظار بود چون در سال های اخیر 
انتقال ویروس اچ آی وی در کشور تغییر  الگوی 
کرده و راه جنسی بیشترین عامل انتقال ایدز است. 
این درحالی است که با افزایش تعداد زنان مبتال، 
نگرانی از انتقال ویروس از مادر به جنین نیز بیشتر 
درصد   60 از  بیش  آنکه  نگران کننده تر  می شود. 
مبتالیان از بیماری خود بی اطالعند و ممکن است 
در سایه این بی اطالعی افراد بیشتری را آلوده کنند. 
موضوع مهم اینکه  در دنیا به این موضوع تاکید 
می شود که بیماری ایدز دیگر بیماری کشنده ای 
نیست، بلکه اگر زود تشخیص داده شود قابل درمان 

است و احتمال انتقال ویروس کم می شود. 

دکتر مینو محرز، استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران به تازگی 
گفته، از 2 سال پیش اصلی ترین راه انتقال ایدز 
انتقال این  در کشور تماس جنسی است. زمانی 
بیماری 97 درصد در معتادان مرد و 3 درصد در 
زنان معتاد بود، اما طی 2 سال اخیر تعداد زنان 
مبتال از طریق روابط جنسی 10 برابر شده است.
به گفته وی، بیشتر مبتالیان به ویروس ایدز در 
کشور 25 تا 40 ساله هستند و جوانان به علت 
ضعف اطالع رسانی و نبود آموزش در مورد انتقال 
ایدز از طریق رفتارهای پرخطر جنسی، در معرض 
با  استاد عفونی  این  بیماری هستند.  این  به  ابتال 
تاکید بر اینکه ایدز یک بیماری عفونی است که با 
درمان  کنترل می شود، توضیح داد: »به دلیل تماس 
جنسی ایدز در جوانان به ویژه زنان رو به افزایش 
است و باید سطح آگاهی جامعه را افزایش داد 
زیرا بیماران جدید اغلب تحصیلکرده هستند و از 

سطح اجتماعی خوبی برخوردارند.«

تعداد زنان مبتال افزایش یافته، اما 10برابر 
نشده 

آزمایش  هم  »من  ایدز  جهانی  روز  شعار  امسال 
می دهم« بود که قصد داشت افرادی که رفتارهای 
از  اطمینان  برای  را ترغیب کند  پرخطر داشته اند 
وضعیتشان تست بدهند تا اگر بیمار هستند درمان 
را زودتر شروع کنند اما زمانی که افراد زیادی در 

کشور ما به دلیل وحشت از ویروس اچ آی وی  مراجعه 
نمی کنند و تست نمی دهند، به راحتی به دیگران نیز 
منتقل می شود. دکتر پروین افسر کازرونی، رئیس 
اداره ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت 
در گفت وگو با »سالمت« با بیان اینکه روند ابتالی 
زنان در مقایسه با 10 سال گذشته افزایش یافته، 
گفت: »در حال حاضر 4 تا 5 سال است که آمار 

مبتالیان زن بین 24 تا 30 درصد است.
تعداد موارد جدید عفونت در سال حدود 2 هزار 
مورد است که نزدیک به 30 درصد آن مربوط به 
زنان است و نمی توان گفت طی 2 سال، 2 برابر شده 
باشد چون سال گذشته 29 درصد موارد جدید زنان 
بودند، سال قبل از آن 31 درصد و سال قبل تر از آن 
30 درصد برآورد شده است.« وی با تاکید بر اینکه 
تعداد مبتالیان زن ابتدا حدود 5 درصد بود، تصریح 
کرد: »مهم تر از اینکه تعداد مبتالیان چقدر است، 
موضوع آگاه کردن مردم است؛ یعنی مردم باید آگاه 
شوند که ایدز یک بیماری عفونی مزمن است و راه 
انتقال آن جنسی و از طریق خون و ترشحات خونی 
مادر به فرزند است. اگر کسی رفتار پرخطر داشته 
باید تست بدهد و درمان را زودتر شروع کند. 200 

مرکز بیماری های رفتاری در کشور وجود دارد.«

بیش از نیمی از مبتالیان از بیماری خود 
اطالع ندارند

برخی از بیمارایشان اطالع ندارند به این دلیل که 
نمی دانند به چه مراکزی باید مراجعه کنند یا می ترسند 
که مبادا دستگیر شوند. همین مساله نشان می دهد 
بیماری های  کلینیک های  مورد  در  اطالع رسانی 

رفتاری آن طور که باید انجام نشده است. رئیس 
اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان اینکه 40 درصد 
مبتالیان از بیماری خود آگاه هستند و بقیه؛ یعنی 
60 درصد بی اطالع اند، تاکید کرد: »افرادی که  از 
بیماری خود بی اطالع هستند، ویروس را به همسر 
یا فرزندشان منتقل می کنند بنابراین مشکل ما این 
است که این افراد را زودتر شناسایی کنیم چون ایدز 
دیگر بیماری ترسناکی نیست و فقط باید مراجعه 
و تشخیص داده شود.« وی با اشاره به اینکه در 
بیماری های  کلینیک های  سطح کشور 200 مرکز 
رفتاری وجود دارد، به »سالمت« گفت: »در این 
مراکز مشاوره آموزش و تشخیص و درمان رایگان 
انجام و در فضای صمیمانه و محرمانه به بیماران 

ارائه خدمت می شود.« 

درمان خانم های باردار مبتال به ایدز، 
مانع انتقال ویروس به جنین می شود 

دکتر کازرونی در پاسخ به این سوال که افرادی که 
اعتیاد دارند یا به دلیل شرایطشان نمی توانند به این 
کلینیک ها مراجعه کنند، چگونه شناسایی می شوند، 
توضیح داد: »برخی از افراد بیشتر در معرض ابتال 
هستند؛ افرادی که اعتیاد تزریقی دارند یا مصرف 
پرخطر  رفتارهای  احتمال  که  دارند  مواد محرک 
جنسی در آنها بیشتر است، همچنین افرادی که با 
خون و ترشحات خونی تماس دارند.همسر این 
شاید  و  دارند  قرار  ابتال  معرض  در  بیشتر  افراد 
بی اطالع باشند. بنابراین برای گروه هایی که ممکن 
است به مراکز دولتی و خصوصی مراجعه نکنند یا 
اعتیاد دارند، مراکزی در مکان هایی که این افراد 

بیشتر هستند راه اندازی شده تا دسترسی این افراد 
این مراکز تحت عنوان  باشد.  بهتر  این مراکز  به 
»مراکز کاهش آسیب« احداث شده است.« به گفته 
رئیس اداره ایدز، مراکزی هم هست که برای زنان، 
تحت عنوان مراکز کاهش آسیب زنان و زیرنظر 
بهزیستی فعالیت می کنند و مراکز مشاوره زنان در 
معرض ابتال هم تحت پوشش ماست.وی باز هم 
تاکید کرد  وزارت بهداشت برنامه ای برای پیشگیری 
از انتقال ویروس از مادر به کودک دارد چون اگر 
بیماری در خانم های باردار تشخیص داده شود، از 
بنابراین  انتقال مادر به جنین جلوگیری می شود. 
الزم است زنان مطلع باشند که به مراکز وزارت 
بهداشت مراجعه کنند و بدانند همه خدمات برایشان 
رایگان و محرمانه انجام می شود. وی در پاسخ به 
اینکه آیا سن ابتال به ایدز در کشور کاهش یافته یا 
نه؟ این گونه بیان کرد: »شواهد به ما نشان می دهد 
مبتالیان  بیماری، سن  به  ابتالی جدید  در موارد 
کمتر شده ولی وقتی آمارهای چند سال گذشته را 
مقایسه می کنیم، تفاوتی نداشته است.در مجموع 
بیشتر مبتالیان؛ یعنی 51 درصد بین سن 20 تا 35 
سال قرار دارند.« زمانی که می گوییم بیشتر مبتالیان 
در محدوده سنی جوان هستند، یعنی ناآگاهی از 
نوجوانی شکل گرفته و اینکه در آموزش وپرورش 
و خانواده ها مهارت هایی که در جوانی و نوجوانی 
برای آسیب های اجتماعی است، وجود نداشته. حاال 
که سیاست سکوت در برابر بیماری ایدز تغییر کرده، 
کلینیک های  مورد  در  اطالع رسانی ها  هم  باز 
بیماری های رفتاری آنقدر نیست که افراد آسیب پذیر 

به موقع به این مراکز مراجعه کنند.

شماره ششصدونود و هشت   پانزده دی نودوهفت2 سالمت در ایران
پیشخوان

افزایش تعداد زنان دارای ویروس ایدز نگران کننده شده است

آیا تعداد زنان  اچ آی وی مثبت  10 برابر شده؟
 طرح ملی غربالگری افراد باالی 30 سال 
به همت معاونت پرستاری با همکاری سایر 
معاونت ها و اداره فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت به مناسبت »روز پرستار« در سراسر 
کشور انجام می شود و مجری آن دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور و دانشکده های 
پرستاری دانشگاه آزاد هستند. در این طرح 
ملی غربالگری تعیین فشارخون و تعیین 
تناسب اندام ایرانیان باالی 30 سال انجام می شود و هدف کلی 
تعیین وضعیت سالمت بزرگساالن ایرانی از نظر قد و وزن، 
شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر و دور باسن و فشار خون 
است. این طرح ملی توسط پرستارها و با همکاری پزشکان 
در بیمارستان های دولتی و خصوصی در سراسر کشور انجام 
می شود و مردم می توانند در تاریخ 22 تا 26 دی ماه برای اطالع 
از وضعیت خود به این بیمارستان ها مراجعه کنند. همچنین 
بعد از تشخیص اگر نیازی بود افراد به مراکز جامع سالمت 
و مراکز بهداشتی در سطح شهر ارجاع داده می شوند. برخی 
افراد در این مراکز پرونده الکترونیک دارند که بعد پرونده شان 
تکمیل می شود و آنهایی که پرونده ندارند به سیستم وصل 
می شوند. در سطح بعدی نیز به مراکز تخصصی ارجاع داده 
می شود. همان طور که می دانید یکی از مهم ترین نمادهای 
پیشرفت هر کشوری بهبود شاخص های مربوط به سالمت 
است و از بهترین و منطقی ترین راه های ارتقای سطح سالمت، 
پیشگیری از بیماری هاست و اولین، موثرترین و کم هزینه ترین 
پیشگیری در سطح اول اتفاق می افتد که طی آن آحاد جامعه با 
داشتن شیوه زندگی سالم، با تاکید بر تغذیه مناسب، ورزش 
و فعالیت کافی، آرامش فکری، مدیریت استرس از ابتال به 

بیماری در امان می مانند. 
چاقی و فشار خون باال به عنوان بیماری های خاموش در 
جامعه گسترش یافته و عاملی برای بسیاری از مرگ ومیرها و 
بیماری های خطرناک و تهدیدکننده سالمت مردم است، در 
حالی که با شیوه زندگی سالم تا حد زیادی قابل پیشگیری 
است. عالوه بر این، شناسایی و پیگیری به موقع مبتالیان 
می تواند روند پیشرفت این بیماری ها را کند کرده و زندگی 
هزاران نفر را نجات دهد و در هزینه های مربوط به سالمت 
صرفه جویی کند. حدود 6/5 میلیون ایرانی مبتال به فشارخون 
از بیماری خود بی خبرند. به عبارت دیگر، 66 درصد افراد 
از ابتالی خود به پرفشاری خون خبر ندارند و این در حالی 
است که متاسفانه شیوع بیماری نسبت به 25 سال قبل افزایش 

62 درصدی داشته است.
 همچنین بیش از 29 میلیون ایرانی مبتال به اضافه وزن و چاقی 
هستند و مصرف نمک در ایرانیان بیش از 4 برابر استاندارد 
جهانی است و فقط 12 درصد ایرانیان به اندازه نمک مصرف 
می کنند. در این راستا با اجرای موفق پایلوت این طرح، افراد 
از وضعیت سالمت خود آگاهی بیشتری می یابند چراکه با 
شناسایی و پیگیری به موقع می توان از بسیاری از عوارض 
بیماری جلوگیری کرد. عالوه بر این، به تمام افراد مشارکت کننده 
در این طرح درخصوص شیوه زندگی سالم، مدیریت فشارخون 

و مدیریت وزن و چاقی آموزش الزم داده می شود.

آغاز طرح ملی غربالگری 
افراد باالی 30 سال

دیدگاه

 مریم حضرتی
معاون پرستاری 

وزیر بهداشت

ساالنه میزان ازدواج در کشور بین 5 تا 7 درصد کم می شود و 
حتی میزان فرزندآوری نیز کاهش یافته است. این جمله را دکتر 
حامد برکاتی، مدیر کل دفتر خانواده جمعیت و مدارس وزارت 
بهداشت در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا بیان کرده بود. خبرنگار 
هفته نامه »سالمت« در مورد جزییات بیشتر این خبر و تبعاتی که 
می تواند در آینده از نظر بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی داشته 

باشد با دکتر برکاتی گفت وگو کرد. 

وی ابتدا به این نکته اشاره کرد که متوسط سن ازدواج در زنان 24 
سال و برای مردان 27 سال است: »یکی از دالیل کم شدن میزان 
ازدواج، کم شدن افراد در شرف ازدواج است، به گونه ای که از لحاظ 
عددی از حجم جوانان در معرض ازدواج کم شده است.« وی عوامل 
دیگری مثل مسائل اجتماعی و فرهنگی و تغییر شیوه زندگی مردم را 
نیز برشمرد: »در کشور ما با توجه به مسائل فرهنگی و سنتی، تبعات 
ازدواج نکردن و فرزندآوری متفاوت از کشور های دیگر است. در 
کشور های غربی وقتی جوان ازدواج نمی کند، معضل بزرگی ایجاد 
نمی شود چون جوان می رود کار می کند و خانه مستقل می گیرد ولی 
در کشور ما معضل می شود.« به گفته مدیر کل دفتر خانواده و جمعیت 
وزارت بهداشت، در کشور ما یکی از عوامل ایجاد آسیب اجتماعی، 
ازدواج نکردن است. طبق آمار و بررسی های مختلفی که در کشور 

انجام شده، اعتیاد و خشونت در گروه جوان ازدواج نکرده بیشتر 
دیده می شود؛ یعنی هر چه آمار ازدواج پایین می آید، آمار آسیب های 
اجتماعی باال تر می رود. دکتر برکاتی از متولیان فرهنگی کشور مثل 
حوزه علمیه، وزارت ارشاد، ائمه جمعه و رسانه ها خواست در بحث 
ازدواج و تسهیل ازدواج و تشویق جوانان برای ازدواج فعال باشند. 
وی معتقد است در قدیم خانواده ها گسترده بودند، در حالی که اکنون 
خانواده ها هسته ای شده و از بسیاری از سنت های خانوادگی که به 
استحکام خانواده کمک می کرد، دور مانده اند. آن طور که این مقام 
مسوول در وزارت بهداشت بیان می کند، شکل خانواده ها به دالیل 
فرهنگی تغییر کرده است: »بخشی از مردم به شیوه زندگی غربی 

روآوردند و مشکالت اقتصادی نیز در این قضیه بی تاثیر نیست.« 

بارداری های باالی 35 سال از 6 درصد به 16 
درصد رسیده 

 اگر متوسط سن ازدواج برای زنان 24 سال است، بررسی های ما نشان 
می دهد اولین فرزند با فاصله حدود 5 سال متولد می شود. مدیر کل 
دفتر خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، با بیان این جمله 
و با اشاره به تاثیرات تاخیر در فرزندآوری بر سالمت مادر و جنین 
گفت: »حدود 12 سال پیش بارداری های باالی 35 سال 6 درصد 
بود و اکنون 16 درصد است. بررسی ای که ما از زن وشوهرها داشتیم 

و از آنها پرسیدیم چه تعداد بچه دوست دارند، نشان می دهد، همه 
دوست داشتند بین 2/3 تا 2/5 فرزند داشته باشند. بعد می بینیم که 

در عمل این رقم به 2/01  درصد رسیده است.« 

در زمینه فرزندآوری و ازدواج، اقدامات فرهنگی 
مناسبی انجام نشده است 

به گفته دکتر برکاتی، وقتی اولین فرزند به طور متوسط بین سن 24 
تا 25 سالگی مادر به دنیا می آید، فرزند دوم 5 سال بعد برنامه ریزی 
می شود، در حالی که منابع علمی می گوید 3 تا 5 سال بعد از اولین 
بارداری بهترین زمان برای سالمت مادر و جنین است. در صورتی 

که زن وشوهری که تصمیم گرفتند دو بچه داشته باشند اولی در 28 
سالگی و دومی باالی 35 سالگی مادر اتفاق می افتد.

با توجه به تغییر سیاست های جمعیتی در سال های اخیر، دکتر برکاتی 
توضیح می دهد: »همه پیام های قبلی مربوط به فرزندآوری کمتر در 
مراکز بهداشتی و درمانی حذف و کارگاه ها و همایش های زیادی 
برگزار شد و مهم تر از آن حمایت از خانم های باردار زیر 18 سال 
و باالی 35 سال که عوارض بارداری در آنها بیشتر است، گسترش 
یافت. عالوه بر این آموزش حین ازدواج از 2 ساعت به 6 ساعت، 
روان شناسی زوجین، قوانین و حقوق ازدواج مد نظر ماست تا از 

این طریق بنیان خانواده محکم تر شود.« 
بخش دیگر کار مداخله روی عوامل اجتماعی منجر به فرزندآوری 
و ازدواج است. دکتر برکاتی با انتقاد از عملکرد سایر دستگاه های 
مرتبط با این قضیه گفت: »سایر بخش ها از وزارت بهداشت عقب تر 
هستند و اقدامات فرهنگی در این زمینه انجام نگرفته است. به طور 
مثال چرا در تلویزیون و سریال ها یا خانواده ها بچه ندارند یا یک 
بچه دارند؟ ما باید به این قضیه فکر کنیم که تا سال 2030 میالدی 
30 درصد کشور سالمند می شود و در یک بازه زمانی 10 تا 15 ساله 
50 درصد به جمعیت سالمندان اضافه شده.با این اوصاف بدنه فعال 
جامعه نمی تواند این دو گروه)سالمندان و افراد زیر 15 سال( را 

مدیریت کند و دریچه های توسعه در کشور بسته می شود.«

مدیر کل دفتر خانواده، مدارس و جمعیت وزارت بهداشت در گفت وگو با »سالمت«:
ازدواج و فرزندآوری در کشور کم شده 

دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سالمت
از سال گذشته کنگره ای بین المللی برای »مطالعات اجتماعی سالمت« با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز)مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت(، سازمان بهزیستی کشور، 
دبیرخانه سالمت، به میزبانی فرهنگستان علوم پزشکی ایران به مدت دو روز برگزار 
می شود. امسال، این کنگره با محوریت موضوع »سالمت اجتماعی ایرانیان در افق 1404 
هجری شمسی« در روزهای 12 و 13 دی ماه جاری، در سالن غدیر فرهنگستان علوم 
پزشکی ایران برگزار شد و بالغ بر 40 صاحب نظر داخلی و خارجی طی روزهای مذکور 

سخنرانی کردند و  مقاله ارائه دادند.

انبار کردن دارو در منازل موجب کمبود شده است
رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: »انبار دارو در کشور زیاد شده 
و دارویی که قبال طی 6 ماه از سوی داروخانه ها در اختیار مردم قرار می گرفت، اکنون 
ظرف 3 ماه از داروخانه ها برای انبار در منازل جمع می شوند و گاهی افراد داروی 8 

ماهشان را انبار می کنند.« 
به گزارش ایرنا،  محمدرضا روئینی افزود: »انبار دارو در مورد داروهای بیماران خاص 
اتفاق نمی افتد چون این داروها تحت کنترل کامل پزشک هستند و با نسخه های پزشکی 
تاییدشده و پرونده پزشکی، دارو به بیماران تحویل می شود و اگر هم بیشتر درخواست 

کنند، سامانه الکترونیکی این اجازه را به آنها نمی دهد.«
وی تصریح کرد: »اما در حال حاضر حدود 10 هزار داروخانه نیازهای عمومی دارویی 
اتفاق می افتد و موجب  از داروها در منازل  انبار این گروه  مردم را تامین می کنند و 
می شود کسی که واقعا به دارو نیاز دارد نتواند به دارویش برسد.« رئیس داروخانه های 
دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: »گاهی مردم چنان دارو انبار می کنند که 
برای 8-7 ماه دارو داشته باشند و هنگامی  که این اتفاق می افتد و فردی دارویش را به 
علت این انبارها پیدا نکند، احساس می کند کمبود دارویی ایجاد شده است.« روئینی 
درباره علت انبار کردن دارو از سوی مردم در منازل، گفت: »ممکن است مردم به سیستم 

دارویی اعتماد نداشته باشند.«

در سال های اخیر 
الگوی انتقال 
ویروس اچ آی وی 
در کشور تغییر 
کرده و راه 
جنسی بیشترین 
عامل انتقال 
ایدز است 
این درحالی 
است که با 
افزایش تعداد 
زنان مبتال، 
نگرانی از انتقال 
ویروس از مادر 
به جنین نیز 
بیشتر می شود
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آزمایش های بیش از حد، تشخیص های بیش از حد و درمان بیش از حد، بالی جان نظام سالمت آمریکا شده

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

موثر است، با قیمت هر قرص 6/5 دالر؛ یعنی 25 برابر قرص اولی.
تحقیقاتی که روی 18 هزار و 600 بیمار قلبی طی یک سال انجام گرفته، 
نشان می دهد، داروی بریلینتا حدود 2درصد از پالویکس موثرتر عمل 
کرده، اما آیا پزشک مجاز است به دلیل 2درصد عملکرد بهتر، پرداخت 
هزینه ای 25برابر را بر دوش بیمار بگذارد؟ یا باید با تجویز دارویی با 
تاثیر قابل قبول، در مثال ما پالویکس، با 2درصد عملکرد ضعیف تر، از 

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

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

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

پژوهشگران برای پاسخ به این پرسش از پایه شروع کردند؛ هزینه های درمان 
در آمریکا به شدت باال رفته چون ما به اندازه کافی پزشک مراقبت های 
اولیه نداریم تا گام اول درمان را ساماندهی کند؟ جواب منفی است. تعداد 

پزشکان مراقبت های اولیه آمریکا در میانه های جدول 11 کشور پیشرفته 
جهان قرار می گیرد. سوال دوم: آیا مردم ما بیشتر بیمار می شوند؟ هم بله، 
هم نه. آمریکایی ها کمتر سیگار می کشند و کمتر الکل مصرف می کنند، اما 
شیوع چاقی بین آنها بیشتر از بقیه کشورهای پیشرفته است. آیا هزینه های 
درمان ما بیشتر است چون ما آمریکایی ها بیشتر درمان مصرف می کنیم؟ 
به نسبت جمعیت نه، ما مردمی هستیم که نصف آلمانی ها به بیمارستان 

می رویم و یک سوم ژاپنی ها با پزشک مشورت می کنیم.
 پس چه چیز برایمان اینقدر هزینه به بار آورده است؟ به نظر می رسد 
هربار که نزد  پزشک می رویم، هزینه ها پشت سر هم می آیند. مردم 
آمریکا بسیار بیشتر آزمایش انجام می دهند. ما بیشتر از مردم کشورهای 
پیشرفته به دستگاه های سی تی اسکن و ام آر آی مراجعه می کنیم و بیش 

تعویض  مانند  گرانقیمت  جراحی های  پیشرفته  کشورهای  سایر  از 
قلب  جراحی  اعمال  و  سزارین  آب مروارید،  جراحی  زانو،  مفصل 
باز انجام می دهیم. هرچند در برخی اعمال جراحی تقریبا با بقیه 11 
کشور همسان هستیم، درمجموع بیشترین تعداد جراحی در کشور ما 
انجام می شود، ضمن اینکه بسیاری از آنچه در روند جراحی ها انجام 
می شود، قیمتی بیشتر از سایر کشورهای پیشرفته دارد؛ تعجب نکنید 
اگر بگویم، ام آر آی در آمریکا 1150 دالر و در سوئیس 140 دالر 
است؛ یعنی حدود 8برابر! برخی از اقدامات گرانقیمتی که در روند 
درمان یا جراحی انجام می گیرند به پیچیدگی هایی منجر می شوند که 
باید هزینه آن پیچیدگی ها را هم پرداخت. از قرار معلوم، هرآنچه تا 
به حال انجام شده، تاثیر اندکی بر امید به زندگی داشته است. ایاالت 
متحده دچار گرفتاری شده که محققان آن را »آزمایش های بیش از 
حد«، »تشخیص های بیش از حد« و »درمان بیش از حد« نام داده اند.
حین  پزشکی  اقدامات  با  را  درمان  هزینه های  از  بخشی  بتوان  اگر 
تشخیص توضیح داد، بخش دیگر هزینه ها حتما برعهده هزینه های 
دارویی است. در آمریکا ساالنه هر کس 1443 دالر هزینه دارویی دارد. 
رقم را درست خواندید! این رقم باال هم به دلیل قیمت باالی داروها 
در کشور است و هم به دلیل اینکه ما داروهایی را مصرف می کنیم 
که در بسیاری از کشورهای دیگر موجود نیستند. هزینه های اقدامات 
جراحی و داروهای گرانقیمت به کنار، بیشتر داروهای گرانقیمت در 
آمریکا ساخته می شوند ولی ما برای آنها باید بیش از سایر کشورها 

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

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

5اصلمهمتغذیه
سازمان جهانی بهداشت همراه با آغاز سال نوی میالدی، 5 اصل را برای تغذیه بهتر مردم کشورهای مختلف جهان 
منتشر کرده است. میزان مواد غذایی که هر فرد باید دریافت کند، با توجه به سن و جنس و میزان تحرک بدنی 
متفاوت است. رژیم غذایی ما تاثیر مهمی بر بدنمان دارد تا به مشکالتی مانند دیابت، بیماری های قلبی، چاقی و انواع 
سرطان ها دیرتر مبتال شویم. همچنین برای توصیه یک رژیم غذایی بهتر باید به مواد غذایی دردسترس توجه داشت، 
اما اصول مشترکی در هر فرهنگ و منطقه ای وجود دارد که کمک می کند زندگی سالم تر و طوالنی تری داشته باشیم.

این 5 اصل از این قرارند؛ غذاهای متفاوت بخورید، میزان مصرف نمک را کم کنید، مصرف برخی چربی ها و 
روغن ها را کاهش دهید، مصرف شکر را محدود کنید، از مصرف الکل خطرناک و مضر دوری کنید.

منبع: سازمان جهانی بهداشت
جهان

آمریکا

 مرجان 
یشایایی

برخی افراد باوری به پزشکی مدرن ندارند. آنها می گویند: »خداوند هر آنچه را که برای 
درمان نیاز است، به ما ارزانی کرده.« عالوه بر باور مذهبی، بعضی تجربیات شخصی 
آنها از درمان امروزی هم باعث تقویت این نوع دیدگاه ها شده است. جنیفر، یکی از 
این افراد که پدربزرگش مبتال به سرطان بوده، می گوید: »من به طور جدی عقیده دارم 
پدربزرگم را شیمی درمانی کشت، نه بیماری. ما باید از آنچه این علوم مدرن قرار است 
در بلندمدت بر سر ما و سالمت ما بیاورند، بترسیم.« به همین دلیل، این روزها او و 
آدم هایی که مثل او فکر می کنند، از درمان هایی که به دست انسان ها انجام می شوند و 
به باور آنها در جایگاهی پایین تر از درمان های طبیعی خدادادی هستند، روبرمی گردانند.
با بودن چنین افرادی است که شرکت های تولید کننده بعضی محصوالت مانند روغن هایی 
برای ماساژ یا عطردرمانی، هر روز طرفداران بیشتری پیدا می کنند. جنیفر یکی از کسانی 
است که با این حرکت رو به افزایش همراه شده اند؛ یعنی با حرکت مسیحیان محافظه کار 
که از پزشکی مدرن رو به درمان های »طبیعی« آورده اند که از نظر تاریخی همواره همراه 
با ترک موضع گیری های سیاسی بوده است. کارشناسان پزشکی گزارش می دهند، در 
مناطقی که مسیحیان محافظه کار زیادی ساکن هستند، به تدریج شمار بیمارانی که به 

پزشکی متعارف رو نمی آورند، بیشتر می شود.
جنبش ضدواکسیناسیون یکی از این موارد است. هرچند امروز در جوامع لیبرال کالیفرنیا، 
اورگان و نیوجرسی، افرادی هستند که به دالیل مختلف به انجام عمل واکسیناسیون 
اعتقادی ندارند، به گفته مسووالن سالمت، مسیحیان انجیلی که باورهای قوی تری 
نسبت به بقیه مسیحیان دارند، از گروه های مشخصی هستند که شک جدی درباره 
وکسیناسیون را مطرح می کنند.ادبیاتی که در بسیاری از گروه های ضدواکسیناسیون به کار 
برده می شود، درواقع معطوف به نگاه آزادی انجام اعمال مذهبی است. دکتر هوتز، رئیس 
مرکز واکسیناسیون هوستون می گوید: »آگهی هایی که با این مضمون منتشر می شوند، 
بین مسیحیانی که دغدغه آزادی انجام اعمال مذهبی را دارند، انعکاس بیشتری دارد.« 
به گفته او، این آگهی ها از طرف گروه هایی که می خواهند از سوءبرداشت مردم برای 

کشاندن آنها به درمان های اشتباه سود ببرند، به خصوص مورد استفاده قرار می گیرد.
در مقاله ای که چندی پیش در نشریه پزشکی پالس منتشر شد، هوتز و همکارانش با 
ارائه مستنداتی نشان دادند خودداری از واکسیناسیون به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی 
در برخی مهدکودک ها در 12 ایالت آمریکا ازجمله آیداهو، یوتا، آریزونا و تگزاس رو 
به افزایش بوده است، اما این رویکرد تنها مختص مسیحیان مومن نبوده و آمارها نشان 
می دهند، رویگردانی از پزشکی مدرن را می توان بین رأی دهندگان لیبرال یا مسیحیان 

میانه رو هم مشاهده کرد.
به گفته دکتر هوتز، شمار کودکانی که به دالیل غیرپزشکی واکسینه نشده اند، از سال 
2003 میالدی تا امسال، 20 برابر شده و به بیش از 57هزار نفر رسیده. دکتر هوتز 
می گوید: »من اصال با این کلمه آزادی مذهبی موافق نیستم. والدینی که فرزند خود را 

واکسن نمی زنند، او را از یک حق حیاتی محروم می کنند.«
در سال 1998 میالدی، دکتر آسر تحقیقی را منتشر کرد که نشان می داد مرگ کودکان 
براثر جلوگیری از درمان های متعارف پزشکی و رو آوردن به درمان های ایمانی افزایش 

داشته. هرچند این مساله امروز در موارد نادری دیده می شود، تهدید فعلی آن است که 
استفاده از درمان های طبیعی به جای درمان علمی باز هم جان کودکان را به خطر بیندازد. 
این مشاهدات هنوز جنبه مستند پیدا نکرده و بیشتر شکل بیان تجربه های شخصی را 
دارد، مثال دکتر آسر مادری را به یاد دارد که برای درمان صرع دخترش درمان گیاهی 
را شروع کرد و باعث شد کبد دختر از کار بیفتد یا زنی را که برای درمان حساسیت 

خود خون گوسفند تزریق و فوت کرد.
به گفته وی، این افراد لزوما در حاشیه جامعه نیستند. درمان های غیرعلمی  به صورت 
موضوعی اجتماعی درمی آید. اینها می توانند گروهی در مدرسه باشند که مدام مادران 

درباره آنها حرف می زنند.
برخی کارشناسان رسانه های اجتماعی را مقصر این جریان می دانند. به نظر آنها، این 
رسانه های اجتماعی هستند که امکان پیدا کردن آسان و بسط اطالعات اشتباه و فضای 
سیاسی قطبی شده را فراهم کرده اند و به بی اعتمادی به محصوالت کارخانه های داروسازی 

دامن می زنند.
منبع: نیوزویک   

برخی دولت های اروپایی به دلیل مواجهه با بحران پیری و رشد منفی جمعیت، سیاست ها و 
اقدامات خاصی را از تبلیغات تلویزیونی گرفته تا در نظر گرفتن مزایای تشویقی برای باال بردن 

نرخ باروری میان شهروندان خود پیش  گرفته اند.
بحران پیری جمعیت و رشد منفی تولد یکی از جدی ترین معضالت جمعیتی کشورهای اتحادیه 
اروپا مانند آلمان، مجارستان، بلغارستان، لهستان و ایتالیاست. بر اساس آمار سال 2017 میالدی، 
نرخ رشد جمعیت در آلمان 0/16- درصد، مجارستان 0/25- درصد، بلغارستان 0/16- درصد 
و لهستان 0/13- درصد بوده است. در این میان ایتالیا با 0/19 درصد رشد جمعیت، با بحران 

پیری جمعیت و کمترین نرخ تولد در سال میان کشورهای اتحادیه اروپا روبرو است.
ایتالیا: برای سومین فرزند یک قطعه زمین کشاورزی می گیرید.

ایتالیا میان کشورهای اتحادیه اروپا کمترین نرخ تولد در سال را دارد، به نحوی که جمعیت این 
کشور از سال 2017 تا 2018 میالدی تقریبا 68 هزار نفر کاهش یافته و در سال گذشته میالدی 
در این کشور تنها 464 هزار تولد به ثبت رسیده است. در واقع جمعیت ایتالیا با سرعت به 

سمت پیر شدن پیش می رود.
به همین دلیل دولت راستگرای این کشور که با شعارهای مهاجرستیز و ضدساختار بر سر کار 
آمده، در طرح بودجه سال آینده آورده که به هر خانواده ای که سومین فرزند خود را به دنیا 

بیاورد، یک قطعه زمین کشاورزی داده می شود.
بر اساس این طرح که از سوی حزب راستگرای افراطی »لیگ« در بودجه سال آینده گنجانده 
شده، به زن وشوهری که از سال 2019 تا 2021 میالدی سومین فرزند خود را به دنیا بیاورند، 

یک قطعه زمین کشاورزی داده می شود.
دولت ایتالیا می گوید که با این طرح دو نشان را با یک تیر خواهد زد. وزیر کشاورزی این 
کشور به تازگی در توضیح این طرح اعالم کرد به دلیل کم بودن زادوولد حتی در روستاهای 
ایتالیا، وزارتخانه تحت مدیریت وی تصمیم گرفته در جهت تغییر روند رشد منفی جمعیت به 

دولت کمک کند.
انجمن شرکت های  نیز است.  این کشور  به سود دولت  به نحوی  برای کودک«  »زمین  ایده 
کشاورزی ایتالیا می گوید هزینه نگهداری از نزدیک به نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی تحت 

مالکیت دولت بسیار باالست.
در این طرح که لورنزو فونتانا، وزیر خانواده و یکی از اعضای حزب مذهبی و راستگرای ایتالیا 
مطرح کرده، اقدامات تشویقی تنها به زن وشوهر هایی اعطا می شود که به صورت قانونی ازدواج 
کرده اند. همچنین تنها مهاجرانی می توانند از این مزایا برخوردار شوند که بیش از 10 سال در 

ایتالیا زندگی کرده باشند.
لهستان: مانند خرگوش زادوولد کنید

دولت لهستان نیز که با رشد منفی نرخ جمعیت روبرو است، به تازگی با اختصاص دادن 706 
هزار یورو، کارزار عمومی را با شعار »تولید مثل مانند خرگوش« راه انداخته است.

در ویدئوی تبلیغاتی این کارزار که وزارت بهداشت لهستان آن را تولید کرده ، راز به دنیا آوردن 
تعداد زیاد فرزند برای مخاطبان توضیح داده می شود. خرگوش راوی در این ویدئو می گوید که 

ورزش، شیوه سالم زندگی و اجتناب از استرس راز فرزندآوری او است.

شبکههایمجازیبیمارانرا
ازپزشکیعلمیدورمیکنند

بحرانجمعیتدرکشورهایاروپایی؛
ایتالیا:فرزندسومبیاورید،زمین

بگیرید

18ماهزندانبرایمربیمهدبهدلیلتنبیهسوزنیکودکان
دادگاهی در چین مربی یک مهدکودک خصوصی را به دلیل بدرفتاری با خردساالن و تنبیه آنها با سوزن به 18 ماه 
زندان و همچنین 5 سال ممانعت از هر گونه فعالیت مرتبط با افراد خردسال محکوم کرد. در پی این رسوایی، دولت 
چین از سال گذشته میالدی تدابیر جدیدی را برای نظارت بر عملکرد مهدهای کودک در این کشور به کار گرفت 
و بر تعداد بازرسی ها بر این موسسات افزود. مربی خاطی 22 ساله اواخر سال 2017 میالدی پس از شکایت های 
 RYB متعدد والدین کودکان به مسووالن مهدکودک خصوصی و دوزبانه )چینی - انگلیسی( وابسته به موسسه
Education New World از کار برکنار شده بود. این موسسه خصوصی که در بازار بورس سهام آمریکا نیز به ثبت 

رسیده مدیریت بیش از یک هزار مهد کودک و مراکز آموزش از طریق بازی در چین را برعهده دارد.
منبع: یورونیوز

چین



جدید  چهره های  از  یکی 
در  اجتماعی  آسیب های 
ایران، افزایش تعداد زنان در 
عرصه هایی است که برای 
چند دهه در انحصار مردان بوده است. افزایش 
تعداد زنان معتاد، زنانی که با تن فروشی خود 
و خانواده شان را اداره می کنند و زنانی که بر 
اثر گسترش زندگی شهرنشینی و از دست دادن 
یا کمرنگ شدن حمایت های سنتی و روبرو 
شدن با خشونت های خانگی و فقر، چاره ای 
جز بزهکاری در برابر خود نمی بینند، همه از 
مسائل جدی و جدید آسیب شناسی اجتماعی 
در ایران است که باید با راهکارهایی متفاوت 
از قبل با آنها روبرو شد و بررسی شان کرد. 
کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند با افزایش 
زنان در صحنه آسیب های اجتماعی و با توجه 
به اینکه در بسیاری از موارد این زنان مادر 
هم هستند، نوع نگرش و عملکرد نهادهای 
مسوول و سمن ها- سازمان های مردم نهاد- به 
مشکالت اجتماعی باید تغییر کند. درواقع 
شکل برخورد با زنان مجرم متفاوت از مردان 

مجرم است.

خبر خوب اینکه باالخره مسووالن ما از مرحله 
انکار و چشم بستن بر مشکل زنان بی سرپرست 
و بدسرپرست و مجرم و بی پناه عبور کرده اند و 
اکنون به مرحله ای رسیده ایم که دیگر وجود این 
زنان انکار نمی شود و می شود با صدای بلند در 
رسانه ها از اعتیاد، فحشا، ایدز و بزهکاری زنانه 
گفت و شنید. از جمله آثار برجسته سینمای 
پرداخته،  موضوع  این  به  حدی  تا  که  ایران 
فیلم »10« ساخته عباس کیارستمی، فیلمساز 

فقید ایرانی، است.
اجتماعی  راه های کاهش آسیب های  از  یکی 
جمع آوری زنان بی پناه یا بدسرپرست از سطح 
خیابان هاست که هرچند حل کننده مشکالت 
اجتماعی نیست، می تواند در کوتاه مدت، برای 
کاهش آالم این زنان یا دست کم کاهش صدمات 

بدنی آنها راهگشا باشد.
نهادهای مختلف مسوول جمع آوری زنان از 
سطح خیابان ها هستند. هفته گذشته »سالمت« 
گزارشی درباره جمع آوری زنان معتاد متجاهر 
از سطح خیابان تهیه کرده بود که متولی آن 

بهزیستی و نیروی انتظامی هستند. 

جان پناه یا راه نجات؟
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور 
در این باره به خبرنگار »سالمت« گفت: »زنانی 
که به این مراکز ارجاع داده می شوند 3 تا 6 ماه 
در این مراکز درمان و نگهداری می شوند. ضمن 
اینکه باید تدابیری نیز برای بعد از ترخیص آنها 
در نظر گرفته شود که در این زمینه امیدواریم 
کشور  وزارت  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
به وظایف خود عمل کنند.این یعنی که فعال 
مشخص نیست بعد از جمع آوری و ساماندهی 
این زنان و بعد از ترخیص، تحت حمایت قرار 

می گیرند یا نه.«
گزارش ما این بار درباره زنان متجاهر معتاد 
هر  به  که  است  زنانی  درباره  بلکه  نیست، 
دلیل سرپناهی برای خود ندارند و مجبورند 
که به خیابان پناه ببرند. این زنان می توانند در 
گرمخانه هایی که شهرداری برای همین منظور 
ساخته و امکان گذران موقت زندگی در آنها 

فراهم است، جانپناهی برای خود بیابند تا...
گزارش این بار »سالمت« درباره راه های نجات 
این زنان نیست، چرا که بحث درباره هر یک از این 
راه ها پیچیدگی های خاص خود را دارد. قصدمان 
این است که با معرفی ساخت گرم خانه ها به 
عنوان اقدامی برای کاهش آسیب های اجتماعی، 
بتوانیم ضمن آشنا کردن مخاطبانمان، در آینده 
تبعات مثبت یا منفی این اقدام را مورد ارزیابی 

و نقد قرار دهیم.  
ساعت 11 شب است، جرات می خواهد که 
پایت را از ماشین بیرون بگذاری، چه برسد 
به اینکه بخواهی قدم بزنی. از سر هر کوچه و 
خیابان که می گذری جمعی را می بینی، هراس 
به دلت می افتد، فرقی نمی کند زن باشی یا مرد، 

وهم حاکم بر فضا تنت را می لرزاند. بر در همه 
خانه ها مهر سکوت زده اند، شاید سنگینی فضای 
بیرون، روی خانه ها سایه انداخته. به خودت 
می گویی اگر اتفاقی بیفتد، فریادی بزنم، دری 
هست که به رویم باز شود؟ دری هست، در 
خانه ای بزرگ، در خانه ای که انگار از جنس 
نور است، در دل تاریکی می درخشد. سردرش 
را که می بینی دلت گرم می شود. اینجا خانه اي 
امن است و البته گرم، خانه ای که به تازگی 
به روی زنان باز شده، زنان بی خانمان، زنانی 
میدان ها،  در همین خیابان ها،  که هر شبشان 
پارک ها گذشته، با وحشت بیرون و وحشت 
درونشان شب را صبح کرده اند و چه بسا ترس 
و سرما، صبحی را برایشان به ارمغان نیاورده. 
شب یلدا برای این زنان یک هدیه بزرگ داشته، 
از سرما  بار تحفه ای غیر  این  انگار زمستان، 
برای آنها داشته، یک خانه گرم. ماه قبل از اینکه 
پاییز به پایان برسد)یازدهم آذرماه(، چند نفر از 
مسووالن شهری، گشت سرکشي در خیابان ها 
داشتند و سری به گرم خانه های شهر زده بودند، 
اولین چیزی که به چشم مسووالن آمده بود، 
بود.  برای زنان بی خانمان  نبود جای خوابی 
همین دلیلي شده بود دو روز بود الهام فخاري، 
عضو شوراي شهر در صحن علني تذکر بدهد 
که چرا کسي به فکر زنان بي خانمان شهر نیست. 

نیاز بیشتر به گرمخانه زنان
پنجشنبه است، ششمین شب زمستان است، 6 
شبی که چراغ های مددسرا روشن شده است. 
مسووالن شهر برای بازدید آمده اند. زینب یکی 
از زنانی است که این خانه را به جای خیابان 
از  قبل  او  است،  کرده  انتخاب  خواب  برای 
همه به استقبال مهمانان می رود، اوردوز کرده 
و حالش خوب نیست. مددکاری که همراه او 

است، عذرخواهی می کند اما ....

تعداد مهمانان کم نیست. زنان ترسیده اند که 
دارند  دوست  بعضی هایشان  است،  خبر  چه 
خودشان را به مهمانان برسانند و حرف دلشان 
را بزنند، شاید دستی باشد که بیشتر کمکشان 
کند. مهناز از پسرش می گوید، پسر کوچکش 
تومانی  میلیون  بدهی 4  به خاطر  احسان که 
در زندان است . مهناز انگشتانش را هم نشان 
می دهد، می خواهد کبودی روی انگشتانش را 
ببینیم، اما بیشتر الک های صورتی ناخنش به 
چشم می آید: »ماموران دستم را زخمی کردند.« 
مونا هم همراه او می شود: »ماموران خیلی بد با 
ما برخورد می کنند.« مونا و طیبه دنبال خیری 
هستند که از زندگی خیابانی نجاتشان دهند، 
مونا می گوید: »من تا کی باید در خیابان زندگی 
»اینجا خیلی گرم  مهناز گرمش شده:  کنم؟« 
است« در این لحظه است که یادشان می آید کجا 
هستند. مونا مددسرا را با خانه های گرم دیگری 
که شب را آنجا صبح کرده، مقایسه می کند: 
»گرمخانه ... خیلی بد است. چند شب آنجا 
خوابیدم، پهلویم تا صبح یخ زد.« مونا دلش از 
گرم خانه  دیگري که هم که شب هاي قبل رفته، 
هم پر است: »آنجا خیلی بد است.« نابساماني 
بعضي از گرمخانه ها، سردی و برخورد بدی 
که با این زنان شده، آنها را راهی خانه جدید 
کرده، خانه ای که هم گرم است و هم تمیز. 

زنان لباس های یاسی رنگ به تن دارند، هنوز 
خط اتوها به پیراهن ها و شلوارهایشان مانده. 
روسری هایشان به رنگ کف پوششان آبی است. 
تخت های 3 طبقه سالن را پر کرده اند، اینجا برای 
300 زن بی خانمان جا هست. 3 وعده غذای 
گرم در آشپزخانه نیمه صنعتی پخته می شود. میز 
بیلیارد، میز پینگ پنگ، کتابخانه، نمازخانه و از 
همه مهم تر سرویس های بهداشتی و حمام ها، این 
خانه را به محلی برای زندگی کردن تبدیل کرده. 
خانه جدید زنان یکی از سالن های زنجیره ای 

یاس است که در دوره های قبل برای برپایی 
با  و  بود  شده  ساخته  ارزانقیمت  مراسم های 
تغییر کاربری حاال سرپناه بی خانمان ها شده. 
زینب  بین مهمانان چرخ می زند و به آنچه که 
کسی نمی داند چیست اعتراض می کند، مهمانان 
گرم صحبت هستند. فخاری که پیگیر شده تا این 
خانه به سامان برسد، با سیدرحیم ابوالحسنی، 
تهران  شهرداری  اجتماعی  معاونت  قائم مقام 
بحث می کنند. این خانه دومین مددسرایی است 
که در تهران برای زنان راه اندازی شده است. 
فخاری می گوید برای شهری به این عظمت 
و با این همه مساله اجتماعی هر منطقه باید 
حداقل یک مددسرا داشته باشد. تاکید او برای 
راه اندازی 3 مددسرای دیگر در مناطق2، 5 و 
یکی از مناطق شرق تهران است. ابوالحسنی 
وعده روزهای آینده، جلسات و صادر شدن 
دستوراالعمل ها را می دهد و فخاری معترض 
است: »تا این مسائل پیش برود، فصل زمستان 
تمام شده.« ابوالحسنی به شوخی می گوید که 
فخاری سنگ زنان را به سینه نزند و نگاه جنسیتی 
به معضالت شهری نداشته باشد اما توضیح 
فخاری قانع کننده است: »نگاه من فقط به زنان 
نیست. تهران 16 گرم خانه برای مردان دارد و 
فقط یک گرم خانه برای زنان داشت که با این 
خانه شده دو گرم خانه. حرف من این است 
که زنان به گرم خانه های بیشتری نیاز دارند.« 
آمارها هم حرف فخاری را تایید می کنند و 
از نیاز زنان به گرم خانه های بیشتر می گویند. 

افزایش شمار زنان بی خانمان
رقیه امینی، جانشنین اداره آسیب های اجتماعی 
منطقه 12، منطقه ای که محل راه اندازی خانه 
گرمي است که هنوز نامي براي آن انتخاب نشده، 
از افزایش زنان بی خانمان خبر می دهد: »تعداد 
زنان بی خانمان در مقایسه با سال گذشته بیشتر 

شده است. به ازای هر 10 مرد بی خانمان،2  
زن بی خانمان هم وجود دارد.« او بر این باور 
است 90 درصد این زنان از مواد مخدر استفاده 
می کنند. نگران کننده تر اینکه محدوده سنی زنان 
بی خانمان هم پایین آمده. سن آنها به 18 و 19 
سال رسیده  و بین آنها دانشجویان هم حضور 
دارند. به گفته امینی، همه این زنان مشکل ندارند، 
اعضاي  یا  همسران  دست  از  آنها  از  بعضی 
خانوده فراری شده  و به خیابان پناه آورده اند: 
»موردی داریم که به خاطر اعتیاد همسرش، 
هر شب از او کتک می خورده و از خانه فراری 
شده.« زنان شهرستانی و مهاجران هم  بین این 

بی خانمانان دیده می شوند.« 
زنانی که به این خانه می آیند اعتماد مي کنند، 
همان کسانی که شب اول به این خانه آمده اند، 
شده اند.  خانه  این  پاگیر  هم  دیگر  شب های 
امینی می گوید: »بی خانمان هایی که به گرم خانه 
می آیند؛ چه مردان و چه زنان ماندگار می شوند.« 
زنانی که به این مددسرا می آیند می توانند روز هم 
در این خانه باشند و مهم است که به مددکاران 
و مسووالن خانه اعتماد کنند. امینی زنان را 
روحیه  »زنان  می داند:  مردان  از  سرسخت تر 
متفاوتی دارند و دیرتر از مردان اعتماد می کنند.« 
زنان رفتار مددکاران این خانه را پسندیده اند. 
مهناز و مونا می گویند: »خیلی مهربانند.« شاید 
در این شرایط اعتماد کردن به آنها راحت تر 
باشد. امینی می گوید: »این زنان رها نمی شوند. 
اگر بخواهند حرفه ای یاد می گیرند و می توانند 
چرخ زندگی شان را دست بگیرند اما واقعیت 
تلخی وجود دارد: »سخت است که بگوییم آنها 

به زندگی عادی شان برمی گردند.«

نیاز به تبلیغات
صدای زینب همچنان در سالن پیچیده. به یکی 
از عکاسان معترض است، تصور کرده عکسی 
از او گرفته، دوربین را به او نشان می دهند ولی 

قانع نمی شود که عکسی از او گرفته نشده. 
یکی مدعی شده در مددسراها بعضی مددجویان 
کتک می خورند. نجم الدین محمدی، مدیرعامل 
سازمان رفاه خدمات مشارکت های اجتماعی 
شهرداری از این حرف جا خورده: »اصال چنین 
چیزی را تایید نمی کنم. ناظران ما 24 ساعته 
در این مکان ها هستند و همه چیز را در کنترل 
بین  درگیری  نظر می رسد مشکل  به  دارند.« 

بوده، کسانی که مثل زینب  خود مددجویان 
می شوند.  کنترل  غیرقابل  و  می کنند  اوردوز 
امینی تایید می کند که احتمال این درگیری ها 
وجود دارد، آنها هر شب با اورژانس، پلیس 
و مراکز دیگر در ارتباط هستند تا جلوی هر 

اتفاقی ناخوشایندی را بگیرند. 
از  جدیدی  گروه  که  نرسیده  نیمه  به  شب 
زنان پذیرش می شوند وپیش پینی می شود در 
ساعت های آینده تعداد دیگری هم به این جمع 
اضافه شوند. در 6 شبی که گذشته، تعداد زنانی که 
در این خانه شب را صبح کرده اند، کم نبوده اند. 
شبی 50-40 نفر به این مرکز مراجعه و حمام 
کرده اند، لباس گرم خانه پوشیده اند، غذای گرم 
خورده و جاي گرم هم خوابیده اند. با اینکه 
این  راه اندازی  برای  اطالع رساني  و  تبلیغات 
خانه نشده، تعداد مراجعه کنندگان رو به افزایش 
است. حرف از تبلیغات که می شود، گالیه ها هم 
شروع می شود. فخاری از صدا و سیما گالیه 
دارد. آنها برای اینکه خبر راه اندازی این خانه 
را عمومی کنند از صداوسیما خواسته اند تا خبر 
را حداقل زیرنویس کند اما آنها برای این کار 
پول خواسته اند. شاید صدا و سیما اطالع رسانی 
برای خانه ای را که سرپناه بی  پناهان شده، در 
حد یک آگهی تجاری دیده. جای گالیه دیگری 
هم وجود دارد. فخاری از مسووالن وزارت 
بهداشت و درمان هم دل خوشی ندارد. با اینکه 
خدمات رسانی به بی بضاعتان جامعه باید رایگان 
انجام شود، این وزارتخانه حاضر نیست با این 
مددسرا همکاری کند. به هر حال زنانی که به 
این مرکز مراجعه می کنند مدت ها در خیابان 
زندگی کرده اند، در معرض خطر هستند و نیاز 
به خدمات پزشکی و درمانی دارند. به گفته 
امینی، بیشترین نیاز این زنان به دندان پزشکی 
و مامایی است. هنوز این امکان وجود ندارد 

که از آنها آزمایش ایدز گرفته شود. 

همراهی خیرین
فخاری همچنان روی خواسته اش که باید 3 
گرمخانه دیگر در شهر برای زنان راه  اندازی 
شود، اصرار دارد. روزهای سردتر در راه هستند 
و کسانی که تا به حال ترجیح داده اند در خیابان 
بمانند، کم کم دنبال سرپناهی می گردند. محمدی 
از اقداماتی می گوید که قرار است روزهای آینده 
برای شناسایی محلی برای تبدیل به گرم خانه 
در مناطق 2، 5 و شرق تهران انجام شود. سوال 
این است که این اقدام انجام نشده و اینکه چرا 
در همه این سال ها کسی به فکر سرپناهی برای 
زنان بی خانمان نبوده؟ امینی از بی توجهی هایی 
می گوید که در این مدت شده و فخاری از اتفاق 
مهمی می گوید که محمدي، سعادتي شهردار 
منطقه 12، شاهمیر، امینی و تیمش رقم زده اند 
و آن را بهترین دستاورد در 16 ماه حضورش 
در شورا می داند و این اتفاق است که همه را 
امیدوار می  کند تا این 3 مددسرا هم روزهای 
آینده راه اندازی شوند. خانه یاس در کمتر از 
10 روز به بهره برداری رسیده. امینی می گوید: 
»اینجا آب و برق قطع بود. در 3 روز بیشتر 
توانستیم  از 10 روز  بعد  انجام شد و  کارها 
پذیرش کنیم.« خیرین هم در پا گرفتن خانه 
یاس، همراه شده اند. رستوران داران بنام شهر، 
مسلم و شرف االسالمی و ... در تهیه غذا همیار 
شده  اند و بقیه خیرین هم در بخش های دیگر 
شهردای منطقه 12 را یاری می کنند. یکی از 
کارهایی که از آن صحبت می شود ساماندهی 

همین مشارکت های مردمی است. 
مونا و  راهی خانه هایشان می شوند،  مهمانان 
مهناز هنوز در سرسرا ایستاده اند، انگار منتظر 
یاری رسانی هستند. زینب در حیاط است و 
هنوز آرام نشده. بیرون از خانه شهر تاریک تر 
شده. دور میدان شوش غلغله است. اینجا مدل 
دیگری از زندگی آغاز شده، شب به نیمه رسیده 
و دلهره ات با دیدن جمعیت دوچندان می شود، 
باید رفت، می رویم ولی به زنانی فکر می کنیم 
که در این خانه مانده اند، نه زنان بی خانمان، 
زنانی که برای حمایت از آنها، برای گرفتن 
از  دور  مانده اند،  یاس  خانه  در  آنها،  دست 

خانه و خانواده.

با افزایش آسیب های اجتماعی بین زنان، حمایت های اجتماعی از آنها باید بیشتر شود
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افزايش نگران كننده صفحات اينستاگرام و كانال هاي تلگرامي كه تمرينات ورزشي مي دهند 

ورزش مجازي
حال سودا خوب نيست. نزديك بوده 

قطع نخاع شود. يك روز از باشگاه به  اکرم صدیقی
خانه برگشته، كمرش را گرفته، ام آر آي 
تشخيص داده كه با خطر قطع نخاعي 
روبرو است، اورژانسي او را به بيمارستان 
بردند و جراحي كردند. اين يك اتفاق ساده است. سودا 
در باشگاه دور از چشم مربي در حال وزنه زدن بوده كه 
يك حركت اشتباه او را به دردسر انداخته. اين يك مورد 
عادي از خانم هايی است كه هر روز در گوشه اي دچار 
حادثه مي شوند، خانم هايی كه براي داشتن اندام متناسب 
و كم كردن چربي هاي اضافه بدنشان به هر دري مي زنند. 
سودا و خيلي هاي ديگري كه به باشگاه مي روند، از خطر 
مصدوميت در امان نيستند، كافي است در يك لحظه 
مربي چشم از آنها بردارد تا با يك اشتباه يك خطر جدي 
آنها را تهديد كند اما فاجعه بزرگ تر در انتظار خانم هايي 
است كه در خانه و از روي كانال هاي تلگرامي يا صفحات 
اينستاگرامي ورزش مي كنند.اگر گفته مي شود خانم ها به  
اين دليل است كه آنها بيشتر از مردان مشتري اين صفحات 
و كانال ها هستند. خانم ها به واسطه مشغله هايي كه در 
خانه دارند، كمتر حاضرند به فضاهاي ورزشي بروند، 
مناسب نبودن ساعت هاي باشگاه با اوقات فراغت خانم ها 
هم دليل ديگري است كه آنها را مجبور مي كند در خانه 
ورزش كنند. ورزش كردن در خانه مشكل به نظر نمي رسد 
اما اگر اين ورزش به جاي انجام حركات ساده، پياده روي 
يا حتي رقص، جايش را به ورزش با وزنه، تمرينات 
سخت و حرفه اي بدهد، خطرساز مي شود. اگر در همين 
تلگرامي كه دسترسي اش براي خيلي ها سخت شده، كلمه 

بدنسازي را جستجو كنيد، مي توانيد چند كانال پيدا كنيد 
كه با تعداد قابل توجهي عضو، فعال هستند. يكي از اين 
كانال ها كه نزديك به 5 هزار عضو دارد، تمريناتي را 
پيشنهاد مي كند كه انجام براي ورزشكاران حرفه اي هم 
سخت به نظر مي رسد. كانال ديگر هم تقريبا با همين 
تعداد عضو، همين روال را پيش گرفته. در اين كانال ها 
با اين جمله كه: »مي خواي يك هيكل عالي بسازي؟ 
مي خواي استايلت خوب باشه؟ اين كانال رو از دست 
نده« و با اين توصيه كه: »ما رو هم به دوستانت معرفي 
كن«، تبليغ كرده اند.  عالوه بر سختي تمرينات، توصيه 
به تمرين با وزنه و ديگر دستگاه ها هم نگران كننده است. 
كسي كه وزن بااليي دارد و مدتي دور از ورزش بوده، 
مي تواند از روز اول اين تمرينات را انجام بدهد، با وزنه 
ورزشي  تمرينات  كنار  كانال ها  اين  و...؟  كند  تمرين 
توصيه هايي هم براي خوردن خوراكي هايي دارند كه هم 
بعد و قبل تمرين خوب هستند و هم اينكه به چربي سوزي 
كمك مي كنند. در اين توصيه  تذكري داده نشده كه چه 
افرادي با چه مشخصاتي مجازند از اين خوراكي ها استفاده 
كنند. فقط مساله خوردن اين خوراكي ها نيست. ادمين 
كانال مكمل هايی هم براي اعضا تجويز و حتي نشانی هايي 
را هم براي خريد پيشنهاد مي كند. در اين كانا ل ها هر 
روز جمله هاي انگيزشي هم ديده مي شود، جمله هايي 
كه اعضا را براي ورزش بيشتر و مداوم تشويق مي كند. 
بعضي از اين كانال ها هم جمالت بهتري براي بيشتر 
شدن اعضايشان انتخاب كرده اند، جمالتي كه  از جانب 
علم حرف مي زنند: »شايد عجيب باشه به نظرتون، ولي 
مطالعات عملي نشون داده اگه هر روز فقط 5 دقيقه وقت 

بگذاريد و اين حركت رو انجام بديد، مي تونيد سالمتي 
خودتون رو به راحتي بازيابي كنيد.« همچنين آوردن 
جمله طاليي: »معجزه مي كنه!«، انتهاي هر جمله و تمرين، 
هم دلربايي مي كند و هم تاكيد روي انجام آن »روياي 
داشتن عضالت سيكس پك در يك ماه به واقعيت تبديل 
مي شود«، »بهترين تمرينات براي رها شدن از شر چربي هاي 
شكم و پهلو« و صدها جمله مشابه در اين كانال ها ديده 

مي شود. بعضي از كانال ها فيلم تمرين را مي گذارند اما 
بيشترشان عكسي از تمرينات را با كيفيت پايين در كانالشان 
دارند و تشخيص اينكه تمرين چطور بايد انجام شود، 
راحت نيست. در بيشتر مواقع هم مشخص نشده كدام 
تمرين بايد چند بار انجام شود و چه تمريناتي براي چه 
كساني مضر است. در اين فيلم ها كساني كه تمرين را 
اندام زيبا و ورزشي دارند. در  نشان مي دهند، همگي 

تلگرام بعضي از مربيان گروه هايي را هم دارند. مربي 
براي هر روز تمرين مشخصي را به همه مي دهد. در روز 
همه اعضا كه بيش از هزار نفر هستند، سر ساعت خاصي 
تمريني را انجام مي دهند. پيام هاي صوتي مربي آنها را 
تشويق مي كند كه پيگير تمرينات باشند. در اين گروه ها 
چند نفري هم هستند كه در مدح مربي حرف بزنند و 

كارش را تاييد كنند.  

ورزش  در اينستاگرام بازار شلوغ تري نسبت به تلگرام دارد. 
به هر حال هم دسترسي راحت تر است و هم فضا جذاب تر. 
در اين فضا خانم ها هم فعال تر هستند و ادمين بيشتر صفحاتي 
كه حركات ورزشي پست مي كنند، خانم هستند. بعضي ها 
ويدئويي از تمرينات زنان خارجي منتشر كرده اند، بعضي ها 
هم خودشان تمرينات را انجام مي دهند اما با ترفندهايي 
مثل تبديل ويدئو به انيميشن، هويت اصلي شان را پنهان 
كرده اند؛ بعضي هم به گذاشتن عكس تمرينات بسنده كرده اند. 
ويدئوها مشتريان بيشتري دارند. كلمات »ورزش در خانه« 
را كه در اينستاگرام جستجو كنيد، يك صفحه به همين نام 
هست كه 363 هزار نفر دنبالش مي كنند. ورزش هاي آسان 
و راهكارهايي براي الغري و چاقي در خانه را تبليغ كرده. 
مشتريان اين صفحه تقريبا راضي هستند. زير هر ويدئو 
توضيحات كاملي درباره نحوه انجام حركت ديده مي شود. 
ادمين توضيح داده: »اين حركات عمومي هستند و مختص 
افراد سالم. در صورت داشتن هر گونه مشكل ارتوپدي قبل از 
انجام آن بايد با پزشك خود مشورت كنيد. اين سري ويدئوها 
عمومي هستند و انجام آنها بدون برنامه خاص و تخصصي، 
روي هر فرد آثار متفاوتي دارد.« در اين صفحه عكس هايي 
هم از كساني كه تمرينات را انجام داده اند، ديده مي شود، 
عكس هايي از قبل و بعد افراد كه با ورزش توانسته اند به 
ظاهري متناسب برسند. باور اينكه با چند حركت ورزشي 
اين تغييرات ايجاد شود، سخت است. به همين دليل است 

كه بعضي ها پرسيده اند: » تاثير اين ورزش ها واقعي است يا 
فقط عكسه؟« بعضي تمرينات هم به قدري سخت است كه 
يكي به شوخي نوشته: »دكمه شلوارم بسته نشه، ميندازمش 
كنار، يكي ديگه مي پوشم، اين همه سختي واسه چي؟!«در 
بعضي صفحات فقط توصيه هايي براي ورزش كردن شده 
است. اينكه همراه با رژيم الغري چه ورزش هايي انجام 
شود يا بهتر است در چه زماني از روز ورزش كرد و چه 
نوع ورزش هايي را انجام داد. اينجا هم مثل تلگرام بعضي ها 
روي تغذيه ورزشكاران تمركز كرده و چربي سوز معرفي 
كرده اند؛ چربي سوز طبيعي و دارويي. شماره تلفن ها هم 
هست؛ هم براي برنامه خصوصي گرفتن و هم مشاوره بيشتر 
براي دادن اطالعات درباره رژيم غذايي و چربي سوزها اما 
سوال اين است كه مي شود به اين صفحات و  اين كانال ها 
اعتماد كرد؟ مي شود با انجام چند تمرين در خانه الغر شد 
و اين الغري ارزشمند است يا قيمت گزافي دارد؟ چه 
كسي مناسب بودن اين تمرينات را تاييد مي كند، توصيه هاي 
تغذيه اي و دارويي را چطور؟  موضوع نگران كننده اين است 
كه مشتريان زياد اين صفحات افراد زيادي را ترغيب كرده 
تا از اين راه در فضاي مجازي درآمدزايي داشته باشند. به 
هر حال داشتن دنبال كننده باال، تبليغات را به صفحات آنها 
مي آورد. با توجه به باال رفتن آمار چاقي و همه گير شدن 
كاهش وزن و داشتن اندامي متناسب، هر صفحه اي را كه 

درباره تناسب اندام باشد، جذاب مي كند.

تصور اين است كه مربيان و اهل فن ورزش با اين نوع تمرينات 
مخالف باشند و به همه توصيه كنند حتما بايد زير نظر مربي 

تمرين كنند اما اين گونه نيست.
بنيامين جهرمي، اولين ورزشكار حرفه اي فيزيك كه اكنون مربي 
رسمي فدراسيون بدنسازي است، نه با ورزش در خانه مشكل 
در خانه،  بعضي ها  اينكه  از  مربي.او  بدون  تمرين  نه  و  دارد 
بدون مربي و با تمرين مجازي تمرين كنند، مشكلي ندارد: 
»مسلم است كه با حضور يك مربي كنار فرد، آموزش حركات 
ورزشي، نحوه طراحي تمرين و اجراي آن بهتر انجام مي شود 
اما اين گونه نيست كه يك فرد نتواند به تنهايي ورزش كند و 
نتيجه نگيرد ولی ديدن تصاوير هم مي تواند به انجام حركات 
كمك كند. مهم اين است كه اين تصاوير كامل باشد، حركات را 
كامل توضيح بدهد و اطالعات فرد را باال ببرد.اگر يك نفر خيلي 
هم آماتور نباشد، با شبيه سازي اين تمرينات مي تواند ورزش 
مورد نظرش را انجام بدهد و عضالت مورد هدف هم درگير 
شوند و اين بد نيست.« جهرمي تاكيد مي  كند كسي كه تمرين 
را طراحي مي كند بايد علم و اطالعات كافي داشته باشد:  «اين 
طراح بايد به مربيگري تسلط داشته باشد.هر حركتي براي هر 
تيپ بدني مناسبي نيست و نمي تواند روي همه افراد يك جواب  
بدهد. نوع تغذيه، مهارت ها و ژنتيك عوامل تعيين كننده اي در 
ورزش هستند. مسلما اگر اطالعات كامل نباشد، صرف ديدن 

يك تصوير نمي شود ورزش خوبي انجام داد.«

بنيامين جهرمي:بازار داغ تر در اينستاگرام
 تمرين در خانه خوب است

وقتي صحبت هاي نگران كننده جهرمي را مي شنويم اين سوال پيش مي آيد كه چرا كسي بر 
فضاي مجازي نظارتي نمي كند و جلوي تبليغات را نمي  گيرد. شايد جواب اين باشد كه نظارت 
سخت است و اگر شدني بود بايد در خيلي از باشگاه ها تخته مي شد. جهرمي اين حرف 
را قبول ندارد: »در باشگاه ها هم دارو و  مكمل تبليغ مي شود ولي نظارت بر فضاي مجازي 
راحت تر است. با يك پرس وجوي ساده مي شود داروهايي خريد و با آن ورزشكار حرفه اي 
شد كه آدم هاي معمولي از عوارضش خبري ندارند، بهترين برندها را در كمتر از 30 دقيقه 
مي تواني بخري. براي من عجيب است كه شخصيت هاي حقيقي در تلگرام و اينستاگرام اين 
مواد را تبليغ مي كنند.« در باشگاه ها بيشتر مربيان خصوصي هستند كه دارو تجويز مي كنند 
و باشگاه ها اين اجازه را ندارند. كنترل مربيان سخت است: »مربي مي تواند در كيفش دارو 

و مكمل بياورد و به شاگردانش بفروشد. اين كار مخفيانه انجام مي شود و كسي هم خبردار 
نمي شود اما در فضاي مجازي كه  ورزشكاران  يا ادمين هاي ناشناس اين مواد را علني تبليغ 
مي كنند و مي شود با آنها مقابله كرد. مثل اين است كه ما علني كوكائين تبليغ كنيم و كسي 
چيزي نگويد.« بعضي ها براي داشتن اندام دلخواهشان به مكمل ها و داروهاي استروئيدي كه 
تبليغ مي شود قانع نيستند. كنار تبليغات علني براي اين مواد، ورزشكاران با تبليغات غيرعلني 
ديگري هم مواجه هستند،  تبليغات داروهاي زيرزميني كه به گفته جهرمي بازار اصلي اش ايران، 
چين و استراليا هستند: »اوج فروش اين داروها اين 3 كشور است. مردم  موش آزمايشگاهي 
شده اند و فقط براي اينكه بدن بهتري داشته باشند از اين مواد استفاده مي كنند. اين افراد با 

بيماري هاي العالج روبرو مي شوند و اين مساله نگران كننده است.« 

چرا نظارتي نيست؟

ادمين هاي كانال هاي تلگرامي و صفحات 
ايسنتاگرامي كه تمرين هايي را براي هر روز 
پيشنهاد مي دهند، بيشتر ناشناس هستند و 
مشخص نيست خودشان علم تمرين دادن 
دارند يا اينكه از منابع مهمي استفاده مي كنند. 
مهم اين است كه ورزش در خانه چطور 
انجام گيرد و تمرينات از چه منبعي گرفته 
شود. اگر اهل خريد سي دي هستيد خيلي 
راحت مي توانيد سي دي هاي ورزشي بخريد و 
براي انجام تمرينات از آنها الگوبرداري كنيد. 
اگر هم بيرون رفتن از خانه سخت است، 
يك جستجوي ساده در گوگل يا يوتيوپ 
مي تواند بهترين تمرينات را برايتان به نمايش 
بگذارد. جهرمي مي گويد: »انتخاب منبع خيلي 
مهم است. سايت ها پر است از انيميشن ها 
و فيلم هاي آموزشي ورزشي كه مي شود به 
راحتي در خانه تمرين كرد.« او خودش هم 
وب سايتي دارد و به كساني كه دنبال اطالعات 
ورزشي هستند، كمك مي كند: »من اگر بگويم 
همه بايد براي تمرين كردن به باشگاه بروند، 
اشتباه است. خيلي از وب سايت ها هستند كه 
اطالعات خوبي در اختيار همه مي گذارند. ما 
آنالين كوچينگ داريم. خود من كه حرفه اي كار 
مي كنم دنبال اطالعات و مقاالت جديد هستم. 
اين سايت ها فيلم ها، انيميشن ها يا از راه هاي 
مختلف ديگر آموزش هاي خوبي مي دهند. 
در يوتيوپ فيلم هاي زيادي هست. مهم اين 
است كه منبع ما مطمئن و مناسب باشد و 
آموزش كامل انجام شود.«مهم تر از تمريناتي 
كه در اين كانال هاي تلگرامي و صفحات 
اينستاگرامي ديده مي شود، پيشنهاد هايي است 
كه براي استفاده از داروها و مكمل ها داده 
مي شود. بعضي ها به صراحت اسم داروها 
و مكمل ها را هم گذاشته اند و آدرس براي 
خريد داده اند. بعضي ها هم پيشنهاد داده اند 
اگر كسي مكمل يا دارويي مي خواهد پيام 
خصوصي بدهد. هر چند امروزه خانم ها هم 

مشتريان اين داورها و مكمل ها هستند، مردان 
مشتري  خاص تر و هميشگي تر هستند. مرداني 
كه دنبال داشتن بدن هاي ورزيده و عضالني 
هستند، بيشتر از همه عضو اين كانال ها و 
صفحات هستند. اين مردان شايد مشكلي از 
نظر اضافه وزن نداشته باشند و هدفشان فقط 
داشتن بدني متفاوت باشد. از نظر جهرمي 
فاجعه اي كه در فضاي مجازي در ورزش در 
حال شكل گيری است، پيشنهاد دادن همين 
داروها و مكمل هاست: »اين معضلي است كه 
در حال سراسري شدن است. قهرمانان بزرگ 
ما هم به سمت تبليغ داروهاي استروئيدي و 
مكمل هاي غذايي پرعوارض كشيده شده اند. 
اين داروها و مكمل ها پيشنهاد مي شود و 
مصرف آنها هم مشكلي ندارد اما مهم اين 
است كه انتخاب آنها درست انجام شود و 
كسي اين انتخاب را انجام بدهد كه براي 
اين كار آموزش ديده. با توجه به زندگي 
پردردسري كه امروزه همه دارند، مكمل غذايي 
براي ورزشكار شدن يك فرد كافي نيست.« 
اما استفاده از مكمل هم كار هر كسي نيست. 
در اين كانال ها و صفحات فقط دارو تبليغ و 
فروخته مي شود. كسي دنبال اين نيست كه 
ببيند افراد خريدار نيازي به اين داروها دارند 
يا نه. افرادي كه اين داروها را تبليغ مي كنند 
و پيشنهاد مي دهند خودشان اندامي دارند كه 
مورد پسند مخاطبشان است. تصور عمومي اين 
است كه اين افراد با همين داروها و مكمل ها 
به اين فرم رسيده اند. جهرمي نگران عوارض 
استفاده از اين داروها و مكمل هاست: »مردم با 
ديدن بدن اين افراد ترغيب مي شوند كه حتما 
از اين داروها استفاده كنند اما نمي دانند كه چه 
چيزي در انتظارشان است. خود ورزشكاراني 
كه از اين مواد استفاده كرده اند در ميانسالي با 
بيماري هاي عجيب وغريبي روبرو شده اند و 
به 50 سال نرسيده فوت مي كنند. اين مواد 

عوارض كليوي و عصبي زيادي دارد.«

منبع درست انتخاب كنيم

5ورزش و سالمت شماره ششصدونود وهشت  پانزده دی نودوهفت



موضوع ویژه ششصدونودشماره ششصدونودشماره ششصدونودوهشت وهشت  پانزده دی نودوهفتشماره ششصدونود وهشت  پانزده دی نودوهفت6

پیگیری  »سالمت« از پرونده و زندگی یک بیمار مبتال به ویروس ایدز  از  زمان  ابتال  تا  امروز 

ن  اچ آی وی مثبت هستم و بچه دار می شوم م
آشنایی من با آقا جواد، بیمار مبتال به هموفیلی و ویروس ایدز، به حدود 9 سال قبل برمی گردد، وقتی تصمیم 
گرفتیم همراه یکی از دوستانم درباره تاثیر تحریم ها بر نظام سالمت کشور گزارش گونه ای تهیه کنیم. آن موقع 
تحریم ها چند ماهی بود شروع شده و در همین چند ماه آثار به شدت ویرانگر خود را نشان داده بود. باتوجه 
به ممنوعیت مراودات بانکی، بسیاری از داروها امکان خرید و ورود به کشور را نداشتند و بیماران بیماری های 

حاد یا مزمن مانند سرطان، تاالسمی و هموفیلی در وضعیت بسیار دشواری گرفتار شده بودند.

برای تهیه گزارش به بسیاری از جاها سر زدیم و انصافا همه جا با همکاری و همدلی مسووالن و پزشکان و سایر کادر درمانی 
روبرو شدیم. تا یادم نرفته این نکته را بگویم که گزارش باالخره تهیه  و در همان روزها به مقر سازمان ملل متحد فرستاده و در 

گزارش حقوق بشر مربوط به ایران در بندی با موضوع نقض حقوق بشر به دلیل تحریم ها، به آن اشاره شد.
خالصه اینکه این گزارش ما را به انجمن هموفیلی کشاند و همان جا احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، من را به 

جواد معرفی کرد.

 مرجان 
یشایایی

همسر جواد در عین سالمت با علم به بیماری 
جواد با او ازدواج کرده. تصمیم برای ازدواج با 
یک بیمار هموفیلی مبتال به ایدز از نظر بسیاری 
تصمیمی است دیوانه وار که راه زندگی آدم را 
تا پایان پر از درد و رنج می کند، اما همسر آقا 
جواد که حاال یک سالی است زندگی مشترک را 
شروع کرده، به پیشرفت های پزشکی و صداقت 
و راستی شریک زندگی اش اعتماد کرد و پا در 
راهی گذاشت که به گفته خودش، اصال از آن 
پشیمان نیست. این زوج باورهای اغلب ما را به 

چالش کشیده اند. 
وقتی جواد خبر ازدواجش را به من داد، تصمیم 

گرفتم با همسرش هم صحبتی داشته باشم: 
 شما سالم هستید و بیش از یک سال است با مردی 
مبتال به بیماری ایدز ازدواج کرده اید. بیماری ای 
که خیلی ها از شنیدنش هراس دارند و ترجیح 

می دهند حتی کنار این بیماران ننشینند.

کمی از تصمیمتان برایمان بگویید. چطور شد 
رضایت دادید؟

از دل دریاییش خوشم آمد. فکر کردم مردی که با این 
صداقت و صراحت مشکلش را درمیان می گذارد، 
حتما مرد زندگی است. باور کنید یا نه، آن موقع 
که من گفت ایدز دارم اولین احساسم نگرانی برای 
خودش بود. افسوس خوردم که چه رنجی باید 
بکشد. اصال به خودم فکر نکردم و اینکه حاال 
چرا این طور شده. فقط به جواد فکر کردم و اینکه 
بیماری هایش چقدر باید مایه عذابش شده باشند.

بعد مفصل و با دقت برایم توضیح داد که می شود 
با یک بیمار مبتال به ایدز زندگی کرد و آلوده هم 
نشد. جنبه های مختلف درمانش را واضح برایم 
گفت. اینکه روزانه باید هم قرص های هموفیلی 
را بخورد و هم داروهای ضدایدز را و مرتب برای 

معاینه و آزمایش به تهران برود.
درآخر از من خواست فکر کنم و جوابم چه مثبت، 

چه منفی رازش فقط پیش خودم بماند.
خوب فکر کردید یا با کسی درمیان گذاشتید؟ 

مثال با پدر یا مادرتان؟
نه، با هیچ کس درمیان نگذاشتم. این رازی است 
بین من و همسرم. می دانستم اگر با پدرم درمیان 
بگذارم مخالفتی نخواهد کرد، اما دلم خواست 
به اولین قولم در زندگی مشترک عمل کنم. از 
طرف دیگر، در شهرهای کوچک باالخره مردم 
خبردار می شوند. با این همه فامیل و عروس و 
داماد نمی خواستم زندگی ام نقل هر محفلی شود. 
به خدا توکل کردم، به صداقت و یکرنگی جواد 
اعتماد کردم، خودم تصمیم گرفتم و ازدواج کردیم 

و امروز هم هیچ پشیمان نیستم.
مراقب خودتان هستید؟ آلوده نشده اید؟ 

بله، مراقب هستم و خودم را مرتب کنترل می کنم. 
آلوده نشده ام و تصمیم داریم در آینده نزدیک 

بچه دار شویم.

چند روز پیش دوباره از آقا جواد سراغی گرفتم. 
این زن وشوهر حاال خیلی جدی تر دنبال بچه دار 

شدن هستند.
خب آقا جواد! چه خبر جدید؟ 

خبرهای خوب اینکه داریم مراحل مختلف 
آزمایش ها را پشت سر می گذاریم. همین جا 
می خواهم از افرادی که این همه سال دلسوزانه 
کنار ما افراد مبتال به ایدز بوده اند، تشکر کنم. 
باید در تمام مراحلی که تا بارداری می رسد، تحت 
آنها  باشیم و هر دو داروهای خاصی بخوریم.  نظر 

راهنمایی  کردند تا بتوانیم در این راه قدم بگذاریم. قرار من و خانمم را 
شد آزمایش هایی انجام دهیم و قبل از تشکیل نطفه و 1 ماه بعد از بارداری 
باید هر دو داروهایی می خوردیم، اما با همه دلسوزی این عزیزان خیلی 

مشکالت هست که هنوز آزارمان می دهد.
من تحت پوشش بیمه بیماران خاص هستم، اما همسرم همان طور که قبال 

گفتم، بیمه ای ندارد. انجام آزمایش های خاص و سایر کارها مثل سونوگرافی 
از نظر مالی برایم آسان نبود، مثال فکرش را بکنید که باید برای آزمایش ها 

بروم مرکز استان یا بیایم تهران.
مگر در شهر خودتان نمی توانید بعضی آزمایش ها را انجام دهید؟

چرا می توانم اما دلم نمی خواهد همسرم انگ همسر بیمار ایدزی بخورد. باز 
هم می رسیم به همان نکته ای که اول گفتم. پوشش بیمه ای ما باید همسرمان 

را هم شامل شود تا بار این بیماری روی دوش مان سبک تر شود.
اگر خاطرتان باشد آشنایی ما مربوط به دوره اوج تحریم ها و کمبود 

داروهای شماست. حاال وضع چطور است؟
حاال ما کمبودی نداریم و دارو در دسترس است، اما آسیب های آن دوره از 
کمبود دارو هنوز هم در بدنم وجود دارد و اذیتم می کند. هنوز مفصل زانو 
و لگن و کمرم به خاطر آن دوره که دارو به من نرسیده، آنقدر آسیب دیده 

که تا آخر عمرم باید درد بکشم.
حاال که به آخر صحبت مان رسیده ایم، آرزو دارم دفعه آینده که سراغ تان 

را می گیرم، یک کوچولوی نازنین در بغل داشته باشید.

همان موقع هم می گفت که می خواهد ازدواج کند و تشکیل 
زندگی بدهد. پیشرفت هایی که برای مهار این بیماری به بار 
نشسته بودند امکان ازدواج را برای بیماران مبتال به ایدز فراهم 
کرده و آنها می توانند با مصرف داروهای ضدرتروویروس 
جلوی انتقال بیماری از طریق مایعات بدن را بگیرند. برایم 
سوالی بود که چگونه می خواهد موضوع را برای همسر 
آینده و خانواده او توضیح دهد و اعتماد آنها را جلب کند.

آقا جواد همیشه خوش خبر باشید. چطور شد به فکر 
تشکیل زندگی مشترک افتادید؟

می دانید آدمیزاد باید زندگی کند، با شور و عشق و امید هم 
زندگی کند. شما من را در روزهای بحران دیده بودید، هرگز 
ناامید نشدم. مالقات با همسرم باعث شد به فکر بیفتم که 

باوجود دو بیماری ام می توانم شاد زندگی کنم.
شور و شوقتان را همیشه تحسین کرده ام، اما شما دو بیماری 
تقریبا العالج دارید؛ هموفیلی و ایدز. حتی شنیدن نام ایدز 
لرزه به بدن خیلی ها می اندازد. همسرتان از بیماری شما خبر 
دارد؟ چطور آگاهش کردید، منظورم جزییات کامل است.

مگر می شود اطالع نداشته باشد، البته گفتنش واقعا برایم سخت 
بود. تا به حال جز افراد نزدیک خانواده و کارکنان درمانی 

بیمارستان امام کسی از بیماری اچ آی وی من خبر نداشته.
یادم می آید جز اعضای نزدیک خانواده کس دیگری از 
اچ آی وی مثبت شما اطالعی نداشت. ماجرای بیماریتان 

را با خانمتان چطور درمیان گذاشتید؟
روز خواستگاری در جمع گفتم هموفیلی دارم و شرایطم را 
مطرح کردم و بر سر آن توافق شد. روز بعد به خانمم زنگ 
زدم و با اضطراب گفتم هموفیلی مشکل اصلی من نیست 
و حقیقت را بی کم وکاست تنها به خودش گفتم و خواستم 

درصورت جواب منفی یا مثبت راز مرا جایی بازگو نکند.
می  خواهم کمی از صحبتمان منحرف شوم، چرا محفوظ 
ماندن این راز اینقدر اهمیت دارد؟ از تجربه های شخصی تان 

بگویید. 
ما در یک شهر کوچک زندگی می کنیم. اینجا ایدز را درست 
نمی شناسند، نمی دانند چه پیشرفت هایی در درمان بیماری 
به دست آمده، فکر می کنند هر تماسی با بیمار مبتال به  ایدز 
حتی در حد لمس و دست دادن آنها را هم آلوده می کند، 

درصورتی که اصال این طور نیست.
این بیماری من را حسود کرده است؟ هنوز هم همان حسادت 
را دارم. به خدای خودم می گویم این درد تنها باید مال من 
باشد و به کس دیگری ندهد. راضی نیستم که هیچ کدام از 

عزیزانم مبتال شوند.
خب ادامه بدهیم، درمورد رازتان می گفتید.

همان طور که گفتم نمی توانم جایی بگویم ایدز دارم. حتی 
شاید باورتان نشود که حاضرم رنج سفر تا تهران را به خودم 
هموار کنم، اما برای گرفتن داروهایم به مراکز درمانی استانی 

مراجعه نکنم.
دارو در نزدیکی شماست، آن وقت می آیید تهران برای 

گرفتن دارو؟ چرا؟ 
شهر کوچک است و همه همدیگر را می شناسند. همیشه از این 
می ترسم که ماجرای گرفتن داروی ایدز دهان به دهان بچرخد 
و همه بفهمند. حتی بعضی آزمایش ها که در شهرمان امکان 
انجامشان هست را در تهران انجام می دهم. اینجا تکنیسین 
آزمایشگاه حاضر نیست از ده قدمی من جلوتر بیاید. مجبور 

شده ام خون گرفتن را یاد بگیرم و از خودم خون می گیرم.
شغلتان چطور؟ 

درآمدم آنقدرها زیاد نیست، به خصوص که مجبورم برای 
گرفتن داروها یا انجام آزمایش ها هر چند وقت یکبار سری 
به تهران بزنم. باید با همین درآمد سر کنم. همسرم مثل اغلب 

خانم ها در شهرهای کوچک قالی بافی می کند. موضوع بدتر 
اینکه خودم و خانمم بیمه نیستیم.

بیماران هموفیلی و اچ آی وی مثبت بیمه نیستند؟! چطور 
ممکن است.

منظورم بیمه بازنشستگی است. ترسم این است که زمانی که 
دیگر نتوانم کار کنم، خرجم از کجا باید تامین شود. درآمدم 
آنقدر نیست که قسمتی از آن را برای بیمه کنار بگذارم، 
همسرم هم همین طور. داروها و آزمایش ها رایگان هستند، 
اما بیمه بازنشستگی یا بیمه عمر برای ما وجود ندارد. همین 

موضوع هم نگرانم کرده است.
در تهران وضع چطور است؟

اینجا آگاهی مردم و به خصوص کارکنان درمانی و مددکاری 
بیشتر است. بیمارستان مثل خانه من شده، با من آنجا خیلی 

خوب رفتار می کنند.
به صحبت قبلی بازگردیم، از ازدواجتان می گفتید.

بله، خالصه روز بعد از خواستگاری تلفن کردم و ماجرا را 
گفتم و همسرم هم قبول کرد.

اینکه چطور همسر شما که بیماری ندارد، قبول کرده با 
بیمار مبتال به ایدز زندگی کند را بعدا از خودشان می پرسم، 
اما به هر حال شما در قبال سالم ماندن همسرتان مسوولید. 

چه می کنید که بیماری به او منتقل نشود؟
راه های زیادی وجود دارد. هردومان باید داروهای ضدویروس 
مصرف کنیم تا طرف مقابل آلوده نشود. راه دیگر هم استفاده 
از وسایل ایمن کردن ارتباط زناشویی است. من قول داده ام 
اینها را رعایت کنم. هر کاری الزم باشد می کنم تا  همه 
همسرم آسیب نبیند. از اعتماد مطلق او به خودم به درستی 

استفاده می کنم. 
امکان بچه دار شدن هم وجود دارد؟ 

بله، روش هایی وجود دارند که کمکمان می کند بتوانیم بچه دار 
شویم. مراکز علمی کشور این ظرفیت را دارند، اما در تمام 
مراحل باید به توصیه ای پزشکی عمل کنیم تا بچه سالمی 

به دنیا بیاوریم. 
آموزش خاصی برای مدیریت بیماری تان دیده اید؟ منظورم 

کالس، دوره یا موردی شبیه آن.
نه، آموزش خاصی ندیده ام، اما در مرکز بیمارستان، کارکنان 
خیلی کمکم می کنند و توضیح می دهند. مطالبی هم خودم 
خوانده ام و مرتب پیگیر خبرهای مربوط به درمان ایدز در 

اینترنت هستم.
و همان  مطالب را به همسرتان منتقل کردید؟ 

بله، هر چه را می دانستم به او هم گفتم.
قبول کرد؟

با اطمینان کامل.
پیش از آنکه صحبت را با همسرتان ادامه دهم، حرفی 

برای مخاطبان دارید؟
ما بیماران همدم و مونسی می خواهیم که کنارمان باشد و بتوانیم 
حرف دلمان را به او بگوییم. یک مرد یا زن حرف هایی را با 
همسرش درمیان می گذارد که به پدر و مادرش هم نمی تواند 
بگوید. این حتی در درمان ما هم موثر است، شادمانی بودن با 
یک شریک زندگی همدل و فهیم سطح ایمنی بدنمان را باال 
می برد و باعث می شود بار بیماری کمتر به ما فشار بیاورد. 
جامعه باید درک کند  بیماران اچ آی وی حق دارند ازدواج 

کنند و بچه دار شوند.
آرزویتان چیست؟

می خواهم حاال که شریک زندگی ام را پیدا کردم، درمان آنقدر 
پیشرفت کند و خدا به من عمری بدهد که همان طور که او من 
را خوشبخت کرده، من هم بتوانم خوشبختش کنم. می خواهم 

روزی که مرا در قبر می گذارند بدانم که از من راضی بوده.

همسر جواد در عین سالمت با علم به بیماری 
جواد با او ازدواج کرده. تصمیم برای ازدواج با 
یک بیمار هموفیلی مبتال به ایدز از نظر بسیاری 
هتصمیمی است دیوانهتصمیمی است دیوانهوار که راه زندگی آدم را 
یتا پایان پر از درد و رنج میتا پایان پر از درد و رنج میکند، اما همسر آقا 
جواد که حاال یک سالی است زندگی مشترک را 
تشروع کرده، به پیشرفتشروع کرده، به پیشرفتهای پزشکی و صداقت 
یو راستی شریک زندگیو راستی شریک زندگیاش اعتماد کرد و پا در 
راهی گذاشت که به گفته خودش، اصال از آن 
پشیمان نیست. این زوج باورهای اغلب ما را به 

چالش کشیدهاند. 
وقتی جواد خبر ازدواجش را به من داد، تصمیم 

گرفتم با همسرش هم صحبتی داشته باشم: 
 شما سالم هستید و بیش از یک سال است با مردی 

ردهمبتال به بیماری ایدز ازدواج کردهمبتال به بیماری ایدز ازدواج کرده
خیلیکه خیلیکه خیلیها از شنیدنش هراس دارند و ترجیح 

میدهند حتی کنار این بیماران ننشینند.

چند روز پیش دوباره از آقا جواد سراغی گرفتم. 
این ز

شدن هستند.

یمیمی
کنار ما افراد مبتال به ایدز ب

باید در تمام مراحلی که تا بارداری م
آنها  باشیم و هر دو داروهای خاصی بخوریم.  نظر 

ازدواج

زندگی در وجودش موج می زد و می خواست تا آخرین ذره از آن لذت 
و بهره ببرد. کمی که از صحبت مان گذشت، درباره جزییات زندگی فرد 
مبتال به ایدز از او پرسیدم که بی تردید بسیاری از ما با آنها آشنایی ندارد:

شما در خانه ظروف جداگانه دارید؟
نه، ظرف ها با هم سر سفره می آیند و با هم شسته می شوند. الزم نیست 
فردی که ویروس در بدن او است، زندگی جداگانه یا خاصی داشته باشد. 
اگر دارو در دسترس باشد و درست مصرف شود، احتمال انتقال ویروس 

وجود ندارد و یک فرد مبتال به ایدز می تواند زندگی عادی داشته باشد.
این سوال کمی خصوصی است. اگر اجازه بدهید بپرسم مادرتان شما 

را می بوسد؟
بله، هیچ اشکالی برای بوسیدن و در آغوش کشیدن یا دست دادن وجود ندارد.
این اصول را چگونه یاد گرفتید؟ منظورم این است که آموزش شما و سایر 
افراد خانواده که با شما زندگی می کنند، چه اثری در زندگی شما داشته؟

انجمن حمایت از بیماران ایدز یا سایر مراکز درمانی، به خصوص بیمارستان 
امام خمینی)ره( همواره یاران خوبی برای ما بوده اند. آنها به ما و افراد 
خانواده مان آموزش دادند تا بتوانیم موارد درست و اشتباه را از هم تشخیص 

دهیم. بعد از آموزش اول نباید خسته شوید و امید خود را از دست بدهید 
و بعد هم دارو و درمان و آموزش درست باید در دسترستان باشد. باید 
با این فکر آزاردهنده کنار بیایید که ایدز همواره همراه شماست. گاهی 
حس عجیبی به من دست می دهد که ایدز و هموفیلی انگار مثل رفیقی با 

من مأنوس شده اند.
درمجموع می توان گفت زندگی عادی ای دارید؟

نه، زندگی من با بار دو بیماری دشوار را نمی توان یک زندگی عادی به 
حساب آورد. هم باید داروهای هموفیلی را مصرف کنم و هم داروهای 
ضدویروس ایدز را. در هر دوی این موارد باید بسیار مراقب باشید که به 
عفونتی مبتال نشوید یا دوز دارو را درست مصرف کنید. وقتی هموفیلی داشته 
باشید، باید مراقب خونریزی های مفصلی تان باشید. گاهی این خونریزی ها 
نصفه شب از خواب بیدارتان می کند و همان موقع باید خودتان را به مراکز 
درمانی برسانید. بی توجهی به این موضوع عالوه بر درد، باعث می شود 
به مرور مفاصل تان را هم از دست بدهید. اینها را نمی توان زندگی عادی 
محسوب کرد. یک بیمار مبتال به ایدز یا هموفیلی همیشه به حمایت و 

پشتیبانی و آموزش نیاز دارد. ما می خواهیم ازدواج کنیم و پدر یا مادر شویم.

زندگیروزمرهیکفرداچآیویمثبت

زندگیمشترکبایکمبتالبهایدز

بچهدارشدن

اگر یک ساعت زودتر به جواد 7 ساله تلفن می شد، حاال مبتال به ایدز نبود. سال 67 کمی از 
پایان جنگ 8 ساله گذشته بود که خبری جامعه ایران را تکان داد؛ فاکتورهای انعقاد خون 
که از فرانسه به ایران آمدند، آلوده به ویروس ایدز بودند و تعدادی از بیماران هموفیلی را به 
بیماری ای که تازه برای جامعه جهانی شناخته می شد، مبتال کردند. مسووالن به محض اطالع 
از آلوده  بودن محصوالت با خانواده های بیماران هموفیلی تماس گرفتند، اما برای بسیاری از 
آنها دیگر دیر شده بود.اینکه پیگیری های قانونی برای گرفتن خسارت و محکوم کردن کارخانه 
سازنده به کجا کشید، موضوع این یادداشت نیست. در کشاکش درگیری های قضایی، کمتر 
کسی به این موضوع توجه کرد که سرانجام قربانیان چه شد؟ کسانی که به دلیل بدشانسی 
مجبور شدند بار دو بیماری صعب العالج را به دوش بکشند. امروز بسیاری از این افراد به 
دلیل همان عملکرد اشتباه فرانسوی ها دیگر بین ما نیستند و آنها که به هر دلیل جان به در 
برده اند، نتوانسته اند خسارتی از طرف فرانسوی بگیرند تا کمی از بار بیماری کم کند. از آن 
زمان پیشرفت های زیادی برای درمان هر دو بیماری ایدز و هموفیلی، به خصوص ایدز انجام 
شده، اما از بار بیماری کاسته نشده است. جواد 37 ساله- یکی از بیماران هموفیلی- را که 
به دلیل تزریق فاکتور آلوده در 7سالگی به ایدز مبتال شده بود، سال 90 برای اولین بار دیدم. 
از رئیس انجمن هموفیلی خواستم تا مشکالت بیماران هموفیلی را بعد از اعمال تحریم های 
بانکی برایمان بازگو کند و او از جمله بیمارانی که معرفی کرد، جواد بود که هم هموفیلی 
رنجش می داد و هم ایدز. جواد به دفتر کانون آمد. این مالقات از اول برایم درس هایی داشت 
که هرگز فراموش نمی کنم. اولین نکته ای که نظرم را جلب کرد، دست دادن آقای قویدل با 

جواد بود. پس می شود  با مبتالیان به ایدز دست داد. بعد برایمان چای آوردند، 
نه در استکان های جدا، در استکان های معمول انجمن و بعد همه را با هم جمع 

کردند. ایدز را فقط از مطالعه گزارش ها و مطالب پزشکی می شناختم و تا آن موقع هنوز 
فرد مبتالیی ندیده بودم. می دانستم که انتقال ایدز به وسیله دست دادن یا همسفرگی منتفی 
است، اما نمی دانستم وقتی کسی را ببینم که ویروس را در بدن خود دارد، چه واکنشی باید 
نشان دهم. رفتار دوستانه رئیس کانون درس خوبی بود. آن روز، جواد با شور و دردمندی 
صحبت را با این جمله شروع کرد: »از بعد از تحریم ها بچه های ما مثل برگ خزان دارند به 
زمین می افتند.« صحبت از فشار طاقت فرسایی شد که با آغاز تحریم های بانکی که دامن خرید 

هموفیلی و ایدزی بریده و ورود دارو را نیز گرفته بود، امان بیماران 
امید به این بیماران و به باورهای اشتباه جامعه ایرانی و دادن 
نتوانستند ادامه پیدا کرد. بسیاری از بیماران هموفیلی 
بحران را پشت سر بگذارند و چشم از دنیا 
بستند یا دچار مصدومیت هایی شدند که 

تا پایان عمر با آنهاست، اما جواد که ساکن 
یکی از شهرهای کوچک شرقی کشور است، جان 

به در برد، هرچند داغ محرومیت از دارو در آن روزهای بحرانی بر پیکرش ماند، 
مفصل زانویش را از دست داد و حاال باید برای همیشه مانند بسیاری از بیماران هموفیلی 

با گام هایی نامتوازن راه برود.

چطوریکاشتباهمسیرزندگیراتغییرداد

هموفیلی و ایدزی بریده و ورود دارو را نیز گرفته بود، امان بیماران 
امید به این بیماران و به باورهای اشتباه جامعه ایرانی و دادن 
نتوانستند ادامه پیدا کرد. بسیاری از بیماران هموفیلی 
بحران را پشت سر بگذارند و چشم از دنیا 

شود  با مبتالیان به ایدز دست داد. بعد برایمان چای آوردند، 



هشدار متخصصان حوزه تغذیه نسبت به کاهش 3/9 درصدی مصرف لبنیات در 6 ماه اخیر

سرانه لبنیات پایین تر آمده!
 وضعیت اقتصادی و معیشت زندگی مردم از ابتدای امسال روی یک ریل نابسامانی در حال 

 مهدیه 
آقازمانی

حرکت است. با باال و پایین شدن قیمت دالر، قیمت اقالم ضروری و روزمره مردم نیز با شیب 
تندی افزایش یافته است. نیازی به بیان آمار نیست و کافی است در سطح شهر سری بزنید تا 
دستتان بیاید که جز اقالم ضروری، انگار مردم مجبورند از بقیه هزینه های خود فاکتور بگیرند. 
نگرانی این نیست که مردم باید لباس و کفش کمتر از قبل خریداری کنند، نگرانی از سبد غذایی مردم است. 
در شرایطی که دخل و خرج زندگی بیشتر مردم جوردرنمی آید مجبورند سفره هایشان را کوچک تر کنند و این 
یعنی کمبود ریزمغذی های مورد نیاز بدن که سالمت تک تک گروه های سنی با آن ارتباط دارد. همه می دانیم 
سرانه مصرف لبنیات در کشور ما نسبت به مقدار توصیه شده بسیار پایین تر است و این قضیه در افزایش بسیاری 

از بیماری های غیرواگیر نقش دارد اما در حال حاضر قیمت لبنیات آنقدر باال رفته که به طور واضح سرانه 
مصرف را کاهش داده است. این اواخر مسووالن وزارت بهداشت نسبت به عواقب پایین آمدن مصرف لبنیات 
زیاد هشدار می دهند. سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش 3/9 درصدی مصرف لبنیات در 6 ماهه اخیر خبر 
داده و این قضیه را به عنوان یک هشدار برای سالمت مردم به ویژه کودکان مطرح کرده است. این در حالی 
است که حتی اگر قیمت لبنیات هم پایین بیاید، با وجود گرانی بی حساب و کتاب، لبنیات جزو اولویت خرید 
مردم قرار نمی گیرد اما موضوع مهم این است که در چنین شرایطی چگونه می توان مردم را بیشتر به سمت 
مصرف لبنیات سوق داد؟ پاسخ به این پرسش ها، موضوع صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته است که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید.

7دیده بان تغذیه شماره ششصدونود وهشت  پانزده دی نودوهفت

جزیی  کلی،  طور  به  لبنیات 
غذایی  سبد  و  فرهنگ  از 
با توجه به  کشورهاست ولی 
اینکه سرانه مصرف در کشور 
پایین است این نگرانی را  ما 
قیمت در  نوسانات  داریم که 
به  اقتصادی که  بازار و فشار 
نیز  آن سرانه  از  مردم می آید 
کمتر مصرف کنند. این اتفاق 
می تواند به ویژه برای کودکان 
شیرده  و  باردار  خانم های  و 
آسیب زا باشد و سالمت آنها 
بیندازد. کاری که  به خطر  را 
ما می توانیم انجام دهیم، تبلیغ 
و اطالع رسانی در زمینه مصرف 

لبنیات است. 
و  تبلیغ  مورد  در  کار  دو 
انجام  می توان  اطالع رسانی 
کنیم  تبلیغ  اینکه  اول  داد؛ 
از  مردم سبد خانوار خود را 
و  کنند  پر  سالم  غذایی  مواد 
کاالهایی که مضر هستند را از 
سبد غذایی خود حذف کنند. 
کاالهای  تبلیغ  از  اینکه  دوم 
آسیب رسان مانند نوشابه های 
گازدار جلوگیری کنیم تا مردم 
کمتر به سمت خرید این کاالها 
لبنیات  آن  جای  به  و  بروند 
را جایگزین کنند. ما این کار 
را در وزارت بهداشت انجام 
دادیم و به صدا و سیما ابالغ 
شده که کاالهای آسیب رسانی 
مثل تنقالت، چیپس، پفک و 
نباید  شیرین  نوشیدنی های 
نیز  انصافا  و  شوند  تبلیغ 
خیلی  محصوالت  این  تبلیغ 

کم شده است. 
کاالهای  که  زمانی  طبیعتا 
شود  تبلیغ  کمتر  آسیب رسان 
کاالهای  به سمت  باید  مردم 
مفید بروند اما اگر یک تحقیق 
میدانی کنیم، متوجه می شویم 
آگاهی مردم  نسبت به ضرورت 
نیست  کم  لبنیات  از  استفاده 
کار  مهم ترین  شاید  بنابراین 
را  بچه ها  ذائقه  که  باشد  این 
مصرف  به  کودکی  همان  از 
شیر  تا  دهیم  عادت  لبنیات 
جزو  عادت  این  و  بخورند 
برنامه روزانه شان باشد. با این 
حال اعتقاد دارم اقتصاد بحث 
مهمی در انتخاب های غذایی 
مردم دارد و بر سالمت مردم 

است.  تاثیرگذار 

 

ابتدا باید بگویم زمانی که در مورد لبنیات 
صحبت می کنیم، منظور شیر و ماست است 
زیرا پنیر به دلیل پروتئین باال و نمک، جزو 
منابع غذایی پروتئینی در نظر گرفته می شود 
و کلسیم کمتری نسبت به شیر و ماست دارد. 
17 سال پیش یک بررسی درمورد مصرف 
لبنیات انجام شد که نتایج نشان داد، سرانه 
مصرف شیر 80 گرم و شیر و ماست در 
مجموع 140 گرم است. با وجود آنکه مردم 
برای شیر یارانه هم دریافت می کردند، باز 
هم سرانه مصرف مناسب نبود. بنابراین فقط 
بحث هزینه ها نیست، زمانی که خانواده ها 
انتخاب کنند چه  باید  تحت فشار هستند 
مواد غذایی ای را از سفره خود حذف کنند 
و چه موادی را نگه دارند. معموال سبزیجات 
و لبنیات حذف می شود و این کار، قطعا در 
آینده تبعاتی برای آنها دارد. باید بپذیریم 
قیمت گذاری ها  در  سیاست گذاری  بحث 
رفتار مصرف کننده  و  دارد  زیادی  اهمیت 
را شکل می دهد و باید حمایت دولت باشد 

و آموزش هم داده شود.
 عالوه بر این، فکر اشتباهی چند وقت است 
بین مردم ایجاد شده؛ اینکه فکر می کنند لبنیات 
صنعتی خاصیتی ندارد و جو بی اعتمادی به 

صنایع لبنی شکل گرفته است، در صورتی که 
تا جایی که من می دانم در کشوری مانند آلمان 
بدون  را  شیر  می توانند  که  دامپروری هایی 
و  هستند  انگشت شمار  بفروشند  پروسس 
استانداردهای بهداشت شان آنقدر باالست که 
کار را برایشان سخت می کند. بنابراین توصیه 
ماست  و  شیر  مردم حتما  که  است  این  ما 
صنعتی خریداری کنند و ذائقه بچه ها را با 
لبنیات سالم شکل دهند. از همه اینها گذشته، 
بخشی از این سرانه برمی گردد به سیاست های 
اقتصادی؛ یعنی کارخانه های لبنیات در حال 
حاضر گردش مالی خوبی ندارند و من خبر 
دارم که چند کارخانه ای که باقی مانده اند نیز 
از آن  پا نگه داشته اند.  به زور خود را سر 
بنابراین  لبنیات نمی خرند.  نیز  طرف، مردم 
مشکل، سیاست گذاری های اقتصادی است و 
نمی توان با توصیه به مردم برای مصرف بیشتر 

لبنیات تالش کرد. 

و  توسعه  حال  در  کشورهای 
درآمد  لحاظ  از  توسعه یافته 
با  فاحشی  تفاوت  ملی  ناخالص 
هم دارند، به گونه ای که از لحاظ 
درآمد هر نفر ساالنه قابل مقایسه 
با ما نیستند. به همین ترتیب بحث 
تغذیه در آن کشورها در اولویت 
مواد  مصرف  سرانه  و  دارد  قرار 
غذایی مفیدی مانند لبنیات باالست. 
وجود  با  متاسفانه  ما  کشور  در 
درآمدی مان  منابع  گرفتاری های 
اتفاق جدیدی هم افتاده؛ شرایط 
اقتصادی پیچیده ای حاکم شده که 
اوضاع را بدتر کرده است. ما اگر 
تاکنون نصف تا یک سوم سرانه دنیا 
مصرف داشتیم این انتظار را داریم 
که اگر راهکاری نداشته باشیم این 

عدد باز هم افت کند. 
پیشنهادی که ما به مراجع ذیربط 
نظام سالمت دادیم، این است که 
به  غیرنقدی  حمایتی  سبدهای 
مردم بدهند زیرا مردم در تامین 
مشکالت  آنقدر  هزینه هایشان 
جدی دارند که اگر پولی به آنها 
بدهیم صرف دیگر مایحتاج شان 
می شود. در نتیجه باید مواد غذایی 
ضروری برای بدن مثل لبنیات و 
منابع پروتئینی را در اختیار مردم 

قرار دهند. 
توصیه ما این است که از توزیع 
شیر مدارس شروع کنند زیرا نیاز 
بچه ها برای رشد به لبنیات بیشتر 
گروه های  کودکان جزو  و  است 
بعدی  اولویت  آسیب پذیرند. 

سالمندان هستند. 
با آمار دقیقی که کشور از توزیع 
سالمندان دارد به راحتی می توان 
آنها را شناسایی کرد و به صورت 
غذایی  مواد  برایشان  غیرنقدی 

ضروری را رساند 
برنامه ریزی های  بدانیم  باید  اما 
است،  زمان بر  روندی  تغذیه ای 
اسپانیا  کشور  کنید  تصور 
برنامه ریزی کرد تا سرانه مصرف 
نمک را در کشورش پایین بیاورد 
یک  توانست  سال   10 از  بعد  و 
گرم مصرف نمک را کم کند بنابراین 
باال بردن سرانه مصرف یا کم کردن 
سرانه در مورد خوراکی های ناسالم 
برنامه ریزی  و  است  زمانبر 
جنجال  و  جار  با  و  می خواهد 

نمی توان به نتیجه رسید.  

بسته های حمایتی 
تهیه کنید 

 دکتر محمد رزاز
رئیس انجمن تغذیه ایران

تبلیغ کاالهای 
آسیب رسان 

باید محدودتر شود 
 

سیاست های اقتصادی 
کشور، رفتار مردم را 

شکل می دهد

 دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشتی وزارت بهداشت

بحث در مورد ضرورت مصرف لبنیات از زوایای 
مختلف قابل بررسی است. اگر بخواهیم از دیدگاه 
تغذیه ای به آن نگاه کنیم زمانی که میزان سدیم 
دریافتی در غذا به حداقل برسد همان توصیه های 
قبلی 400 میلی گرم روزانه کافی است. افزایش 
نیاز به کلسیم به دلیل افزایش مصرف سدیم در 

چند دهه اخیر است. 
آخرین راهنماهای بالینی و دستورالعمل های 
تغذیه ای در کشورهای غربی به مردم توصیه 
می کند یا مکمل کلسیم مصرف کنید یا شیر 
و لبنیات؛ یعنی تاکیدی برای مصرف لبنیات 
صرف ندارد چون آنها شیر و لبنیات را برای 
تامین کلسیم مصرف می کنند ولی در کشور 
ما شیر و لبنیات جدا از تامین کلسیم یکی از 
منابع دریافت پروتئین حیوانی با ارزش زیستی 
باالست. در نتیجه ما نمی توانیم این توصیه را 
برای مردم کشور خودمان مانند کشور های غربی 
داشته باشیم. بنابراین می گوییم 1 تا 2 لیوان شیر 
روزانه حداقل نیاز برای هر گروه سنی است. 
برای گروه های آسیب پذیر مثل کودکان در حال 
رشد و خانم های شیرده حتی حداقل تا 3 لیوان 

در روز نیز توصیه می شود، البته شیر و لبنیات 
کم چرب. توصیه ما این است که همه افراد سعی 
کنند میزان نمک یا سدیم را در برنامه غذایی شان 
به حداقل برسانند چون نمک، دفع کلسیم را 
در بدن زیاد می کند بنابراین باید توجه داشته 
باشید نمک مصرفی فقط در نمکدان نیست، 
بلکه بسیاری از خوراکی های صنعتی که ما 
مصرف می کنیم مقدار زیادی نمک دارند، مثل 
نمک در غالت و گوشت ها. بنابراین میزان 
سدیم دریافتی ما از مواد غذایی باید کنترل شده 
باشد تا بدن کلسیم مورد نیازش را تامین کند. 
ضمن اینکه عالوه بر کلسیم، پروتئین با ارزش 

زیستی باال هم مهم است. با توجه به اینکه هم 
گوشت قرمز و هم گوشت مرغ گران شده، به 
طور نسبی ارزان ترین منبع پروتئین حیوانی با 

ارزش باال، شیر و لبنیات است. 
پروتئین گیاهی ارزش زیستی پایین تری دارد و در 
دوران رشد خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد. با 
این تفاسیر یکی از منابع دریافت پروتئین در همه 
افراد به ویژه گروه های آسیب پذیر لبنیات است. 
توصیه ما برای افراد بالغ حداقل 2 لیوان شیر 
یا ماست و 3 لیوان برای گروه های آسیب پذیر 
مثل کودکان و خانم های باردار و شیرده است. 
در کل، ما مکمل کلسیم را برای همه توصیه 

نمی کنیم. مکمل کلسیم برای افرادی مناسب 
است که در معرض خطر کمبود هستند، مثل 
سالمندان و میانساالنی که به دلیل بیماری هایی 
مانند کلیوی، تعادل آب و امالح در بدنشان به 
هم خورده و دفع کلسیم بدنشان زیاد است یا 
مشکالت هورمونی زیادی دارند و احتمال پوکی 
استخوان در آنها بیشتر است. نکته مهم دیگر 
اینکه به عنوان متخصص تغذیه به هیچ عنوان 
لبنیات سنتی را توصیه نمی کنم زیرا نسبت به 
لبنیات صنعتی سالم تر نیستند و به دلیل اینکه 
چربی زیاد دارند مشکالتی مانند چاقی، چربی 

 خون و... ایجاد می کنند. 

مصرف لبنیات در کشور 
ما برای تامین کلسیم و 
پروتئین حیوانی است 

 

 دکتر محمدرضاوفا
متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

 دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه و دانشیار

 دانشگاه انستیتو تحقیقات 
تغذیه کشور

 دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری 19 آذر 
با بیان اینکه مجدد مکلف هستم در مورد مصرف شیر و لبنیات و افزایش 
شدید قیمت آنها تذکر دهم، گفت: »در 6 ماه گذشته مصرف شیر و لبنیات 
در تهران 3/9 درصد کاهش داشته که گرچه در سطوح معنی دار و قابل توجه 
نیست، با توجه به اینکه میزان مصرف قبلی و معمول شیر و لبنیات در کشور 

کمتر از مقدار توصیه شده و مورد نیاز است، این کاهش هم هشداردهنده است.
امیدوارم تصمیم اخیر کاهش قیمت شیر و لبنیات عملیاتی شود و نیز شاهد 
کاهش قیمت بیشتر باشیم. همچنین از خانواده ها مجدد درخواست افزایش 
اولویت مصرف شیر و نیز جایگزینی شیر و لبنیات با غذاهای چرب و شور 

را دارم.

کاهش مصرف هشداردهنده است

فقط بحث هزینه ها نیست، 
زمانی که خانواده ها تحت فشار 
هستند باید انتخاب کنند چه 
مواد غذایی ای را از سفره خود 
حذف کنند و چه موادی را نگه 
دارند. معموال سبزیجات و لبنیات 
حذف می شود و این کار، قطعا در 
آینده برای آنها تبعاتی دارد. باید 
بپذیریم بحث سیاست گذاری در 
قیمت گذاری ها اهمیت زیادی دارد 
و رفتار مصرف کننده را شکل 
می دهد و باید حمایت دولت باشد

مردم دارد و بر سالمت مردم 
است. تاثیرگذار 

باالست. در نتیجه ما نمی
برای مردم کشور خودمان مانند کشور

داشته باشیم. بنابراین می
روزانه حداقل نیاز برای هر گروه سنی است. 

برای گروه
رشد و خانم

جنجال  و  جار  با  و  میخواهد 
نمیتوان به نتیجه رسید.  



نقشه سالمت

۴۰ درصد از تلفات 
حوادث رانندگی 

خراسان شمالی در 
محور بجنورد- جنگل 

گلستان رخ می دهد. 
خبرگزاری مهر

استاندار کردستان: 
»مدارس پرخطر استان 

هرچه زودتر باید تعطیل 
شوند.«  ایسنا

دوربين سالمت

تازهها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

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

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

یک امدادگر پزشکی آمریکایی که در 
جمهوری دموکراتیک کنگو به بیماران 
در  اکنون  می کرد،  کمک  ابوال  دچار 
بیمارستانی در ایالت نبراسکای آمریکا 
بستری است و از لحاظ عفونت احتمالی 
با این ویروس مرگبار تحت نظر قرار 
دارد.به گزارش گیزمودو، مرکز پزشکی 
اعالم کرد  این هفته  نبراسکا  دانشگاه 
یک آمریکایی که هنگام کمک پزشکی 
در کنگو احتماال در معرض ویروس 
این مرکز تحت  در  قرار گرفته،  ابوال 

مراقبت است.
 این مرد از هنگامی که با هواپیما به این 
مرکز در شهر اوماها رفته به دقت از 
لحاظ عالئم عفونت ابوال تحت نظر قرار 
دارد اما تا به حال نشانه ای از بیماری 

در او پیدا نشده است.
به گفته متخصصان بیماری های عفونی 
در این مرکز، این شخص گرچه ممکن 
است در معرض ویروس قرار گرفته 
سرایت  باعث  و  نیست  بیمار  باشد، 

بیماری هم نمی شود.
تا هنگامی که عالئم آن در فرد  ابوال 

ظاهر نشود، واگیردار نیست.
 عفونت ابوال ممکن است ابتدا با تب 
باال و درد عضالنی بروز پیدا کند و بعد 
به خونریزی و استفراغ شدید می انجامد.
عالئم بیماری ممکن است از ۲ روز تا 
چند هفته پس از عفونت ظاهر شود. 

بیمارستان  در  هفته   ۲ تا  امدادگر  این 
تحت نظر خواهد ماند.

در حال حاضر این مرد از لحاظ فنی 
اما اگر عالئم  بیمار شمرده نمی شود، 
بیماری در او بروز کند، به واحد ویژه 
کنترل زیستی این مرکز منتقل خواهد 
بیماری  که  نیست  بار  اولین  شد.این 
مشکوک به ابوال در این مرکز پزشکی 

بستری می شود.
در  ابوال  شیوع  گسترده ترین  در طول 

فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میالدی 
که باعث بیماری ۳۰ هزار نفر و مرگ 
بیش از ۱۱ هزار نفر شد، پزشکان این 
مرکز چند نفر را که دچار عفونت ابوال 
شده یا در معرض آن قرار گرفته بودند، 
درمان کردند. این مرکز پزشکی در ایالت 
نبراسکا یکی از معدود مراکزی است که 
یک واحد کنترل زیستی ویژه ابوال دارند.
شیوع فعلی ابوال در کنگو به اندازه شیوع 
سال ۲۰۱۴ میالدی گسترده نیست. بر 

اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، 
تا به حال دست کم ۵۹۱ نفر مشکوک 
به عفونت یا با عفونت ثابت شده ابوال 
شناسایی شده  و دست کم ۳۵۷ نفر به 

این علت درگذشته اند. 
با وجود در دسترس بودن یک واکسن 
تجربی و داروهای تجربی برای ابوال در 
حال حاضر عوامل خارجی مانند جنگ 
ابوال در  به گسترش  داخلی در کنگو 

این کشور انجامیده است.■

دانشمندان در دانشگاه کمبریج یک مدل سه بعدی 
واقعیت مجازی )VR( از سرطان ساخته اند که شیوه 

جدیدی برای بررسی این بیماری است.
به گزارش بی بی سی، در این شیوه می توان نمونه 
تومور برداشته از بیمار را در جزئیاتش و از همه 

زوایا بررسی و هر سلول را نقشه برداری کرد.
پژوهشگران می گویند این روش جدید شناخت 
ما از سرطان را افزایش خواهد داد و به و پژوهش 

برای درمان های جدید کمک خواهد کرد.
این پروژه بخشی از یک طرح پژوهشی بین المللی 
است.پژوهشگران با برداشتن یک نمونه یک میلی متر 
مکعبی از بافت سرطانی شروع می کنند که حاوی 
حدود ۱۰۰ هزار سلول است. بعد تراشه های باریکی 
از این بافت بریده و اسکن می شود. سپس آن را با 
مواد نشانگر رنگ آمیزی می کنند تا ترکیب مولکولی 
و خصوصیات  DNA این نمونه مشخص شود. 
تومور با استفاده از تکنیک واقعیت مجازی بازسازی 
می شود و این مدل سه بعدی را می توان در یک 

آزمایشگاه واقعیت مجازی آنالیز کرد.
سیستم های VR به کاربران متعدد از هر جایی 

از جهان اجازه می دهند تا تومور را بررسی کنند.
پروفسور ِگرگ هنون، رئیس »انستیتوی پژوهش 
گفت:  دراین باره   )CRUK( کمبریج«   سرطان 
»هیچ کس تابه حال جغرافیای یک تومور در این 
حد از جزئیات بررسی نکرده است؛ این روشی 

جدید برای بررسی سرطان است.«
از »جایزه چالش  طرح »تومور مجازی« بخشی 

بزرگ« این انستیتو است.

بااینکه نمونه بافتی برداشته شده به اندازه یک سر 
سوزن است، در آزمایشگاه مجازی می توان آن را تا 
حد چند متر بزرگ کرد. سیستم VR برای کاوش 
جزئیات بیشتری در تومور امکان به اصطالح عبور 

کردن از میان سلول ها را می دهد.
برای مثال در بررسی توموری که منشاء آن پوشش 
که  دید  می توان  است،  پستان  شیری  مجاری 
سلول های توموری تا چه حدی از جایگاه اصلی شان 
به مناطق دیگر پستان گسترش پیدا کرده اند.پروفسور 
کارن ووسدن، دانشمند ارشد CRUK در انستیتوی 
فرانسیس کریک در لندن آزمایشگاهی را اداره 
می کند به بررسی ژن های محافظت کننده در برابر 
سرطان و چگونگی مختل شدن کار آنها می پردازد.او 
درباره مدل های سه بعدی سرطان می گوید: »شناخت 
چگونگی تعامل سلول های سرطانی با یکدیگر و با 
بافت سالم برای ایجاد درمان های جدید ضروری 
است نگاه کردن به تومور با این سیستم جدید 
بسیار پویاتر از سیستم های دوبعدی ایستاست که 

ما از آنها استفاده می کردیم.«■

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی
 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
 مشترکین: 8۵ ۱۴ ۱۵ ۲۶   تحریریه: ۵۶ ۱۲ ۱۵ ۲۶  

 روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۷۶ ۷۹ ۱۰ ۲۶ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

گشت مشترک نمایندگان فرمانداری، شهرداری و بهداشت استان تهران   
 ایرنا

مانور امداد و نجات هالل احمر در دانشکده فنی دانشگاه بجنورد
       خبرگزاری فارس

نخستین برف زمستانی در تبریز
   خبرگزاری فارس

امدادگرآمریکاییبرایعالئمابوالتحتنظراست

تومورمجازیراهیجدیدبرایدیدنسرطان

گروه فیس بوکی هزینه 
آی وی اف زن وشوهر 

نابارور را می پردازد

که  ناباروری  زن وشوهر 
دوستانشان  مالی  کمک  با 
فیس بوکی  گروه  یک  در 
انجام  آی وی اف  توانستند 
دهند، اکنون یک نوزاد دختر 
دارند.به گزارش بی بی سی، 
ماریشا چاپلین ۲۶ ساله و جان 
هیبس ۲۹ ساله که در جریان 
درمان سرطان هایشان با هم 
آشنا شدند و ازدواج کردند، 
قبال با عمل آی وی اف یک 
دختر به دنیا آوردند، اما برای 
بچه دار شدن دوباره با این 
روش پول نداشتند.گروهی 
با  فیس بوک  در  مادران  از 
وجود اینکه مستقیم با این 
نکرده  دیدار  زن وشوهر 
دادن  خبر  بدون  بودند، 
پوند جهت  آنها ۲۰۰۰  به 
جمع  برایشان  آی و ی اف 
هفته  چاپلین  کردند.خانم 
پیش با عمل سزارین نوزادش 
را به دنیا آورد.او به محضی 
تولد  خبر  توانست،  که 
دخترش را به اعضای گروه 
فیس بوکی رساند.مـاریـشـا 
به علت درمان  می دانست 
باروری  مشکل  سرطانش 
از  بنابراین  داشت.  خواهد 
سن پایین تالش کرد باردار 
شود.این زن وشوهر در سال 
۲۰۱۶ میالدی با استفاده از 
تخمک های اهدایی نخستین 
دخترشان به نام »ایوی« را به 
دنیا آوردند.خانم چاپلین بعد 
به یک گروه فیس بوکی به نام 
Babies ۲۰۱۶ پیوست که 
برای مادرانی بود که همزمان 
بچه دار شده بودند.این گروه 
فیس بوکی ۲۰۰۰ پوند برای 
انجام آی وی اف دوم برای 
این زن وشوهر جمع کردند و 
در ماه ژوئیه گذشته از طریق 
فیس بوک  با  زنده  تماس 
خبر  دو  آن  به  را  موضوع 
دادند و غافلگیرشان کردند.
استفاده  با  زن وشوهر  این 
باقی مانده  رویان های  از 
قبلی  آی وی اف  درمان  از 
را  »ایسال«  دومشان  دختر 
مشابه  که  آوردند  دنیا  به 
ژنتیکی کامل دختر اولشان 
گفت:   چاپلین  است.خانم 
هم  را  فکرش  حتی  »ما 
نمی کردیم بخت داشتن بچه 
دیگری را داشته باشیم و هنوز 
هم نمی توانیم باور کنیم که 

ایسال کنارمان است.« ■

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم  زهرا عالقچی)یزدانفر(، همسر حجت االسالم محمود بنکدار را 
به سرکار خانم دکتر فاطمه خالقی و همسر گرامیشان تسلیت می گوییم و برای آن 
عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت و برای بازماندگانشان صبر و اجر از درگاه الهی 

مسألت داریم.

هفته نامه سالمت



يادداشت مهمان

سرنوشت وزن را به 
باور بسپاريد
)15(

پسماندهاي 
بيمارستاني
)14(

غافل مباش از من...
)13(

شادابی با ورزش
)11(

صفحات 9 تا 16

گان بــاخوانند 
تنــاسب و اندام
زنــــدگی بهتر
فرهنگ و سالمت
محیط و  سالمت 
روان سالمت 
زیست محیط  سال چهاردهم  شماره 698  شنبه 15 دی 1397

آرامش تنهايی
به  است.  اجتماعی  انسان موجودی 
شدت به ارتباط صمیمی با دیگران 
و داشتن انیس و مونس نیاز دارد که 
در کنارشان آرامش یابد. از این رو از 
تنهایی می گریزد و وحشت از تنهایی 
یکی از نگرانی ها و دغدغه های او به 
شمار می رود و برای فرار از آن به 
تشکیل خانواده، فرزند، تحکیم روابط 
خویشاوندی و برقراری رابطه دوستی 
پناه می برد. حتی یکی از علت های 
ترس از مرگ نیز همین وحشت تنهایی 
و بی کسی است که در ادعیه نیز به 

آن اشاره شده است.
باید توجه کرد که خانواده و دوستان، 
همیشه در کنار انسان نیستند تا بتواند 
با همنشینی با آنان به آرامش برسد. 
برای همین کسی که از تنهایی وحشت 
فراتر  را  پا  افراد  این  از  باید  دارد، 
نهد و مونس و آرامبخشی کاراتر از 

دیگران پیدا کند.
راه پیدا کردن آرامبخش جان را هم 

امیرمومنان)ع( بیان کرده و فرمود:
َمْن تَسلی بالُکتُب لَْم تَُفتُْه َسْلَوه 

»کسی که با کتاب ها خود را آرامش 
دهد، هیچ آرامشی را از دست ندهد. 

»]1[
آری کتاب، داروی آرامبخشی است 
که می تواند خالء وجود دیگران را هم 
پُر کند و جایگزین آرامش بخش های 

دیگر هم شود.
البته کتاب هرچه مهم تر، از لحاظ محتوا 
عمیق تر و در بیان الفاظ و مطالب نیز 
بلیغ  تر و رساتر باشد، آرامبخشی آن 
نیز به همان میزان بیشتر خواهد بود. 
با این بیان، بهترین و باالترین کتاب، 
کتاب خداوند متعال است که ارزشش 
مافوق تصور است و با هیچ کتابی 
قابل مقایسه نیست. از این رو، هر که با 
این کتاب آسمانی اُنس بگیرد، باالترین 
آرامش را به دست خواهد آورد. برای 
همین است که امام سجاد)ع( فرمودند:
لَْو َماَت َمْن بَیَن الَْمْشرق َو الَْمْغرب لََما 
اْستَْوَحْشُت بَْعَد أَْن یُکوَن الُْقْرآُن َمعی

»اگر همه مردم ما بین مشرق و مغرب 
بمیرند و هیچ موجودی روی زمین 
زنده نماند و من تنها باشم، وقتی قرآن 
با من باشد، هرگز از تنهایی وحشت 

نمی کنم.«]2[
قرآن کریم مونس بی نظیری است که 
در همه شرایط و حتی در بحران ها و 
سختی های زندگی می تواند بهترین 
همدم انسان باشد و او را از تنهایی 

بیرون آورد.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که 
تنهایی و وحشت آن، فقط مربوط به 
این دنیا نیست  و در عالم برزخ بیشتر 
و وحشتناک تر است چراکه خود قبر 
هر روز صدا می زند: اَنا بَیُْت الَْوْحَده 
َفاْحملوا الَی اَنیسًا »من خانه تنهایی ام 
پس با خود انیس و مونسی به سوی 
من آورید.« ]3[ )طبق منابع اسالمی؛ 
بهترین انیس برای تنهایی قبر؛ تالوت 
قرآن است(. بدین جهت انسان به این 
آرامش در آنجا بیشتر نیاز دارد بنابراین 
کسی که می خواهد از بحران تنهایی 
و در نتیجه نداشتن آرامش در عالم 
با  به سالمت عبور کند،  باید  برزخ 
قرآن کریم بیشتر مانوس شود. با این 
بیان هرچه ارتباط انسان با قرآن بیشتر 
باشد، آرامبخشی آن در قبر نیز بیشتر 
است. ارتباط با قرآن را نیز می توان با 
کیاست و زرنگی دائمی و همیشگی 
کرد. می توان کاری کرد که تا قیامت 
از قرآن و قرائت آن بهره برد. راه این 

کار وقف است.
زمینه  قرآن،  برای  وقف  با  می توان 
تالوت، قرائت و تدبر در این کتاب 
الهی را تا ابد برای بندگان خدا مهیا 
کرد و اینگونه در اجر و پاداش همه 
آنها شریک شد تا بتوان روز جزا، در 
زمره قاریان و تالوت کنندگان کالم 

الهی قرار گرفت.
با وقف برای قرآن، می توان دوستی 
با قرآن را روز به روز عمیق تر کرد 
تا آنجا که این دوستی و همنشینی، 
تنهایی و ترس برزخ را به بهشتی تبدیل 

کند که در فکر و خیال هم نگنجد.

 حجت االسالم 
حسین ژولیده
کارشناس وقف

سرنوشت وزن را
به باور بسپاريد
کمبود اعتمادبه نفس یکی از علل چاق ماندن شناخته شده است؛ عده زیادی 

از کارشناسان کاهش وزن در کالس ها یا کتاب های انگیزشی مدام توصیه 
به بیان عبارات و تکرار جمالت تاکیدی مانند »من عالی هستم، زندگی من 
فوق العاده است و من در حال کاهش وزن هستم...« می کنند. حال سوال 
ما این است که چرا بیان این جمالت برای برخی ها کارساز و برای برخی 
دیگر بی فایده است؟ جمالت و استادانی که توصیه به تکرار آنها می کنند، 
کارشان درست نیست یا طرز بیان و انجام تکالیف از جانب فرد به درستی 
انجام نمی شود؟ یا اساس قدرت تلقین راهی برای کاهش وزن محسوب 

نمی شود؟ در ادامه علی آزاد، کارشناس مدیریت استراتژیک بدن، محقق 
و مولف، درباره اساس رابطه کاهش وزن با ذهن نکات جالبی بیان می کند.

)صفحه15(



پرسش اول: از کجا بدانیم یک رژیم غذایی، 
درست و اصولی است یا اشکال دارد و 
نباید از آن پیروی کرد؟ 528****0912

 BMI پرسش دوم: اگر شاخص توده بدنی یا
خود را داشته باشیم، می توانیم با استفاده از 
نرم افزارهای مختلفی که وجود دارند رژیم 
غذایی اینترنتی بگیریم؟ 763****0910

پرسش سوم: مردی 32 ساله هستم و حدود 
از  اوقات  بیشتر  دارم.  وزن  کیلوگرم   80
ریفالکس معده رنج می برم. الزم به ذکر 
است عادت دارم وسط غذا آب، دوغ یا 
سایر نوشیدنی ها را زیاد مصرف کنم. آیا 
بیماری من می تواند ناشی از این عادت 
باشد یا مشکل دیگری دارم؟ آیا با کاهش 
مصرف مایعات حین غذا خوردن مشکلم 

بهتر می شود؟ 973****0911

پاسخ
دکتر فریبا کوهدانی

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

علمی  و  اصولی  غذایی  رژیم  اول:  پاسخ 
رژیمی است که بتواند همه گروه های غذایی 
مورد نیاز بدن را تامین کند. گروه های غذایی 
و  سبزی ها  غالت،  و  نان  گروه  شامل  هم 
میوه ها، شیر و لبنیات و گوشت و حبوبات 
بدن هر 5  نیاز  اندازه  به  که  است. رژیمی 
گروه غذایی را در خود داشته باشد،  رژیم 
به  الزم  می شود.  محسوب  اصولی  غذایی 
ذکر است نیاز بدن را ویژگی های فردی هر 
شخص تعیین می کند. این ویژگی ها شامل 
سن، جنس، وزن، قد، شرایط فیزیکی و... 
غذایی  رژیم  اینها  همه  براساس  که  است 
مناسب تعیین خواهد شد. یادتان باشد حذف 
هر یک از گروه های غذایی از رژیم به معنای 
نامطلوب بودن رژیم غذایی خواهد بود. بر 
یا  کربوهیدرات ها  اساس حذف گروه  این 
نان و برنج از رژیم غذایی به هیچ وجه کار 

درستی نیست.
پاسخ دوم: باید دید پایه و اساس رژیم های 
غذایی ای که در اینترنت ارائه می شوند دقیقا 
چیست. از این رو، نمی توان یک قضاوت عام 
درباره همه رژیم های اینترنتی داشت اما اینکه 
خود  بدنی  توده  شاخص  تنها  برنامه ای  به 
را بدهید و سپس رژیم غذایی بگیرید کار 
چندان درستی نیست. برای گرفتن رژیم غذایی 
مناسب با شرایطتان بهتر است به متخصص 
تغذیه مراجعه کنید تا پس از بررسی های الزم 
و گرفتن شرح حال و در صورت لزوم انجام 
برخی آزمایش ها رژیم ایده آلتان طراحی شود. 
قطعا رژیم های اینترنتی که فقط شاخص توده 
بدنی فرد را می گیرند کاری به بیماری های 
بیماری های  دیابت،  جمله  از  فرد  زمینه ای 
قلبی- عروقی، آسم و حساسیت، اختالالت 
تیروئید و... ندارند و متوجه نمی شوند آیا 
مانند  خاصی  مغذی  ماده  کمبود  از  فردی 
نه.  یا  می برد  رنج  و...  روی  کلسیم،  آهن، 
رژیم غذایی باید براساس ویژگی های هر فرد 
طراحی شود و نمی توان رژیم غذایی یک نفر 
را به همه یا تعداد زیادی از افراد ارائه کرد.
از ریفالکس معده  افرادی که  پاسخ سوم: 
یا برگشت اسیده معده به مری رنج می برند 
باید برخی اصول را رعایت کنند؛ اول اینکه 
این افراد باید حجم وعده های غذایی خود 
را کاهش و تعداد وعده های غذایی شان را 
افزایش بدهند. دوم اینکه کمتر از غذاهای 
سرخ کرده یا غذاهای حاوی ادویه های زیاد 
استفاده کنند زیرا مصرف این مواد می تواند 
ریفالکس معده شان را تشدید کند. سوم اینکه 
بالفاصله بعد از غذا دراز نکشند و نهایت اینکه 
حین غذا مایعات ننوشند زیرا نوشیدن مایعات 
گوارشی  آنزیم های  رقیق شدن  زیاد سبب 
می شود و مشکالت گوارشی را تشدید می کند. 
توصیه می کنم مایعات را در فواصل وعده های 
دچار مشکل  کمتر  تا  کنید  غذایی مصرف 
شوید. متاسفانه امروزه مصرف نوشابه های 
گازدار حین غذا به خصوص با انواع غذاهای 
فست فود رواج زیادی پیدا کرده، در حالی 
که سالمت نوشابه های گازدار به شدت زیر 
سوال است و بهتر است به طور کلی انواع 
نوشابه های گازدار را از رژیم غذایی تان حذف 
کنید. پیشنهاد ما به افرادی که بیش از حد به 
مصرف نوشابه ها وابسته هستند این است که به 
تدریج میزان مصرف نوشابه  را کاهش بدهند 
تا پس از مدتی راحت  تر بتوانند آن را کنار 
بگذارند. یادتان باشد فقط مصرف نوشابه های 
گازدار حین غذا خوردن مشکل ساز نیست، 
بلکه نوشیدن هر مایعی حتی آب یا دوغ یا 
انواع شربت های سنتی کنار غذا کار درستی 
نیست و افرادی که چنین عادتی دارند باید 
این عادت را به  تدریج کنار بگذارند تا کمتر 

دچار مشکالت گوارشی شوند.

با خوانندگان شماره ششصدونود وهشت   پانزده دی نودوهفت10

برای  مناسب  وزن  و  قد  اول:  پرسش 
است؟  چقدر  ساله   11 کودک  یک 

0918****802
پرسش دوم: کودکان چاق از چه سنی 
می توانند از رژیم های کاهش وزن پیروی 

کنند؟ 792****0938
که  دارم  17ماهه  پسری  سوم:  پرسش 
10 کیلوگرم وزن دارد. به نظرم الغرم 
است. چه غذایی به او بدهیم تا چاق 

شود؟ 654****0919

پاسخ
دکتر ناصر کالنتری

متخصص کودکان و
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

با توجه  قد و وزن کودکان  اول:  پاسخ 
به قد و وزن هنگام تولدشان با یکدیگر 
متفاوت است اما با یک حساب سرانگشتی 
یک کودک 11 ساله بهتر است بین 27 تا 
30 کیلوگرم وزن و حدود 143 تا 145 
سانتی متر قد داشته باشد. متاسفانه امروزه 
میزان شیوع چاقی بین نوجوانان افزایش 
یافته و بچه های ما بیشتر غذاهایی را دوست 
دارند و می خورند که کالری شان باالست 
و به دلیل کاهش فعالیت نوجوانان نسبت 
نیاز بدن  بر  به گذشته، کالری های مازاد 
بدن  به صورت چربی در  نمی سوزند و 
ذخیره می شوند. از طرفی، غذاهای مصرفی 
بچه ها کمتر حاوی مواد ریزمغذی مفید 
است. متاسفانه بیشتر کودکان و نوجوانان 
ما عالقه ای به مصرف سبزی ها و میوه ها، 
گوشت و حبوبات و شیر و لبنیات ندارند اما 
مصرف انواع فست فود، کیک و بیسکویت 
و تنقالت را می پسندند. در نتیجه میزان 
چاقی و کوتاهی قد در کودکان و نوجوانان 
افزایش می یابد. از این رو، از همه والدین 
می خواهیم به تغذیه کودکان و نوجوانانشان 

کودکی  از  را  آنها  و  کنند  توجه  بیشتر 
غذاهای  و  فست فودها  انواع  به خوردن 
کم خاصیت عادت ندهند. نقش والدین در 
شکل گیری ذائقه کودکان بسیار پراهمیت 
است. یادتان باشد تغذیه مناسب و ورزش 
نقش زیادی در بهبود وزن و قد کودکان 

خواهد داشت. 

پاسخ دوم: بهتر است دخترها تا قبل از 
18 سالگی و پسرها تا قبل از 25 سالگی 
از رژیم های کاهش وزن پیروی نکنند زیرا 
هنوز افراد در این سنین رشد قدی اندکی 
دارند. بنابراین والدین نباید فرزندانشان را 
مجبور به پیروی از رژیم های کاهش وزن 
البته  کنند.  کالری  نظر  از  محدودشده  و 
ممکن است کودکی چاقی مرضی داشته 
باشد که واقعا او را از هر نظر دچار عارضه 
اقدامات  با  این صورت  در  است.  کرده 
درمانی و در شرایطی حتی جراحی چاقی، 
می توان وزن کودک را پایین آورد اما در 
مورد سایر کودکان که دچار اضافه وزن 
داده  و چاقی شده اند رژیم کاهش وزن 
نمی شود. آنچه برای این کودکان در نظر 
گرفته می شود، رژیم های سالم با کالری 
آنجا که  از  با شرایطشان است.  متناسب 
کالری بر اساس نیاز روزانه داده می شود 
کالری مازادی باقی نمی ماند که در بدن 
ذخیره شود. درنتیجه با افزایش قد، تناسب 
اندام به تدریج ایجاد خواهد شد. بنابراین 
گروه  مصرف5  نظر  از  محدودیتی  نباید 
غذایی اصلی برای رژیم غذایی کودکان 
چاق در نظر گرفت، فقط باید اندازه آنها 
گروه  اینکه  به خصوص  کرد،  کنترل  را 
کودکان  غذایی  رژیم  از  نباید  گوشت ها 
کودکی  وقتی  شود.  حذف  نوجوانان  و 
گوشت نمی خورد عنصر آهن به میزان کافی 
وارد بدنش نمی شود و کودک به تدریج 
دچار کم خونی فقر آهن می  شود. کمبود 
آهن حتی قبل از آنکه منجر به کم خونی 
شود کودک را گوشه گیر و منزوی می کند، 

خلق کودک را تغییر می دهد، حوصله کار 
ضریب  می شود،  تنبل  ندارد،  فعالیت  و 
هوشی او پایین می آید و حافظه، تمرکز 
می شود.  اختالل  دچار  یادگیری اش  و 
هوشی  ضریب  می دهد  نشان  تحقیقات 
کودکی که با کم خونی فقر آهن وارد مدرسه 
از ضریب  پایین تر  15 درجه  تا  می شود 
هوشی کودکی است که کم خونی فقر آهن 
برای  اشتهایی  معموال  بچه ها  این  ندارد. 
خوردن غذای خانواده ندارند و برعکس 
بیشتر دوست دارند کیک و تنقالت، بستنی 
واقع  در  بخورند.  و شکالت  شیرینی  و 
اشتهای کودکانی که دچار فقر آهن می شوند 
عمدتا روانی است. بد نیست بدانید خوردن 
غذاهای خانگی و مفید عمدتا به اشتهای 
جسمانی نیاز دارد اما مصرف تنقالت و 
دسرها معموال اشتهای روانی می خواهد. از 
این رو، اگر معده شما پر از غذا هم باشد،  
چنانچه بستنی شکالتی و پر از خامه ای را 
جلویتان بگذارند دوست دارید مقداری 
بستنی  چشمتان  چون  بخورید  را  آن  از 
همین  اگر  اما  خواسته  دلتان  و  دیده  را 
بستنی را قبل از غذا خورده باشید دیگر 
داشت.  نخواهید  غذا  به خوردن  تمایلی 
می شود  توصیه  والدین  همه  به  بنابراین 
روی تغذیه کودکان و نوجوانشان تمرکز 
و دقت بیشتری داشته باشند و از 5 گروه 
غذایی در تغذیه کودکان حتما بهره ببرند.

 10 که  ماهه ای   17 کودک  سوم:  پاسخ 
محسوب  الغر  دارد،  وزن  کیلوگرم 
وزنش  میانگین  از  کمی  فقط  نمی شود، 
البته  ندارد.  مشکلی  که  است  پایین تر 
جاده  در  منحنی رشدش  اینکه  به شرط 
سالمتی کارت رشدش موازی با خطوط 
داخل منحنی و رو به باال باشد. در این 
گاه  هر  اما  نیست  نگرانی  صورت جای 
احساس کردید منحنی رشدش افقی یا رو 
به پایین شد حتما برای پیگیری علت به 

پزشک متخصص کودکان مراجعه کنید.

دارم  دانش آموزی  فرزند  اول:  پرسش 
صبحانه  خوردن  به  تمایلی  صبح ها  که 
با  را  مشکل  این  می توانم  آیا  ندارد. 
برایش می گذارم جبران  میان وعده ای که 
برخورد  باید  مساله چگونه  این  با  کنم؟ 

کرد؟ 200****0915
پرسش دوم: آیا درست است که مصرف پنیر 
به تنهایی و بدون گردو روی حافظه افراد 

تاثیر سوء می گذارد؟ 682****0918
باعث  می تواند  تغذیه  آیا  سوم:  پرسش 
افزایش هوش در کودکان یا بزرگساالن 

شود؟ 992****0903

پاسخ
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

پاسخ اول: صبحانه نخوردن مشکلی است که 
بسیاری از دانش آموزان با آن مواجه هستند و 
به شیوه زندگی و ساعات خواب و بیداری 
بستگی دارد. متاسفانه بسیاری از کودکان و 
نوجوانان ما تا دیروقت یا ساعات اولیه روز 
بعد بیدار هستند و شب ها دیر می خوابند. 
وقتی میزان ساعت خوابیدن کوتاه می شود 
و فرایند خواب کامل نمی  شود، صبح روز 
بعد فرد ساعت 6 تا 6/5 صبح بیدار می شود 
اما بدنش از نظر فیزیولوژیک هنوز خواب 
میل  و  گرسنگی  احساس  نتیجه  در  است، 
فراهم  اصال  شکل  این  به  غذا  خوردن  به 
به  به تدریج  این شرایط  نمی شود. متاسفانه 
شکل عادت درمی آید و تغییر دادن آن تقریبا 
کار غیرممکنی خواهد شد. بنابراین مهم ترین 
کار برای حل این مشکل، برقراری نظم مناسب 
باید  این کار  برای  در شیوه زندگی است. 
ساعت خواب کودک را به تدریج به ساعت 
و  کودکان  اغلب  برای  که  مناسب  خواب 
نوجوانان حداکثر ساعت 10/5 تا 11 شب 
است، رساند. یادتان باشد فردی می تواند این 
از ساعت  قبل  بخوابد که 2ساعت  ساعت 
یک  از  و  باشد  خورده  را  شامش  خواب 
ساعت قبل  از خواب نور و صدای محیط 
کم شده باشد تا بدن برای خوابیدن آماده 
کافی  و  مناسب  نماند خواب  ناگفته  شود. 
در ساعت مناسب به شدت با سالمت بدن 
مرتبط است و امروزه بسیاری از پژوهش  های 
انجام شده در دانشگاه های معتبر این موضوع 
را تایید می کنند. همان طور که اشاره شد این 
کار به مرور زمان امکان پذیر است و پس از 
مدتی به شکل عادت درمی آید. بنابراین پدر 
و مادر باید کمک کنند تا شرایط الزم برای 
به موقع خوابیدن کودک فراهم شود. اگر این 

شرایط فراهم نشود قطعا نمی توان از کودک 
یا نوجوان انتظار داشت صبح صبحانه کاملی 

بخورد و سپس به مدرسه برود. 
برای میان وعده  کودکان در زنگ های تفریح 
به هیچ وجه از انواع کیک ها و کلوچه ها و 
سایر تنقالت استفاده نکنید. بهترین میان وعده 
شامل  مدرسه  در  نوجوان  یا  کودک  برای 
ساندویچ های خانگی نان و پنیر و گردو، نان 
و پنیر و سبزی، نان و پنیر و خیار و گوجه، 
نان و انواع کوکوها و کتلت های خانگی همراه 
مقداری سبزی و گوجه فرنگی، شیر پاکتی، 
انواع مغزها که بهتر است شور نباشند، انواع 
میوه و سبزی مثل هویج، خیار و... خرما و 
مواد طبیعی و مفید این چنینی است که کمک 
می کند کودک مواد مغذی مورد نیاز بدنش را 
به اندازه یک میان وعده مفید دریافت کند. این 
نکته به خصوص برای کودکانی که صبحانه 
نمی خورند بیشتر حائز اهمیت است. پس لطفا 
میان وعده کودکان را با موادی غیر از آنچه 
گفته شد یا با انواع فست فودها، اسنک ها، 
انواع  صنعتی،  آبمیوه های  کلوچه،  و  کیک 
پاستیل و شکالت و سایر مواد کم خاصیت یا 
مضر پر نکنید. یادتان باشد داشتن میان وعده 
سالم برای دانش آموزان مهم است زیرا از 
مثل پرهزینه  و  ناتوان کننده   بیماری های 

بیماری های قلبی-عروقی، انواع سرطان ها، 
جلوگیری  و...  چاقی  فشارخون،  دیابت، 
می کند. هر چند کودکان عالقه ای به خوردن 
میوه و سبزی ندارند، مصرف 3 تا 5 واحد میوه 
و سبزی در روز برای آنها الزامی است و قسمت 
اصلی میان وعده کودک باید شامل میوه ها و 
سبزی ها  باشد. کودکان اصوال میوه های شیرین 
و آبدار را دوست دارند. سیب، زردآلو، موز، 
گیالس، کیوی، نارنگی، هلو و آلو از میوه هایی 
هستند که می توانند کودک را به خود جذب 
کنند. میوه های خشک مانند کشمش، برگه 
هلو و زردآلو، به خصوص اگر بدون شکر 
کودکان  برای  مناسبی  میان وعده  نیز  باشند 
در مدرسه محسوب می شوند. دانش آموزان 
مصرف  هم  غالت  زیادی  مقادیر  معموال 
می کنند اما غالت به صورت فراورده هایی 
مانند شیرینی، کیک و غالت تصفیه شده دیگر 
مصرف می شوند بنابراین مقادیر زیادی قند و 
چربی وارد بدنشان می شود که اصال خوب 
نیست. از این رو، به  والدین توصیه می شود 
برای میان وعده فرزندانشان یا در سایر وعده ها 
غالت کامل که حاوی فیبر، ویتامین و مواد 

مغذی بیشتری هستند، تهیه کنند.

پاسخ دوم: یک اصل مهم در تغذیه وجود 
دارد و آن اینکه هیچ ماده مغذی ای نباید بیشتر 
از حد معمول و متناسبش برای یک وعده 
غذایی استفاده شود. در شکل طبیعی معموال 

کسی پنیر را به تنهایی مصرف نمی کند. پنیر 
معموال همراه نان خورده می شود و ممکن 
است کنارش گردو یا سایر مغزدانه ها، خیار، 
گوجه فرنگی یا سایر صیفی جات و سبزی 
خوردن هم مصرف شود. نکته مهم تر این 
است که در هر وعده صبحانه مقدار معقول 
و منطقی پنیر مصرف شود. در وعده غذایی 
صبحانه برای یک فرد بزرگسال جوان مصرف 
بیشتر از 50 تا 60 گرم پنیر که حدود 2 قوطی 
کبریت است، جایز نیست. مصرف بیش از 
این میزان ممکن است در بدن عدم تعادل 
ایجاد کند اما این مساله به هوش و حافظه 

افراد آسیب خاصی وارد نمی کند. 

پاسخ سوم: میزان هوش عمدتا به ژنتیک 
ذهنی  عملکردهای  اما  دارد  بستگی  افراد 
و شناختی با انتخاب غذا و مصرف آنچه 
می خوریم در ارتباط است. برای مثال یکی 
و  دبستانی  کودکان  در  که  موضوعاتی  از 
نوجوانان ما شایع است و شاید در همه دنیا 
هم دیده می شود کمبود عنصر آهن است. 
مطالعات فراوان نشان دا ده اند کوچک ترین 
در  هنوز  حتی  که  بدن  در  آهنی  کمبود 
پاراکلینیک هم قابل تشخیص  آزمایش های 
ذهنی  عملکردهای  روی  می تواند  نیست 
و نسبت دوپامین به سروتونین در مغز و 
عملکردهای شناختی مغز اثر بگذارد. این 
در  کودکان  یادگیری  میزان  روی  موضوع 
مدرسه  اثر دارد بنابراین اگر دختر یا پسر 
خفیف  کمبود  دچار  مدرسه  در  نوجوانی 
آهن یا روی باشد این موضوع باعث کاهش 
مساله  این  شد.  خواهد  وی  ذهنی  تمرکز 
میزان یادگیری را کمتر می کند و درنتیجه 
موفقیت های مدرسه ای به طور کل کاهش 
خواهد یافت. نتایج پژوهشی که سال ها قبل 
انجام شده، نشان می دهد نمرات ریاضی و 
انشاء که به شدت با عملکردهای ذهنی در 
ارتباط هستند در کودکانی که دچار کمبود آهن 
و روی بوده اند به طور قابل توجهی نسبت به 
کودکانی که این مشکل را نداشته اند پایین تر 
بوده است. غذا خوردن حتی می تواند روی 
امروزه  باشد.  اثرگذار  افراد  روانی  حاالت 
متاسفانه  که   Dویتامین کمبود  می دانیم 
میزان شیوع آن در جامعه ما بسیار باالست 
با افسردگی و حالت های روانی نامطلوب 
ارتباط بسیار نزدیک و مشخصی دارد. در 
واقع بسیاری از مواد مغذی موجود در الگوها 
و رژیم های غذایی ما با تمام عملکردهای 
شناختی، میزان یادگیری و میزان هوشیاری 
به خصوص در کودکان دبستانی ارتباط دارند. 
بنابراین به تغذیه خود و فرزندانتان بیشتر 
اهمیت بدهید و هر ماده ای را به عنوان غذا 

انتخاب نکنید.

پرسش اول: دختر 20 ساله ای دارم که رحم و هر دو 
کرده اند.  خارج  تومور  وجود  دلیل  به  را  تخمدانش 
آیا با این وضعیت و به دلیل کاهش ترشح هورمون 
استخوانی خواهد  نظر  از  آینده مشکلی  استروژن در 
کند؟  داروی خاصی مصرف  است  آیا الزم  داشت؟ 

0912****245
پرسش دوم: خانمی 34 ساله با وزن 68 کیلوگرم و قد 
160 سانتی متر هستم. بیشتر اوقات درست 3-2 روز 
قبل از عادت ماهانه دچار لکه بینی می شوم. سونوگرافی 
انجام دادم مشکلی نداشتم. آیا این مساله به تناسب بین 

قد و وزنم ارتباطی دارد؟ 200****0916
پرسش سوم: خانمی 40 ساله هستم و 2 فرزند دارم. 
12 سال از تولد فرزند دومم می گذرد. در حال حاضر 
هر چه تالش می کنم دیگر باردار نمی شوم. در زمان 
عادت ماهانه خونریزی زیاد و درد شدیدی دارم و نظم 
عادت ماهانه ام به هم ریخته است. پزشکم می گوید دچار 
ضخامت رحم شده ام. برای درمان چه باید بکنم؟ آیا 
اگر باردار شوم جزو بارداری های پرخطر قرار می گیرم؟ 

0910****147

پاسخ

دکتر مریم کاشانیان
متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

پاسخ اول: قطعا وقتی تخمدان های خانمی به هر دلیلی 
مواجه خواهد  استروژن  کمبود  با عوارض  خارج شود 
شد، به خصوص که ایشان بسیار هم جوان هستند. توصیه 
می کنم حتما تحت نظر متخصص زنان یا فوق تخصص 
از سابقه  ما  البته  کند.  استفاده  غدد، هورمون  جایگزین 
احتمال  به  اما  نداریم  چندانی  اطالع  خانم  این  تومور 
زیاد مصرف هورمون منعی برایشان نخواهد داشت زیرا 
تومورهایی که در این ناحیه ایجاد می شوند معموال منعی 
برای درمان هورمونی ندارند. با این حال نظر پزشک در 

این مورد بسیار مهم است.
 ممکن است دلیل خاصی برای از بین رفتن تخمدان ها 
وجود نداشته باشد و یائسگی زودرس خودبه خود اتفاق 
بیفتد. طبق تعریف علمی زمانی می گوییم یائسگی زودرس 
اما  باشد  سال   35 از  کمتر  خانم  سن  که  افتاده  اتفاق 
واقعیت این است که یائسگی در 40 تا 45 سالگی هم 
زود است و بهترین زمان برای یائسه شدن 45 سالگی 
به بعد است. یادتان باشد یائسگی در هر سنی که اتفاق 
نازک  استخوان،  پوکی  مانند  آن  خاص  عوارض  بیفتد 
شدن مخاط دستگاه تناسلی- ادراری و... ایجاد خواهد 
شد بنابراین دختر شما باید حتما از نظر پوکی استخوان 
تحت پیگیری و بررسی قرار بگیرد. از این رو، الزم است 
ایشان هورمون استروژن را به شکل مصنوعی دریافت 
کند. به طور کلی، همه خانم هایی که زیر 35 سال یائسه 
باید هورمون جایگزین استفاده کنند. بسیاری  می شوند 
اوقات خانم ها نگران عوارض هورمون درمانی هستند و 
از این کار طفره می روند. درست است که هورمون درمانی 
عوارض دارد اما عوارض آن بیشتر خانم های 50 سال 
به باال را تهدید می کند، نه خانمی که جوان است و به 
هر دلیلی به یائسگی زودرس مبتال شده بنابراین دریافت 
هورمون استروژن را جدی بگیرید زیرا پوکی استخوان 

فقط یکی از عوارض یائسگی زودرس است. 

پاسخ دوم: شما اضافه وزن زیادی ندارید اما واقعیت این 
است که دور کمر و شکم و نسبت آنها معموال بیشتر از 
اضافه وزن اهمیت دارد. ممکن است فردی اضافه وزن 
باشد  شده  سایز  افزایش  دچار  اما  باشد  نداشته  باالیی 
ابتال  معرض  در  بیشتر  را  افراد  می تواند  مساله  این  که 
دیابت،  قلبی-عروقی،  بیماری های  مثل  بیماری هایی  به 
پرفشاری خون  و... قرار دهد اما لکه بینی چند روز قبل 
و بعد از عادت ماهانه اهمیت خاصی ندارد و بهتر است 

نگران این مساله نباشید.

پاسخ سوم: اگر در این سن باردار شوید قطعا بارداری تان 
جزو بارداری های پرخطر محسوب خواهد شد زیرا ما 
معموال در مورد بارداری های بعد از 35 سالگی با احتیاط 
برخورد می کنیم. البته عالوه بر سن عوامل دیگری مانند 
وزن، بیماری های زمینه ای و... نیز در این زمینه دخالت 
خواهند داشت و اگر خانمی قصد دارد در این سن باردار 
شود باید حتما قبل از اقدام به بارداری نزد پزشک برود و 

ارزیابی ها و آزمایش های الزم را انجام بدهد.
ماهانه  عادت  دچار  باال  سن  بر  عالوه  حاضر  حال  در 
نامنظم و دردناک نیز هستید. نمی دانیم آندومتریوز دارید 
یا نه و بهتر است با توجه به خونریزی زیاد و دردی که 
دارید از این نظر هم بررسی شوید. برخی بیماری های 
زمینه ای هم می توانند روی سیستم هورمونی و تخمدان ها 
اثر بگذارند و باعث دیرباروری یا نازایی شوند. همچنین 
باید از نظر لوله های رحمی هم مورد بررسی قرار بگیرید 
تا مطمئن شوید انسداد و گرفتگی خاصی در لوله های 
فالوپ ندارید. عالوه بر بررسی هایی که خودتان انجام 
می دهید همسرتان هم باید از نظر میزان، کیفیت و سرعت 
اسپرم هایش ارزیابی شود. اگر تمام بررسی ها و آزمایش ها 
مشکل خاصی را نشان ندهند، می توانید برای باردار شدن 
از روش های کمک باروری استفاده کنید. گفته اید ضخامت 
رحم دارید. اگر منظورتان ضخامت سمت داخلی رحم 
باشد این مشکل عمدتا به دلیل عادت ماهانه نامنظم ایجاد 
می شود. برخی خانم ها چند ماه یکبار عادت ماهانه می شوند 
و این مساله منجر به ضخامت آندومتر یا دیواره داخلی 
رحم می شود. در هر حال این مساله حتما باید بررسی 
شود تا مطمئن شوید مشکل خاص دیگری باعث این 

مساله نشده است.



6 تمرین پیشنهادی برای روزهایی که بی حال هستید

شادابی با ورزش
زندگی روزمره بیشتر افراد روال همیشگی و منظمی 
دارد؛ یعنی صبح زود بیدار می شوند و به محل 
کار یا مدرسه می روند و اضطراب و استرس های 
مختلفی را تجربه می کنند و همین موضوع منجر 
به کاهش شادابی و سرزندگی آنها می شود. آب 

و هوا نیز در حالت افراد نقش دارد و گاهی باعث بی حالی می شود.  البته در طوالنی مدت 
این حالت شدیدتر هم می شود و زمانی خواهد رسید که شخص در کل روز بی حال است، 
در صورتی که حداقل 20 دقیقه فعالیت بدنی در روز موجب شادابی و سرزندگی می شود. 
ما نیز در این شماره از صفحه »تناسب اندام« به تمرین های ورزشی که منجر به افزایش 

خلق وخو می شوند، پرداخته و 6 تمرین موثر را انتخاب کرده ایم.

هورمونهایشادیبخش

تغییر حالت افراد کسل و شاد و سرزنده بودن یک امر فیزیولوژیک است که با تغییر میزان ترشح هورمون ها در بدن 
ایجاد می شود و می تواند تحت تاثیر شیوه زندگی و محیط قرار گیرد. در بدن نیز هورمون های شادی وجود دارد 

که با ورزش کردن می توان آنها را افزایش داد. این هورمون ها عبارتند از: 
1- دوپامین؛ این هورمون انتقال دهنده عصبی است که سیستم مربوط به دریافت پاداش را در مغز شما هدایت 
می کند. در روزمره زمانی که شخصی شما را مورد ستایش قرار می دهد دوپامین فعال می شود و شما احساس 
سرخوشی می کنید. حتی می توانید خودتان به خاطر انجام دادن کارهای کوچک خود را تشویق کنید تا احساس 

رضایتمندی در شما ایجاد شود و شاد شوید. 
2- سروتونین؛ این هورمون انتقال دهنده عصبی و تقویت کننده خلق وخو است. ورزش یکی از موثرترین روش های 
افزایش دهنده سروتونین است. با ورزش سطح این هورمون در مغز افزایش پیدا می کند و موجب سرزندگی شما 
می شود. ورزش های هوازی، به خصوص ورزش های گروهی  و کوهنوردی و دوی نرم یا پیاده روی در طبیعت 

بیشتر سطح سروتونین را باال می برند و مقدار آن را در بدن افزایش می دهند.
3- اکسی توسین؛ این هورمون نوع دیگری از انتقال دهنده های عصبی و همچنین یکی از هورمون های شادی آور 
است که نام دیگر آن »هورمون عشق« است. کارکرد این هورمون با سطح رضایتمندی فرد از زندگی و شادابی ارتباط 
مستقیمی دارد. عالوه بر ورزش کردن، در جمع خانواده بودن نیز موجب تحریک ترشح  هورمون اکسی توسین می شود.

يادتانباشدكه...

ادامه  تمرین هایی که در 
به  باید  داده ایم  آموزش 
انجام  دایره وار  صورت 
تمرین  هر  یعنی  شوند؛ 
با  ثانیه   15 مدت  به  را 
باال  متوسط روبه  شدت 
بالفاصله  و  دهید  انجام 
به تمرین بعدی بروید. 

زمانی که 6 تمرین را انجام 
دادید، 2 دقیقه استراحت 
کنید و مجدد تمرین ها را 

تکرار کنید. 
در کل، 5 مرتبه این چرخه 

را اجرا کنید.

نقشورزشدرافزايشهورمونها

گوش دادن به موزیک یکی از روش های ساده افزایش دوپامین است. البته باید توجه داشت  موسیقی مورد 
عالقه فرد منجر به باال رفتن میزان ترشح این هورمون می شود. مصرف کربوهیدرات سطح هورمون سروتونین 
را افزایش می دهد. به همین دلیل است که بسیاری از افراد با خوردن خوراکی های شیرین و نشاسته ای احساس 
خوبی پیدا می کنند. زمانی که سروتونین کاهش یافته و بدن به آن نیاز جدی داشته باشد به صورت ناخودآگاه 
به مصرف کربوهیدرات رومی آورد. البته توجه داشته باشید منابع کربوهیدراتی حاوی فیبر بیشتر مصرف کنید 

تا دچار چاقی نشوید.
به آزاد شدن هورمون های شادی بخش در بدن می شود و به همین دلیل است که هنگام  ورزش کردن منجر 
ورزش احساس خوبی دارید، یا حتی زمانی که خسته هستید اما ورزش می کنید، خستگی تان رفع می شود و شاد 

و پرانرژی می شوید. علت این حالت افزایش سطح هورمون های شادی بخش در بدن است.
هر ورزشی می تواند منجر به شادی شود. به گفته پژوهشگران آلمانی، حجم ترکیبات و هورمون های تولیدشده 
در بدن در زمان ورزش دقیقا مشابه  نقاطی از مغز است که احساسات در آنجا پرداخته می شود و با ورزش بیشتر 
تحریک می شوند و علت شادی و نشاط و دوام آن را در ورزشکاران توجیه می کنند. در پی ورزش مکرر درد 
تا حد زیادی تسکین می یابد و فرد خواب شبانه بهتری دارد و در طول روز آرامش بیشتری خواهد داشت. البته 

ورزش گروهی یا  حین ورزش موزیک گوش دادن میزان ترشح هورمون های شادی بخش را افزایش می دهد.

تمرينپنجم
بایستید. مطابق تصویر با 
سرعت متوسط با دست 
چپ و راست به سمت 

مقابل تان مشت بزنید.

تمرينچهارم
مشابه تصویر در حالت شنا قرار بگیرید. با خم کردن آرنج ها، تنه تان را به زمین نزدیک کنید و تمرین شنا را انجام 

دهید و به حالت اولیه بازگردید.

تمرينششم
بـایـستید و مشابه تصویر 
تـمـریـن پـروانه را اجرا 
کنید. دست و پاهایتان را به 
صورت همزمان از پهلو باز 

کنید و بالفاصله ببندید.

تمرينسوم
بایستید. سپس به صورت 
درجا مستقیم به باال بپرید، 
به گونه ای که زانوها به 
شکم نزدیک شوند. پس 
از فرود، بالفاصله تمرین 

را تکرار کنید.

تمريناول
زانوها  درجا  صورت  به 
و  باال  را  دست هایتان  و 
می توانید  تا  ببرید.  پایین 
بیاورید  باال  را  زانوهایتان 
و با دست هایتان هماهنگ 

باشند. 

تمريندوم
در وضعیت شنا قرار بگیرید. یک زانو را به سمت شکمتان نزدیک کنید و به حالت اول برگردانید و بالفاصله زانوی 
بعد را باال بیاورید. این تمرین را به صورت متوالی و با سرعت نسبتا باال انجام دهید. توجه داشته باشید دست و تنه 

ثابت باشند.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره ششصدونود وهشت  پانزده دی نودوهفت



دویدن یکی از تمرین هایی است که بسیاری از پزشکان برای افرادی که در زندگی کم تحرک 
تجویز می کنند. دویدن می تواند به سیستم بدن کمک کند تا منظم تر به فعالیت های خود ادامه دهد. 
با دویدن می توانید از وزن خود کم کنید و صاحب اندامی متناسب شود. این ورزش را می توان 
در سطوح مختلف و با سرعت ها و در زمان های مختلف انجام داد و برای تعداد زیادی از انسان ها تمرین 

ایده آلی به نظر می رسد. 

با دویدن می توانید به سالمت و وزن مطلوب برسید

چگونه شروع به 
دویدن کنیم؟

4 3 2 1

5

9101112

678

 آیدین 
پورخامنه

برنامه ریزی کنید
هر چقدر هم هدف شما خوب باشد، یک برنامه خوب می تواند 
در رسیدن به آن به شما کمک کند تا به سالمت به هدفتان برسید. 
به شما می گوید از کجا شروع کنید؟ چگونه به سرعت خود اضافه 
کنید؟ زمان استراحت و چگونگی جلوگیری از آسیب دیدن را 
به شما می گوید. این کار را باید روزانه انجام دهید. یک برنامه 
تمرینی برای خود پیدا کنید. اگر مطمئن نیستید از کجا شروع 

کنید، با پزشک یا متخصص ورزش حرفه ای صحبت کنید. 

هدفی برای خود مشخص کنید
 اگر برنامه ای نداشته باشید، سخت است که به جایی برسید. 
آیا می خواهید مسیر 5 کیلومتری را طی کنید؟ می خواهید وزن 
کم کنید؟ می خواهید به شرایط جسمانی بهتری برسید؟ تصمیم 
بگیرید که هدف شما چیست؟ برنامه ریزی می تواند به شما در 
رسیدن به هدفتان کمک کند. به یاد داشته باشید اندازه گیری 
فاصله، وزن، فشارخون و هر آنچه با هدف شما مرتبط است 
می تواند در پیشرفت به شما کمک کند و به شما انگیزه بدهد. 

سطح تناسب اندامتان را آزمایش کنید
ممکن است درباره تناسب اندام خود نظرهایی داشته باشید، اما 
بهتر است با  اعدادی تناسب اندامتان را بسنجید. ضربان قلب خود 
را قبل و بعد از اینکه حدود 1/5 کیلومتر راه بروید، اندازه گیری 
کنید. اگر به اندازه کافی خود را آماده احساس می کنید، همین 
کار را برای راه رفتن برای 2/5 کیلومتر انجام دهید و زمان آنها 
را ثبت کنید. در طول اجرای برنامه 6 هفته این کار را انجام 
دهید، اعداد به دست آمده را با هم مقایسه کنید. این اعداد به 

شما می گویند چکاری باید انجام دهید.

ابتدا از آمادگی خود مطمئن شوید
اگر به تازگی فعالیت زیادی نداشتید ممکن است به خود 
اگر  بکاهید، حتی  از سرعت خود  کنید، پس  وارد  آسیب 
حس خوبی دارید. اگر بیش از 50 سال دارید و مدتی است 
تمرینات عادی انجام نداده یا مدت زیادی تحت کنترل برای 
بیماری قلبی یا دیابت بوده اید، قبل از شروع برنامه دویدن با 

پزشکتان صحبت کنید. 

با تمرینات ساده شروع کنید
اگر نیاز دارید روی مسیر خود کار کنید، می توانید با راه رفتن 
شروع کنید و به تدریج تا جایی که احساس راحتی می کنید 
شروع به دویدن کنید. هدف خوب این است که حداقل 150 
دقیقه در هفته از »فعالیت های هوازی متوسط« مانند راه رفتن 
یا 75 دقیقه »فعالیت های هوازی شدید« مانند دویدن در برنامه 
خود داشته باشید. این دقایق را در برنامه هفتگی تان پخش کنید.

حرکات کششی انجام دهید
وقتی می دوید، عضالتتان سخت تر می شود. حرکات کششی 
به حفظ مفاصلتان کمک می کند تا خون بیشتری دریافت کنند. 
بعد از تمرینات، عضالت اصلی را بکشید، نه قبل از انجام 
آن. مالیم باشید و آزادانه نفس بکشید و سعی کنید هریک را 
حدود 30 ثانیه نگه دارید. یک راهنمای دویدن یا متخصص 

می تواند در انجام درست حرکات به شما کمک کند. 

استراحت کنید
طبیعی است که سرگرمی جدید خود را با شور و اشتیاق شروع 
می کنید، اما آن را زیادتر از حد انجام ندهید. عالوه بر اینکه 
به آرامی تمرینات خود را شروع کردید، باید مطمئن شوید 
به بدن خود استراحت می دهید. این کار از آسیب رسیدن به 
بدن شما جلوگیری می کند. درحقیقت روزهای استراحت، به 
اندازه روزهای تمرین برای سالمت، ارتقای فاصله و سرعت 
شما مهم هستند. آنها به بدن شما این فرصت را می دهند که 

قوی تر باشد. 

به برنامه عادت کنید
عادت ها می توانند شما را متزلزل کنند. برخی عادت ها وقتی 
شما به آنها فکر نمی کنید انجام می شوند، مثال یک پیراشکی 
همراه قهوه صبحگاهی می خورید، اما عادت ها را می شود. برای 
نخستین بار نیاز به یک نشانه مانند زنگ گوشی تلفن همراه 
دارید که به مغز شما بگوید باید خود را برای دویدن آماده 
کند. سپس با یک لیوان قهوه یا تماشای فیلم تلویزیونی به 
خودتان پاداش بدهید. بعد از اینکه این کار را چند روز هفته 
ادامه دادید، تبدیل به عادتی می شود که به سختی می توانید 

آن را ترک کنید. 

برنامه خود را گروهی انجام دهید

اگر برنامه ای برای دیدار با دوست و آشنایی داشته باشید، 

احتماال تمرین خود را لغو می کنید، در حالی که می تواند 

سرگرم کننده باشد، همان طور که سعی می کنید به سرعت 

دویدن خود اضافه کنید، با دوست خود صحبت کنید. کمی 

رقابت دوستانه با افراد همسطح می تواند به شما کمک کند 

به یک رویه جدید برسید. 

خود را گرم کنید
این کار باعث می شود بتوانید به تمرینتان ادامه دهید، همچنین 
از آسیب دیدنتان جلوگیری می کند و به شما در حفظ عضالتتان 
کمک خواهد کرد. اگر قصد پیاده روی سریع دارید، ابتدا 5 تا 
10 دقیقه به آرام راه بروید. اگر می خواهید بدوید، با دویدن 

آرام یا پیاده روی سریع شروع کنید. 

به بدنتان گوش کنید
اگر دچار سرگیجه، احساس ضعف یا مشکالت تنفسی شدید، 
تمرین را متوقف کنید. چون احتماال بیش از توان خود به 
بدنتان فشار وارد کرده اید. از زمانی که برنامه خود را شروع 
می کنید، انعطاف پذیر باشید. اگر نیاز دارید، چند روز استراحت 

کنید تا توان خود را بازیابید.

بدنتان را آرام کنید
به دست آوردن آرامش بعد از دویدن، به ضربان قلب و 
فشارخون شما کمک می کند تا به سادگی به وضعیت عادی 
خود بازگردد. کم کم قدم ها را آرام تر کنید تا ضربان قلب 

به وضع طبیعی برسد.
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کتاب و کتابخوانی و تاثیر آن بر عوامل سازنده سالمت فرد و جامعه

غافل مباش از من...
چای را دم کنید و با آرامش 
روی مبل لم بدهید، کتاب 
موردعالقه تان را ورق بزنید. 
در این روزها که در بیشتر 
کالنشهرها هوای ناب زمستانی با آلودگی خلط 
شده، کتاب خواندن می تواند همه ما را  خوشحال 
کند اما نمی دانیم چرا عادت خوب کتابخوانی 
آب رفته و در اخبارها می شنویم که سرانه 
مطالعه حدود 10 دقیقه در روز شده است. 
با وجود اینکه می دانیم چقدر کتاب خواندن 
برای بشریت نیاز است، همچنان نمی خوانیم! با 
دکتر پیمان حسنی ابهریان، پزشک و متخصص 
علوم اعصاب شناختی، مدیر گروه توانبخشی 
پژوهشکده علوم شناختی گفت وگو کرده ایم تا 
بدانیم چرا کتاب خواندن برای بسیاری از ما 
به گذاشتن کتاب بخوانیم در فضای مجازی 

خالصه شده است.

:آقای دکتر! با سوال کلی آغاز کنیم، 
چرا بیشتر مردم کتابخوان نیستند؟

به طور کلی فرهنگ ما ایرانیان که سینه به سینه به ما 
رسیده شفاهی است. ما در فرهنگ  گذشتگان مان 
داستان خوانی و نقالی داشته  و حتی سوگند یاد 
می کرده ایم. گذشتگان ما نیز از ابتدا با شعر و 
ادبیات شفاهی عجین بودند و حتی مشاعره بین 
گروهی از آنها رواج داشته است. همین مدارک 
برمبنای تاریخ، تصدیق فرهنگ شفاهی گذشته 
ایرانیان است. البته باید بگویم این فرهنگ در 
جای خود بد نبوده اما در دوره ای باید فرهنگ 
کتبی پررنگ تر می شده که این تغییر به درستی 

ایجاد  نشده  است. 

: چرا تاکید دارید فرهنگ نوشتن باید 
پررنگ تر باشد؟

نوشتن از اهمیت زیادی برخوردار است. ما زمانی 
می توانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم که دقیق 
بنویسیم اما متاسفانه به دلیل فرهنگ سخن وری 
و شفاهی در کشور این اتفاق نمی افتد. ما شاهد 
هستیم فردی به سادگی از هر آنچه دوست دارد 
یا درباره آن سرشته ای ندارد، صحبت می کند اما 
همین فرد در نوشتن و خواندن توانمند نیست. 
اگر کسی بخواهد تنها یک صفحه علمی، منطقی 
و برمبنای دانش صحبت کند، باید حداقل 100 
صحفه مطالعه داشته  باشد. البته مشکل جامعه ما 
فقط کتاب خواندن نیست و بیش  از آن در نوشتن 
است. به طور کلی جای فرهنگ کتبی در جامعه 
خالی است؛ نامه نگاری به درستی صورت نمی گیرد 
و بیشتر افراد از نوشتن پاراگرافی درباره خود نیز 
دچار مشکل هستند. البته فرهنگ ما نکات مثبت 
زیادی دارد اما نمی توان انکار کرد این فرهنگ در 

زمینه کتبی غنی نیست.
: فکر می کنید دلیل این ضعف فرهنگی 

از گذشته چیست؟
 زبان ما پویا و قدرت واژه سازی و ساخت فعل 

فارسی باالست. در زبان فارسی با تعداد کمی فعل، 
پیشوند و پسوند واژه های زیادی تولید می شوند. 
خط ما با خوانش همخوانی ندارد. در مقایسه خط 
پهلوی با التین که عربی است، متوجه می شویم 
نگارش فارسی دشوار است؛ درست است که 
32 حرف داریم اما هر یک با صداگذاری معنا 
می شوند و در زبان فارسی کسره، فتحه و ضمه 
هم نمی گذاریم که خواندن را دشوارتر می کند. 
آموزش خواندن و نوشتن به علت نوع نگارش 
و انواع واژه های هم صدا اما متفاوت، مانند »ص، 
س، ث« کار را سخت کرده  و درنهایت مردم به 

فرهنگ شفاهی گرایش پیدا کرده اند.
: اختالل خواندن چیست و آیا ربطی 

به فرهنگ نوشتاری ما دارد؟
از دیدگاه علوم شناختی یکی از مهم ترین مهارت ها، 
خواندن و یکی از بزرگ ترین اختالالت یادگیری 
خاص هم اختالالت یادگیری خواندن است. در 
کل جوامع حدود 20 درصد از نوآموزان )کودکان 
بین 6 تا 8 سال( دچار اختالل در یکی از این 
3 مهارت خواندن، نوشتن و محاسبه هستند که 
90 درصد این گروه را اختالل خواندن به خود 
اختصاص داده و 10 درصد بقیه مربوط به دو 
اختالل دیگر است. در کشور ما نشانه های بالینی 
حاکی از آن است که اختالل نوشتن فراتر از 10 
درصد است و حتی اختالالت یادگیری هم بیش  
از میزان دیگر کشورها گزارش می شود که می توان 
این مشکل را به آموزش، فرهنگ، نوع خط یا 
زبان ارتباط داد. در کشور ما حدود 15 درصد 
کودکان مشکل خواندن دارند. خواندن مهارت 
پایه ای است که برای ارتباط اجتماعی، بین فردی 

و یادگیری همه دروس به آن نیازمندیم.

: چندزبانه بودن تاثیری در این ماجرا 
دارد؟

بله، چندزبانه بودن در کشور ما این موضوع را 
تشدید می کند. ما از معدود کشورهایی هستیم 
که به میزان زیاد تعدد زبان داریم. پس به همین 
دلیل باید اهمیت بیشتری به خواندن و نوشتن 
دهیم. مهم ترین گام این است که اختالل های 
یادگیری را ابتدای مدرسه تشخیص دهیم و با 
توانمندسازی شناختی که تکنیک های ساده ای 
هستند، این مشکالت را حل کنیم. زمان در اجرای 
تکنیک ها مهم است و باید به موقع به کمک 
نوآموزان بشتابیم تا بتوانیم نوشتن و خواندن را ارتقا 
دهیم. نوآموزی که به درستی نمی تواند بخواند یا 
بنویسد، از همان ابتدا سرخورده می شود و عالقه 
به درس، کتاب و مدرسه را از دست می دهد. همه 
ما وقتی کاری را به درستی انجام دهیم، تشویق 
می شویم و آن را ادامه می دهیم اما اگر موفق 
نباشیم و با سرزنش روبرو شویم، روزبه روز از 

آن دور می شویم.
:چگونه می توانیم نوآموزی را که به 
اختالل نارساخوانی مبتالست را کتابخوان کنیم؟

متخصصان توانمندی شناختی با دادن پاداش، 
انگیزه این کار را ایجاد می کنند. 

: حاال با این فرهنگ شفاهی راهی 
برای تقویت عادت کتابخوانی وجود دارد؟ 

در ایران سرانه مطالعه کمتر از 10 دقیقه است که 
همان طور که گفتیم، این مشکل نه در امروز، بلکه 
ریشه کهن دارد. در سطح جامعه ما باید بدانیم با 
مساله علمی و فرهنگی روبرو هستیم و باید برمبنای 
زیرساخت ها و به طور بنیادی فرهنگ سازی کنیم. 
فرهنگ مطالعه با تشویق تقویت می شود. تغییر 

در سنین باالتر به عبارتی شروع از آخر به اول و 
دشوارتر است و سرمایه گذاری والدین، مدرسان 
و سیاست گذاران باید بیشتر روی کودکان و نسل 

بعدی باشد. 
برای  بزرگساالن  اوصاف  این  با   :

کتابخوان شدن چه کنند؟
برای بزرگسال ها باید انگیزه ایجاد کنیم. هرکس 
می تواند این کار را برای خودش انجام دهد. باید 
برنامه ریزی و از اوقات فراغت استفاده بهینه کرد. 
بهانه نداشتن وقت به دلیل اتالف آن است. میزان 
اتالف وقت بین ما از میزان قله سرانه مطالعه 
کشورهای دیگر بیشتر است. معموال اگر انگیزه باال 
برود، شخص برنامه ریزی مناسبی ترتیب می دهد. 
بیشتر ما دوست داریم اطالعات به صورت فضای 
مجازی به دست ما برسند. ممکن است اطالعاتی را 
در بستر فضای مجازی به دست بیاوریم اما مدرک 
کافی برای پذیرش آن نداریم و در بیشتر اوقات 
نیز خبر یا اطالعات نادرست عایدمان می شوند. 
:منظورتان این است که برای ایجاد 
مجازی  فضای  اطالعات  بدانیم  باید  انگیزه 

معتبر نیستند؟
در کل اگر فرهنگ سازی شود که هر گفته ای باید 
منبع داشته باشد، هرکسی نمی تواند اطالعات 
غلط انتشار دهد. هر یک از ما باید این حق را 
به خود بدهیم که درباره منبع سخن بپرسیم تا 
همه بدانند در صورتی که مطلبی منبع نداشته 
باشد، اعتبار نخواهد داشت. با این شیوه فرهنگ 
مرجع خوانی رایج می شود و فرهنگ مطالعه باال 
می رود. در کتاب نوشتن هرکس مجبور است 
منبع بنویسد و به همین دلیل معتبر است. از 
طرفی، بهره گرفتن از راهکارهایی مانند مسابقات 

کتابخوانی و جایزه دادن یا پویش های کتابخوانی 
می تواند موثر باشد. یکی از فرهنگ هایی که در 
بسیاری از کشورها و کم وبیش در کشور ما هم 
وجود دارد، »جا گذاشتن کتاب« است؛ اینکه هر 
کس کتابی را با نوشته  یا یادداشتی در مکان های 
عمومی جا بگذارد تا شخص بداند کتاب را به 
عمد برای او گذاشته  ایم تا بخواند. شخص دوم 
نیز همین شیوه »خواندن و جا گذاشتن« را ادامه 
می دهد. همه افراد به کتابخانه مراجعه نمی کنند اما 
در اتوبوس و مراکز جمعی تردد دارند و می توانند 

از این کتاب ها بهره بگیرند.
: بیشتر ما در سالن های انتظار سراغ تلفن 
همراه مان می رویم، شاید اگر کتابی دم دستمان 
باشد، آن را ورق بزنیم.در دسترس بودن کتاب 
هم می  تواند به گسترش کتابخوانی کمک کند.
درست است، حتی مدتی پیش راننده تاکسی در 
ماشین خودش کتاب هایی را برای مسافران آماده 
می کرد تا در زمانی که منتظر هستند، بخوانند. 
البته جذاب بودن کتاب هایی که در این مکان ها 
تعبیه می شوند و اینکه موضوعات مختلف را 
دربربگیرند هم می تواند به فرهنگ کتابخوانی 
کمک کند. انگیزه از نیاز بلند می شود و باید 
این نیاز در جامعه ایجاد شود که همه بدانند اگر 
می خواهند حرفی برای گفتن داشته باشند باید 
مطالعه کنند. نمی توان کسی در حوزه ای اظهارنظر 
کند اما در آن حوزه مطالعه نکرده باشد. انگیزه 
می تواند همین صحبت کردن در جمع باشد؛ 
اینکه می خواهم صحبت کنم و می خواهم هرجا 
رفتم، همه بگویند چه خوش گفتار هست و چه 
خوب صحبت می کند. به همین دلیل باید عادت 

به مطالعه را تقویت کنیم.
:آیا کمال گرایی و اینکه برخی افراد 
عادت دارند حتما کتاب را تمام کنند، می تواند 

علتی برای کتاب نخواندن باشد؟
بودن،  کند  مانند  زیادی  مشکالت  کمال گراها 
دقت بیش از حد داشتن، مشکالت مربوط به 
وسواس های فکری و عملی دارند اما مدرکی 
بر اینکه کمال گرایی مانعی برای مطالعه است، 
وجود ندارد. برعکس کمال گرا با آغاز به خواندن 
کتاب ممکن است بقیه کارها را رها و با جدیت 

کتاب را تمام کند. 

و  اجتناب«  »مکانیسم  بحث  :پس 
عدم شروع به کتاب خواندن از ترس اینکه 
»تا تمام اش نکنم، نمی توانم کار دیگری انجام 

دهم« چه می شود؟ 
شاید یکی از کوچک ترین عوامل و عوارض اختالل 
کمال گرایی  باشد.  موضوع  همین  کمال گرایی 
مشکالت زیادی دارد و کتاب نخواندن هم ممکن 
است به دالیل زیادی ایجاد شود که شاید یکی 
از این علل و مشکالت به کتاب نخواندن منجر 

شود اما آنقدر حائزاهمیت نیست.
: حاال برسیم به سوال اساسی، والدینی 
که کتابخوان نیستند، چطور کودکان کتابخوان 

تربیت کنند؟
همان  طور که گفتید، مهم ترین نکته در رفتار کودک 
الگو است. فرزندان ما باید کتاب را در دستمان 
ببینند تا کتابخوان شوند. شاید یکی از بهترین 
انگیزه ها برای کتابخوان کردن بزرگساالن این باشد 
که اگر می خواهی فرزندت کتابخوان شود، باید 
خودت کتابخوان شوی. اگر کودک ببیند که مادر،  
پدر، برادر و خواهر کتاب می خرند و می خوانند، 
خودبه خود یاد می گیرد کتاب بخواند. بهترین الگو 
این است که کتاب خواندن را یاد داد. حاال اگر 
به هر دلیلی والدینی کتابخوان نیستند، بهتر است 
فرزند شیوه هایی مانند قرار دادن کتاب ها در خانه 
یا ورق زدن کتاب توسط والدین را ببیند. نکته 
دیگر اینکه به جای اینکه برای فرزندتان داستان 
تعریف کنید، از روی کتاب برایش داستان بخوانید. 
این کار انگیزه خوبی ایجاد می کند و کودک با 
خودش می گوید، کاش روزی برسد که خودم 
بتوانم بخوانم. از زمان کودکی برای فرزندتان 
کتاب داستان مصور بخرید و از او بخواهید  بر 
اساس عکس های مصور برایتان داستان بگوید تا 
انگیزه ای برای عالقه به کتابخوانی در آینده شود. 
نتایج تحقیقات نشان داده، کودکانی که والدین شان 
برای آنها کتاب می خوانند، ذوق و شوق بیشتری 

برای مدرسه رفتن دارند. 
: می خواهم اعتراف کنم هیچ وقت 
یا  هدیه  کتاب  نداشتم  دوست  کودکی  در 

جایزه بگیرم!
بله، برای بسیاری از افراد در گذشته این گونه 
بود. شاید دلیل آن نامناسب بودن شرایط کاغذ 
و چاپ بود. این کار تخصصی است که باید 
در حوزه چاپ و دانشمندان علوم انسانی آن 
تا  داد  انجام  می توان  چکار  که  کرد  تحقیق 
کتاب ها برای کودکان جذاب شوند. شاید هم 
ارزان بودن یا نداشتن تنوع کتاب از دالیل عالقه 
نداشتن به دریافت هدیه کتاب بود. به هرحال 
باید شرایطی ایجاد کرد تا عالقه مندی و فرهنگ 
کتاب هدیه دادن تقویت شود. اگر می خواهیم 
بچه ها کتابخوان شوند نباید سختگیرانه برخورد 
کنیم و به خواندن کتاب هایی که برای آنها جذاب 
نیست، تاکید کنیم. بهتر است به کودک اجازه 
دهیم کتاب هایی را که مورد عالقه اش است، 

انتخاب کند.

 نیلوفر 
جامه بزرگی

اگر کسی بخواهد تنها یک صفحه 
علمی، منطقی و برمبنای دانش صحبت 
کند، باید حداقل 100 صحفه مطالعه 
داشته  باشد. البته مشکل جامعه ما 
فقط کتاب خواندن نیست و بیش  از 
آن در نوشتن است. به طور کلی جای 
فرهنگ کتبی در جامعه خالی است؛ 
نامه نگاری به درستی صورت نمی گیرد 
و بیشتر افراد از نوشتن پاراگرافی 
درباره خود نیز دچار مشکل هستند

زیاد شنیده ایم که مطالعه بر توانایی های ذهنی، روحیات و احساسات تاثیرات شگفت انگیزی 
دارد. آیا درست است؟ ما در ادامه قسمت هایی از یک تحقیق را آورده ایم که ثابت می کند 
مطالعه فعالیتی بسیار مفید است. نگاهی به  این مطلب بیندازید و دریابید که چرا خواندن 

کتاب می تواند بهترین تصمیمی باشد که تا به حال گرفته اید.

1.مطالعهاسترسراکممیکند
زمانی که استرس دارید ترجیح می دهید چه کارهایی انجام دهید؟ پیاده روی کنید؟ یا موسیقی 
گوش دهید؟ محققان دانشگاه ساسکس اطمینان داده اند در مواقع استرس باید مطالعه کرد. 
تحقیقاتی که انجام داده اند نشان داده مطالعه در مقایسه با موسیقی، پیاده روی و حتی قهوه 
بهترین روش برای غلبه بر استرس است. افرادی که مورد آزمایش قرار گرفته بودند با 

مطالعه به مدت 6 دقیقه توانسته بودند استرس خود را کاهش دهند.

2.مطالعهبیخوابیرادرمانمیکند
ثابت شده مطالعه یکی از موثرترین راه ها برای آرامش و آمادگی برای خواب است. نور تلفن 
همراه و تلویزیون به مغز می گویند اکنون زمان بیدار شدن است، در حالی که خواندن کتاب 
در نور کم تاثیر کامال متفاوتی دارد زیرا مغز تشخیص می دهد اکنون زمان استراحت است.

3.مطالعهکارکردمغزراتقویتمیکند
تحقیقات نشان داده است ما انسان ها پس از مطالعه باهوش تر می شویم. چند روز پس 
از پایان کتاب مغز ما تغییرات مثبتی را نشان می دهد. دانشمندان دریافته اند بهبود در 
تغییرات عصبی است که در حافظه  ارتباطات شدید در مغز و  دلیل  به  کارکرد مغز 

عضالنی ایجاد می شود.

4.مطالعهبههدفمندیوغلبهبرمشکالتکمکمیکند
هر چه بیشتر مطالعه کنید، بیشتر خودتان را در قالب قهرمانان کتاب ها می بینید و مدل های 
رفتاری آنها را به زندگی تان منتقل می کنید. این موضوع به این معنی است که با دنبال 

کردن مثال های یک کتاب خوب  انگیزه پیدا کردن عشق و رسیدن پیدا خواهید کرد.

5.مطالعهتواناییهایحافظهوتفکرراتقویتمیکند
هر زمان که مطالعه می کنید در واقع ذهن را تعلیم می دهید. وقتی با کلمات جدیدی مواجه 
می شوید، مفهوم آن را کشف می کنید و در حافظه کوتاه  مدت ذخیره خواهید کرد. تحقیقات 
ثابت کرده اند مطالعه، زوال را در قوه ادراک شخص کاهش می دهد. کسانی که ذهن را با 

مطالعه برمی انگیزند بهتر می توانند مغز را زنده نگه دارند.

5.مطالعهدایرهلغاتراباالمیبرد
هنگام مطالعه با کلماتی مواجه می شوید که به طور معمول به کار نمی برید. حتی کلماتی که 
اصال قبال به گوشتان نخورده و معنی این کلمات را از محتوای متن کتاب متوجه می شوید. 
بنابراین مطالعه نه تنها دایره لغات شما را بیشتر می کند، بلکه دانش و ادبیات شما را نیز 

تقویت خواهد کرد.

6.مطالعهمهارتهاینوشتنراتقویتمیکند
هنگامی که مطالعه می کنید به طور ناخودآگاه روش نوشتاری نویسنده را تقلید می کنید. 
همان طور که موسیقیدان جوان تحت تاثیر ژانر خاصی قرار می گیرد، شیوه نویسندگی شما نیز 

تحت تاثیر کتاب هایی قرار می گیرد که مطالعه می کنید.

7.کتابخوانهاازسالمتجسمیبیشتریبرخوردارند
تحقیقات ثابت کرده کسانی که عاشق مطالعه هستند بیشتر ورزش می کنند و با اشتیاق تر از 
کسانی هستند که به روش های دیگری اوقات فراغت خود را می گذرانند. کتابخوان ها زمان 

بیشتری را در باشگاه می گذرانند بنابراین از سالمت بیشتری برخوردارند.

8.مطالعهبرتواناییهایشنیداریتاثیراتمثبتدارد
باور داشته باشید یا نه، مطالعه می تواند بر توانایی های شنیداری تاثیر بگذارد و فهم کلمات 
و گرامرهای جدید را آسان تر  کند. اگر با صدای بلند مطالعه کنید، این تاثیر قوی تر می شود.

9.مطالعهخالقیتراتقویتمیکند
تصاویر رنگی با متن های ساده تاثیرات مثبتی بر خالقیت و مهارت های هنری کودکان می گذارد. 

این تاثیر روی جوانان نیز مشهود است.

10.مطالعهازبیماریآلزایمرزودرسجلوگیریمیکند
کسانی که به خواندن کتاب و حل جدول کلمات متقاطع عالقه دارند کمتر مبتال به بیماری 
آلزایمر می شوند. مغز هم مانند اعضای دیگر بدن نیاز به ورزش دارد و بهترین ورزش برای 

آن مطالعه است.

11.خواندنکتابباصدایبلندروابطشماراباکودکتانتقویتمیکند
روان شناسان اذعان داشته اند اگر با صدای بلند برای کودکانتان داستان بخوانید روابط خاصی 
با آنها ایجاد خواهید کرد. بنابراین سعی کنید بیشتر برای کودکانتان کتاب بخوانید. البته ناگفته 

نماند تلویزیون و هر فعالیت دیگری نمی تواند به  این اندازه تاثیرگذار باشد.

11تاثیرمطالعهدرسالمت
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مثلثی که مفید نبوده
ماجرای پسماندهای بیمارستانی این روزها بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. توپی که بین مثلث وزارت 
بهداشت، سازمان پسماند شهرداری و سازمان حفاظت از محیط زیست مدام پاس کاری می شود. در رأس این 
مثلث،  سازمان حفاظت از محیط زیست قرار دارد که تقریبا بی تاثیرترین نقش در این زمینه برعهده آن است و فقط 
یک ناظر عالی  است. وزارت بهداشت و سازمان مدیریت پسماند شهرداری در قاعده مثلث قرار دارند که یکی 
تولیدکننده زباله و دیگری امحاکننده است.  مهم ترین چالش هم دقیقا در همین قاعده مثلث رخ می دهد. آنجا که 
یکی یعنی وزارت بهداشت بر بی خطر بودن پسماندهای بیمارستانی بعد از اتوکالو کردن )بی خطرسازی(  اصرار 
می کند و دیگری یعنی شهرداری می گوید این پسماندها بی خطر نیستند و فقط کم خطر هستند و اگر درست امحا 

نشوند خطر رشد دوباره میکروارگانیسم ها را در خود دارند. 
 

* پسماند بیمارستانی در اعتباربخشی
در کتاب استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران و در فصل پیشگیری و بهداشت به  وضوح به اهمیت توجه 

به بهداشت  محیط و پسماندهای بیمارستانی اشاره شده است. مدیریت پسماند بیمارستانی به علت اهمیت فراوان آن در 
سنجه های اعتباربخشی دارای  فصل جداگانه ای است زیرا پتانسیل عفونت زایی  و وجود مواد زائد خطرناک، آنقدر مهم 

است که بی توجهی به مدیریت و کنترل آن  می تواند در مراحل مختلف اعم از تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل ونقل 
و دفع نهایی باعث بروز مشکالت فراوانی شود که  پیامد آن هم برای محیط زیست و هم برای انسان  خطرآفرین خواهد بود. 

انواع پسماندهای بیمارستانی  
ستاره خسروانی، دکترای مدیریت بیمارستانی در گفت وگو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره انواع پسماندهای بیمارستانی می گوید: 

  »پسماندهای بیمارستانی شامل 4 نوع است. بخشی از این پسماندها شامل زباله های آشپزخانه و... است که مانند پسماندهای عادی 
  با آنها رفتار می شود. قسمت دیگری از این پسماندها شامل پسماند عفونی و پسماندهای تیزوبرنده و قسمت دیگری نیز شامل پسماند 

  شیمیایی و دارویی و رادیواکتیو است. البته قسمت اعظم پسماندهای بیمارستانی شامل پسماندهای عفونی می شود که حاوی ترشحات و 
  خون، وسایل پانسمان و... است.   پسماندهای آلوده مطب های خصوصی که تقریبا نظارتی بر آنها وجود ندارد و از دایره وزارتخانه و شهرداری ها 

بیرون هستند، از دغدغه های محیط زیستی برای پسماندهای آلوده پزشکی اند. 

نظارت بر دفع پسماندهای بیمارستانی و اتوکالوها
سیستم نظارتی بر دفع پسماندهای بیمارستانی در 3 سطح انجام می شود. اولین سطح نظارت در خود بیمارستان اتفاق می افتد؛ یعنی   بیمارستان وظیفه دارد نظارت 

الزم را از طریق کارشناس بهداشت محیط مقیم در بیمارستان انجام دهد و به مرکز بهداشت شهرستان   گزارش کند.  سطح دوم در وزارت بهداشت و با همین شیوه 
بررسی و انجام می شود و سطح سوم نظارت شامل سنجه های اعتباربخشی است. محسن   فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در این رابطه 

توضیح می دهد: »یکی از محورهای مهم اعتباربخشی   بیمارستان ها، نمره دهی به بیمارستان است که بر اساس سنجه های اعتباربخشی انجام می شود. 
اگر درجه بیمارستان کم شود، تمام   درآمدهای بیمه ای و فرانشیزی که دریافت می کند نیز کاهش می یابد و درنتیجه انگیزه کافی برای تفکیک پسماندها به وجود می آید. البته   این 

اقدام مشروط به ایجاد سیستمی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری برای جمع آوری پسماندهای بیمارستانی است.« 
همایون مدنی، مشاور فنی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این رابطه به خبرنگار سالمت  ایرنا می گوید: »یکی از ایرادهایی که می گیریم این است که نظارت بر 

اتوکالوها هم با وزارت بهداشت و هم با سازمان حفاظت از محیط  زیست است. حاال اگر این دستگاه ها یک روز خراب باشند یا عملکرد مناسبی نداشته باشند، چطور باید تشخیص بدهیم 
که عملکرد  دستگاه درست است؟ نظر وزارت بهداشت مبنی بر خوداظهاری است، اما نمی توان به روش خوداظهاری با سالمت مردم بازی کرد.«
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۹۳ درصد بیمارستان ها پسماندها را بی خطر می کنند، اما...  
احمد جنیدی، مدیر کل دفتر بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت، درباره وضعیت فعلی پسماندهای بیمارستانی عقیده 
دارد: »قانون پسماندهای شهری در سال ۸3 تصویب شد و آیین نامه و ضوابط   اجرایی برای پسماندهای پزشکی نیز دارد.«  
وی می افزاید: »بعد از بی خطرسازی، این پسماندها توسط موسسه هایی که از سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت 
بهداشت مجوز   دارند، منتقل و امحا می شوند. پسماندهای عفونی در بیشتر بیمارستان های دولتی در تهران و سایر استان ها 
داخل بیمارستان ها بی   خطرسازی می شوند. پسماندهای بیمارستان های خصوصی نیز با نظارت وزارت بهداشت به همین 
طریق بی  خطر می شوند ولی  شرایط درباره مطب های کوچک متفاوت بود و در این زمینه با سازمان نظام پزشکی و 
معاونت های درمان  دانشگاه های علوم پزشکی  مکاتبه شد تا بر این مطب ها نظارت شود و از طریق قرارداد با شهرداری ها 

یا شرکت هایی که مجوز  دارند، نسبت به دفع پسماند  اقدام کنند.«    
همین جاست که اختالف بین شهرداری و وزارت بهداشت نمود پیدا می کند. به نظر وزارتخانه اگر پسماند ویژه 
بی   خطر شود، بر اساس قانون، شهرداری ها، بخشداری ها و دهداری ها وظیفه دارند این پسماند را مشابه سایر پسماندها 

جمع آوری و دفع   کنند.    
جنیدی درباره نقش شهرداری ها در زمینه انتقال و امحای پسماندهای بیمارستانی بیان می کند: »اگر شهرداری ها دارای 
مجوز از سازمان   حفاظت از محیط زیست و وزارت بهداشت باشند، می توانند پسماند خطرناک را تحویل بگیرند و به 
محل های بی خطرسازی منتقل کنند.   در شهرهای بزرگ نمی توان هیچ پسماند بی خطرنشده ای را از بیمارستان ها خارج 

کرد. وظیفه جمع آوری و امحای پسماندی که بی   خطر شده برعهده شهرداری هاست.«    

شهرداری، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت از محیط زیست باید همکاری کنند

هنوز نتوانسته ایم پسماندهاي بیمارستاني را سامان دهیم
 مرجان 
یشایایی

براساس نظر سایت پزشکان بدون مرز، پسماندهاي بیمارستاني 
شامل پسماندهاي عفوني، پسماندهاي پاتولوژیک، اجسام تیزوبرنده، 
پسماندهاي دارویي، پسماندهاي سرطان زا، پسماندهاي شیمیایي، 
و  پسماندهاي رادیواکتیو، کپسول هاي حاوي گازهاي پرفشار 
پسماندهاي حاوي فلزات سنگین هستند. پسماندهاي خطرناک و از بین بردن آنها،  
یکي از معضالت نگران کننده و مهمي است که توجه ویژه برنامه ریزان و مدیران شهري 
را مي طلبد. کارشناسان محیط زیست و شهري معتقدند مدیریت پسماندها با توجه 
به مشکالت خاص خود بیانگر وضعیت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي یک کشور 
است و نیاز به طراحي دقیق و آینده نگر دارد. تاکنون اقدامات زیربنایي مهم و اساسي 
براي ازبین بردن و نابودکردن پسماندهاي بیمارستاني انجام نگرفته و هنوز شیوه هاي 
موقت که براي مناطق کوچک کاربرد دارد، مورداستفاده قرار مي گیرد. پسماندهاي 
ویژه طبق قانون مدیریت پسماند، مصوبه 9 خرداد 13۸3 شامل چند گروه اصلي است. 
مهم ترین این گروه پسماندها،  پسماندهاي بیمارستاني بوده که نقش بسزایي در به 
خطر انداختن سالمت شهروندان دارد. اصول درست این شیوه ها در استانداردهاي 
ناظر بر بهداشت محیط و حفاظت محیط زیست از قبیل استاندارد EPA مربوط 
به ایاالت متحده آمریکا و راهنماي EC مربوط به اتحادیه اروپاست. بیمارستان ها 
و مراکز درماني با توجه به وظیفه اصلي آنها که حفظ و تامین سالمت شهروندان 
است باید مراقب آسیب هاي بهداشتي و زیست محیطي که به وجود مي آورند، باشند. 
در این استانداردها به آسیب هاي زیست محیطي پرداخته شده و سازمان جهاني 
بهداشت)WHO( در این زمینه و همچنین آثار بهداشتي آنها در سال 1999 میالدي 
با انتشار مجموعه اي اقدام به طرح راهنمایي هایي براي تمامي کشورها کرده است. 
چنانچه در زمینه دفع پسماندهاي ویژه تصمیمي گرفته مي شود، نباید مشکالت 
مراکز درماني را به مشکالت شهري اضافه کند. براساس طبقه بندي سازمان جهاني 
بهداشت، پسماندهاي بیمارستاني شامل پسماندهاي عفوني، پاتولوژیک، اجسام 
تیزوبرنده، دارویي، سرطان زا، شیمیایي، رادیواکتیو، کپسول هاي حاوي گازهاي پرفشار و 
پسماندهاي حاوي فلزات سنگین هستند. در این زمینه براساس آمار و ارقام منتشرشده، 
بیمارستان ها و مراکزدرماني بیشترین مقدار پسماندهاي خطرناک را تولید مي کنند. 

میزان تولید پسماندها، وابسته به عوامل زیادي مانند درآمد سرانه و استانداردهاي 
بهداشتي کشورهاست. بر پایه همین امر، در کشورهاي با درآمد متوسط و کم، تولید 
زباله کمتر از کشورهایي است که درآمد سرانه آنها باالتر است. در مراکز درماني 
که طرح مدیریت تفکیک اجزای پسماند در آنها اجرا مي شود، میزان پسماندهاي 
خطرناک تولیدي، نسبت به مراکز درماني که مدیریت تفکیک پسماندها ندارند، 
بسیار کمتر است. متاسفانه، به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ تفکیک اجزای پسماند 
در مبدأ تولید و عدم درک این مسوولیت توسط مدیران مراکز درماني، میزان تولید 
پسماندهاي بیمارستاني در کشورمان، رقم بسیار باالیي بوده، به طوري که در سال هاي 
اخیر با توجه به رشد فزاینده آن،  شهرهاي بزرگ کشور را دچار بحران کرده است. 

پسماند بیمارستانی در همه جا مشکل آفرین است
براساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت، در صورت تفکیک 
مناسب پسماندها، این پسماندها شامل ۸0 درصد پسماند عادي مراکز 
درماني، 15 درصد پسماند پاتولوژیکي و عفوني، 1 درصد اجسام 

تیزوبرنده، 3 درصد پسماند شیمیایي و دارویي و کمتر از 1 درصد 
پسماندها مخصوص مواد رادیواکتیو، کپسول هاي گاز، دماسنج هاي 

جیوه اي شکسته و باتري هاي استفاده شده است. 
شیوه هاي از بین بردن پسماندها شامل  سوزاندن به وسیله زباله سوز، 
ضدعفوني شیمیایي، عملیات حرارتي مرطوب، عملیات حرارتي خشک، 
استفاده از امواج مایکروویو، دفن کردن یا انباشته سازي و بي حرکت سازي 
است. بر پایه طرح سازمان جهاني بهداشت )WHO(پسماندهاي عفوني، 
پاتولوژیکي و اجسام تیزوبرنده با روش هاي مختلف زباله سوزي از 
بین مي روند و ضدعفوني شیمیایي پسماندها، روش مایکروویو، دفن 
کردن و تخلیه در فاضالب ها براي پسماندهاي سرطان زا، شیمیایي و 

رادیواکتیو انجام نمي شود. 

همکاری بین بخشی، اگر باشد  
با همه آنچه گفتیم، می توان به نتیجه رسید که مدیریت پسماندهای 
بیمارستانی کاری بین بخشی است؛ یعنی فقط وزارت بهداشت و 

دانشگاه های علوم پزشکی در   این زمینه دخیل نیستند و سازمان 
حفاظت از محیط زیست و شهرداری ها هم بخشی از کار را 
برعهده دارند. هر از گاهی مسووالن   بخش های مختلف از 

جمله محیط زیست در استان ها و حتی پایتخت در این رابطه 
مباحثی را مطرح می کنند.  به طور مثال اوایل   شهریور امسال 

بود که رضا میرزایی، مدیرکل محیط زیست استان مرکزی 
به مشکل رسیدگی به وضعیت پسماندهای عادی و 

 عفونی  بیمارستانی در این استان اشاره کرد و گفت: 
»اقدامات انجام شده از سوی شهرداری اراک در 

مرکز پسماند تاکنون نمود عینی  ندارد و فقط ۲ 
جایگاه برای زباله های عادی و عفونی ایجاد 

شده است. با توجه به خطرات و پیچیدگی 
کار در زمینه پسماندهای  عفونی، تنها  راهکار 
موثر استفاده از زباله سوز است که این 

موضوع در قالب قرارداد شهرداری اراک 
با ماشین سازی و ساخت یک  دستگاه 

زباله  سوز در حال پیگیری است.«

توان به نتیجه رسید که مدیریت پسماندهای 
بخشی است؛ یعنی فقط وزارت بهداشت و 

این زمینه دخیل نیستند و سازمان 
ها هم بخشی از کار را 
های مختلف از 

ها و حتی پایتخت در این رابطه 
شهریور امسال 

اختالف سازمان مدیریت پسماند و وزارت بهداشت
نظر سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران چیز دیگری است. همایون مدنی، مشاور فنی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند  شهرداری تهران 

به خبرنگار سالمت ایرنا می گوید: »پسماندهای بیمارستانی باید در بیمارستان ها جداسازی شده و سپس به پیمانکاران  برای انتقال واگذار شود. 
شهرداری در حال حاضر نقش پیمانکار را برای انتقال، حمل و دفع پسماندهای بیمارستانی دارد.« 

وی ادامه می دهد: »این هزینه ها به وزارت بهداشت اعالم شد، اما وزارت بهداشت با این نظریه که زباله های بیمارستانی بعد از اتوکالو  شدن دیگر 
زباله عادی محسوب می شود، زیر بار پرداخت این هزینه نرفت، در حالی که این زباله ها بعد از اتوکالو شدن فقط کم خطر  می شوند و باز هم پتانسیل 
خطرسازی دارند. وقتی این پسماندها در محیط قرار می گیرند، می توانند محیط رشد ارگانیسم ها را فراهم کنند  و اگر اتوکالو اشتباه انجام شده یا دستگاه 
کالیبره نباشد، ارگانیسم ها در محیط دوباره رشد کرده و ایجاد خطر می کنند. در نتیجه قرار شد  سازمان حفاظت از محیط زیست در این رابطه نظر بدهد.« 
مدنی تصریح می کند: »سازمان حفاظت از محیط زیست به وزارت بهداشت اعالم کرد که اگر  ضوابط رعایت شود، این زباله ها از پسماند ویژه به عادی 
تبدیل می شوند و البته در قانون آمده که این زباله ها باز هم »عادی« محسوب  نمی شوند و در واقع جزء تبدیل شده از پسماند ویژه به عادی هستند و باید 
برای آن مدیریت خاص تعریف کرد. وزارت بهداشت از  همین کلمه »عادی« استفاده کرد و به تمام بیمارستان ها اعالم شد که این زباله ها عادی هستند و 
بیمارستان ها نیز گفتند که دیگر  قراردادی برای حمل زباله منعقد نکرده و پولی پرداخت نمی کنند. به همین دلیل این طرح اجرایی نشد.«   مشاور مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران می افزاید: »این موضوع به یک تعصب برای وزارت بهداشت تبدیل شده که اگر  زباله های بیمارستانی را اتوکالو 

می کنند، دیگر بی خطر می شود.  
مشکل این است که در سایت کهریزک دیگر زمینی نداریم که پسماندهای  بیمارستانی را دفن کنیم و مجبوریم به سمت زباله سوز برویم. از طرفی وزارت 

بهداشت می گوید زباله سوز سرطان زاست، اما این  کار در تمام جهان انجام می شود.«

 ماجرای تصاویر زباله های بیمارستانی در فضای مجازی  
گاهی در فضای مجازی تصاویری از پسماندهای بیمارستانی مشاهده می شود. جنیدی معتقد است  این تصاویر مربوط به زباله هایی   است که یا بی خطر 

شده یا حاصل مطب های خصوصی هستند.    
وی در این رابطه توضیح می دهد: »به طور مثال یک ساختمان پزشکان را در نظر بگیرید که چند مطب پزشکی در آنجا وجود دارد و ممکن   است هر 
کدام میزانی پسماند پزشکی داشته باشند. این زباله ها را در سطل زباله بریزند و کسی از این زباله ها عکس بگیرد و منتشر   کند. همچنین ممکن است 
کسی از زباله های بی خطرشده بیمارستانی عکس بگیرد که هنوز روی سرنگ ها رد خون وجود دارد، ولی   بی خطر است. البته برای از بین بردن ظاهر 
این زباله ها نیز اعالم کردیم که باید پسماندهای بیمارستانی بعد از بی خطرسازی، خرد   شوند تا شکل ظاهری زباله ها نیز از بین برود.  البته اینکه این 
طرح ها تا چه حد توانسته اند تا حد مطلوب اجرا شوند، اختالف نظر وجود دارد. بسیاری از متخصصان و سازمان های مردم نهاد عقیده دارند، این 

اقدامات به صورت کامل اجرا نشده و تاکنون نتوانسته خطر زباله های بیمارستانی را رفع کند.  
مهم تر از وجود دستگاه بی خطرساز پسماند در بیمارستان، وجود دستگاه بی خطرساز پسماند متناسب با حجم   پسماند تولیدشده در هر بیمارستان 
است زیرا ممکن است برخی بیمارستان ها دستگاه های بی خطرساز مناسب با حجم پسماند تولیدشده   نداشته باشند یا اینکه به صورت سهوی 

یا عمدی، بخشی از این پسماندها بدون بی خطر شدن وارد پسماندهای عادی شوند. 
از طرفی،  مشخص نیست چه تعداد از دستگاه های اتوکالو موجود در بیمارستان ها کالیبره هستند یا چه تعداد از کاربران این دستگاه ها 
آموزش های  الزم را دیدند. در شرایطی که دفن این زباله ها حتی بعد از اتوکالو نیز ممکن است باعث بروز مشکالتی شود، بهتر است 
به روش های  نوین تری برای از بین بردن پسماندهای بیمارستانی فکر کرد. هرچند تولید این پسماندها غیرقابل انکار است،  از طرفی 

نباید بر بی  خطر شدن این نوع از زباله حتی بعد از اتوکالو اصرار کرد و باید به سمت راه حل های بدون خطر رفت.«

بیمارستان وظیفه دارد نظارت 
سطح دوم در وزارت بهداشت و با همین شیوه 

فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در این رابطه 

این آید. البته این آید. البته این  یابد و درنتیجه انگیزه کافی برای تفکیک پسماندها به وجود می

گیریم این است که نظارت بر 
ها یک روز خراب باشند یا عملکرد مناسبی نداشته باشند، چطور باید تشخیص بدهیم 



یکی  اعتمادبه نفس  کمبود 
ماندن شناخته  از علل چاق 
از  زیادی  عده  شده است؛ 
در  وزن  کاهش  کارشناسان 
کالس ها یا کتاب های انگیزشی مدام توصیه به 
بیان عبارات و تکرار جمالت تاکیدی مانند »من 
عالی هستم، زندگی من فوق العاده است و من در 
حال کاهش وزن هستم...« می کنند. حال سوال ما 
این است که چرا بیان این جمالت برای برخی ها 
کارساز و برای برخی دیگر بی فایده است؟ جمالت 
و استادانی که توصیه به تکرار آنها می کنند، کارشان 
درست نیست یا طرز بیان و انجام تکالیف از جانب 
فرد به درستی انجام نمی شود؟ یا اساس قدرت 
تلقین راهی برای کاهش وزن محسوب نمی شود؟ 
در ادامه علی آزاد، کارشناس مدیریت استراتژیک 
بدن، محقق و مولف، درباره اساس رابطه کاهش 

وزن با ذهن نکات جالبی بیان می کند.

: راز کنترل وزن چیست؟
موفقیت »راز« ندارد؛ »راه« دارد که قابل یادگیری 
است. هر فردی در زندگی اش دستاوردهایی دارد؛ 
برای فردی ثروت و برای دیگری تحصیالت و 
شغل مناسب مدال افتخار زندگی اش  است، به 
همین منوال یکی چاق و دیگری الغر اندام است، 
همه این دستاوردها نتیجه ذهن و گفت وگویی 
است که آگاهانه یا ناآگاهانه مدام در حال تکرار 
آنها هستیم، مثال در مورد چاقی تکرار جمالتی 
مانند »چقدر بد شانسم، مردم هرچیزی می خواهند، 
می خورند، سایزشان تغییری نمی کند، من آب 
می خورم، چاق می شوم« تاثیر زیادی در رویکرد 
بدن دارند. ذهن مانند مزرعه حاصلخیزی است 
که افکار ما بذرهای آن هستند. برای یافتن راه 
کنترل وزن باید دقت بیشتری روی شیوه زندگی 
و افکار داشته باشیم. ما برای کاشت مزرعه ذهن 

3 انتخاب داریم:
1. کاری با مزرعه نداشته باشیم و اجازه دهیم، 
هرکس هر چه خواست بکارد؛ یعنی خودمان را 
در جریان شنیدن افکار و حرف های دیگران قرار 

دهیم که قطعا تاثیرگذارند.
2. خودمان بذر یأس و ناامیدی بکاریم.

3. دست به کار شویم و بذر شادی، موفقیت و 
ثروتمندی بکاریم.

: یعنی با استفاده از جمالت می توانیم 
به کاهش وزن برسیم؟

می توانیم به شرط اینکه از راه و روش درست 
وارد شویم. ما می خواهیم درباره راه و روش بیان 
جمالت بگوییم. اینکه شما مدام بگویید من الغرم 
اما به آن ایمان و باور نداشته باشید، هیچ اتفاقی 
در روند کاهش وزن نمی افتد. ما نیاز به دو فاز، 

یکی باور و دوم چگونگی پذیرش مغز داریم.
: یعنی چه مدت باید روی ذهن کار 

کنیم تا بتوانیم تاثیر آن را ببینیم؟
مدت  در  داشت  توقع  نمی توان  حتم  طور  به 
کوتاهی به اهداف خود برسید، باز با کمک مثال 
بذر می گویم که برای رشد بذر دست کم 3 ماه وقت 
الزم است. در بحث عادت سازی قانونی وجود 
دارد؛ هر تغییری مضربی از عدد 3 است. یعنی 
3، بعد 7، بعد 21، بعد 39 روز وقت الزم است 
تا عادت ها وارد فاز قوی تری شوند. تغییر حداقل 
21 روز زمان نیاز دارد تا در وجود ما به صورت 
عادت نهادینه شود و بعد از آن ناخودآگاه کار را 
پیش ببرد. در کاشت بذر هم ابتدای کار کاشت 
دانه نیاز به نگهداری بیشتری دارد، اما با قدرت 
گرفتن جوانه نیاز به مراقبت کاهش می یابد. در هر 
صورت مزرعه ذهن، همان دارایی است که خداوند 
وکالت شش دانگ آن را به ما سپرده و هیچ کس 
جز ما مسوولش نیست و باید به بهترین نحو در 
آن کاشت کنیم تا برداشت مناسبی داشته باشیم 
اما برای کاشت مزرعه نیاز داریم زوایای ذهن یا 

مزرعه را به درستی بشناسیم.
زمینه  این  در  باید  اطالعاتی  چه   :

داشته باشیم؟
همان طور که می دانید ذهن از دو بخش ضمیر 
ناخودآگاه و خودآگاه تشکیل شده است.ضمیر 
خودآگاه 10 و ناخودآگاه 90 درصد از ذهن را 
تشکیل می دهند. زمانی که مطلب جدیدی یاد 
می گیریم یا فکر می کنیم، ضمیر خودآگاه فعال است، 
می تواند اطالعات جدید را بپذیرد یا رد کند، حتی 
با یادگیری تکنیک های تمرکز قادر خواهیم بود 
رهبر خودآگاه شویم و به هرآنچه انتخاب می کنیم 
فکر کنیم. خودآگاه می تواند احساسات را تحلیل 
کند اما قدرت کمی روی باورها و اعتقادات دارد. 
در مقابل ناخودآگاه که 90 درصد ذهن را به خود 
اختصاص داده، توانایی انتخاب، تحلیل و قضاوت 
ندارد، اما قدرت اجرایی باالیی دارد.کارهایی را از 
روی عادت و بدون فکر انجام می دهد، به عنوان 
مثال ما برای راه رفتن و منقبض کردن عضالت 
و زوایایی که باید داشته باشند، فکر نمی کنیم 

در کودکی این مهارت را یاد گرفته ایم و حاال 
سپرده ایم به ناخودآگاه که خودکار انجام می شود. 
: با این وجود چگونه باید ناخودآگاه 

خود را به درستی به کار بگیریم؟
باور نادرست به اندازه باور درست برای شما کارایی 
دارد. برای مغز مثبت یا منفی بودن جمالت مهم 
نیست و تکرر تاثیرگذارشان می کند. اگر در طول 
روز مدام جمالت منفی بگویید و یکباره بگویید: 
»من عاشق خودم هستم«، مسلما ابتدا احساس 
بدی پیدا می کنید. موتورهای جستجو، خودآگاه 
مغایرت این جمله را با جمله قبلی می فهمند. تصور 
کنید، جمله ای جدید را یک بار ادا می کنید، ضمیر 
خودآگاه با توجه به جمالتی که در ناخودآگاه دارد، 
آن را قبول یا رد می کند اما اگر جمله را چند بار 
تکرار کنید، دیگر خودآگاه قدرت بررسی جمالت 
را ندارد و آن را به دست ناخودآگاه می سپارد. 
ناخودآگاهی که قدرت تحلیل و قضاوت ندارد، 
هرآنچه که از فیلتر خودآگاه گذشته می پذیرد و 

درنهایت به باور می رسد.
: به نظر شما آدم های چاق ابتدا چاق 
بوده و بعد باور به آن را به دست آورده اند یا 

ماجرا برعکس است؟
 B علت A تفکر سیستمی« بیان می کند که اگر«
باشد، احتماال B هم باعث تقویت A می شود. بدن 
ما نیز دقیقا از تفکر سیستمی برخوردار است؛ یعنی 

افراد بعد از اینکه باور به چاق بودن را پذیرفته اند، 
با بیان این جمله که »من چاق هستم و به سختی 
وزن کم می کنم«، باور را تقویت می کنند. این 
باور گاهی طوری تقویت می شود که رژیم، دارو 
و حتی عمل جراحی برای کاهش وزن جز در 
موارد موقت تاثیری نمی گذارند. باور و جمالتی 
که در ناخودآگاه ما وجود دارند، مدام در حال 
تاثیر بر زندگی و افکار ما هستند و طوری آن را 
تحت تاثیر قرار می دهند که به ندرت خالف آن 

را ثابت می کنند.
: این باورها چگونه شکل می گیرند؟

باورها همان جمالتی هستند که از دهان ما خارج 
می شوند، پس مهم است که مدام جمالت را زیر نظر 
داشته باشیم. حدیثی از امام علی)ع( که می فرمایند: 
»حتی به شوخی هم دروغ نگویید«، تاکید بر این 
مصداق است که ذهن دروغ را باور می کند. حاال 

باید بدانیم که تلقین ها چه قدرتی دارند؟ 
: این موضوع که تلقین واقعا در زندگی 

تاثیر دارد، چقدر علمی است؟
باید بدانید تلقین ها به خودی خود قدرتی ندارند، 
مگر اینکه با باور همراه باشند. فیلمی در فضای 
اجتماعی منتشر شد که می توانید به راحتی با جستجو 
به آن دست یابید. در این فیلم اعدام یک متهم 
نمایش داده شده  که با کسب اجازه از خانواده فرد 
و دادگاه آزمایش علمی انجام گرفته است. برای 

این کار زندانی را به اتاق اعدام بردند و به او به 
گفتند با خالی کردن خون از بدن، مرگ خاموشی 
را تجربه خواهدکرد، شیلنگی به او نصب و به طور 
غیر واقعی وانمود کردند که در حال کشیدن خون 
از بدن  هستند، در حالی که صدای چک چک خون 
را با آب شبیه سازی کردند. درنهایت زندانی به طور 
واقعی مرد. این قدرت تلقین است که دنیا دوباره به 
این سو حرکت می کند. قدرت تلقین زمانی کشف 
شد که دکتر امیل کوئه، داروساز مشهور فرانسوی، 
با بیماری که با شکایت از بی تاثیر بودن داروهایش 
نزد او آمد، روبرو شد. امیل کوئه تنها بسته داروها 
را تعویض کرد و به عنوان دارویی بسیار عالی و 
جدید به بیمار داد. بعد از مدتی بیمار بازگشت و 
از موثر بودن داروها تعریف و از دکتر تشکر کرد. 
در ادامه دکتر کوئه قدرت تلقین را روی فرزند 
خود بررسی کرد. او صاحب فرزندی بود که هر 
صبح دیر از خواب بیدار و مدام سرزنش می شد، او 
متوجه شد فرزندش طی روز تحت تاثیر سرزنش 
صبحگاهی است، طوری که گویا هیپنوتیزم شده 
باشد. دکتر طی تحقیقاتی متوجه شد انسان ها در 
ساعاتی از روز قادرند خود را هیپنوتیزم کنند. او 
نام این تکنیک را »تلقین« گذاشت و از آن برای 
خوددرمانی استفاده کرد. دکتر کوئه قوانینی را برای 
تلقین تعریف کرد:1. قانون توجه و تمرکز2. قانون 

اثر متضاد 3. قانون اثر احساس عاطفی
: این قانون ها برای چه وضع شده بودند؟

قانون توجه و تمرکز می گوید زمانی که مغز مدت 
زیادی روی موضوعی متمرکز شود، به تدریج جنبه 
واقعی پیدا می کند، عادت و باور می شود. قانون 
دوم می گوید، اگر در خیال خود ببینید که قادر 
به انجام کاری نیستید، با تالش بیشتر موفقیت 
کمتری به دست می آورید. )افکار منفی + تالش 
بیشتر=موفقیت کمتر(قانون سوم نیز بیان می کند، 
تلقین باید از روی اشتیاق با احساسات عاطفی درونی 
همراه با تصاویر ذهنی همراه باشد. اگر هدف تان 
الغری است باید همراه با احساس و تصویز ذهنی 
باشد. بررسی کنید عبارات تاکیدی شما طی روز 
چگونه بیان می شوند؟ آیا هنگام انجام کار روزانه 
است؟ از این به بعد باید با تمرکز با تمام احساس 
و همراه با تصویر ذهنی به خود بگویید: »من عاشق 
خودم و بدنم هستم«. اصولی که دکتر کوئه بیان 
می کند، برگرفته از قوانین هیپنوتیزم درمانی است. 
: چگونه می توان تلقین را باور کرد؟

با اعتمادبه نفس و  برای بیان آن باید به قدری 
محکم بیان کنید که نتیجه آن را روی فیزیک بدن 
خودتان ببینید. آثار فیزیکی به واسطه تلقین در اثر 
باور اتفاق می افتند؛ یعنی احساس شادی، همراه با 
ذوق که به طور ناخودآگاه روی صدای شما هم 
تاثیر بگذارد، مو به تنتان سیخ شود یا اشکتان جاری 
شود. می خواهم یک جمله طالیی برای افرادی که 
نمی توانند قدرت تلقین را باور کنند، بگویم: »برد 
ازآن قدرتمندان نیست، بلکه ازآن کسانی است که 
برد را باور دارند«. مشکلی افرادی که که نمی توانند 
قدرت تلقین را درک کنند این است که نپذیرفته اند 

که »ما هرآنچه را می بینیم که به آن باور داریم.«
: پس باید طبق قوانین گفته شده هرآنچه 

را می خواهیم تلقین کنیم؟
منظوراز هر آنچه، چه میزان است؛ تلقین ها باید 
کوتاه باشند، گاهی افراد پاراگراف می گویند، این 
تلقین ها برای مغز سردرگمی ایجاد می کند. برای 
مثال خود امیل کوئه می گفت: »من هر روز بهتر و 
بهتر می شوم«. این جمله کلیدی بود و احساس 
خوب را به بیشتر آدم ها می داد. البته تلقینی اثرگذار 
است که به سبک فردی باشد، ممکن است در 
فردی تلقین هیجانی اثرگذار باشد، اما ممکن است 
در فردی دیگر که دوست ندارد هیجانات را تجربه 
کند، تلقین با آرامش موثر باشد. بنابراین در برخی 
دوره ها که مدرس مدام فریاد می زند: »ما خیلی 
باحالیم، ما خیلی خوبیم«، حال برخی افراد را نه تنها 

خوب، بلکه بد هم می کند.

گفت و گو با علی  آزاد کارشناس مدیریت استراتژیک بدن

سرنوشت وزن را به باور بسپارید
 نیلوفر 

جامه  بزرگی
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فقط کالم و بیان 
عبارات کارساز 
نیستند. اساسا 
تلقین ها چند نوع اند: 
تلقین های کالمی، 
فکری، شنیداری، دیداری و حتی 
نوشتاری. اینکه کدام تلقین ها بهتر 
است، به ویژگی های شخصی هر 
فرد بستگی دارد. برای تاثیر بیشتر 
هرکس باید مجاری اصلی دریافتی 
حسی خود را بشناسد. افراد بصری، 
لمسی یا شنیداری هستند اگر شما 
شنیداری هستید، نیاز دارید که 
تلقین ها به صورت شنیداری باشند و 
کلمات را بیان کنید

از انكار تا پذیرش

چرخشي به سوي خوشبختي 
 دکتر سیدعلی قاسمی

روان شناس تربیتی 
عضو هیات علمی موسسه ویلیام 

ِگلَِسر

ما اغلب بر این باوریم خودمان برحق هستیم و آن گونه که 
رفتار یا عمل مي کنیم بسیار بهتر از دیگران است. بنابراین مایلیم 
در ارتباط با دیگران هم بقیه را متقاعد کنیم رفتاري مشابه ما 
داشته باشند اما توجه داشته باشیم بسیاري از مشکالت از 
همین جا آغاز مي شود؛ زماني که بخواهیم دیگران هم درست 
مثل ما رفتار کنند، در صورتي که حق نداریم وارد روابطي 
شویم که بخواهیم دیگران را تغییر دهیم و انتظار داشته باشیم 
دیگران مانند ما بیندیشند یا رفتار کنند. باید تحمل نظرات 
مخالف را داشته باشیم و از بعضي خواسته هایمان بگذریم تا 
بتوانیم زندگي جدیدي را تجربه کنیم اما تغییر دادن اجباري 
دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب. تغییر ناخواسته باعث 
بي هویتي ما و طرف مقابلمان مي شود. در واقع ما باید افراد 
را آن گونه که هستند، بپذیریم، اما چرا دوست داریم دیگران 
را تغییر دهیم و چگونه مي توانیم به این کار خود پایان دهیم؟   

چگونگي انتخاب 
وقتي دو نفر ارتباطي را با همدیگر آغاز مي کنند هر کدام با 
دنیاي مطلوب خاص خودشان وارد زندگي مي شوند. دنیاي 
مطلوب تمام ادراکات و تجربیات بسیار مثبت، مطلوب و 
ارزشمند و مقدس و دلخواهي است که افراد از لحظه تولد 
آنها را در ذهن خود ذخیره و نگهداري مي کنند؛ یعني بخشي 
از حافظه ما مربوط مي شود به ذخیره کردن ادراکات بسیار 
مهم، مطلوب و خواستني که ما در لحظات مختلف زندگي 
خود آنها را تجربه مي کنیم. همان گونه که سن ما باال مي رود، 
ذائقه مان هم تغییر مي کند، مثال بعضي غذاها را بیشتر دوست 
داریم و آنها برایمان مطلوب تر و خواستني تر مي شوند. بعضي 
رفتارها، باورها و ارزش هاي فرهنگي هم براي ما دلنشین تر 
مي شوند و آنها را در دنیاي مطلوب خود قرار مي دهیم. یکي 
از مواردی که هر کدام از ما در دنیاي مورد نظر خود داریم 
تصویري است که به تدریج از همسر ایده آل مان در ذهنمان 
مي سازیم، مثال فرض کنید ما افراد مختلفي را در اطراف 
خود مي بینیم و از هر کدام ویژگي هاي مطلوبي مي گیریم. 
بنابراین به تدریج آنها را بیشتر مي کنیم و به صورت یک 
تصویر از همسر ایده آل خود در دنیاي مطلوبمان نگهداري 

مي کنیم. در واقع هر شخص با توجه به اطالعات مختلفي 
که دریافت مي کند در ذهن خود از طرف مقابل تصویري 
مي سازد و در واقعیت هم همیشه دنبال او است اما نکته 
مهم اینکه توجه داشته باشیم ما نمي توانیم فردي را بیابیم که 

دقیقا مطابق دنیاي مطلوب ما در ذهنمان باشد. 

ناهماهنگي با دنياي مطلوب 
بعد از انتخاب و شروع رابطه کم کم زن وشوهر توجه خود 
را به بخشي از رفتارهاي طرف مقابل خود مي دهند که با 
دنیاي مطلوبشان هماهنگ نیست. به این ترتیب زماني که فرد 
به بخشي از رفتارهاي طرف مقابل و ویژگي هاي او توجه 
مي کند و آن را مطابق با سالیق خود نمي بیند، احساس ناکامي 
مي کند. همین موضوع باعث مي شود به فکر تغییر دادن طرف 
مقابل بیفتد؛ یعني افراد بعد از تمرکز بر تفاوت ها و اختالف ها 
تالش مي کنند به روش های مختلف آنها را تغییر بدهند اما 
نکته قابل توجه این است که آنها توجه نمي کنند هر فرد 
کلیت پیوسته و یکپارچه اي است؛ یعني مانند قطره اي از آب 
یا قطعه اي از موسیقي است و کلیتي دارد که فرازوفرودهاي 
آن کنار یکدیگر معنا پیدا مي کنند. اگر بخشي از موسیقي را 
حذف کنیم یکنواختي، انسجام و  هماهنگي آن از بین مي رود. 
بنابراین توجه داشته باشیم که آدم ها جزیي از کل یکپارچه 
هستند، مانند قطعه اي از موسیقي که فرازوفرود ها و زیر و 
بم هاي بسیاری دارد. گاهي هم ما نت هایي را که مایل نیستیم 
بشنویم به دلخواه در وجود دیگري حذف مي کنیم اما این 
موضوع را نادیده مي گیریم که شکل گیري شخصیت طرف 
مقابل تابع فرهنگي بوده که آن شخص در آن رشد کرده 
بنابراین یکدفعه نمي تواند هویت خودش را نادیده بگیرد. 

تالش براي تغيير ديگري 
همسران هر چقدر تالش  کنند همدیگر را تغییر بدهند، فقط 
به رابطه خود آسیب مي زنند و تصویر هر کدام از دو طرف 
که شروع به کنترل دیگري کند، تخریب مي شود؛ یعني هر 
چقدر ما تالش  کنیم تا با اعمال زور استانداردهاي خودمان 
را به طرف مقابل تحمیل و او را به تصاویر دنیاي مطلوب 
خود نزدیک کنیم، در واقع جایگاه خود را در دنیاي مطلوب 
دیگري تخریب کرده ایم. تخریب چهره ما در نظر طرف مقابل 
باعث مي شود عشق و عالقه اي که بینمان بوده به تدریج از 
بین برود. بنابراین طبیعي است که دو طرف بعد از مدتي 

احساس مطلوبي از بودن کنار همدیگر نداشته باشند.با فاصله 
گرفتن طرف مقابل اصرار ما براي تغییر او بیشتر مي شود و 
این چرخه معیوب ادامه پیدا خواهد کرد. این چرخه مانند 
یک گلوله برفي که در سرازیري مي افتد، هر چقدر بیشتر 
پیش مي رود، بزرگ تر و مخرب تر مي شود. منشاء تمام این 
رفتارهاي مخرب هم انکار این واقعیت است که افراد در 
فرهنگ هاي مختلف و در خانواده هاي مختلف با تربیت هاي 
مختلفي رشد کرده اند و باورها و رسوم در افراد متفاوت 
است. وقتي ما مي خواهیم به زور دیگران را تغییر دهیم، 
در واقع سعي در تخریب بخشي از  هماهنگی هاي هویت 
و شخصیت شان داریم. این انکار واقعیت باعث مي شود 

دست به رفتارهاي مخرب بزنیم. 

پذيرش تفاوت ها 
اگر دو طرف به جاي انکار واقعیت، تفاوت هاي قابل پذیرش 
و کمتر معنادار را بپذیرند و بدانند مهم این است که آنها 
باید در اصول، ارکان، باورها و ارزش ها و معناي زندگي با 
هم شباهت داشته باشند مشکالت کمتري خواهند داشت. 
یعني ما اغلب دنبال کسي هستیم که با اصول اساسي ما 
در زندگي مشترکاتي داشته باشد اما در مورد جزییات و 
ریزه کاري هاي دیگر مي توان با هم توافق و مذاکره کرد. وقتي 
دو نفر بتوانند تفاوت هاي همدیگر را بپذیرند و باور داشته 
باشند که قرار نیست طرف مقابلشان مطابق میل آنها فکر 
یا رفتار کند موفقیت بیشتري هم حاصل مي کنند چون اگر 
قرار بود این گونه باشد دیگر تفاوت و تمایزي بین افراد باقي 
نمي ماند و همه مانند همدیگر بودند که در واقع چنین چیزي 
امکانپذیر نیست. هنگامي که واقعیت را همان گونه که هست 
مي پذیریم، باور مي کنیم به ما کمک مي شود تا خواسته ها و 

انتظارات فرعي خود را به نفع زندگي مشترک مان تعدیل کنیم. 

مذاكره و گفت وگو 
افرادي که بر سر اختالفات خود مذاکره مي کنند در زندگي 
زناشویي موفقیت بیشتري خواهند داشت زیرا ما هنگام 
مذاکره بخشي از خواسته هاي خود را از دست مي دهیم تا 
به بخش دیگري از آنها برسیم. به این ترتیب افراد از تعاملي 
که با هم دارند شاد می شوند و حس خوبي خواهند داشت.  
هرچند ممکن است آنها به تمام آنچه مي خواهند نرسند، 
یاد مي گیرند خواسته هاي زندگي زناشویي شان را مقدم بر 
خواسته هاي خود قرار دهند و دنبال بالندگي و رشد بیشتر 
خود و رابطه  شان هستند. زمانی که زن وشوهر مي خواهند 
با همدیگر مذاکره داشته باشند باید بدانند گاهی مجبور 
مي شوند از خواسته هاي خودشان بگذرند و این موضوع 
به خاطر طرف مقابلشان نیست، بلکه به خاطر رابطه و 
زندگي مشترکشان است. به این ترتیب دیگر منتي سر طرف 
مقابل خود نمي گذارند. در واقع مي توان گفت اولویت با 
خواسته هاي زندگي مشترک است که هر دو طرف در مورد 

آن به توافق مي رسند. 

كنترل دروني 
 وقتي طرف مقابل کاري خالف میل ما انجام مي دهد، به گونه اي 
که براي ما آزاردهنده است مي توانیم حتما او را آگاه کنیم و 
بخواهیم درباره اش فکر کند و نظرش را بگوید. به این ترتیب 
به جاي کنترل دیگران به کنترل خودمان مي پردازیم. توجه 
داشته باشیم ما نمي توانیم فکر، ذهن، باورها و ارزش هاي 
دیگران را طبق میل خود تغییر دهیم اما هنگام اختالفات 

مي توانیم با کنترل دروني خود و همچنین خویشتن داري 
به طرف مقابل اطالعات شفاف و روشني بدهیم، همچنین 
در مورد اقداماتي که حاضریم در مورد بهتر شدن رابطه مان 
انجام دهیم. او هم مي تواند با توجه به خواسته هاي خود 
تصمیم بگیرد و با پیدا کردن مخرج مشترک هر کدام به 
کمک یکدیگر به نتیجه درستي برسند و هر دو احساس 
خوبي داشته باشند. به این ترتیب مي توانیم امیدوار باشیم 
هر چه بیشتر از زندگي مشترک بگذرد رابطه پخته تر و 
بالنده تر مي شود؛ آنچه که معموال خالف آن اتفاق مي افتد؛ 
یعني اگر دو طرف از انکار به پذیرش نرسند نمي توانند 

رابطه موفقي داشته باشند. 

خداحافظي با شادماني!
توجه داشته باشیم تا زماني که سعي در تغییر طرف مقابل 
داشته باشیم و با فشار و زور بخواهیم او مطابق میل ما 
رفتار کند باید با شادماني در رابطه خداحافظي کنیم.  هر 
چقدر بیشتر به این موضوع توجه داشته باشیم که رفتارهاي 
کنترل گرایانه دیگران مانند سرزنش، توهین، نق نق، تهدید، قهر، 
طعنه و... چقدر خود ما را آزار مي دهد بیشتر هم مي توانیم 
متوجه شویم که این گونه رفتارهاي ما با طرف مقابلمان تا 
چه اندازه مي تواند هم او را آزار دهد و هم باعث تخریب 
رابطه مان شود. هر کدام از این رفتارها باعث مي شود قلب 
زندگي مشترک زودتر از تپش بیفتد. فراموش نکنیم در این 
قلب نیز به میزان مشخصي خون وجود دارد که بعد از اتمام 
حتما از کار خواهد افتاد؛ به این ترتیب اگر تصویر مطلوب 
دو طرف از یکدیگر با دنیاي مطلوب شان خیلي متفاوت 

شود دیگر نمي توان کاري از پیش برد. 

افرادي که بر سر اختالفات خود مذاکره 
مي کنند در زندگي زناشویي موفقیت بیشتري 

خواهند داشت زیرا ما هنگام مذاکره بخشي 
از خواسته هاي خود را از دست مي دهیم تا به 

بخش دیگري از آنها برسیم



کمتر کسی است که خاطره ای از صدای گرم مرحوم محمدعلی 
اینانلو در مستندهایی که از صدا و سیما پخش می شد و با عشق و 
دلبستگی از طبیعت زیبای ایران صحبت می کرد، نداشته باشد. 
او را درواقع باید شاخص ترین چهره رسانه ای طبیعت دوستان 
ایران در یکی- دو دهه گذشته دانست که خیلی زود در 68 
سالگی از میان ما رفت. افراد بسیاری بوده  و هستند که مانند 
اینانلو طبیعت ایران را وجب به وجب می شناسند، اما نکته بارز 
شخصیت او این بود که تجربه و مشاهدات و توصیه های خود 
از 20 سال طبیعت گردی در ایران را در قالب مقاالت متعدد 
و ساعت ها فیلم مستند به مردم ارائه داد. در 20 سال، 4میلیون 
کیلومتر را در ایران پیمود و از مبتکران کالس های آموزش 

اکوتوریسم در ایران بود.
روستای  در   1326 فروردین  دوم  در  اینانلو  محمدعلی 
عصمت آباد بویین زهرا متولد شد. وی را قدیمی ترین مفسر و 
گزارشگر والیبال در ایران دانسته اند، اما حیطه کارش محدود 
به تفسیر و گزارش فوتبال نماند و در کارنامه حرفه ای او مجری 
تلویزیون، بازیگر، صداپیشه، روزنامه نگار و از همه مهم تر 

مستندساز طبیعت هم ثبت شده است.
وی در 42 سال  فعالیت مطبوعاتی خود، عالوه بر نگارش 
مقاالت متعدد، سردبیری مجله ایران شناسی »گردش«، مجله 

ایران شناسی سیلک رود به زبان انگلیسی، شکار و طبیعت، مجله 
جهانگردان و مجله طبیعت را برعهده داشت.  

اینانلو در مصاحبه ای با روزنامه جام جم 18 تیر 1387 درباره مستندهای 
خود می گوید: » ساخت فیلم مستند در ارتباط با طبیعت رویه مشکلی 

دارد زیرا زمان زیادی می طلبد و برعکس سایر مستند ها باید تابع طبیعت 
باشید. در طبیعت زمانی که می خواهید از محیط طبیعی فیلم بگیرید، تابع 
زمان طبیعت نیز هستید، ولی طبیعت تابع شما نیست. تابع زمان طبیعت 
هستید از نظر فصل؛ یعنی درصدد تهیه مستندی هستید که نیاز به تصاویر 

پاییزی دارید، مثال اگر در فصل تابستان هستیم شما نمی توانید 
پاییز را جلو بیندازید. باید صبرکنید تا پاییز از راه برسد. تابع ماه 
و روز و سال هستید . شما می خواهید مستندی خوب در ارتباط 
با دریاچه الر تهیه کنید. خوشبختانه پریروز آنجا بودم. دریاچه 
الر اکنون خشک، بی آب و علف و بی صفاست. در صورتی که 
شما قصد دارید در فیلم خود جای باصفایی را نشان دهید، منتها 

با خشکسالی روبرو هستید«
در این مصاحبه او به خوبی آینده صنعت گردشگری را دیده بود 
و با تمرکز بر یکی از برنامه هایش به نام »گردش« ادامه می دهد: 
» گردش برنامه صرفا تخصصی گردشگری است. از همان ابتدا 
انتظار داشتیم مخاطبمان متخصصان و دست اندرکاران باشند. 
بعدها دیدم جوان ها پیگیر برنامه هستند زیرا در آنجا دریچه ای 
به رویشان  باز کردم؛ انتخاب شغل آینده جوان ها فقط این نیست 
که روی دکتری و مهندسی مانور دهند، اگر در زمینه گردشگری 
خوب تحصیل کنند، می توانند شغل پرهیجانی را برای خود 
تدارک دیده و پول دربیاورند. االن می بینیم خیلی از جوان ها به 

این حرفه عالقه مند شده اند.«
اینانلو با ایده های بزرگی که هنوز به ثمر نرسیده بود، زود از 
میان طبیعت دوستان رفت، اما میراثی که بر جا گذاشت با همه 
کج فهمی هایی که از آن شد، راه اکوتوریسم را در آینده ایران باز 
کرد. مستندهای اینانلو تا امروز و بی شک تا سال های آینده از بهترین 

مستندهایی است که از طبیعت ایران ساخته شده است.
او در 12 دی 1394 در بیمارستان آتیه تهران براثر سکته قلبی جان سپرد 

و در زادگاهش، عصمت آباد بویین زهرا، به خاک سپرده شد.

يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

هرکه توانسته زندگی اش را فروخته و رفته/ دولت به داد مردم 
نرسد، آب خوردن هم باقی نمی ماند

کشاورزان و نمایندگانشان از مصائب کم آبی در سیستان می گویند. 
منطقه ای که چرخ اقتصاد آن بر محور کشاورزی می گردد و 

مسیرهای درآمدی دیگری هم ندارد.

تولید یک سیب به ٧٠ لیتر آب نیاز دارد. وقتی سیبی را دور 
می اندازیم، تمام منابع با ارزش استفاده شده برای تولید آن را هم 

هدر می دهیم.

قدر دانشان باشیم.

این کتاب برای استفاده  ساده و آسان عموم عالقه مندان به طبیعت و 
محیط زیست است. مولف: مهندس مجید اسکندری 

ناشر: انتشارات ایرانشناسی

با گسترش شهرنشینی چه بر سر طبیعت می آوریم.

دیدگاه سبز

خاطره سبز

یاد سبز

خاطره ناتوانی آدم ها را خاک کنید

این روزها بحث های داغی بر سر انتقال آب از مناطقی 
که واجد میزانی از منابع آبی هستند به مناطق خشک تری 
مانند یزد، همه جا در محافل مدیریتی کشور و بین 
ساکنان این نواحی شنیده می شود اما آیا واقعا چاره 

کار انتقال آب است؟ 
کاهش ظرفیت های آبی یزد و میزان و نحوه استفاده از آن 
حاکی از بحران شدید آب در این منطقه است و برداشت 
بی رویه آب در این استان، بحران جدی برای یزد پدید 
آورده است. صنایع آب خواه، مصرف چشمگیر آب در بخش کشاورزی و 
عدم صرفه جویی مطلوب توسط مردم، تنها بخشی از عوامل ایجاد کننده این 

بحران هستند.
موضوع این است که تزریق آب، انگیزه صرفه جویی را از بین می برد. به همین 
دلیل، گام نخست باید تالش در جهت کاهش جدی مصرف آب باشد. براساس 
آمارها، هر ایرانی روزانه حدود 260 تا 300 لیتر آب مصرف می کند، درحالی که 
این میزان در اتریش که باالترین میزان مصرف سرانه آب در دسترس اروپا را دارد، 
روزانه به طور میانگین 126 لیتر و در کشور لهستان با سرانه مصرف پایین تر، 98 
لیتر است. در مقایسه آمار و ارقام تنها به این نتیجه می رسیم که در هیچ کدام از 
کشورهای اروپایی مانند ایران، شاهد چنین حیف و میلی در آب شرب نیستیم.

وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی حتی اسفناک تر از آب شرب است. در 
بخش کشاورزی در مصرف آب ضایعات ما حدود 6 برابر میزان مطلوب است؛ 
یعنی بیش از 27/6 میلیارد مترمکعب آب به جای تبدیل شدن به غذا و حضور 
در سفره های ایرانیان، به ضایعات تبدیل می شود. این عدد یعنی ساالنه بیش از 
3 برابر آب شرب 80 میلیون ایرانی در بخش کشاورزی حیف و میل می شود.

مصرف آب در بخش صنعت نیز قابل دفاع نیست. به طور مثال، در فرایند تبدیل 
آهن به فوالد در هر ساعت هزار مترمکعب آب شیرین مصرف می شود، درحالی 
که گروهی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف به این علم دست یافتند که با ایجاد 
تحول در فناوری این صنعت، حجم آب مصرفی را به تنها 10 مترمکعب برسانند 
اما هزینه 3 میلیون دالری به سامان رسیدن این طرح، در قبال آب ارزان با یارانه 
دولتی، سبب شد فوالد مبارکه آن را نپذیرد و تا این لحظه روند قبلی خود را ادامه 
دهد.تردیدی نیست که ما مخالف صنعت، کشاورزی و جمعیت نیستیم، اما 
صنعت پرآبخواه در تضاد با محیط زیست و به تبع زندگی بشری، زیست بوم ما 
را تهدید می کند و این مشکل با تزریق آب بیشتر به جای حل شدن، چند برابر 

می شود چراکه ایجادکننده ظرفیت مجازی غیرواقعی در حوزه آب می شویم.
درمورد صنعت فوالد نیز باید گفت، هرچند بنابر اسناد به دست آمده از سازمان 
حفاظت از محیط زیست، احداث صنعت فوالد در اصفهان با البی گری های 
متتعددی به جای هرمزگان به این استان واگذار شد، این استان نیز اکنون با 
مشکالت عدیده زیست محیطی جدی و غیرقابل جبرانی نشأت گرفته از 
فعالیت همین صنعت مواجه شده است. چرا از تجربه تلخ اصفهان درس 

نمی گیریم؟
کشور ما سرزمینی خشک است و تامین منابع آبی اکنون به یکی از مشکالت 
جدی آن تبدیل شده. به همین دلیل، بدون درنظر داشتن مالحظات زیست بوم 
نمی توانیم به وضعیتی پایدار در توسعه برسیم. یزد به دلیل شرایط اقلیمی خاص، 
چشم اندازهای بیابانی، تمدن غنی، بناهای ارزشمند تاریخی، سازه های خشتی 
و... می تواند صندوق ارزی جهان باشد. تاکید بر ایجاد اشتغال مضاعف و کسب 

ارزش افزوده از طریق صنعت که لزوم آن انتقال آب است با توجه به ظرفیت یزد 
در صنعت گردشگری هیچ توجیهی ندارد.

برای رسیدن به توسعه پایداری که محیط زیستمان را تخریب نکند، به انتقال آب 
نیاز نداریم. از وجب وجب این دیار می توانیم انرژی خورشیدی تولید کنیم و 
با دادن انرژی به شرق، آب بگیریم و مشکل کمبود آبمان را برطرف کنیم. اگر 
راندمان آبیاری را به 60 درصد منطقه برسانیم، از میزان آب هدرشده و ضایعاتی 
بکاهیم، وضعیت مصرف آب را در صنعت  به حد قابل قبولی برسانیم،  مصرف 
آب را در فضای سبز مدیریت کنیم و ده ها و صدها اگر دیگر، نه تنها به انتقال 
آب به مناطق دچار بحران کشور نیاز نداریم، بلکه از صرف هزینه گزافی که قرار 
است به این کار اختصاص یابد نیز جلوگیری می شود. این نکته را هم باید در 
نظر داشت که روند انتقال آب که الزمه آن تولید چندبرابر برق کشور است از 

مشکالتی است که در این مسیر وجود دارد. 

کوهستان جای غریبی است. هم شما 

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

را به خود می کشد و هم می ترساند. 
هم دلفریب و زیبا، هم ترسناک است. 
بسیاری از اتفاقاتی که من با آنها روبرو 
شده ام و حاال خاطره ای از آن برایم 
باقی مانده، در کوهستان شکل گرفته.

هیچ کس نمی تواند بگوید طبیعت 
را دوست دارد، بدون آنکه روزی از 
سرباالیی های کوهستان باال رفته و از 
آن باال جهان زیر پایش را دیده باشد. کوهستان خاصه در 
کشوری کوهستانی مانند ایران چهره غالب طبیعت است. 
گاهی چنان چهره قهاری دارد که آدمیزاد جز تسلیم چاره ای 

پیدا نمی کند. با کوهستان باید مهربان بود. 
آن روز ما در مسیر الوند مشغول باال رفتن بودیم. طبیعت 
زیبای منطقه ما را به خود می کشید و دانستن مسیر و چم 
و خم آن روزمان را شیرین تر می کرد. می دانستیم کجا باید 
آرام برویم و کجا تندتر برویم و از کجا باید باال برویم و کجا  
باید دور بزنیم. آن روز راه زیادی رفته بودیم و کم کم داشتیم 
به انتهای مسیر نزدیک می شدیم. در مسیر به باریکه ای 
رسیدیم که باید تک تک از آن عبور می کردیم. دره مانندی 
بود با عرض نه چندان زیاد، اما عمیق که طبیعت خود پلی 
صخره ای روی آن ساخته بود. 8-7 قدم که برمی داشتی 
آن طرف بودی و دره را رد کرده بودی. هیچ کدام از ما 

بی تجربه نبود و علی القاعده باید می توانست بدون نگاه 
کردن به پایین از روی دره عمیق عبور کند. در این گونه 
موارد باید استوار قدم بردارید. هر لغزش و تردید و ترسی 
می تواند منجر به حادثه ای تلخ شود. داشتیم یکی یکی عبور 
می کردیم که چشمم به یکی از همراهان افتاد. باید توقف 
می کردیم. او درست مقابل دره از رفتن بازایستاده بود و 
با وحشت به پایین نگاه می کرد. با کمی دقت، می دیدید 
عرق به چهره اش نشسته و بدنش لرزش خفیفی دارد. آن 
پل کوچک انگار تا ابدیت رفته بود و دوستمان نمی توانست 
قدم از قدم بردارد. سعی کردیم کمی جسارت به او بدهیم 
و ترغیبش کنیم پیش برود، اما هیچ کدام موثر نیفتاد. یکی 
از اشتباهاتی که ممکن است در این مواقع کوهپیمایان 
کم تجربه مرتکب شوند، تمسخر فرد درمانده و به شوخی 
گرفتن وضعیت بدنی و روانی او است. این کار گذشته از 
آنکه عملی غیراخالقی و غیرورزشی است، ممکن است 
فرد را به دلیل فشار و خجالت مجبور به انجام کاری کند 
که دیگر قابل جبران نباشد. بارها گفته ایم  کوهنوردی 
ورزشی بسیار اخالق مدار و متکی بر کار تیمی است. فجایع 
کوهستان معموال زمانی رخ می دهند که اخالق مداری 
و تیم محوری در صعودهای دشوار فراموش می شود و 

قدرت بدنی حرف اول و آخر را می زند.
به هر حال، چند دقیقه ای که گذشت، روشن شد رفیق مان 
پای رفتن ندارد. روز به انتها نزدیک می شد و کم کم 

خستگی را احساس می کردیم. باید تصمیم می گرفتیم. 
قرار شد برگردیم و دره را از پایین دور بزنیم. این یعنی 
دست کم 2 ساعت کوهپیمایی اضافی در تاریک و 
روشن هوا، با بدنی که روز را در کوهستان گذرانده 
بود. چاره ای نبود، همگی شروع به پایین رفتن کردیم، 
2 ساعتی گذشت تا آن چند قدمی که می توانستیم دره 
کوچک عمیق را پشت سر بگذاریم طی شد و به آن طرف 

رسیدیم. دوستمان سخت معذب بود و سعی می کرد 
با هزار زبان از ما عذرخواهی کند، اما همه می دانستیم 
که همراهی شرط اول همنوردی است و مهم تر از آن 
می دانستیم در آینده که او را دیدیم نباید کلمه ای از ضعف 
آن روز به زبان بیاوریم. او باز هم همراه ما به کوهستان 
آمد، اما خاطره پاهای لرزانی که آن چند قدم یاری اش 

نکرده بود برای همیشه نیست و خاک شده بود.  

اینانلو، صدای طبیعت ایران
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قاب سبز

چرا نباید آب را انتقال دهیم؟

 محمددرویش
کویرشناس و 
فعال محیط  

زیست

سنگ مزار محمدعلی اینانلو؛ الهام گرفته شده از طبیعت



يادداشت مهمان

مغز، اپی ژنتیک و نسل 
نفرين شده
)19(

طـال باز هم حالل 
مشکالت شد)22(

وقتی پای هورمون در 
میان است!)21(

وسواس در کودکی
)20(

صفحات 17 تا 24

زنان درمانـــگاه 

ژنـــتــیـــــک

فرزنـــدپـروری

فـیـــزیــولوژی

دارو و فــنـاوری

سـالمـت جـنسی

پـوستـــرسالمت
سال چهاردهم  شماره 698  شنبه 15 دی 1397

کلینیک    وخانواده

دربارهمقاربتدردناک)دیسپارونیا(

دردی که زناشويی
را مختل می کند

دیس پارونیا یا مقاربت دردناک اصوال عارضه ای است که زنان را گرفتار می کند، اما گاهی 
در مردان هم رخ می دهد. در اغلب موارد علل مقاربت دردناک، حتی که اگر مدت ها 

طول کشیده باشد، قابل برطرف کردن هستند، اما ممکن است پس از اینکه علت اولیه بیماری 
برطرف شد، فرد با توجه به تجربیات قبلی همچنان احساس درد کند. مقاربت دردناک عارضه  

شایعی است و تا یک پنجم زنان زمانی در طول زندگی شان ممکن است دچار آن شوند. در 
اغلب موارد دیس پارونیا یک علت جسمی اولیه وجود دارد و باید پیش از آنکه این عارضه را به 

عوامل روانی نسبت داد، آن را برطرف کرد...)23(

درباره »ازون تراپی«
درباره آثار ازون در بیماری های مختلف اسکلتی 
از جمله آرتروز زانو و دیسک کمر مطالعات 
و شواهد علمی کافی وجود ندارد. آنچه به  
اثبات رسیده استفاده بجا و محدود ا ین گاز د ر 
مبتالیان آرتروز خفیف تا متوسط است، به ویژه 
در افرادی که درمان دارویی و فیزیکی نتیجه 
مطلوبی برایشان نداشته، می تواند در کوتاه مد ت 
ا ز درد و سفتی مفاصل بکاهد. طب فیزیکی و 
توانبخشی رشته تخصصی پزشکی بالینی ا ست 
که فرد بعد ا ز گذراندن دوره پزشکی عمومی 
وارد مرحله دستیاری شده و بعد ا ز ۴ سال 
فارغ التحصیل می شو د. همچنین هدف ا ز ا ین 
رشته پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی 
د ر حوزه بیماری های اسکلتیـ  عضالنی و کمک 
به بیماران قلبی- عروقی و ریوی ا ست. طب 
فیزیکی و توانبخشی شامل روش های مختلف 
فیزیکی، دستی، سرماـ  گرما، لیزر، دارودرمانی، 
تزریقات و... ا ست. همچنین طب الکترودیاگنوز، 
طبی ا ست که نوار عصب و عضله بر ا ی تشخیص 
و بررسی و پا سخ به درمان بیماری اسکلتی، 
عصبی، عضالنی به کا ر می رود.یکی ا ز مهم ترین 
مشکالت د ر حوزه طب فیزیک و توانبخشی، 
ناشناخته بودن پتانسیل ها و قابلیت های ا ین رشته 
توسط مردم و بر خی پزشکان است. همچنین 
عدم حمایت مناسب، نبود پوشش بیمه ای، کمبود 
تخت بستری و تناقضات آیین نامه ای مربوط به 
نحوه ارائه خدمات توانبخشی به ا ین موضوع دامن 
زده ا ست.ازون ا ز ترکیب ۳ اتم اکسیژن تشکیل 
شده که در غلظت باال اثر اکسیدکنندگی دارد 
و بر ا ی گندزدایی استفاده می شو د و د ر غلظت 
پایین به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کند  و د ر 
کاهش التهاب و بهبود جریان خون و سیستم 
ایمنی نقش د ارد.آثار ازون تراپی د ر بیماری های 
مختلف ا ز جمله آرتروز زانو، آسیب رباط ها و 
اما  دیسک کمری مورد پژوهش قرار گرفته 
مطالعات و شواهد علمی کافی بر ا ی برخی از 
آ نها وجود ندارد.البته د رمان می تواند سبب ارتقای 

عملکرد و بهبود کیفیت زندگی د ر آنها شو د.

 دکتر سیداحمد 
رئیس السادات 

دبیر انجمن طب فیزیکی و 
توانبخشی ایران
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10 نکته ای که زنان باید در مورد بیماری قلبی بدانند

قلب زنان نیاز به توجه دارد
لحاظ  از  زنان  و  مردان 
خطرساز  عوامل  اغلب 
شامل  قلبی  بیماری  برای 
کلسترول باال،  کمی فعالیت 
بدنی،  فشارخون باال و سیگار کشیدن تفاوتی 
با هم ندارند اما برخی تفاوت های جنسیتی از 
لحاظ بروز، عالئم و پیامد بیماری قلبی میان 
آنها وجود دارد. زنان در مقایسه با مردان، با 
احتمال بیشتری ممکن است بر اثر بیماری قلبی 
فوت کنند؛ زنان با احتمال 2 برابر بیشتر در 
طول 6 سال پس از حمله قلبی اول ممکن است 
دچار حمله قلبی دوم شوند و به اندازه مردان 
پس از جراحی بای پس یا آنژیوپالستی بهبود 
پیدا نمی کنند. همچنین زنان نسبت به مردان 

10 سال دیرتر دچار بیماری قلبی می شوند.

 چگونه می توان این تفاوت ها را توضیح داد؟ 
شروع دیررس بیماری قلبی در زنان احتماال ناشی 
از آثار محافظتی استروژن ها )هورمون های جنسی 
زنانه( تولیدشده در تخمدان هاست که تا زمان 
یائسگی ادامه دارد اما از آنجایی که زنان بعدها 
دچار بیماری قلبی می شوند، با احتمال بیشتری 
ممکن است بیماری های همراه مانند دیابت باعث 
ایجاد اختالل در درمان و بهبود زنان از بیماری قلبی 
شود. زنان همچنین دارای قلب و عروق کرونر 
)عروق تغذیه کننده قلب( کوچک تری هستند،  
که به نوبه خود ممکن است انجام جراحی قلب 
را مشکل تر کند و کارایی برخی تکنیک های 
آنژیوگرافی عروق  مانند  استاندارد تشخیصی 
کرونری را نیز کاهش دهد.آنژیوگرافی برای یافتن 
پالک های مملو از کلسترول که درون رگ های 
خونی برجسته می شوند  و باعث انسداد این 
شریان ها می شوند، شیوه خوبی است. پالک های 
شریانی معموال در مردان این گونه تشکیل می شوند 
اما در زنان پالک های چربی ممکن است به صورتی 
یکنواخت در طول دیواره های شریان ها تشکیل 
شوند و داخل رگ برجستگی نداشته باشند،  
در نتیجه در آنژیوگرافی معموال تشخیص داده 
نشوند. حمالت قلبی در مردان معموال ناشی از 
پارگی پالک های شریانی است که باعث می شود 
در محل پالک لخته ای تشکیل شده و جریان 
خون در شریان متوقف شود. زنان با احتمال 
بیشتری نسبت به مردان ممکن است دچار بیماری 
عروق کوچک )میکروواسکولر( باشند؛ به این 
معنا شاخه های ریز و میکروسکوپی شریان های 
کرونری )شریان های تغذیه کننده قلب( تنگ و 
باریک شوند. این رگ های میکروسکوپی که 
آنقدر کوچک هستند که با آنژیوگرافی دیده 
نمی شوند، عضله قلب را تغذیه می کنند و آن را 
سالم نگه می دارند. حتی هنگامی که شریان های 
رگ های  بیماری  هستند،   باز  کرونری  اصلی 
میکروسکوپی ممکن است رسیدن اکسیژن به 
قلب را محدود کنند و باعث درد قلبی و سایر 

عالئم شوند.
هنوز موارد زیادی باقی مانده که باید در مورد 
تفاوت قلب های زنان و قلب های مردان، چگونگی 
پیرشدن این اندام و چگونگی پاسخ آن به رژیم 
غذایی، ورزش، استرس و سایر تاثیرات مشخص 

شود.
پژوهش های مداومی در این موارد درحال انجام 

است،  بنابراین خودتان را به روز نگه دارید.

 این 10 نکته را در مورد خطرات 
بیماری قلبی در زنان و بهترین شیوه 

کنترل آنها در نظر داشته باشید

کلسترول نامطلوب
 اثر کلسترول باال در بیماری قلبی در زنان و 
مردان اندکی متفاوت است. میزان پایین کلسترول 
»خوب« یا HDL )زیر 50 میلی گرم در دسی لیتر( 
 LDL نسبت به میزان باالی کلسترول »بد« یا
برای زنان خطرناک تر است،  در حالی که در 
مردان میزان باالی کلسترول بد مهم ترین عامل 
خطرساز مربوط به چربی  خون در دچار شدن 
به بیماری قلبی است. میزان چربی تری گلیسرید 
)باالی 150 میلی گرم در دسی لیتر( نیز برای قلب 
زنان خطرساز است، به خصوص در زنانی که 
دور کمر آنها 89 سانتی متر یا بیشتر است. میزان 
کل کلسترول اهمیت کمتری نسبت به شاخصی 
دارد که از تقسیم کردن کلسترول کل بر کلسترول 
HDL به دست می آید. نسبت مطلوب در زنان 
3/2 است. خطر بیماری قلبی در زنان به میزان 
کلسترول غیر HDL آنها )کلسترول کل منهای 
HDL( هم بستگی دارد،  این عدد باید کمتر از 

130 میلی گرم در دسی لیتر باشد.
چه کار باید کرد؟ هر 5 سال یکبار چربی خون 
ناشتایتان را اندازه بگیرید. اگر میزان کلسترول تان 
باال باشد،  اول باید تغییرات شیوه زندگی- ورزش،  
سیگار نکشیدن، کنترل وزن و رژیم غذایی مغذی 
که حاوی مقدار زیادی سبزی، میوه و غالت 
سبوس دار باشد- را مورد توجه قرار دهید. پزشک 
شما ممکن است با توجه به میزان خطری که با 

آن مواجه هستید، دارو هم برایتان تجویز کند.

نقش التهاب
کلسترول تنها شاخص خطر بیماری قلبی نیست. 
شواهد موجود نشان می دهد  التهاب هم در ایجاد 
پالک های شریانی مسدودکننده نقش دارد. امروزه 
به پروتئین واکنشی  )CRP-C(  ماده ای که در 
بدن در پاسخ به عفونت و التهاب ایجاد می شود،  
توجه زیادی شده است. اکنون یک آزمایش برای 
 CRP تعیین التهاب رگ های خونی وجود دارد که

با حساسیت باال یا hsCRP نامیده می شود.
بررسی ها نشان داده اند زنانی که hsCRP باال 
دارند،  با احتمال دو برابر بیشتر نسبت به افرادی 
کلسترول بد یا LDL باال دارند،  به علت حمله 

قلبی یا سکته مغزی فوت می کنند. زنانی که میزان 
 hsCRP آنها طبیعی است،  اما LDL کلسترول
آنها باالست،  در معرض خطر بیشتر حمله قلبی 
 hsCRP باال و LDL نسبت به افرادی هستند که

پایینی دارند.
 hsCRP در نتیجه چنین یافته هایی،  آزمایش
در حال حاضر اغلب برای تخمین زدن احتمال 

حمله قلبی به کار می رود.
چه کار باید کرد؟ زنان سالم بدون عوامل خطرساز 
برای بیماری قلب،  نیازی به انجام دادن آزمایش 
hsCRP ندارند. همچنین زنان در معرض خطر 
باالی بیماری قلبی که از قلب تحت درمان هستند، 
هم الزم نیست این آزمایش را انجام دهند. با 
این حال اگر میزان کلسترول شما طبیعی است، 
اما سایر عوامل خطرساز برای بیماری قلبی مانند 
فشارخون باال یا سابقه خانوادگی بیماری قلبی را 
دارید،  آزمایش hsCRP ممکن است به عنوان 
شاخصی برای کمک به تصمیم گیری برای دادن 

یا ندادن دارو به شما به کار رود.

کنترل فشارخون
مدران  در  هم  و  زنان  در  هم  باال  فشارخون 
به سلول های پوشاننده جدار داخلی رگ های 
کرونری آسیب می رسانند و زمینه را برای ایجاد 
التهاب و ایجاد پالک چربی فراهم می کنند. میزان 
مطلوب فشارخون کمتر از 120 روی 80 میلی متر 
جیوه است. زنان تا سن 55 سالگی نسبت به مردان 
با احتمال کمتری دچار فشارخون باال می شوند؛ 
اما پس از آن، فشارخون زنان به طور معمول 
با سرعت بیشتری نسبت به مردان افزایش پیدا 
می کند و تا 70 سالگی حدود 80 درصد زنان 

فشارخون باال دارند.
چه کار باید کرد؟ اگر فشارخون شما تدریجا در 
حال افزایش به باالی حد مطلوب است،  سعی 
کنید با تغییرات شیوه زندگی مانند کاهش وزن،  
افزایش فعالیت جسمی، کاهش مصرف نمک و 
داشتن یک رژیم غذایی سالم آن را کاهش دهید. 
اگر فشارخون شما به 140 روی 90 میلی متر جیوه 
یا باالتر برسد، پزشکتان ممکن است برایتان دارو، 
معموال یک داروی ادرارآور تیازیدی، تجویز کند.

نیاز به ورزش
بیش از 50 سال پژوهش نشان داده هر چه شما از 
لحاظ جسمی فعال تر باشید، خطر ابتال به بیماری 
قلبی در شما کاهش می یابد. در یک بررسی 
در زنان پس از سن یائسگی در خطر بیماری 
قلبی- عروقی، زنانی که آمادگی بدنی داشتند 
)می توانستند با سرعت 8 کیلومتر در ساعت به 
طور آهسته بدوند یا یک فعالیت جسمی معادل 
آن را انجام دهند( نسبت به افرادی که آمادگی 
بدنی نداشتند، - بدون توجه وزنشان- میزان 
کمتری از حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ ومیر 

به این علت داشتند.
ورزش باعث تشدید بسیاری از تغییرات 
مفید در قلب و شریان های کرونر می شود،  
آنتی اکسیدان  فعالیت  افزایش  جمله  از 
)ضداکسیداسیون( و بهبود کارد آندوتلیوم 
)سلول هایی که پوشش درونی رگ ها را 
تشکیل می دهند(. ورزش می تواند میزان 
HDL را باال ببرد و میزان تری گلیسرید 
خون را پایین بیاورد؛  یعنی تغییراتی که 
به خصوص برای سالمت قلب زنان 
اهمیت دارند. ورزش همچنین 
به تسکین استرس روانی- یک 
عامل خطرساز برای فشارخون 
باال و بنابراین مشکالت قلبی- کمک 

می کند.
 چه کار باید کرد؟ ورزش کردن- پس 
از سیگار نکشیدن- احتماال مهم ترین عامل 
منفردی است که خطر ابتال به بیماری قلبی 

را کاهش می دهد.

تفاوت ها در عالئم
هم زنان و هم مردان ممکن است دچار آنژین 
صدری شوند که نشانه کالسیک بیماری 
قلبی است  و باعث درد قفسه سینه، عرق سرد 
کردن،  احساس تهوع و سایر عالئم می شود 
اما زنان با احتمال بیشتری ممکن است 
عالئم بیماری قلبی به صورتی غیرمعمول 
را گزارش دهند، مثل یک ناراحتی کلی،  
احساس فرسودگی  یا تنگی نفس که  هنگام 
استرس یا حین انجام کارهای معمول روزانه 
رخ می دهند. زنان همچنین با احتمال بیشتری 
ممکن است دچار »آنژین پرینزمتال« شوند  
که هنگام استراحت )معموال در شب( رخ 
می دهد و ناشی از اسپاسم یا تنگ شدن 
شریان کرونر است. هم در مردان و هم 
در زنان، احساس درد یا فشار در قفسه سینه 
اولین نشانه حمله قلبی است؛ درد بازو،  درد 
شانه و عرق کردن نیز شایع است و در هر 

دو جنس رخ می دهد اما زنان با احتمال بیشتری 
ممکن است از خستگی، تهوع، کمردرد، سرگیجه 
و تپش قلب شکایت کنند. یک بررسی نشان داد 
84 درصد زنان )76 درصد مردان( پیش از بروز 
حمله قلبی عالئم پیشینی )پرودرومال( عالئم 
اولیه هشدار دهنده اولیه مربوط به بیماری قلبی 
)درد قفسه سینه،  بازو، تنگ نفس و خستگی( را 
در طول یک سال پیش از اولین حمله قلبی را 

از خود بروز داده اند.

افسردگی و قلب
 پیوندهای میان روان و قلب را به سختی می توان به 
صورت کمی بیان کرد،  اما اغلب کارشناسان سالمت 
توافق دارند عوامل روانی ممکن است در خطر 
بیماری قلبی دخیل باشند. یکی از قابل توجه ترین 
این عوامل برای زنان افسردگی است. در »بررسی 
سالمت پرستاران« که سال هاست در آمریکا در 
جریان است،  افسردگی با افزایش خطر بیماری 
قلبی مرگبار،  از جمله مرگ قلبی ناگهانی همراهی 
داشت،  حتی پس از آنکه سایر عوامل خطرساز 
مانند فشارخون باال، کلسترول باال، سیگار کشیدن،  
چاقی و تحرک جسمی ناکافی در نظر گرفته شده 
بود. ققط افسردگی نیست که خطر بیماری قلبی را 
می افزاید، حمله قلبی هم باعث افسردگی می شود 
که خود این افسردگی به نوبه خود خطر حمله 

قلبی دوم را افزایش خواهد داد.
یک تاثیر افسردگی این است که باعث می شود 
زن در مراقبت خودش – از لحاظ ورزش کردن، 
اجتناب از سیگار، داشتن رژیم غذایی مناسب و 
مصرف داروها- سهل  انگاری کند. سازوکارهای 
زیستی مستقیمی نیز در این رابطه وجود دارند،  از 
جمله افزایش پاسخ های التهابی و لخته شدن خون.

چه باید کرد؟ اگر از لحاظ عاطفی دوره سختی را 
می گذرانید، سالمت قلبتان یکی از دالیل بسیاری 
است که باید رفتن نزد متخصص بهداشت روانی 
را در نظر داشته باشید. از پزشک خانواده تان 
بخواهید شما را به متخصص مناسب معرفی کند.

داروهایی که ممکن است به آنها نیاز داشته 
باشید یا نداشته باشید

داروهای گروه استاتین ها درمان انتخابی برای 
بهبود میزان کلسترول خون هستند. این داروها 
میزان کلسترول بد )LDL( را کاهش می دهند، 
اندکی میزان کلسترول خوب )HDL( را باال 
می برند و اندکی میزان تری گلیسریدها را کاهش 

می دهند. میزان این کاهش ها به نوع و مقدار 
استاتین مصرفی بستگی دارد. استاتین ها برای 
افرادی که به رغم تغییرات شیوه زندگی میزان 
باال می ماند، یک گزینه  آنها  کلسترول خون 
برای هر کسی  این داروها  اما  درمانی است 
ضروری نیستند و ممکن است باعث عوارض 
جانبی ناراحت کننده ای- به خصوص دردهای 
عضالنی- و در موارد نادری مشکالت کبدی 
شوند. گرچه نشان داده شده این داروها خطر 

مشکالت قلبی-عروقی )از جمله حمالت قلبی 
مرگبار( را در زنانی که قبال دچار بیماری قلبی 
بوده اند، کاهش می دهند، هنوز روشن نیست آیا 
زنان دارای میزان باالی کلسترول بدون نشانه 
بیماری قلبی نیز ممکن است از مصرف این 
داروها سود ببرند یا نه.سایر داروهایی که میزان 
کلسترول را هدف قرار می دهند نیز ممکن است 

در برخی شرایط مناسب باشند.
 چه کار باید کرد؟ با پزشکتان صحبت کنید. 
دارید، یک  باال   LDL اگر تری گلیسرید  و 
گروه دارویی به نام مشتقات اسید فیبریک مانند 
جمفیبروزیل ممکن است به شما کمک کند.

اگر میزان HDL یا کلسترول خوبتان پایین 
داروی  از  استفاده  درمانی  گزینه  یک  است، 
نیاسین است که هم HDL را باال می برد و هم 
LDL و تری گلیسرید را کاهش می دهد. برای 
ایجاد این اثر معموال باید نیاسین با دوزهای 
نسبتا باال به بیمار داده شود و درمان تحت نظر 

متخصص باشد.
مصرف آسپیرین یک عالمت سوال برای زنان 

روزانه  مصرف  شده  داده  نشان  است.  بوده 
آسپیرین خطر اولین حمله قلبی را در مردان 
کاهش می دهد اما »بررسی سالمت زنان« در 
آمریکا نتوانست نتایج مشابهی را در مورد زنان به 
دست دهد. مصرف روزانه آسپیرین به پیشگیری 
از سکته های مغزی ناشی از نرسیدن خون به 
مغز )شایع ترین نوع سکته مغزی( کمک کرد 
و تا حدودی در پیشگیری از حمالت قلبی 
اما در  میان زنان 65 ساله و باالتر موثر بود 
آسپیرین  روزانه  سال، مصرف  زیر 65  زنان 
نسبت به دارونما اثر بیشتری در پیشگیری از 
حمالت قلبی نداشت. روشن است که آسپیرین 
دارویی معجزه آسا  و کامال بدون عارضه هم 
نیست. خونریزی گوارشی و سکته مغزی ناشی 
از خونریزی در رگ های مغز جزو خطرات 

مصرف منظم آسپیرین هستند.
چه کار باید کرد؟ با پزشکتان در مورد خطرات 
و منافع مصرف آسپیرین مشورت کنید. به یاد 
داشته باشید شیوه زندگی سالم می تواند در 
پیشگیری از سکته مغزی و حمله قلبی بسیار 

موثرتر از آسپیرین باشد.

بهبود تشخیص
شیوه استاندارد برای ارزیابی عالئم قلبی گرفتن 
حین  قلب  نوار  همان  یا  الکتروکاردیوگرام 
استراحت و روی تردمیل )تست استرس( است و 
ممکن است در مرحله بعدی آنژیوگرافی رگ های 
کرونری )سرخرگ های تغذیه کننده قلب( انجام 
شود. آنژیوگرافی یک شیوه تصویربرداری با اشعه 
ایکس است که پس از فرستادن سوند یا لوله 
باریکی درون رگ های کرونری قلب و تزریق 
ماده حاجب، می تواند هر نوع انسداد این رگ ها 
را نشان دهد اما نوار قلب ممکن است نتواند 
بیماری قلبی را در زنان تشخیص دهد و حتی 
آنژیوگرافی نیز همان طور که قبال گفتیم ممکن 

است در تشخیص ناتوان بماند.
چه کار باید کرد؟ تست هسته ای تحت استرس 
)تزریق ماده رادیواکتیو درحالی که بیمار روی 
تردمیل در حال فعالیت است و عکسبرداری 
استرس  تحت  اکوکاردیوگرافی  و  قلب(  از 
)تصویربرداری از قلب با امواج مافوق صوت 
به  نسبت  تردمیل(  روی  بیمار  فعالیت  حین 
الکتروکاردیوگرافی یا نوار قلب مطمئن تر هستند 
و بسیاری از مراکز تخصصی این آزمایش ها را 
انجام می دهند. همچنین برخی زنان ممکن است 
نیاز به دو تست دیگر داشته باشند؛ سونوگرافی 
داخل  عروقی که تصاویر سطح مقطع دیواره های 
شریان می گیرد و »بررسی های میزان ذخیره جریان 
خون کرونری« که در آنها میزان افزایش خون در 
این رگ ها در پاسخ به افزایش تقاضا اندازه گیری 
می شود. این دو تست می توانند نشان دهند آیا 
رگ های ذره بینی در قلب مقدار کافی خون به 
ماهیچه قلب می رسانند یا نه. هردوی این تست ها 

ممکن است حین آنژیوگرافی انجام شود.

آخرین کالم
اگر عالئم نگران کننده ای دارید، آن را با پزشکتان 
در میان بگذارید و پیش متخصصی بروید که به 
حرف شما گوش می دهد و نگرانی های شما را 
جدی می گیرد. حتی ممکن است در یک مرکز 
تخصصی قلب بتوانید پزشکی را که متخصص 

سالمت قلب زنان است را پیدا کنید.
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 ترجمه: علی 
نیکویی

یک بررسی درمورد زنان میانسال 
که هر شب بیش از 5 ساعت 

نمی خوابیدند، در طول یک دوره 
10 ساله نشان داد آنها نسبت به 

زنانی که به طور متوسط 8 ساعت در 
شبانه روز می خوابیدند، 30 درصد 

بیشتر در معرض بیماری قلبی بودند

اهدافعوامل خطرساز
200 میلی گرم در دسی لیترکلسترول تام زیر
HDL باالی 50 میلی گرم در دسی لیترکلسترول
LDL زیر 100 میلی گرم در دسی لیترکلسترول
زیر 150 میلی گرم در دسی لیترتری گلیسریدها

 HDL کلسترول تام منهای
)HDL کلسترول بدون(

زیر 130 میلی گرم در دسی لیتر

زیر 120 روی 80فشارخون
)BMI( 18/5تا 24/9شاخص توده بدنی

دور کمر )از سطح ناف اندازه گیری 
می شود(

88/9 سانتی متر یا کمتر

ورزش )با شدت متوسط، مانند 
پیاده روی تند(

30 دقیقه در روز

کمتر از 2/3گرم در روز )حدود یک قاشق مصرف سدیم )نمک(
چای خوری نمک(

جدول اهداف پیشگیری بیماری قلبی برای زنان

خواب و قلب
خواب بد با فشارخون باال، تصلب شرائین، نارسایی قلبی، حمله قلبی، سکته مغزی، 
دیابت و چاقی ارتباط دارد. یک بررسی درمورد زنان میانسال که هر شب بیش از 5 
ساعت نمی خوابیدند، در طول یک دوره 10 ساله نشان داد آنها نسبت به زنانی که به 
طور متوسط 8 ساعت در شبانه روز می خوابیدند، 30 درصد بیشتر در معرض بیماری 
قلبی بودند.خواب ناکافی همچنین با رسوب کلسیم در عروق کرونری قلب که یک 

بخش تشکیل دهنده پالک تصلب شرائین، است، ارتباط دارد.
یک خطر قلبی-عروقی دیگر یک مشکل تنفسی مختل کننده خواب به نام »قطع تنفس 
حین خواب« )sleep apnea( است که میزان چند شاخص التهابی در خون )شامل 
CRP، اینترلوکین 6، فاکتور نکروز تومور- آلفا و دیگر شاخص ها( درنتیجه خواب 

ناکافی افزایش می یابد.
چه کار باید کرد؟ سعی کنید 7 تا 8 ساعت در شب بخوابید. اگر خواب شما به طور 
مزمن مختل شده یا ناکافی است یا اغلب حین روز احساس خواب آلودگی می کنید، با 

پزشک عمومی تان در این مورد مشورت کنید.

ارزیابی خطر
کارشناسان برای سال های بسیار برای ارزیابی خطر ابتال به بیماری قلبی به داده های 
به دست آمده از یک بررسی مشهور به نام »بررسی قلب فرامینگهام« اتکا می کردند 
که خطر دچار شدن به حمله قلبی را 10 سال آینده با در نظر گرفتن سن، جنسیت، 
سیگار کشیدن،  میزان کلسترول و فشارخون تخمین می زند. یک معیار اندازه گیری به 
نام »نمره خطر رینولدز« که عالوه بر اینها، اندازه گیری با حساسیت باالی CRP خون 
یا hsCRP و سابقه خانوادگی را نیز در نظر می گیرد، به خصوص در مورد حمالت 
قلبی در زنان، توانایی پیش بینی را بهبود بخشید است. در یک بررسی مدل رینولدز، 
نیمی از زنانی که بر اساس مدل فرامینگهام خطر حمله قلبی در آنها بینابینی ارزیابی 
شده بود، با مدل رینولدز در رده های با خطر باالتر یا پایین تر طبقه بندی دوباره شدند.
www.،چه کار باید کرد؟ پس از محاسبه نمره خطر حمله قلبی برحسب مدل فرامینگهام
health.harvard.edu/heartrisk. اگر میزان خطر شما در حد متوسط – 5 تا 20 
درصد بود- انجام آزمایش hsCRP را در نظر داشته باشید، سپس موقعیت تان را با 

مدل جدید رینولدز www.reynoldsriskscore.org. ارزیابی دوباره کنید.

نشوند. حمالت قلبی در مردان معموال ناشی از 
پارگی پالکهای شریانی است که باعث میشود 
در محل پالک لختهای تشکیل شده و جریان 
خون در شریان متوقف شود. زنان با احتمال 
بیشتری نسبت به مردان ممکن است دچار بیماری 
عروق کوچک )میکروواسکولر( باشند؛ به این 
معنا شاخههای ریز و میکروسکوپی شریانهای 
کرونری )شریانهای تغذیهکننده قلب( تنگ و 
باریک شوند. این رگهای میکروسکوپی که 
آنقدر کوچک هستند که با آنژیوگرافی دیده 
نمیشوند، عضله قلب را تغذیه میکنند و آن را 
سالم نگه میدارند. حتی هنگامی که شریانهای 
رگهای  بیماری  هستند،  باز  کرونری  اصلی 
میکروسکوپی ممکن است رسیدن اکسیژن به 
قلب را محدود کنند و باعث درد قلبی و سایر 

شما ممکن است با توجه به میزان خطری که با 
آن مواجه هستید، دارو هم برایتان تجویز کند.

نقش التهابنقش التهاب
کلسترول تنها شاخص خطر بیماری قلبی نیست. 
شواهد موجود نشان میدهد  التهاب هم در ایجاد 
پالکهای شریانی مسدودکننده نقش دارد. امروزه 
به پروتئین واکنشی  )CRP-C(  مادهای که در 
بدن در پاسخ به عفونت و التهاب ایجاد میشود،
توجه زیادی شده است. اکنون یک آزمایش برای 
CRP های خونی وجود دارد کهCRP های خونی وجود دارد کهCRP تعیین التهاب رگ

hsCRPبا حساسیت باال یا hsCRPبا حساسیت باال یا hsCRP نامیده میشود.
بررسیها نشان دادهاند زنانی که hsCRP باال 
دارند، با احتمال دو برابر بیشتر نسبت به افرادی 
LDLکلسترول بد یا LDLکلسترول بد یا LDL باال دارند، به علت حمله 

یا باالتر برسد، پزشکتان ممکن است برایتان دارو، 
معموال یک داروی ادرارآور تیازیدی، تجویز کند.

نیاز به ورزشنیاز به ورزش
50بیش از 50بیش از 50 سال پژوهش نشان داده هر چه شما از 
لحاظ جسمی فعالتر باشید، خطر ابتال به بیماری 
قلبی در شما کاهش مییابد. در یک بررسی 
در زنان پس از سن یائسگی در خطر بیماری 
قلبی- عروقی، زنانی که آمادگی بدنی داشتند 
8توانستند با سرعت 8توانستند با سرعت 8 کیلومتر در ساعت به  )می
طور آهسته بدوند یا یک فعالیت جسمی معادل 
آن را انجام دهند( نسبت به افرادی که آمادگی 
بدنی نداشتند، - بدون توجه وزنشان- میزان 

کمتری از حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ
به این علت داشتند.

ورزش باعث تشدید بسیاری از تغییرات 
مفید در قلب و شریانهای کرونر می

آنتی فعالیت  افزایش  جمله  از 
)ضداکسیداسیون( و بهبود کارد آندوتلیوم 

)سلولهایی که پوشش درونی رگ
تشکیل میدهند(. ورزش می

HDL را باال ببرد و میزان تری
خون را پایین بیاورد؛

بهخصوص برای سالمت قلب زنان 
اهمیت دارند. ورزش همچنین 
به تسکین استرس روانی- یک 
عامل خطرساز برای فشارخون 
باال و بنابراین مشکالت قلبی- کمک 

میکند.
ورزش کردن- پس   چهکار باید کرد؟

از سیگار نکشیدن- احتماال مهم
منفردی است که خطر ابتال به بیماری قلبی 

را کاهش میدهد.

تفاوتتفاوتها در عالئمها در عالئم
هم زنان و هم مردان ممکن است دچار آنژین 

ها در عالئم
هم زنان و هم مردان ممکن است دچار آنژین 

ها در عالئم

صدری شوند که نشانه کالسیک بیماری 
قلبی است و باعث درد قفسه

کردن، احساس تهوع و سایر عالئم می
اما زنان با احتمال بیشتری ممکن است 
عالئم بیماری قلبی به صورتی غیرمعمول 
را گزارش دهند، مثل یک ناراحتی کلی،
احساس فرسودگی یا تنگی نفس که  هنگام 
استرس یا حین انجام کارهای معمول روزانه 
رخ میدهند. زنان همچنین با احتمال بیشتری 
ممکن است دچار »آنژین پرینزمتال« شوند
که هنگام استراحت )معموال در شب( رخ 

میدهد و ناشی از اسپاسم یا تنگ
شریان کرونر است. هم در مردان و هم 

در زنان، احساس درد یا فشار در قفسه
اولین نشانه حمله قلبی است؛ درد بازو،

شانه و عرق کردن نیز شایع است و در هر 



واقعیت هایی درباره مغز

مغز،اپیژنتیکونسلنفرینشده

صدها سال است که بشر معتقد است هر فردی 
نه تنها مشخصات فیزیکی و مشخصات صورت 
را از اجداد خود به ارث می برد، بلکه خوشبختی 
و بدبختی را نیز به همان گونه به ارث می برد. 
این عقیده که ما نفرین فامیلی را به ارث می بریم 
همیشه در تاریخ اسطوره شناسی انسان نقش 
مهمی داشته. در چند ساله اخیر، روان شناسان 
با استفاده از روش های علمی شروع به بررسی 
نقش صدمات تاریخی به اجداد ما کرده اند و 
اینکه این صدمات چگونه می تواند اثر منفی 
بر نسل های بعدی داشته باشد؟ این پژوهش ها 
آمریکایی  برده های  فرزندان  بررسی  شامل 
جانباختگان  بعدی  نسل های  آفریقایی تبار، 
حمله اتمی هیروشیما، فرزندان نسل کشی در 
روواندا و همچنین فرزندان کشته شدگان حمله 

۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا بوده است.

زمینه  در  پژوهشگران  برجسته ترین  از  یکی 
بعدی«،  نسل  به  نسلی  از  صدمات  »وراثت 
خانم »ماریا بریوهارت« از دانشگاه نیومکزیکو 
آمریکاست. او از اعضای قبیله »الکوتا«، یکی از 
قبایل سرخپوستان آمریکاست. پژوهش او روی 
»کشتار قبیله الکوتا« در سال ۱۸۹۰ میالدی توسط 
ارتش آمریکا و آثار آن روی نسل های بعدی 
در این قبیله است. نتایج پژوهش های او  نشان 
داده به دلیل همان کشتار، حتی تا امروز، میزان 
افسردگی، خودآزاری های رفتاری و خشم در 
افراد قبیله دیده می شود. حتی میزان سکته های 
مغزی و قلبی به رغم رسیدگی های بهداشتی، 
هنوز 2 برابر افراد دیگر در آمریکاست. میزان 

خودکشی هم به همین میزان باالتر است.
ایالتی  دانشگاه  از  دیگروی«  پروفسور »جوی 
بردگی  )نشانگان  خود  کتاب  در  پورتلند، 
 post traumatic slave صدمات  از  بعد 
آمریکاییان  بردگی  تاریخچه   )syndrome

آفریقایی تبار را که ۳۳۹ سال تحت شکنجه ها و 
تجاوز قرار گرفته بودند بررسی کرده است. به 
عقیده او، با این صدمات هیچ وقت رفتار درستی از 
طرف جامعه صورت نگرفته و همچنان تا امروز 
و ناخودآگاه آثار آن باقی مانده است. به عنوان مثال 
حتی در جوامع سیاهپوستان، رنگ سیاه  پوست 
نمایانگر ارزش پایین تر اجتماعی است. مادران 
به موفقیت های کودکان خود توجهی ندارند و 
کودکان را تشویق نمی کنند چون در گذشته، 
برده های باهوش تر و باقابلیت تر، زودتر از خانواده 

جدا می شدند و  فروش می رفتند.
چرا چنین است و حتی صدها سال بعد از صدمات 
و آزارها، نسل های بعدی دچار اختالالت روانی 

و جسمی بیشتر هستند؟
هنگامی که کشتار، گرسنگی و آزارهای جسمی و 
روانی رخ می دهد،  فقط روی روح و رفتار فرد 
اثر نمی کند، بلکه باعث تغییرات عمیق سلول های 
بدن می شود. این صدمات باعث تغییر کدهای 

ژنتیکی نمی شود، بلکه باالتر از آن باعث تغییر 
مولکول هایی می شود که عملکرد و بیان ژن ها را 
کنترل می کنند. این سیستم کنترل ژن ها، »اپی ژنتیک 

epigenetic « نامیده می شود.
آثار صدمات گذشته روی اپی ژنتیک، اولین بار 
در کودکان هلندی گزارش شد که در سال های 
۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵ میالدی به علت محاصره رژیم 
نازی آلمان ها، داخل رحم مادر با گرسنگی مواجه 
شده بودند. این کودکان »گرسنگان زمستان« نام 
گرفتند و در زمان بزرگسالی بیشتر از کودکان 
دیگر دچار چاقی، مرض قند و بیماری های قلب 

و عروق شدند.
از  گروهی  می کند؟  عمل  چگونه  اپی ژنتیک 
مولکول های »متیل methyl« هنگامی که روی 
ژن ها می نشینند، باعث مهار بعضی ژن ها می شوند. 
در این کودکان استرس باعث کمبود »مولکول های 
»متیل« شده و ژن های بیماری زا را فعال تر کرده و 
منجر به بیماری های مختلف شده است. با اینکه 

مادر دچار استرس گرسنگی شده بود، کاهش 
»متیل ها« در کودک هم باعث بیماری شد.

آثار اپی ژنتیک فقط محدود به مولکول های »متیل« 
کروموزوم ها  اجزای  می تواند  بلکه  نمی شود، 
)کروماتین(، پروتتین هایی که کروموزوم ها به 
دور آن می پیچند )هیستون ها( و تولید هر نوع 

پروتئینی را تحت تاثیر قرار دهد.
بروس مک ایون از دانشگاه راکفلر نیویورک، 
و  اعتیاد  فقر،  اثر  در  را  اپی ژنتیک  تغییرات 
است.  کرده  بررسی  خشونت های خانوادگی 
نتایج پژوهش های او نشان داده استرس باعث 
غدد  از  کورتیزول  هورمون  ترشح  تشدید 
باعث  این هورمون سپس  فوق کلیه می شود. 
)مسوول  هیپوکامپ  منطقه  عملکرد  اختالل 
حافظه کوتاه مدت در مغز( می شود و این افراد 
دچار فراموشی و رفتارهای غیرطبیعی می شوند. 
کورتیزول همچنین روی ناحیه آمیگداال )منطقه 
درک ترس در مغز( اثر می کند و این افراد دچار 

ترس و اضطراب دائم می شوند. پژوهشگران 
دانشگاه دوک در کارولینای شمالی نشان داده اند 
استرس مزمن و قرار گرفتن مقابل صداهای 
شدید و خشونت های متعدد باعث ازدیاد اتصال 
مولکول های »متیل« به ژن انتقال دهنده سروتونین 
می شود و این افراد دچار افسردگی و واکنش های 

غیرطبیعی جنگ و گریز می شوند.
آیا این تغییرات اپی ژنتیکی به نسل های بعدی 

منتقل می شود؟
واشنگتن،  دولتی  دانشگاه  از  اسکینر  مایکل 
گزارش کرده تغییرات اپی ژنتیکی در گیاهان، 
حشرات، پرندگان، جوندگان و انسان دیده شده 
است. در جوندگان، این تغییرات در ۱۰ نسل 
بعد هم  بعدی و در گیاهان در صدها نسل 

باقی می ماند.
در یک پژوهش، اسکینر چند جنین حیوانات 
جونده را در معرض سم های محیطی)بی پی آ مواد 
پالستیکی، د.د.ت که نوعی حشره کش است و 
سوخت موتور جت( قرار داد و این جوندگان 
به علت این سموم دچار تغییرات اپی ژنتیک و 
درنتیجه نواقص مادرزادی شدند. جالب اینکه 
۴ نسل متوالی همان جوندگان، در حالی که 
در معرض هیچ سمی قرار نگرفته بودند هنوز 
همان نقص ها و بیماری ها را نشان دادند. این 
مشاهده نشان داد تغییرات اپی ژنتیکی می تواند 

برای نسل ها باقی بماند.
پژوهش های بروس مک ایون نشان داده هر چه 
شدت خشونت در مورد کودکان بیشتر باشد، 
تغییرات اپی ژنتیک روی هیپوکامپ، آمیگدال و 
حتی لوب پیشانی )محل عملکردهای شناختی 
مغز( شدیدتر خواهد بود و فرد را در بزرگسالی 
مستعد بیماری های مختلف مغزی می کند و این 
مساله حتی می تواند به نسل های بعدی منتقل شود.

به گفته مک ایون، اگرچه ما نمی توانیم ساعت 
را به عقب برگردانیم و تغییرات اپی ژنتیک را 
متوقف کنیم، با انعطاف پذیری و برخورد درست 
و جلوگیری از خشونت ها و صدمات به کودکان 
می توانیم از تغییرات بیشتر اپی ژنتیک و صدمه 

بیشتر به نسل های بعدی جلوگیری کنیم.

حاضر  حال  در 
نوع  حدود 2۸۸ 
مختلف  سم 
توسط کشاورزان 
مصرف  کشور 
می شود که حدود ۹۵ درصد آنها 
وارداتی هستند. آفات و بیماری های 
گیاهی علیه محصوالت کشاورزی، 
تا ۳۰ درصد محصوالت را از بین 
می برند ولی با توجه به ساختار سنتی 
کشاورزی کشور استفاده وسیع از 
سموم علیه آفات در شرایط فعلی 
سرانه سموم  است.  اجتناب ناپذیر 
مصرفی در ایران حدود ۴۰۰ گرم و 
در اروپا تنها ۷۰ گرم است. استفاده 
از این میزان سم ضمن ایجاد مقاومت 
در آفات و در نتیجه ضرورت افزایش 
روزافزون حجم سموم مصرفی و 
همچنین استفاده از سموم شیمیایی 
بروز  در  خطرناک تر  و  قوی تر 
بیماری های مختلف به ویژه سرطان ها 
نقش بارزی دارد. براساس برآوردها، 
حدود نیمی از موارد ابتال به سرطان 
در کشور مستقیم و غیرمستقیم ناشی 
از کاربرد سموم شیمیایی در بخش 
کشاورزی است. با وارد شدن سموم 
به آب و خاک و محیط زیست زندگی 
هزاران گونه مختلف مثل پرندگان و 
ماهی ها و به ویژه حشراتی از جمله 
پروانه ها و زنبورهای عسل نیز در 

معرض تهدید قرار می گیرند.
سموم شیمیایی با تاثیر بر سیستم 
عصبی حشرات به انقراض بسیاری 
از گونه ها و کاهش شدید جمعیت 
حشرات دیگر منجر شده و متاسفانه 
تحقیقات انجام شده بیانگر شباهت 
سیستم عصبی انسان به حشرات است 
که تحت تاثیر سموم شیمیایی قرار 
می گیرد که در واقع در کاهش سطح 
تحمل و شیوع روزافزون بیماری های 
عصبی و روانی در جامعه نیز کامال 

محسوس است..

سرانهباالیمصرف
سمومدرکشاورزی

 دکتر مسعود 
توحیدفر

عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید 

بهشتی

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب

هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48 شامره در سال( 240,000   

تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کرس 10 درصد تخفیف(،   

مبلغ 220 هزار تومان در وجه نرشیه »سالمت« به شامره كارت 

5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز 
منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به همراه نام و نشانی و   

کدپستی ده رقمی به تلفن 76 79 10 26 اعالم منایید. اصل فیش 

بانکی يا كد پيگريي را تا پایان دوره اشرتاک نزد خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان اسفند 97  است.  

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  

امورمشترکین:26151485
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گفت و گو با دکتر منصور 
نصیری کاشانی استاد مرکز 
تحقیقات بیماری های پوست 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

لوازم آرایش
بااصالت بخرید

بررسی های انجام  شده نشان می دهد وجود مواد 
شیمیایی در لوازم آرایشی و عطرهای غیرمجاز وجود 
دارد که استفاده مدام از آنها باعث می شود ترکیب های 

مضر جذب بدن شوند و این اتفاق می تواند در 
بلندمدت عارضه های متعددی ایجاد  کند...  صفحه 31

گفت وگو با دکتر حسین 
بابازاده  مقدم، مدیرعامل 
»موسسه خیریه زندگی 

خوب«

رویش جوانه های 
امید در حاشیه شهر

شاید بسیاری از ما تجربه زندگی در حاشیه 
 شهرها را نداشته باشیم و حتی تصور اینکه 

بخواهیم روزی در این مناطق زندگی کنیم تجربه 
سختی باشد ولی هستند افرادی که همت خود 
را برای ارائه خدمات به مردم این مناطق جزم 

کرده اند و حتی با راه اندازی موسسه ای خیریه 
سعی در کاهش آسیب های اجتماعی این نقاط 

دارند... صفحه13

آشنایی با مهم ترین آالینده های 
هوا و تاثیر آنها بر سالمت انسان

آلودگی هـوا
 قاتل خاموش
صفحه19 www.saسال چهاردهم  شماره 687  شنبه  14 مهر 1397  32 صفحه  4500 تومان lamat . i r2 صفحه

به بهانه 460 مورد مسمومیت با الکل در استان های 
هرمزگان، خراسان شمالی، البرز و...

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

شاید شما هم درباره تاثیر مصرف روزانه مقدار کم 
آسپیرین برای پیشگیری از مشکالت قلبی شنیده 

باشید. از آنجایی که آسپیرین دارویی است که 
احتماال گاه به گاه بدون ایجاد عارضه جدی مصرف 
می شود و تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد، ممکن 

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

بی شک یکی از قدیمی ترین خوراک های بشر در 
طول تاریخ تخم مرغ است. جالب است بدانید این 

ماده غذایی مفید و پر خاصیت حتی قبل از اینکه 
ما پا به این عرصه خاکی بگذاریم، وجود داشته 
است. در حقیقت، تخم مرغ نقش بسیار گرانبها و 
ارزشمندی در مراحل اولیه توسعه انسانی دارد 

و این تاثیرات شگفت انگیز و قابل توجه تا امروز 
ادامه پیدا کرده است... صفحه24

جایزه نوبل پزشکی سال 2018 میالدی برای کشف 
معالجات سرطان پیشرفته پوست که می تواند 

مرگبار باشد به پروفسور جیمز پی آلیسون از آمریکا 
و پروفسور تاسوکو هونجو از ژاپن تعلق گرفت. 

به گفته آکادمی علوم سوئد به عنوان اعطا کننده این 
جایزه، شیوه ایمنی درمانی آنها باعث انقالبی در 
درمان سرطان شد. این دو پژوهشگر به کشفیاتی 

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

صفحه های 7، 12، 16، 27 و 31 
 آرشیو سالمت

درخواست قادر میزباني 
بهترین دوچرخه سوار ایران 

از مسووالن

از دوچرخه سواري 
خجالت نكشید 

هر سال تا حرف از آلوده بودن هوا و داشتن 
آسمان آبي و پاك مي شود، خیلي ها یاد دوچرخه 

و دوچرخه سواري مي افتند... صفحه 6

اما و اگر های مشق شب در گفت وگو با روان شناسان و 
روان پزشكان کودک و نوجوان 

مهارت های زندگی
به جای مشق شب

صفحه20-21

آشنایی با مهم 
هوا و تاثیر آنها بر سالمت انسان

آلودگی هـوا
 قاتل خاموش

تلفنسفارش:26151485

345 جلد تاکنون منترش شده است بیش از 000
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راهنمایی برای والدینی که کودک وسواسی دارند

وسواس در کودکی

باورها و حس والدین نسبت به فرزندانشان به آنها منتقل می شود

نقش زدن بر ذهن و روان فرزند 

است که  آزاردهنده  اختالل  وسواس یک 
زندگی برخی کودکان را تحت الشعاع قرار 
می دهد. وسواس های فکری تصاویر ذهنی و 
افکار تکرارشونده ای هستند که ناخواسته به 
ذهن کودک وارد می شوند و به رغم تالش او 
برای رها شدن از آنها، با سماجت همان جا 
باقی می مانند و او را می ترسانند. وسواس های 
عملی هم رفتارهای تکراری هستند که کودک 
در پاسخ به این افکار انجام می دهد تا به 
این وسیله از اضطراب و دلهره نجات یابد. 
رابطه  که  نیست  این طور  هم  همیشه  البته 
میان وسواس و اجبار مشاهده شده، واضح 
باشد، مثال ممکن است کودکی فکر کند 
اگر همیشه با پای راست راه  رفتن را آغاز 
نکند، کسی را که دوست دارد، می میرد. 

وسواس در کودکان به اشکال پیچیده ای بروز 
می کند بنابراین آشنایی والدین با عالئم وسواس 
در کودک می تواند به تشخیص زودتر و اقدام 
سریع تر برای درمان کمک کند. در ادامه با 
نشانه های وسواس در کودکان آشنا می شوید.

افکار وسواسی در کودکان اغلب 
چه محتوایی دارد؟

کودکان معموال درباره رخ دادن اتفاق بد و ناگوار 
افکار وسواسی پیدا می کنند. تکرار کردن کلمات 
یا عبارات، مرتب کردن اشیاء به روش خاص 
مانند مرتب کردن لباس ها به ترتیب رنگ، تمیز 
کردن بیش از حد، بررسی کردن های تکراری، 
شستن مرتب دست ها، کندن مو یا پوست، انبار 
کردن بی دلیل وسایل و اشیاء و مقاومت در برابر 
دور انداختن آنها و نگرانی مفرط از آسیب زدن 
به خود یا دیگران، افکار وسواسی دیگری هستند 
که ذهن کودک را اشغال می کنند. اغلب کودکان 
وسواسی به مرور به این باور می رسند که اگر 
این افکار را رها کنند بالیی سرشان می آید و 
آنچه که آنها را تا به حال مصون نگه داشته، 
وجود همین افکار و تکرار آنها بوده بنابراین 
با وجود آزاردهنده و وقت گیر بودن این افکار، 

آنها را نگه می دارند.

چه کودکانی بیشتر در معرض خطر 
هستند؟

کودکانی که در محیط های پرتنش زندگی 
دعواهای  معرض  در  مثال  می کنند، 
خانوادگی هستند یا والدین سختگیر با 
سطح توقع باال دارند، بیشتر در معرض 
وسواسی شدن هستند. کودکانی که دچار 
مصیبت های بزرگ مثل وقوع سیل و زلزله یا 
از دست دادن والدین شان  شده یا با تغییرات 
مهمی مثل مهاجرت مواجه می شوند نیز 
ممکن است دچار وسواس شوند. وراثت 
و نابهنجاری کارکرد سیستم عصبی را نیز 
دخیل  کودکان  در  اختالل  این  بروز  در 

دانسته اند، به طوری که اگر والدین کودکی 
دچار وسواس باشند، ۴ تا ۸ درصد احتمال دارد 
که این اختالل را به  فرزندشان انتقال دهند. 

چگونه به وجود وسواس در 
فرزندمان شک کنیم؟

کودکانی که دچار وسواس می شوند معموال 
رفتاری را تکرار می کنند حتی اگر تکرار آن 
یا بسیار وقت گیر  بزند  آنها آسیب  به  رفتار 
باشد، مثال کودکی که وسواس تمیزی دارد 
ممکن است ساعت ها دستش را بشوید تا جایی 
که دستش دچار التهاب و سوزش شود اما 

همچنان این کار را تکرار می کند. 

وسواس در کودکان باید به سرعت 
شناسایی و درمان شود

وسواس، به عزت نفس و خودباوری کودک 
آسیب می زند و کار به جایی می رسد که به 
مرور، خانواده و اطرافیان، کودک وسواسی را به 
عنوان یک فرد مزاحم و آزاردهنده می شناسند. 
کودکی که مدت زیادی را با وسواس سپری 
کرده باشد دوران مهمی از رشد خود را از 
دست داده چون به جای اینکه در هر مرحله ای 
از رشد خود مهارت های متفاوتی به دست 
آورد، تمام وقت و انرژی اش را صرف افکار 

و اعمال وسواسی اش کرده است.
ترس،  ایجاد  باعث  این، وسواس  بر  عالوه 
استرس، خواب ناکافی، افسردگی، احساس 
مشکالت  بی قراری،  شرمندگی،  و  خجالت 
اجتماعی، میل به تنها بودن، کندی در انجام 
می شود.  تحصیلی  افت  درنتیجه  و  تکالیف 

مکان هایی  از  بسیاری  در  وسواسی  کودک 
و  تجربه اندوزی  مشغول  دیگر  کودکان  که 
ناراحتی  بازی هستند، احساس بی قراری و 
می کند و طبعا از بسیاری از تجربیات محروم 
می شود یا توسط همساالن خود مورد تمسخر 

قرار می گیرد.

از دست والدین چه کاری 
برمی آید؟

اولین و مهم ترین نکته ای که والدین باید به 
این است که کودک  باشند  آن توجه داشته 
بی تقصیر است. بنابراین باید دست از انتقاد 
کردن او بردارند و حمایتش کنند. حواسمان 
باشد بیشتر کودکانی که احساس اجبار درونی 
به شیوه ای خاص  برای فکر و عمل کردن 
را تجربه می کنند، می دانند فکر و عمل آنها 
عجیب و غیرعادی است، در نتیجه مدت ها 
سعی کرده اند رفتارشان را از دیگران پنهان 
کنند و مدت ها به طور مخفیانه این کارها را 
بر  اینکه  از  حاضر  درحال  و  داده اند  انجام 
ناراحت  ندارند  کنترل  اعمال خود  و  افکار 
بنابراین  شده اند.  خسته  و  کالفه  و  هستند 

هر چقدر درمان این اختالل بیشتر به تعویق 
بیفتد، نشانه های بیماری بیشتر گسترش پیدا 
می کند و زندگی کودک را بیشتر تحت تاثیر 
مدت هاست   وسواسی  کودک  می دهد.  قرار 
به خاطر مشکلش مورد تمسخر و انتقاد قرار 
گرفته و اعتمادبه نفسش را از دست داده است. 
را  آگاهی های خود  کنند  باید سعی  والدین 

در زمینه نوع بیماری فرزندشان باال ببرند و 
انتظارات و خواسته هایی در حد توان کودک 
از او داشته باشند. والدین باید اول به کودک 
خود نزدیک و وارد دنیای درونی او شوند 
تا افکار او را بشناسند. یک خانه پرتنش و 
پراضطراب هرگز نمی تواند به کودک کمک 
کند تا با نگرانی و تشویش ناشی از مشکلش 

مقابله کند. بنابراین یکی از وظایف والدین، 
ایجاد محیط امن برای کودک است. 

اگر به اختالل وسواس در فرزندتان شک دارید، 
بهتر است برای تشخیص درست و درمان از 

یک روان شناس کودک کمک بگیرید. 
روان شناسان معموال از روش های رفتاردرمانی 
برای درمان کودکان مبتال به وسواس کمک 

می گیرند. 
بر  را  خود  روش های  که  رفتاردرمانگران 
کرده اند  استوار  شناخت درمانی  دیدگاه  پایه 
کودکان  در  وسواس  اختالل  درمان  برای 
سعی می کنند ابتدا به کودک بیاموزند چگونه 
می تواند احساسات و افکارش را درباره فکر 
و عملی که انجام می دهد، تغییر دهد. برای 
مثال، اگر کودکی وسواس دست شستن دارد، 
از او می خواهند دست هایش را کثیف کند )مثال 
گل آلود، چرب، خمیری، ماسه ای و...( و سعی 
کند بدون اینکه چند بار دست هایش را بشوید 
به بازی خود ادامه دهد و مانند کودکان دیگر، 

فقط در انتهای بازی دستش را بشوید. 
در این روش، تغییر نگرش کودک درباره کثیفی 
و آلودگی مدنظر است و به کودک کمک می شود 
که به خود بقبوالند خمیر نوعی وسیله بازی 
برای کودکان است که از مواد بهداشتی درست 
شده و لزومی ندارد حین خمیربازی چند بار 
اغلب روش های  در  بشوید.  را  دست هایش 
درمان رفتاری، اعضای خانواده هم درگیر حل 
مشکل می شوند و این بهترین شیوه درمان برای 

این کودکان محسوب می شود.

بچه ها از بدو تولد در حال 
آموزش هستند و هر آنچه 
را مي بینند و حس مي کنند 
در ذهنشان ثبت خواهند کرد 
اما آنچه والدین از کودک احساس مي کنند 
هم به کودک منتقل می شود، مثال اگر فکر 
کنند فرزندشان دست و پا چلفتي، تنبل، ترسو، 
بدجنس و... است حتما این گونه افکار به خود 
کودک هم منتقل مي شود و برعکس اگر به 
نظرشان بیاید او زیبا، باهوش، توانا یا مستقل 
است نیز حتما فرزندشان با همین باور بزرگ 

مي شود. 
در واقع کودکان همیشه سعي مي کنند رفتارهایي 
بر اساس الگوهایي که از والدین شان مي گیرند 
داشته باشند اما چگونه مي توان به گونه اي با 
کودکان رفتار کرد که بتوانند به توانایي هاي خود 
ایمان داشته باشند؟ در این خصوص با شیرین 
کاکاوند، روان شناس بالیني گفت وگو کرده ایم.

تربیت  در  والدین  گاهي  چرا   :
فرزندانشان سردرگم مي شوند؟

تربیت کودکان در حال حاضر نسبت به قبل 
سخت تر شده چون خانواده ها سعي مي کنند از 
به کار بردن روش هاي تربیتي مستبدانه گذشته 
خودداري و به نوعي روش هایي مبني بر دموکراسي 
را انتخاب کنند. این تغییر منجر به سردرگم شدن 
والدین شده چون نمي دانند چگونه مي توانند 
عالوه بر آزاد گذاشتن کودک رفتار قاطعانه اي 
هم با او داشته باشند. این سردرگمي باعث شده 
آنها ندانند واقعا چگونه باید با فرزندانشان رفتار 
کنند. انتخاب کلمات و واکنش هاي ما در برخورد 
با فرزندان مان بسیار مهم است چون عزت نفس 
کودک از بدو تولد شروع به شکل گیري مي کند و 
احترام و ارزش به خود از همان کودکي آموخته 
مي شود. در بسیاري موارد والدین همان گونه با 
فرزندان شان رفتار مي کنند که پدر و مادر هاشان 

با آنها رفتار کرده اند. 

: والدین چگونه مي توانند نقش خود 
را درست ایفا کنند؟

ایفاي نقش والدین هم مانند هر نقش دیگري 
مثل معلم، مهندس، پزشک و... شدن به کسب 
تخصص نیاز دارد، در صورتي که اغلب پدر و 
مادرها بدون کسب هیچ آموزشي بچه دار مي شوند. 
رفتارهاي والدین از روي ناآگاهي تاثیرات بسیار 
مخربي بر آینده فرزندان شان دارد، مثال سرزنش 
کردن پدر و مادرها باعث مي شود کودکان همان 
حس را در خود پرورش دهند. وقتي به فرزندمان 
مي گوییم: »چقدر تنبل هستي یا نمي تواني نمره 
خوبي بگیري، آخرش هم هیچ چیزي نمي شوي 
و...« در واقع »تفکر ایستا« را به جاي »تفکر پویا« 
به او آموزش مي دهیم. به این ترتیب خالقیت و 

»احساس ارزشمندي« را از او مي گیریم. 
: احساس ارزشمندي چه کمکي به 

فرد مي کند؟

»سازه  ارزشمندي  احساس  روان شناسي  در 
روان شناختي« محسوب می شود. در واقع سالمت 
روان هر فرد برمبناي عزت نفس او شکل مي گیرد. 
وقتي ما بدانیم موجود ارزشمندي نیستیم و به 
خودمان احترام نگذاریم، نمي توانیم به دیگران هم 
احترام بگذاریم. وقتي خودمان را دوست نداشته 
باشیم، نمي توانیم دیگران را دوست بداریم یا اگر 
خودمان را حقیر بدانیم دیگران را هم مسخره 
مي کنیم و... افرادي که خودشان را دوست ندارند 
چون عزت نفس پاییني دارند و سالمت روان کافي 
ندارند نمي توانند آن گونه که باید دیگران را دوست 
بدارند. هرچند به ظاهر افراد مهرباني باشند ولي 
روش مهرباني کردن آنها درست نیست و دیر یا 
زود خودشان یا طرف مقابل را خسته مي کنند. 
: آیا گفتن الفاظ خوب و مثبت به 

کودک کافي است؟
پایه هاي سالمت روان از کودکي شکل مي گیرد و 

مبناي آن هم درون خانه پي ریزي مي شود ولي اگر 
ما فقط به فرزندمان الفاظ مثبتي را القا کنیم باعث 
نمي شود عزت نفس او شکل بگیرد. بسیاري از 
والدین هم با احترام با فرزندشان برخورد مي کنند 
اما این موضوع به تنهایي باعث نمي شود آنها 
عزت نفس داشته باشند. به کار بردن الفاظ خوب 
و مثبت بسیار الزامي است ولي به تنهایي نمي تواند 
در شکل دهي عزت نفس فرزندان موثر واقع شود. 
در واقع عالوه بر به کار بردن کلمات مثبت در 
ارتباط با فرزندان اقدام عملي هم الزامي است. 
: پایه هاي عزت نفس چگونه شکل 

مي گیرد؟
و  مالمت  را  خود  فرزندان  والدین  وقتي 
سرزنش نمي کنند، آنها را به خاطر شکست ها و 
ضعف هایشان تحقیر و تنبیه نمي کنند و به آنها یاد 
مي دهند وقتي چیزي خراب شد حتما مي توانند با 
تالش بیشتر آن را درست کنند و دوباره بسازند و 

باعث مي شوند کودک باور کند توانایي انجام کارها 
را دارد. این »تفکر پویا« برخالف »تفکر ایستا« 
باعث پرورش خالقیت و باور کودک مي شود. 
همچنین کودک ایمان خواهد داشت که توانایي 
رسیدن به موفقیت را دارد. این تفکر از دوران 
کودکي در فرد به وجود مي آید. افرادي که تفکر 
پویا نداشته باشند فکر مي کنند افراد موثري نیستند 
و نمي توانند به تنهایي کاري از پیش ببرند و از پس 
کارهاي خود بربیایند. در نتیجه این احساس ضعف 
در مواجهه با مشکالت نمود بیشتري پیدا مي کند. 
: نداشتن تفکر پویا چه مشکالتي به 

دنبال دارد؟
افرادي که تفکر پویا نداشته باشند نسبت به اطرافیان 
خود بدبین مي شوند. آنها در کودکي مسوولیتي 
نداشته و همیشه همه چیز در اختیارشان بوده، 
درنتیجه یاد نمي گیرند هنگام حل مشکالت و 
مواجهه با سختي ها چگونه باید رفتار کنند؛ یعني 
مسوولیتي برعهده آنها گذاشته نشده و همه چیز 
برایشان آماده است. کساني که با تحمل ناکامي 
مواجه نمي شوند، زماني که وارد جامعه مي شوند 
با نخستین ناکامي کامال به هم مي ریزند و احساس 
ضعف مي کنند اما برخوردار بودن از تفکر پویا 
باعث مي شود افراد به جاي گله و شکایت با 

خالقیت چاره اي بیندیشند. 
: دادن القاب ناپسند به کودکان چه 

تاثیري در روحیه آنها دارد؟
مي کنیم،  تحقیر  را  خود  فرزندان  که  زماني 
احساس  و  مي شود  کم  بسیار  عزت نفس شان 
مي کنند به اندازه کافي خوب نیستند و شایستگي 
باید واقعیات و  بنابراین حتما  الزم را ندارند. 
توانایي هاي فرزندانمان را به گونه اي قابل درک 

به آنها منتقل کنیم. 
: چگونه مي توان مسوولیت پذیري را 

به بچه ها یاد داد؟
بهترین کار این است که به بچه ها حق انتخاب 
بدهیم، مثال بگذاریم آنها خودشان لباس شان را 
انتخاب کنند یا اگر مي گویند حوصله شان سر رفته 

و نمي دانند چه کار کنند اجازه بدهیم خودشان فکر 
کنند و به نتیجه خوبي برسند. در واقع کودکان باید 
یاد بگیرند چه کارهایي مي توانند انجام دهند که 
حوصله شان سر نرود. این موضوع باعث مي شود 
ذهن آنها به تدریج به فکر راه هاي مختلف برود، 
نه اینکه فقط یک راه را مد نظر قرار دهد. البته در 
عین حال باید خیلي هم کودک را تحت فشار 
قرار ندهیم و از بکن و نکن هاي خیلي زیاد و 
بي مورد هم خودداري کنیم. فراموش نکنیم اگر 
کودکان اشتباه کوچکي هم مرتکب مي شوند 
خیلي بزرگش نکنیم، بلکه سعي داشته باشیم 
رفتارهاي مثبت آنها را مورد توجه قرار دهیم 
و تفاوت هاي فردي آنها را دست کم نگیریم. به 
هیچ وجه آنها را با بچه هاي دیگر مقایسه نکنیم. 
مقایسه کردن کامال عزت نفس و اعتمادبه نفس 
بچه ها را از بین مي برد، در صورتي که باید براي 
بچه ها الگوي مثبتي باشیم تا بتوانند توانایي هاي 

خود را شناسایي کنند. 
: چطور مي توان رفتار دوستانه اي با 

بچه ها داشت؟
براي دادن هرگونه آموزشي به کودک باید به 
جاي اینکه مدام به او بگوییم چه کاري انجام 
بدهد یا ندهد، الگوي خوبي برایش باشیم. داشتن 
عکس العمل هاي مناسب  مقابل بچه ها مي تواند این 
امکان را براي آنها فراهم آورد که خودشان هم 
بتوانند انتخاب هاي درستي داشته باشند. فراموش 
نکنیم اگر بتوانیم فرزندانمان را با تفکر پویا آشنا 
کنیم آنها هم با این باور رشد مي کنند که همیشه 
مي توان راهي براي حل مشکالت پیدا کرد و به 
این ترتیب خالقیت آنها هم رشد مي کند.  والدین 
باید نسبت به توانایي هاي فرزندشان واقع بین باشند 
و از او انتظارات بي جا نداشته باشند. بسیاري از 
پدر و مادرها دوست دارند آنچه را خود نداشته اند 
فرزندانشان تجربه کنند و به آنچه که خودشان 
نتوانسته اند برسند آنها برسند، حال آنکه عالیق 
بچه ها در بسیاري موارد با والدینشان متفاوت 

است.

 دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس کودک و نوجوان

 یكتا فراهاني

 آیا او وقت زیادی برای انجام یک کار عادی مثل شستن 
دست یا پوشیدن لباس صرف می کند؟

 آیا برای انجام تکلیف مدرسه وقت زیادی صرف می کند؟
 آیا او وقت زیادی برای شروع یک کار صرف می کند؟

 آیا او کارش را چند بار چک و بررسی می کند؟
 آیا دائم نگران مرتب کردن و گذاشتن اشیاء سر جای خود است؟
 آیا رفتار خاصی را خیلی تکرار می کند، مثل لمس کردن کلید 

برق یا دستگیره در؟
 آیا او بیش از حد به اعداد و کلمات توجه نشان می دهد؟

 آیا به نظم و تقارن اهمیت زیادی می دهد؟
اگر والدین متوجه این رفتارهای کودک شوند )اغلب والدین 
اولین کسانی هستند که متوجه می شوند( و از او بپرسند چکار 
می کند، به احتمال زیاد کودک پاسخ می دهد: »نمی دانم«؛ که واقعا 
هم همین طور است؛ یعنی کودک ممکن است واقعا از چرایی 
کارهایی که انجام می دهد اطالعی نداشته باشد. تنها چیزی که 
او می داند این است که اگر این کار را نکند، احساس خوبی 
نخواهد داشت. برای کودک دچار وسواس، بسیار دشوار است 

که رفتارهای اجباری اش را ناگاه کنار بگذارد.

به این سوال ها در مورد کودکتان پاسخ دهید تا متوجه شوید که
 امکان وسواسی بودن فرزندتان وجود دارد یا نه؟

به کار بردن الفاظ 
خوب و مثبت 
بسيار الزامي 
است ولي به 

تنهايي نمي تواند 
در شكل دهي 

عزت نفس 
فرزندان موثر 

واقع شود. عالوه 
بر به کار بردن 

کلمات مثبت در 
ارتباط با فرزندان 

اقدام عملي هم 
الزامي است

چه کودکانی بیشتر در معرض خطر 

های پرتنش زندگی 
دعواهای  معرض  در  مثال  کنند، 
خانوادگی هستند یا والدین سختگیر با 
سطح توقع باال دارند، بیشتر در معرض 
وسواسی شدن هستند. کودکانی که دچار 
های بزرگ مثل وقوع سیل و زلزله یا 
شده یا با تغییرات 
شوند نیز 
ممکن است دچار وسواس شوند. وراثت 
رد سیستم عصبی را نیز 
دخیل  ان 

اند، به طوری که اگر والدین کودکی 

تجربه کودکانی که در محیط های پرتنش زندگی  را  خانوادگی  دعواهای  به می دهند یا با تغییرات مهمی مثل مهاجرت سیل و زلزله می شوند، والدینشان را از دست دارند، دچار مصیبت های بزرگ مثل وقوع می کنند، والدین سختگیر با سطح توقع باال می کنند،  ابتال  معرض  در  بیشتر  می شوند  مواجه 
وسواس هستند

های پرتنش زندگی 
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همهچیزدربارههورمونها

هورمون ها مي توانند آثار مختلفي را اعمال کنند
و  متنوع  درون ريز  دستگاه 

 گردآوری: 
دکتر مونا زارع

دستگاه  اين  است.  پيچيده 
مواد خامي به نام »هورمون« 
ترشح مي كند. هورمون يك 
كلمه يوناني است و به معني 
موادی  هورمون ها  است.  برمي انگيزم«  »من 
شيميايي هستند و ويژگي هاي خاصي دارند. 
از جمله آنكه در پاسخ به يك محرك خاص 
ساخته و ترشح مي شوند و اگر وارد جريان 
عمومي خون شوند پيام را در سرتاسر بدن 
حمل مي كنند و آن را به تمام سلول ها مي رسانند.
هورمون به وسيله يك سلول يا گروهي از 
سلول ها داخل مايعات داخلي بدن ترشح می شود 
و اثر كنترلي روي سلول هاي ديگر بدن دارد. 
هورمون ها به گيرنده هاي اختصاصي خود كه 
روي سلول هدفشان قرار دارد متصل مي شوند. 
اتصال هورمون به گيرنده موجب بروز پديده هاي 
مختلف  داخل سلول مي شود. گيرنده ها بايد 
هورمون را از ميان ميليون ها مولكول ديگر كه 
در معرض آن قرار دارند تشخيص دهند. برخي 
هورمون ها اعمال موضعي )مربوط به محل 
خاصي در بدن( و برخي اعمال عمومي دارند.

اكنون دانسته شده كه:
 هر هورمون مي تواند بر چند سلول متفاوت 

اثر كند.
 هر سلول معين مي تواند تحت تاثير بيش از 

يك هورمون باشد.
 هورمون ها مي توانند آثار مختلفي را در يك 

سلول يا سلول هاي مختلف اعمال كنند.

 انواع هورمون ها
هورمون ها به چند گروه شيميايي تقسيم مي شوند؛ 
هورمون هاي استروئيدي، هورمون هاي پروتئيني 
يا پپتيدي، هورمون هاي آميني و هورمون هاي 

پروستانوئيدي.

ساختار هورمون ها و ذخيره آنها 
چگونه است؟

پروتئيني،  هورمون هاي  )سنتز(  شدن  ساخته 
اين  پروتئين هاست.  ساير  شدن  ساخته  شبيه 
ساخته  اندوپالسمي  شبكه  در  هورمون ها 

مي شوند و معموال  ابتدا به شكل پره پروهورمون 
هستند. اين پيش سازها داخل شبكه اندوپالسمي 
شكسته شده و به پروهورمون تبديل مي شود، در 
دستگاه گلژي بسته بندي شده و داخل وزيكول ها 
تبديل  هورمون  به  كيسه مانند(  )ساختارهايي 
پروتئينی  و  پلی پپتيدی  مي شود. هورمون های 
ترشحی ذخيره  در وزيكول های  نياز  زمان  تا 
از  می شوند. هورمون هاي استروئيدي معموال  
نمي شوند،  انبار  و  كلسترول ساخته مي شوند 
اندكي  بسيار  اگرچه معموال ذخيره هورموني 
در سلول هاي توليد كننده هورمون وجود دارد.

هورمون هاي آميني از اسيد آمينه تيروزين مشتق 
مي شوند و ذخيره مي شوند.

هورمون ها چگونه در بدن منتقل 
مي شوند؟

هورمون ها بعد از آزاد شدن مي توانند به صورت 
آزاد  يا متصل به پروتئين هاي خاصي در گردش 
خون حمل شوند. هورمون هاي محلول در آب ) 
پپتيدها و هورمون اپي نفرين و...( در آب پالسما 
حل شده و به وسيله خود پالسما منتقل مي شوند 
و  تيروئيدي  و  استروئيدي  هورمون هاي  ولي 
)ويتامين D ويتامين D نوعي هورمون است( 
در خون به طورعمده به پروتئين هاي موجود در 
پالسما مي چسبند و به وسيله آنها در خون گردش 
مي كنند و تا زماني كه از پروتئين هاي پالسما جدا 
نشده باشند غيرفعالند چون نمي توانند به آساني از 
ديواره مويرگ ها انتشار پيدا كنند و به سلول هاي 
هدفشان دسترسی يابند و مي توان آنها را به عنوان 

ذخيره قلمداد كرد.

هورمون ها چقدر در خون عمر 
مي كنند؟

نيمه عمر هورمون در خون به طور مستقيم با ميزان 
اتصال به پروتئين ارتباط دارد. هورمون هايي 
كه به پروتئين هاي پالسما مي چسبند با سرعت 
بسيار آهسته تري از خون پاك مي شوند و ممكن 
است براي چند ساعت يا حتي چند روز در 
عمر  نيمه  مثال  عنوان  به  بمانند.  باقي  خون 
در  فوق كليه،  غدد  استروئيدي  هورمون هاي 
گردش خون از 20 تا 100 دقيقه است، در 
حالي كه نيمه عمر هورمون هاي تيروئيد كه به 

پروتئين چسبيده اند ممكن است  در ازاي 1 
تا 6 روز باشد. )نيمه عمر يك ماده شيميايي 
زماني است كه طول مي كشد تا غلظت آن به 

نصف مقدار اوليه برسد.(

غلظت هورمون ها در گردش خون و 
سرعت ترشح آنها چقدر است؟

طور  به  نياز  مورد  هورمون هاي  غلظت 
غيرقابل تصوري اندك است. غلظت هورمون ها 
در خون در محدوده حداقل يك پيكوگرم )يك 
ميليونيوم ميليونيوم گرم( در هر ميلي ليتر خون تا 
حداكثر چند ميكروگرم )ميليونيوم گرم( در هر 
ميلي ليتر خون است.به همين ترتيب، سرعت 
ترشح هورمون هاي مختلف نيز فوق العاده اندك 
است و معموال برحسب ميكروگرم يا ميلي گرم 
در روز تعيين مي شود.فرايندهاي بسيار تخصص 
يافته اي در بافت هاي بدن وجود دارند كه حتي به 
اين مقادير اندك هورمون ها امكان مي دهند يك 
كنترل قوي روي بدن داشته باشند.هورمون ها 
بايد به وسيله يك گيرنده شناخته شده و به 
آن متصل شوند و سپس مجموعه هورمون – 
گيرنده، توليد پيام )سيگنال( مي كند. گيرنده ها 
بايد هورمون ها را از ميليون ها مولكول ديگر 
كه در معرض آن قرار دارند تشخيص دهند. 
پيام هاي توليدشده باعث ايجاد تغييرات )به 
عنوان مثال در روندهاي داخل سلول( مي شود.

انواع گيرنده هاي هورموني چه 
هستند؟

درون  گيرنده ها  اين  غشايي:  1.گيرنده هاي 
غشا يا روي سطح غشاي سلول ها هستند و 
اتصال هورمون به آنها باعث توليد پيام مي شود. 
پاسخ در عرض چند ثانيه تا چند دقيقه ايجاد 
مي شود. هورمون هاي پروتئيني و كاتكول امين ها 
)اپي نفرين و نوراپي انفرين( از اين طريق عمل 

مي كنند.
2. گيرنده موجود در سيتوپالسم سلول مثل 

گيرنده هاي هورمون هاي استروئيدي
3. گيرنده هاي موجود در هسته سلول مثل 

گيرنده هاي هورمون هاي تيروئيدي
هورمون هايي كه گيرنده هاي آنها در هسته يا 
سيتوپالسم است به زمان بيشتري )چند دقيقه 

تا چند ساعت( نياز دارند تا بتوانند عمل خود 
را انجام دهند.

ترشح هورمون ها چگونه كنترل 
مي شود و كنترل فيدبكي چيست؟

ترشــــح هورمـــــون ها با مكانيسم كنترل 
بيرون(  محيط  از  بازخورد  فيدبكي)برمبنای 
كنترل مي شود كه شامل فيدبك مثبت و فيدبك 
منفي است. فيدبك منفي از فعاليت بيش از 
حد سيستم هاي هورموني جلوگيري مي كند و 
نمي گذارد هورمون بيشتر از ميزان الزم ترشح 
شود. مكانيسم فيدبك مثبت كمتر رايج است 
و در جهت تقويت آثار زيستي يك هورمون 
ترشح هورمون ها  در  كمي  موارد  در  است. 
مكانيسم فيدبك مثبت رخ مي دهد، مثال قبل 
از تخمك گذاري ميزان ترشح هورمون لوتئيني 
)LH( افزايش مي يابد، سپس خود LH با اثر 
بر تخمدان ها موجب ترشح بيشترش مي شود. 
اين مساله تا زماني ادامه مي يابد كه غلظت 
LH به حد قابل قبولي برسد و از آن به بعد 
فيدبك منفي از ترشح LH مي كاهد.مكانيسم 
كنترل فيدبكي هورمون ها بسيار مهم است و 

بسياري از تشخيص ها بر پايه ارزيابي ارتباط 
فيدبكي است.عالوه بر كنترل فيدبكي منفي 
و مثبت ترشح هورمون، تغييرات دوره اي در 
آزاد شدن هورمون به وجود مي آيد كه تحت 
تاثير تغييرات فصلي، مراحل مختلف تكامل 
و پير شدن، دوره شبانه روزي يا خواب قرار 
ترشح هورمون رشد  مثال،  عنوان  به  دارند. 
به طور بارزي در جريان مرحله اول خواب 
افزايش مي يابد اما در جريان مراحل بعدي 

خواب كاهش مي يابد.

هورمون نورواندوكرين يا 
نوروهورمون ها

هورمون هايي هستند كه به وسيله سلول هاي 
عصبي )نورون ها( داخل گردش خون ترشح 
عصبي  سلول هاي  مثال  عنوان  به  مي شوند. 
هيپوتاالموس )در مغز( مي توانند هورمون هايي 
ترشح كنند كه از طريق جريان خون حمل 

مي شوند و به غده هيپوفيز مي رسند.

عمل اتوكرين
هنگامي رخ مي دهد كه ماده توليدشده روي خود 

سلول ترشح كننده اش اثر بگذارد. به ماده اي كه 
به اين صورت منتقل مي شود، »ماده اتوكرين« 
گفته مي شود. هورمون ها هم گاهي مي توانند 
اين عمل را انجام دهند. به عنوان مثال گروهي از 
سلول هاي لوزالمعده )سلول هاي بتا(، هورمون 
انسولين ترشح مي كنند، خود هورمون انسولين 
مي تواند با اثر بر اين گروه از سلول ها، رشد 

و عملشان را كنترل كند.

عمل پاراكرين
به  سلول  نوع  يك  از  مولكول  انتقال  يعني 
سلول متفاوت همسايه اش. به موادي كه از 
اين طريق بين سلول هاي مجاور و متفاوت 
منتقل مي شوند مواد »پاراكرين« گفته مي شود. 
پاراكرين  از طريق  هورمون ها هم مي توانند 
سلول  مجاور  سلول  روي  و  شوند  منتقل 
ترشح كننده شان اثر بگذارند. به عنوان مثال گروه 
ديگري از سلول هاي لوزالمعده )سلول هاي 
دلتا( مي توانند هورموني ترشح كنند كه روي 
سلول مجاورشان كه توليد كننده انسولين است 
)يعني روي سلول هاي بتا( اثر بگذارد و آزاد 

شدن انسولين را مهار كند.

هورمون ها از مواد شيميايی مهم بدن هستند كه توسط 
 ترجمه: 

ستاره محمد 
دستگاه غدد درون ريز ترشح می شوند و از طريق 
خون به ارگان های مختلف انتقال می يابند. اين مواد 
وظيفه انتقال پيام از مغز را برعهده دارند و سالمت 
و عملكرد ارگان های مختلف را كنترل می كنند. 
هورمون ها در عملكردهای مختلف بدن مثل خوردن، خوابيدن، ميل 
جنسی، توليد مثل و همچنين عواطف و احساسات نقش دارند. خيلی 
اوقات احساساتی مثل شادی، غم، تحريك پذيری، عصبانيت و... به 
هورمون ها ارتباط داده می شوند. بنابراين اختالل در ترشح اين مواد 
نه تنها سالمت جسمانی را تحت تاثير قرار می دهد، بلكه در روحيه و 
عواطف انسان نيز تاثيرگذار است. در ادامه با نقش انواع هورمون ها 

در سالمت روان انسان بيشتر آشنا خواهيد شد.
 

 سروتونين
سروتونين در مغز توليد می شود. اين هورمون كنار دوپامين در جلوگيری 
از افسردگی نقش مهمی ايفا می كند. با پايين آمدن سطح سروتونين، فرد 
تحريك پذير و كم طاقت می شود و نمی تواند به خوبی با احساساتی مثل 
غم و غصه كنار بيايد. اين هورمون طی روز باعث افزايش آرامش و طی 
شب باعث بهبود كيفيت خواب می شود. عالوه بر اينها سروتونين در 
بسياری از عملكردهای اصلی بدن مثل كنترل اشتها و ميل جنسی نقش 
دارد. اين هورمون از اسيد آمينه تريپتوفان طی 2 مرحله توليد می شود. اين 
تغييرات بيوشيميايی نيازمند آهن، ويتامينB 6 وB 12، نياسين، اسيدفوليك 

و منيزيم هستند. 

دوپامين
دوپامين نوعی انتقال دهنده عصبی است كه در بخش جلويی مغز توليد 
می شود و با حس لذت در ارتباط است. اين ماده عملكردهای بسياری 
را در بدن كنترل می كند، از جمله خلق وخو، احساسات و عملكردهای 
شناختی. بنابراين برای يادگيری ضروری است. دوپامين در مغز از سنتز 
تيروسين ساخته می شود. انسان برای توليد تيروسين نياز به كبد سالم 
دارد. به همين دليل افراد مبتال به هپاتيت، كبد چرب، نشانگان مقاومت 
به انسولين و ديابت معموال دچار دوپامين می شوند. سطح سروتونين نيز 
ممكن است در بدن اين افراد كم باشد زيرا تريپتوفان به خوبی به مغز آنها 
منتقل نمی شود. كاهش سروتونين و دوپامين ممكن است با زياده روی در 

مصرف قند نيز اتفاق بيفتد. 

تستوسترون
هورمون تستوسترون در آقايان از بيضه ها توليد می شود. تعادل اين هورمون 
برای توليد و تحرك اسپرم ها ضروری است. بسياری از ارگان های اصلی 
بدن از جمله مغز نيز دارای گيرنده های تستوسترون هستند و برای حفظ 

عملكرد طبيعی خود به اين هورمون نياز دارند. حتی خانم ها نيز برای 
حفظ سالمت به ميزان كمی از تستوسترون نيازمند هستند. عدم تعادل 
در ترشح تستوسترون باعث كاهش سطح انرژی و ميل جنسی، خستگی، 
اختالل نعوظ و كاهش توليد اسپرم می شود. در افراد با كمبود تستوسترون 
می توان اين هورمون را با دارو جايگزين كرد و اين عالئم را به حالت 

طبيعی بازگرداند. 

استروژن
استروژن مهم ترين هورمون جنسی زنانه است كه توسط تخمدان ها توليد 
می شود. اين هورمون نقش مهمی در نظم تخمك گذاری خانم ها و قدرت 
باروری آنها ايفا می كند. با اين حال باال يا پايين رفتن آن بر خلق وخو 
و احساسات نيز تاثير می گذارد. برای مثال احتمال بروز افسردگی در 
خانم های يائسه به دليل كاهش سطح استروژن بيشتر می شود. تماس بيش 
از حد با مواد شيميايی خطرناك نيز باعث افزايش توليد استروژن در بدن، 
نوسانات روانی و تحريك پذيری می شود. درواقع افزايش سطح استروژن 
می تواند در بی نظمی و اختالل عادت  ماهانه، كاهش ميل جنسی، نفخ و 
احتباس آب، تورم و درد سينه، سردرد )به خصوص قبل از عادت  ماهانه( 
و نوسانات خلق وخو، تحريك پذيری و افسردگی نقش داشته باشد اما 
اگر ميزان استروژن نسبت به پروژسترون در تعادل باشد، خانم ها از لحاظ 

روانی در وضعيت و ثبات مطلوب تری قرار می گيرند.

پروژسترون
پروژسترون يكی ديگر از هورمون های موثر در توليدمثل و باروری زنان 
است. تاثير اين هورمون بر خلق وخو به نسبت آن با استروژن بستگی دارد. 
پروژسترون در حفظ كيفيت خواب و ميل جنسی نقش مهمی ايفا می كند. 
بنابراين عدم تعادل آن می تواند منجر به بی خوابی، سردرد و اضطراب شود. 

هورمون های تيروئيد
هورمون های تيروئيد عملكرد تمام سلول های بدن از جمله سلول های مغز 
را تحت كنترل قرار می دهند و سوخت بدن را به انرژی تبديل می كنند. 
بنابراين كاهش ترشح آنها می تواند باعث بروز افسردگی، بی حالی و پايين 
آمدن سطح انرژی شود. افزايش هورمون  های تيروئيد نيز می تواند در 
بروز اضطراب، تحريك پذيری، بی قراری و افزايش ضربان قلب نقش 
با آزمايش خون  اين هورمون ها به راحتی  داشته باشد. ميزان ترشح 
قابل اندازه گيری است. عالئم ناشی از اختالل در هورمون های تيروئيد را 

می توان با مصرف داروی خوراكی برطرف كرد. 

 نوراپی انفرين و اپی نفرين )آدرنالين(
نوراپی نفرين يكی ديگر از هورمون های موثر بر خلق وخو و احساسات 
است. اين هورمون با نام »نوروآدرنالين« نيز شناخته می شود. نوراپی نفرين 

مانند آدرنالين عمل می كند؛ هورمونی كه در زمان ترس و مواقع اورژانسی 
ترشح می شود. درواقع اين هورمون با قرار گرفتن در شرايط خطرناك 
ترشح می شود تا باعث تحريك ترشح هورمون استرس و باال رفتن 
فشارخون، دمای بدن، ضربان قلب و متابوليسم شود. تمامی اين موارد، 
هوشياری و تمركز فرد را در مواقع مواجهه با خطر باال می برند. اپی نفرين 
نيز نوع ديگری از آدرنالين است كه در بروز احساسات شديد مثل ترس، 

خشم يا لذت نقش دارد.  

GABA گابا
هورمون گابا )گاما آمينوبوتيريك اسيد( شايد برای خيلی از افراد ناآشنا 
باشد اما اين هورمون از طريق مهار تحريكات نورون ها يا تضعيف آنها در 
بهبود كيفيت خواب و كاهش ترس و اضطراب نقش مهمی ايفا می كند. 
جالب است بدانيد بسياری از داروهای خواب آور و ضداضطراب نيز با 
هدف افزايش ترشح اين هورمون در مغز و افزايش فعاليت گيرنده های آن 

مورد استفاده قرار می گيرند. هورمون گابا در بهبود بيش فعالی، 
افسردگی، التهاب و عالئم پيش از عادت  ماهانه نيز تاثيرگذار 
است. گابا می تواند ترشح هورمون رشد را هم افزايش 

دهد و از اين طريق به كاهش خطر بيماری های قلبی، افزايش قدرت 
عضالنی و كاهش وزن اضافه كمك كند. توليد هورمون 

گابا در مغز نيازمند وجود ويتامين B6 است.

كورتيزول
كورتيزول با نام هورمون »استرس« نيز شناخته  می شود. اين هورمون 
در بدن عملكردهای مختلفی دارد و باعث تنظيم متابوليسم و كنترل 
فشارخون می شود و به رشد جنين در بارداری كمك می كند. افزايش 
سطح كورتيزول باعث افزايش وزن و فشارخون  می شود. از لحاظ روانی 
نيز ميزان استرس و افسردگی را باال  می برد. كاهش سطح كورتيزول هم 

با نوسانات روانی همراه است.
 اكسی توسين 

اين هورمون با نام هورمون »عشق و مهربانی« شناخته می شود. اكسی توسين 
مادر  افزايش شير  زايمان و  به كاهش دردهای  باردار  در خانم های 
كمك  می كند. اين هورمون بر روابط اجتماعی و ميل جنسی نيز تاثير 
مثبت می گذارد. كاهش سطح اكسی توسين با احتمال بروز افسردگی 

در ارتباط است.

هورمونهاچگونهبرعواطفواحساساتانسانتاثیرمیگذارند؟
وقتی پای هورمون در میان است!

خوابی، سردرد و اضطراب شود. 

های مغز 
نند. 
ن 
تواند در 
ش ضربان قلب نقش 
ش خون 
د را 

وخو و احساسات 
ن 

است که به عنوان شخصیت در سر او به نقش می پردازند.می کنند. این داستان درون سر یک دختر روی می دهد و درباره احساساتی این انیمیشن زندگی و صاحب خود را در زندگی روزانه  خود راهنمایی گرفت فیلمنامه ای با موضوع احساسات انسان ها بنویسد. شخصیت هایی در شد که شباهت زیادی به کودکی خودش داشت و به همین دلیل تصمیم سال ۲۰۰۹ میالدی پیت داکتر متوجه تغییرات رفتار دختر 11 ساله خود نقاشی پرداخت که درنهایت باعث ورود او به حرفه انیمیشن سازی شد. در تشویش های اجتماعی شده بود، نوشت. او اغلب این اوقات را به کشیدن خودش در سنین نوجوانی که به خاطر نقل مکان به کشور دانمارک دچار پیت داکتر ایده اصلی فیلم درون بیرون را بر اساس احساسات و تجربیات سه بعدی، کمدی-درام و ماجراجویی به کارگردانی پیت داکتر است. درون بیرون: )به انگلیسی( Inside Out یک پویانمایی رایانه ای 

دستگاه درون ريز متنوع و پیچیده 
است. اين دستگاه مواد خامي 
به نام »هورمون« ترشح مي کند. 
هورمون يك کلمه يوناني است و 
به معني »من برمي انگیزم« است. 
هورمون ها موادی شیمیايي هستند 
و ويژگي هاي خاصي دارند. از جمله 
آنكه در پاسخ به يك محرك خاص 
ساخته و ترشح مي شوند و اگر وارد 
جريان عمومي خون شوند پیام را در 
سرتاسر بدن حمل مي کنند و آن را 
به تمام سلول ها مي رسانند.هورمون 
به وسیله يك سلول يا گروهي از 
سلول ها داخل مايعات داخلي بدن 
ترشح می شود و اثر کنترلي روي 
سلول هاي ديگر بدن دارد.



نابودی سلول های سرطانی پروستات با نانوذرات طال 

طــــــال باز هم حالل مشکالت شد
طی چند روز گذشته محققان 
ایالت  در   Rice دانشگاه 
یک  در  آمریکا  تگزاس 
آزمایش بالینی، موفق شدند 
با استفاده از نانوذرات طال سلول های سرطانی 
پروستات را از بین ببرند. نتیجه رضایت بخش 
و عوارض جانبی عمل نسبتا کم بود.در کشور 
آمریکا از هر 9 مرد 1 نفر مبتال به سرطان پروستات 
است و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ 
ناشی از سرطان بین آمریکاییان است. به همین 
دلیل محققان دنبال یافتن راه های جدید موثرتر 
برای درمان این سرطان هستند. سرطان پروستات 
قابل درمان است و اگر زود تشخیص داده شود، 

نتیجه درمان کامال موفقیت آمیز خواهد بود.
حاضر  حال  در  سرطان  این  درمان  راه های 
یا  کرایوتراپی  شیمی درمانی،  رادیوتراپی، 
جراحی و برداشتن کامل پروستات و بافت های 

اطراف آن است.

نانوذرات طال و سرطان پروستات
پیشرفته ترین تکنولوژی که طی چند روز اخیر برای 
درمان سرطان پروستات معرفی شد، استفاده از 
نانوذرات طالست. در این روش از گویچه های 
سیلیسی که با الیه ای از طال روکش شده، استفاده 
می شود. این نانوذرات پس از ورود به بدن سلول های 
سرطانی را پیدا می کنند و وارد سلول می شوند. 
سپس محققان با باال بردن حرارت ذرات را به 
ارتعاش در می آورند و همین موجب انهدام سلول 
سرطانی می شود. در این روش بافت ها و سلول های 
اطراف مانند اعصاب حیاتی و اسفنکتر ادراری 
صدمه ای نمی بینند. در این روش  درمانی بیمار با 
عوارضی از قبیل بی اختیاری ادرار یا ناتوانی جنسی 
که به دنبال دیگر روش های درمانی گریبان فرد را 

می گیرد، مواجه نمی شود.
بر اساس گزارش »انجمن سرطان آمریکا«، هرچند 
سرطان پروستات شایع ترین سرطان بین مردان 
آمریکایی و دومین عامل مرگ های ناشی از سرطان 
بین آنهاست، بیشتر افرادی که مبتال به این سرطان 
می شوند در اثر خود این بیماری جان خود را از 
دست نمی دهند. بر اساس همین گزارش، اکنون 
حدود 3 میلیون نفر مبتال به سرطان پروستات هستند 
و با وجود بیماری به زندگی خود ادامه می دهند.

در صورتی که سرطان به بافت ها یا ارگان های اطراف 
مانند غدد لنفاوی و استخوان دست اندازی نکرده 

باشد میزان بقای فرد تقریبا 5 سال خواهد بود.
یکی از محققان می گوید: »اولین بیماری که با این 
روش تحت درمان قرار گرفت بهبود کامل یافت 
و بعد از یک هفته قادر بود حتی دوچرخه سواری 
کند. هر چند روش های موثر درمانی برای این 
بیماری وجود دارد، این روش درمانی جدید به 
دلیل دارا بودن عوارض جانبی کمتر مورد توجه 
بیشتری قرار گرفته است. در صورت دستیابی به 
نتایج مطلوب بیشتر شاید به زودی این روش 
در فهرست اولین و مناسب ترین روش درمانی 

سرطان پروستات قرار بگیرد.«

عواملی که خطر ابتال را افزایش 
می دهند؟

سن؛ هر چه  سن باالتر می رود احتمال ابتال به 
بیماری بیشتر می شود.

نژاد؛ بنا به دالیل نامعلوم معموال سیاهپوستان بیشتر 
از سایر نژادها به این بیماری مبتال می شوند و 
نوع سرطان در این گروه از نوع پیشرونده است.

داشتن سابقه فامیلی؛ اگر مردی از خانواده سابقه 
ابتال به این بیماری را داشته باشد احتمال ابتالی 
افراد بیشتر می شود. همچنین اگر در شناسنامه 
ژنتیک خانواده رد پای ژن های مرتبط با سرطان 
پستان )BRCA2 ,BRCA1( وجود داشته باشد 
باز هم احتمال ابتال به این بیماری بین مردان 

خانواده بیشتر می شود.
چاقی مفرط؛ مردانی که دچار چاقی مفرط هستند 
بیشتر در خطر ابتال به نوع پیشرونده بیماری قرار 

دارند و درمان آنها دشوارتر خواهد بود.

عوارض و نحوه درمان بیماری چگونه 
است؟

ممکن است سرطان متاستاتیک باشد و به ارگان های 
مجاور مانند مثانه دست اندازی کند یا از طریق 
و  استخوان ها  و  لنفاوی  غدد  به  گردش خون 
سایر ارگان های بدن هدایت شود. در صورت 
دردهای  دچار  فرد  استخوان،  به  دست اندازی 
استخوانی و شکستگی های مکرر می شود. سرطان 
پروستات متاستاتیک ممکن است کنترل شود اما 
به کلی درمان نمی شود.بی اختیاری ادرار می تواند 
عارضه دیگر خود بیماری یا درمان بیماری باشد. 
درمان بی اختیاری ادرار به نوع و شدت بیماری 
و  دارودرمانی  جراحی،  شامل  و  دارد  بستگی 
گذاشتتن کاتتر است.ناتوانی جنسی عارضه دیگری 
است که خود بیماری و روش درمان بیماری مانند 
جراحی، رادیوتراپی و هورمون درمانی موجب 
آن می شود. درمان این عارضه با استفاده از دارو، 

وسیله های کمکی و جراحی امکان پذیر است.

چگونه از بروز بیماری پیشگیری کنیم؟
افراد می توانند با رعایت برخی نکات خطر ابتال 

به بیماری را در خود کاهش دهند:
تغذیه سالم و مناسبی انتخاب کنید. بهتر است سبد 
غذایی شما حاوی سبزیجات و میوه های گوناگون 
از خوردن غذاهای  باشد.  و غالت سبوس دار 
سبزیجات  و  میوه ها  کنید.  خودداری  پرچرب 
حاوی ویتامین ها و مواد معدنی هستند که در 
حفظ سالمت شما موثرند. تاکنون هیچ مطالعه ای 
نشان نداده خوردن مکمل های غذایی خطر ابتال 
به سرطان پروستات را کاهش می دهد. در مقابل، 
تاثیر انتخاب مواد غذایی که از نظر ویتامین و مواد 

معدنی غنی هستند اثبات شده است.
فعالیت فیزیکی منظم و روزانه داشته باشید. 
انجام تمرینات ورزشی سالمت عمومی  را تامین 
و وزنتان را تعدیل می کند و خلقیات شما را بهبود 
می بخشد. شواهد بسیاری نشان می دهد سطح 
PSA بین مردانی که فعالیت ورزشی منظمی دارند 
پایین تر از مردانی است که هیچ گونه فعالیت فیزیکی 
ندارند )باال بودن سطح PSA در آزمایش خون 
عالمت مهم تشخیص سرطان پروستات است(.

مردانی که در معرض خطر باالی ابتال به بیماری 
قرار دارند بهتر است برای پیشگیری از بیماری 
کنند.  استفاده  دارو  خود  پزشک  مشاوره  با 
داروهای »فیناستراید« و »دوستاستراید« معموال 
توسط پزشک تجویز می شود. این داروها مانع 

بزرگ شدن پروستات می شوند. هرچند بعضی 
مطالعات نشان داده افرادی که از این داروها استفاده 
کرده اند برای ابتال به نوع پیشرونده سرطان پروستات 

مستعدتر بوده اند.

بیماری چگونه تشخیص داده می شود؟
توصیه مجامع پزشکی این است که همه مردان 50 
سال به باال و افرادی که سابقه فامیلی دارند کمی 
زودتر از 50 سال تحت معاینات غربالگری قرار 

بگیرند. روش های تشخیصی عبارتند از:
 معاینه بالینی، که پزشک طی معاینه اندازه، بافت 
و شکل غده را بررسی می کند و در صورت 
مشاهده غیرعادی بودن غده  آزمایش های تشخیصی 

دیگری در نظر می گیرد.
 آزمایش اندازه گیری سطح آنتی ژن مخصوص 
غده  توسط  آنتی ژن  این   .)PSA( پروستات، 

پروستات تولید می شود. سطح PSA در یک حد 
مشخص طبیعی است اما اگر سطح آن باالتر از 
حد عادی باشد نشانه عفونت، التهاب، بزرگی یا 
سرطان پروستات است. اگر این آزمایش همراه 
با معاینه بالینی انجام شود احتمال اینکه سرطان 
در مراحل اولیه تشخیص داده شود بیشتر است. 
در صورتی که نتیجه معاینه فیزیکی و آزمایش 
باید  بیمار  باشد،  خون نشانگر وجود مشکلی 

آزمایش های تکمیلی دیگری انجام دهد شامل:
 سونوگرافی داخلی، در صورتی که پزشک به 
سرطان پروستات شک کند برای ارزیابی دقیق تر 
بیمار انجام سونوگرافی داخلی را تعیین می کند. 
در این روش تشخیصی پزشک به کمک امواج 
اولتراساوند از طریق سوند باریکی به ضخامت 

یک سیگار که از مقعد وارد بدن بیمار می شود 
اندازه و شکل پروستات را بررسی می کند.

 نمونه برداری از غده زمانی انجام می شود که 
نتیجه معاینات و آزمایش های قبلی نشانگر سرطان 
پروستات باشد. در این صورت پزشک به کمک 
یک سوزن که مستقیم وارد بافت غده پروستات 
تا  برمی دارد  غده  بافت  از  نمونه هایی  می شود 
آزمایشگاه بود یا نبود سلول های سرطانی را بررسی 

کند.
بودن  دقیق تر  به  هم  ام آرآی  تصویربرداری   
نمونه برداری کمک می کند و هم اینکه با فراهم 
از پروستات دید  کردن یک نقشه 360 درجه 
بهتری نسبت به چگونگی بیماری فراهم می کند.
در آزمایشگاه پس از اینکه روشن شد سلول های 
نمونه برداشته شده سرطانی هستند، در قدم بعدی 
آزمایشگاه درجه پیشرفت بیماری را تعیین می کند. 

هر چه درجه باالتر باشد نشانه پیشرفت بیشتر 
بیماری است.

متداول ترین مقیاسی که بر اساس آن درجه پیشرفت 
بیماری را تعیین می کنند Gleason نامیده می شود 
که »گلیسون«2 به معنای غیرپیشرونده بودن سرطان 
و »گلیسون«10 به معنای بسیار پیشرونده بودن 
سرطان است. اگر آزمایشگاه سرطانی بودن غده 
را تایید کند در مرحله بعد پزشک ممکن است 
به کمک دستگاه بیوپسی که از طریق مقعد وارد 
می شود از غده نمونه برداری کند تا میزان پیشرفت 
بیماری را بررسی کند. پزشک برای اینکه اطمینان 
حاصل کند که سرطان به ارگان های دیگر بدن 
دست اندازی نکرده باشد  تصویربرداری  اسکن 
استخوان، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آرآی و 

پت اسکن را تعیین می کند.لزوما همه بیماران نباید 
تمام آزمایش های تشخیصی ذکرشده را انجام دهند. 
پزشک بر اساس معاینه و تشخیص خود تعیین 
می کند انجام کدامی ک از این آزمایش ها برای بیمار 
ضروری است. پس از انجام معاینه و آزمایش ها 
درجه سرطان تعیین می شود. درجه 1 سرطان 
پروستات به این معناست که سرطان دست اندازی 
نکرده و درجه 4 سرطان پروستات به این معناست 
که سرطان به ارگان های دیگر دست اندازی کرده 
است. بر اساس این درجه پزشک تصمیم می گیرد 
که کدام روش درمانی برای بیمار مناسب تر است.

روش های درمان بیماری سرطان 
پروستات کدامند؟

انتخاب روش درمان به میزان شدت رشد سرطان، 
میزان گسترش بیماری و سالمت عمومی بیمار 
بستگی دارد. همچنین بررسی فواید هر یک از 
روش ها و عوارض جانبی هر یک از آنها عوامل 

دیگر تعیین کننده نوع درمان است.
افرادی که سرطان پروستات آنها سیر کندی دارد 
ممکن است بالفاصله تحت درمان قرار نگیرند. 
حتی ممکن است پزشک برای گروهی از آنها 
هیچ نوع درمانی را تعیین نکند و فقط توصیه 
کند  در فواصل منظم مورد بررسی قرار گیرند. 
بررسی ها شامل انجام آزمایش خون، معاینه فیزیکی 
و احیانا نمونه برداری می شود و در صورتی که 
نتایج آزمایش ها نشان داد سرطان در حال پیشرفت 
است، پزشک تصمیم می گیرد بیمار را با جراحی یا 
رادیوتراپی درمان کند. خطر این نحوه مراقبت این 
است که ممکن است سرطان در فاصله زمانی بین 
یک معاینه تا معاینه بعدی رشد کرده و دست اندازی 
کند که همین مساله کار را برای درمان بیماری 

سخت می کند.
 برداشتن کامل پروستات با جراحی انجام می گیرد. 
در این روش پروستات و بافت های اطراف آن 
به دو  برداشته می شود. جراحی  به طور کامل 
صورت انجام می گیرد. در روش اول پزشک با 
بیمار  شکم  روی  کوچکی  شکاف های  ایجاد 
روبات هایی را وارد ناحیه شکم می کند و به کمک 
بازوهای روبات غده را کامال بیرون می آورد. در 
روش دوم خود پزشک پس از ایجاد شکاف در 

ناحیه پایین شکم پروستات را بیرون می آورد.
بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی ممکن است 

از عوارض جراحی باشد.
 رادیوتراپی روش دیگر درمانی است که با 
تاباندن امواج با انرژی باال سلول های سرطانی را 
انجام  به دو روش  بین می برند. رادیوتراپی  از 

می گیرد:
 External رادیوتراپی، در این روش بیمار 
روی تخت دراز می کشد و ماشین رادیوتراپی 

دور بدن بیمار حرکت می کند و امواج پر قدرت 
را مانند اشعه ایکس روی ناحیه پروستات می تاباند. 
در این روش فرد به مدت چند هفته و هر هفته 

5 روز تحت اشعه قرار می گیرد.
 Brachytherapy، در این روش پزشک به 
وسیله سوزنی که به کمک سونوگرافی هدایت 
می شود ذرات ریز برنج مانند رادیواکتیو را درون 
پروستات قرار می دهد. این ذرات طی یک دوره 
زمانی طوالنی اشعه رادیواکتیو با دوز پایین را به 
سلول های سرطانی می تاباند تا سلول ها از بین 
از ماده  از مدتی عاری  این ذرات پس  بروند. 
رادیواکتیو می شوند بنابراین نیازی نیست آنها را 

از بدن بیمار بیرون بیاوریم.
دفع ادرار دردناک و مکرر، دفع مدفوع دردناک و 
گاهی هم ناتوانی جنسی از عوارض این روش 

درمانی است.
 هورمون درمانی روش درمانی دیگری است. 
سلول های سرطانی برای رشد نیاز به تستوسترون 
دارند بنابراین با توقف ترشح این هورمون در 
بدن می توان رشد سلول های سرطانی را متوقف 
کرد. هورمون درمانی به دو روش انجام می گیرد؛ 
یا با تجویز داروهایی مانع ترشح تستوسترون 
می شویم یا در روش دیگر با تجویز داروهای 
خاص دیگری مانع رسیدن هورمون تستوسترون 
به غده پروستات می شویم. هورمون درمانی برای 
افرادی توصیه می شود که سرطان پیشرفته پروستات 
دارند یا در افرادی که در مراحل اولیه سرطان 
هستند و پزشک می خواهد قبل از رادیوتراپی 
غده را به کمک هورمون کوچک تر کند. از عوارض 
ناتوانی جنسی،  از  می توان  درمانی  این روش 

گرگرفتگی و افزایش وزن نام برد.
 کرایوسرجری یا فریز کردن پروستات روش 
دیگر درمانی است. در این روش از طریق سوزن 
حاوی گاز خنک کننده که به کمک سونوگرافی 
هدایت می شود گاز داخل غده تزریق می شود که 
موجب یخ بستن سلول های سرطانی می شود. در 
مرحله بعد دوباره به کمک همین سوزن ها گازی  
داخل غده فرستاده می شود تا سلول های منجمدشده 
را گرم کند، به این ترتیب با تکرار این عمل سلول 
سرطانی و البته بافت های اطراف آن از بین می رود. 
این روش عوارض و مشکالت زیادی داشته و 
به همین دلیل این روش درمانی طرفدار زیادی 
نداشته ولی اکنون با بهره گیری از تکنولوژی های 
جدیدتر دقت عمل بیشتر و از میزان عوارض آن 
برای  این روش  از  معموال  است.  کاسته شده 
افرادی استفاده می شود که با رادیوتراپی درمان 

نشده اند.
 شیمی درمانی روشی است که طی آن سعی 
می شود با تزریق یا خوراندن دارو به بیمار سلول هایی  
که رشد سریعی دارند از جمله سلول های سرطانی 

را از بین ببرند.
 ایمونوتراپی روش دیگری است که طی آن 
سلول های ایمنی بیمار از بدن بیمار بیرون می آورند 
و بعد از تغییر ویرایش ژنی سلول به گونه ای که 
با سلول های سرطانی پروستات مبارزه کند، آنها 
را از طریق سیستم گردش خون به بدن بیمار 
بازمی گردانند. این روش روی گروهی از بیماران 
موثر بوده اما به دلیل گران بودن و کمتر در دسترس 
بودن چندان متداول نیست.سرطان بیماری ای است 
که وقتی فردی از مبتال شدن خود به آن مطلع 
می شود ممکن است دچار اضطراب، ناامیدی و 
افسردگی شود اما در اولین اقدام باید آگاهی خود 
را نسبت به بیماری و امکان و چگونگی درمان 
آن و چگونگی سیر بیماری باال برد. علم به اینکه 
راه های مختلفی برای درمان بیماری وجود دارد 
و تالش برای حفظ روابط خانوادگی و اجتماعی 
می تواند کمک بزرگی به بهبود روحیات فرد و 

در نتیجه سالمت عمومی فرد بکند.
Myoclinic, Medical news Today :منابع

 سیما اخالقی

سرطان پروستات چیست؟ عالئم و نشانه های آن کدامند؟

غده گردومانند پروستات در مردان مایع منی را تولید می کند که مسوول حمل اسپرم هاست.
سرطان پروستات معموال رشد کندی دارد و اغلب محدود به خود غده می شود و به 
بافت های اطراف دست اندازی نمی کند. در برخی انواع آن نیازی به درمان نیست، در حالی 
که انواع دیگر آن رشد سریعی دارد و به سرعت بافت ها و ارگان های دیگر  را درگیر می کند. 
بیماری معموال در مراحل اولیه عالمتی ندارد ولی در مراحل پیشرفته تر بیمار با عالئمی از 
قبیل سخت ادرار کردن، کاهش فشار ادرار، خون در مایع منی، احساس ناراحتی در ناحیه 

لگن، درد استخوان و ناتوانی جنسی مواجه می شود.

علل ایجاد بیماری چیست؟
هنوز به خوبی روشن نیست چه عامل یا عواملی موجب بروز بیماری می شوند. آنچه که 
پزشکان می دانند این است که بعضی سلول های پروستات به دلیل جهش ژنتیکی شروع 
به تقسیم شدن غیرعادی می کنند و در حالی که سلول های طبیعی یکی پس از دیگری از 
بین می روند، این سلول های غیرعادی زنده می مانند و حتی می توانند به بافت های مجاور 

هم حمله کنند یا به سایر ارگان ها دست اندازی کنند.

ممکن است وقتی دو کلمه Turnbull  و  Fry effect را بشنوید، 
تصور کنید اینها اسامی ای هستند که در پاورقی کتابی نوشته شده یا باید 
در ویکی پدیا در صفحه فیزیک کوانتوم دنبال آن گشت اما اسامی افرادی 
هستند که درباره تجربه تلخ خود از سرطان پروستات سخن گفته اند تا 
دیگران را وادار کنند برای معاینات غربالگری به پزشک خود مراجعه 
کنند.»استفان فرای«، مجری و کمدین معروف تلویزیون انگلستان و »ترنبال« 
یکی از مجریان برنامه صبحگاهی بی بی سی، سال 2018 میالدی اعالم 
کردند مبتال به سرطان پروستات شده اند. به دنبال اعالم این دو فرد مشهور، 
تعداد مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی انگلستان برای معاینه پروستات 
40 درصد افزایش یافت.در کشور آمریکا 3 میلیون نفر از مردان این 
کشور سال گذشته از بیماری سرطان پروستات جان سالم به در برده اند. 
بین آنها افراد مشهوری قرار دارند که بر این سرطان پیروز شدند.»ایان 
مک کلن«، هنرپیشه معروف فیلم ارباب حلقه ها و ایکس من  در سال 
2012 میالدی متوجه شد به سرطان پروستات مبتال شده اما خوشبختانه 

سرطان دست اندازی نکرده بود و درمان شد.»رابرت دنیرو«، هنرپیشه 
معروف  هالیوود خوشبختانه وقتی که سرطان در مراحل اولیه بود طی 
معاینات منظم سالیانه به آن پی برد و تحت درمان قرار گرفت.»کولین 
پاول« که همه او را به عنوان وزیر خارجه سابق آمریکا می شناسیم هم 
یکی دیگر از مردان مشهوری است که در سال 2000 میالدی به دنبال 
تشخیص سرطان پروستات تحت عمل جراحی قرار گرفت. او اکنون 
در زمره افرادی است که در پویش هایی که برای آگاهی مردان نسبت به 
این بیماری تشکیل می شود، فعالیت می کند.»راجر مور«، هنرپیشه معروف 
فیلم های جیمز باند در سال 1993 میالدی متوجه سرطان خود شد و 

تحت عمل جراحی قرار گرفت.
»جان کری«، نامی آشنا برای ماست که با قرارداد برجام گره خورده؛ وزیر 
خارجه سابق آمریکا، 59 ساله بود که متوجه بیماری خود شد. پدر او در 
سن 85 سالگی به دلیل ابتال به این نوع سرطان فوت کرد. او تحت عمل 
جراحی قرار گرفت و می گوید کمک ها و حمایت های همسرش به او 

کمک کرده تا خود را بازیابد.»رایان اونیل«، هنرپیشه معروف مجموعه های 
تلویزیونی آمریکا هم دچار این بیماری شد و تحت درمان قرار گرفت. 
او می گوید: »درک می کنم فردی که دچار این بیماری می شود تحت 
چه استرس و فشار روانی ای قرار می گیرد.« به همین دلیل او یکی از 
افراد مشهوری است که برای مبارزه با این بیماری در پویش های مختلف 
شرکت می کند.»تام راسل«، خواننده و موسیقیدان معروف آمریکایی، 69 
ساله بود که متوجه بیماری خود شد. او می گوید: »این چیزی است که شما 
برای آن امادگی ندارید.« پزشک سرطان پروستات او را از نوع پیشرفته 
تشخیص داده بود و باید پروستات را کامال با جراحی برمی داشتند. راسل 
می  افزاید: »بعد از اینکه پزشک مرا در جریان گذاشت لحظه ای نشستم 
و با خودم فکر کردم چه کنم که سالمتم را به دست بیاورم؟« پزشک 
معالج به او گفته بود حتی بعد از برداشتن کامل پروستات ممکن است 
سلول های سرطانی در بدنش باقی بماند اما راسل متوجه شد جراحی 
تنها راه نجات وی است. او تحت عمل جراحی قرار گرفت و تا 2 سال 

بعد سطح PSA خون او در حد عادی بود اما کمی بعد در آزمایش های 
بعدی وضعیت تغییر کرد و در فوریه 2016 میالدی معلوم شد سرطان 
وی عود کرده است. پزشک معالج رادیوتراپی را برای وی توصیه کرد. 
راسل می گوید: »مبارزه با بیماری من را قوی تر کرده است. هر کسی 
در زندگی اش با موانعی روبرو می شود، مهم این است که  شما چگونه 
از این موانع عبور خواهید کرد.«او نه یک بار، بلکه دو بار با سرطان 
دست وپنجه نرم کرد و هنوز زنده است. راسل با خنده می گوید: » من 

تا روزی که سرطان را پیدا کنم با آن خواهم جنگید.«
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افراد مشهوری که با سرطان پروستات دست وپنجه نرم کرده اند

پیشرفته ترین تکنولوژی که طی 
چند روز اخیر برای درمان سرطان 
پروستات معرفی شد، استفاده از 
نانوذرات طالست. در این روش از 
گویچه های سیلیسی که با الیه ای از 
طال روکش شده، استفاده می شود. 
این نانوذرات پس از ورود به بدن 
سلول های سرطانی را پیدا می کنند و 
وارد سلول می شوند
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دربارهمقاربتدردناک)دیسپارونیا(

دردیکهزندگیزناشوییرامختلمیکند
دیس پارونیا یا مقاربت دردناک اصوال عارضه ای است که زنان را گرفتار می کند، اما گاهی در مردان هم رخ می دهد. در اغلب موارد 
علل مقاربت دردناک، حتی که اگر مدت ها طول کشیده باشد، قابل برطرف کردن هستند، اما ممکن است پس از اینکه علت اولیه بیماری 

برطرف شد، فرد با توجه به تجربیات قبلی همچنان احساس درد کند.
مقاربت دردناک عارضه  شایعی است و تا یک پنجم زنان زمانی در طول زندگی شان ممکن است دچار آن شوند. در اغلب موارد 
دیس پارونیا یک علت جسمی اولیه وجود دارد و باید پیش از آنکه این عارضه را به عوامل روانی نسبت داد، آن را برطرف کرد. 

واژینیسموس، شکل شدید مقاربت دردناک است که ناشی از انقباض ناخودآگاه عضالت کف لگن است.
گرچه تصور بر این است که آمیزش جنسی باید تجربه ای لذت بخش باشد، ممکن است به تجربه ای دردناک تبدیل شود.

حقیقت این است که آمیزش جنسی برای همه زنان در همه اوقات لذت بخش و بدون درد نیست. در واقع بسیاری از زنان در نقطه ای 
از زندگی شان به علت هایی بسیار معمولی ممکن است آمیزش دردناک را تجربه کنند. این عارضه که »دیس پارونیا« نام دارد به این 
صورت تعریف می شود: داشتن درد تناسلی مداوم یا عودکننده که درست پیش از آمیزش جنسی، حین آن یا پس از آن رخ می دهد 

و باعث ناراحتی فرد می شود.
درمان هایی وجود دارند که می توانند به برطرف شدن یا کاهش این مشکل شایع کمک کنند.

پژوهشگران تخمین می زنند از هر ۵ زن، 1 نفر درد تناسلی درست پیش از آمیزش، حین آن یا پس از آن را تجربه می کند اما محل درد 
و میزان تکرار آن میان زنان بسیار متفاوت است.

شدت آمیزش دردناک
آمیزش دردناک ممکن است شدت یا مکان های متفاوتی داشته باشد، ازجمله:

•احساس درد با هر دخولی حتی هنگام گذاشتن تامپون
•احساس درد تنها هنگام آمیزش در شرایطی خاص

•درد جدید پس از دوره قبلی آمیزش جنسی بدون درد
•درد سطحی )در دهانه ورودی دستگاه تناسلی(

•درد عمیق در دستگاه تناسلی هنگام آمیزش
•احساس سوزش یا درد مبهم

اما اغلب زنان مبتال به دیس پارونیا از درد سطحی هنگام دخول شکایت می کنند.

علت های آمیزش دردناک
علل آمیزش دردناک برحسب محل احساس درد، درد سطحی یا عمیق، متفاوت است.

علل درد سطحی )هنگام دخول(: هنگام دخول به علل متفاوتی ممکن است رخ دهد، ازجمله:
1(لغزندگی ناکافی: این عارضه اغلب به علت نوازش ناکافی پیش از آمیزش است. همچنین به طور شایعی پس 
از یائسگی، پس از زایمان یا هنگام شیردهی از پستان به علت افت هورمون استروژن ممکن است لغزندگی واژن 
به میزان کافی ایجاد نشود. برخی داروها که میل یا برانگیختگی جنسی را مهار می کنند، می توانند لغزندگی واژن 
را نیز کم کنند و به آمیزش جنسی دردناک منتهی شوند، ازجمله برخی داروهای ضدافسردگی، داروهای ضد 

فشارخون، داروهای آنتی هیستامین و برخی  قرص های پیشگیری از بارداری.
2(آسیب، تحریک، ضربه: آسیب ها و جراحت های ناشی از حوادث، جراحی لگن، اپیزیوتومی یا ناهنجاری های 

مادرزادی
3(التهاب، عفونت یا اختالل پوستی: عفونت در ناحیه تناسلی یا مجاری ادراری می تواند آمیزش را دردناک کند. 

اگزما یا سایر مشکالت پوستی ناحیه تناسلی نیز می تواند این عارضه را ایجاد کند.
4(واکنش به فراورده های پیشگیری از بارداری: واکنش آلرژی)حساسیت( به فوم ها، ژل ها یا التکس ممکن 
است در زنان رخ دهد. همچنین اگر وسایل پیشگیری از بارداری مانند دیافراگم یا کالهک گردن رحم درست 

اندازه نشده باشد، می توانند درد ایجاد کنند.
۵(واژینیسموس: انقباض و گرفتگی غیرارادی عضالت دیواره واژن ممکن است تالش برای دخول را بسیار 

دردناک کند.
احساس درد هنگام دخول همچنین ممکن است ناشی از عارضه ای به نام »وستیبولیت« باشد. این عارضه که علت 

آن دقیقا معلوم نیست به صورت احساس سوزش یا مورمور شدن در مدخل واژن بروز می کند.

علل درد عمیق: درد عمیق معموال هنگام دخول عمیق رخ می دهد و ممکن است در برخی از وضعیت های 
بدنی هنگام آمیزش شدیدتر شود. علت های درد عمیق شامل این موارد می شود:

1(برخی بیماری ها: فهرست بلندی از بیماری ها شامل آندومتریوز، بیماری التهابی لگن، افتادگی رحم، رحم به 
عقب برگشته، فیبروم های رحم، التهاب مثانه، نشانگان روده تحریک    پذیر، هموروئید و کیست های تخمدانی ممکن 

است درد عمیق هنگام آمیزش ایجاد کنند.
2(عفونت ها: هر عفونتی  در گردن رحم، رحم یا لوله های رحم ممکن است باعث درد عمیق هنگام آمیزش شود.

3(درمان های جراحی و دارویی: جوشگاه های به جامانده از جراحی هایی که در ناحیه لگن انجام شده اند، ازجمله 
رحم برداری ممکن است باعث مقاربت دردناک شوند. به عالوه درمان های سرطان شامل پرتوتابی و شیمی درمانی 

باعث تغییراتی در بافت ها می شوند که آمیزش جنسی را دردناک می کنند.

 عوامل عاطفی زمینه ساز 
آمیزش دردناک

عواطف عمیقا با فعالیت جنسی 
درآمیخته هستند و ممکن است در 
هر نوع درد جنسی نقشی داشته 
باشند. موارد زیر از جمله عوامل 
عاطفی موثر در آمیزش دردناک 

هستند:
اضطراب،  روانی:  مشکالت   
افسردگی، نگرانی در مورد ظاهر 
و  صمیمیت  از  ترس  جسمی، 
نزدیکی یا مشکالت در روابط زن و 
شوهر ممکن است با کاهش میزان 
برانگیختگی جنسی در زن باعث 
ناراحتی یا درد هنگام آمیزش شوند.
 استرس: عضالت کف لگن بسیار 
به استرس حساس هستند. بنابراین 
استرس می تواند به آمیزش دردناک 

بینجامد.
 سابقه آزار جنسی: اغلب زنان 
مبتال به مقاربت دردناک سابقه آزار 
جنسی ندارند، اما اگر زنی مورد 
آزار جنسی قرار گرفته، این واقعه 
ممکن است در ایجاد این عارضه 

نقش داشته باشد.
گاهی اوقات مشکل است با اطمینان 
گفت عوامل روانی باعث آمیزش 
دردناک شده اند. درد اولیه به هر 
علت ازجمله علل جسمی، ممکن 
است به ترس از بروز مجدد آن 
نمی تواند  زن  درنتیجه  بینجامد، 
حین آمیزش آرامش عضالنی داشته 
باشد و خود این امر به درد بیشتر 
از  بسیاری  مانند  می شود.  منتهی 
دردهای دیگر در بدن، ممکن است 
زن به محافظت از ناحیه دردناک و 
اجتناب از فعالیت هایی که با درد 

همراه اند، گرایش پیدا کند.

اقدامات تشخیصی
شرح حال پزشکی: شروع درد، مکان درد، شدت درد، ارتباط درد با وضعیت های متفاوت قرارگیری بدن هنگام آمیزش، سوابق 

جنسی سوابق جراحی و زایمان ها.
معاینه لگنی: در معاینه لگنی نشانه های تحریک پوستی، عفونت و مشکالت آناتومیک بررسی می شود. همچنین ممکن است 

معاینه واژن با اسپکولوم انجام شود.
سونوگرافی یا الپاراسکوپی: ممکن است الزم باشد برای دیدن اندام های لگنی سونوگرافی یا الپاراسکوپی انجام شود.

چطور درد جنسی را برطرف کنیم؟
آمیزش دردناک یا دیس پارونیا را در گذشته ها عمدتا یک مشکل روانی می دانستند که نیاز به روان درمانی دارد اما امروزه این 
دیدگاه را کنار گذاشته اند. پژوهشگران، بسیاری از علل آمیزش دردناک را شناخته اند و توصیه آنها به یک درمان چندجانبه و 

فراگیر است. درمان به علت زمینه ساز درد بستگی دارد.

عالوه این، ممکن است بتوان با ایجاد تغییراتی در شیوه آمیزش درد را به حداقل رساند:
تغییر وضعیت هنگام آمیزش: اگر درد در وضعیت بدنی خاصی هنگام آمیزش احساس می شود، ممکن است با تغییر دادن آن 

و امتحان وضعیت های دیگر کاهش پیدا کند.
 برقراری ارتباط با همسر: صحبت کردن زن وشوهر با یکدیگر درباره حس های خوب یا بدشان هنگام آمیزش سودمند است. 

کندتر کردن آمیزش هم ممکن است به کاهش درد کمک کند.
نوازش پیش از آمیزش: نوازش طوالنی تر پیش از آمیزش به ایجاد لغزندگی طبیعی واژن کمک می کند. به تاخیر انداختن دخول 

تا هنگامی که حداکثر برانگیختگی ایجاد شده نیز ممکن است به کاهش درد کمک کند.
استفاده از لغزنده  کننده ها: مواد لغزنده کننده موجود در بازار شامل نرم کننده های با پایه آب یا با پایه سیلیکون ممکن است 
آمیزش جنسی را راحت تر کند. البته باید توجه داشت لغزنده  کننده های حاوی گلیسیرین ممکن است در برخی زنان زمینه ساز 

عفونت قارچی شوند.
درمان های دارویی و غیردارویی

رفع عامل زمینه ای: اگر عفونت، یک عارضه پزشکی خاص باعث درد شده، درمان آن ممکن است درد را برطرف کند. اگر 
مصرف دارویی باعث مشکل در لغزنده  سازی واژن شده، کنار گذاشتن آن ممکن است مشکل را حل کند.

درمان با استروژن: در اغلب زنان پس از سن یائسگی، دیس پارونیا ناشی از مقدار ناکافی لغزنده سازی واژن به علت افت میزان 
هورمون جنسی استروژن است. در این موارد استفاده از کرم ها یا شیاف های واژنی این هورمون با تجویز پزشک ممکن است 

مشکل را برطرف کند.
حساسیت زدایی: در این شیوه درمانی به زن آموزش داده می شود با انجام تمریناتی برای شل کردن واژن دردش را کاهش دهد. 

درمانگر ممکن است انجام ورزش های کف لگن )تمرینات کگل( یا سایر تمرینات را برای کاهش درد توصیه کند.
مشاوره یا درمان جنسی )سکس تراپی(: اگر زن برای مدتی طوالنی حین آمیزش جنسی احساس درد کرده باشد، ممکن است 
حتی پس از درمان و رفع علت درد، نسبت به تحریکات جنسی پاسخ عاطفی منفی نشان دهد. اگر به علت آمیزش دردناک، 
زن وشوهر از صمیمیت جنسی پرهیز کرده باشند، ممکن است نیاز به بهبود ارتباط و بازگرداندن صمیمیت جنسی وجود داشته 

باشد. صحبت کردن با مشاور یا متخصص درمان جنسی می تواند به حل این مشکالت کمک کند.
باالخره اینکه برخی تغییرات در عادات بهداشتی می تواند درد و ناراحتی هنگام آمیزش جنسی را به حداقل برساند. استفاده از 
شوینده های معطر مانند شامپوهای بدن و ژل های دوش در ناحیه تناسلی ممکن است علت زمینه ساز درد باشد. این فراورده ها 
ممکن است باعث تحریک ناحیه تناسلی و مختل کردن لغزندگی طبیعی آن شوند، به خصوص اگر بیش ازحد مصرف شوند. از 

دوش واژن هم باید پرهیز کرد. 
MayoClinic.com :منبع
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خوراکی ها همان طور که از نامشان پیداست، مواد غذایی برای مصرف خوراکی هستند اما گاهی بعضی از آنها چنان تاثیرهای جالب غیرخوراکی دارند 
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

که نمی توان به راحتی از آنها چشم پوشید. شناخت چنین خواصی قطعا در بسیاری موارد، نیاز به محصوالت صنعتی و شیمیایی را برطرف می کند و 
آسیب های زیست محیطی را هم به حداقل می رساند. حتی می تواند مقرون به صرفه تر باشد و به کاهش هزینه های خانه کمک کند. از این رو، ما نیز در 

»پوستر سالمت« این هفته به 9 ماده غذایی که دارای چنین ویژگی هایی هستند، اشاره کرده ایم.

کاربردهای غیرخوراکی 9 ماده غذایی در خانه

از سیر تا سرکه
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1.سیر
 رفع قارچ پا

اگر ورزشکاران یا افرادی که مدت طوالنی کفش ورزشی پا 
می کنند، به خوبی بهداشت پاها را رعایت نکنند دچار قارچ بین انگشتان 

پا می شوند. خوشبختانه سیر به دلیل خواص ضدقارچی تاثیر قابل مالحظه ای 
در مقابله با عفونت های قارچی دارد. برای رفع این مشکل کافی است پاهایتان را 30 

دقیقه در ظرفی از مخلوط آب و سیر له شده بگذارید.
 ترمیم ظروف چینی و بلور ترک خورده

شاید کمتر شنیده باشید اما عصاره سیر شبیه چسب است و می تواند در ترمیم ظروف 
ترک خورده استفاده شود. اگر ظرف چینی یا بلور بشکند، می توان نیمی از یک حبه سیر را روی 
قسمت شکسته کشید و تکه دیگر را محکم به آن فشرد. این کار در مورد ظروف ترک خورده 

مانع شکستگی بیشتر می شود. 
 بهبود عفونت گلو

سیر حاوی ترکیبی است که نقش محافظتی در برابر عفونت های گلو، سرماخوردگی و 
برونشیت های فصل سرما دارد. در صورت ابتال به این بیماری ها، کافی است یک 

حبه سیر را به شکل حلقه های نازکی برش بزنید و یک حلقه را در دهان بین 
لب ها و لثه هایتان بگذارید. پس از 10 دقیقه برش های تازه ای از سیر را 

قرار دهید. گرچه با این کار ممکن است از بوی سیر ناراضی 
باشید، حداقل درد گلویتان بهبود خواهد یافت.

2.روغن زیتون
 رطوبت رسانی به پوست

برخالف بسیاری از اسانس ها و روغن های گیاهی، روغن زیتون کنار 
چربی فراوان به خوبی می تواند پوست را مرطوب و خشکی را برطرف کند. 

برای بهره مندی از این خواص کافی است چند قطره روغن زیتون را روی پوست 
بدنتان )2 بار یا بیشتر در روز( ماساژ دهید. 

 پاک کردن پوست
روغن زیتون را می توان به عنوان پاک کننده طبیعی مواد آرایشی دانست. بهتر اینکه برای 

انواع پوست مناسب است. البته هنگام پاک کردن اطراف چشم باید احتیاط به خرج داد زیرا 
عموما تماس روغن ها با مخاط چشم سبب واکنش شدیدی می شود. 

 جال دادن مبلمان
از روغن زیتون می توان برای نظافت مبلمان چوبی و چرمی کمک گرفت زیرا 
عالوه بر زدودن آلودگی، جالی خاصی به این وسایل می دهد. از این پس چند 

قطره روغن زیتون را روی پارچه  تمیزی بریزید و روی تمام قسمت های 
مبلمان بکشید. البته می توانید از روغن زیتون برای جال دادن 

به کیف، کفش و دیگر وسایل چرمی تان نیز کمک 
بگیرید. 

3. لیمو
 رفع بوی نامطبوع

برای رهایی از بوی نامطبوع یخچال، لیمو یک راهکار فوق العاده است. 
کمی آبلیمو را روی پنبه یا اسفنج بریزید و آن را چند ساعت درون یخچال 
بگذارید. البته فراموش نکنید آنچه عامل چنین بویی است را بردارید. کشیدن 

یک تکه لیمو تازه روی تخته گوشت نیز بوی نامطبوع آن را از بین می برد. این 
ترفند را می توانید برای بوزدایی سطل زباله نیز به کار ببرید. سوختن پوسته های لیمو 

در شومینه نیز باعث ایجاد بوی مطبوع در محیط اطراف می شود. 
 دور کردن حشرات

وجود حشرات و مورچه ها در آشپزخانه بسیار آزاردهنده است اما نیازی به استفاده 
از سموم شیمیایی نیست. کمی آبلیمو را در آستانه در ها و پنجره ها، همچنین 

شکاف های دیوار بریزید. البته برای تاثیر بیشتر توصیه می شود چند تکه 
پوست لیمو نیز در این قسمت ها بگذارید. شستشوی  زمین 

با محلول متشکل از 2 لیتر آب مخلوط شده با آب 
4 عدد لیمو نیز به فراری دادن کک ها و 

سوسک ها کمک می کند. 

8. سیب زمینی
 رهایی از علف های هرز: زمانی که سیب زمینی را 

می پزید، آب آن را بیرون نریزید زیرا یک علف کش طبیعی 
محسوب می شود. در واقع، ترکیبات موجود در آن غیرسمی 

هستند و هیچ آالیندگی ای برای محیط زیست ندارند ولی مانع رشد 
علف هرز درون باغچه می شوند. البته فراموش نکنید ابتدا بگذارید آب 

سیب زمینی کامال خنک شود.
 بهبود آفتاب سوختگی: اگر هنگام سفر به سواحل دریا 
پوستتان دچار آفتاب سوختگی شد، حتما از سیب زمینی به 

عنوان یک مسکن در دسترس کمک بگیرید. در این 
حالت، برش هایی از سیب زمینی را روی پوستتان 
بگذارید تا به تدریج سوزش پوست کاسته شود. 

این راهکار را می توانید برای سوختگی های 
خفیف نیز به کار ببرید.

4. بیکینگ پودر
 سفید کردن ملحفه ها

 اگر دوست دارید ملحفه ها و پارچه های سفیدتان مانند روز اول 
درخشان و تمیز باشند، نیازی به سفید کننده های شیمیایی نیست. می توانید 
هنگام شستشو در ماشین لباسشویی، مقداری بیکینگ پودر را داخل ماشین 

بریزید تا از تاثیر عالی آن بر لباس هایتان لذت ببرید.
 برق انداختن زیورآالت

زیورآالت از جنس طال و نقره پس از مدتی استفاده، کمی کدر و مات می شوند اما جای 
نگرانی نیست؛ برای اینکه جالی اولیه را به آنها بازگردانید، کمی بیکینگ پودر را روی آنها 

بپاشید و سپس به آرامی با پارچه یا اسفنج رویشان کشیده و تمیز کنید. 
 از بین برندن کپک های حمام

اگر قصد دارید شیرآالت و دوش حمام به خاطر کپک های بدرنگی که روی آن 
رسوب کرده را تمیز کنید، یک راهکار ساده را به خاطر داشته باشید. بیکینگ 

پودر را با کمی آبلیمو مخلوط کنید تا حالتی شبیه خمیر پیدا کند سپس 
آن را روی قسمت های مورد نظرتان بکشید و بگذارید 2 ساعت 

بماند سپس با آب بشویید. 

7. شکر
 پاک کردن لک چمن از روی لباس

شاید برای شما هم پیش آمده که پس از گردش در طبیعت، 
متوجه لک های سبز رنگی روی لباس ها شده باشید. برای اینکه پس از 

شستشو لک کامال از بین برود، مقداری شکر را با آب مخلوط کنید تا مانند 
خمیر شود. خمیر را روی لک بگذارید تا یک ساعت بماند و سپس در ماشین 

لباسشویی بشویید.
 تسکین سوختگی زبان

اگر با عجله یک فنجان چای یا قهوه داغ بنوشید، ممکن است از سوختگی زبان بسیار 
آزرده شوید. از آنجا که نمی توانید سراغ پمادهای سوختگی بروید، باید راهکاری طبیعی 
انتخاب کنید. کمی شکر روی زبان تان بریزید تا سوختگی آرام شود و احساس ناراحتی 

فورا تسکین پیدا کند.
 الیه برداری از قوری

ممکن است برای رفع لک های جمع شده قهوه و چای درون قوری، سرکه سفید 
راهکار خوبی به نظر برسد اما بوی آن دردسرساز است. سفیدکننده های 

صنعتی نیز همین مشکل را دارند. راهکار بهتر اینکه نصف فنجان 
شکر را درون قوری بریزید و با آب گرم خوب تمیز کنید 

تا مانند اول بدون لک و بو باشد.

6. نمک
 ضدعفونی اسفنج: اسفنج ها و پارچه هایی که برای تمیز 

کردن سطوح مختلف به کار می روند، حتی به رغم شستشوی مداوم 
باز هم مملو از باکتری ها و میکروب ها هستند و سبب انتقال آنها می شوند. 

برای ضدعفونی این وسایل نیازی به شوینده های شیمیایی نیست؛ می توانید آن را در 
سطلی از آب نمک گرم بگذارید و روز بعد بشویید. حتما از تمیز شدن آنها متعجب خواهید 

شد.
 رفع لک چربی از روی لباس: اگر روی لباس چند قطره روغن بریزد، شستشو با آب و شوینده 
ابتدا چندان تاثیری ندارد. نخست مقداری نمک را روی لک بپاشید و بگذارید چند ساعت بماند 

سپس در ماشین لباسشویی بشویید تا کامال تمیز شود.
 تمیز کردن کف اتو: معموال پس از مدتی استفاده از اتو، روی سطح آن ذراتی از پارچه، پرز 
و حتی رسوب آب جمع می شود که تمیز کردن آن نیاز به دقت دارد تا خراب نشود. هر چند 
وقت یکبار، پارچه ای را به سرکه سفید و نمک نرم آغشته کنید و به آرامی روی سطح کف اتو 

بکشید تا مانند روز اول نو شود.
 شستن قابلمه سوخته: اگر غذایتان سوخت و با قابلمه سیاه روبرو شدید، هرگز 

خود را برای جدا کردن ذرات چسبیده غذا خسته نکنید. مقداری نمک 
درون قابلمه بپاشید و اجازه دهید چند ساعت بماند سپس خواهید 

دید که قابلمه تان به راحتی تمیز می شود. 

5. چای
 پاک کردن پارکت و آینه

حتما برای شما هم پیش آمده که پس از تمیز کردن پارکت و مبلمان با پارچه 
مرطوب، لکه هایی روی سطوح باقی می ماند اما یک پیشنهاد خوب اینکه پارچه ای را به 

چای تازه دم و سرد کامال آغشته کنید، بچالنید و گردوغبار را از سطوح پاک کنید. بالفاصله با 
یک پارچه خشک روی آن بکشید و از تاثیر آن لذت ببرید. این تکنیک را برای آینه ها نیز می توانید 

استفاده کنید.
 کمپوست و آبرسانی به گیاهان

اگر طرفدار نگهداری گیاهان هستید، حتما از این پس  باقی مانده چای و تفاله های آن را در خاک گیاه بریزید. 
ترکیبات موجود در برگ های چای به عنوان کمپوست برای گیاه عمل می کند و در رشد آن تاثیر خواهد گذاشت. 
همچنین زمانی که قصد سفر دارید، چند عدد چای کیسه ای مصرف شده را در خاک گیاه بگذارید زیرا تا چند روز 

رطوبت خاک را حفظ می کنند. 
 از بین بردن بوی ماهی از ظروف

باقی ماندن بوی ماهی روی ظروف آشپزخانه واقعا آزاردهنده است و حتی گاهی شستشوی چند بار با مایع 
ظرفشویی نیز تاثیری در رفع آن ندارد اما یک راهکار ساده این است که ظروف و وسایل را در ظرفی از چای 

پررنگ بگذارید و اجازه دهید کمی بماند تا برطرف شود. ترفند را می توانید برای رفع بوی ماهی، سیر و 
پیاز از دست هایتان نیز به کار ببرید. 

 تسکین التهاب های پوستی: چای کیسه ای مرطوب یکی از بهترین روش ها 
برای تسکین طبیعی تحریک ها و التهاب های پوستی مانند نیش حشرات، 
آفتاب سوختگی و... است. همچنین راهکار بی نظیری برای رفع خستگی 
چشم هاست. شستشوی چشم ها با چای تازه دم نیز توصیه همیشگی 

مادربزرگ ها برای بهبود سرماخوردگی چشم و 
عفونت مختصر آنهاست.

9. سرکه سفید
 جایگزین سفیدکننده های شیمیایی

 اگر تمایلی به استفاده از سفیدکننده های شیمیایی ندارید می توانید از سرکه سفید استفاده 
کنید. از این ماده طبیعی می توان برای تمیز کردن سرویس بهداشتی، چربی های چسبیده به 

مایکروویو و رسوبات شیرآالت استفاده کرد. یک تا دو بار در هفته سرکه را روی قسمت های مورد 
نظر اسپری کنید و اجازه دهید چند ساعت بماند تا لک های نازیبا از بین بروند.

 پاک کردن لک ها از روی پارچه
تمیز کردن لک چای، آبمیوه، شکالت، قهوه و... از روی پارچه ها بسیار مشکل است اما خوشبختانه سرکه ماده ای 

است که هیچ آسیبی به الیاف پارچه حتی انواع با جنس لطیف نمی رساند. در این صورت تکه پارچه ای را آغشته به 
سرکه کنید، روی لک بکشید و سپس پارچه را در لباسشویی بشویید. برای رفع بوی نامطبوع لباس ها مانند عرق و... نیز 
کافی است یک سوم پیمانه سرکه سفید را با دو پیمانه آب مخلوط کنید و لباس را مدتی در آن بخیسانید و سپس بشویید. 

 تمیزکننده سینک و لوله های آب
 حتما برای شما هم پیش آمده باال آمدن آب و آلودگی های لوله سینک ظرفشویی منظره بسیار بدی ایجاد کرده که تمیز 

کردن آن نیز خوشایند نیست. پیش از این اتفاق، یک راهکار ساده را امتحان کنید. مخلوطی از سرکه سفید، نمک و 
جوش شیرین را در سینک ظرفشویی بریزید و پس از یک ساعت آب جوش بریزید تا عالوه بر تمیز شدن سینک و 

لوله ها، کامال ضدعفونی شوند.
 جدا کردن کاغذ دیواری

 اگر روش درست جدا کردن کاغذ دیواری را ندانید، قطعا این کار بسیار مشکل و دردسرساز 
است. یک راهکار ساده و موثر اینکه محلولی به نسبت مساوی از سرکه سفید و آب تهیه و 

اسفنجی را  به آن آغشته کرده و کاغذ دیواری را کامال خیس کنید. پس از 5 دقیقه 
می توانید کاغذ را بتراشید تا از سطح دیوار جدا شود. این راهکار در مورد 

برچسب های دیوار، پالستیک، چوب و مات کننده های شیشه 
نیز قابل استفاده است.



يادداشت مهمان

استفاده از ذرت 
دامی خطرناک است؟  

)26(

بیماری روزاسه
و انگلی به نام 

دمودکس)30(

انتقال تبخال و زگیل 
تناسلی از راه تماس 
جنسی حتمی است)29(

راه درست 
کاهش وزن را نشانم 

دهید! )28(

سالـــــم سفره 

دستــور آشپزی 

میـــزگرد تغذیه

پــــــــو ست 

میــزگرد پوست

یـــــبــایـی ز 

صفحــه آخـــر
سال چهاردهم  شماره 698  شنبه 15 دی 1397

صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه

غذایی هندی، مناسب برای گیاهخواران 

بفرمايید برگر باقال و کینوا
خیلی از افراد گمان می کنند گیاهخواری با محدودیت هایی در سفره 
غذایی همراه است. این در حالی است که ترکیب کردن برخی مواد 
غذایی با یکدیگر می تواند یک طعم گیاهی و جذاب برای شما ایجاد کند. 
یکی از غذاهای گیاهی معروف هندی ها، برگر باقال و کینواست که می تواند 
هم برای افراد گیاهخوار و هم برای کسانی که ترجیح می دهند تجربه یک 
وعده غذای بدون گوشت در طول روز داشته باشند، جذاب باشد. این غذا 
به دلیل نوع مواد اولیه ای که دارد، کالری بسیار پایین و فیبر بسیار باالیی را 
در خود جا داده است. این برگر هندی می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی 
بدن شود. از این  رو، مصرف آن برای خانم های باردار و افراد سالمند هم 
بسیار مفید است...  صفحه)27(

دکتر محمدرضا وفا 
متخصص تغذیه و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

بچه ها را به انواع اسنک 

عادت ندهید 
انواع اسنک ها که معموال بر پایه ذرت 
یا سیب زمینی تهیه می شوند، عالوه بر 
حجم  خود،  تشکیل دهنده  اصلی  ماده 
قابل توجهی از نمک، روغن یا شکر را 
هم در خود جا داده اند. زمانی که شما از 
اسنک ها برای تغذیه روزانه فرزند خود 
یا حتی ساکت کردن او کمک می گیرید، 
اینکه سالمت او را به خطر  عالوه بر 
نادرست  ذائقه سازی  باعث  می اندازید، 

در او می شوید.
موجود  افزودنی های  به دلیل  اسنک ها   
در خود می توانند مشکالت فراوانی از 
افزایش وزن و کمبودهای تغذیه ای گرفته 
تا باال رفتن فشار و چربی خون را برای 
مصرف کننده در پی داشته باشند. عالوه 
بر اینها، اگر کودکان به خوردن چنین 
اسنک هایی عادت کنند، ذائقه آنها به سمت 
خوردن انواع خوراکی های شور، چرب و 
شیرین متمایل می شود و این ذائقه سازی که 
از کودکی در آنها شکل گرفته، تا سال های 
باالتر هم همراه شان باقی می ماند و زمینه 
ابتالی آنها به انواع بیماری های متابولیک، 
بیماری های قلبی، دیابت، فشار خون باال 
و کلسترول خون باال را فراهم می کند. 

شما باید به عنوان والدین، فرزندان خود 
را بیشتر به خوردن خوراکی های طبیعی و 
سالم عادت دهید و عالوه بر اینکه درباره 
مضرات مصرف اسنک ها با آنها صحبت 
می کنید، استفاده از چنین خوراکی هایی 
را فقط به موارد بسیار محدودی در ماه 

یا سال اختصاص بدهید.. 

بیشتر بخوانید

»استفاده از ذرت دامی خطرناک 
است؟« رادر صفحه 26 همین شماره 

بخوانید.



سفره سالم شماره ششصدونود وهشت  پانزده دی نودوهفت26

پرسشی از متخصصان حوزه صنعت غذا در پی انتشار خبر تخلف در تولید فراورده های  حجیم شده ذرت

استفاده از ذرت دامی خطرناک است؟
»پفک با طعم گاو«، »پفک 
ایران«،  بازار  در  گاوی 
»استفاده از ذرت دامی برای 
تیترهای  اینها  پفک«!   تهیه 
داغی بودند که برخی رسانه ها در حوزه تغذیه 
و در روزها و هفته های اخیر به وفور از آنها 
استفاده کردند. ماجرا از آنجا شروع شد که 
مسووالن سازمان غذا و دارو متوجه شدند دو 
برند تولیدکننده فراورده های حجیم شده ذرت، 
از ذرت تراریخته دامی به جای ذرت انسانی 
برای تهیه محصوالت خود استفاده کرده اند. 
جهان بخش کیان پور، سخنگوی سازمان غذا 
و دارو، اعالم کرده، براساس اطالعاتی که به 
دست آنها رسیده، دو کارخانه مشهور تولید 
فراورده های حجیم ذرت از ذرت دامی برای 
تولید محصوالت خود استفاده کرده اند که تایید 
یا تکذیب این خبر نیاز به بررسی کارشناسانه 
بیشتری خواهد داشت. به گفته کیان پور، اگر 
قرار باشد کارخانه ای به جای ذرت انسانی از 
ذرت دامی برای تهیه محصوالت خود استفاده 
کند، باید این موضوع را روی برچسب محصول 
خود درج کند تا مصرف کننده تصمیم بگیرد 
به مصرف چنین محصولی  تمایلی  آیا  که 
دارد یا نه. از طرف دیگر، اگر کارخانه ای 
تصمیم به استفاده از ذرت دامی برای تهیه 
محصوالت خود داشته باشد، باید این موضوع 
را با سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در 
میان بگذارد که به طور حتم در این صورت، 
مجوزهای بهداشتی الزم برای ادامه کار را 
دریافت نخواهد کرد. او درباره استفاده از 
ذرت دامی برای تهیه این قبیل محصوالت 
می گوید: »اگر مشخص شود این دو برند معتبر 
از ذرت دامی برای تهیه اسنک های حجیم برپایه 
ذرت استفاده می کرده اند، به طور حتم برخورد 
قضایی و توقف تولید محصول در مورد آنها 
اعمال خواهد شد زیرا بیشتر گروه هدف چنین 
محصوالتی کودکان هستند و به هیچ عنوان 
نمی توان بر سر سالمت بخش بزرگی از جامعه 

هدف این محصوالت خطر کرد.« 

چرا ذرت دامی؟ 
با توجه به اطالعاتی که درباره استفاده از ذرت دامی 
برای تهیه این محصوالت در دو کارخانه مشهور 
به دست آمده، شاید این سوال برای خیلی ها پیش 
بیاید که اصال دلیل جایگزین کردن ذرت دامی با 
ذرت انسانی در این کارخانه ها چه بوده است؟علی 
شریعتی، عضو هیات مدیره کانون صنایع غذایی 
ایران، با تاکید بر اینکه برای تولید اسنک های 
برپایه ذرت باید از ذرت هایی با درجه غذایی 
استفاده شود، می گوید: »با توجه به نوسانات اخیر 
ارزی در کشور، این روزها نهاده های دامی مانند 

ذرتی که به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار 
می گیرد، با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کشور 
می شود. این درحالی است که ذرت هایی با درجه 
غذایی که مصارف انسانی دارند، با ارز 8 هزار 
تومانی به کشور می آیند. از این رو، متاسفانه برخی 
کارخانه ها برای داشتن حاشیه سود بیشتر، اقدام 
به تهیه ذرت دامی با ارز ارزان تر و تبدیل آن به 
خوراک انسانی کرده اند.« با این حال، وی معتقد 
است با تخلف دو شرکت نباید دید مردم نسبت 
به تمام محصوالت و کارخانه هایی که به صورت 
سالم اقدام به فعالیت می کنند، عوض شود. به گفته 
شریعتی، ذرت هایی با درجه غذایی بیشتر در 
شکالت سازی،  نیمه آماده،  غذاهای  صنعت 
اسنک های حجیم، شربت فروکتوز و... مورد 
استفاده قرار می گیرند و ذرت های حیوانی برای 
خوراک دام یا صنعت چسب سازی به مصرف 

می رسند. 
وی به یک نکته جالب دیگر در صنعت تولید 
فراورده های حجیم شده ذرت هم اشاره می کند 
و آن اینکه برخی کارخانه ها، ذرت را به صورت 
درسته تهیه و آن را به بلغور و محصول نهایی 
تبدیل می کنند. این درحالی است که برخی 
کارخانه ها از ابتدا بلغور ذرت را برای تهیه 
محصوالت خود خریداری می کنند. حاال این 

دو کارخانه متخلف، یکی ذرت را به صورت 
کامل و دیگری به صورت بلغورشده تهیه کرده 
کارشناسی  به  نیاز  هم  باز  این رو،  از  است. 
بیشتری وجود دارد تا مسووالن متوجه شوند 
آیا آن کارخانه اطالعی از دامی بودن بلغور 
ذرت داشته یا نه. در هر صورت، نکته مهم 
این است که تعطیلی کامل خط تولید برای 
پیشگیری از به خطر انداختن سالمت مردم و 
مصرف کنندگان می تواند زنگ خطری جدی 

برای سایر تولیدکنندگان باشد. 

فراورده های  حجیم شده ذرت 
چطور تولید می شوند؟ 

قبل از اینکه بدانیم این گروه از محصوالت 
هستند و چطور تولید می شوند، باید به این نکته 
مهم اشاره کنیم که کلمه »پفک«، یک برند تجاری 
است که به اشتباه میان مردم برای نامیدن همه 
فراورده های ذرت حجیم شده استفاده می شود. 
دکتر محمدحسین عزیزی، متخصص صنایع 
غذایی و رئیس انجمن صنایع غذایی ایران، 
درباره فرایند تولید این فراورده حجیم شده 
ذرت می گوید: »ماده اصلی تشکیل دهنده این 
فراورده های حجیم، بلغور ذرت است؛ یعنی از 
ذرت شکسته و خردشده به جای آرد ذرت در 

تهیه انواع اسنک های حجیم استفاده می کنند. 
برای تولید این محصول، ابتدا بلغور ذرت را 
در دستگاهی به نام اِکستِرودِر می ریزند و آن 
با کمی آب ترکیب می کنند. این ترکیب  را 
تحت فشار بسیار زیادی قرار می گیرد تا حالتی 
دستگاه،  انتهای  در  بگیرد.  خود  به  خمیری 
قالب های شکل دهنده ذرت حجیم شده قرار 
دارند. زمانی که خمیر ذرت از تانک دستگاه 
وارد قالب می شود، از یک شریط فشار قوی 
همین  به  می رسد.  کم  فشار  شرایط  یک  به 
دلیل هم به طور ناگهانی خالء یا هوایی در 
محصول نهایی ایجاد می شود که شکل پف کرده 
یا هوادار این محصوالت را ایجاد می کند. ما در 
اصطالح صنعت غذا به این حالت پف کرده، 

حالت »متخلخل« می گوییم.« 
کردن  اضافه  زمان  درمورد  عزیزی  دکتر   
به اسنک ها توضیح  طعم دهنده های مختلف 
که  ذرت  حجیم شده  »فراورده های  می دهد: 
بیشتر شما آنها را با نام پفک می شناسید، پس 
از خارج شدن از دستگاه کامال بدون رنگ و 
بدون طعم هستند. از این رو، در ظرف های 
بزرگی به صورت جداگانه سسی برای آنها آماده 
می کنند. این سس مخلوطی از انواع ادویه ها، 
نمک، رنگ های مجاز خوراکی، پودر پنیر، رب 

گوجه فرنگی، شکر و روغن است که قبل از 
بسته بندی اسنک ها روی آنها اسپری می شود.«

رعایت چه نکاتی مهم است؟
زیر  کودکان  اینکه  بر  تاکید  با  دکتر عزیزی 
خوراکی  هیچ  نباید  به هیچ عنوان  سال   2
صنعتی مانند چیپس و پفک را مصرف کنند، 
می افزاید: »کودکان زیر 2 سال، به دلیل تکمیل 
نشدن سیستم گوارشی به هیچ عنوان نباید از 
خوراکی های صنعتی استفاده کنند. در غیر این 
صورت، ممکن است  حساسیت یا مشکالت 
گوارشی شدید برای آنها به وجود بیاید. از طرف 
دیگر، نمک، رنگ های خوراکی، روغن و شکر 
موجود در سس اسنک های حجیم شده برپایه 
ذرت نیز باعث می شوند  مصرف مداوم آنها 
به سایر گروه های سنی و جنسی هم توصیه 
ترکیبات  تمام  که  است  طبیعی  البته  نشود. 
موجود در این محصوالت براساس استاندارد 
و دارای مجوز هستند، اما به هرحال زیاده روی 
برای  را  آنها می تواند مشکالتی  در مصرف 

مصرف کننده ایجاد کند.« 
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران، با اشاره به 
اینکه تخلف دو کارخانه در تولید فراورده های 
حجیم ذرت با ذرت دامی در حال بررسی 

است، خاطرنشان می کند: »امکان اینکه سایر 
آرد ذرت  یا  بلغور ذرت  اسنک های حاوی 
موجود در این کارخانه ها نیز با ذرت دامی 
اما  دارد  وجود  هم  باشد  شده  تهیه 
نگران  اندازه  از  بیش  نباید  مصرف کنندگان 
این موضوع باشند زیرا هم تخلف این کارخانه ها 
در دست بررسی است و هم مصرف یکی -دو 
مورد از چنین محصوالتی نمی تواند مشکلی 
است  بهتر  کند.  ایجاد  سالمت  برای  جدی 
بدانید ذرت انسانی یا ذرت با درجه غذایی 
نظر  از  که  است   1 درجه  جزو محصوالت 
مواد خوراکی، عدم آفت زدگی یا سالمت در 
رتبه باالتری نسبت به ذرت دامی قرار دارد. 
این درحالی است که ذرت دامی ممکن است 
حاوی دانه های شکسته ذرت، مواد خارجی 
یا درجاتی از آفت زدگی باشد و به همین دلیل 
هم قیمت آن بسیار کمتر از ذرت هایی با درجه 
از  استفاده  هرچند  این رو،  از  است.  غذایی 
ذرت دامی برای محصوالت انسانی تقلب یا 
تخلفی کامال آشکار است، اگر این محصوالت 
راهی بازار شده باشند و شما هم یکی- دو 
به طور  باشید،  آنها را مصرف کرده  از  بسته 
پیش  برای سالمت تان  حتم مشکل چندانی 

نخواهد آمد.« 
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مهم ترین عوارض خوردن فراورده های  حجیم شده ذرت

از چاقی تا پوسیدگی دندان
برخی  حتی  یا  کودکان  از  خیلی  متاسفانه 

 ترجمه: 
راضیه فیضی

زیادی  تمایل  بزرگسال،  افراد  و  نوجوانان 
فراورده های  انواع  روزانه  مصرف  به 
حجیم شده ذرت دارند. این فراورده ها غیر 
از ذرت، حاوی ترکیبات دیگری هستند که باعث می شوند 
متخصصان تغذیه استمرار مصرف آنها را کامال برای سالمت 
مضر بدانند. انواع اسنک های حجیم شده که ما آنها را بیشتر 
با نام پفک می شناسیم، می توانند به صورت تفننی و حداکثر 
ماهی یک مرتبه در برنامه غذایی شما جا بگیرند. بهتر است 
بدانید  مصرف بیشتر از این مقدار فراورده حجیم شده ذرت 
ایجاد  فرزندتان  یا  برای شما  را  فراوانی  می تواند عوارض 
کند که در ادامه به 6 مورد از مهم ترین آنها اشاره می کنیم. 

1. چاقی 
هنگام  یا  استرس  کاهش  برای  اسنک ها  از  گاهی  ما  متاسفانه 
تماشای برنامه های تلویزیونی استفاده می کنیم و در این موارد 
خیلی متوجه نیستیم چه حجمی از آنها را می خوریم. از طرف 
دیگر، گاهی برخی کودکان عادت دارند هر روز حداقل یک 
نوع فراورده حجیم شده ذرت را در میان وعده های خود مصرف 
کنند. بهتر است بدانید این فراورده ها حجم باالیی از کالری و 
حجم بسیار محدودی از فیبر غذایی را در خود جا داده اند. از 
این رو، مصرف آنها تنها می تواند باعث باال رفتن میزان کالری 
دریافتی روزانه و اضافه وزن ناشی از آن، مخصوصا در کودکان 

و افراد کم تحرک شود. 

2. سوء تغذیه 
انواع  دارای  کالری  بر  عالوه  ذرت،  حجیم شده  فراورده های 
افزودنی ها مانند رنگ های خوراکی، شکر، نمک و روغن هستند. 
از این رو، مصرف آنها می تواند با ایجاد احساس سیری کاذب، 

نشان  تحقیقات  بگیرد.  بچه ها  از  را  شانس غذا خوردن سالم 
داده اند مصرف این اسنک ها شدیدا با کاهش مصرف میوه، سبزی 
است  همراه  کودکان  در  خانگی  غذاهای  اصلی  وعده های  و 
که ارتباط مستقیمی با کمبودهای تغذیه ای در بدن آنها دارد. 

3. یبوست 
ترکیبات  داشتن  دلیل  به  ذرت  حجیم شده  فراورده های  انواع 
کربوهیدراتی، نمکی و شکری خود، شدیدا باعث کمبود آب 
فیبر غذایی  فراورده ها  این  دیگر،  از طرف  بدن می شوند.  در 
چندانی هم برای جبران این مشکل خود ندارند. به همین دلیل 
ابتال به یبوست یا مشکالت گوارشی دیگر مانند ایجاد سنگینی 
سر دل یا حس پری بیش از اندازه از شایع ترین مشکالتی است 

که در طرفداران این اسنک ها ایجاد می شود. 

4. حساسیت در کودکان 
یکی از موارد حساسیت غذایی که معموال نادیده گرفته می شود، 
حساسیت به ذرت است. به همین دلیل هم شدیدا توصیه می شود 
به هیچ عنوان به کودکان زیر 2 سال، فراورده های حاوی ذرت 
ندهید و عالئم حساسیت به ذرت را در کودکان باالی 2 سال 
بشناسید. اگر فرزندتان بعد از مصرف فراورده های حجیم شده 
ذرت دچار بثورات پوستی، بلع دردناک و حالت تهوع شد، بهتر 
است بدانید امکان مبتال شدن او به حساسیت به ذرت وجود 
دارد. از طرف دیگر، مصرف فراورده های حاوی ذرت می تواند 
شرایط بیماران مبتال به آسم را بدتر کند. پس باز هم توصیه 
می شود که اگر فرزندتان مبتال به آسم یا بیماری تنفسی است، 
به هیچ عنوان او را با فراورده های حجیم شده ذرت آشنا نکنید. 

5. نفخ و دل درد 
انواع فراورده های حجیم شده ذرت حاوی درصد باالیی از نشاسته 

هستند. زمانی که شما محصوالت حاوی نشاسته باال مصرف 
ترکیبات نشاسته ای در دستگاه گوارش می شکنند و  می کنید، 
کودکان  از  خیلی  هم  دلیل  همین  به  می شوند.  گاز  به  تبدیل 
با خوردن اسنک های حاوی ذرت، دچار نفخ و دل درد شدید 
2 ساعت  نباید حدود  به هیچ عنوان  این محصوالت  می شوند. 
قبل از وعده های غذایی اصلی مصرف شوند و بهتر است در 
یک وعده بیشتر از یک لیوان از آنها به مصرف نرسد تا کمترین 

آسیب را برای فرزندتان در پی داشته باشد. 

6. پوسیدگی دندان 
یکی دیگر از مهم ترین و بزرگ ترین مشکالت ناشی از مصرف 

فراورده های حجیم شده ذرت، افزایش احتمال پوسیدگی دندان 
وجود  دلیل  به  به خودی خود  ذرت  آنهاست.  خوردن  با 
کربوهیدرات خاصیت چسبندگی دارد. از طرف دیگر، همین 
ذرت برای تبدیل شدن به انواع اسنک، با شکر و افزودنی های 
فراورده  فرزندتان،  یا  شما  که  زمانی  می شود.  ترکیب  دیگر 
حجیم شده ذرت مصرف می کنید، مقداری از آن البالی دندان ها 
یا روی لثه باقی می مانند و احتمال پوسیدگی دندان را به شدت 
باال می برند. از این رو، عالوه بر توصیه به کاهش شدید مصرف 
این فراورده ها، بهتر است فرزندتان را عادت بدهید حتما بعد 
از مصرف هر نوع اسنکی، دندان های خود را با مسواک و آب 

بشوید.

بهتر است بدانید ذرت 
انسانی جزو محصوالت 
درجه 1 است که از 
نظر مواد خوراکی، عدم 
آفت زدگی یا سالمت 
در رتبه باالتری نسبت به ذرت دامی 
قرار دارد. این درحالی است که ذرت 
دامی، ممکن است حاوی دانه های 
شکسته ذرت، مواد خارجی یا درجاتی 
از آفت زدگی باشد و به همین دلیل 
هم قیمت آن بسیار کمتر است. 
از این رو، هرچند استفاده از ذرت 
دامی برای محصوالت انسانی تقلب 
یا تخلفی کامال آشکار است، اگر این 
محصوالت راهی بازار شده باشند 
و شما هم یکی -دو بسته از آنها 
را مصرف کرده باشید، به طور حتم 
مشکل چندانی برای سالمت تان پیش 
نخواهد آمد



1. یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده این غذا، باقالی تازه است. باقالی تازه 
از منظر طب سنتی، مزاجی سرد و  تر دارد. از این رو، سعی کنید عالوه بر 
گنجاندن فلفل و زنجبیل در مواد اولیه این غذا، چند چاشنی دیگر مانند 
دارچین، زیره یا آویشن را هم در این برگر داشته باشید تا بتوانید طبیعت 

آن را کمی متعادل تر کنید. 
2. کینوا هم مانند عدس و ماش، طبیعتی نسبتا سرد و خشک دارد. به 
همین دلیل هم زنجبیل موجود در این غذا کمک بزرگی به تعدیل طبع آن 

می کند. اگر می خواهید زنجبیل را از مواد اولیه حذف یا میزان آن را بنا به 
ذائقه خود کم کنید، می توانید از پونه یا خرَدل به عنوان مصلحات غذایی 

این برگر کمک بگیرید. 
3. همان طور که گفته شد، زنجبیل می تواند به دلیل طبع گرم و خشکی که 
دارد، باعث متعادل شدن مزاج کینوا و باقال شود و درنتیجه نباید از مواد اولیه 
این غذا کنار گذاشته شود. عالوه بر اینکه زنجبیل، مصلح خوبی برای این 
برگر محسوب می شود، می توان گفت این چاشنی بسیار پرخاصیت به عنوان 

یک ضدالتهاب و آنتی اکسیدان قوی در بدن عمل می کند و مصرف منظم آن 
باعث کاهش دردهای مفصلی می شود. ضمن اینکه ریختن زنجبیل تازه یا 
پودر زنجبیل در این غذا باعث کاهش نفخ ناشی از مصرف آن خواهد شد. 
4. جالب است بدانید اگر در غذایی به طور همزمان زنجبیل و زرده تخم مرغ 
وجود داشته باشند، این غذا می تواند اثر مطلوبی بر افزایش نیروی جنسی 

در زن وشوهر های سردمزاج داشته باشد. 
5. یکی دیگر از ترکیبات بسیار مفید موجود در این غذا، تخم مرغ است. 

نکته جالب درباره تخم مرغ این است که زرده آن مزاجی گرم و سفیده 
آن مزاجی سرد دارد. بنابراین، یک تخم مرغ کامل می تواند طبع متعادلی 
داشته باشد. با این حال، در منابع طب سنتی از انواع ادویه های گرم و نمک 
به عنوان مصلحات تخم مرغ نام برده شده است. خوشبختانه در این غذا، 
از ادویه گرام ماساال که مخلوطی از انواع ادویه های گرم است، استفاده شده 
و به همین دلیل هم سردی غذا تا حد قابل قبولی با کمک این ادویه ها 

گرفته شده است.

به این برگر، زیره و آویشن هم بزنید

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری/استاد دانشکده طب سنتی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

1. قبل از پختن کینوا باید به این نکته توجه داشته باشید که 
برای ایجاد طعم و بافت مطلوب تر، به هیچ عنوان نباید دانه های 
کینوا را در آب زیاد غرق کنید. کینوا باید با آب بسیار کم پخته 
شود و اگر در طول مدت پخت متوجه شدید به آب بیشتری 

نیاز است، دوباره مقداری آب به آن بیفزایید. 

2. بهتر است کینوایی که می خواهید برای غذاهای گیاهی استفاده 
کنید را با آب سبزیجات بپزید تا طعم بهتری به خود بگیرد. 

3. کینوایی که قرار است در غذاهای گوشتی مورد استفاده 
قرار بگیرد باید با آب گوشت یا آب مرغ کم نمک پخته شود 

تا طعم مطلوبی پیدا کند. 

4. اگر می خواهید کینوا را در انواع ساالد استفاده کنید، حتما آن 
را با آب مرکبات بپزید تا طعم منحصربه فردی به دست بیاورید. 

5. اگر وقت کافی برای بخارپز کردن باقال ها ندارید و نمی خواهید 
با غالف  را  آنها  است  بهتر  بگیرند،  باقال طعم آب  دانه های 
رویی شان داخل آب جوش بیندازید و پس از پخته شدن، آنها 

را از غالف و پوستشان جدا کنید. 

6. اگر می خواهید طعم تنوری به این برگر بدهید، بهتر است 
از  بچینید و پس  فِر  داخل سینی  کاغذ روغنی  را روی  آنها 
آنها، برگرها را  اسپری کردن مقدار کمی روغن روی سطح 

داخل فر برشته و تنوری کنید. 

7. برای جذاب تر کردن طعم این برگر گیاهی، می توانید قبل 
از سرو آن، یک ورق پنیر چدار روی آن قرار دهید.  

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

7 نکته برای پخت 
این برگر 

غذایی هندی، مناسب برای گیاهخواران 

بفرمایید برگر باقال و کینوا

طـرز تـهـیـه
1. برای آماده سازی این غذا ابتدا دانه های کینوا را داخل آب بریزید و ظرف را روی حرارت قرار دهید تا آب  جوش بیاید. بعد از جوش آمدن آب، حرارت را کم کنید و 

حدود 15 دقیقه اجازه دهید تا هم دانه های کینوا کامال نرم شوند و هم آب داخل ظرف کشیده شود.
2. بعد از 15 دقیقه که شعله را خاموش کردید، اجازه دهید ظرف کینوا 5 دقیقه روی شعله خاموش باقی بماند تا گرما باعث جذب کامل آب توسط دانه های کینوا شود. 

3. باقال های پوست کنده و نصف شده را بخارپز کنید و اجازه دهید تا نرم شدن 
کامل روی حرارت باقی بمانند. بهتر است از آبپز کردن باقال ها خودداری کنید 

تا طعم و بافت نهایی برگر گیاهی شما بهتر شود. 
4. کینواهای پخته را روی یک دستمال نخی بریزید تا آب آنها کامال کشیده 

شود. این کار را با باقال ها هم انجام دهید. 
5. بعد از خشک شدن کامل کینوا و باقال، آنها را داخل دستگاه غذاساز بریزید 
و به ترتیب 2 شاخه از پیازچه های خردشده، تخم مرغ خام، زنجبیل، ادویه 
گرام ماساال، نصف قاشق چای خوری از نمک و پودر فلفل را به غذاساز اضافه کنید. 
6. حدود 3 تا 5 دقیقه غذاساز را روشن کنید تا تمام مواد به خوبی با یکدیگر 

ترکیب شوند و حالتی خمیری به خود بگیرند. 
7. تابه نچسبی را روی حرارت بگذارید و روغن را داخل آن بریزید. حرارت 

زیر تابه را در حد متوسط تنظیم کنید و اجازه دهید روغن کامال گرم شود. 
8. مایه برگر را به 4 قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را با دستتان به صورت 

گرد حالت دهید تا برگرهای یکدستی داشته باشید. 
9. برگرها را داخل تابه بگذارید و بدون تغییر دادن حرارت زیر تابه اجازه دهید 

تا هر طرف از این برگرهای گیاهی بین 3 تا 4 دقیقه حرارت ببینند. 
10. سعی کنید برگرها را زودتر از 3 دقیقه برنگردانید تا بافت آنها کامال 

منسجم باقی بماند. 
11. بعد از پختن برگرها می توانید آنها را داخل ظرف بگذارید و شروع به آماده 

کردن سس کنید. 
12. برای آماده کردن سس این برگرها باید ماست، خیار، گشنیز، فلفل سیاه 
و بقیه نمک و پیازچه را داخل غذاساز بریزید و حدود 2 دقیقه آنها را کامال 

با یکدیگر ترکیب کنید. 
13. حاال هر برگر را همراه یک ظرف کوچک از سس ماست و 2 حلقه 

گوجه فرنگی تازه و خردشده سرو کنید.

پیشنهاد این غذا
بهتر است برای ایجاد بافت مطلوب در برگرها و پیشگیری 
از متالشی شدن آنها هنگام سرخ شدن، حتما تمام مواد اولیه 
از  را قبل از ریختن در غذاساز کامال خشک کنید. اگر بعد 
ترکیب شدن مواد در غذاساز احساس کردید بافت برگر شما 
از مقداری آرد  یا حتی شل است، می توانید  هنوز کمی نرم 
اولیه  مواد  شدن  منسجم تر  برای  نخودچی  آرد  یا  سوخاری 
برگر کمک بگیرید. اگر فرزندان شما بدغذا و طرفدار غذاهای 
سوخاری هستند برگرها را قبل از سرخ کردن داخل مقداری 
آرد سوخاری بغلتانید و سپس درون تابه بگذارید. با این کار 
ظاهر بسیار جذاب تری به این برگرهای گیاهی آماده خواهید 
داد. نکته دیگر اینکه شما می توانید به راحتی باقال را در دستور 
با لوبیای کشاورزی جایگزین کنید. اگر ادویه  تهیه این غذا 
گرام ماساال نداشتید یا در دسترس تان نبود، می توانید با ترکیب 
ادویه هایی مانند زردچوبه، کاری، فلفل قرمز، دارچین، فلفل 
سیاه، زیره و پودر زنجبیل، خودتان یک ادویه گرام ماساالی 

خانگی تهیه کنید.

پیشنهاد سرآشپز

/35 آماده می شود

/35 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4نفر(

12 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

گمان  افراد  از  خیلی 
با  گیاهخواری  می کنند 
محدودیت هایی در سفره 
غذایی همراه است. این 
برخی  ترکیب کردن  است که  در حالی 
مواد غذایی با یکدیگر می تواند یک طعم 
گیاهی و جذاب برای شما ایجاد کند. یکی 
از غذاهای گیاهی معروف هندی ها، برگر 
باقال و کینواست که می تواند هم برای افراد 
گیاهخوار و هم برای کسانی که ترجیح 
می دهند تجربه یک وعده غذای بدون گوشت 
در طول روز داشته باشند، جذاب باشد. این 
غذا به دلیل نوع مواد اولیه ای که دارد، کالری 
بسیار پایین و فیبر بسیار باالیی را در خود جا 
داده است. این برگر هندی می تواند باعث 
تقویت سیستم ایمنی بدن شود. از این  رو، 
مصرف آن برای خانم های باردار و افراد 

سالمند هم بسیار مفید است. 

همراهان این غذا 
بهتر است این برگر گیاهی را با یک نان همبرگری 
سبوس دار یا نان همبرگری جو بخورید. اگر 
می خواهید کمی کالری غذای خود را باالتر  
ببرید و از نظر طعمی، همراه مناسبی برای 
این برگر داشته باشید، می توانید به ازای هر 
برگر حدود نصف لیوان پوره سیب زمینی هم 
سرو کنید. میان انواع سبزی ها همراه کردن 
نعناع با این برگر، بیشتر از سایر سبزیجات 
توصیه می شود زیرا نعناع عالوه بر ایجاد طعم 
مناسب برای غذای شما، می تواند احتمال ایجاد 
نفخ پس از مصرف آن را کاهش دهد. میان 
انواع نوشیدنی ها، نوشیدنی موهیتو یا نوشیدنی 
زنجبیلی که با کمی آبلیموی تازه طعم دار شده 
باشد، جزو بهترین نوشیدنی های همراه این 
برگر محسوب می شود. بین انواع چاشنی ها، 
شما می توانید پودر فلفل قرمز، سماق و پودر 
زیره را برای همراهی با این برگر در نظر بگیرید. 
این چاشنی ها عالوه بر ایجاد طعم مطلوب در 
برگر شما باعث کاهش نفخ غذا هم می شوند. 

مقدار کالری 
مواد غذایی یادشده در مجموع 890 کیلوکالری 
انرژی دارند که در صورت تهیه شدن 4 برگر، 
هر یک از آنها 222 کیلوکالری انرژی خواهد 
داشت. از آنجایی که این غذا با نان میل می شود، 
به ازای هر 30 گرم نان باید 80 کیلوکالری 
به عدد یادشده افزود. به عالوه، اگر این غذا 
با ساالد همراه شود باید به ازای هر لیوان 
سبزی های خام خردشده، 25 کیلوکالری به 

عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
این غذا همراه سس و برش  از  هر وعده 
گوجه فرنگی حاوی 13 گرم چربی )2 گرم 
چربی اشباع(، 6 گرم فیبر، 29 گرم کربوهیدرات، 
14 گرم پروتئین، 252 میکروگرم فوالت، 49 
میلی گرم کلسترول، 9 گرم قند، 1439 واحد 
بین المللی ویتامین A، 22 میلی گرم ویتامین 
C، 161 میلی گرم کلسیم، 3 میلی گرم آهن، 
427 میلی گرم سدیم و 822 میلی گرم پتاسیم 
است. ضمن اینکه می تواند 63 درصد از نیاز 
روزانه بدن به ویتامین فوالت، 37 درصد به 
ویتامین C و 29 درصد به ویتامین A را هم 

تامین کند.
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1کینوا
2

کیلوکالري160لیوان

کیلوکالري0لیوان1آب

کیلوکالري320لیوان1/5باقال بدون پوست

کیلوکالري5شاخه3پیازچه خردشده

کیلوکالري120عدد1تخم مرغ بزرگ

کیلوکالري0 قاشق غذاخوری1زنجبیل تازه و رنده شده 

1ادویه گرام ماساال 1
کیلوکالري0قاشق چای خوری4

3نمک
کیلوکالري0قاشق چای خوری4

1پودر فلفل
کیلوکالري0قاشق چای خوری4

روغن زیتون یا روغن کنجد 
کیلوکالري180قاشق غذاخوری2مخصوص سرخ کردنی

3ماست کم چرب
کیلوکالري65لیوان4

1خیار خردشده
کیلوکالري10لیوان2

1گشنیز تازه و خردشده
کیلوکالري5لیوان4

کیلوکالري25عدد2گوجه فرنگی بزرگ

1پودر فلفل سیاه تازه ساییده شده
کیلوکالري0قاشق چای خوری4

کینوا منبع آنتی اکسیدان هاست
کینوا که خیلی ها آن را با نام »خاویار گیاهی« معرفی 
می کنند، در گروه غالت کامل طبقه بندی می شود. این 
گیاه پرخاصیت می تواند در انواع ساالدها، سوپ ها یا 
غذاهای گیاهی جا بگیرد و مصرف آن فواید بسیار 
زیادی به بدن برساند. در ادامه به مهم ترین فواید مصرف 

کینوا اشاره می کنیم. 

1.کینوا حجم بسیار باالیی از فیبر غذایی را در خود جا داده 
است. از این رو، مصرف آن می تواند برای افراد مبتال به 
یبوست مزمن بسیار مفید باشد. از طرف دیگر، فیبر فراوان 

موجود در کینوا به کاهش میزان چربی و قندخون کمک 
می کند. به این منظور، توصیه می شود افراد مبتال به دیابت 
یا کسانی که از چربی  خون باال رنج می برند، حجم متعادلی 
از کینوا را در برنامه غذایی هفتگی خودشان داشته باشند. 

2.کینوا سرشار از انواع آنتی اکسیدان هاست و مصرف 
حداقل هفته ای 3 مرتبه از آن تا حد زیادی باعث تقویت 
سیستم ایمنی می شود. از این رو، بهتر است در فصل های 
پاییز و زمستان برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن و 
پیشگیری از ابتال به بیماری های فصلی، مصرف کینوا را 

در رژیم غذایی خود داشته باشید. 

3.کینوا، عالوه بر آنتی اکسیدان ها و فیبر فراوانی 
داده  جا  خود  در  را  کمی  بسیار  کالری  دارد،  که 
است؛ یعنی مصرف حجم کمتری از آن نسبت به 
نان، برنج و ماکارونی می تواند برای مدت  بیشتری 
بدن  به  کمتری هم  کالری  و  دارد  نگه  را سیر  ما 
برساند. به همین دلیل هم توصیه می شود افرادی 
برنامه  در  را  کینوا  حتما  دارند،  الغری  رژیم  که 

غذایی خود بگنجانند. 

4.کینوا مقدار قابل قبولی از منیزیم، فوالت، مس، 
آهن، فسفر و پتاسیم را هم در خود جا داده است. 

به همین دلیل هم مصرف آن در دوران بارداری یا 
برای کودکان در سن رشد بسیار مفید خواهد بود. 

در  موجود  اسیدهای چرب  از  درصد   25 5.حدود 
کینوا را اسید اولئیک تشکیل داده است. اسید اولئیک 
همان ترکیب موثر و موجود در روغن زیتون است که 
مصرف آن برای حفظ سالمت سیستم قلبی-عروقی 

بسیار مفید محسوب می شود. 

6.کینوا یکی از پروتئین های گیاهی مرغوب و کم کالری 
است و به همین دلیل مصرف آن می تواند برای افراد ورزشکار 

که به دنبال پروتئین های مرغوب هستند، بسیار مفید باشد. 

7.جالب است بدانید هر یک لیوان کینوای پخته حدود 
یک سوم از نیاز روزانه بدن به منگنز را تامین می کند. 
دریافت منگنز کافی به سوخت وساز بهتر بدن و عملکرد 

بهتر آنزیم ها در بدن کمک خواهد کرد. 

8.نکته قابل توجه دیگر در مورد کینوا هم این است که 
خاصیت این پروتئین گیاهی در تنظیم و مدیریت سطح 
پتاسیم در بدن، باعث پیشگیری از ایجاد سنگ کلیه 

در افرادی می شود که سابقه سنگ سازی کلیه دارند.
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: مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« که 
قصد کاهش وزن دارند دچار کم کاری تیروئید 
هستند. با توجه به این موضوع آیا الزم است 

مالحظه تغذیه ای خاصی داشته باشند؟
بعد از اینکه کم کاری تیروئید محرز شد باید با 
دستور متخصص غدد با توجه به نیاز فرد داروی 
لووتیروکسین مصرف شود و درمان الزم انجام 
گیرد. عدم درمان موجب انباشتگی 8تا 10کیلوگرم 
ناشی  نوع چاقی  این  بدن می شود که  آب در 
از انباشت انرژی به صورت چربی نیست. این 
حالت در دوران عادت ماهانه با شدت بیشتری 
نمود پیدا می کند و اگر درمان انجام نگیرد فرد 
همیشه احساس خستگی می کند، به سختی از 
رختخواب بلند می شود و عملکرد ذهنی و توان 
مغزی اش دچار اختالل می شود. به همین دلیل 
اولین توصیه، مراجعه به متخصص غدد و دریافت 
دارو، متناسب با نیاز بدن است. اگر دارو بیشتر 
از نیاز مصرف شود فرد دچار تپش قلب می شود 
اما مصرف مقدار مناسب، حاالتی مانند خشکی 
پوست، بی حالی و بی حوصلگی، افت توان فیزیکی 

و یبوست خفیف را از بین می برد. 
برای  تغذیه ای خاصی  محدودیت   :

این افراد وجود دارد؟
توصیه می شود افرادی که کم کاری تیروئید دارند 
از خوردن کلم،  شلغم، ترب، تربچه و پیاز خام 
پرهیز کنند. این خوراکی ها حاوی ماده گواتروژن 
هستند که میزان جذب ید را کاهش می دهد. 
البته اگر این سبزیجات پخته شوند مصرفشان 
مشکلی ندارد. در ضمن برای تامین ید باید از 
غذاهای دریایی و نمک غنی شده با ید دارای 
پروانه بهداشتی و شماره مجوز تولید وزارت 
بهداشت در بسته بندی رنگی و دارای تاریخ تولید 
استفاده کنند. باید به این نکته نیز توجه کرد که6 

ماه بعد از تاریخ تولید نمک خاصیت الزم را ندارد. 
همچنین نمک باید زمان سرو به غذا اضافه شود 
چون در فرایند پخت ممکن است نمک تجزیه 

شده و ید متصاعد شود. 
: این خانم به دلیل مشکل گوارش 
باید میوه و سبزی کمتر بخورند. توصیه شما 

در این باره چیست؟
علت این مشکل را به طور دقیق نمی دانیم اما 
فیبرهای  سبزیجات حاوی  انواع  کلی  طور  به 
سالمت  مهمی   در  نقش  نامحلول  و  محلول 
افراد دارند و باعث کاهش کلسترول و عملکرد 
درست دستگاه گوارش می شوند و با رقیق کردن 
مواد سرطانزای ایجادشده در فرایند هضم، از 
سرطان روده پیشگیری می کنند. بنابراین افرادی که 
نمی توانند سبزی های خام بخورند باید سبزی های 
پخته را در دفعات مختلف و به مقدار کم میل 
مانند آهن، روی،  مواد معدنی مهمی  ما  کنند. 
منیزیم،  پتاسیم و کلسیم را که نه تنها با پختن از 
بین نمی روند، بلکه جذبشان باال می رود می توانیم 

از طریق سبزی ها دریافت  کنیم. 
: این خانم جوان قصد کاهش وزن 
دارند، به نظر شما چطور این کار را انجام دهند؟
به ایشان توصیه می کنم به تدریج و با کاهش مقدار 
هله هوله و کم کردن حجم غذا و تقسیم آن به دفعات 
بیشتر بار معده را کاهش دهند. با کاهش وزن، 
مشکالت شان هم بهبود پیدا می کند. افزایش وزن 
موجب تغییرات هورمونی و تغییر نسبت استروژن 
به پروژسترون می شود. با کاهش وزن هورمون ها 
تنظیم می شود و عملکرد تخمدان ها بهبود پیدا می کند 
و شانس باروری باال می رود. همچنین کاهش وزن 
از ابتال به بیماری های خطرناک مانند دیابت نوع 2، 
افزایش چربی و فشارخون، آسیب دیدن کبد، کلیه، 

قلب و چشم شان جلوگیری می کند. 

توصیه می کنم حداقل 250گرم و حداکثر یک 
کیلوگرم در هفته وزن کم کنند. کاهش وزن هرچه 
آرام تر انجام شود، عارضه کمتری دارد و نتایج 
به دست آمده از آن ماندگارتر است. ایشان باید 
سعی کنند در اولین فرصت با حذف هله هوله و 
چند دقیقه پیاده روی، هفته ای 250گرم وزن کم 
کنند تا طی چند ماه تغییرات شگرف ناشی از 
کاهش سایز و افزایش توان جسمی   را ببینند. نباید 
عجله داشته باشند. با 10 تا 15 کیلوگرم کاهش 
وزن، وضعیت شان بهبود پیدا می کند. بررسی ها 
نشان داده اگر افراد چاق 10درصد وزن شان را کم 
کنند قند، چربی و فشارخونشان تنظیم می شود. 
بهتر است هدف اولیه شان را روی 9 کیلوگرم 
کاهش وزن بگذارند و با رژیم غذایی متناسب 
و متعادل به سادگی وزن کم کنند و این مسیر 

را ادامه دهند.
: این خانم تنقالت زیاد مصرف می کنند،  

چطور این عادت شان را کنار بگذارند؟
اگر زمان هایی که دچار هوس خوردن می شوند چند 
دقیقه صبر کنند و خودشان را مشغول کار دیگری 

کنند میلشان به خوردن از بین می رود. هله هوله ها 
حاوی انرژی باال و مواد مغذی ناچیزی هستند و 
حذفشان به نفع ایشان است. مقدار انرژی ای که از 
ریزه خواری در طول روز به بدن می رسد بیشتر 
از یک دیس غذای کامل است. اگر بخواهند از 
خطرات مختلفی که چاقی و اضافه وزن برایشان 
ایجاد می کند رها شوند باید دور لذت آنی خوردن 

خط بکشند تا دچار حسرت دائم   نشوند. 
: ایشان قصد بارداری دارند و پزشکان 
توصیه کرده اند قبل از بارداری وزن کم کنند؛ 

چرا؟
بررسی های جدید نشان داده شاخص توده بدنی 
در زمان شروع بارداری می تواند در سرنوشت 
در خانمی   باشد.  داشته  نقش  بلندمدت جنین 
که وزن باال و زمینه دیابت دارد احتمال دیابت 
بارداری وجود دارد. اگر در دوران بارداری افزایش 
قندخون رخ دهد و به موقع تشخیص و درمان 
انجام نشود، جنین دچار ماکروزومی   و وزن باال 
هنگام تولد می شود، خطرات بالقوه کوتاه مدت و 
بلندمدت جنین را تهدید می کند و ممکن است 
در طول عمر دچار چاقی مفرط و بیماری های 
قلبی- عروقی شود. بنابراین تنظیم وزن قبل از 
بارداری بسیار بااهمیت است و با توجه به اینکه 
ایشان هنوز برای بارداری فرصت دارند توصیه 
می کنم یک سال آینده وزنشان را تعدیل کنند 
زیرا در 40 هفته بارداری، افزایش وزن تدریجی 
اجتناب ناپذیر است و با روند رشد ضمایم بارداری، 
جنین، جفت، رحم و افزایش حجم خون مادر به 
موازات افزایش سن بارداری رخ می دهد. البته 
ماهه سوم  انرژی 3  تامین  برای  ذخیره چربی 
بارداری و تولید شیر 2سال بعد از تولد بچه الزم 
است. بنابراین به هیچ عنوان در دوران بارداری 

رژیم کاهش وزن به مادر نمی دهیم.

نگاه متخصص تغذیه

:چه شد که چاق شدید؟
از نوجوانی اضافه وزن داشتم و بعد از ازدواج چاق شدم.

: برای کاهش وزن چه اقدامی کرده اید؟
یک بار به پزشک عمومی  مراجعه کردم. ایشان چند مکمل تجویز 
کردند و چون مصرفشان برایم سخت بود، ادامه ندادم. چند بار 
هم به متخصص تغذیه مراجعه کردم که به دلیل کند بودن روند 
کاهش وزن، درمان خود را ادامه ندادم. در کل، از این تجربه ها 

نه تنها نتیجه نگرفتم، بلکه وزنم بیشتر از قبل هم شد. 
: مشکل و بیماری خاصی ندارید؟

پلی کیستیک هستم. مشکل  تیروئید و تخمدان  دچار کم کاری 
گوارشی هم دارم و باید میوه و سبزی کمتر مصرف کنم که این 

مورد با رژیم غذایی سالم همخوانی ندارد. 
: خودتان فکر می کنید علت چاقی تان چیست؟

خیلی پرخور نیستم اما تنقالت زیاد مصرف می کنم. گاهی هم 
سراغ فست فود می روم. 

: اهل ورزش هستید؟
نه، متاسفانه خیلی کم تحرکم و حتی پیاده روی هم نمی کنم. االن 
هم آنقدر چاق شده ام که ورزش کردن برایم سخت شده است. 

: حرف یا پرسش آخر؟
بارداری  قصد  می گذرد  ازدواجم  از  سال   2 اینکه  به  توجه  با 
دارم اما پزشکان توصیه کرده اند پیش از بارداری وزن کم کنم. 
الغری  مکمل های  و  داروها  انواع  بازار  در  حاضر  حال  در 
موجود است اما تضمینی وجود ندارد که بتوان بدون آسیب، 

وزن کم کرد. 
از متخصصان »سالمت« می خواهم راه درست کاهش وزن را 
به من نشان دهند، راه و روشی که موثر باشد و بدون عوارض 

بتوان از آن نتیجه گرفت. 

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا 
افزايش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

زهرهسلیمیکهباوزن90کیلوگرمازچاقیرنجمیبرد،میگوید:
 با تنظيم آنزیم هاي كبدي، حالم دگرگون شد!

با توجه به شرایطی که خانم سلیمی دارند، بهترین کار این است 
که وزن کم کنند. ایشان حداقل 30 کیلوگرم اضافه وزن دارند و 
با توجه به اینکه در سن باروری هستند، توصیه می کنم قبل از 
اقدام به بارداری سعی کنند وزنشان را به محدوده طبیعی برسانند. 
در غیر این صورت احتمال دیابت بارداری، اختالالت ادراری 
و زایمان سخت بیشتر خواهد شد و بارداری برای خودشان و 
بچه مشکل خواهد شد. درضمن چاقی شانس بارداری را کم 
می کند و با توجه به اینکه ایشان مبتال به تخمدان پلی کیستیک 
هستند الزم است حتما برای درمان، وزن کم کنند. کاهش وزن 
افزایش چربی  مانند دیابت،   آینده  بیماری های  به  ابتال  احتمال 
و فشارخون و بیماری های قلبی را کاهش می دهد و اگر وزن 
کم کنند همه مشکالتی که به علت چاقی ممکن است برایشان 
به  مبتال  ایشان  اینکه  به  با توجه  برطرف می شود.  ایجاد شود، 
متخصص غدد  به  مراجعه  با  باید  نیز هستند  تیروئید  کم کاری 
درمان الزم را انجام دهند زیرا اختالل تیروئید موجب اختالل 

تخمک گذاری می شود. 
به طور کلی، همه خانم هایی که قصد بارداری دارند قبل از اقدام 
به بارداری باید وزنشان را به محدوده طبیعی برسانند و بررسی 
کامل انجام دهند تا فشارخون، قند و هموگلوبین خونشان سنجیده 
شود؛ اگر بیماری مزمنی مانند تشنج یا بیماری قلبی دارند آن را 
ثابتی قرار  کنترل کنند، درمان الزم را انجام دهند و در شرایط 
بگیرند. اگر بررسی های الزم انجام شد و مشکلی وجود نداشت 

اسیدفولیک مصرف کرده و برای بارداری اقدام کنند. 
توصیه می کنم به متخصص تغذیه مراجعه و رژیم غذایی درست 
روزانه شان  برنامه  در  را  منظم  آن ورزش  کنار  و  کنند  دریافت 
نکنند در دوران  بارداری وزن کم  از  قبل  ایشان  اگر  بگنجانند. 
بارداری باز هم وزن اضافه می کنند و در دوران شیردهی هم به 
دلیل نداشتن فرصت کافی برای ورزش و فعالیت بدنی، باز هم 
چاق تر خواهند شد و چاقی شان به شکل مزمن درخواهد آمد و 

در چرخه معیوبی قرار خواهند گرفت.
و  دارند  فرصت  و  هستند  جوان  حال حاضر  در  سلیمی  خانم 
می توانند خیلی خوب وزن کم کنند. البته برای این کار باید راه 
درست را انتخاب کنند و رژیم شان طوری باشد که همیشه بتوانند 

آن را رعایت کنند. 
به جای خوردن  تغییر دهند و  را  باید شیوه زندگی شان  ایشان 
غذاهای چرب و پرکالری و نشستن پای تلویزیون، غذاهای سالم 

بخورند و فعالیت بدنی قابل مالحظه ای داشته باشند.

به خاطر فرزندتان
وزن کم کنید

 دکتر طاهره افتخار/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص زنان

با توجه به اضافه وزنی که خانم سلیمی دارند، صرف ورزش 
کردن برای کاهش وزنشان کافی نیست و حتما باید رژیم غذایی 

کم کالری را دنبال کنند. 
بررسی ها نشان داده  در 3 تا 6 ماه اول رژیم گرفتن، کاهش وزن 
بیشتر مرهون رژیم غذایی درست است و ورزش تنها به حفظ 
وزن کمک می کند. بنابراین ایشان باید با مراجعه به متخصص 
بیماری هایشان را درمان کنند و همزمان با مراجعه به متخصص 
تغذیه رژیم غذایی مناسبی بگیرند و هفته ای 0/5 تا 1 کیلوگرم 

وزن کم کنند. 
الزم است تاکید کنم کاهش وزن بیشتر از این مقدار توصیه نمی شود 
زیرا در کاهش وزن های شدید آب یا بافت های پروتئینی بدن از 
بین می رود، در حالی که در کاهش وزن باید چربی های اضافه 
بدن را از بین ببریم. در مرحله بعد، ورزش روزانه را با شدت 
و مدت متوسط شروع کنند و به تدریج شدت و مدت ورزش 

را افزایش دهند. 
با  تا 1 ساعت ورزش  باید روزانه 45 دقیقه  برای کاهش وزن 
شدت متوسط انجام دهند. اگر وقت ندارند یا توان جسمی شان 
کم است و زود خسته می شوند، می توانند این زمان را به جلسات 

10دقیقه ای تقسیم کنند. 
این زمان به هیچ وجه نباید کمتر از 10 دقیقه شود و زمان گرم 
کردن و سرد کردن بدن نیز باید به طور مجزا مدنظر قرار گیرد. 
اگر جمع این 10 دقیقه ها به 1 ساعت برسد، مثل این است که 1 

ساعت مداوم ورزش کرده اند.
ندارند،  ورزش  انجام  سابقه  سلیمی  خانم  اینکه  به  توجه  با   
توصیه می کنم در ماه اول ورزش های هوازی مانند پیاده روی، 
دوچرخه سواری و شنا و اگر مشکل مفصلی ندارند کوهنوردی 
1 ماه ورزش های قدرتی را به برنامه شان  را شروع و بعد از 
با شدت و  تمرینات  اول  اضافه کنند، طوری که در جلسات 
مدت کمتر انجام شود و بعد چند جلسه شدت و مدت تمرینات 
است،  سخت  برایشان  کردن  ورزش  اینکه  دهند.  افزایش  را 
طبیعی است اما الزم است بدانند بعد از مدتی بدن خودش را 

با شرایط تطبیق می دهد.

با 10 دقیقه ورزش 
شروع کنید

  دکتر   هاله دادگستر/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکیددکترسیدضیاءالدینمظهریبهسوژه»میزگردتغذیه«
كاهش وزن، هرچه آهسته تر بهتر

»از دوران نوجوانی اضافه وزن داشتم اما پس از ازدواج، 
چاق شدم. چاقی روی اعتمادبه نفسم تاثیر گذاشته است و 
عالقه ای به حضور در جمع ندارم.« این جمله ها بخشی 
از صحبت های زهره سلیمی، خانم 23ساله ای است که 
با قد 160 سانتی متر و وزن 90 کیلوگرم تصمیم گرفته وزنش را کاهش دهد. 
ایشان برای این منظور از متخصصان »سالمت« راهنمایی خواسته است. در 
ادامه گفت وگو  با ایشان و نظرات متخصصان را  در این زمینه می خوانید.

 فرزانه 
فوالدبند 

»میزگردتغذیه«درباره
مشکلچاقیزهرهسلیمیباحضور

دکترسیدضیاءالدینمظهری،متخصص
تغذیه،دکترطاهرهافتخار،متخصصزنان
ودکترهالهدادگستر،متخصصپزشکی

ورزشی

راه درست 
كاهش وزن را 
نشانم دهيد!

افرادی كه نمی توانند 
سبزی های خام مصرف 
كنند باید سبزی های 
پخته را در دفعات 
مختلف و به مقدار كم 
ميل كنند. ما مواد معدنی مهمی مانند 
آهن، روی، منيزیم،  پتاسيم و كلسيم 
را كه نه تنها با پختن از بين نمی روند، 
بلکه جذبشان باال می رود می توانيم از 
طریق سبزی ها دریافت كنيم
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پاسخ به رایج ترین سواالت درباره انتقال تبخال و زگیل تناسلی

انتقال تبخال و زگیل تناسلی از راه تماس 
جنسی حتمی است

به صورت  تناسلی معموال  تبخال 
زائده هایی تاول مانند یا دانه هایی  ندا احمدلو

آبدار در زمینه قرمزرنگ در ناحیه 
تناسلی ایجاد می شود. این تاول ها 
ممکن است با درد و سوزش همراه باشند یا در آغاز 
شکل گیری فرد مبتال را دچار سوزش ادرار یا در 
موارد شدید عالئمی مانند بیماری آنفلوانزا کنند. این 
درحالی است که زگیل تناسلی به هیچ عنوان تاول مانند 
نیست و مانند زگیل سایر نقاط پوستی، زائده هایی 
همرنگ پوست یا گاهی قهوه ای رنگ دارد. زگیل 
تناسلی گاهی پایه دار و گاهی بدون پایه است. با 
توجه به شدت و ضعف سیستم ایمنی افراد ممکن 
است تعداد زگیل ها در ناحیه تناسلی منفرد یا متعدد 
باشد. یکی از نکاتی که بسیاری از افراد را درباره 
زگیل و تبخال تناسلی نگران می کند، راه های مختلف 
ابتال و انتشار این دو بیماری است. معموال باورهای 
درست و نادرست زیادی درباره نحوه انتقال زگیل 
و تبخال تناسلی وجود دارند که در ادامه این مطلب 
و با گفت وگو با دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص 
پوست  و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران، به رایج ترین آنها پاسخ می دهیم. 

:آقای دکتر! مهم ترین راه انتقال زگیل و تبخال 
تناسلی چیست؟ 

هم زگیل و هم تبخال تناسلی می توانند با تماس جنسی 
منتقل شوند. برای انتقال این دو بیماری ویروسی، ارتباط 
مخاطی دو طرف الزم است. بنابراین، این بیماری ها در 
صورت تماس با مخاط ناحیه تناسلی، مخاط دهان و 
مخاط روده می توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. 
بهتر است بدانید تماس های پوستی ساده باعث انتقال 

بیماری نخواهد شد. 

:آیا راهی برای پیشگیری قطعی از انتقال این 
دو نوع بیماری وجود دارد؟ 

اگر از بحث روابط خارج از چارچوب خانواده بگذریم 
که جزو روابط بسیار پرخطر محسوب می شوند، می توان 
گفت تقریبا اگر خانم یا آقایی به این بیماری ها مبتال 
باشند، احتمال انتقال بیماری به همسر آنها وجود خواهد 
داشت. گاهی عنوان می شود که تزریق واکسن می تواند 
راه امنی برای پیشگیری از ابتال به زگیل تناسلی باشد. این 
در حالی است که واکسن ها تنها حاوی 4 گونه خاص 

از ویروس زگیل تناسلی هستند و تزریق آنها می تواند 
در پیشگیری از ابتال به این 4 گونه خاص ویروس و 
جلوگیری از ایجاد سرطان دهانه رحم تا حد زیادی 
با این حال، نمی توان ادعا کرد فردی که  موثر باشد. 
واکسن زگیل تناسلی را دریافت کرده، تا آخر عمر 
نسبت به ابتال به این بیماری ویروسی از طریق همسر 

خود مصون خواهد بود. 

:توصیه شما به زن وشوهر هایی که یکی از 
آنها مبتال به زگیل یا تبخال تناسلی است، چیست؟ 
اول این  که در فاز حاد بیماری به  هیچ  عنوان رابطه 
زناشویی برقرار نشود اما زمانی که فرد مبتال در فاز 
خاموش تبخال تناسلی باشد، می تواند با همسر خود به 
شرط استفاده از پوشش جنسی )کاندوم( رابطه زناشویی 
برقرار کند. این کار تا حد زیادی احتمال ابتال به تبخال 
را در زن یا مرد کاهش می دهد. با تمام این احتیاط ها 
باز هم متاسفانه در صورت ابتالی یکی از طرفین به 

تبخال تناسلی، احتمال بروز بیماری در فرد مقابل هم 
بسیار باال خواهد رفت. 

در مورد زگیل تناسلی، احتمال اینکه فرد سالم ویروس 
را بگیرد اما هیچ وقت عالئم آن را بروز ندهد، وجود 
دارد. به عبارت ساده تر، اگر سیستم ایمنی فرد سالم به 
اندازه کافی قوی باشد، ممکن است در طول رابطه 
زناشویی به ویروس زگیل تناسلی آلوده شود ولی عالئم 
بیماری هیچ گاه در او بروز نکند. در مورد این بیماری 
هم استفاده از پوشش جنسی در زمان برقراری رابطه 

کامال ضروری است. 

مصرف  می کنند  ادعا  منابع  :برخی 
طوالنی مدت داروها باعث سرکوب تبخال تناسلی 

می شود. نظر شما در این باره چیست؟ 
تحقیقات نشان داده اند استفاده بلندمدت از داروهای 
ضدویروس می تواند دفعات حمله تبخال تناسلی را 
کمتر کند. هرچه این دفعات کمتر باشد، خطر ابتالی 

همسر به این بیماری هم بیشتر کاهش خواهد یافت. 
بد نیست بدانید از زمان بروز تبخال تناسلی تا برطرف 
شدن کامل آن حدود یک هفته تا 10 روز طول می کشد 
و ممکن است بیمار در دوره های چندماهه دوباره با 

عود بیماری و عالئم آن مواجه شود. 

:نحوه درمان این دو بیماری ویروسی چگونه 
است؟ 

در هر دو مورد، درمان قطعی وجود ندارد. برای تبخال 
تناسلی معموال داروهای ضدویروس توصیه می شود. 
در مواردی که تبخال راجعه باشد، معموال استفاده 6 تا 
9 ماهه از داروها می تواند جلوی عود کوتاه مدت تبخال 
را بگیرد. در مورد زگیل تناسلی می توان از روش های 
درمانی مختلفی مانند فریز کردن، سوزاندن، دارودرمانی، 
لیزردرمانی، اسیددرمانی و... استفاده کرد. این روش های 
درمانی می توانند ویروس و زائده را از بین ببرند، اما 

به هیچ عنوان باعث ریشه کن شدن بیماری نمی شوند. 

تبخال 
و زگیل 
تناسلی 

درمان قطعی 
ندارند. با این حال می توان 
برای کنترل تبخال تناسلی 
از داروهای ضدویروس و 
برای کنترل زگیل تناسلی 

از روش های درمانی 
مختلفی مانند فریز کردن، 

سوزاندن، دارودرمانی، 
لیزردرمانی، اسیددرمانی 

و... استفاده کرد

گفت و گو با محمود خدادوست، مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت

امکان ابتال به تبخال و زگیل 
تناسلی با ماساژ  کم است

 امروزه در بسیاری از شهرهای کشور 
 علی اکبر 

مراکزی با عناوین متفاوت در حال ابراهیمی
ارائه خدمات مختلف طب سنتی از 
جمله ماساژ هستند و افراد زیادی با 
مراجعه به این مراکز، خدماتی را دریافت می کنند اما 
به دلیل ارتباط فیزیکی افراد ارائه دهنده خدمت در 
این مراکز با مراجعه کنندگان، همواره نگرانی هایی از 
مانند  عفونی  بیماری های  برخی  انتقال  احتمال  قبیل 
تبخال و زگیل تناسلی یا بیماری های حادتر از جمله 
هپاتیت، ایدز و... وجود دارد. برای آشنایی در خصوص 
سراغ  متعدد  بیماری های  انتقال  امکان  و  مراکز  این 
دکتر محمود خدادوست، مدیرکل دفتر طب ایرانی 
وزارت بهداشت رفتیم تا ضمن گفت وگویی با ایشان 

در این خصوص بیشتر بدانیم. 

: آقای دکتر! آیا مراکز ماساژ دارای مجوز از 
وزارت بهداشت هستند؟

مراکزی که ماساژ را به صورت آرامش بخشی و ریلکسیشن 
ارائه می کنند مراکزی نیستند که از وزارت بهداشت مجوز 
بگیرند زیرا فرض بر این است که این ماساژها جنبه 
درمانی ندارند ولی ماساژهایی که جنبه درمانی دارند باید 
از وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه های علوم 
پزشکی مجوز بگیرند. برداشت ما این است که این گونه 
مراکز تحت عنوان ماساژهای آرامبخش هستند و جنبه های 
درمانی برای آنها مترتب نیست وگرنه اگر برای ماساژ جنبه 
درمانی قائل شویم و از آن برای درمان بیماری ها استفاده 
کنیم باید مجوز رسمی از مراجع ذی صالح داشته باشند.

: این مراکز مدعی هستند که دارای مجوز 
از دفتر طب سنتی وزارت بهداشت هستند، این ادعا 

صحت دارد؟
دفتر طب سنتی مجوزی برای این مراکز صادر نمی کند و 
این معاونت درمان است که مرجع صدور مجوزهاست، 
حتی مراکزی در سالمتکده های طب سنتی وجود دارند 
که مجوز خود را از معاونت درمان می گیرند و خارج از 

این مراکز مجوزی از وزارت بهداشت ندارند. بنابراین 
دفتر طب سنتی حتی برای مراکز ماساژ سالمتکده های 
طب سنتی هم مجوز صادر نمی کند زیرا زمانی که عنوان 
درمان بر هر اقدامی گذاشته می شود باید معاونت درمان 
مجوز الزم را صادر  کند. فرقی هم نمی کند که این درمان 

از نوع طب رایج است یا طب سنتی.
البته دفتر طب سنتی به عنوان یک جایگاه سیاست گذار، 
کار کارشناسی برای معاونت درمان انجام می دهد ولی 
برای درخواست و صدور مجوز باید به کمیسیون ماده 
20 معاونت درمان مراجعه شود. از این رو، با قطعیت 
تمام اعالم می کنیم دفتر طب سنتی وزارت بهداشت هیچ 
مجوزی؛ چه به صورت عام و چه به صورت خاص 

صادر نمی کند.

: آیا طب سنتی، ماساژ را به عنوان درمان 
می پذیرد؟

ماساژدرمانی یکی از درمان های کمکی بسیار موثر است 
می تواند  رعایت شود  آن  در  علمی  چنانچه شرایط  و 
اثربخشی درمان های رایج و سنتی را باال ببرد. بنابراین 
باید توجه داشت نه تنها ماساژهای درمانی، بلکه ماساژهای 
آرامبخش هم می توانند اثر مفیدی داشته باشند. برای مثال 
امروزه افراد به دلیل مشکالت زندگی و کم تحرکی دچار 
گرفتگی عضالت بدن می شوند و این روش می تواند 

بهره وری آنها را به مقدار زیادی باال ببرد.
بنابراین به هر میزان که بتوانیم ماساژ؛ چه از نوع آرامبخش 
و چه از نوع درمانی را گسترش دهیم  شاهد آثار بسیار 
خوب آن خواهیم بود ولی این اقدامات باید ضابطه مند 
باشد زیرا نبود نظارت می تواند آسیب زننده و در مواردی 

حتی فسادآور باشد.
در  امروزه  که  است  این  دارد  وجود  که  دیگری  نکته 
بسیاری از کشورهای دنیا از ماساژ به عنوان روش درمانی 
بهره می گیرند. برای مثال در کشورهای اروپایی مراکز 
متعددی برای ماساژ جود دارد و افراد دسترسی راحتی 
از  مجوز  دارای  هم  مراکز  این  دارند.  ماساژ  مراکز  به 
مراجع صالحیت دار هستند و ارائه کنندگان این خدمات 

نیز آموزش دیده هستند و آشنایی خوبی با ساختار بدن 
دارند. از این رو، به اعتقاد ما اگر این بخش با برنامه ریزی 
معین پیش برود و وزارت بهداشت متولی صدور مجوزها 

باشد می تواند آثار بسیار خوبی داشته باشد.
متاسفانه امروز مرجع صدور مجوز برای این قبیل اقدامات، 
مرجعی غیر از وزارت بهداشت است، درحالی که ما 
متخصصان خبره ای مانند متخصصان طب سنتی، طب 
ورزشی و توانبخشی و فیزیوتراپی داریم که می توانند با 
دریافت مجوز از وزارت بهداشت به این حوزه ورود کنند.

ارئه  مراکز  افزایش  به  نیازی  نظر شما  به   :
ماساژ وجود دارد؟

بله، باید دسترسی مردم به این امکانات بیشتر شود. امروزه 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی از هرچند مغازه یک 

مرکز ارائه ماساژ وجود دارد. البته وزارت بهداشت دنبال 
این موضوع است که از طریق راه اندازی رشته تحصیلی 
با عنوان ماساژ از افرادی که دارای مدرک دیپلم هستند 
در مقطع کاردانی برمبنای طب سنتی ایرانی پذیرش داشته 
باشد. بنابراین اگر این اتفاق بیفتد، هم می تواند موجب 
اشتغال زایی شود و هم به حوزه سالمت کمک کند. ضمن 
اینکه خدمات توسط افراد اهل فن و خبره و تحت نظارت 
وزارت بهداشت ارائه می شود و بسیاری از استفاده ها از 
درمان های غیرضروری کاهش می یابد که هزینه های درمان 
و سالمت را هم کاهش می دهد. برای مثال در مواردی 
ممکن است فردی دچار سردرد شود که می توان با یک 
ماساژ ساده عضالت گردن و سر، درد او را تسکین داد و 

نیازی به مراجعه به پزشک و درمان رایج نیست.
بیماری های عفونی  به  ابتال  احتمال  :چقدر 

ماساژ  در  و...  هپاتیت  تناسلی،  زگیل  تبخال،  مانند 
وجود دارد؟

یا  خون  راه  از  بیشتر  بیماری ها  این   به  ابتال  امکان 
مانند  مواردی  در  اتفاق  این  و  است  جنسی  تماس 
اگر  مثال  برای  بیفتد.  است  ممکن  مخاط  یا  بریدگی 
بریدگی شود  موجب  که  کند  استفاده  ابزاری  از  فرد 
احتمال  شود،  آسیب  دچار  مبتال  فرد  دست  اینکه  یا 
انتقال عفونت وجود دارد اما در حالت عادی ممکن 
نیست بیماری منتقل شود. بنابراین ماساژی که بدون 
دخالت ابزار و ادوات و ایجاد زخم انجام می گیرد به 
هیچ وجه نمی تواند موجب انتقال بیماری های عفونی 
ارائه  برای  مناسب  محیط  کرد  توجه  باید  البته  شود. 
ماساژ نیز می تواند در بسیاری موارد موجب پیشگیری 

از احتمال انتقال بیماری باشد.

تبخال تناسلی زگیل تناسلی

 1.اگر خانم یا آقایی مبتال به تبخال یا زگیل تناسلی باشد، الزم 
است  به دلیل مسری بودن این دو بیماری حتما قبل از ازدواج طرف 
مقابل خود را در جریان بگذارد. اگر در این مورد حساس هستید، 
آزمایش های بسیار دقیقی برای تشخیص هر دوی این بیماری ها 

وجود دارد که می توانید آنها را قبل از ازدواج انجام دهید. 
2.هر دوی این بیماری ها از طریق پوست جذب نمی شوند و باید 
تماس مخاط های ناحیه تناسلی، روده یا دهان اتفاق بیفتد تا بیماری 

بین دو نفر منتقل شود. 
3.اگر پدر، مادر یا فرد مبتال به ویروس یا زگیل تناسلی با فرد 
دیگری مانند فرزند یا اطرافیان خود تماس پوستی داشته باشد یا با 
دستی که شاید با ناحیه تناسلی اش تماس داشته، به چیزی دست 
بزند، زمینه انتقال بیماری را فراهم نمی کند. معموال احتمال انتقال 
هر دوی این بیماری ها در شرایطی غیر از رابطه زناشویی و رابطه 

نامتعارف دهانی، نزدیک به صفر است. 
4.اگر هر دو نفری که با هم ازدواج می کنند، مبتال به ویروس زگیل 
تناسلی باشند، احتمال تشدید و خطرناک شدن بیماری وجود دارد. 
به عبارت ساده تر، ممکن است یکی از طرفین نوع پرخطر ویروس 
زگیل تناسلی را داشته باشد و طرف دیگر مبتال به نوع کم خطر آن 
باشد. در نتیجه، احتمال ابتال به نوع پرخطر برای او ایجاد می شود. 
5.امکان انتقال زگیل و تبخال تناسلی در محیط استخر، آرایشگاه 
و با انجام دادن کارهایی مانند اپیالسیون یا لیزر موهای زائد وجود 
ندارد. ضمن اینکه این ویروس نمی تواند از طریق رختخواب یا 

لباس زیر هم منتقل شود. 
6.اگر مادری مبتال به زگیل یا تبخال تناسلی باشد، نباید زایمان 
طبیعی انجام دهد و باید در دوره قبل از زایمان حتما پزشک خود 

را در جریان بیماری اش قرار دهد. 
7.اگر خانم بارداری مبتال به زگیل تناسلی باشد و زایمان طبیعی 
انجام دهد، امکان درگیر شدن ریه نوزاد با بیماری و حتی احتمال 

مرگ او وجود دارد. 
8.اگر خانمی مبتال به تبخال تناسلی باشد و زایمان طبیعی انجام دهد، 
امکان انتقال ویروس به چشم نوزاد و حتی نابینا شدن او وجود دارد. 
9.دوره های عود تبخال تناسلی، دوره های مشخصی نیستند و ممکن 
است از 2 ماه تا 2 سال متغیر باشند. احتمال عود این تبخال ها 
به شدت با ضعف سیستم ایمنی فرد بیمار یا داشتن استرس روزانه 
در او مرتبط است. گاهی دیده شده استفاده از غذاهای تند هم 

می تواند در عود تبخال تناسلی موثر باشد. 
10.هرچند شستن لباس های زیر افراد مختلف با یکدیگر توصیه 
نمی شود، شستن لباس زیر فرد مبتال به زگیل یا تبخال تناسلی همراه 
با لباس سایر افراد، زمینه انتقال این دو بیماری را فراهم نمی کند. 
11.بهتر است افراد مبتال به تبخال تناسلی در فازهای حاد بیماری 
حتما لباس زیر نخی بپوشند و ناحیه تناسلی را کامال خشک نگه 
دارند تا احتمال انتشار بیماری در این قسمت و درد و سوزش 

موضعی را افزایش ندهند.

11 نکته مهم درباره انتقال تبخال و 
زگیل تناسلی

 دکتر محمدرضا صفری نژاد
جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری و 

فوق تخصص آندرولوژی

ماساژی که بدون 
دخالت ابزار و 

ادوات و ایجاد زخم 
انجام می گیرد به 

هیچ وجه نمی تواند 
موجب انتقال 

بیماری های عفونی 
شود. البته باید 
توجه کرد محیط 

مناسب برای ارائه 
ماساژ نیز می تواند 
در بسیاری موارد 
موجب پیشگیری 
از احتمال انتقال 

بیماری باشد.



»میزگرد پوست« درباره بیماری روزاسه با حضور دکتر 
بهروز باریک بین، متخصص پوست، دکتر محمدرضا قاسمی، 
متخصص پوست، دکتر سعید صانعی، پژوهشگر طب سنتی و 

دکتر پیام فرحبخش متخصص تغذیه

بیماری روزاسه
و انگلی به نام دمودکس

غلظت خون از علل 
مهم ایجاد روزاسه 
است

مبتالیان به »روزاسه« 
روغن های امگا6 

مصرف نکنند 

روزاسه مهم ترین بیماری ای است که انگل های دمودکس ایجاد می کنند 

افراد دارای پوست روشن، بیشتر مستعد ابتال به روزاسه هستند 

 دکتر سعید صانعی
مشاور و پژوهشگر طب سنتی و گیاهی

 دکتر پیام فرحبخش
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر بهروز باریک بین

  دکتر محمدرضا قاسمی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص طب سنتی

نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست

از منظر طب سنتی علت بروز روزاسه »ُسده« 
یا انسداد است که منجر به تجمع مواد زائد 
می شود. علت انسداد را می توان غلظت خون 
و ایجاد رسوب در عروق خونی ناحیه ای از 
بدن دانست. همان طور که می دانید مرکز 
صورت و بینی بیشترین تجمع چربی را دارد 

و پوست خیلی چرب می شود.
را  پوستی  منافذ  به تدریج  چربی ها  این 
می بندند. در نتیجه عوامل باکتریایی که از 
منافذ وارد پوست شده اند، به دلیل بسته 
شدن منافذ در پوست باقی می مانند و سبب 
عفونت این بخش می شوند. این مساله کنار 
دو عامل دیگر انسداد عروق و رسوبات محیط 
باعث ایجاد سوءمزاج دموی می شود. در طب 
سنتی بیماری سودای دموی؛ بیماری گرم 

و تر شناخته می شود. 
برای رفع غلظت خون می توان از داروهایی 
تاثیر و همچنین تمهیداتی مثل  این  با 

زالودرمانی و حجامت استفاده کرد.
زالودرمانی و حجامت بهترین تاثیر را دارند 
عفونت  تخلیه  و  انسداد  رفع  باعث  زیرا 
می شوند که درنهایت بهبود جریان خون 
در ناحیه را در پی دارند. در زالودرمانی 
از زالوهای کوچک در نوک بینی، باالی 
بینی، کنار پره های بینی و حتی روی خود 
ضایعه استفاده می شود. تاثیر زالودرمانی 
آنقدر سریع و قاطع است که نیازی به سایر 
اقدامات مثل رفع چربی پوست، توصیه های 
پاک سازی پوست و... نخواهد بود و با 2-3 

جلسه بهبود می یابد.
اگر افرادی نتوانند این اقدام را انجام دهند، 
دیگر شیوه های پاک سازی کبد و کیسه 
صفرا با انجام حجامت پشت و زیر چانه یا 
فصد بازیلیک و سفالیک به تناوب به آنها 

توصیه می شود. 
در فاصله دو فصد یا حجامت، مصرف غذاهایی 
مانند آش های بدون گوشت و پروتئین با 
مقدار سبزی زیاد همراه با چاشنی هایی 
مثل آبغوره، تمبرهندی و سرکه آلو مفید 
است زیرا باعث تخلیه صفرا می شوند. تخلیه 
صفراوی نیز کبد را از انباشتگی مواد زائد 
خالص می کند و روند تصفیه جریان خون 
به خوبی انجام می گیرد. با اینکه این اقدامات 
پاک سازی، زمینه بیماری را از بین می برد 
نمی تواند آن را به طور کامل بهبود ببخشد. 
از همین رو، زالودرمانی بهترین خواهد بود. 
قی کردن و استفراغ نیز برای بیماران توصیه 
می شود که باعث فشردگی کبد و طحال 
و رفع مواد زائد جا گرفته در خلل و فرج 
این اندام ها و بهبود وضعیت بیمار می شود. 
غذاهای چرب و سرخ شده با روغن نباتی، 
غذاهای بسیار شیرین و چرب، قهوه، چای 
داغ و شکالت نیز می توانند در بروز و تشدید 

بیماری نقش داشته باشند.  

از آنجا که »روزاسه« یک بیماری پوستی 
با  تنگاتنگی  ارتباط  نمی توان  است 
تغذیه برای آن قائل شد. در واقع مانند 
بیماری های متابولیکی مثل دیابت نیست 
که تغذیه رکن اصلی تشدید بیماری یا 
درمان است. باید توجه داشت روزاسه 
می شود  شناخته  التهابی  بیماری  یک 
التهاب  که  غذایی  مواد  همین رو،  از  و 
بیماری  وخامت  در  می کند  تشدید  را 
مصرف  بنابراین  بود  خواهد  تاثیرگذار 
روغن های امگا6 مانند روغن آفتابگردان، 
روغن های جامد و اشباع به دلیل تشدید 
التهابات در افراد دچار روزاسه باید به 

حداقل برسد. 
از طرفی، مواد ضدالتهابی مثل اسیدهای 
چرب امگا3 که در روغن ماهی وجود 
دارد و همـــــــچـــنین ویتامین های 
آنتی اکسیدان مانند ویتامین A و E و 
عناصری مانند سلنیوم می تواند التهاب 
را کاهش دهد و وضعیت فرد را بهبود 
ببخشد. باید برنامه غذایی خاصی برای 
این  کرد.  تجویز  روزاسه  به  مبتال  فرد 
افراد عالوه بر پرهیز از مواد تشدیدکننده 
التهابات و گنجاندن بیشتر منابع امگا3 
باید از مصرف غذاهای سنگین، چرب 

و حجیم نیز خودداری کنند.   

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

:آقای دکتر! لطفا ابتدا در مورد انگل های دمودکس توضیح دهید.
100 گونه  از  بیش  که  هستند  عنکبوتی  انگل های  از  گروهی  دمودکس ها 
مختلف دارند و دو نوع آنها در انسان به عنوان انگل بیماری زا گزارش شده 
است. »دمودکس فولیکوالروم« در فولیکول های مو و »دمودکس برویس« در 
غدد چربی )سباسه( زندگی می کنند. این انگل ها از چربی های پوست تغذیه 
می کنند و سبب آسیب به پوست و مو می شوند. از طرف دیگر، این انگل ها 
تمام مواد دفعی خود را در طول عمرشان در بدنشان نگه می دارند و و زمانی 
که می میرند و متالشی می شوند، همه این مواد دفعی را به اضافه باکتری های 
داخل بدنشان همراه برخی باکتری ها از جمله »پروپیونی باکتریوم آکنس« 
که باعث ایجاد آکنه یا جوش می شوند، روی سطح پوست آزاد می کنند و 

سبب تشدید التهابات و مشکالت پوستی می شوند.
:این انگل ها از کجا می آیند و آیا از فردی به فرد دیگر قابل انتقال 

هستند؟
بله، انگل دمودکس می تواند از طریق تماس پوستی یا ابزار آلوده به آن از 
فردی به فرد دیگر منتقل شود. درواقع زمانی که شخصی میزبان مناسبی 
برای این انگل ها باشد می تواند زمینه مناسبی برای رشد آنها فراهم کند. 
افرادی که پوست چربی دارند یا کسانی که سیستم ایمنی شان ضعیف شده  

می توانند میزبان مناسبی برای این انگل ها باشند.
:انگل های دمودکس چه بیماری هایی ایجاد می کنند و چه عالئمی 

دارند؟
مطالعات مختلف نشان داده این انگل ها می توانند در ایجاد و تشدید بیماری های 
مختلفی از جمله روزاسه )التهاب و قرمزی در صورت(، آکنه های مقاوم به 

درمان، بلفاریت )التهاب لبه پلک(، درماتیت سبوره )پوسته های چرب در 
سر و صورت(، خارش پوست سر و صورت و نازکی و ریزش مو نقش 
داشته باشند به عالوه، این انگل ها پوست را ضعیف کرده  و می توانند آن 
را برای ایجاد بیماری های دیگر از جمله بیماری های میکروبی و قارچی و 

ایجاد پیری زودرس مستعد کنند.
:مهم ترین بیماری ای که ایجاد می کنند، چیست و چه عالئمی دارد؟
مهم ترین بیماری ای که این انگل ها در ایجاد آن نقش دارند بیماری »روزاسه« 
است، به طوری که در این بیماری معموال شاهد تراکم باالی انگل دمودکس 
هستیم و بیمار در صورت و به خصوص روی  گونه هایش احساس التهاب، 
قرمزی و گرگرفتگی دارد. رگ های روی  گونه مشخص شده و در اصالح 
گرگرفتگی  احساس  جسمی،  فعالیت های  با  می شود.  ایجاد  »تالنژکتازی« 
تشدید می شود و چهره فرد قرمز و برافروخته خواهد شد. در بعضی از انواع 
روزاسه که بیشتر در آقایان شاهد آن هستیم، حتی فرم بینی تغییر می کند که 

در اصطالح به آن »رینوفیما« گفته می شود.
:راه های تشخیص این بیماری چیست؟

یکی از مهم ترین راه های تشخیص این بیماری انجام تست انگل دمودکس 
است. این تست می تواند به روش غیرتهاجمی با نمونه گیری از چربی پوست 
)سبوم( شخص انجام شود. تراکم باالی انگل های دمودکس می تواند تاییدی 

بر این بیماری باشد.
:بیماری های ناشی از انگل دمودکس چطور درمان می شوند؟

از این  با روش های مختلفی قابل انجام است. یکی  درمان انگل دمودکس 
اما یکی از مشکالتی که در استفاده از  روش ها تجویز آنتی بیوتیک است 

آنتی بیوتیک های شیمیایی وجود دارد، ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در این 
انگل هاست که روند درمان را طوالنی و دشوار می کند. خوشبختانه امروزه 
تاثیر  می توانند  دارند،  گیاهی  اساس  که  درمان هایی  و  داروها  از  استفاده 

پایدارتری در حذف انگل ها و بهبود و درمان این بیماری ها داشته باشند.
انجام نشود و انگل ها حذف نشوند چه عوارضی  :اگر درمان 

خواهند داشت؟
مو،  و  پوست  در  انگل ها  تراکم  افزایش  با  نشود،  درمان  بیماری  این  اگر 
را  فرد  می تواند  مساله  این  و  می شوند  مو ضعیف تر  و  پوست  روزبه روز 

دچار عارضه های ثانوی کند.
:آیا به جز مصرف دارو، انجام کار دیگری توسط بیمار الزامی است؟

نیز  را  خود  روزانه  عادات  برخی  باید  شخص  دارو ها  مصرف  بر  عالوه 
اصالح کند. نوع رژیم غذایی هم در درمان این بیماری مهم است و بیمار 
باید سعی کند بیشتر غذاهای ارگانیک، میوه ها و سبزی ها، گوشت سفید 
و غذاهای دریایی استفاده کند، استراحت مناسبی داشته باشد و به نظافت 
شخصی خود اهمیت بدهد. ورزش کردن و کاهش استرس هم سهم مهمی 
در سالمت بدن دارد. همه اینها می توانند عالوه بر اینکه باعث کاهش تراکم 
انگل های دمودکس می شوند در بهبود و سالمت کلی بدن از جمله پوست 

و مو تاثیرگذار باشند.
انگل هاي  مورد  آگاهي بخشي در  راستاي  در  تازگی  به  به ذکر است  الزم 
دمودکس، مرکزي تشکیل شده که اطالعات مورد نیاز در زمینه انگل ها و 
مشکالتشان را به طور کامل در اختیار بیماران قرار مي دهد و متقاضیان را 

براي انجام تست آزمایشگاهي به پزشکان متخصص راهنمایي مي کند. 

»روزاسه« بیماری پوستی مزمنی است که 
غالبا در سنین میانسالی و به ویژه در خانم ها 
روشن،  پوست  دارای  افراد  می کند.  بروز 
بیشتر مستعد ابتال به روزاسه هستند که 
عمدتا با شکایت از عالئمی مانند التهاب، 
برافروختگی، قرمزی پایدار و تورم صورت 
و گاهی تظاهرات جوش مانند و در موارد 
پیشرفته با نشانه های دیگری به پزشک 

مراجعه می کنند. 

علل ابتال به روزاسه
عوامل زمینه ای متعددی از ژنتیک گرفته تا عوامل 
محرک درونی و بیرونی در ابتال به روزاسه نقش 
دارد. مطالعات نشان می دهد حدود 20درصد 
مبتالیان به این بیماری، سابقه عالئم مشابه را 

در یکی از نزدیکان خود ذکر می کنند.
عالوه بر ژنتیک و عوامل محیطی، نوعی اختالل 
تنظیمی عصبی- عروقی را نیز باید به عنوان یکی 
از علل اصلی برشمرد. همچنین اختالل دیگری در 
پاسخ های ایمنی ذاتی بدن نیز در بروز این بیماری 
نقش دارد. در واقع سیستم عروقی این افراد در 
برابر عوامل محرک بیرونی مانند نور و حرارت 
واکنش زیادی نشان می دهد که توجیه کننده 

قرمزی، تورم و سایر عالئم خواهد بود.
اشعه فرابفش خورشید در ایجاد این بیماری تاثیر 
بسیار جدی دارد. از این رو، افراد با پوست روشن 
و سابقه مواجهه زیاد با نور آفتاب و آسیب دیدگی 
پوستی، بیشتر مستعد ابتال به روزاسه هستند. 

براساس مطالعات انجام گرفته، سد دفاعی پوست 
این افراد نیز دچار اختالل است که خشکی و از 
دست رفتن آب پوست را در پی دارد. به همین 
دلیل یکی از توصیه های مهم به بیماران مبتال 
به روزاسه استفاده از کرم های مرطوب کننده، 

چرب کننده و البته کرم ضدآفتاب مناسب است. 
بررسی های دیگر در این زمینه حاکی از آن است 
که میزان انگلی به نام »مایت دمودکس« که به 
طور طبیعی روی پوست همه افراد زندگی می کند، 
در مبتالیان به روزاسه بیشتر و در بروز التهاب 

پوستشان دخیل است. 

عالئم بالینی
برحسب طیف مختلف عالئم بالینی که در افراد 
ظاهر می شود، 4 گروه اصلی برای بیماری لحاظ 

می  شود:
 روزاسه التهابی یا اِریتماتوتالنژکتاتیک: در 
این حالت پوست دچار قرمزی و تورم نواحی در 
معرض نور آفتاب، به خصوص  گونه ها می شود. این 
قرمزی به تدریج پایدار و فراگیر شده و مویرگ های 
ریز روی پوست نمایان می شود. این افراد بسیار 

مستعد گرگرفتگی هستند. 
شدن  ظاهر  پوسچوالر:  پاپولو  روزاسه   
شکل  به  جوش مانند  ضایعات  از  مجموعه ای 
چرکی  دانه های  یا  قرمزرنگ  برجستگی های 
خصوصیات  صورت  مرکزی  نواحی  در  به ویژه 

ابتال به این نوع روزاسه است. 
 روزاسه فیماتوز: در این نوع بیماری که در 
آقایان شایع تر است، روزنه های پوستی به تدریج 
برجسته و بارز شده و پوست ناحیه ای از صورت، 
به خصوص انتهای بینی ضخیم و منجر به تغییر 
شکل و ظاهر بزرگ و ناخوشایند بینی می  شود. 
این حالت ممکن است در نواحی دیگر صورت 

مانند گوش ها نیز ظاهر شود. 
 روزاسه چشمی یا اُکوالر: این افراد دچار 
یا  عالئمی مانند قرمزی چشم ها، اشک ریزش 
برعکس خشکی چشم ها، احساس جسم خارجی 
در چشم، دشواری در استفاده لنزهای تماسی، 

التهاب و چرکی شدن غدد لبه پلک، گل مژه 
و ایجاد پوسته روی لبه پلک و محل رستنگاه 

مژه ها می شوند. 
با توجه به وضعیت و وخامت بیماری، فرد ممکن 

است چند عالمت داشته باشد.

مهم ترین توصیه های کنترل بیماری
 از هرگونه عوامل محرک مانند نورآفتاب پرهیز 
و حتما کرم ضدآفتاب مناسب استفاده شود. در 
موارد بسیاری، ضدآفتاب های فیزیکی مانند اکسید 
دوزنگ یا زینک اکساید نیز مفید خواهند بود.  
ضدآفتاب باید از انواع سبک انتخاب شود زیرا 
انواع ضدتعریق و ضدآب یا حاوی مواد آرایشی 

مناسب نیستند.
 استفاده از مواد آرایشی باید به حداقل برسد زیرا 
عالوه بر عوارض این ترکیبات بر پوست، پاک کردن 
و شستشوی پوست نیز آسیب رسان خواهد بود. 
 حضور در محیط های گرم، حمام بخارگرفته، 

سونا و جکوزی توصیه نمی شود.
 بهتر است از مصرف غذاها و نوشیدنی های گرم 

و داغ اجتناب شود.
 ادویه های تند می تواند تشدیدکننده التهاب 
و قرمزی باشد، پس مصرف آنها باید به حداقل 

ممکن برسد.
 هرگز پوست را نباید با آب داغ و شوینده های 
قوی شست. در این مورد شوینده های غیرصابونی 
که پزشک متخصص تجویز می کند، برتری دارند. 
 شستشوی پوست باید مالیم و بدون شدت و 

کشیدگی پوست باشد.
 استفاده از مرطوب کننده مناسب به بهبود 

وضعیت پوست کمک می کند.
 استفاده از مواد شیمیایی حاوی الکل و مواد 
محرک، اسکراپ، پیلینگ و کارهایی از این قبیل که 

پوست را تحریک می کنند، باید کنار گذاشته شود. 
حتما پیش از هرنوع اقدام فیزیکی یا درمانی 
باید در مورد سابقه بیماری با پزشک مشورت کرد.

روند درمان روزاسه طوالنی است
گام اول در درمان این است که به فرد اطمینان 
داده شود روزاسه بیماری خوش خیمی است اما 
روند درمان این بیماری، مزمن است و به صبر و 
حوصله نیاز دارد. ضمن اینکه پشتکار در مصرف 
داروها و رعایت توصیه های پزشک می تواند نتایج 

خوبی برای فرد داشته باشد. 
البته کنار توصـــیه های ذکـــــرشده، پزشک 
برحسب وضعیت بیمار و شرایط وی داروهایی 
مانند کرم های موضعی آزالئیک اسید و... تجویز 
تاثیر ضدالتهابی  با  آنتی بیوتیک هایی  می کند. 

مانند تتراسایکین و... نیز می تواند به روند درمان 
کمک کند. 

در مواردی که پوست ضخیم می شود، ممکن است 
نیاز به اقدامات جراحی یا لیزرهای پوستی باشد.
استفاده از شوینده های مالیم مثل شامپو بچه یا 
کرم های مناسب نیز برای روزاسه چشمی می تواند 

مفید باشد.
از آنجا که ژن ها در بروز روزاسه نقش دارند نمی توان 
راهکار پیشگیرانه قطعی ارائه داد اما استفاده از 
کرم ضدآفتاب از دوران کودکی و پرهیز از عوامل 
محرک می تواند سبب خفتگی یا فعالیت محدود 
ژن شود و بروز بیماری را به تعویق بیندازد. این 
مساله به ویژه در مورد افرادی که زمینه خانوادگی 
و پوست روشن دارند اهمیت بیشتری خواهد 

داشت. 

سوژه میزگرد پوست این هفته خانم 43 ساله ایرانی ساکن کاناداست. شغل این خانم خلبانی 
است و ساعت های زیادی پرواز انجام می دهد و به گفته خودش، در معرض تابش زیاد نورآفتاب 
و اشعه ماورای بنفش قرار دارد. وی درباره عالئم بیماری اش گفت: »به محض اینکه در معرض 
تابش نور خورشید قرار می گرفتم، پوست صورتم به خصوص در ناحیه بینی و گونه ها به شکل 
پروانه ای قرمز می شد. این عالئم هنگام عصبانیت نیز در صورتم دیده می شد و این حالت 
واقعا آزارم می داد. از این رو، به یکی از پزشکان متخصص پوست متبحر ایرانی مراجعه کردم. پزشک برایم 
درخواست آزمایش دمودکس داد و نتیجه آزمایش مثبت شد و پزشک اطمینان پیدا کرد به بیماری روزاسه 
مبتال شده ام و درمان ها را شروع کرد. عالوه بر پیروی از دستورات درمانی من هر دو ساعت یکبار کرم 
ضدآفتابم را تجدید می کنم. خوشبختانه پس از 4 ماه درمان بی وقفه، بیماری ام کنترل شد. امیدوارم سایر 

مبتالیان به این بیماری هم با حوصله فراوان درمانشان را دنبال کنند تا نتیجه بگیرند.«

 مریم سادات 
کاظمی
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راهنمای درست و غلط تبلیغات زیبایی 

به تبلیغات اعتماد نکنید!
ندارد  دوست  کس  هیچ 
وقتی عکس های چند سال 
پیشش را می بیند متوجه اثر 
زمان بر ظاهرش شود. همه 
دل شان می خواهد اگر آشنایی بعد از سال ها 
آنها را دید، بگوید: »ماشاء ا... اصال تکان 
نخورده ای!« این خواسته چندان هم دور از 
انتظار نیست. بازیگران مشهور جهان بعد از 
نیم قرن تجربه از دهه 20 سالگی شان هم 

جوان  تر به نظر می رسند. 
برخی سـتـــاره هــای متولد دهه 40 و 
50 خودمان را که نگاه می کنیم، پوستی شبیه 
بقیه شان مثل سایر آدم های  اما  آینه دارند 
جامعه زیرچشم شان گود رفته، دور تا دور 
لب شان افتاده شده یا در عین الغری غبغب 
آورده اند. از برخی افراد مجازی هم که دیگر 
نگوییم، خودشان برق می زنند و تبلیغ انواع 
کلینیک های زیبایی را هم با وعده های ریز و 
درشت به ما بی خبرها می دهند و ما مانده ایم 
که اگر بخواهیم حداقل کمی حال پوستمان 

بهتر شود چکار باید کنیم؟ 
با دکتر رضا رباطی، متخصص پوست و 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
درباره روش های جوانسازی پوست به طور 

مختصر و مفید گفت وگو کرده ایم.

:آقای دکتر! این روزها در شبکه های 
اجتماعی و اینترنت محصوالت مختلفی برای 
رفع مشکالت پوستی به مردم معرفی می  شوند 
اما  باالیی دارند  آنها قیمت های  بیشتر  که 
مردم با امیدواری به اثربخشی محصوالت 
ولی  می دهند  سفارش  را  آنها  تبلیغ شده 
از مدتی مصرف درمی یابند محصول  بعد 
ادعا  تولیدکننده  که  آثاری  خریداری شده 
کرده بود را بر پوست آنها نگذاشته است. 
نظر شما درباره خریداری و مصرف این گونه 

محصوالت چیست؟ 
 انواع محصوالت موضعی پوست شامل کرم ها 
و لوسیون ها ضمن نگه داشتن رطوبت پوست و 
پیشگیری از خشکی پوست با داشتن اسیدهای 

میوه، ویتامینC و ترکیبات رتینوئیدی 
خاصیت   )Aویتامین مشتقات  )از 

شفاف سازی  و  روشن کنندگی 
دارند و گاهی می توانند جوش های 

صورت را هم موقت از بین ببرند و تا 
حدی باعث تحریک کالژن سازی و بهبود 

و چروک های سطحی و ظریف 
تغییرات  اما  می شوند 

مانند  شدیدتر 
جوشگاه های 

مشخص 
خطوط  و 

صورت  عمیق 
به  بهبود  برای 

نیاز  تکمیلی  روش های 
دیگر،  عبارت  به  دارند. 
داروهای موضعی به تنهایی 

اثر زیادی بر این مشکالت ندارند. 
به عالوه، اگر محصول موضعی به 

طور منظم و مداوم استفاده شود، بعد 
از 2 تا 3 ماه شاهد نتایج اولیه مصرف 

آن خواهید بود.
موضعی  محصوالت  این  :آیا 

عوارضی هم دارند؟
طبق  را  موضعی  محصوالت  مردم  اگر 
مصرف  پوست  متخصص  پزشک  دستور 
از  آنها  نوع محصول خریداری شده  کنند و 
انواع محصوالت داخلی یا وارداتی زیر نظر 
سازمان غذا و داروی کشور باشد معموال به 
التهاب های جزیی و پوسته پوسته شدن  جز 

عوارضی آنها را تهدید نمی کند.
:گروهی دیگر از محصوالت که ادعا 
می شود از منابع گیاهی با بهترین روش های 
استخراجی تهیه شده اند روغن های زیبایی 
یا Beauty oil ها هستند که گاهی برخی 
تا  بپردازند  زیادی  خیلی  هزینه  حاضرند 
مجموعه این روغن ها را از خارج کشور 
واقعا  روغن ها  این  آیا  کنند،  دریافت 

اکسیرهای جوانی دارند؟
یا حیوانات  از گیاهان  انواع روغن هایی که 

مختلف گرفته می شوند 
بیشتر می توانند در حفظ 

رطوبت پوست اثربخش باشند. این روغن ها 
ممکن است در تبلیغات شرکت تولیدکننده 
برای درمان انواع مشکالت پوستی موثر باشد 
اما اینکه روغنی در دست باشد که تمامی این 
به  مصرف کننده  برای  را  تبلیغاتی  ادعاهای 
ارمغان بیاورد، متاسفانه هنوز در منابع علمی 

کشف و ثبت نشده است. 
:تزریق سم بوتولینوم که مردم ما 
برای  بوتاکس می شناسند  با تزریق  آن را 

رفع چه مشکالتی توصیه می شود؟
سم بوتولینوم با فلج کردن موقت عضالت، انواع 
خطوط دور لب، چشم، پیشانی و بینی را تا حد 
قابل توجهی بهبود می دهد. Botox نام تجاری 
یکی از شرکت هایی است که سم بوتولینوم 
را استخراج و در قالب محصول دارویی به 
بازار عرضه می کند. در حال حاضر برندهای 

دیسپورت، زئومین آلمانی و نورونوکس کره ای 
تحت نظارت قانونی وزارت بهداشت و سازمان 

غذا و دارو وارد کشور می شوند. 
تولید  کشور  در  هم  مصپورت  داخلی  برند 
ادعا  که  دیگری  انواع  و  می شود  استفاده  و 
می شود از آمریکا یا کانادا وارد می شوند بیشتر 
در کشور چین تولید شده اند که می  توانند آثار 
بسیار مخربی بر بافت های صورت ایجاد کنند. 
خود  متخصص  پزشک  از  دارند  حق  افراد 
درخواست کنند درباره اصل بودن این ماده 
برای آنها توضیحات الزم را بدهد. مردم باید 
توجه داشته باشند اثر این تزریق 6-4 ماه است 
و برای دریافت بهترین نتیجه در مهمانی ها یا 
مسافرت یا ایام عید بهتر است حداقل 2 هفته 
قبل از زمان های فوق تزریق الزم را زیر نظر 

پزشک متخصص پوست انجام دهند.
تبلیغاتی  پیام های  از  دیگر  :یکی 
تزریق فیلر است، اگر بخواهیم در نواحی 

صورتمان فیلر تزریق کنیم چه مواردی را 
باید در نظر بگیریم؟

مهم ترین گروه فیلرها ژل های هیالورونیک اسید 
هستند که فرد بهتر است در صورت نیاز این 
تزریق را نزد پزشک متخصص پوست یا جراح 

پالستیک انجام دهد. 
توجه داشته باشید به دلیل قیمت باال ممکن 
است انواع تقلبی این فیلرها در مراکز نامعتبر 
عرضه شود و در صورتی که فیلر در جای 
درست تزریق شود و از برندهای معتبر باشد 
باشید  برای فرد خطری ندارد. توجه داشته 
برای این کار با توجه به ناحیه تزریق و نوع 
فیلر اثری 6 ماهه تا 2 ساله قابل انتظار است. 
یادتان باشد اگر قبال جراحی ای روی صورتتان 
داشته اید تزریق نادرست فیلر می تواند اثر بدی  
برای شما به بار بیاورد بنابراین در صورت 
سابقه جراحی زیبایی قبلی حتما تزریق فیلر 
را نزد پزشکان متخصص پوست یا جراحان 

پالستیک باتجربه انجام دهید.
:در شبکه  های اجتماعی و اینترنت 
نام انواع لیزرها را می بینیم و می شنویم و 
شاهدیم افراد در میانسالی چهره هایی بسیار 
جوان دارند. آیا می توان نسخه ای کلی پیچید 
که فرد با کدام لیزرها و درمان ها می  تواند 

چهره ای جوان داشته باشد؟
اول اینکه انواع مختلفی از لیزرها با کاربردهای 
پزشکان  دسترس  در  تخصصی  و  گوناگون 
قرار دارند که انتخاب نوع و طول درمان آنها 
به مشکالت پوستی فرد، سن و نظر پزشک 

متخصص پوست او بستگی دارد. 
به عبارتی، شما نمی توانید گزینه دلخواه تان 
را به متخصص پوستتان بدهید یا با پرداخت 
هزینه منتظر نتیجه سریع باشید، بلکه پزشک 
متخصص پوست با معاینه و مشاوره، نوع مشکل 
شما را تشخیص می دهد و درمان های الزم را 
که شامل لیزر، فیلر، بوتاکس یا شاید درمان 
منحصربه فرد  طور  به  برایتان  است  دارویی 
در نظر می گیرد. در صورتی که پوست دچار 
معموال روش های  باشد  افتادگی های شدید 

جراحی تجویز می شود. 
و   RF،PRPواژه های تازگی  :به 
IPL خیلی میان مردم رد و بدل می شوند 
و تقریبا نوشتاری شبیه هم دارند. شاید افراد 
عادی تصور عجیب یا غیرواقعی نسبت به 
آنها در ذهن خود داشته باشند، در این باره 

برایمان توضیح می دهید؟
RF با ایجاد گرمای کنترل شده سبب تحریک 
کالژن سازی می شود و تا حدی جوشگاه های 

پوست را برطرف می کند.
IPL هم تکنیکی با بهره گیری از خواص نوری 
است اما با لیزر تفاوت هایی دارد و می تواند 
موثر  لک ها  برخی  و  زائد  موی  درمان  در 
باشد، اما روش PRP که مبتنی بر استخراج 
پالکت های خون فرد و تزریق آن به پوست 
سر است، به طور کلی در بحث پیشگیری و 
درمان ریزش مو مطرح شده که هنوز آثار 
آن به طور کامل در منابع و تحقیقات علمی 

ثبت نشده است.

 یاسمین ثریا

بررسی7 عادتی که منجر به باقی ماندن جای جوش ها می شود

درمان جوشگاه از خود جوش ها سخت تر است
جوش زدن نه تنها به اندازه کافی آزاردهنده است، 
بلکه باعث ایجاد جوشگاه هایی روی پوست می شود 
که گاهی از بین رفتنشان خیلی بیشتر از زمانی که 
تصور می کنید، طول می کشد. هیپرپیگمانتاسیون )تجمع 
متمرکز یا پراکنده لک های تیره روی پوست( بعد از التهاب، لک های 
بنفش یا خاکستری یا قهوه ای را روی پوست ایجاد می کند و جوشگاه 

آنها باعث ایجاد تغییراتی در بافت پوست می شود. 
سر و کله جوش ها معموال به دلیل التهاب روی پوست پیدا می شود 
و شدت آنها به میزان التهاب و نوع پوست بستگی دارد. دکتر ایوی 
لی، متخصص پوست و استادیار دانشگاه UCLA آمریکا می گوید: 
»بهترین روش برای جلوگیری از چنین تغییراتی این است که پیش از 
به وجود آمدنشان به آنها حمله کنیم چون مبارزه با جای جوش ها از 
فرایند درمان خود جوش سخت تر است.« در ادامه به 7 عادت شایع که 
باعث ماندگاری جای جوش ها می شود، اشاره می کنیم. بنابراین بکوشید 

این 7 عادت را کنار بگذارید.

1. از کرم ضدآفتاب استفاده نمی کنید 
محصوالت ضدآفتاب باعث می شوند پوست شما بیشتر از قبل مقابل اشعه 
فرابنفش حساس شود، بنابراین استفاده از کرم ضدآفتاب مناسب بخش 
مهمی از مبارزه شما با جوش است. بخش بدتر ماجرا این است که نور 
آفتاب به خودی خود باعث می شود احتمال باقی ماندن جوشگاه روی 
پوست بیشتر شود. دکتر لی می گوید: »قرار گرفتن مقابل اشعه فرابنفش و 
تابش آفتاب هم فرایند درمان را طوالنی تر می کند و هم خطر تغییر رنگ 
پوست را باال می برد. بنابراین اگر می خواهید از پوستتان مقابل جوشگاه و 
تغییر رنگ و سرطان محافظت کنید، استفاده از کرم ضدآفتاب با SPF یا 

درجه محافظتی مناسب را به وظایف روزمره تان اضافه کنید. 

2. جوش هایتان را دستکاری می کنید 
قطعا این توصیه را در گذشته شنیده اید اما تکرار آن ارزشمند است. 
دستکاری جوش ها بیشتر از فایده می تواند برایتان ضرر داشته باشد. به 
گفته دکتر لی، هرگونه دستکاری جوش ها می تواند احتمال تغییر رنگ 
پوست و ایجاد جوشگاه را بیشتر کند. همچنین دستکاری جوش ها 
باعث انتقال باکتری ها به پوست دست و پخش شدن آنها می شود 
و التهاب را بیشتر می کند. بنابراین به جای دستکاری آنها بهتر است 
از یک درمان موضعی مناسب فقط در محلی که جوش زده استفاده 

کرده و صبر کنید تا جوش خودبه خود از بین برود. 

3. دچار وسواس تمیز کردن جوش ها هستید 
است،  افراد  اغلب  برای  کار رضایت بخشی  تخلیه جوش ها  اگرچه 

این کار می تواند در بلندمدت اوضاع را بدتر کند. »کلی پاپانتونیو«، 
متخصص پوست می گوید: »من به همه توصیه می کنم از وسایل فلزی 
به خصوص  انواع جوش ها  تخلیه  برای  دست  انگشتان  همچنین  و 
چطور  می دانند  متخصص  افراد  نکنند.  استفاده  سرسیاه  جوش های 
باید از ابزارهای موجود برای تخلیه جوش ها استفاده کنند اما انجام 
این کار با روش های خانگی خطر ایجاد جوشگاه و باقی ماندن جای 
جوش را بیشتر می کند. البته اگر نمی توانید از این عادت دست بردارید، 
حتما قبل و بعد از تخلیه جوش ها وسایل تان را با الکل تمیز کنید 
تا مانع پخش شدن باکتری ها شوید. همچنین بهتر است از  دستمال 
کاغذی به عنوان سد محافظ میان ابزار فلزی و پوست استفاده کنید.« 

4. بیش از حد به آینه نگاه می کنید! 
نگاه کردن طوالنی مدت به آینه و بررسی صورتتان فقط باعث وسواس 
بیش از حد روی لک های کوچکی می شود که جز خودتان فرد دیگری 
آینه های  از  استفاده  »من  می گوید:  پاپانتونیو  دکتر  نمی بیند.  را  آنها 
بزرگ کننده را توصیه نمی کنم. زیرا حساس شدن بیش از حد روی 

آکنه ها باعث دستکاری بیشتر و ایجاد جوشگاه های بیشتر می شود.« 
 

5. از لیف برای شستشوی صورتتان استفاده می کنید
اگرچه به نظر می رسد استفاده از لیف یا براش های مکانیکی شستشوی 
صورت یا لیف های الیه بردار می توانند پوست را به صورت عمقی تمیز 
کنند، در عین حال می توانند به شدت محرک و آزاردهنده باشند. دکتر 
لی می گوید: »وجود پوست یک دلیل مهم دارد و آن اینکه پوست نوعی 
سد محافظ و طبیعی مقابل بقیه دنیاست. بنابراین باید آن را سالم نگه 
داشت و حتما نمی خواهید  این سد را نازک کنید. اگر پوست را بیش 
از حد شستشو دهید، پوستتان حساس و مقابل عفونت های باکتریایی 
بی دفاع می شود و این مساله می تواند خطر ایجاد جوشگاه را باال ببرد.« 

 
6. همیشه روی پوستتان آرایش سنگین دارید 

پوشاندن جوش ها و جای آنها روی پوست با انواع و اقسام پودرها 
می توانند  محصوالت  این  زیرا  نیست  خوبی  روش  کرم پودرها،  و 
پوست شما را تحریک کرده و وضعیت جوشگاه ها را بدتر کنند. به 

گفته دکتر لی، استفاده از این روش ها برای مخفی کردن جوشگاه های 
روی پوست، یک نوع چهره معیوب ایجاد می کند. او می گوید: »از 
یک محصول آرایشی بدون چربی و غیرکومدوژن )غیرجوش زا( برای 

آرایش استفاده کنید تا آتش جوش ها را شعله ورتر نکنید.« 

7. از یک نوع روش درمانی برای مدت طوالنی 
استفاده می کنید 

داشتن روش درمان منظم برای مبارزه  با آکنه و مراقبت از پوست، اولین 
قدم بزرگی است که باید بردارید، اما اگر جای جوش و جوشگاه های 
به  شده،  معضل  به  تبدیل  برایتان  قدیمی  جوش های  از  به جامانده 
متخصص پوست مراجعه کنید. درمان هایی مانند استفاده از دستگاه 
بلوالیت )نور آبی( می تواند به از بین بردن باکتری های ایجادکننده 
پاپانتونیو،  آکنه در سطح پوست کمک کند. همچنین به گفته دکتر 
پاک سازی ماهانه پوست می تواند به تمیز شدن عمقی پوست و کاهش 

احتمال ایجاد جوشگاه و جای جوش کمک کند. 
reader's digest :منبع
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شماره ششصدونود و هشت  پانزده دی نودوهفت

ساله ام   5 دختر  برای  رژیم  شروع  از  هفته   3
بهتر  تمرکزش  و  آرام تر  روز به روز  و  می گذشت 
تایید  را  تغییر  این  هم  کاردرمانگرش  می شد. 
می کرد و به ما دلگرمی می داد. وقتی به متخصص 
جواب  و  نوشت  آزمایش  کردیم،  مراجعه  ژنتیک 
چقدر  می گفت  دکتر  بود.  شگفت انگیز  آزمایش ها 
امیدوار  بیشتر  ما  و  شده  آزمایشش خوب  جواب 
هفته،   3 این  از  بعد  نمی شود،  باورتان  می شدیم. 
دخترم توانست رنگ ها را بگوید و وقتی دکتر فهمید، 
گفت معجزه اتفاق افتاده است. گفتیم کاردرمانگرش 
هم متوجه این تغییر شده و دکتر معتقد بود نتیجه 
دهید و هر کجا  ادامه  است. می گفت  عالی  خیلی 
ما  به  او  بگویید.  من  به  داشتید،  سوالی  و  مشکل 
می دهیم،  دخترم  به  چه  هر  کرد  تاکید  و  توصیه 
بنویسیم که بدانیم چه خورده و چه نخورده. بعد 
از 2 هفته دوباره آزمایش بدهد تا نتیجه مشخص 

شود. ما هم با خوشحالی اطاعت کردیم.البته هنوز 
مشکالت درباره رژیم غذایی ادامه داشت. اگر به 
او غذا کم می دادیم، فنیل خونش باال می رفت چون 
میزان پروتئین دریافتی روزانه اش پر نشده بود و از 
بافت پروتئینی بدنش استفاده می شد. کم کم اشتهایش 
کم و دچار تب، اسهال، اگزما و بی حالی می شد. اگر 
غذا زیاد می دادیم، میلش به شیر کم می شد و باز 
اگزما،  نتیجه اش  که  باال می رفت  فنیل خون  میزان 
بی قراری، بوی بد ادرار و از دست رفتن تمرکزش بود.
روزبه روز که می گذشت، اوضاع غزال بهتر می شد اما 
سخت می گذشت. چه روزهایی از گرسنگی خوابش 
بربری کالفه می شد و  داغ  نان  بوی  از  یا  نمی برد 
دلش می خواست. هیچ وقت آن روزها را فراموش 
نمی کنم. یادم می آید یک شب شام سبزی پلو و ماهی 
داشتیم. همسرم در حال خوردن بود که چشمش به 
غزال افتاد که به طرز خیلی ناراحت کننده ای به او 

نگاه می کرد. آنقدر ناراحت شد که گفت: »امشب 
رژیم غذایی تعطیل، بیا بهت غذا بدم...« نتیجه این 
کار، بی قراری و پرخاشگری شدید دخترمان بود، 
به طوری که مجبور شدیم او را دکتر ببریم. دلهره 
داشتیم که چه خواهد گفت. دکتر پس از دیدن حال 
غزال گفت: »چرا خودتان و بچه را اذیت می کنید؟ 
هر چقدر سم دلتون می خواد، بدین بخوره. اصال 
چرا این کار را می کنید؟ از 4 طبقه بیندازینش پایین. 
نتیجه اش مثل همان آسیبیه که غذای معمولی مثل 
ماهی بهش می زنه. اگر نمی تونین رژیم رو رعایت 
نگهداری  ازش  بهزیستی  بگذاریدش  ببرین  کنین، 
غذا  بهش  مناسب  میزان  به  و  درست  وگرنه  کنن 
این  و  بود  24رسیده  به  دخترم  فنیل خون  بدین.« 
به  دیگر  که  شد  عبرت  درس  برایمان  تلخ  تجربه 
هیچ دلیلی رژیم را نشکنیم و دلسوزی ای نکنیم که 

باعث آسیب دیدن فرزندمان شود.

همه ما به نوعی نابیناییم

همه ما دلمان می خواهد روزهایی خوش 
داشته باشیم. روزهایی آفتابی و روشن که 
در آن هیچ خبر بدی اعصابمان را نشانه 
نرود. آدمیم ناسالمتی و هر چقدر هم 
کدر شده باشیم، سنگ که نیستیم. دلمان 
می خواهد اوضاع بر وفق مراد باشد اما 
هیچ کاری برای خوب کردن حال دنیا 
و آدم هایش نمی کنیم. سرها را در گریبان 
کرده ایم و به جای اینکه قدمی برداریم، فقط 
می خواهیم نبینیم و نشنویم. ما خودمان را 
نابینا کرده ایم و خبر نداریم. به قول ناظم 
حکمت، شاعر لهستانی تبار ترک، همه ما 
نابیناییم، هر کداممان به نوعی؛ آدم های 
خسیس نابینا هستند ، چون فقط طال را 
می بینند، آدم های ولخرج نابینا هستند، 
آدم های  می بینند،  را  امروزشان  چون 
کالهبردار نابینا هستند، چون خدا را 
نمی بینند، آدم های شرافتمند نابینا هستند، 

چون کالهبردارها را نمی بینند...
این رویا نیست که دنیا می تواند جای بهتری 
برای زندگی باشد. مکانی امن و زیبا که در 
آن همه داستان های زندگی پایانی خوش 
داشته باشد، همه هواپیماها به سالمت 
فرود بیاید، قطارها مسافرانشان را سالم 
به مقصد برسانند، کمتر تصادفی در کار 
باشد، حال بیماران خوب شود، بیشتر خبر 
شادی و جشن و وصال باشد و زندگی 
زیباتر شود اما انگار این روزها  عالوه 
بر نابینایی، همه ما دچار فراموشی مزمن 
هم شده ایم. یادمان رفته روا نیست که تا 
حادثه ای مثل واژگونی اتوبوس و سوختن 
بچه ها و گم شدن کودکی به گوشمان 
می رسد، رو به آسمان گالیه را شروع  کنیم. 
تقصیر یکی از خودمان است که در هر 
سمتی که هستیم، یادمان می رود که روزی 
پاک به دنیا آمدیم، که فقط برای خودمان 
زندگی نمی کنیم و تصمیم نمی گیریم و 
ممکن است کم کاری مان باعث نابودی 
زندگی و امیدهای انسان های دیگر شود. 
یادمان می رود که در جزیره ای تنها زندگی 
نمی کنیم و نسبت به همه مسوولیم. یادمان 
می رود که روزی باید جواب بدهیم. روزی 

که برای هیچ کداممان دور نیست...

حرف آخر

که  مادرهایی  آن  از  است.  مادر  یک 
حاال  و  نبوده  راحت  روزگارشان 
سخت تر هم شده است. او در منازل افراد 
کار خدماتی انجام می داد و از اینکه منبع 
درآمدی هرچند ناچیز داشت، خوشحال 
بود تا روزی که باالخره حال ناخوشش 
را جدی گرفت و مراجعه اش به پزشک، 
معلوم کرد به سرطان لنفوم مبتالست. 
حاال 2 دوره از 4 ماه شیمی درمانی را 
انجام داده اما خودش که دیگر نای کار 
ندارد و خانواده اش از پس تامین هزینه ها 
برنمی آیند. دختر این خانم یارانه خود و 
4 فرزندش را به آنها می دهد. پسرش و 
حتی همسر بیمارش برای گذران زندگی 
و تهیه دارو و امکان درمان او تالش 
می کنند اما با توجه به شرایط اقتصادی 
فعلی جامعه، تهیه داروی 750 هزار 
تومانی او که به دلیل انتشار سلول های 
سرطانی به ریه و قارچی شدن محل 
دیگر  کند،  مصرف  باید  حتما  زخم 
برایشان ممکن نیست. چشم هایمان را 
که خوب باز کنیم، می بینیم آنها برای 
روشن نگه داشتن چراغ عمر مادر خانه 
تمام تالششان را می کنند. خوب است 
فراموشی مزمنمان را کنار بگذاریم و از 
همین جا شروع کنیم به بهتر شدن. اگر 
می خواهید لیاقت و ظرفیت خوب بودن 
را داشته باشید، می توانید وجه نقد را به 
کارت بانک پارسیان با شماره 0756-
موسسه  نام  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و 
با شماره تلفن75983000 )داخلی2( یا  
شماره همراه 09198012677 تماس 

بگیرید.
موسسه  کد22839در  با  خانم  این 

امدادگران شناخته می شود.
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شما منتشر شود.
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زن بودن 
چرا امروزه در دنیا، زنان اغلب پریشان، افسرده، غمگین و عصبي هستند؟ 
چرا برخي زنان نسبت به جنس مخالف نگاه رقابتي دارند و دنبال 

بهتر بودن از مردان هستند؟
آیا شما به عنوان یک زن  یا حتي به عنوان یک مرد، شناخت کاملي 
درخصوص زن بودن دارید؟کتاب »زن بودن« به بیان علل دور شدن زنان 
از طبیعت ذاتي خود در عصر صنعتي و فراصنعتي مي پردازد. نویسنده 
کتاب معتقد است امروزه استقالل زنان از لحاظ مالي و شغلي و تاکید بر 
خودکفایي، سیاست هاي فمینیستي و شعارهاي جنسي موجب تاثیرات 
منفي بر روان زنان و بعضا مشکالتي در ساختار خانواده شده است. 
نویسنده ابعاد وجودي زن را به 4 بُعد مادر، بانو، دلبر و جنگجو تقسیم 
کرده و هر یک از آنها را به دقت بررسي مي کند. ایشان به این باور 
رسیده که زن امروزي تنها با بُعد جنگجوي خودش در ارتباط است 
و سایر ابعاد وجودي اش را به فراموشي سپرده و در نتیجه مالیمت و 
لطافت زنانه در او کمرنگ شده که مي تواند از دالیل اصلي مشکالت 
خانوادگي و ناموفق بودن زنان در ارتباط با مردان باشد. کتاب داراي 
9 فصل است و تالش مي کند زنان را با زنانگي و جنبه هاي دیگرشان 
)مادر، بانو و دلبر( آشتي دهد زیرا از نگاه او یک زن 
کامل زني است که در طول زندگي همه 4 بُعد رواني 
خود را تجربه کرده )در جنبه مادر بودن حمایت 
و سرپرستي، در جنبه بانو بودن وفاي به عهد و 
در جنبه دلبر بودن فعال بودن در سطوح مختلف 
عاطفي و جنسي( و با تلفیق مناسب و به موقع 
آنها موفقیت بیشتري در خانواده و ارتباطات خود 
به دست بیاورد.این کتاب نوشته دکتر توني گرنت، 
ترجمه فروزان گنجي زاده است و از سوی نشر 

ورجاوند در 224 صفحه به چاپ رسیده است.

این روزها شنیدن خبر اتفاق های ناگوار، خیلی از ما را غمگین کرد 
و دلمان را به درد آورد. خیلی از پدر و مادرها، عالوه بر این غم، با 
این نگرانی روبرو هستند که نکند شنیدن و دیدن اخبار اتفاق های 
اخیر؛ تصادف، آتش سوزي و... که مدام در برنامه های تلویزیون به 
آن پرداخته مي شود، به کودکشان آسیب بزند. آنها گاهي نمي دانند 
چگونه باید به سوال های فرزندشان درباره مفهوم مرگ، حوادث، 
تصادفات و... پاسخ دهند. یادمان باشد کودک احساسات و عواطف 
اطرافیان را درک مي کند. حتي ممکن است حرف های اطرافیان را 
بشنود، درنتیجه مستقیم یا غیرمستقیم سوال هایی می پرسد و اگر 
جریان را برایش توضیح ندهیم، فکر مي کند حتما اتفاقي افتاده یا 
او در آن اتفاق مقصر است و درنتیجه احساس نگراني و آشفتگي 
خواهد کرد.برای فهماندن مفهوم مرگ، به فرزند خود توضیح دهید 

که وقتی می گویند یک نفر مرده یعنی:
- بدن او از کار افتاده و دیگر کار نمی کند.

- او دیگر حرف نمی زند، راه نمی رود، حرکت نمی کند، نمی بیند، 
نمی شنود و... خوشحال نمی شود، ناراحت نمی شود، سرد یا گرمش 

نمی شود و...
- او خواب نیست، مرده و دیگر برنمی گردد.

درک مفهوم مرگ، به سن کودک بستگی دارد. درک کودکان زیر 3 
سال آنقدر رشد نکرده که در برابر مرگ واکنش نشان دهند. کودکان 
2 تا 6 ساله خودمحورند؛ یعني پدیده ها را در لحظه تجربه مي کنند، 
مي فهمند و نمي توانند دیدگاه دیگران را در نظر بگیرند. در این مرحله 
کودکان درک ناقصي از 4 مولفه اصلي مرگ )برگشت ناپذیري، همگاني 
بودن، بعد از مرگ تمام عالئم حیاتي شخص قطع مي شود، مرگ ناشي 
از رویداد خاصي مثل بیماري، سانحه، کهولت و...( دارند. کودکان 
بین 7 تا 10 سال رفته رفته به همیشگي بودن مرگ پي مي برند ولي 
براي خود مرگي متصور نمي شوند؛ یعني فکر مي کنند مرگ فقط 
براي آدم هاي مسن است. آنها مرگ را به علت بیروني مثل بیماري، 
جراحت و مصدومیت ربط مي دهند، نه علت زیست شناختي، اما در 
نوجواني یعني از حدود 12 سالگي به بعد و با آغاز تفکر انتزاعي، 

درک کودکان از مرگ کامل مي شود.
توضیح علت مرگ به کودکان

پيری: وقتی شخصی خیلی پیر می شود، بدنش فرسوده می شود 
و از کار می افتد.

بيماری های مهلک: گاهی بیماری خیلی پیشرفت می کند و حتی 
دکترها نمی توانند از پیشرفت آن جلوگیری کنند و بدن فرسوده 

می شود و از کار می افتد.
تصادف: یک اتفاق خیلی بد افتاد )توضیح تصادف(، بدنش خیلی 

آسیب دید و دیگر سالم نمی شود. به همین دلیل از کار افتاد.
سقط جنين: گاهی وقتی یک بچه تازه شروع به رشد می کند، اتفاقی 
می افتد که مانع رشد او می شود. ما علت آن را نمی دانیم، کسی در 

این باره مقصر نیست.
خودكشی: بعضی وقت ها بدن شخص مریض می شود و درست 
کار نمی کند. گاهی وقت ها هم فکر آدم ها خوب کار نمی کند. آنها 
نمی توانند شرایط خود را خوب ببینند و بررسی کنند و تصور می کنند 
تنها راه حل مشکلشان این است که دیگر زنده نباشند اما خودکشی 
راه حل هیچ مشکلی نیست. دلیل اینکه آنها خودشان را می کشند، 

فقط این است که فکرشان خوب کار نمی کند.
قتل و آدمکشی: گاهی وقت ها آدم ها کارهای بدی می کنند و به 

هم آسیب می رسانند و...

پس از مرگ
اگر یکی از نزدیکان و آشنایانتان فوت کرد، باید کودک را در جریان 
کارهایی که بعد از مرگ متوفی قرار است انجام شود، بگذارید. 
حتما باید کودک را به مراسم تدفین ببرید، البته به شرطی که از 
قبل او را برای این کار آماده کرده و شرایط را کامال برایش توضیح 
داده باشید. توضیح دهید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و سپس به او 
اجازه بدهید تصمیم بگیرد در مراسم شرکت کند یا شرکت نکند. 

کودک الزم است فرد متوفی را ببیند تا باور کند که او مرده است.

واژگونی اتوبوس در یکی از مراکز آموزشی پایتخت 
و پیش از آن آتش سوزی در یکی از مدارس استان 
سیستان و بلوچستان، باعث تاثر و تالم تمام هموطنان 
و خیس شدن دیدگان هر آنکه خبر را خواند و تصاویر 
صحنه ها را  دید، شد. اینها نمونه هایی از سوانح آسیب زا 
)تروماتیک( هستند که واکنش های سوگوارانه خاص 
خود را به دنبال دارند. تمام انسان ها به امنیت، همراهی، 
پیوند احساسی با دیگری و حمایت دیگران نیاز دارند. 
این نیازها به اشکال مختلف از سوی افراد بروز داده 
دیگری  دیدگاه  با  امنیت  از  فرد  یک  ایده  می شوند. 
می تواند متفاوت باشد. واکنش فرد به رویداد آسیب زا 
فقط به خاطره واقعی و تماس مستقیم با رویداد مربوط 
نمی شود. ناآگاهی نسبت به عوامل دخیل در سانحه 
و انگیزه های پشت آن باعث می شود که این خالء با 
خیاالت، شایعات و سناریوهایی پر شود که رویداد را 
قوی تر از آنچه که بوده، جلوه می دهد. از آنجا که آسیب، 
تهدید کننده زندگی فرد و دیگران است، بدن انسان با 
واکنش حاکی از ترس عکس العمل نشان می دهد. این 
واکنش های بدنی می توانند در آینده زمان هایی که فرد 
یادآوری  برای  یا محرکی  دارد  امنیت  نداشتن  حس 
باشد، تکرار شوند. واکنش های  آسیب وجود داشته 
پریدن در  )از جا  قبیل واکنش های جهشی  از  دیگر 
پاسخ به محرک های جزیی(، تحریک پذیری، دوری از 
هرگونه یادآوری کننده آسیب و حتی اختالل در حافظه 
و فراموشی کامل نسبت به آنچه رخ داده، غیر شایع 
نیستند. خاطرات آسیب، مکرر در بیداری و خواب در 
قالب تصاویر تکرارشونده و کابوس های مکرر خود 
را به فرد تحمیل می کنند. تفکر در مورد از دست دادن 
نزدیکان در جریان آسیب می تواند برای فرد ویرانگر 
باشد. درک و دریافت معنی واقعه در بسیاری از موارد 
کار راحتی نیست. برای کنار آمدن با واقعه الزم است  
فرد به این معنی دست یابد. شوربختانه در زمان وقوع 

و  نیست  آسیب همه واقعیت ها در مورد آن روشن 
بسیاری از بازماندگان باید منتظر تحقیقات علمی، قضایی 
و جنایی در این مورد باشند. گاهی افراد نقش خود را 
در بروز واقعه به شکلی اغراق آمیز به چالش می کشند 
و درگیر احساس  گناهی جانکاه می شوند. برای هر 
رفتاری که در گذشته با فرد از دست رفته داشته اند، 
خود را سرزنش می کنند یا به خود می گویند باید به 
شکلی دیگر رفتار می کردند، گو اینکه قادر بودند به 
تنهایی از سانحه جلوگیری کنند. زندگی پس از سانحه 
دیگر به شکل سابق جریان نخواهد یافت و تاثیر آن 
برای تمام زندگی با فرد باقی است. واکنش سوگوارانه، 
احساسات متفاوتی از قبیل اندوه عمیق، حس فقدان، 
گناه، خشم، درماندگی و حسرت را دربرمی گیرد. تاثیر 
سوگواری برخاسته از آسیب دیرپاست و در آینده در 
برابر محرک هایی که یادآور آسیب باشند، تمایل به تکرار 
دارد. آنهایی که مستقیم شاهد مرگ ناگهانی دیگران بودند، 
تاثیرات عمیق تری را متحمل می شوند. خاطرات صحنه 
هم به شکل دیداری و شنیداری یا خاطرات بویایی در 
ذهن فرد تکرار می شوند. این افراد نیازمند دادن قوت  
قلب، اطالعات مناسب و حمایت در مورد آنچه رخ 
داده هستند. ابتدا هجوم خاطرات در مورد آنچه اتفاق 
افتاده، تحمل ناپذیرتر از خود فقدان است و به تجربه 
مداوم حس تهدید، احساس گناه و اشتغال فکری در 
مورد خاطرات مربوط است. تخیالت در مورد آنچه رخ  
داده برای پر کردن خالء اطالعاتی که در مورد آسیب 
وجود دارد، شایع است و شامل پروراندن افکاری در 
مورد درد و رنج قربانیان در زمان سانحه و چگونگی طی 
شدن لحظات پایانی زندگی آنها می شود. این تخیالت 
معموال بدترین سناریوهای ممکن را شامل می شوند. 
بازماندگان دچار این تفکر وسواس گونه می شوند که 
اگر به گونه ای دیگر رفتار شده بود اجتناب از سانحه 
ممکن  بود. خشمی ویرانگر می تواند این تفکر فرد و 

محیط اطراف او را درگیر کند. بهترین حمایت را در این 
زمان ها نزدیکان و افراد خانواده فرد می توانند داشته باشند 
اما آسیب های شدید می توانند شبکه روابط اجتماعی 
دریافت  که  دهند  قرار  گونه ای تحت تاثیر  به  را  فرد 
این حمایت ها به آسانی ممکن نباشد. فرایند آسیب، 
زندگی عادی فرد را به هم می ریزد و باعث می شود 
زندگی کمتر از گذشته امن و قابل پیش بینی به نظر برسد. 
نیازهای افراد با توجه به نوع واقعه و ویژگی های فردی 
بسیار متفاوت است. مهم است که افراد پس از وقوع 
سانحه تا حد امکان احساس امنیت داشته باشند. در 
بهترین حالت، بهتر است که زندگی روزمره هر چه 
سریع تر دوباره از سرگرفته شود. دادن اطالعات روشن 
و دقیق در مورد آنچه رخ داده مهم است. شرکت در 
مراسم سوگواری به افراد کمک می کند تا فقدان را به 
شکلی قابل درک تر لمس کنند. به فرد باید اطمینان داد 
واکنش های او در این مقطع طبیعی و قابل پیش بینی 
است و به مرور زمان کمرنگ تر می شوند. در صورت 
تداوم عالئم و واکنش ها )بیش از یک  ماه( می توان فرد 
را به کمک گرفتن از افراد حرفه ای تشویق کرد. در 
بلند مدت شاید الزم شود به مقوله های دشواری مانند 
خشم، حس بی عدالتی، گناه و سرزنش خود پرداخت. 
به تدریج احساسات و معانی جدید جای خود را باز 
می کنند. بیشتر افراد در طول زمان از زیر بار سانحه 
کمر راست می کنند. شدیدترین واکنش ها معموال در 
2 سال اول رخ می دهند. درس هایی که می توان از یک 
واقعه آسیب زا گرفت، به بازماندگان می گوید که جامعه 
از آن برای پیشگیری وقایع مشابه استفاده می کند. این 
کرد  خواهد  آسان تر  را  داده  رخ  آنچه  تحمل  درس 
ناامنی و  اما تکرار آنچه در گذشته پیش آمده، حس 
غیرقابل پیش بینی بودن را در جسم و جان آحاد جامعه 
تزریق می کند که بیش از پیش باعث آسیب پذیر تر شدن 

افراد نسبت به سوانح می شود.

سناریوهای تلخ پس از حادثه

کالم نو

چگونه به کودک از مرگ بگوییم؟!

زندگی سالم

قسمت سوم؛ معجزه ای بعد از 3 هفته  رژیم

مادرانه

)مادر، بانو و دلبر( آشتي دهد ز

 دکتر علی فیروزآبادی 
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت، درمانگر کودك و 
بازي درمانگر

 معصومه شاهمیری راد
مولف کتاب »مزه  سالمتی« ویژه بیماران مبتال به فنیل کتونوری
PKU مادر یک دختر مبتال به )PKU (

تو بخند ،همیشه بخند،کاش هیچ وقت شعله های آتش، تو و خنده هایت را از ما نگیرد


