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سالمت در ایران

شماره ششصدونود و هشت پانزده دی نودوهفت

پیشخوان

دومین کنگره بینالمللی مطالعات اجتماعی سالمت

انبار کردن دارو در منازل موجب کمبود شده است

از سال گذشته کنگرهای بینالمللی برای «مطالعات اجتماعی سالمت» با همکاری دانشگاه
علوم پزشکی شیراز(مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت) ،سازمان بهزیستی کشور،
دبیرخانه سالمت ،به میزبانی فرهنگستان علوم پزشکی ایران به مدت دو روز برگزار
میشود .امسال ،این کنگره با محوریت موضوع «سالمت اجتماعی ایرانیان در افق 1404
هجری شمسی» در روزهای  12و  13دی ماه جاری ،در سالن غدیر فرهنگستان علوم
پزشکی ایران برگزار شد و بالغ بر  40صاحبنظر داخلی و خارجی طی روزهای مذکور
سخنرانی کردند و مقاله ارائه دادند.

رئیس داروخانههای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت« :انبار دارو در کشور زیاد شده
و دارویی که قبال طی  6ماه از سوی داروخانهها در اختیار مردم قرار میگرفت ،اکنون
ظرف  3ماه از داروخانهها برای انبار در منازل جمع میشوند و گاهی افراد داروی 8
ماهشان را انبار میکنند».
به گزارش ایرنا ،محمدرضا روئینی افزود« :انبار دارو در مورد داروهای بیماران خاص
اتفاق نمیافتد چون این داروها تحت کنترل کامل پزشک هستند و با نسخههای پزشکی
تاییدشده و پرونده پزشکی ،دارو به بیماران تحویل میشود و اگر هم بیشتر درخواست

افزایش تعداد زنان دارای ویروس ایدز نگران کننده شده است

دیدگاه

آغاز طرح ملی غربالگری
افراد باالی  30سال
طرح ملی غربالگری افراد باالی  30سال
به همت معاونت پرستاری با همکاری سایر
معاونتها و اداره فناوری اطالعات وزارت
بهداشتبه مناسبت «روز پرستار» در سراسر
کشورانجاممیشودومجریآندانشگاههای
مریم حضرتی علوم پزشکی سراسر کشور و دانشکدههای
معاون پرستاری پرستاری دانشگاه آزاد هستند .در این طرح
وزیر بهداشت
ملی غربالگری تعیین فشارخون و تعیین
تناسب اندام ایرانیان باالی  30سال انجام میشود 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 بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور انجام
میشود و مردم میتوانند در تاریخ  22تا  26دی ماه برای اطالع
از وضعیت خود به این بیمارستانها مراجعه کنند .همچنین
بعد از تشخیص اگر نیازی بود افراد به مراکز جامع سالمت
و مراکز بهداشتی در سطح شهر ارجاع داده میشوند .برخی
افراد در این مراکز پرونده الکترونیک دارند که بعد پروندهشان
تکمیل میشود و آنهایی که پرونده ندارند به سیستم وصل
میشوند .در سطح بعدی نیز به مراکز تخصصی ارجاع داده
میشود .همان طور که میدانید یکی از مهمترین نمادهای
پیشرفت هر کشوری بهبود شاخصهای مربوط به سالمت
است و از بهترین و منطقیترین راههای ارتقای سطح سالمت،
پیشگیری از بیماریهاست و اولین ،موثرترین و کمهزینهترین
پیشگیری در سطح اول اتفاق میافتد 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 میمانند.
چاقی و فشار خون باال به عنوان بیماریهای خاموش در
جامعه گسترش یافته و عاملی برای بسیاری از مرگومیرها و
بیماریهای خطرناک و تهدیدکننده سالمت مردم است ،در
حالی که با شیوه زندگی سالم تا حد زیادی قابلپیشگیری
است .عالوه بر این ،شناسایی و پیگیری به موقع مبتالیان
میتواند روند پیشرفت این بیماریها را کند کرده و زندگی
هزاران نفر را نجات دهد و در هزینههای مربوط به سالمت
صرفهجویی کند .حدود  6/5میلیون ایرانی مبتال به فشارخون
از بیماری خود بیخبرند .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  25سال قبل افزایش
 62درصدی داشته است.
همچنین بیش از  29میلیون ایرانی مبتال به اضافه وزن و چاقی
هستند و مصرف نمک در ایرانیان بیش از  4برابر استاندارد
جهانی است و فقط  12درصد ایرانیان به اندازه نمک مصرف
میکنند .در این راستا با اجرای موفق پایلوت این طرح ،افراد
از وضعیت سالمت خود آگاهی بیشتری مییابند چراکه با
شناسایی و پیگیری به موقع میتوان از بسیاری از عوارض
بیماریجلوگیریکرد.عالوهبراین،بهتمامافرادمشارکتکننده
دراینطرحدرخصوصشیوهزندگیسالم،مدیریتفشارخون
و مدیریت وزن و چاقی آموزش الزم داده میشود.

کنند ،سامانه الکترونیکی این اجازه را به آنها نمیدهد».
وی تصریح کرد« :اما در حال حاضر حدود  10هزار داروخانه نیازهای عمومی دارویی
مردم را تامین میکنند و انبار این گروه از داروها در منازل اتفاق میافتد و موجب
میشود کسی که واقعا به دارو نیاز دارد نتواند به دارویش برسد ».رئیس داروخانههای
دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد« :گاهی مردم چنان دارو انبار میکنند که
برای  7-8ماه دارو داشته باشند و هنگامی که این اتفاق میافتد و فردی دارویش را به
علت این انبارها پیدا نکند ،احساس میکند 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».

آیا تعداد زنان اچآیوی مثبت 10برابر شده؟
بیماری ایدز در ایران روند کاهشی
نداشته و تنها در یک بازه زمانی
مهدیه
آقازمانی
با برنامههای کاهش آسیب ،شیوع
عفونتباویروسایدز(اچآیوی)
در معتادان تزریقی کنترل شد .آن زمان بیشتر مبتالیان
از طریق اعتیاد تزریقی و سرنگهای آلوده مبتال
میشدند و تعداد زنان مبتال به نسبت مردان بسیار
اندک بود اما در حال حاضر و بهویژه در چند سال
اخیر تعداد زنان مبتال به  30درصد رسیده و رئیس
مرکز تحقیقات ایدز گفته طی  2سال گذشته تعداد
زنان مبتال به ایدز  10برابر شده است .البته این
آمار تا حدی قابلانتظار بود چون در سالهای اخیر
الگوی انتقال ویروس اچآیوی 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
میشود .نگرانکنندهتر آنکه بیش از  60درصد
مبتالیان از بیماری خود بیاطالعند و ممکن است
در سایه این بیاطالعی افراد بیشتری را آلوده کنند.
موضوع مهم اینکه در دنیا به این موضوع تاکید
میشود که بیماری ایدز دیگر بیماری کشندهای
نیست ،بلکه اگر زود تشخیص داده شود قابلدرمان
است و احتمال انتقال ویروس کم میشود.
دکتر مینو محرز ،استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی
تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران به تازگی
گفته ،از  2سال پیش اصلیترین راه انتقال ایدز
در کشور تماس جنسی است .زمانی انتقال این
بیماری  97درصد در معتادان مرد و  3درصد در
زنان معتاد بود ،اما طی  2سال اخیر تعداد زنان
مبتال از طریق روابط جنسی  10برابر شده است.
به گفته وی ،بیشتر مبتالیان به ویروس ایدز در
کشور  25تا  40ساله هستند و جوانان به علت
ضعف اطالعرسانی و نبود آموزش در مورد انتقال
ایدز از طریق رفتارهای پرخطر جنسی ،در معرض
ابتال به این بیماری هستند .این استاد عفونی با
تاکید بر اینکه ایدز یک بیماری عفونی است که با
درمان کنترل میشود ،توضیح داد« :به دلیل تماس
جنسی ایدز در جوانان بهویژه 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

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

در سالهای اخیر
الگوی انتقال
ویروس اچآیوی
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 میشود

کشور ما به دلیل وحشت از ویروس اچآیوی مراجعه
نمیکنند و تست نمیدهند ،به راحتی به دیگران نیز
منتقل میشود .دکتر پروین افسر کازرونی ،رئیس
اداره ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت
در گفتوگو با «سالمت» با بیان اینکه روند ابتالی
زنان در مقایسه با  10سال گذشته افزایش یافته،
گفت« :در حال حاضر  4تا  5سال است که آمار
مبتالیان زن بین  24تا  30درصد است.
تعداد موارد جدید عفونت در سال حدود  2هزار
مورد است که نزدیک به  30درصد آن مربوط به
زنان است و نمیتوان گفت طی  2سال 2 ،برابر شده
باشد چون سال گذشته  29درصد موارد جدید زنان
بودند ،سال قبل از آن  31درصد و سال قبلتر از آن
 30درصد برآورد شده است ».وی با تاکید بر اینکه
تعداد مبتالیان زن ابتدا حدود  5درصد بود ،تصریح
کرد« :مهمتر 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 کند200 .
مرکز بیماریهای رفتاری در کشور وجود دارد».

بیش از نیمی از مبتالیان از بیماری خود
اطالع ندارند

برخی از بیمارایشان اطالع ندارند به این دلیل که
نمیدانند به چه مراکزی باید مراجعه کنند یا میترسند
که مبادا دستگیر شوند .همین مساله نشان میدهد
اطالعرسانی در مورد کلینیکهای بیماریهای

رفتاری آن طور که باید انجام نشده است .رئیس
اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان اینکه  40درصد
مبتالیان از بیماری خود آگاه هستند و بقیه؛ یعنی
 60درصد بیاطالعاند ،تاکید کرد« :افرادی که از
بیماری خود بیاطالع هستند ،ویروس را به همسر
یا فرزندشان منتقل میکنند 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
سطح کشور  200مرکز کلینیکهای بیماریهای
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 میشود».

درمان خانمهای باردار مبتال به ایدز،
مانع انتقال ویروس به جنین میشود

دکتر کازرونی در پاسخ به این سوال که افرادی که
اعتیاد دارند یا به دلیل شرایطشان نمیتوانند به این
کلینیکها مراجعه کنند ،چگونه شناسایی می شوند،
توضیح داد« :برخی از افراد بیشتر در معرض ابتال
هستند؛ افرادی که اعتیاد تزریقی دارند یا مصرف
مواد محرک دارند که احتمال رفتارهای پرخطر
جنسی در آنها بیشتر است ،همچنین افرادی که با
خون و ترشحات خونی تماس دارند.همسر این
افراد بیشتر در معرض ابتال قرار دارند و شاید
بیاطالع باشند .بنابراین برای گروههایی که ممکن
است به مراکز دولتی و خصوصی مراجعه نکنند یا
اعتیاد دارند ،مراکزی در مکانهایی که این افراد

بیشتر هستند راهاندازی شده تا دسترسی این افراد
به این مراکز بهتر باشد .این مراکز تحت عنوان
«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 میکنند و مراکز مشاوره زنان در
معرض ابتال هم تحت پوشش ماست.وی باز هم
تاکید کرد وزارت بهداشت برنامهای برای پیشگیری
از انتقال ویروس از مادر به کودک دارد چون اگر
بیماری در خانمهای باردار تشخیص داده شود ،از
انتقال مادر به جنین جلوگیری میشود .بنابراین
الزم است زنان مطلع باشند که به مراکز وزارت
بهداشت مراجعه کنند و بدانند همه خدمات برایشان
رایگان و محرمانه انجام میشود .وی در پاسخ به
اینکه آیا سن ابتال به ایدز در کشور کاهش یافته یا
نه؟ اینگونه بیان کرد« :شواهد به ما نشان میدهد
در موارد ابتالی جدید به بیماری ،سن مبتالیان
کمتر شده ولی وقتی آمارهای چند سال گذشته را
مقایسه میکنیم ،تفاوتی نداشته است.در مجموع
بیشتر مبتالیان؛ یعنی  51درصد بین سن  20تا 35
سال قرار دارند ».زمانی که میگوییم بیشتر مبتالیان
در محدوده سنی جوان هستند ،یعنی ناآگاهی از
نوجوانی شکل گرفته و اینکه در آموزشوپرورش
و خانوادهها مهارتهایی که در جوانی و نوجوانی
برای آسیبهای اجتماعی است ،وجود نداشته .حاال
که سیاست سکوت در برابر بیماری ایدز تغییر کرده،
باز هم اطالعرسانیها در مورد کلینیکهای
بیماریهای رفتاری آنقدر نیست که افراد آسیبپذیر
به موقع به این مراکز مراجعه کنند.

مدیر کل دفتر خانواده ،مدارس و جمعیت وزارت بهداشت در گفتوگو با «سالمت»:

ازدواج و فرزندآوری در کشور کم شده

ساالنه میزان ازدواج در کشور بین  5تا  7درصد کم میشود و
حتی میزان فرزندآوری نیز کاهش یافته است .این جمله را دکتر
حامد برکاتی ،مدیر کل دفتر خانواده جمعیت و مدارس وزارت
بهداشت در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا بیان کرده بود .خبرنگار
هفتهنامه «سالمت» در مورد جزییات بیشتر این خبر و تبعاتی که
میتواند در آینده از نظر بهداشتی ،اجتماعی و فرهنگی داشته
باشد با دکتر برکاتی گفتوگو کرد.
وی ابتدا به این نکته اشاره کرد که متوسط سن ازدواج در زنان 24
سال و برای مردان  27سال است« :یکی از دالیل کم شدن میزان
ازدواج ،کم شدن افراد در شرف ازدواج است ،بهگونهای 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 کشورهای دیگر است .در
کشورهای غربی وقتی جوان ازدواج نمیکند ،معضل بزرگی ایجاد
نمیشود چون جوان میرود کار میکند و خانه مستقل میگیرد ولی
در کشور ما معضل میشود ».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 بررسیهای مختلفی که در کشور

انجام شده ،اعتیاد و خشونت در گروه جوان ازدواجنکرده بیشتر
دیده میشود؛ یعنی هر چه آمار ازدواج پایین میآید ،آمار آسیبهای
اجتماعی باالتر میرود .دکتر برکاتی از متولیان فرهنگی کشور مثل
حوزه علمیه ،وزارت ارشاد ،ائمه جمعه و رسانهها خواست در بحث
ازدواج و تسهیل ازدواج و تشویق جوانان برای ازدواج فعال باشند.
وی معتقد است در قدیم خانوادهها گسترده بودند ،در حالی که اکنون
خانوادهها هستهای شده و از بسیاری از سنتهای خانوادگی که به
استحکام خانواده کمک میکرد ،دور ماندهاند .آن طور که این مقام
مسوول در وزارت بهداشت بیان میکند ،شکل خانوادهها به دالیل
فرهنگی تغییر کرده است« :بخشی از مردم به شیوه زندگی غربی
روآوردند و مشکالت اقتصادی نیز در این قضیه بیتاثیر نیست».

بارداریهای باالی  35سال از  6درصد به 16
درصد رسیده

اگر متوسط سن ازدواج برای زنان  24سال است ،بررسیهای ما نشان
میدهد اولین فرزند با فاصله حدود  5سال متولد میشود .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  12سال پیش بارداریهای باالی  35سال  6درصد
بود و اکنون  16درصد است .بررسیای که ما از زنوشوهرها داشتیم

و از آنها پرسیدیم چه تعداد بچه دوست دارند ،نشان میدهد ،همه
دوست داشتند بین  2/3تا  2/5فرزند داشته باشند .بعد میبینیم که
در عمل این رقم به  2/01درصد 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  25سالگی مادر به دنیا میآید ،فرزند دوم  5سال بعد برنامهریزی
میشود ،در حالی که منابع علمی میگوید  3تا  5سال بعد از اولین
بارداری بهترین زمان برای سالمت مادر و جنین است .در صورتی

که زنوشوهری که تصمیم گرفتند دو بچه داشته باشند اولی در 28
سالگی و دومی باالی  35سالگی مادر اتفاق میافتد.
با توجه به تغییر سیاستهای جمعیتی در سالهای اخیر ،دکتر برکاتی
توضیح میدهد« :همه پیامهای قبلی مربوط به فرزندآوری کمتر در
مراکز بهداشتی و درمانی حذف و کارگاهها و همایشهای زیادی
برگزار شد و مهمتر از آن حمایت از خانمهای باردار زیر  18سال
و باالی  35سال که عوارض بارداری در آنها بیشتر است ،گسترش
یافت .عالوه بر این آموزش حین ازدواج از  2ساعت به  6ساعت،
روانشناسی زوجین ،قوانین و حقوق ازدواج مد نظر ماست تا از
این طریق بنیان خانواده محکمتر شود».
بخش دیگر کار مداخله روی عوامل اجتماعی منجر به فرزندآوری
و ازدواج است .دکتر برکاتی با انتقاد از عملکرد سایر دستگاههای
مرتبط با این قضیه گفت« :سایر بخشها از وزارت بهداشت عقبتر
هستند و اقدامات فرهنگی در این زمینه انجام نگرفته است .به طور
مثال چرا در تلویزیون و سریالها یا خانوادهها بچه ندارند یا یک
بچه دارند؟ ما باید به این قضیه فکر کنیم که تا سال  2030میالدی
 30درصد کشور سالمند میشود و در یک بازه زمانی  10تا  15ساله
 50درصد به جمعیت سالمندان اضافه شده.با این اوصاف بدنه فعال
جامعه نمیتواند این دو گروه(سالمندان و افراد زیر  15سال) را
مدیریت کند و دریچههای توسعه در کشور بسته میشود».

سالمت در جهان

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

5اصلمهمتغذیه

جهان

آمریکا

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 ،بیماریهای قلبی ،چاقی و انواع
سرطانها دیرتر مبتال شویم .همچنین برای توصیه یک رژیم غذایی بهتر باید به مواد غذایی دردسترس توجه داشت،
اما اصول مشترکی در هر فرهنگ و منطقهای وجود دارد که کمک میکند زندگی سالمتر و طوالنیتری داشته باشیم.
این  5اصل از این قرارند؛ غذاهای متفاوت بخورید ،میزان مصرف نمک را کم کنید ،مصرف برخی چربیها و
روغنها را کاهش دهید ،مصرف شکر را محدود کنید ،از مصرف الکل خطرناک و مضر دوری کنید.
منبع :سازمان جهانی بهداشت
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چین

دادگاهی در چین مربی یک مهدکودک خصوصی را به دلیل بدرفتاری با خردساالن و تنبیه آنها با سوزن به  18ماه
زندان و همچنین  5سال 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 بازرسیها بر این موسسات افزود .مربی خاطی  22ساله اواخر سال  2017میالدی پس از شکایتهای
متعدد والدین کودکان به مسووالن مهدکودک خصوصی و دوزبانه (چینی  -انگلیسی) وابسته به موسسه RYB
 Education New Worldاز کار برکنار شده بود .این موسسه خصوصی که در بازار بورس سهام آمریکا نیز به ثبت
رسیده مدیریت بیش از یکهزار مهد کودک و مراکز آموزش از طریق بازی در چین را برعهده دارد.
منبع:یورونیوز

آزمایشهای بیش از حد ،تشخیصهای بیش از حد و درمان بیش از حد ،بالی جان نظام سالمت آمریکا شده

درمانبهتریاارزانتر؟

امروز همه کارشناسان و حتی مردم عادی میدانند
باید برای هزینههای درمان و سالمت در آمریکا فکری
مرجان
یشایایی
کرد .برای درک بهتر این هزینههای رو به افزایش در
ایاالت متحده ابتدا باید مثالی بزنم .در نظر بگیرید
مردی  60ساله مبتال به دیابت و اضافه وزن که سیگار نمیکشد ،از
یک حمله قلبی جان به در برده است .شاید نیاز به آنژیوگرافی داشته
باشد یا مثال استنتی که رگهایش را باز کند .وظیفه پزشک این است
که رگها را باز نگه دارد و برای کاهش خطر سکته دومی 2 ،انتخاب
میتواند داشته باشد؛ یکی داروی پالویکس ،دارویی آزمایششده برای
رقیق کردن خون که قیمت هر قرص آن  25سنت میشود و دارویی
جدید به نام بریلینتا که آن هم برای جلوگیری از تشکیل لخته خود
موثر است ،با قیمت هر قرص  6/5دالر؛ یعنی  25برابر قرص اولی.
تحقیقاتی که روی  18هزار و  600بیمار قلبی طی یک سال انجام گرفته،
نشان میدهد ،داروی بریلینتا حدود 2درصد از پالویکس موثرتر عمل
کرده ،اما آیا پزشک مجاز است به دلیل 2درصد عملکرد بهتر ،پرداخت
هزینهای 25برابر را بر دوش بیمار بگذارد؟ یا باید با تجویز دارویی با
تاثیر قابلقبول ،در مثال ما پالویکس ،با 2درصد عملکرد ضعیفتر ،از
بار هزینههای مالی درمان کم کند.
بسیاری از پزشکان هنگام ترخیص بیمار از بخش کاردیولوژی به این
سواالت فکر میکنند .برخی عقیده دارند ،وظیفه پزشک ارائه بهترین
درمان براساس یافتههای علمی است و عدهای دیگر میگویند پزشکان
باید بتوانند بین درمان کارآمد ،هزینههای مالی و مسوولیت اجتماعی
تعادلی برقرار کنند .واقعیت این است که پزشکان برای پاسخ دادن به
این پرسشها آموزشی ندیدهاند .آیا پزشک واقعا باید به فکر هزینههای
درمان هم باشد؟ در این زمینه ،چه انتظاری میشود از پزشک داشت؟
براساس آخرین مطالعات ،آمریکا بین  11کشور ثروتمند جهان بیشترین
پول را برای سالمت و درمان مردم خود خرج میکند .آمریکاییها
18درصد از تولید ناخالص داخلی ،مجموع ارزش کاالها و خدمات
نهایی در انتهای زنجیره تولید طی یک دوره معین را برای سالمت و
درمان خود هزینه میکنند .استرالیا ،کانادا ،دانمارک و ژاپن نیمی از این

درصد را هزینه میکنند اما موضوع این است که این گشادهدستی نتوانسته
آنطور که باید و شاید سالمت مردم را به ارمغان بیاورد .امید زندگی
در آمریکا بین  11کشور ثروتمند جهان در کمترین میزان و مرگومیر
نوزادان آمریکایی در همین گروه ،باالترین میزان را دارد .تاثیر هزینههای
درمان بر اقتصاد ما کمرشکن میشود .شرکتهایی که بخشی از حق بیمه
کارکنان خود را میپردازند ،احتماال گرفتار افزایش هزینهها خواهند شد.
چرا ما آمریکاییها باید هزینههای سرسامآور را برای درمانی هزینه کنیم
که در کشورهای پیشرفته دیگر با هزینه کمتر و بازده بهتر انجام میشود؟
پژوهشگران برای پاسخ به این پرسش از پایه شروع کردند؛ هزینههای درمان
در آمریکا به شدت باال رفته چون ما به اندازه کافی پزشک مراقبتهای
اولیه نداریم تا گام اول درمان را ساماندهی کند؟ جواب منفی است .تعداد

پزشکان مراقبتهای اولیه آمریکا در میانههای جدول  11کشور پیشرفته
جهان قرار میگیرد .سوال دوم :آیا مردم ما بیشتر بیمار میشوند؟ هم بله،
هم نه .آمریکاییها کمتر سیگار میکشند و کمتر الکل مصرف میکنند ،اما
شیوع چاقی بین آنها بیشتر از بقیه کشورهای پیشرفته است .آیا هزینههای
درمان ما بیشتر است چون ما آمریکاییها بیشتر درمان مصرف میکنیم؟
به نسبت جمعیت نه ،ما مردمی هستیم که نصف آلمانیها به بیمارستان
میرویم و یکسوم ژاپنیها با پزشک مشورت میکنیم.
پس چه چیز برایمان اینقدر هزینه به بار آورده است؟ به نظر میرسد
هربار که نزد پزشک میرویم ،هزینهها پشت سر هم میآیند .مردم
آمریکا بسیار بیشتر آزمایش انجام میدهند .ما بیشتر از مردم کشورهای
پیشرفته به دستگاههای سیتیاسکن و امآرآی مراجعه میکنیم و بیش

شبکههایمجازیبیمارانرا
ازپزشکیعلمیدورمیکنند
برخی افراد باوری به پزشکی مدرن ندارند .آنها میگویند« :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 دیدگاهها شده است .جنیفر ،یکی از
این افراد که پدربزرگش مبتال به سرطان بوده ،میگوید« :من به طور جدی عقیده دارم
پدربزرگم را شیمیدرمانی 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
آدمهایی که مثل او فکر میکنند ،از درمانهایی که به دست انسانها انجام میشوند و
به باور آنها در جایگاهی پایینتر از درمانهای طبیعی خدادادی هستند ،روبرمیگردانند.
بابودنچنینافرادیاستکهشرکتهایتولیدکنندهبعضیمحصوالتمانندروغنهایی
برای ماساژ یا عطردرمانی ،هر روز طرفداران بیشتری پیدا میکنند .جنیفر یکی از کسانی
است که با این حرکت رو به افزایش همراه شدهاند؛ یعنی با حرکت مسیحیان محافظهکار
که از پزشکی مدرن رو به درمانهای «طبیعی» آوردهاند که از نظر تاریخی همواره همراه
با ترک موضعگیریهای سیاسی بوده است .کارشناسان پزشکی گزارش میدهند ،در
مناطقی که مسیحیان محافظهکار زیادی ساکن هستند ،بهتدریج شمار بیمارانی که به
پزشکی متعارف رو نمیآورند ،بیشتر میشود.
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 قویتری
نسبت به بقیه مسیحیان دارند ،از گروههای مشخصی هستند که شک جدی درباره
وکسیناسیون را مطرح میکنند.ادبیاتی که در بسیاری از گروههای ضدواکسیناسیون به کار
برده میشود ،درواقع معطوف به نگاه آزادی انجام اعمال مذهبی است .دکتر هوتز ،رئیس
مرکز واکسیناسیون هوستون میگوید« :آگهیهایی که با این مضمون منتشر میشوند،
بین مسیحیانی که دغدغه آزادی انجام اعمال مذهبی را دارند ،انعکاس بیشتری دارد».
به گفته او ،این آگهیها از طرف گروههایی که میخواهند از سوءبرداشت مردم برای
کشاندن آنها به درمانهای اشتباه سود ببرند ،بهخصوص مورد استفاده قرار میگیرد.
در مقالهای 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 مهدکودکها در  12ایالت آمریکا ازجمله آیداهو ،یوتا ،آریزونا و تگزاس رو
به افزایش بوده است ،اما این رویکرد تنها مختص مسیحیان مومن نبوده و آمارها نشان
میدهند ،رویگردانی از پزشکی مدرن را میتوان بین رأیدهندگان لیبرال یا مسیحیان
میانهرو هم مشاهده کرد.
به گفته دکتر هوتز ،شمار کودکانی که به دالیل غیرپزشکی واکسینه نشدهاند ،از سال
 2003میالدی تا امسال 20 ،برابر شده و به بیش از 57هزار نفر رسیده .دکتر هوتز
میگوید« :من اصال با این کلمه آزادی مذهبی موافق نیستم .والدینی که فرزند خود را
واکسن نمیزنند ،او را از یک حق حیاتی محروم میکنند».
در سال  1998میالدی ،دکتر آسر تحقیقی را منتشر کرد که نشان میداد مرگ کودکان
براثر جلوگیری از درمانهای متعارف پزشکی و رو آوردن به درمانهای ایمانی افزایش

داشته .هرچند این مساله امروز در موارد نادری دیده میشود ،تهدید فعلی آن است که
استفاده از درمانهای طبیعی به جای درمان علمی باز هم جان کودکان را به خطر بیندازد.
این مشاهدات هنوز جنبه مستند پیدا نکرده و بیشتر شکل بیان تجربههای 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 .درمانهای غیرعلمی به صورت
موضوعی اجتماعی درمیآید .اینها میتوانند گروهی در مدرسه باشند که مدام مادران
درباره آنها حرف میزنند.
برخی کارشناسان رسانههای اجتماعی را مقصر این جریان میدانند .به نظر آنها ،این
رسانههای اجتماعی هستند که امکان پیدا کردن آسان و بسط اطالعات اشتباه و فضای
سیاسی قطبیشده را فراهم کردهاند و به بیاعتمادی به محصوالت کارخانههای داروسازی
دامن میزنند.
منبع :نیوزویک

از سایر کشورهای پیشرفته جراحیهای گرانقیمت مانند تعویض
مفصل زانو ،جراحی آبمروارید ،سزارین و اعمال جراحی قلب
باز انجام میدهیم .هرچند در برخی اعمال جراحی تقریبا با بقیه 11
کشور همسان هستیم ،درمجموع بیشترین تعداد جراحی در کشور ما
انجام میشود ،ضمن اینکه بسیاری از آنچه در روند جراحیها انجام
میشود ،قیمتی بیشتر از سایر کشورهای پیشرفته دارد؛ تعجب نکنید
اگر بگویم ،امآرآی در آمریکا  1150دالر و در سوئیس  140دالر
است؛ یعنی حدود 8برابر! برخی از اقدامات گرانقیمتی که در روند
درمان یا جراحی انجام میگیرند به پیچیدگیهایی منجر میشوند که
باید هزینه آن پیچیدگیها 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 «آزمایشهای بیش از
حد»« ،تشخیصهای بیش از حد» و «درمان بیش از حد» نام دادهاند.
اگر بتوان بخشی از هزینههای درمان را با اقدامات پزشکی حین
تشخیص توضیح داد ،بخش دیگر هزینهها حتما برعهده هزینههای
دارویی است .در آمریکا ساالنه هر کس  1443دالر 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 میکنیم
که در بسیاری از کشورهای دیگر موجود نیستند .هزینههای اقدامات
جراحی و داروهای گرانقیمت به کنار ،بیشتر داروهای گرانقیمت در
آمریکا ساخته میشوند ولی ما برای آنها باید بیش از سایر کشورها
پول بپردازیم.
پس از آن ،محققان سراغ هزینههای کار ،دستمزدها و حقوقها رفتند و
به این نتیجه رسیدند که پزشکان و پرستاران آمریکایی بیش از همکاران
خود در کانادا ،اروپا و ژاپن درآمد دارند .برای اینکه هزینههای تصاعدی
درمان در ایاالت متحده مهار شوند ،میتوان از هزینههای غیرضروری
کارهای کاغذی کم کرد ،با مذاکره با شرکتهای دارویی قیمت داروها
را تعدیل یا با اتمام زمان مجوز ،انواع ژنریک را روانه بازار کرد و از
اقدامات پرهزینه و کمفایده پزشکی کاست.
منبع :نیویورکتایمز

بحرانجمعیتدرکشورهایاروپایی؛
ایتالیا:فرزندسومبیاورید،زمین
بگیرید
برخی دولتهای اروپایی به دلیل مواجهه با بحران پیری و رشد منفی جمعیت ،سیاستها و
اقدامات خاصی را از تبلیغات تلویزیونی گرفته تا در نظر گرفتن مزایای تشویقی برای باال بردن
نرخ باروری میان شهروندان خود پیش گرفتهاند.
بحران پیری جمعیت و رشد منفی تولد یکی از جدیترین معضالت جمعیتی کشورهای اتحادیه
اروپا مانند آلمان ،مجارستان ،بلغارستان ،لهستان و ایتالیاست .بر اساس آمار سال  2017میالدی،
نرخ رشد جمعیت در آلمان  -0/16درصد ،مجارستان  -0/25درصد ،بلغارستان  -0/16درصد
و لهستان  -0/13درصد بوده است .در این میان ایتالیا با  0/19درصد 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 میگیرید.
ایتالیا میان کشورهای اتحادیه اروپا کمترین نرخ تولد در سال را دارد ،به نحوی که جمعیت این
کشور از سال  2017تا  2018میالدی تقریبا  68هزار نفر کاهش یافته و در سال گذشته میالدی
در این کشور تنها  464هزار تولد به ثبت رسیده است .در واقع جمعیت ایتالیا با سرعت به
سمت پیر شدن پیش میرود.
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 خانوادهای که سومین فرزند خود را به دنیا
بیاورد ،یک قطعه زمین کشاورزی داده میشود.
بر اساس این طرح که از سوی حزب راستگرای افراطی «لیگ» در بودجه سال آینده گنجانده
شده ،به زنوشوهری که از سال  2019تا  2021میالدی سومین فرزند خود را به دنیا بیاورند،
یک قطعه زمین کشاورزی داده میشود.
دولت ایتالیا میگوید 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.
ایده «زمین برای کودک» به نحوی به سود دولت این کشور نیز است .انجمن شرکتهای
کشاورزی ایتالیا میگوید 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 زنوشوهرهایی اعطا میشود که به صورت قانونی ازدواج
کردهاند .همچنین تنها مهاجرانی میتوانند از این مزایا برخوردار شوند که بیش از  10سال 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 میشود .خرگوش راوی در این ویدئو میگوید که
ورزش ،شیوه سالم زندگی و اجتناب از استرس راز فرزندآوری او است.

4

گزارش سالمت

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

با افزایش آسیبهای اجتماعی بین زنان ،حمایتهای اجتماعی از آنها باید بیشتر شود

چرابهخیابانپناهمیآوریم؟

یکی از چهرههای جدید
لیلی خرسند آسیبهای اجتماعی در
ایران ،افزایش تعداد زنان در
عرصههایی است که برای
چند دهه در انحصار مردان بوده است .افزایش
تعداد زنان معتاد ،زنانی که با تنفروشی خود
و خانوادهشان را اداره میکنند و زنانی که بر
اثر گسترش زندگی شهرنشینی و از دست دادن
یا کمرنگ شدن حمایتهای سنتی و روبرو
شدن با خشونتهای خانگی و فقر ،چارهای
جز بزهکاری در برابر خود نمیبینند ،همه از
مسائل جدی و جدید آسیبشناسی اجتماعی
در ایران است که باید با راهکارهایی متفاوت
از قبل با آنها روبرو شد و بررسیشان کرد.
کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند با افزایش
زنان در صحنه آسیبهای اجتماعی و با توجه
به اینکه در بسیاری از موارد این زنان مادر
هم هستند ،نوع نگرش و عملکرد نهادهای
مسوول و سمنها -سازمانهای مردمنهاد -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 بیسرپرست
و بدسرپرست و مجرم و بیپناه عبور کردهاند و
اکنون به مرحلهای رسیدهایم که دیگر وجود این
زنان انکار نمیشود و میشود با صدای بلند در
رسانهها از اعتیاد ،فحشا ،ایدز و بزهکاری زنانه
گفت و شنید .از جمله آثار برجسته سینمای
ایران که تا حدی به این موضوع پرداخته،
فیلم « »10ساخته عباس کیارستمی ،فیلمساز
فقید ایرانی ،است.
یکی از راههای کاهش آسیبهای اجتماعی
جمعآوری زنان بیپناه یا بدسرپرست از سطح
خیابانهاست که هرچند حلکننده مشکالت
اجتماعی نیست ،میتواند در کوتاهمدت ،برای
کاهش آالم این زنان یا دستکم کاهش صدمات
بدنی آنها راهگشا باشد.
نهادهای مختلف مسوول جمعآوری زنان از
سطح خیابانها هستند .هفته گذشته «سالمت»
گزارشی درباره جمعآوری زنان معتاد متجاهر
از سطح خیابان تهیه کرده بود که متولی آن
بهزیستی و نیروی انتظامی هستند.

جانپناه یا راه نجات؟

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
در این باره به خبرنگار «سالمت» گفت« :زنانی
که به این مراکز ارجاع داده میشوند  3تا  6ماه
در این مراکز درمان و نگهداری میشوند .ضمن
اینکه باید تدابیری نیز برای بعد از ترخیص آنها
در نظر گرفته شود که در این زمینه امیدواریم
ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور
به وظایف خود عمل کنند.این یعنی که فعال
مشخص نیست بعد از جمعآوری و ساماندهی
این زنان و بعد از ترخیص ،تحت حمایت قرار
میگیرند یا نه».
گزارش ما این بار درباره زنان متجاهر معتاد
نیست ،بلکه درباره زنانی است که به هر
دلیل سرپناهی برای خود ندارند و مجبورند
که به خیابان پناه ببرند .این زنان میتوانند در
گرمخانههایی 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 راههای نجات
این زنان نیست ،چرا که بحث درباره هر یک از این
راهها پیچیدگیهای خاص خود را دارد .قصدمان
این است که با معرفی ساخت گرمخانهها به
عنوان اقدامی برای کاهش آسیبهای اجتماعی،
بتوانیم ضمن آشنا کردن مخاطبانمان ،در آینده
تبعات مثبت یا منفی این اقدام را مورد ارزیابی
و نقد قرار دهیم.
ساعت  11شب است ،جرات میخواهد که
پایت را از ماشین بیرون بگذاری ،چه برسد
به اینکه بخواهی قدم بزنی .از سر هر کوچه و
خیابان که میگذری جمعی را میبینی ،هراس
به دلت میافتد ،فرقی نمیکند زن باشی یا مرد،

یکیازراههایکاهشآسیبهای
اجتماعیجمعآوریزنانبیپناهیا
بدسرپرستازسطحخیابانهاست
کههرچندحلکنندهمشکالت
اجتماعینیست،میتوانددر
کوتاهمدت،برایکاهشآالماینزنان
یادستکمکاهشصدماتبدنیآنها
راهگشاباشد

وهم حاکم بر فضا تنت را میلرزاند .بر در همه
خانهها مهر سکوت زدهاند ،شاید سنگینی فضای
بیرون ،روی خانهها سایه انداخته .به خودت
میگویی اگر اتفاقی بیفتد ،فریادی بزنم ،دری
هست که به رویم باز شود؟ دری هست ،در
خانهای بزرگ ،در خانهای که انگار از جنس
نور است ،در دل تاریکی میدرخشد .سردرش
را که میبینی دلت گرم میشود .اینجا خانهاي
امن است و البته گرم ،خانهای که به تازگی
به روی زنان باز شده ،زنان بیخانمان ،زنانی
که هر شبشان در همین خیابانها ،میدانها،
پارکها گذشته ،با وحشت بیرون و وحشت
درونشان شب را صبح کردهاند و چهبسا ترس
و سرما ،صبحی را برایشان به ارمغان نیاورده.
شب یلدا برای این زنان یک هدیه بزرگ داشته،
انگار زمستان ،این بار تحفهای غیر از سرما
برای آنها داشته ،یک خانه گرم .ماه قبل از اینکه
پاییز به پایان برسد(یازدهم آذرماه) ،چند نفر از
مسووالن شهری ،گشت سرکشي در خیابانها
داشتند و سری به گرمخانههای شهر زده بودند،
اولین چیزی که به چشم مسووالن آمده بود،
نبود جای خوابی برای زنان بیخانمان بود.
همین دلیلي شده بود دو روز بود الهام فخاري،
عضو شوراي شهر در صحن علني تذکر بدهد
که چرا کسي به فکر زنان بيخانمان شهر نیست.

نیاز بیشتر به گرمخانه زنان

پنجشنبه است ،ششمین شب زمستان است6 ،
شبی که چراغهای مددسرا روشن شده است.
مسووالن شهر برای بازدید آمدهاند .زینب یکی
از زنانی است که این خانه را به جای خیابان
برای خواب انتخاب کرده است ،او قبل از
همه به استقبال مهمانان میرود ،اوردوز کرده
و حالش خوب نیست .مددکاری که همراه او
است ،عذرخواهی میکند اما ....

تعداد مهمانان کم نیست .زنان ترسیدهاند که
چه خبر است ،بعضیهایشان دوست دارند
خودشان را به مهمانان برسانند و حرف دلشان
را بزنند ،شاید دستی باشد که بیشتر کمکشان
کند .مهناز از پسرش میگوید ،پسر کوچکش
احسان که به خاطر بدهی  4میلیون تومانی
در زندان است  .مهناز انگشتانش را هم نشان
میدهد ،میخواهد کبودی روی انگشتانش را
ببینیم ،اما بیشتر الکهای صورتی ناخنش به
چشم میآید« :ماموران دستم را زخمی کردند».
مونا هم همراه او میشود« :ماموران خیلی بد با
ما برخورد میکنند ».مونا و طیبه دنبال خیری
هستند که از زندگی خیابانی نجاتشان دهند،
مونا میگوید« :من تا کی باید در خیابان زندگی
کنم؟» مهناز گرمش شده« :اینجا خیلی گرم
است» در این لحظه است که یادشان میآید کجا
هستند .مونا مددسرا را با خانههای گرم دیگری
که شب را آنجا صبح کرده ،مقایسه میکند:
«گرمخانه  ...خیلی بد است .چند شب آنجا
خوابیدم ،پهلویم تا صبح یخ زد ».مونا دلش از
گرمخانه دیگري که هم که شبهاي قبل رفته،
هم پر است« :آنجا خیلی بد است ».نابساماني
بعضي از گرمخانهها ،سردی و برخورد بدی
که با این زنان شده ،آنها را راهی خانه جدید
کرده ،خانهای که هم گرم است و هم تمیز.
زنان لباسهای یاسیرنگ به تن دارند ،هنوز
خط اتوها به پیراهنها و شلوارهایشان مانده.
روسریهایشان به رنگ کفپوششان آبی است.
تختهای  3طبقه سالن را پر کردهاند ،اینجا برای
 300زن بیخانمان جا هست 3 .وعده غذای
گرم در آشپزخانه نیمهصنعتی پخته میشود .میز
بیلیارد ،میز پینگپنگ ،کتابخانه ،نمازخانه و از
همهمهمترسرویسهایبهداشتیوحمامها،این
خانه را به محلی برای زندگی کردن تبدیل کرده.
خانه جدید زنان یکی از سالنهای زنجیرهای

یاس است که در دورههای قبل برای برپایی
مراسمهای ارزانقیمت ساخته شده بود و با
تغییر کاربری حاال سرپناه بیخانمانها شده.
زینب بین مهمانان چرخ میزند و به آنچه که
کسی نمیداند چیست اعتراض میکند ،مهمانان
گرم صحبت هستند .فخاری که پیگیر شده تا این
خانه به سامان برسد ،با سیدرحیم ابوالحسنی،
قائممقام معاونت اجتماعی شهرداری تهران
بحث میکنند .این خانه دومین مددسرایی است
که در تهران برای زنان راهاندازی شده است.
فخاری میگوید برای شهری به این عظمت
و با این همه مساله اجتماعی هر منطقه باید
حداقل یک مددسرا داشته باشد .تاکید او برای
راهاندازی  3مددسرای دیگر در مناطق 5 ،2و
یکی از مناطق شرق تهران است .ابوالحسنی
وعده روزهای آینده ،جلسات و صادر شدن
دستوراالعملها را میدهد و فخاری معترض
است« :تا این مسائل پیش برود ،فصل زمستان
تمام شده ».ابوالحسنی به شوخی میگوید که
فخاری سنگ زنان را به سینه نزند و نگاه جنسیتی
به معضالت شهری نداشته باشد اما توضیح
فخاری قانعکننده است« :نگاه من فقط به زنان
نیست .تهران  16گرمخانه برای مردان دارد و
فقط یک گرمخانه برای زنان داشت که با این
خانه شده دو گرمخانه .حرف من این است
که زنان به گرمخانههای بیشتری نیاز دارند».
آمارها هم حرف فخاری را تایید میکنند و
از نیاز زنان به گرمخانههای بیشتر میگویند.

افزایش شمار زنان بیخانمان

رقیه امینی ،جانشنین اداره آسیبهای اجتماعی
منطقه  ،12منطقهای که محل راهاندازی خانه
گرمي است که هنوز نامي براي آن انتخاب نشده،
از افزایش زنان بیخانمان خبر میدهد« :تعداد
زنان بیخانمان در مقایسه با سال گذشته بیشتر
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شده است .به ازای هر  10مرد بیخانمان2،
زن بیخانمان هم وجود دارد ».او بر این باور
است  90درصد این زنان از مواد مخدر استفاده
میکنند .نگرانکنندهتر اینکه محدوده سنی زنان
بیخانمان هم پایین آمده .سن آنها به  18و 19
سال رسیده و بین آنها دانشجویان هم حضور
دارند .به گفته امینی ،همه این زنان مشکل ندارند،
بعضی از آنها از دست همسران یا اعضاي
خانوده فراری شده و به خیابان پناه آوردهاند:
«موردی داریم که به خاطر اعتیاد همسرش،
هر شب از او کتک میخورده و از خانه فراری
شده ».زنان شهرستانی و مهاجران هم بین این
بیخانمانان دیده میشوند».
زنانی که به این خانه میآیند اعتماد ميکنند،
همان کسانی که شب اول به این خانه آمدهاند،
شبهای دیگر هم پاگیر این خانه شدهاند.
امینی میگوید« :بیخانمانهایی که به گرمخانه
میآیند؛ چه مردان و چه زنان ماندگار میشوند».
زنانی که به این مددسرا میآیند میتوانند روز هم
در این خانه باشند و مهم است که به مددکاران
و مسووالن خانه اعتماد کنند .امینی زنان را
سرسختتر از مردان میداند« :زنان روحیه
متفاوتی دارند و دیرتر از مردان اعتماد میکنند».
زنان رفتار مددکاران این خانه را پسندیدهاند.
مهناز و مونا میگویند« :خیلی مهربانند ».شاید
در این شرایط اعتماد کردن به آنها راحتتر
باشد .امینی میگوید« :این زنان رها نمیشوند.
اگر بخواهند حرفهای یاد میگیرند و میتوانند
چرخ زندگیشان را دست بگیرند اما واقعیت
تلخی وجود دارد« :سخت است که بگوییم آنها
به زندگی عادیشان برمیگردند».

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 میدهند ولی
قانع نمیشود که عکسی از او گرفته نشده.
یکی مدعی شده در مددسراها بعضی مددجویان
کتک میخورند .نجمالدین محمدی ،مدیرعامل
سازمان رفاه خدمات مشارکتهای اجتماعی
شهرداری از این حرف جا خورده« :اصال چنین
چیزی را تایید نمیکنم .ناظران ما  24ساعته
در این مکانها هستند و همه چیز را در کنترل
دارند ».به نظر میرسد مشکل درگیری بین

خود مددجویان بوده ،کسانی که مثل زینب
اوردوز میکنند و غیرقابل کنترل میشوند.
امینی تایید میکند که احتمال این درگیریها
وجود دارد ،آنها هر شب با اورژانس ،پلیس
و مراکز دیگر در ارتباط هستند تا جلوی هر
اتفاقی ناخوشایندی را بگیرند.
شب به نیمه نرسیده که گروه جدیدی از
زنان پذیرش میشوند وپیشپینی میشود در
ساعتهای آینده تعداد دیگری هم به این جمع
اضافه شوند .در  6شبی که گذشته ،تعداد زنانی که
در این خانه شب را صبح کردهاند ،کم نبودهاند.
شبی  40-50نفر به این مرکز مراجعه و حمام
کردهاند ،لباس گرمخانه پوشیدهاند ،غذای گرم
خورده و جاي گرم هم خوابیدهاند .با اینکه
تبلیغات و اطالعرساني برای راهاندازی این
خانه نشده ،تعداد مراجعهکنندگان رو به افزایش
است .حرف از تبلیغات که میشود ،گالیهها هم
شروع میشود .فخاری از صدا و سیما گالیه
دارد .آنها برای اینکه خبر راهاندازی این خانه
را عمومی کنند از صداوسیما خواستهاند تا خبر
را حداقل زیرنویس کند اما آنها برای این کار
پول خواستهاند .شاید صدا و سیما اطالعرسانی
برای خانهای را که سرپناه بیپناهان شده ،در
حد یک آگهی تجاری دیده .جای گالیه دیگری
هم وجود دارد .فخاری از مسووالن وزارت
بهداشت و درمان هم دلخوشی ندارد .با اینکه
خدماترسانی به بیبضاعتان جامعه باید رایگان
انجام شود ،این وزارتخانه حاضر نیست با این
مددسرا همکاری کند .به هر حال زنانی که به
این مرکز مراجعه میکنند مدتها در خیابان
زندگی کردهاند ،در معرض خطر هستند و نیاز
به خدمات پزشکی و درمانی دارند .به گفته
امینی ،بیشترین نیاز این زنان به دندانپزشکی
و مامایی است .هنوز این امکان وجود ندارد
که از آنها آزمایش ایدز گرفته شود.

همراهی خیرین

فخاری همچنان روی خواستهاش که باید 3
گرمخانه دیگر در شهر برای زنان راهاندازی
شود ،اصرار دارد .روزهای سردتر در راه هستند
و کسانی که تا به حال ترجیح دادهاند در خیابان
بمانند ،کمکم دنبال سرپناهی میگردند .محمدی
از اقداماتی میگوید که قرار است روزهای آینده
برای شناسایی محلی برای تبدیل به گرمخانه
در مناطق  5 ،2و شرق تهران انجام شود .سوال
این است که این اقدام انجام نشده و اینکه چرا
در همه این سالها کسی به فکر سرپناهی برای
زنان بیخانمان نبوده؟ امینی از بیتوجهیهایی
میگوید که در این مدت شده و فخاری از اتفاق
مهمی میگوید که محمدي ،سعادتي شهردار
منطقه  ،12شاهمیر ،امینی و تیمش رقم زدهاند
و آن را بهترین دستاورد در  16ماه حضورش
در شورا میداند و این اتفاق است که همه را
امیدوار میکند تا این  3مددسرا هم روزهای
آینده راهاندازی شوند .خانه یاس در کمتر از
 10روز به بهرهبرداری رسیده .امینی میگوید:
«اینجا آب و برق قطع بود .در  3روز بیشتر
کارها انجام شد و بعد از  10روز توانستیم
پذیرش کنیم ».خیرین هم در پا گرفتن خانه
یاس ،همراه شدهاند .رستورانداران بنام شهر،
مسلم و شرفاالسالمی و  ...در تهیه غذا همیار
شدهاند و بقیه خیرین هم در بخشهای دیگر
شهردای منطقه  12را یاری میکنند .یکی از
کارهایی که از آن صحبت میشود ساماندهی
همین مشارکتهای مردمی است.
مهمانان راهی خانههایشان میشوند ،مونا و
مهناز هنوز در سرسرا ایستادهاند ،انگار منتظر
یاریرسانی هستند .زینب در حیاط است و
هنوز آرام نشده .بیرون از خانه شهر تاریکتر
شده .دور میدان شوش غلغله است .اینجا مدل
دیگری از زندگی آغاز شده ،شب به نیمه رسیده
و دلهرهات با دیدن جمعیت دوچندان میشود،
باید رفت ،میرویم ولی به زنانی فکر میکنیم
که در این خانه ماندهاند ،نه زنان بیخانمان،
زنانی که برای حمایت از آنها ،برای گرفتن
دست آنها ،در خانه یاس ماندهاند ،دور از
خانه و خانواده.

ورزش و سالمت

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت
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افزايش نگرانكننده صفحات اينستاگرام و كانالهاي تلگرامي كه تمرينات ورزشي ميدهند

ورزش مجازي

حال سودا خوب نيست .نزديك بوده
اکرم صدیقی قطع نخاع شود .يك روز از باشگاه به
خانه برگشته ،كمرش را گرفته ،امآرآي
تشخيص داده كه با خطر قطع نخاعي
روبرواست،اورژانسياورابهبيمارستان
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 خانمهايی است كه هر روز در گوشهاي دچار
حادثه ميشوند ،خانمهايی كه براي داشتن اندام متناسب
و كم كردن چربيهاي اضافه بدنشان به هر دري ميزنند.
سودا و خيليهاي ديگري كه به باشگاه ميروند ،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 بزرگتر در انتظار خانمهايي
است كه در خانه و از روي كانالهاي تلگرامي يا صفحات
اينستاگرامي ورزش ميكنند.اگر گفته ميشود خانمها به
اين دليل است كه آنها بيشتر از مردان مشتري اين صفحات
و كانالها هستند .خانمها به واسطه مشغلههايي كه در
خانه دارند ،كمتر حاضرند به فضاهاي ورزشي بروند،
مناسب نبودن ساعتهاي باشگاه با اوقات فراغت خانمها
هم دليل ديگري است كه آنها را مجبور ميكند در خانه
ورزش كنند .ورزش كردن در خانه مشكل به نظر نميرسد
اما اگر اين ورزش به جاي انجام حركات ساده ،پيادهروي
يا حتي رقص ،جايش را به ورزش با وزنه ،تمرينات
سخت و حرفهاي بدهد ،خطرساز ميشود .اگر در همين
تلگرامي كه دسترسياش براي خيليها سخت شده ،كلمه

بدنسازي را جستجو كنيد ،ميتوانيد چند كانال پيدا كنيد
كه با تعداد قابلتوجهي عضو ،فعال هستند .يكي از اين
كانالها كه نزديك به  5هزار عضو دارد ،تمريناتي را
پيشنهاد ميكند كه انجام براي ورزشكاران حرفهاي هم
سخت به نظر ميرسد .كانال ديگر هم تقريبا با همين
تعداد عضو ،همين روال را پيش گرفته .در اين كانالها
با اين جمله كه« :ميخواي يك هيكل عالي بسازي؟
ميخواي استايلت خوب باشه؟ اين كانال رو از دست
نده» و با اين توصيه كه« :ما رو هم به دوستانت معرفي
كن» ،تبليغ كردهاند .عالوه بر سختي تمرينات ،توصيه
به تمرين با وزنه و ديگر دستگاهها هم نگرانكننده است.
كسي كه وزن بااليي دارد و مدتي دور از ورزش بوده،
ميتواند از روز اول اين تمرينات را انجام بدهد ،با وزنه
تمرين كند و...؟ اين كانالها كنار تمرينات ورزشي
توصيههايي هم براي خوردن خوراكيهايي دارند كه هم
بعد و قبل تمرين خوب هستند و هم اينكه به چربيسوزي
كمك ميكنند .در اين توصيه تذكري داده نشده كه چه
افرادي با چه مشخصاتي مجازند از اين خوراكيها استفاده
كنند .فقط مساله خوردن اين خوراكيها نيست .ادمين
كانال مكملهايی هم براي اعضا تجويز و حتي نشانیهايي
را هم براي خريد پيشنهاد ميكند .در اين كانالها هر
روز جملههاي انگيزشي هم ديده ميشود ،جملههايي
كه اعضا را براي ورزش بيشتر و مداوم تشويق ميكند.
بعضي از اين كانالها هم جمالت بهتري براي بيشتر
شدن اعضايشان انتخاب كردهاند ،جمالتي كه از جانب
علم حرف ميزنند« :شايد عجيب باشه به نظرتون ،ولي
مطالعات عملي نشون داده اگه هر روز فقط  5دقيقه وقت

بازار داغتر در اينستاگرام
ورزش در اينستاگرام بازار شلوغتري نسبت به تلگرام دارد.
به هر حال هم دسترسي راحتتر است و هم فضا جذابتر.
دراينفضاخانمهاهمفعالترهستندوادمينبيشترصفحاتي
كه حركات ورزشي پست ميكنند ،خانم هستند .بعضيها
ويدئويي از تمرينات زنان خارجي منتشر كردهاند ،بعضيها
هم خودشان تمرينات را انجام ميدهند اما با ترفندهايي
مثل تبديل ويدئو به انيميشن ،هويت اصليشان را پنهان
كردهاند؛بعضيهمبهگذاشتنعكستمريناتبسندهكردهاند.
ويدئوها مشتريان بيشتري دارند .كلمات «ورزش در خانه»
را كه در اينستاگرام جستجو كنيد ،يك صفحه به همين نام
هست كه  363هزار نفر دنبالش ميكنند .ورزشهاي 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 ميشود.
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 عكسهايي
هم از كساني كه تمرينات را انجام دادهاند ،ديده ميشود،
عكسهايي از قبل و بعد افراد كه با ورزش توانستهاند به
ظاهري متناسب برسند .باور اينكه با چند حركت ورزشي
اين تغييرات ايجاد شود ،سخت است .به همين دليل است

كه بعضيها پرسيدهاند « :تاثير اين ورزشها 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 ميپوشم ،اين همه سختي واسه چي؟!»در
بعضي صفحات فقط توصيههايي براي ورزش كردن شده
است .اينكه همراه با رژيم الغري چه ورزشهايي انجام
شود يا بهتر است در چه زماني از روز ورزش كرد و چه
نوع ورزشهايي را انجام داد .اينجا هم مثل تلگرام بعضيها
روي تغذيه ورزشكاران تمركز كرده و چربيسوز معرفي
كردهاند؛ چربيسوز طبيعي و دارويي .شماره تلفنها هم
هست؛ هم براي برنامه خصوصي گرفتن و هم مشاوره بيشتر
براي دادن اطالعات درباره رژيم غذايي و چربيسوزها اما
سوال اين است كه ميشود به اين صفحات و اين كانالها
اعتماد كرد؟ ميشود 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 ميكند ،توصيههاي
تغذيهاي و دارويي را چطور؟ موضوع نگرانكننده 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 دنبالكننده باال ،تبليغات را به صفحات آنها
ميآورد .با توجه به باال رفتن آمار چاقي و همهگير شدن
كاهش وزن و داشتن اندامي متناسب ،هر صفحهاي را كه
درباره تناسب اندام باشد ،جذاب ميكند.

بگذاريد و اين حركت رو انجام بديد ،ميتونيد سالمتي
خودتون رو به راحتي بازيابي كنيد ».همچنين آوردن
جمله طاليي« :معجزه ميكنه!» ،انتهاي هر جمله و تمرين،
هم دلربايي ميكند و هم تاكيد روي انجام آن «روياي
داشتن عضالت سيكسپك در يك ماه به واقعيت تبديل
ميشود»«،بهترينتمريناتبرايرهاشدنازشرچربيهاي
شكم و پهلو» و صدها جمله مشابه در اين كانالها ديده

ميشود .بعضي از كانالها فيلم تمرين را ميگذارند 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 فيلمها كساني كه تمرين را
نشان ميدهند ،همگي اندام زيبا و ورزشي دارند .در

بنيامينجهرمي:
تمرين در خانه خوب است
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 اينگونه نيست.
بنيامين جهرمي ،اولين ورزشكار حرفهاي فيزيك كه اكنون مربي
رسمي فدراسيون بدنسازي است ،نه با ورزش در خانه مشكل
دارد و نه تمرين بدون مربي.او از اينكه بعضيها در خانه،
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 ميشود
اما اينگونه نيست كه يك فرد نتواند به تنهايي ورزش كند و
نتيجه نگيرد ولی ديدن تصاوير هم ميتواند 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 شبيهسازي اين تمرينات ميتواند ورزش
مورد نظرش را انجام بدهد و عضالت مورد هدف هم درگير
شوند و اين بد نيست ».جهرمي تاكيد ميكند كسي كه تمرين
را طراحي ميكند بايد علم و اطالعات كافي داشته باشد» :اين
طراح بايد به مربيگري تسلط داشته باشد.هر حركتي براي هر
تيپ بدني مناسبي نيست و نميتواند روي همه افراد يك جواب
بدهد .نوع تغذيه ،مهارتها و ژنتيك عوامل تعيينكنندهاي در
ورزش هستند .مسلما اگر اطالعات كامل نباشد ،صرف ديدن
يك تصوير نميشود ورزش خوبي انجام داد».

چرا نظارتي نيست؟
وقتي صحبتهاي نگرانكننده جهرمي را ميشنويم اين سوال پيش ميآيد كه چرا كسي بر
فضاي مجازي نظارتي نميكند و جلوي تبليغات را نميگيرد .شايد جواب اين باشد كه نظارت
سخت است و اگر شدني بود بايد در خيلي از باشگاهها تخته ميشد .جهرمي اين حرف
را قبول ندارد« :در باشگاهها هم دارو و مكمل تبليغ ميشود ولي نظارت بر فضاي مجازي
راحتتر است .با يك پرسوجوي ساده ميشود داروهايي خريد و با آن ورزشكار حرفهاي
شد كه آدمهاي معمولي از عوارضش خبري ندارند ،بهترين برندها را در كمتر از  30دقيقه
ميتواني بخري .براي من عجيب است كه شخصيتهاي حقيقي در تلگرام و اينستاگرام اين
مواد را تبليغ ميكنند ».در باشگاهها بيشتر مربيان خصوصي هستند كه دارو تجويز ميكنند
و باشگاهها اين اجازه را ندارند .كنترل مربيان سخت است« :مربي ميتواند در كيفش دارو

و مكمل بياورد و به شاگردانش بفروشد .اين كار مخفيانه انجام ميشود و كسي هم خبردار
نميشود اما در فضاي مجازي كه ورزشكاران يا ادمينهاي ناشناس اين مواد را علني تبليغ
ميكنند و ميشود با آنها مقابله كرد .مثل اين است كه ما علني كوكائين تبليغ كنيم و كسي
چيزي نگويد ».بعضيها براي داشتن اندام دلخواهشان به مكملها و داروهاي استروئيدي كه
تبليغ ميشود قانع نيستند .كنار تبليغات علني براي اين مواد ،ورزشكاران با تبليغات غيرعلني
ديگري هم مواجه هستند ،تبليغات داروهاي زيرزميني كه به گفته جهرمي بازار اصلياش ايران،
چين و استراليا هستند« :اوج فروش اين داروها اين  3كشور است .مردم موش آزمايشگاهي
شدهاند و فقط براي اينكه بدن بهتري داشته باشند از اين مواد استفاده ميكنند .اين افراد با
بيماريهاي العالج روبرو ميشوند و اين مساله نگرانكننده است».

تلگرام بعضي از مربيان گروههايي را هم دارند .مربي
براي هر روز تمرين مشخصي را به همه ميدهد .در روز
همه اعضا كه بيش از هزار نفر هستند ،سر ساعت خاصي
تمريني را انجام ميدهند .پيامهاي صوتي مربي آنها را
تشويق ميكند كه پيگير تمرينات باشند .در اين گروهها
چند نفري هم هستند كه در مدح مربي حرف بزنند و
كارش را تاييد كنند.

منبع درست انتخاب كنيم
ادمينهاي كانالهاي تلگرامي و صفحات
ايسنتاگرامي كه تمرينهايي را براي هر روز
پيشنهاد ميدهند ،بيشتر ناشناس هستند و
مشخص نيست خودشان علم تمرين دادن
دارند يا اينكه از منابع مهمي استفاده ميكنند.
مهم اين است كه ورزش در خانه چطور
انجام گيرد و تمرينات از چه منبعي گرفته
شود .اگر اهل خريد سيدي هستيد خيلي
راحتميتوانيدسيديهايورزشيبخريدو
براي انجام تمرينات از آنها الگوبرداري كنيد.
اگر هم بيرون رفتن از خانه سخت است،
يك جستجوي ساده در گوگل يا يوتيوپ
ميتواند بهترين تمرينات را برايتان به نمايش
بگذارد.جهرميميگويد«:انتخابمنبعخيلي
مهم است .سايتها پر است از انيميشنها
و فيلمهاي آموزشي ورزشي كه ميشود به
راحتي در خانه تمرين كرد ».او خودش هم
وبسايتي دارد و به كساني كه دنبال اطالعات
ورزشيهستند،كمكميكند«:مناگربگويم
همه بايد براي تمرين كردن به باشگاه بروند،
اشتباه است .خيلي از وبسايتها هستند كه
اطالعات خوبي در اختيار همه ميگذارند .ما
آنالينكوچينگداريم.خودمنكهحرفهايكار
ميكنمدنبالاطالعاتومقاالتجديدهستم.
اين سايتها فيلمها ،انيميشنها يا از راههاي
مختلف ديگر آموزشهاي خوبي ميدهند.
در يوتيوپ فيلمهاي زيادي هست .مهم اين
است كه منبع ما مطمئن و مناسب باشد و
آموزش كامل انجام شود».مهمتر از تمريناتي
كه در اين كانالهاي تلگرامي و صفحات
اينستاگراميديدهميشود،پيشنهادهايياست
كه براي استفاده از داروها و مكملها داده
ميشود .بعضيها به صراحت اسم داروها
و مكملها را هم گذاشتهاند و آدرس براي
خريد دادهاند .بعضيها هم پيشنهاد دادهاند
اگر كسي مكمل يا دارويي ميخواهد پيام
خصوصي بدهد .هر چند امروزه خانمها هم

مشتريان اين داورها و مكملها هستند ،مردان
مشتريخاصتروهميشگيترهستند.مرداني
كه دنبال داشتن بدنهاي ورزيده و عضالني
هستند ،بيشتر از همه عضو اين كانالها و
صفحات هستند .اين مردان شايد مشكلي از
نظر اضافه وزن نداشته باشند و هدفشان فقط
داشتن بدني متفاوت باشد .از نظر جهرمي
فاجعهاي كه در فضاي مجازي در ورزش در
حال شكلگيری است ،پيشنهاد دادن همين
داروها و مكملهاست« :اين معضلي است كه
در حال سراسري شدن است .قهرمانان بزرگ
ما هم به سمت تبليغ داروهاي استروئيدي و
مكملهايغذاييپرعوارضكشيدهشدهاند.
اين داروها و مكملها پيشنهاد ميشود 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
پردردسريكهامروزههمهدارند،مكملغذايي
براي ورزشكار شدن يك فرد كافي نيست».
اما استفاده از مكمل هم كار هر كسي نيست.
در اين كانالها و صفحات فقط دارو تبليغ و
فروخته ميشود .كسي دنبال اين نيست كه
ببيند افراد خريدار نيازي به اين داروها دارند
يا نه .افرادي كه اين داروها را تبليغ ميكنند
و پيشنهاد ميدهند خودشان اندامي دارند كه
موردپسندمخاطبشاناست.تصورعمومياين
است كه اين افراد با همين داروها و مكملها
به اين فرم رسيدهاند .جهرمي نگران عوارض
استفاده از اين داروها و مكملهاست« :مردم با
ديدن بدن اين افراد ترغيب ميشوند كه حتما
از اين داروها استفاده كنند اما نميدانند كه چه
چيزي در انتظارشان است .خود ورزشكاراني
كه از اين مواد استفاده كردهاند در ميانسالي با
بيماريهاي عجيبوغريبي روبرو شدهاند و
به  50سال نرسيده فوت ميكنند .اين مواد
عوارض كليوي و عصبي زيادي دارد».
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وهشت پانزده دی نودوهفت
ششصدونودوهشت
شماره ششصدونود

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

م ناچآیوی مثبت هستم و بچهدار می شوم
مرجان
یشایایی

آشنایی من با آقا جواد ،بیمار مبتال به هموفیلی و ویروس ایدز ،به حدود  9سال قبل برمیگردد ،وقتی تصمیم
گرفتیم همراه یکی از دوستانم درباره تاثیر تحریمها بر نظام سالمت کشور گزارشگونهای تهیه کنیم .آن موقع
تحریمها 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 بیماریهای
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 تحریمها ،به آن اشاره شد.
خالصه اینکه این گزارش ما را به انجمن هموفیلی کشاند و همانجا احمد قویدل ،مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ،من را به
جواد معرفی کرد.

چطوریکاشتباهمسیرزندگیراتغییرداد
اگر یک ساعت زودتر به جواد  7ساله تلفن میشد ،حاال مبتال به ایدز نبود .سال  67کمی از
پایان جنگ  8ساله 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
بیماریای که تازه برای جامعه جهانی شناخته میشد ،مبتال کردند .مسووالن بهمحض اطالع
از آلوده بودن محصوالت با خانوادههای بیماران هموفیلی تماس گرفتند ،اما برای بسیاری از
آنها دیگر دیر شده بود.اینکه پیگیریهای قانونی برای گرفتن خسارت و محکوم کردن کارخانه
سازنده به کجا کشید ،موضوع این یادداشت نیست .در کشاکش درگیریهای قضایی ،کمتر
کسی به این موضوع توجه کرد که سرانجام قربانیان چه شد؟ کسانی که بهدلیل بدشانسی
مجبور شدند بار دو بیماری صعبالعالج را به دوش بکشند .امروز بسیاری از این افراد به
دلیل همان عملکرد اشتباه فرانسویها دیگر بین ما نیستند و آنها که به هر دلیل جان به در
بردهاند ،نتوانستهاند خسارتی از طرف فرانسوی بگیرند تا کمی از بار بیماری کم کند .از آن
زمان پیشرفتهای زیادی برای درمان هر دو بیماری ایدز و هموفیلی ،بهخصوص ایدز انجام
شده ،اما از بار بیماری کاسته نشده است .جواد  37ساله -یکی از بیماران هموفیلی -را که
بهدلیل تزریق فاکتور آلوده در 7سالگی به ایدز مبتال شده بود ،سال  90برای اولین بار دیدم.
از رئیس انجمن هموفیلی خواستم تا مشکالت بیماران هموفیلی را بعد از اعمال تحریمهای
بانکی برایمان بازگو کند و او از جمله بیمارانی که معرفی کرد ،جواد بود که هم هموفیلی
رنجش میداد و هم ایدز .جواد به دفتر کانون آمد .این مالقات از اول برایم درسهایی داشت
که هرگز فراموش نمیکنم .اولین نکتهای که نظرم را جلب کرد ،دست دادن آقای قویدل با

جواد بود .پس میشود با مبتالیان به ایدز دست داد .بعد برایمان چای آوردند،
نه در استکانهای جدا ،در استکانهای معمول انجمن و بعد همه را با هم جمع
کردند .ایدز را فقط از مطالعه گزارشها و مطالب پزشکی میشناختم و تا آن موقع هنوز
فرد مبتالیی ندیده بودم .میدانستم که انتقال ایدز به وسیله دست دادن یا همسفرگی منتفی
است ،اما نمیدانستم 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 تحریمها بچههای ما مثل برگ خزان دارند به
زمین میافتند ».صحبت از فشار طاقتفرسایی شد که با آغاز تحریمهای بانکی که دامن خرید
هموفیلی و ایدزی بریده
و ورود دارو را نیز گرفته بود ،امان بیماران
و به باورهای اشتباه جامعه ایرانی و دادن
امید به این بیماران
نتوانستند
ادامه پیدا کرد .بسیاری از بیماران هموفیلی
بحران را پشت سر بگذارند و چشم از دنیا
بستند یا دچار مصدومیتهایی 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 گامهایی نامتوازن راه برود.

زندگیروزمرهیکفرداچآیویمثبت
زندگی در وجودش موج میزد و میخواست تا آخرین ذره از آن لذت
و بهره ببرد .کمی که از صحبتمان گذشت ،درباره جزییات زندگی فرد
مبتال به ایدز از او پرسیدم که بیتردید بسیاری از ما با آنها آشنایی ندارد:
شما در خانه ظروف جداگانه دارید؟
نه ،ظرفها با هم سر سفره میآیند و با هم شسته میشوند .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 میتواند زندگی عادی داشته باشد.
این سوال کمی خصوصی است .اگر اجازه بدهید بپرسم مادرتان شما
را میبوسد؟
بله،هیچاشکالیبرایبوسیدنودرآغوشکشیدنیادستدادنوجودندارد.
این اصول را چگونه یاد گرفتید؟ منظورم این است که آموزش شما و سایر
افراد خانواده که با شما زندگی میکنند ،چه اثری در زندگی شما داشته؟
انجمن حمایت از بیماران ایدز یا سایر مراکز درمانی ،بهخصوص بیمارستان
امام خمینی(ره) همواره یاران خوبی برای ما بودهاند .آنها به ما و افراد
خانوادهمان 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 میدهد که ایدز و هموفیلی انگار مثل رفیقی با
من مأنوس شدهاند.
درمجموع میتوان گفت زندگی عادیای دارید؟
نه ،زندگی من با بار دو بیماری دشوار را نمیتوان 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
عفونتیمبتالنشویدیادوزدارورادرستمصرفکنید.وقتیهموفیلیداشته
باشید ،باید مراقب خونریزیهای مفصلیتان باشید .گاهی این خونریزیها
نصفهشب از خواب بیدارتان میکند و همان موقع باید خودتان را به مراکز
درمانی برسانید .بیتوجهی به این موضوع عالوه بر درد ،باعث میشود
به مرور مفاصلتان را هم از دست بدهید .اینها را نمیتوان زندگی عادی
محسوب کرد .یک بیمار مبتال به ایدز یا هموفیلی همیشه به حمایت و
پشتیبانی و آموزش نیاز دارد .ما میخواهیم ازدواج کنیم و پدر یا مادر شویم.

زندگیمشترکبایکمبتالبهایدز
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
دیوانهوار که راه زندگی آدم را
تصمیمی است دیوانههوار
میکند ،اما همسر آقا
میکند،
تا پایان پر از درد و رنج ی
جواد که حاال یک سالی است زندگی مشترک را
پیشرفتهای پزشکی و صداقت
پیشرفتهای
ت
شروع کرده ،به
زندگیاش اعتماد کرد و پا در
ی
زندگیاش
و راستی شریک
راهی گذاشت که به گفته خودش ،اصال از آن
پشیمان نیست .این زوج باورهای اغلب ما را به
کشیدهاند.
اند.
چالش کشیده
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
ردهاید .بیماریای
مبتال به بیماری ایدز ازدواج کرده
خیلیها
که خیلی
ها از شنیدنش هراس دارند و ترجیح
میدهند
دهند حتی کنار این بیماران ننشینند.
می

کمی از تصمیمتان برایمان بگویید .چطور شد
رضایت دادید؟
ازدلدریاییشخوشمآمد.فکرکردممردیکهبااین
صداقت و صراحت مشکلش را درمیان میگذارد،
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 اینطور شده .فقط به جواد فکر کردم و اینکه
بیماریهایش چقدر باید مایه عذابش شده باشند.
بعد مفصل و با دقت برایم توضیح داد که میشود
با یک بیمار مبتال به ایدز زندگی کرد و آلوده هم
نشد .جنبههای مختلف درمانش را واضح برایم
گفت .اینکه روزانه باید هم قرصهای 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 .میدانستم 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 میشوند .با این همه فامیل و عروس و
داماد نمیخواستم زندگیام 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 نشدهاید؟
بله ،مراقب هستم و خودم را مرتب کنترل میکنم.
آلوده نشدهام و تصمیم داریم در آینده نزدیک
بچهدار شویم.

بچهدارشدن
چند روز پیش دوباره از آقا جواد سراغی گرفتم.
این ززنوشوهر حاال خیلی جدیتر دنبال بچهدار
شدن هستند.
خب آقا جواد! چه خبر جدید؟
خبرهایخوباینکهداریممراحلمختلف
آزمایشها را پشت سر میگذاریم .همین جا
میخواهم از افرادی که این همه سال دلسوزانه
ی
کنار ما افراد مبتال به ایدز ببودهاند ،تشکر کنم.
باید در تمام مراحلی که تا بارداری ممیرسد ،تحت
نظر باشیم و هر دو داروهای خاصی بخوریم .آنها
من و خانمم را راهنمایی کردند تا بتوانیم در این راه قدم بگذاریم .قرار
شد آزمایشهایی انجام دهیم و قبل از تشکیل نطفه و  1ماه بعد از بارداری
باید هر دو داروهایی میخوردیم ،اما با همه دلسوزی این عزیزان خیلی
مشکالت هست که هنوز آزارمان میدهد.
من تحت پوشش بیمه بیماران خاص هستم ،اما همسرم همانطور که قبال

گفتم ،بیمهای ندارد .انجام آزمایشهای خاص و سایر کارها مثل سونوگرافی
از نظر مالی برایم آسان نبود ،مثال فکرش را بکنید که باید برای آزمایشها
بروم مرکز استان یا بیایم تهران.
مگر در شهر خودتان نمیتوانید بعضی آزمایشها را انجام دهید؟
چرا میتوانم اما دلم نمیخواهد همسرم انگ همسر بیمار ایدزی بخورد .باز
هم میرسیم به همان نکتهای که اول گفتم .پوشش بیمهای ما باید همسرمان
را هم شامل شود تا بار این بیماری روی دوشمان سبکتر شود.
اگر خاطرتان باشد آشنایی ما مربوط به دوره اوج تحریمها و کمبود
داروهای شماست .حاال وضع چطور است؟
حاال ما کمبودی نداریم و دارو در دسترس است ،اما آسیبهای آن دوره از
کمبود دارو هنوز هم در بدنم وجود دارد و اذیتم میکند .هنوز مفصل زانو
و لگن و کمرم به خاطر آن دوره که دارو به من نرسیده ،آنقدر آسیبدیده
که تا آخر عمرم باید درد بکشم.
حاال که به آخر صحبتمان رسیدهایم ،آرزو دارم دفعه آینده که سراغتان
را میگیرم ،یک کوچولوی نازنین در بغل داشته باشید.

ازدواج
همان موقع هم میگفت که میخواهد ازدواج کند و تشکیل
زندگی بدهد .پیشرفتهایی که برای مهار این بیماری به بار
نشسته بودند امکان ازدواج را برای بیماران مبتال به ایدز فراهم
کرده و آنها میتوانند با مصرف داروهای ضدرتروویروس
جلوی انتقال بیماری از طریق مایعات بدن را بگیرند .برایم
سوالی بود که چگونه میخواهد موضوع را برای همسر
آینده و خانواده او توضیح دهد و اعتماد آنها را جلب کند.
آقا جواد همیشه خوشخبر باشید .چطور شد به فکر
تشکیل زندگی مشترک افتادید؟
میدانید 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 بیماریام میتوانم شاد زندگی کنم.
شور و شوقتان را همیشه تحسین کردهام ،اما شما دو بیماری
تقریبا العالج دارید؛ هموفیلی و ایدز .حتی شنیدن نام ایدز
لرزه به بدن خیلیها میاندازد .همسرتان از بیماری شما خبر
دارد؟ چطور آگاهش کردید ،منظورم جزییات کامل است.
مگرمیشوداطالعنداشتهباشد،البتهگفتنشواقعابرایمسخت
بود .تا به حال جز افراد نزدیک خانواده و کارکنان درمانی
بیمارستان امام کسی از بیماری اچآیوی من خبر نداشته.
یادم میآید جز اعضای نزدیک خانواده کس دیگری از
اچآیوی 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 بیکموکاست تنها به خودش گفتم و خواستم
درصورت جواب منفی یا مثبت راز مرا جایی بازگو نکند.
میخواهم کمی از صحبتمان منحرف شوم ،چرا محفوظ
ماندن این راز اینقدر اهمیت دارد؟ از تجربههای شخصیتان
بگویید.
ما در یک شهر کوچک زندگی میکنیم .اینجا ایدز را درست
نمیشناسند ،نمیدانند چه پیشرفتهایی در درمان بیماری
بهدست آمده ،فکر میکنند هر تماسی با بیمار مبتال به ایدز
حتی در حد لمس و دست دادن آنها را هم آلوده میکند،
درصورتی که اصال اینطور نیست.
این بیماری من را حسود کرده است؟ هنوز هم همان حسادت
را دارم .به خدای خودم میگویم این درد تنها باید مال من
باشد و به کس دیگری ندهد .راضی نیستم که هیچکدام از
عزیزانم مبتال شوند.
خب ادامه بدهیم ،درمورد رازتان میگفتید.
همانطور که گفتم نمیتوانم 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 ،آنوقت میآیید تهران برای
گرفتن دارو؟ چرا؟
شهر کوچک است و همه همدیگر را میشناسند .همیشه از این
میترسم که ماجرای گرفتن داروی ایدز دهان به دهان بچرخد
و همه بفهمند .حتی بعضی آزمایشها که در شهرمان امکان
انجامشان هست را در تهران انجام میدهم .اینجا تکنیسین
آزمایشگاه حاضر نیست از ده قدمی من جلوتر بیاید .مجبور
شدهام خون گرفتن را یاد بگیرم و از خودم خون میگیرم.
شغلتان چطور؟
درآمدم آنقدرها زیاد نیست ،بهخصوص که مجبورم برای
گرفتن داروها یا انجام آزمایشها هر چند وقت یکبار سری
به تهران بزنم .باید با همین درآمد سر کنم .همسرم مثل اغلب

خانمها در شهرهای کوچک قالیبافی میکند .موضوع بدتر
اینکه خودم و خانمم بیمه نیستیم.
بیماران هموفیلی و اچآیوی 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 همینطور .داروها و آزمایشها 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 بهخصوص کارکنان درمانی و مددکاری
بیشتر است .بیمارستان مثل خانه من شده ،با من آنجا خیلی
خوب رفتار میکنند.
به صحبت قبلی بازگردیم ،از ازدواجتان میگفتید.
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 میپرسم،
اما به هر حال شما در قبال سالم ماندن همسرتان مسوولید.
چه میکنید که بیماری به او منتقل نشود؟
راههای 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 دادهام
همه اینها را رعایت کنم .هر کاری الزم باشد میکنم تا
همسرم آسیب نبیند .از اعتماد مطلق او به خودم بهدرستی
استفاده میکنم.
امکان بچهدار شدن هم وجود دارد؟
بله ،روشهایی وجود دارند که کمکمان میکند بتوانیم بچهدار
شویم .مراکز علمی کشور این ظرفیت را دارند ،اما در تمام
مراحل باید به توصیهای پزشکی عمل کنیم تا بچه سالمی
به دنیا بیاوریم.
آموزشخاصیبرایمدیریتبیماریتاندیدهاید؟منظورم
کالس ،دوره یا موردی شبیه آن.
نه ،آموزش خاصی ندیدهام ،اما در مرکز بیمارستان ،کارکنان
خیلی کمکم میکنند و توضیح میدهند .مطالبی هم خودم
خواندهام و مرتب پیگیر خبرهای مربوط به درمان ایدز در
اینترنت هستم.
و همان مطالب را به همسرتان منتقل کردید؟
بله ،هر چه را میدانستم به او هم گفتم.
قبول کرد؟
با اطمینان کامل.
پیش از آنکه صحبت را با همسرتان ادامه دهم ،حرفی
برای مخاطبان دارید؟
مابیمارانهمدمومونسیمیخواهیمکهکنارمانباشدوبتوانیم
حرف دلمان را به او بگوییم .یک مرد یا زن حرفهایی را با
همسرش درمیان میگذارد که به پدر و مادرش هم نمیتواند
بگوید .این حتی در درمان ما هم موثر است ،شادمانی بودن با
یک شریک زندگی همدل و فهیم سطح ایمنی بدنمان را باال
میبرد و باعث میشود بار بیماری کمتر به ما فشار بیاورد.
جامعه باید درک کند بیماران اچآیوی حق دارند ازدواج
کنند و بچهدار شوند.
آرزویتان چیست؟
میخواهم حاال که شریک زندگیام را پیدا کردم ،درمان آنقدر
پیشرفت کند و خدا به من عمری بدهد که همانطور که او من
را خوشبخت کرده ،من هم بتوانم خوشبختش کنم .میخواهم
روزی که مرا در قبر میگذارند بدانم که از من راضی بوده.

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

سرانه لبنیات پایینتر 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
مهدیه
آقازمانی
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 هزینههای 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 جوردرنمیآید مجبورند سفرههایشان را کوچکتر کنند و این
یعنی کمبودریزمغذیهای مورد نیاز بدن که سالمت تکتک گروههای سنی با آن ارتباط دارد .همه میدانیم
سرانه مصرف لبنیات در کشور ما نسبت به مقدار توصیهشده بسیار پایینتر است و این قضیه در افزایش بسیاری

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشتی وزارت بهداشت

تبلیغ کاالهای
آسیبرسان
باید محدودتر شود
لبنیات به طور کلی ،جزیی
از فرهنگ و سبد غذایی
کشورهاست ولی با توجه به
اینکه سرانه مصرف در کشور
ما پایین است این نگرانی را
داریم که نوسانات قیمت در
بازار و فشار اقتصادی که به
مردم میآید از آن سرانه نیز
کمتر مصرف کنند .این اتفاق
میتواند بهویژه برای کودکان
و خانمهای باردار و شیرده
آسیبزا باشد و سالمت آنها
را به خطر بیندازد .کاری که
ما میتوانیم انجام دهیم ،تبلیغ
و اطالعرسانی در زمینه مصرف
لبنیات است.
دو کار در مورد تبلیغ و
اطالعرسانی میتوان انجام
داد؛ اول اینکه تبلیغ کنیم
مردم سبد خانوار خود را از
مواد غذایی سالم پر کنند و
کاالهایی که مضر هستند را از
سبد غذایی خود حذف کنند.
دوم اینکه از تبلیغ کاالهای
آسیبرسان مانند نوشابههای
گازدار جلوگیری کنیم تا مردم
کمتر به سمت خرید این کاالها
بروند و به جای آن لبنیات
را جایگزین کنند .ما این کار
را در وزارت بهداشت انجام
دادیم و به صدا و سیما ابالغ
شده که کاالهای آسیبرسانی
مثل تنقالت ،چیپس ،پفک و
نوشیدنیهای شیرین نباید
تبلیغ شوند و انصافا نیز
تبلیغ این محصوالت خیلی
کم شده است.
طبیعتا زمانی که کاالهای
آسیبرسان کمتر تبلیغ شود
مردم باید به سمت کاالهای
مفید بروند اما اگر یک تحقیق
میدانی کنیم ،متوجه میشویم
آگاهی مردم نسبت به ضرورت
استفاده از لبنیات کم نیست
بنابراین شاید مهمترین کار
این باشد که ذائقه بچهها را
از همان کودکی به مصرف
لبنیات عادت دهیم تا شیر
بخورند و این عادت جزو
برنامه روزانهشان باشد .با این
حال اعتقاد دارم اقتصاد بحث
مهمی در انتخابهای غذایی
مردم دارد و بر سالمت مردم
تاثیرگذار است.

دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه و دانشیار
دانشگاه انستیتو تحقیقات
تغذیه کشور

سیاستهای اقتصادی
کشور ،رفتار مردم را
شکل میدهد
ابتدا باید بگویم زمانی که در مورد لبنیات
صحبت میکنیم ،منظور شیر و ماست است
زیرا پنیر به دلیل پروتئین باال و نمک ،جزو
منابع غذایی پروتئینی در نظر گرفته میشود
و کلسیم کمتری نسبت به شیر و ماست دارد.
 17سال پیش یک بررسی درمورد مصرف
لبنیات انجام شد که نتایج نشان داد ،سرانه
مصرف شیر  80گرم و شیر و ماست در
مجموع  140گرم است .با وجود آنکه مردم
برای شیر یارانه هم دریافت میکردند ،باز
هم سرانه مصرف مناسب نبود .بنابراین فقط
بحث هزینهها نیست ،زمانی که خانوادهها
تحت فشار هستند باید انتخاب کنند چه
مواد غذاییای را از سفره خود حذف کنند
و چه موادی را نگه دارند .معموال سبزیجات
و لبنیات حذف میشود و این کار ،قطعا در
آینده تبعاتی برای آنها دارد .باید بپذیریم
بحث سیاستگذاری در قیمتگذاریها
اهمیت زیادی دارد و رفتار مصرفکننده
را شکل میدهد و باید حمایت دولت باشد
و آموزش هم داده شود.
عالوه بر این ،فکر اشتباهی چند وقت است
بین مردم ایجاد شده؛ اینکه فکر میکنند لبنیات
صنعتی خاصیتی ندارد و جو بیاعتمادی به

از بیماریهای 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 میدهند .سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش  3/9درصدی مصرف لبنیات در  6ماهه اخیر خبر
داده و این قضیه را به عنوان یک هشدار برای سالمت مردم بهویژه کودکان مطرح کرده است .این در حالی
است که حتی اگر قیمت لبنیات هم پایین بیاید ،با وجود گرانی بیحساب و کتاب ،لبنیات جزو اولویت خرید
مردم قرار نمیگیرد اما موضوع مهم این است که در چنین شرایطی چگونه میتوان مردم را بیشتر به سمت
مصرف لبنیات سوق داد؟ پاسخ به این پرسشها ،موضوع صفحه «دیدهبان تغذیه» این هفته است که مشروح
آن را در ادامه میخوانید.

فقط بحث هزینهها نیست،
زمانی که خانوادهها تحت فشار
هستند باید انتخاب کنند چه
مواد غذاییای را از سفره خود
حذف کنند و چه موادی را نگه
دارند .معموال سبزیجات و لبنیات
حذف میشود و این کار ،قطعا در
آینده برای آنها تبعاتی دارد .باید
بپذیریم بحث سیاستگذاری در
قیمتگذاریها اهمیت زیادی دارد
و رفتار مصرفکننده را شکل
میدهد و باید حمایت دولت باشد

دکتر محمد رزاز
رئیس انجمن تغذیه ایران

بستههای حمایتی
تهیه کنید

صنایع لبنی شکل گرفته است ،در صورتی که
تا جایی که من میدانم در کشوری مانند آلمان
دامپروریهایی که میتوانند شیر را بدون
پروسس بفروشند انگشتشمار هستند و
استانداردهای بهداشتشان آنقدر باالست که
کار را برایشان سخت میکند .بنابراین توصیه
ما این است که مردم حتما شیر و ماست
صنعتی خریداری کنند و ذائقه بچهها را با
لبنیات سالم شکل دهند .از همه اینها گذشته،
بخشی از این سرانه برمیگردد به سیاستهای
اقتصادی؛ یعنی کارخانههای لبنیات در حال
حاضر گردش مالی خوبی ندارند و من خبر
دارم که چند کارخانهای که باقی ماندهاند نیز
به زور خود را سر پا نگه داشتهاند .از آن
طرف ،مردم نیز لبنیات نمیخرند .بنابراین
مشکل ،سیاستگذاریهای اقتصادی است و
نمیتوان با توصیه به مردم برای مصرف بیشتر
لبنیات تالش کرد.

دکتر محمدرضاوفا
متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه
علوم پزشکی ایران

مصرف لبنیات در کشور
ما برای تامین کلسیم و
پروتئین حیوانی است
بحثدرموردضرورتمصرفلبنیاتاززوایای
مختلفقابلبررسیاست.اگربخواهیمازدیدگاه
تغذیهای به آن نگاه کنیم زمانی که میزان سدیم
دریافتیدرغذابهحداقلبرسدهمانتوصیههای
قبلی  400میلیگرم روزانه کافی است .افزایش
نیاز به کلسیم به دلیل افزایش مصرف سدیم در
چند دهه اخیر است.
آخرین راهنماهای بالینی و دستورالعملهای
تغذیهای در کشورهای غربی به مردم توصیه
میکند 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 میکنند ولی در کشور
ما شیر و لبنیات جدا از تامین کلسیم یکی از
منابع دریافت پروتئین حیوانی با ارزش زیستی
باالست .در نتیجه ما نمیتوانیم این توصیه را
برایمردمکشورخودمانمانندکشورهایغربی
داشته باشیم .بنابراین میگوییم  1تا  2لیوان شیر
روزانه حداقل نیاز برای هر گروه سنی است.
برای گروههای آسیبپذیر مثل کودکان در حال
رشد و خانمهای شیرده حتی حداقل تا  3لیوان

در روز نیز توصیه میشود ،البته شیر و لبنیات
کمچرب .توصیه ما این است که همه افراد سعی
کنند میزان نمک یا سدیم را در برنامه غذاییشان
به حداقل برسانند چون نمک ،دفع کلسیم را
در بدن زیاد میکند بنابراین باید توجه داشته
باشید نمک مصرفی فقط در نمکدان نیست،
بلکه بسیاری از خوراکیهای صنعتی که ما
مصرف میکنیم مقدار زیادی نمک دارند ،مثل
نمک در غالت و گوشتها .بنابراین میزان
سدیم دریافتی ما از مواد غذایی باید کنترلشده
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 ارزانترین منبع پروتئین حیوانی با
ارزش باال ،شیر و لبنیات است.
پروتئینگیاهیارزشزیستیپایینتریداردودر
دوران رشد خیلی مورد استفاده قرار نمیگیرد .با
این تفاسیر یکی از منابع دریافت پروتئین درهمه
افراد بهویژه گروههای آسیبپذیر لبنیات است.
توصیه ما برای افراد بالغ حداقل  2لیوان شیر
یا ماست و  3لیوان برای گروههای آسیبپذیر
مثل کودکان و خانمهای باردار و شیرده است.
در کل ،ما مکمل کلسیم را برای همه توصیه

نمیکنیم .مکمل کلسیم برای افرادی مناسب
است که در معرض خطر کمبود هستند ،مثل
سالمندان و میانساالنی که به دلیل بیماریهایی
مانند کلیوی ،تعادل آب و امالح در بدنشان به
هم خورده و دفع کلسیم بدنشان زیاد است یا
مشکالتهورمونیزیادیدارندواحتمالپوکی
استخوان در آنها بیشتر است .نکته مهم دیگر
اینکه به عنوان متخصص تغذیه به هیچ عنوان
لبنیات سنتی را توصیه نمیکنم زیرا نسبت به
لبنیات صنعتی سالمتر نیستند و به دلیل اینکه
چربی زیاد دارند مشکالتی مانند چاقی ،چربی
خون و ...ایجاد میکنند.

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

کمتر از مقدار توصیهشده 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 خانوادهها مجدد درخواست افزایش
اولویت مصرف شیر و نیز جایگزینی شیر و لبنیات با غذاهای چرب و شور
را دارم.

کشورهای در حال توسعه و
توسعهیافته از لحاظ درآمد
ناخالص ملی تفاوت فاحشی با
هم دارند ،به گونهای که از لحاظ
درآمد هر نفر ساالنه قابلمقایسه
با ما نیستند .به همین ترتیب بحث
تغذیه در آن کشورها در اولویت
قرار دارد و سرانه مصرف مواد
غذایی مفیدی مانند لبنیات باالست.
در کشور ما متاسفانه با وجود
گرفتاریهای منابع درآمدیمان
اتفاق جدیدی هم افتاده؛ شرایط
اقتصادی پیچیدهای حاکم شده که
اوضاع را بدتر کرده است .ما اگر
تاکنون نصف تا یکسوم سرانه دنیا
مصرف داشتیم این انتظار را داریم
که اگر راهکاری نداشته باشیم این
عدد باز هم افتکند.
پیشنهادی که ما به مراجع ذیربط
نظام سالمت دادیم ،این است که
سبدهای حمایتی غیرنقدی به
مردم بدهند زیرا مردم در تامین
هزینههایشان آنقدر مشکالت
جدی دارند که اگر پولی به آنها
بدهیم صرف دیگر مایحتاجشان
میشود .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
بچهها برای رشد به لبنیات بیشتر
است و کودکان جزو گروههای
آسیبپذیرند .اولویت بعدی
سالمندان هستند.
با آمار دقیقی که کشور از توزیع
سالمندان دارد به راحتی میتوان
آنها را شناسایی کرد و به صورت
غیرنقدی برایشان مواد غذایی
ضروری را رساند
اما باید بدانیم برنامهریزیهای
تغذیهای روندی زمانبر است،
تصور کنید کشور اسپانیا
برنامهریزی کرد تا سرانه مصرف
نمک را در کشورش پایین بیاورد
و بعد از  10سال توانست یک
گرم مصرف نمک را کم کند بنابراین
باال بردن سرانه مصرف یا کم کردن
سرانه در مورد خوراکیهای ناسالم
زمانبر است و برنامهریزی
میخواهد
میخواهد و با جار و جنجال
نمیتوان به نتیجه رسید.
نمیتوان

نقشه سالمت

استاندار کردستان:
«مدارس پرخطر استان
هرچه زودتر باید تعطیل
شوند ».ایسنا
 ۴۰درصد از تلفات
حوادث رانندگی
خراسان شمالی در
محور بجنورد -جنگل
گلستان رخ میدهد.
خبرگزاری مهر

«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 ابنسینای بزرگ
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباس فتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی۱۴۱۴۵-۵۵۷ :
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،علی مالئکه ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ۲۶ ۱۵ ۱۴ 8۵ :تحریریه۲۶ ۱۵ ۱۲ ۵۶ :
روابطعمومی ،سازمان آگهیها۲۶ ۱۰ ۷۹ ۷۶ :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

تازهها
گروه فیسبوکی هزینه
آیویاف زنوشوهر
نابارور را میپردازد
زنوشوهر ناباروری که
با کمک مالی دوستانشان
در یک گروه فیسبوکی
توانستند آیویاف انجام
دهند ،اکنون یک نوزاد دختر
دارند.به گزارش بیبیسی،
ماریشاچاپلین۲۶سالهوجان
هیبس  ۲۹ساله که در جریان
درمان سرطانهایشان با هم
آشنا شدند و ازدواج کردند،
قبال با عمل آیویاف یک
دختر به دنیا آوردند ،اما برای
بچهدار شدن دوباره با این
روش پول نداشتند.گروهی
از مادران در فیسبوک با
وجود اینکه مستقیم با این
زنوشوهر دیدار نکرده
بودند ،بدون خبر دادن
به آنها  ۲۰۰۰پوند جهت
آیویاف برایشان جمع
کردند.خانم چاپلین هفته
پیشباعملسزاریننوزادش
را به دنیا آورد.او به محضی
که توانست ،خبر تولد
دخترش را به اعضای گروه
فیسبوکیرساند.مـاریـشـا
میدانست به علت درمان
سرطانش مشکل باروری
خواهد داشت .بنابراین از
سن پایین تالش کرد باردار
شود.این زنوشوهر در سال
 ۲۰۱۶میالدی با استفاده از
تخمکهایاهدایینخستین
دخترشان به نام «ایوی» را به
دنیاآوردند.خانمچاپلینبعد
به یک گروه فیسبوکی به نام
 ۲۰۱۶ Babiesپیوست که
برای مادرانی بود که همزمان
بچهدار شده بودند.این گروه
فیسبوکی  ۲۰۰۰پوند برای
انجام آیویاف دوم برای
اینزنوشوهرجمعکردند و
در ماه ژوئیه گذشته از طریق
تماس زنده با فیسبوک
موضوع را به آن دو خبر
دادند و غافلگیرشان کردند.
این زنوشوهر با استفاده
از رویانهای باقیمانده
از درمان آیویاف قبلی
دختر دومشان «ایسال» را
به دنیا آوردند که مشابه
ژنتیکی کامل دختر اولشان
است.خانم چاپلین گفت:
«ما حتی فکرش را هم
نمیکردیمبخت داشتنبچه
دیگریراداشتهباشیموهنوز
هم نمیتوانیم باور کنیم که
ایسال کنارمان است■ ».

امدادگرآمریکاییبرایعالئمابوالتحتنظراست
یک امدادگر پزشکی آمریکایی که در
جمهوری دموکراتیک کنگو به بیماران
دچار ابوال کمک میکرد ،اکنون در
بیمارستانی در ایالت نبراسکای آمریکا
بستری است و از لحاظ عفونت احتمالی
با این ویروس مرگبار تحتنظر قرار
دارد.به گزارش گیزمودو ،مرکز پزشکی
دانشگاه نبراسکا این هفته اعالم کرد
یک آمریکایی که هنگام کمک پزشکی
در کنگو احتماال در معرض ویروس
ابوال قرار گرفته ،در این مرکز تحت
مراقبت است.
این مرد از هنگامی که با هواپیما به این
مرکز در شهر اوماها رفته به دقت از
لحاظ عالئم عفونت ابوال تحتنظر قرار
دارد اما تا به حال نشانهای از بیماری
در او پیدا نشده است.
به گفته متخصصان بیماریهای عفونی
در این مرکز ،این شخص گرچه ممکن
است در معرض ویروس قرار گرفته
باشد ،بیمار نیست و باعث سرایت
بیماری هم نمیشود.
ابوال تا هنگامی که عالئم آن در فرد
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 میانجامد.
عالئم بیماری ممکن است از  ۲روز تا
چند هفته پس از عفونت ظاهر شود.

دوربين سالمت

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
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
ارایه شده را کامل و عاری از خطا
نمیداند .ارجح آن است که کاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوع به پزشکان نیز تایید نمایند.
■ مسوولیت محتوای آگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهنده است.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

گشت مشترک نمایندگان فرمانداری ،شهرداری و بهداشت استان تهران

ایرنا

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

این امدادگر تا  ۲هفته در بیمارستان
تحتنظر خواهد ماند.
در حال حاضر این مرد از لحاظ فنی
بیمار شمرده نمیشود ،اما اگر عالئم
بیماری در او بروز کند ،به واحد ویژه
کنترل زیستی این مرکز منتقل خواهد
شد.این اولین بار نیست که بیماری
مشکوک به ابوال در این مرکز پزشکی
بستری میشود.
در طول گستردهترین شیوع ابوال در

فاصله سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶میالدی
که باعث بیماری  ۳۰هزار نفر و مرگ
بیش از  ۱۱هزار 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  ۲۰۱۴میالدی گسترده نیست .بر

تومورمجازیراهیجدیدبرایدیدنسرطان
دانشمندان در دانشگاه کمبریج یک مدل سهبعدی
واقعیت مجازی ( )VRاز سرطان ساختهاند که شیوه
جدیدی برای بررسی این بیماری است.
به گزارش بیبیسی ،در این شیوه میتوان نمونه
تومور برداشته از بیمار را در جزئیاتش و از همه
زوایا بررسی و هر سلول را نقشهبرداری کرد.
پژوهشگران میگویند این روش جدید شناخت
ما از سرطان را افزایش خواهد داد و به و پژوهش
برای درمانهای جدید کمک خواهد کرد.
این پروژه بخشی از یک طرح پژوهشی بینالمللی
است.پژوهشگرانبابرداشتنیکنمونهیکمیلیمتر
مکعبی از بافت سرطانی شروع میکنند که حاوی
حدود ۱۰۰هزار سلول است .بعد تراشههای باریکی
از این بافت بریده و اسکن میشود .سپس آن را با
مواد نشانگر رنگآمیزی میکنند تا ترکیب مولکولی
و خصوصیات  DNAاین نمونه مشخص شود.
تومور با استفاده از تکنیک واقعیت مجازی بازسازی
میشود و این مدل سهبعدی را میتوان در یک
آزمایشگاه واقعیت مجازی آنالیز کرد.
سیستمهای  VRبه کاربران متعدد از هر جایی
از جهان اجازه میدهند تا تومور را بررسی کنند.
پروفسور ِگرگ هنون ،رئیس «انستیتوی پژوهش
سرطان کمبریج» ( )CRUKدراینباره گفت:
«هیچکس تابهحال جغرافیای یک تومور در این
حد از جزئیات بررسی نکرده است؛ این روشی
جدید برای بررسی سرطان است».
طرح «تومور مجازی» بخشی از «جایزه چالش
بزرگ» این انستیتو است.

بااینکه نمونه بافتی برداشتهشده به اندازه یک سر
سوزن است ،در آزمایشگاه مجازی میتوان آن را تا
حد چند متر بزرگ کرد .سیستم  VRبرای کاوش
جزئیات بیشتری در تومور امکان بهاصطالح عبور
کردن از میان سلولها را میدهد.
برای مثال در بررسی توموری که منشاء آن پوشش
مجاری شیری پستان است ،میتوان دید که
سلولهایتوموریتاچهحدیازجایگاهاصلیشان
بهمناطقدیگرپستانگسترشپیداکردهاند.پروفسور
کارنووسدن،دانشمندارشد CRUKدرانستیتوی
فرانسیس کریک در لندن آزمایشگاهی را اداره
میکند به بررسی ژنهای محافظتکننده در برابر
سرطانوچگونگیمختلشدنکارآنهامیپردازد.او
دربارهمدلهایسهبعدیسرطانمیگوید«:شناخت
چگونگی تعامل سلولهای سرطانی با یکدیگر و با
بافت سالم برای ایجاد درمانهای جدید ضروری
است نگاه کردن به تومور با این سیستم جدید
بسیار پویاتر از سیستمهای دوبعدی ایستاست که
ما از آنها استفاده میکردیم■».

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیهخانم زهرا عالقچی(یزدانفر) ،همسر حجتاالسالم محمود بنکدار را
به سرکار خانم دکتر فاطمه خالقی و همسر گرامیشان تسلیت میگوییم و برای آن
عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت و برای بازماندگانشان صبر و اجر از درگاه الهی
مسألت داریم.
هفتهنامهسالمت

اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت،
تا به حال دستکم  ۵۹۱نفر مشکوک
به عفونت یا با عفونت ثابتشده ابوال
شناسایی شده و دستکم  ۳۵۷نفر به
این علت درگذشتهاند.
با وجود در دسترس بودن یک واکسن
تجربی و داروهای تجربی برای ابوال در
حال حاضر عوامل خارجی مانند جنگ
داخلی در کنگو به گسترش ابوال در
این کشور انجامیده است■.

نخستین برف زمستانی در تبریز

خبرگزاری فارس
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تنــاسب و اندام
زنــــدگی بهتر

حجتاالسالم
حسینژولیده
کارشناس وقف

فرهنگ و سالمت
سالمت و محیط
سال چهاردهم شماره  698شنبه  15دی 1397
صفحات  9تا 16

سالمت

روان

محیط

زیست

سرنوشت وزن را
به باور بسپاريد
کمبود اعتمادبهنفس یکی از علل چاق ماندن شناخته شدهاست؛ عده زیادی
از کارشناسان کاهش وزن در کالسها یا کتابهای انگیزشی مدام توصیه
به بیان عبارات و تکرار جمالت تاکیدی مانند «من عالی هستم ،زندگی من
فوقالعاده است و من در حال کاهش وزن هستم »...میکنند .حال سوال
ما این است که چرا بیان این جمالت برای برخیها کارساز و برای برخی
دیگر بیفایده است؟ جمالت و استادانی که توصیه به تکرار آنها میکنند،
کارشان درست نیست یا طرز بیان و انجام تکالیف از جانب فرد به درستی
انجام نمیشود؟ یا اساس قدرت تلقین راهی برای کاهش وزن محسوب
نمیشود؟ در ادامه علی آزاد ،کارشناس مدیریت استراتژیک بدن ،محقق
و مولف ،درباره اساس رابطه کاهش وزن با ذهن نکات جالبی بیان میکند.
(صفحه)15

سرنوشتوزنرابه
باوربسپاريد
()15

پسماندهاي
بيمارستاني
()14

غافل مباش از من...
()13

شادابیباورزش
()11

آرامش تنهايی

انسان موجودی اجتماعی است .به
شدت به ارتباط صمیمی با دیگران
و داشتن انیس و مونس نیاز دارد که
در کنارشان آرامش یابد .از اینرو از
تنهایی میگریزد و وحشت از تنهایی
یکی از نگرانیها و دغدغههای او به
شمار میرود و برای فرار از آن به
تشکیل خانواده ،فرزند ،تحکیم روابط
خویشاوندی و برقراری رابطه دوستی
پناه میبرد .حتی یکی از علتهای
ترس از مرگ نیز همین وحشت تنهایی
و بیکسی 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
دارد ،باید از این افراد پا را فراتر
نهد و مونس و آرامبخشی کاراتر از
دیگران پیدا کند.
راه پیدا کردن آرامبخش جان را هم
امیرمومنان(ع) بیان کرده و فرمود:
َم ْن تَسلی ُ
بالکتُب ل َ ْم تَ ُفتْ ُه َس ْل َوه
«کسی که با کتابها خود را آرامش
دهد ،هیچ آرامشی را از دست ندهد.
[»]1
آری کتاب ،داروی آرامبخشی است
که میتواند خالء وجود دیگران را هم
پُر کند و جایگزین آرامشبخشهای
دیگر هم شود.
البته کتاب هرچه مهمتر ،از لحاظ محتوا
عمیقتر و در بیان الفاظ و مطالب نیز
بلیغتر 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
قابلمقایسه 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:
ین ال ْ َم ْشرق َو ال ْ َمغْرب ل َ َما
ل َ ْو َم َ
ات َم ْن ب َ َ
ت ب َ ْعدَ أَنْ ُ
یکونَ ال ْ ُق ْرآنُ َمعی
استَ ْو َح ْش ُ
ْ
«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
نمیکنم]2[».
قرآن کریم مونس بینظیری است که
در همه شرایط و حتی در بحرانها و
سختیهای زندگی میتواند 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 وحشتناکتر است چراکه خود قبر
ت ال ْ َو ْحدَ ه
هر روز صدا میزند :اَنا بَیْ ُ
الی اَنیس ًا «من خانه تنهاییام
َف ْ
احملوا َ
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 میخواهد از بحران تنهایی
و در نتیجه نداشتن آرامش در عالم
برزخ به سالمت عبور کند ،باید با
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 میتوان با
کیاست و زرنگی دائمی و همیشگی
کرد .میتوان کاری کرد که تا قیامت
از قرآن و قرائت آن بهره برد .راه این
کار وقف است.
میتوان با وقف برای قرآن ،زمینه
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 تالوتکنندگان کالم
الهی قرار گرفت.
با وقف برای قرآن ،میتوان دوستی
با قرآن را روز به روز عمیقتر کرد
تا آنجا که این دوستی و همنشینی،
تنهایی و ترس برزخ را به بهشتی تبدیل
کند که در فکر و خیال هم نگنجد.
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با خوانندگان

پرسش اول :از کجا بدانیم یک رژیم غذایی،
درست و اصولی است یا اشکال دارد و
نباید از آن پیروی کرد؟ 0912****528
پرسش دوم :اگر شاخص توده بدنی یا BMI
خود را داشته باشیم ،میتوانیم با استفاده از
نرمافزارهای مختلفی که وجود دارند رژیم
غذایی اینترنتی بگیریم؟ 0910****763
پرسش سوم :مردی  32ساله هستم و حدود
 80کیلوگرم وزن دارم .بیشتر اوقات از
ریفالکس معده رنج میبرم .الزم به ذکر
است عادت دارم وسط غذا آب ،دوغ یا
سایر نوشیدنیها را زیاد مصرف کنم .آیا
بیماری من میتواند ناشی از این عادت
باشد یا مشکل دیگری دارم؟ آیا با کاهش
مصرف مایعات حین غذا خوردن مشکلم
بهتر میشود؟ 0911****973

پاسخ

دکتر فریبا کوهدانی
متخصصتغذیهوعضوهیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :رژیم غذایی اصولی و علمی
رژیمی است که بتواند همه گروههای غذایی
مورد نیاز بدن را تامین کند .گروههای غذایی
هم شامل گروه نان و غالت ،سبزیها و
میوهها ،شیر و لبنیات و گوشت و حبوبات
است .رژیمی که به اندازه نیاز بدن هر 5
گروه غذایی را در خود داشته باشد ،رژیم
غذایی اصولی محسوب میشود .الزم به
ذکر است نیاز بدن را ویژگیهای فردی هر
شخص تعیین میکند .این ویژگیها شامل
سن ،جنس ،وزن ،قد ،شرایط فیزیکی و...
است که براساس همه اینها رژیم غذایی
مناسب تعیین خواهد شد .یادتان باشد حذف
هر یک از گروههای غذایی از رژیم به معنای
نامطلوب بودن رژیم غذایی خواهد بود .بر
این اساس حذف گروه کربوهیدراتها یا
نان و برنج از رژیم غذایی به هیچوجه کار
درستی نیست.
پاسخ دوم :باید دید پایه و اساس رژیمهای
غذاییای که در اینترنت ارائه میشوند دقیقا
چیست .از اینرو ،نمیتوان یک قضاوت عام
درباره همه رژیمهای اینترنتی داشت اما اینکه
به برنامهای تنها شاخص توده بدنی خود
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 بررسیهای الزم
و گرفتن شرححال و در صورت لزوم انجام
برخی آزمایشها رژیم ایدهآلتان طراحی شود.
قطعا رژیمهای اینترنتی که فقط شاخص توده
بدنی فرد را میگیرند کاری به بیماریهای
زمینهای فرد از جمله دیابت ،بیماریهای
قلبی -عروقی ،آسم و حساسیت ،اختالالت
تیروئید و ...ندارند و متوجه نمیشوند آیا
فردی از کمبود ماده مغذی خاصی مانند
آهن ،کلسیم ،روی و ...رنج میبرد یا نه.
رژیم غذایی باید براساس ویژگیهای هر فرد
طراحی شود و نمیتوان رژیم غذایی یک نفر
را به همه یا تعداد زیادی از افراد ارائه کرد.
پاسخ سوم :افرادی که از ریفالکس معده
یا برگشت اسیده معده به مری رنج میبرند
باید برخی اصول را رعایت کنند؛ اول اینکه
این افراد باید حجم وعدههای غذایی خود
را کاهش و تعداد وعدههای غذاییشان را
افزایش بدهند .دوم اینکه کمتر از غذاهای
سرخکرده یا غذاهای حاوی ادویههای زیاد
استفاده کنند زیرا مصرف این مواد میتواند
ریفالکس معدهشان را تشدید کند .سوم اینکه
بالفاصله بعد از غذا دراز نکشند و نهایت اینکه
حین غذا مایعات ننوشند زیرا نوشیدن مایعات
زیاد سبب رقیق شدن آنزیمهای گوارشی
میشود و مشکالت گوارشی را تشدید میکند.
توصیه میکنم مایعات را در فواصل وعدههای
غذایی مصرف کنید تا کمتر دچار مشکل
شوید .متاسفانه امروزه مصرف نوشابههای
گازدار حین غذا بهخصوص با انواع غذاهای
فستفود رواج زیادی پیدا کرده ،در حالی
که سالمت نوشابههای گازدار به شدت زیر
سوال است و بهتر است به طور کلی انواع
نوشابههای گازدار را از رژیم غذاییتان حذف
کنید .پیشنهاد ما به افرادی که بیش از حد به
مصرف نوشابهها وابسته هستند این است که به
تدریج میزان مصرف نوشابه را کاهش بدهند
تا پس از مدتی راحتتر بتوانند آن را کنار
بگذارند .یادتان باشد فقط مصرف نوشابههای
گازدار حین غذا خوردن مشکلساز نیست،
بلکه نوشیدن هر مایعی حتی آب یا دوغ یا
انواع شربتهای 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.

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

پرسش اول :قد و وزن مناسب برای
یک کودک  11ساله چقدر است؟
0918****802
پرسش دوم :کودکان چاق از چه سنی
میتوانند از رژیمهای کاهش وزن پیروی
کنند؟ 0938****792
پرسش سوم :پسری 17ماهه دارم که
 10کیلوگرم وزن دارد .به نظرم الغرم
است .چه غذایی به او بدهیم تا چاق
شود؟ 0919****654

پاسخ

دکتر ناصر کالنتری
متخصص کودکان و
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

پاسخ اول :قد و وزن کودکان با توجه
به قد و وزن هنگام تولدشان با یکدیگر
متفاوت است اما با یک حساب سرانگشتی
یک کودک  11ساله بهتر است بین  27تا
 30کیلوگرم وزن و حدود  143تا 145
سانتیمتر قد داشته باشد .متاسفانه امروزه
میزان شیوع چاقی بین نوجوانان افزایش
یافته و بچههای ما بیشتر غذاهایی را دوست
دارند و میخورند که کالریشان باالست
و به دلیل کاهش فعالیت نوجوانان نسبت
به گذشته ،کالریهای مازاد بر نیاز بدن
نمیسوزند و به صورت چربی در بدن
ذخیره میشوند .از طرفی ،غذاهای مصرفی
بچهها کمتر حاوی مواد ریزمغذی مفید
است .متاسفانه بیشتر کودکان و نوجوانان
ما عالقهای به مصرف سبزیها و میوهها،
گوشت و حبوبات و شیر و لبنیات ندارند اما
مصرف انواع فستفود ،کیک و بیسکویت
و تنقالت را میپسندند .در نتیجه میزان
چاقی و کوتاهی قد در کودکان و نوجوانان
افزایش مییابد .از اینرو ،از همه والدین
میخواهیم به تغذیه کودکان و نوجوانانشان
پرسش اول :فرزند دانشآموزی دارم
که صبحها تمایلی به خوردن صبحانه
ندارد .آیا میتوانم این مشکل را با
میانوعدهای که برایش میگذارم جبران
کنم؟ با این مساله چگونه باید برخورد
کرد؟ 0915****200
پرسش دوم :آیا درست است که مصرف پنیر
به تنهایی و بدون گردو روی حافظه افراد
تاثیر سوء میگذارد؟ 0918****682
پرسش سوم :آیا تغذیه میتواند باعث
افزایش هوش در کودکان یا بزرگساالن
شود؟ 0903****992

پاسخ

دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه و عضو
هیاتعلمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

پاسخ اول :صبحانه نخوردن مشکلی است که
بسیاری از دانشآموزان 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 شبها دیر میخوابند.
وقتی میزان ساعت خوابیدن کوتاه میشود
و فرایند خواب کامل نمیشود ،صبح روز
بعد فرد ساعت  6تا  6/5صبح بیدار میشود
اما بدنش از نظر فیزیولوژیک هنوز خواب
است ،در نتیجه احساس گرسنگی و میل
به خوردن غذا به این شکل اصال فراهم
نمیشود .متاسفانه این شرایط بهتدریج به
شکل عادت درمیآید و تغییر دادن آن تقریبا
کار غیرممکنی خواهد شد .بنابراین مهمترین
کار برای حل این مشکل ،برقراری نظم مناسب
در شیوه زندگی است .برای این کار باید
ساعت خواب کودک را بهتدریج به ساعت
خواب مناسب که برای اغلب کودکان و
نوجوانان حداکثر ساعت  10/5تا  11شب
است ،رساند .یادتان باشد فردی میتواند این
ساعت بخوابد که 2ساعت قبل از ساعت
خواب شامش را خورده باشد و از یک
ساعت قبل از خواب نور و صدای محیط
کم شده باشد تا بدن برای خوابیدن آماده
شود .ناگفته نماند خواب مناسب و کافی
در ساعت مناسب به شدت با سالمت بدن
مرتبط است و امروزه بسیاری از پژوهشهای
انجامشده در دانشگاههای معتبر این موضوع
را تایید میکنند .همانطور که اشاره شد این
کار به مرور زمان امکانپذیر است و پس از
مدتی به شکل عادت درمیآید .بنابراین پدر
و مادر باید کمک کنند تا شرایط الزم برای
به موقع خوابیدن کودک فراهم شود .اگر این

بیشتر توجه کنند و آنها را از کودکی
به خوردن انواع فستفودها و غذاهای
کمخاصیت عادت ندهند .نقش والدین در
شکلگیری 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
 18سالگی و پسرها تا قبل از  25سالگی
از رژیمهای کاهش وزن پیروی نکنند زیرا
هنوز افراد در این سنین رشد قدی اندکی
دارند .بنابراین والدین نباید فرزندانشان را
مجبور به پیروی از رژیمهای کاهش وزن
و محدودشده از نظر کالری کنند .البته
ممکن است کودکی چاقی مرضی داشته
باشد که واقعا او را از هر نظر دچار عارضه
کرده است .در این صورت با اقدامات
درمانی و در شرایطی حتی جراحی چاقی،
میتوان وزن کودک را پایین آورد اما در
مورد سایر کودکان که دچار اضافه وزن
و چاقی شدهاند رژیم کاهش وزن داده
نمیشود .آنچه برای این کودکان در نظر
گرفته میشود ،رژیمهای سالم با کالری
متناسب با شرایطشان است .از آنجا که
کالری بر اساس نیاز روزانه داده میشود
کالری مازادی باقی نمیماند که در بدن
ذخیره شود .درنتیجه با افزایش قد ،تناسب
اندام به تدریج ایجاد خواهد شد .بنابراین
نباید محدودیتی از نظر مصرف 5گروه
غذایی اصلی برای رژیم غذایی کودکان
چاق در نظر گرفت ،فقط باید اندازه آنها
را کنترل کرد ،بهخصوص اینکه گروه
گوشتها نباید از رژیم غذایی کودکان
و نوجوانان حذف شود .وقتی کودکی
گوشت نمیخورد عنصر آهن به میزان کافی
وارد بدنش نمیشود و کودک به تدریج
دچار کمخونی فقر آهن میشود .کمبود
آهن حتی قبل از آنکه منجر به کمخونی
شود کودک را گوشهگیر و منزوی میکند،
شرایط فراهم نشود قطعا نمیتوان از کودک
یا نوجوان انتظار داشت صبح صبحانه کاملی
بخورد و سپس به مدرسه برود.
برای میانوعده کودکان در زنگهای تفریح
به هیچوجه از انواع کیکها و کلوچهها و
سایر تنقالت استفاده نکنید .بهترین میانوعده
برای کودک یا نوجوان در مدرسه شامل
ساندویچهای خانگی نان و پنیر و گردو ،نان
و پنیر و سبزی ،نان و پنیر و خیار و گوجه،
نان و انواع کوکوها و کتلتهای خانگی همراه
مقداری سبزی و گوجهفرنگی ،شیر پاکتی،
انواع مغزها که بهتر است شور نباشند ،انواع
میوه و سبزی مثل هویج ،خیار و ...خرما و
مواد طبیعی و مفید اینچنینی است که کمک
میکند کودک مواد مغذی مورد نیاز بدنش را
به اندازه یک میانوعده مفید دریافت کند .این
نکته بهخصوص برای کودکانی که صبحانه
نمیخورند بیشتر حائز اهمیت است .پس لطفا
میانوعده کودکان را با موادی غیر از آنچه
گفته شد یا با انواع فستفودها ،اسنکها،
کیک و کلوچه ،آبمیوههای صنعتی ،انواع
پاستیل و شکالت و سایر مواد کمخاصیت یا
مضر پر نکنید .یادتان باشد داشتن میانوعده
سالم برای دانشآموزان مهم است زیرا از
بیماریهای ناتوانکننده و پرهزینه مثل
بیماریهای قلبی-عروقی ،انواع سرطانها،
دیابت ،فشارخون ،چاقی و ...جلوگیری
میکند .هر چند کودکان عالقهای به خوردن
میوه و سبزی ندارند ،مصرف  3تا  5واحد میوه
و سبزی در روز برای آنها الزامی است و قسمت
اصلی میانوعده کودک باید شامل میوهها و
سبزیها باشد .کودکان اصوال میوههای شیرین
و آبدار را دوست دارند .سیب ،زردآلو ،موز،
گیالس ،کیوی ،نارنگی ،هلو و آلو از میوههایی
هستند که میتوانند کودک را به خود جذب
کنند .میوههای خشک مانند کشمش ،برگه
هلو و زردآلو ،بهخصوص اگر بدون شکر
باشند نیز میانوعده مناسبی برای کودکان
در مدرسه محسوب میشوند .دانشآموزان
معموال مقادیر زیادی غالت هم مصرف
میکنند اما غالت به صورت فراوردههایی
مانند شیرینی ،کیک و غالت تصفیهشده دیگر
مصرف میشوند بنابراین مقادیر زیادی قند و
چربی وارد بدنشان میشود که اصال خوب
نیست .از اینرو ،به والدین توصیه میشود
برای میانوعده فرزندانشان یا در سایر وعدهها
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 مغذیای نباید بیشتر
از حد معمول و متناسبش برای یک وعده
غذایی استفاده شود .در شکل طبیعی معموال

خلق کودک را تغییر میدهد ،حوصله کار
و فعالیت ندارد ،تنبل میشود ،ضریب
هوشی او پایین میآید و حافظه ،تمرکز
و یادگیریاش دچار اختالل میشود.
تحقیقات نشان میدهد ضریب هوشی
کودکی که با کمخونی فقر آهن وارد مدرسه
میشود تا  15درجه پایینتر از ضریب
هوشی کودکی است که کمخونی فقر آهن
ندارد .این بچهها معموال اشتهایی برای
خوردن غذای خانواده ندارند و برعکس
بیشتر دوست دارند کیک و تنقالت ،بستنی
و شیرینی و شکالت بخورند .در واقع
اشتهای کودکانی که دچار فقر آهن میشوند
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 میخواهد .از
اینرو ،اگر معده شما پر از غذا هم باشد،
چنانچه بستنی شکالتی و پر از خامهای را
جلویتان بگذارند دوست دارید مقداری
از آن را بخورید چون چشمتان بستنی
را دیده و دلتان خواسته اما اگر همین
بستنی را قبل از غذا خورده باشید دیگر
تمایلی به خوردن غذا نخواهید داشت.
بنابراین به همه والدین توصیه میشود
روی تغذیه کودکان و نوجوانشان تمرکز
و دقت بیشتری داشته باشند و از  5گروه
غذایی در تغذیه کودکان حتما بهره ببرند.
پاسخ سوم :کودک  17ماههای که 10
کیلوگرم وزن دارد ،الغر محسوب
نمیشود ،فقط کمی از میانگین وزنش
پایینتر است که مشکلی ندارد .البته
به شرط اینکه منحنی رشدش در جاده
سالمتی کارت رشدش موازی با خطوط
داخل منحنی و رو به باال باشد .در این
صورت جای نگرانی نیست اما هر گاه
احساس کردید منحنی رشدش افقی یا رو
به پایین شد حتما برای پیگیری علت به
پزشک متخصص کودکان مراجعه کنید.
کسی پنیر را به تنهایی مصرف نمیکند .پنیر
معموال همراه نان خورده میشود و ممکن
است کنارش گردو یا سایر مغزدانهها ،خیار،
گوجهفرنگی یا سایر صیفیجات و سبزی
خوردن هم مصرف شود .نکته مهمتر 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  50تا  60گرم پنیر که حدود  2قوطی
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 نمیکند.
پاسخ سوم :میزان هوش عمدتا به ژنتیک
افراد بستگی دارد اما عملکردهای ذهنی
و شناختی با انتخاب غذا و مصرف آنچه
میخوریم در ارتباط است .برای مثال یکی
از موضوعاتی که در کودکان دبستانی و
نوجوانان ما شایع است و شاید در همه دنیا
هم دیده میشود کمبود عنصر آهن است.
مطالعات فراوان نشان دادهاند کوچکترین
کمبود آهنی در بدن که حتی هنوز در
آزمایشهای پاراکلینیک هم قابلتشخیص
نیست میتواند روی عملکردهای ذهنی
و نسبت دوپامین به سروتونین در مغز و
عملکردهای شناختی مغز اثر بگذارد .این
موضوع روی میزان یادگیری کودکان در
مدرسه اثر دارد بنابراین اگر دختر یا پسر
نوجوانی در مدرسه دچار کمبود خفیف
آهن یا روی باشد این موضوع باعث کاهش
تمرکز ذهنی وی خواهد شد .این مساله
میزان یادگیری را کمتر میکند و درنتیجه
موفقیتهای مدرسهای به طور کل کاهش
خواهد یافت .نتایج پژوهشی که سالها قبل
انجام شده ،نشان میدهد نمرات ریاضی و
انشاء که به شدت با عملکردهای ذهنی در
ارتباط هستند در کودکانی که دچار کمبود آهن
و روی بودهاند به طور قابلتوجهی نسبت به
کودکانی که این مشکل را نداشتهاند پایینتر
بوده است .غذا خوردن حتی میتواند روی
حاالت روانی افراد اثرگذار باشد .امروزه
میدانیم کمبود ویتامین Dکه متاسفانه
میزان شیوع آن در جامعه ما بسیار باالست
با افسردگی و حالتهای روانی نامطلوب
ارتباط بسیار نزدیک و مشخصی دارد .در
واقع بسیاری از مواد مغذی موجود در الگوها
و رژیمهای غذایی ما با تمام عملکردهای
شناختی ،میزان یادگیری و میزان هوشیاری
بهخصوص در کودکان دبستانی ارتباط دارند.
بنابراین به تغذیه خود و فرزندانتان بیشتر
اهمیت بدهید و هر مادهای را به عنوان غذا
انتخاب نکنید.

پرسش اول :دختر  20سالهای دارم که رحم و هر دو
تخمدانش را به دلیل وجود تومور خارج کردهاند.
آیا با این وضعیت و به دلیل کاهش ترشح هورمون
استروژن در آینده مشکلی از نظر استخوانی خواهد
داشت؟ آیا الزم است داروی خاصی مصرف کند؟
0912****245
پرسش دوم :خانمی  34ساله با وزن  68کیلوگرم و قد
 160سانتیمتر هستم .بیشتر اوقات درست  2-3روز
قبل از عادت ماهانه دچار لکهبینی میشوم .سونوگرافی
انجام دادم مشکلی نداشتم .آیا این مساله به تناسب بین
قد و وزنم ارتباطی دارد؟ 0916****200
پرسش سوم :خانمی  40ساله هستم و  2فرزند دارم.
 12سال از تولد فرزند دومم میگذرد .در حال حاضر
هر چه تالش میکنم دیگر باردار نمیشوم .در زمان
عادت ماهانه خونریزی زیاد و درد شدیدی دارم و نظم
عادت ماهانهام بههم ریخته است .پزشکم میگوید دچار
ضخامت رحم شدهام .برای درمان چه باید بکنم؟ آیا
اگر باردار شوم جزو بارداریهای پرخطر قرار میگیرم؟
0910****147

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان
متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه علوم
پزشکی ایران

پاسخ اول :قطعا وقتی تخمدانهای خانمی به هر دلیلی
خارج شود با عوارض کمبود استروژن مواجه خواهد
شد ،بهخصوص که ایشان بسیار هم جوان هستند .توصیه
میکنم حتما تحت نظر متخصص زنان یا فوقتخصص
غدد ،هورمون جایگزین استفاده کند .البته ما از سابقه
تومور این خانم اطالع چندانی نداریم اما به احتمال
زیاد مصرف هورمون منعی برایشان نخواهد داشت زیرا
تومورهایی که در این ناحیه ایجاد میشوند 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 تخمدانها
وجود نداشته باشد و یائسگی زودرس خودبهخود اتفاق
بیفتد .طبق تعریف علمی زمانی میگوییم یائسگی زودرس
اتفاق افتاده که سن خانم کمتر از  35سال باشد اما
واقعیت این است که یائسگی در  40تا  45سالگی هم
زود است و بهترین زمان برای یائسه شدن  45سالگی
به بعد است .یادتان باشد یائسگی در هر سنی که اتفاق
بیفتد عوارض خاص آن مانند پوکی استخوان ،نازک
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 خانمهایی که زیر  35سال یائسه
میشوند باید هورمون جایگزین استفاده کنند .بسیاری
اوقات خانمها نگران عوارض هورموندرمانی هستند و
از این کار طفره میروند .درست است که هورموندرمانی
عوارض دارد اما عوارض آن بیشتر خانمهای  50سال
به باال را تهدید میکند ،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
باالیی نداشته باشد اما دچار افزایش سایز شده باشد
که این مساله میتواند افراد را بیشتر در معرض ابتال
به بیماریهایی مثل بیماریهای قلبی-عروقی ،دیابت،
پرفشاری خون و ...قرار دهد اما لکهبینی 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 بارداریتان
جزو بارداریهای پرخطر محسوب خواهد شد زیرا ما
معموال در مورد بارداریهای بعد از  35سالگی با احتیاط
برخورد میکنیم .البته عالوه بر سن عوامل دیگری مانند
وزن ،بیماریهای زمینهای 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
ارزیابیها و آزمایشهای الزم را انجام بدهد.
در حال حاضر عالوه بر سن باال دچار عادت ماهانه
نامنظم و دردناک نیز هستید .نمیدانیم آندومتریوز دارید
یا نه و بهتر است با توجه به خونریزی زیاد و دردی که
دارید از این نظر هم بررسی شوید .برخی بیماریهای
زمینهای هم میتوانند روی سیستم هورمونی و تخمدانها
اثر بگذارند و باعث دیرباروری یا نازایی شوند .همچنین
باید از نظر لولههای رحمی هم مورد بررسی قرار بگیرید
تا مطمئن شوید انسداد و گرفتگی خاصی در لولههای
فالوپ ندارید .عالوه بر بررسیهایی که خودتان انجام
میدهید همسرتان هم باید از نظر میزان ،کیفیت و سرعت
اسپرمهایش ارزیابی شود .اگر تمام بررسیها و آزمایشها
مشکل خاصی را نشان ندهند ،میتوانید برای باردار شدن
از روشهای کمکباروری استفاده کنید .گفتهاید ضخامت
رحم دارید .اگر منظورتان ضخامت سمت داخلی رحم
باشد این مشکل عمدتا به دلیل عادت ماهانه نامنظم ایجاد
میشود .برخی خانمها چند ماه یکبار عادت ماهانه میشوند
و این مساله منجر به ضخامت آندومتر یا دیواره داخلی
رحم میشود .در هر حال این مساله حتما باید بررسی
شود تا مطمئن شوید مشکل خاص دیگری باعث این
مساله نشده است.

ورزشوتناسباندام
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 6تمرین پیشنهادی برای روزهایی که بیحال هستید

شادابی با ورزش

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیبشناسی
ورزشی و حرکات اصالحی

زندگی روزمره بیشتر افراد روال همیشگی و منظمی
دارد؛ یعنی صبح زود بیدار میشوند و به محل
کار یا مدرسه میروند و اضطراب و استرسهای
مختلفی را تجربه میکنند و همین موضوع منجر
به کاهش شادابی و سرزندگی آنها میشود .آب

و هوا نیز در حالت افراد نقش دارد و گاهی باعث بیحالی میشود .البته در طوالنیمدت
این حالت شدیدتر هم میشود و زمانی خواهد رسید که شخص در کل روز بیحال است،
در صورتی که حداقل  20دقیقه فعالیت بدنی در روز موجب شادابی و سرزندگی میشود.
ما نیز در این شماره از صفحه «تناسب اندام» به تمرینهای ورزشی که منجر به افزایش
خلقوخو میشوند ،پرداخته و  6تمرین موثر را انتخاب کردهایم.

هورمونهایشادیبخش

نقشورزشدرافزايشهورمونها

يادتانباشدكه...

تغییر حالت افراد کسل و شاد و سرزنده بودن یک امر فیزیولوژیک است که با تغییر میزان ترشح هورمونها در بدن
ایجاد میشود و میتواند تحت تاثیر شیوه زندگی و محیط قرار گیرد .در بدن نیز هورمونهای شادی وجود دارد
که با ورزش کردن میتوان آنها را افزایش داد .این هورمونها عبارتند از:
 -1دوپامین؛ این هورمون انتقالدهنده عصبی است که سیستم مربوط به دریافت پاداش را در مغز شما هدایت
میکند .در روزمره زمانی که شخصی شما را مورد ستایش قرار میدهد دوپامین فعال میشود و شما احساس
سرخوشی میکنید .حتی میتوانید خودتان به خاطر انجام دادن کارهای کوچک خود را تشویق کنید تا احساس
رضایتمندی در شما ایجاد شود و شاد شوید.
 -2سروتونین؛ این هورمون انتقالدهنده عصبی و تقویتکننده خلقوخو است .ورزش یکی از موثرترین روشهای
افزایشدهنده سروتونین است .با ورزش سطح این هورمون در مغز افزایش پیدا میکند و موجب سرزندگی شما
میشود .ورزشهای هوازی ،بهخصوص ورزشهای گروهی و کوهنوردی و دوی نرم یا پیادهروی در طبیعت
بیشتر سطح سروتونین را باال میبرند و مقدار آن را در بدن افزایش میدهند.
 -3اکسی توسین؛ این هورمون نوع دیگری از انتقالدهندههای عصبی و همچنین یکی از هورمونهای شادیآور
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 اکسیتوسین میشود.

گوش دادن به موزیک یکی از روشهای ساده افزایش دوپامین است .البته باید توجه داشت موسیقی مورد
عالقه فرد منجر به باال رفتن میزان ترشح این هورمون میشود .مصرف کربوهیدرات سطح هورمون سروتونین
را افزایش میدهد .به همین دلیل است که بسیاری از افراد با خوردن خوراکیهای شیرین و نشاستهای احساس
خوبی پیدا میکنند .زمانی که سروتونین کاهش یافته و بدن به آن نیاز جدی داشته باشد به صورت ناخودآگاه
به مصرف کربوهیدرات رومیآورد .البته توجه داشته باشید منابع کربوهیدراتی حاوی فیبر بیشتر مصرف کنید
تا دچار چاقی نشوید.
ورزش کردن منجر به آزاد شدن هورمونهای شادیبخش در بدن میشود و به همین دلیل است که هنگام
ورزش احساس خوبی دارید ،یا حتی زمانی که خسته هستید اما ورزش میکنید ،خستگیتان رفع میشود و شاد
و پرانرژی میشوید .علت این حالت افزایش سطح هورمونهای شادیبخش در بدن است.
هر ورزشی میتواند منجر به شادی شود .به گفته پژوهشگران آلمانی ،حجم ترکیبات و هورمونهای تولیدشده
در بدن در زمان ورزش دقیقا مشابه نقاطی از مغز است که احساسات در آنجا پرداخته میشود و با ورزش بیشتر
تحریک میشوند و علت شادی و نشاط و دوام آن را در ورزشکاران توجیه میکنند .در پی ورزش مکرر درد
تا حد زیادی تسکین مییابد 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 هورمونهای شادیبخش را افزایش میدهد.

تمرینهایی که در ادامه
آموزش دادهایم باید به
صورت دایرهوار انجام
شوند؛ یعنی هر تمرین
را به مدت  15ثانیه با
شدت متوسط روبه باال
انجام دهید و بالفاصله
به تمرین بعدی بروید.
زمانی که  6تمرین را انجام
دادید 2 ،دقیقه استراحت
کنید و مجدد تمرینها را
تکرار کنید.
در کل 5 ،مرتبه این چرخه
را اجرا کنید.

تمريناول

تمريندوم

به صورت درجا زانوها
و دستهایتان را باال و
پایین ببرید .تا میتوانید
زانوهایتان را باال بیاورید
و با دستهایتان هماهنگ
باشند.

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.

تمرينسوم
بایستید .سپس به صورت
درجا مستقیم به باال بپرید،
به گونهای که زانوها به
شکم نزدیک شوند .پس
از فرود ،بالفاصله تمرین
را تکرار کنید.

تمرينچهارم

مشابه تصویر در حالت شنا قرار بگیرید .با خم کردن آرنجها ،تنهتان را بهزمین نزدیک کنید و تمرین شنا را انجام
دهید و به حالت اولیه بازگردید.

تمرينپنجم

تمرينششم

بایستید .مطابق تصویر با
سرعت متوسط با دست
چپ و راست به سمت
مقابلتان مشت بزنید.

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

12

زندگی بهتر

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

با دویدن میتوانید به سالمت و وزن مطلوب برسید

چگونه شروع به
دویدن کنیم؟
دویدن یکی از تمرینهایی است که بسیاری از پزشکان برای افرادی که در زندگی کمتحرک
آیدین
تجویز میکنند .دویدن میتواند به سیستم بدن کمک کند تا منظمتر به فعالیتهای خود ادامه دهد.
پورخامنه
با دویدن میتوانید از وزن خود کم کنید و صاحب اندامی متناسب شود .این ورزش را میتوان
در سطوح مختلف و با سرعتها و در زمانهای مختلف انجام داد و برای تعداد زیادی از انسانها تمرین
ایدهآلی به نظر میرسد.

1

ابتدا از آمادگی خود مطمئن شوید

2

سطح تناسب اندامتان را آزمایش کنید

3

هدفی برای خود مشخص کنید

اگر به تازگی فعالیت زیادی نداشتید ممکن است به خود
آسیب وارد کنید ،پس از سرعت خود بکاهید ،حتی اگر
حس خوبی دارید .اگر بیش از  50سال دارید و مدتی است
تمرینات عادی انجام نداده یا مدت زیادی تحت کنترل برای
بیماری قلبی یا دیابت بودهاید ،قبل از شروع برنامه دویدن با
پزشکتان صحبت 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  1/5کیلومتر راه بروید ،اندازهگیری
کنید .اگر به اندازه کافی خود را آماده احساس میکنید ،همین
کار را برای راه رفتن برای  2/5کیلومتر انجام دهید و زمان آنها
را ثبت کنید .در طول اجرای برنامه  6هفته این کار را انجام
دهید ،اعداد به دست آمده را با هم مقایسه کنید .این اعداد به
شما میگویند چکاری باید انجام دهید.

اگر برنامهای نداشته باشید ،سخت است که به جایی برسید.
آیا میخواهید مسیر  5کیلومتری را طی کنید؟ میخواهید وزن
کم کنید؟ میخواهید به شرایط جسمانی بهتری برسید؟ تصمیم
بگیرید که هدف شما چیست؟ برنامهریزی میتواند به شما در
رسیدن به هدفتان کمک کند .به یاد داشته باشید اندازهگیری
فاصله ،وزن ،فشارخون و هر آنچه با هدف شما مرتبط است
میتواند در پیشرفت به شما کمک کند و به شما انگیزه بدهد.

5

6

7

با تمرینات ساده شروع کنید

خود را گرم کنید

اگر نیاز دارید روی مسیر خود کار کنید ،میتوانید با راه رفتن
شروع کنید و به تدریج تا جایی که احساس راحتی میکنید
شروع به دویدن کنید .هدف خوب این است که حداقل 150
دقیقه در هفته از «فعالیتهای هوازی متوسط» مانند راه رفتن
یا  75دقیقه «فعالیتهای هوازی شدید» مانند دویدن در برنامه
خود داشته باشید .این دقایق را در برنامه هفتگیتان پخش کنید.

این کار باعث میشود بتوانید به تمرینتان ادامه دهید ،همچنین
از آسیبدیدنتان جلوگیری میکند و به شما در حفظ عضالتتان
کمک خواهد کرد .اگر قصد پیادهروی سریع دارید ،ابتدا  5تا
 10دقیقه به آرام راه بروید .اگر میخواهید بدوید ،با دویدن
آرام یا پیادهروی سریع شروع کنید.

9

10

حرکات کششی انجام دهید

وقتی میدوید ،عضالتتان سختتر میشود .حرکات کششی
به حفظ مفاصلتان کمک میکند 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  30ثانیه نگه دارید .یک راهنمای دویدن یا متخصص
میتواند در انجام درست حرکات به شما کمک کند.

استراحت کنید

طبیعی است که سرگرمی جدید خود را با شور و اشتیاق شروع
میکنید ،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 میدهید .این کار از آسیب رسیدن به
بدن شما جلوگیری میکند .درحقیقت روزهای استراحت ،به
اندازه روزهای تمرین برای سالمت ،ارتقای فاصله و سرعت
شما مهم هستند .آنها به بدن شما این فرصت را میدهند که
قویتر باشد.

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 کردهاید .از زمانی که برنامه خود را شروع
میکنید ،انعطافپذیر باشید .اگر نیاز دارید ،چند روز استراحت
کنید تا توان خود را بازیابید.

11

به برنامه عادت کنید

عادتها میتوانند شما را متزلزل کنند .برخی عادتها وقتی
شما به آنها فکر نمیکنید انجام میشوند ،مثال یک پیراشکی
همراه قهوه صبحگاهی میخورید ،اما عادتها را میشود .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 میشود که به سختی میتوانید
آن را ترک کنید.

4

برنامهریزی کنید

هر چقدر هم هدف شما خوب باشد ،یک برنامه خوب میتواند
در رسیدن به آن به شما کمک کند تا به سالمت به هدفتان برسید.
به شما میگوید از کجا شروع کنید؟ چگونه به سرعت خود اضافه
کنید؟ زمان استراحت و چگونگی جلوگیری از آسیبدیدن را
به شما میگوید .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 حرفهای صحبت کنید.

8

بدنتان را آرام کنید

به دست آوردن آرامش بعد از دویدن ،به ضربان قلب و
فشارخون شما کمک میکند تا به سادگی به وضعیت عادی
خود بازگردد .کم کم قدمها را آرامتر کنید تا ضربان قلب
به وضع طبیعی برسد.

12

برنامه خود را گر
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شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

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
نیلوفر
جامهبزرگی
موردعالقهتان را ورق بزنید.
در این روزها که در بیشتر
کالنشهرها هوای ناب زمستانی با آلودگی خلط
شده،کتابخواندنمیتواندهمهماراخوشحال
کند اما نمیدانیم چرا عادت خوب کتابخوانی
آب رفته و در اخبارها میشنویم که سرانه
مطالعه حدود  10دقیقه در روز شده است.
با وجود اینکه میدانیم چقدر کتاب خواندن
برای بشریت نیاز است ،همچنان نمیخوانیم! با
دکتر پیمان حسنی ابهریان ،پزشک و متخصص
علوم اعصابشناختی ،مدیر گروه توانبخشی
پژوهشکده علومشناختی گفتوگو کردهایم 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 سینهبهسینه به ما
رسیده شفاهی است .ما در فرهنگ گذشتگانمان
داستانخوانی و نقالی داشته و حتی سوگند یاد
میکردهایم .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 دورهای باید فرهنگ
کتبی پررنگتر میشده که این تغییر به درستی
ایجاد نشده است.
 :چرا تاکید دارید فرهنگ نوشتن باید
پررنگتر باشد؟
نوشتن از اهمیت زیادی برخوردار است .ما زمانی
میتوانیمبرنامهریزیمناسبیداشتهباشیمکهدقیق
بنویسیم اما متاسفانه به دلیل فرهنگ سخنوری
و شفاهی در کشور این اتفاق نمیافتد .ما شاهد
هستیم فردی به سادگی از هر آنچه دوست دارد
یا درباره آن سرشتهای ندارد ،صحبت میکند 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
خالیاست؛نامهنگاریبهدرستیصورتنمیگیرد
و بیشتر افراد از نوشتن پاراگرافی درباره خود نیز
دچار مشکل هستند .البته فرهنگ ما نکات مثبت
زیادی دارد اما نمیتوان انکار کرد این فرهنگ در
زمینه کتبی غنی نیست.
:فکرمیکنیددلیلاینضعففرهنگی
از گذشته چیست؟
زبان ما پویا و قدرت واژهسازی و ساخت فعل

اگر کسی بخواهد تنها یک صفحه
علمی ،منطقی و برمبنای دانش صحبت
کند ،باید حداقل  100صحفه 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؛
نامهنگاری به درستی صورت نمیگیرد
و بیشتر افراد از نوشتن پاراگرافی
درباره خود نیز دچار مشکل هستند

فارسی باالست .در زبان فارسی با تعداد کمی فعل،
پیشوند و پسوند واژههای زیادی تولید میشوند.
خط ما با خوانش همخوانی ندارد .در مقایسه خط
پهلوی با التین که عربی است ،متوجه میشویم
نگارش فارسی دشوار است؛ درست است که
 32حرف داریم اما هر یک با صداگذاری معنا
میشوند و در زبان فارسی کسره ،فتحه و ضمه
هم نمیگذاریم که خواندن را دشوارتر میکند.
آموزش خواندن و نوشتن به علت نوع نگارش
و انواع واژههای همصدا اما متفاوت ،مانند «ص،
س ،ث» کار را سخت کرده و درنهایت مردم به
فرهنگ شفاهی گرایش پیدا کردهاند.
 :اختالل خواندن چیست و آیا ربطی
به فرهنگ نوشتاری ما دارد؟
ازدیدگاهعلومشناختییکیازمهمترینمهارتها،
خواندن و یکی از بزرگترین اختالالت یادگیری
خاص هم اختالالت یادگیری خواندن است .در
کل جوامع حدود  20درصد از نوآموزان (کودکان
بین  6تا  8سال) دچار اختالل در یکی از این
 3مهارت خواندن ،نوشتن و محاسبه هستند که
 90درصد این گروه را اختالل خواندن به خود
اختصاص داده و  10درصد بقیه مربوط به دو
اختالل دیگر است .در کشور ما نشانههای بالینی
حاکی از آن است که اختالل نوشتن فراتر از 10
درصد است و حتی اختالالت یادگیری هم بیش
از میزان دیگر کشورها گزارش میشود که میتوان
این مشکل را به آموزش ،فرهنگ ،نوع خط یا
زبان ارتباط داد .در کشور ما حدود  15درصد
کودکان مشکل خواندن دارند .خواندن مهارت
پایهای است که برای ارتباط اجتماعی ،بینفردی
و یادگیری همه دروس به آن نیازمندیم.

11تاثیرمطالعهدرسالمت
زیاد شنیدهایم که مطالعه بر تواناییهای ذهنی ،روحیات و احساسات تاثیرات شگفتانگیزی
دارد .آیا درست است؟ ما در ادامه قسمتهایی از یک تحقیق را آوردهایم که ثابت میکند
مطالعه فعالیتی بسیار مفید است .نگاهی به این مطلب بیندازید و دریابید که چرا خواندن
کتاب میتواند بهترین تصمیمی باشد که تا به حال گرفتهاید.

.1مطالعهاسترسراکممیکند

 :چندزبانه بودن تاثیری در این ماجرا

دارد؟
بله ،چندزبانه بودن در کشور ما این موضوع را
تشدید میکند .ما از معدود کشورهایی هستیم
که به میزان زیاد تعدد زبان داریم .پس به همین
دلیل باید اهمیت بیشتری به خواندن و نوشتن
دهیم .مهمترین گام این است که اختاللهای
یادگیری را ابتدای مدرسه تشخیص دهیم و با
توانمندسازی شناختی که تکنیکهای سادهای
هستند ،این مشکالت را حل کنیم .زمان در اجرای
تکنیکها مهم است و باید به موقع به کمک
نوآموزانبشتابیمتابتوانیمنوشتنوخواندنراارتقا
دهیم .نوآموزی که به درستی نمیتواند بخواند یا
بنویسد ،از همان ابتدا سرخورده میشود و عالقه
به درس ،کتاب و مدرسه را از دست میدهد .همه
ما وقتی کاری را به درستی انجام دهیم ،تشویق
میشویم و آن را ادامه میدهیم اما اگر موفق
نباشیم و با سرزنش روبرو شویم ،روزبهروز از
آن دور میشویم.
:چگونه میتوانیم نوآموزی را که به
اختاللنارساخوانیمبتالستراکتابخوانکنیم؟
متخصصان توانمندی شناختی با دادن پاداش،
انگیزه این کار را ایجاد میکنند.
 :حاال با این فرهنگ شفاهی راهی
برای تقویت عادت کتابخوانی وجود دارد؟
در ایران سرانه مطالعه کمتر از  10دقیقه است که
همانطور که گفتیم ،این مشکل نه در امروز ،بلکه
ریشه کهن دارد .در سطح جامعه ما باید بدانیم با
مسالهعلمیوفرهنگیروبروهستیموبایدبرمبنای
زیرساختها و به طور بنیادی فرهنگسازی کنیم.
فرهنگ مطالعه با تشویق تقویت میشود .تغییر

در سنین باالتر به عبارتی شروع از آخر به اول و
دشوارتر است و سرمایهگذاری والدین ،مدرسان
و سیاستگذاران باید بیشتر روی کودکان و نسل
بعدی باشد.
 :با این اوصاف بزرگساالن برای
کتابخوان شدن چه کنند؟
برای بزرگسالها باید انگیزه ایجاد کنیم .هرکس
میتواند این کار را برای خودش انجام دهد .باید
برنامهریزی 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
کشورهایدیگربیشتراست.معموالاگرانگیزهباال
برود ،شخص برنامهریزی مناسبی ترتیب میدهد.
بیشتر ما دوست داریم اطالعات به صورت فضای
مجازیبهدستمابرسند.ممکناستاطالعاتیرا
در بستر فضای مجازی به دست بیاوریم اما مدرک
کافی برای پذیرش آن نداریم و در بیشتر اوقات
نیز خبر یا اطالعات نادرست عایدمان میشوند.
:منظورتان این است که برای ایجاد
انگیزه باید بدانیم اطالعات فضای مجازی
معتبر نیستند؟
در کل اگر فرهنگسازی شود که هر گفتهای باید
منبع داشته باشد ،هرکسی نمیتواند 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
مرجعخوانی رایج میشود و فرهنگ مطالعه باال
میرود .در کتاب نوشتن هرکس مجبور است
منبع بنویسد و به همین دلیل معتبر است .از
طرفی ،بهره گرفتن از راهکارهایی مانند مسابقات

.5مطالعهتواناییهایحافظهوتفکرراتقویتمیکند

هر زمان که مطالعه میکنید در واقع ذهن را تعلیم میدهید .وقتی با کلمات جدیدی مواجه
میشوید ،مفهوم آن را کشف میکنید و در حافظه کوتاهمدت ذخیره خواهیدکرد .تحقیقات
ثابت کردهاند مطالعه ،زوال را در قوه ادراک شخص کاهش میدهد .کسانی که ذهن را با
مطالعه برمیانگیزند بهتر میتوانند مغز را زنده نگه دارند.

.5مطالعهدایرهلغاتراباالمیبرد

هنگام مطالعه با کلماتی مواجه میشوید که به طور معمول به کار نمیبرید .حتی کلماتی که
اصال قبال به گوشتان نخورده و معنی این کلمات را از محتوای متن کتاب متوجه میشوید.
بنابراین مطالعه نهتنها دایره لغات شما را بیشتر میکند ،بلکه دانش و ادبیات شما را نیز
تقویت خواهدکرد.

زمانی که استرس دارید ترجیح میدهید چه کارهایی انجام دهید؟ پیادهروی کنید؟ یا موسیقی
گوش دهید؟ محققان دانشگاه ساسکس اطمینان دادهاند در مواقع استرس باید مطالعه کرد.
تحقیقاتی که انجام دادهاند نشان داده مطالعه در مقایسه با موسیقی ،پیادهروی و حتی قهوه
بهترین روش برای غلبه بر استرس است .افرادی که مورد آزمایش قرار گرفته بودند با
مطالعه به مدت  6دقیقه توانسته بودند استرس خود را کاهش دهند.

.6مطالعهمهارتهاینوشتنراتقویتمیکند

ثابت شده مطالعه یکی از موثرترین راهها برای آرامش و آمادگی برای خواب است .نور تلفن
همراه و تلویزیون به مغز میگویند اکنون زمان بیدار شدن است ،در حالی که خواندن کتاب
در نور کم تاثیر کامال متفاوتی دارد زیرا مغز تشخیص میدهد اکنون زمان استراحت است.

.7کتابخوانهاازسالمتجسمیبیشتریبرخوردارند

.2مطالعهبیخوابیرادرمانمیکند

.3مطالعهکارکردمغزراتقویتمیکند

تحقیقات نشان داده است ما انسانها پس از مطالعه باهوشتر میشویم .چند روز پس
از پایان کتاب مغز ما تغییرات مثبتی را نشان میدهد .دانشمندان دریافتهاند بهبود در
کارکرد مغز به دلیل ارتباطات شدید در مغز و تغییرات عصبی است که در حافظه
عضالنی ایجاد میشود.

.4مطالعهبههدفمندیوغلبهبرمشکالتکمکمیکند

هر چه بیشتر مطالعه کنید ،بیشتر خودتان را در قالب قهرمانان کتابها میبینید و مدلهای
رفتاری آنها را به زندگیتان منتقل میکنید .این موضوع به این معنی است که با دنبال
کردن مثالهای یک کتاب خوب انگیزه پیدا کردن عشق و رسیدن پیدا خواهید کرد.

کتابخوانی و جایزه دادن یا پویشهای کتابخوانی
میتواند موثر باشد .یکی از فرهنگهایی که در
بسیاری از کشورها و کموبیش در کشور ما هم
وجود دارد« ،جا گذاشتن کتاب» است؛ اینکه هر
کس کتابی را با نوشته یا یادداشتی در مکانهای
عمومی جا بگذارد تا شخص بداند کتاب را به
عمد برای او گذاشتهایم تا بخواند .شخص دوم
نیز همین شیوه «خواندن و جا گذاشتن» را ادامه
میدهد .همه افراد به کتابخانه مراجعه نمیکنند اما
در اتوبوس و مراکز جمعی تردد دارند و میتوانند
از این کتابها بهره بگیرند.
:بیشترمادرسالنهایانتظارسراغتلفن
همراهمان میرویم ،شاید اگر کتابی دم دستمان
باشد ،آن را ورق بزنیم.در دسترس بودن کتاب
هم میتواند به گسترش کتابخوانی کمک کند.
درست است ،حتی مدتی پیش راننده تاکسی در
ماشین خودش کتابهایی را برای مسافران آماده
میکرد تا در زمانی که منتظر هستند ،بخوانند.
البته جذاب بودن کتابهایی که در این مکانها
تعبیه میشوند و اینکه موضوعات مختلف را
دربربگیرند هم میتواند به فرهنگ کتابخوانی
کمک کند .انگیزه از نیاز بلند میشود و باید
این نیاز در جامعه ایجاد شود که همه بدانند اگر
میخواهند حرفی برای گفتن داشته باشند باید
مطالعه کنند .نمیتوان کسی در حوزهای اظهارنظر
کند اما در آن حوزه مطالعه نکرده باشد .انگیزه
میتواند همین صحبت کردن در جمع باشد؛
اینکه میخواهم صحبت کنم و میخواهم هرجا
رفتم ،همه بگویند چه خوشگفتار هست و چه
خوب صحبت میکند .به همین دلیل باید عادت
به مطالعه را تقویت کنیم.
:آیا کمالگرایی و اینکه برخی افراد
عادت دارند حتما کتاب را تمام کنند ،میتواند
علتی برای کتاب نخواندن باشد؟
کمالگراها مشکالت زیادی مانند کند بودن،
دقت بیش از حد داشتن ،مشکالت مربوط به
وسواسهای فکری و عملی دارند اما مدرکی
بر اینکه کمالگرایی مانعی برای مطالعه است،
وجود ندارد .برعکس کمالگرا با آغاز به خواندن
کتاب ممکن است بقیه کارها را رها و با جدیت
کتاب را تمام کند.

:پس بحث «مکانیسم اجتناب» و
عدم شروع به کتاب خواندن از ترس اینکه
«تا تماماش نکنم ،نمیتوانم کار دیگری انجام
دهم» چه میشود؟
شایدیکیازکوچکترینعواملوعوارضاختالل
کمالگرایی همین موضوع باشد .کمالگرایی
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؟
همانطورکهگفتید،مهمتریننکتهدررفتارکودک
الگو است .فرزندان ما باید کتاب را در دستمان
ببینند تا کتابخوان شوند .شاید یکی از بهترین
انگیزههابرایکتابخوانکردنبزرگساالناینباشد
که اگر میخواهی فرزندت کتابخوان شود ،باید
خودت کتابخوان شوی .اگر کودک ببیند که مادر،
پدر ،برادر و خواهر کتاب میخرند و میخوانند،
خودبهخودیادمیگیردکتاببخواند.بهترینالگو
این است که کتاب خواندن را یاد داد .حاال اگر
به هر دلیلی والدینی کتابخوان نیستند ،بهتر است
فرزند شیوههایی مانند قرار دادن کتابها در خانه
یا ورق زدن کتاب توسط والدین را ببیند .نکته
دیگر اینکه به جای اینکه برای فرزندتان داستان
تعریفکنید،ازرویکتاببرایشداستانبخوانید.
این کار انگیزه خوبی ایجاد میکند و کودک با
خودش میگوید ،کاش روزی برسد که خودم
بتوانم بخوانم .از زمان کودکی برای فرزندتان
کتاب داستان مصور بخرید و از او بخواهید بر
اساس عکسهای مصور برایتان داستان بگوید تا
انگیزهای برای عالقه به کتابخوانی در آینده شود.
نتایجتحقیقاتنشانداده،کودکانیکهوالدینشان
برای آنها کتاب میخوانند ،ذوق و شوق بیشتری
برای مدرسه رفتن دارند.
 :میخواهم اعتراف کنم هیچ وقت
در کودکی دوست نداشتم کتاب هدیه یا
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
تحقیق کرد که چکار میتوان انجام داد تا
کتابها 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 عالقهمندی و فرهنگ
کتاب هدیه دادن تقویت شود .اگر میخواهیم
بچهها کتابخوان شوند نباید سختگیرانه برخورد
کنیم و به خواندن کتابهایی که برای آنها جذاب
نیست ،تاکید کنیم .بهتر است به کودک اجازه
دهیم کتابهایی را که مورد عالقهاش است،
انتخاب کند.

هنگامی که مطالعه میکنید به طور ناخودآگاه روش نوشتاری نویسنده را تقلید میکنید.
همانطور که موسیقیدان جوان تحتتاثیر ژانر خاصی قرار میگیرد ،شیوه نویسندگی شما نیز
تحتتاثیر کتابهایی قرار میگیرد که مطالعه میکنید.
تحقیقات ثابت کرده کسانی که عاشق مطالعه هستند بیشتر ورزش میکنند و با اشتیاقتر از
کسانی هستند که به روشهای دیگری اوقات فراغت خود را میگذرانند .کتابخوانها زمان
بیشتری را در باشگاه میگذرانند بنابراین از سالمت بیشتری برخوردارند.

.8مطالعهبرتواناییهایشنیداریتاثیراتمثبتدارد

باور داشته باشید یا نه ،مطالعه میتواند بر تواناییهای شنیداری تاثیر بگذارد و فهم کلمات
و گرامرهای جدید را آسانتر کند .اگر با صدای بلند مطالعه کنید ،این تاثیر قویتر میشود.

.9مطالعهخالقیتراتقویتمیکند

تصاویر رنگی با متنهای ساده تاثیرات مثبتی بر خالقیت و مهارتهای هنری کودکان میگذارد.
این تاثیر روی جوانان نیز مشهود است.

.10مطالعهازبیماریآلزایمرزودرسجلوگیریمیکند

کسانی که به خواندن کتاب و حل جدول کلمات متقاطع عالقه دارند کمتر مبتال به بیماری
آلزایمر میشوند .مغز هم مانند اعضای دیگر بدن نیاز به ورزش دارد و بهترین ورزش برای
آن مطالعه است.

.11خواندنکتابباصدایبلندروابطشماراباکودکتانتقویتمیکند

روانشناسان اذعان داشتهاند 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 نمیتواند به این اندازه تاثیرگذار باشد.
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شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

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

هنوزنتوانستهایمپسماندهايبیمارستانيرا ساماندهیم
براساس نظر سایت پزشکان بدون مرز ،پسماندهاي بیمارستاني
شاملپسماندهايعفوني،پسماندهايپاتولوژیک،اجسامتیزوبرنده،
مرجان
پسماندهاي دارویي ،پسماندهاي سرطانزا ،پسماندهاي شیمیایي،
یشایایی
پسماندهاي رادیواکتیو ،کپسولهاي حاوي گازهاي پرفشار و
پسماندهاي حاوي فلزات سنگین هستند .پسماندهاي خطرناک و از بین بردن آنها،
یکي از معضالت نگرانکننده و مهمي است که توجه ویژه برنامهریزان و مدیران شهري
را ميطلبد .کارشناسان محیطزیست 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 آیندهنگر دارد .تاکنون اقدامات زیربنایي مهم و اساسي
براي ازبین بردن و نابودکردن پسماندهاي بیمارستاني انجام نگرفته و هنوز شیوههاي
موقت که براي مناطق کوچک کاربرد دارد ،مورداستفاده قرار ميگیرد .پسماندهاي
ویژه طبق قانون مدیریت پسماند ،مصوبه  9خرداد  13۸3شامل چند گروه اصلي است.
مهمترین این گروه پسماندها ،پسماندهاي بیمارستاني بوده که نقش بسزایي در به
خطر انداختن سالمت شهروندان دارد .اصول درست این شیوهها در استانداردهاي
ناظر بر بهداشت محیط و حفاظت محیطزیست از قبیل استاندارد  EPAمربوط
به ایاالت متحده آمریکا و راهنماي  ECمربوط به اتحادیه اروپاست .بیمارستانها
و مراکز درماني با توجه به وظیفه اصلي آنها که حفظ و تامین سالمت شهروندان
است باید مراقب آسیبهاي بهداشتي و زیستمحیطي که به وجود ميآورند ،باشند.
در این استانداردها به آسیبهاي زیستمحیطي پرداخته شده و سازمان جهاني
بهداشت( )WHOدر این زمینه و همچنین آثار بهداشتي آنها در سال  1999میالدي
با انتشار مجموعهاي اقدام به طرح راهنمایيهایي براي تمامي کشورها کرده است.
چنانچه در زمینه دفع پسماندهاي ویژه تصمیمي گرفته ميشود ،نباید مشکالت
مراکز درماني را به مشکالت شهري اضافه کند .براساس طبقهبندي سازمان جهاني
بهداشت ،پسماندهاي بیمارستاني شامل پسماندهاي عفوني ،پاتولوژیک ،اجسام
تیزوبرنده،دارویي،سرطانزا،شیمیایي،رادیواکتیو،کپسولهايحاويگازهايپرفشارو
پسماندهاي حاوي فلزات سنگینهستند.در این زمینهبراساسآماروارقاممنتشرشده،
بیمارستانها و مراکزدرماني بیشترین مقدار پسماندهاي خطرناک را تولید ميکنند.
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 ميشود ،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 سالهاي
اخیر با توجه به رشد فزاینده آن ،شهرهاي بزرگ کشور را دچار بحران کرده است.

پسماند بیمارستانی در همه جا مشکلآفرین است

براساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت ،در صورت تفکیک
مناسب پسماندها ،این پسماندها شامل ۸0درصد پسماند عادي مراکز
درماني 15 ،درصد پسماند پاتولوژیکي و عفوني 1 ،درصد اجسام
تیزوبرنده 3 ،درصد پسماند شیمیایي و دارویي و کمتر از  1درصد
پسماندها مخصوص مواد رادیواکتیو ،کپسولهاي گاز ،دماسنجهاي
جیوهاي شکسته و باتريهاي استفادهشده است.
شیوههاي از بین بردن پسماندها شامل سوزاندن به وسیله زبالهسوز،
ضدعفوني شیمیایي ،عملیات حرارتي مرطوب ،عملیات حرارتي خشک،
استفاده از امواج مایکروویو ،دفن کردن یا انباشتهسازي و بيحرکتسازي
است .بر پایه طرح سازمان جهاني بهداشت ()WHOپسماندهاي عفوني،
پاتولوژیکي و اجسام تیزوبرنده با روشهاي مختلف زبالهسوزي از
بین ميروند و ضدعفوني شیمیایي پسماندها ،روش مایکروویو ،دفن
کردن و تخلیه در فاضالبها براي پسماندهاي سرطانزا ،شیمیایي و
رادیواکتیو انجام نميشود.

همکاری بینبخشی ،اگر باشد

 ۹۳درصد بیمارستانها پسماندها را بیخطر میکنند ،اما...

احمد جنیدی ،مدیر کل دفتر بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت ،درباره وضعیت فعلی پسماندهای بیمارستانی عقیده
دارد« :قانون پسماندهای شهری در سال  ۸3تصویب شد و آییننامه و ضوابط اجرایی برای پسماندهای پزشکی نیز دارد».
وی میافزاید« :بعد از بیخطرسازی ،این پسماندها توسط موسسههایی که از سازمان حفاظت از محیطزیست و وزارت
بهداشت مجوز دارند ،منتقل و امحا میشوند .پسماندهای عفونی در بیشتر بیمارستانهای دولتی در تهران و سایر استانها
داخل بیمارستانها بیخطرسازی میشوند .پسماندهای بیمارستانهای خصوصی نیز با نظارت وزارت بهداشت به همین
طریق بیخطر میشوند ولی شرایط درباره مطبهای کوچک متفاوت بود و در این زمینه با سازمان نظام پزشکی و
معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی مکاتبه شد تا بر این مطبها نظارت شود و از طریق قرارداد با شهرداریها
یا شرکتهایی که مجوز دارند ،نسبت به دفع پسماند اقدام کنند».
همین جاست که اختالف بین شهرداری و وزارت بهداشت نمود پیدا میکند .به نظر وزارتخانه اگر پسماند ویژه
بیخطر شود ،بر اساس قانون ،شهرداریها ،بخشداریها و دهداریها وظیفه دارند این پسماند را مشابه سایر پسماندها
جمعآوری و دفع کنند.
جنیدی درباره نقش شهرداریها در زمینه انتقال و امحای پسماندهای بیمارستانی بیان میکند« :اگر شهرداریها دارای
مجوز از سازمان حفاظت از محیطزیست و وزارت بهداشت باشند ،میتوانند پسماند خطرناک را تحویل بگیرند و به
محلهای بیخطرسازی منتقل کنند .در شهرهای بزرگ نمیتوان هیچ پسماند بیخطرنشدهای را از بیمارستانها خارج
کرد .وظیفه جمعآوری و امحای پسماندی که بیخطر شده برعهده شهرداریهاست».

با همه آنچه گفتیم ،میتوان به نتیجه رسید که مدیریت پسماندهای
بیمارستانی کاری بینبخشی است؛ یعنی فقط وزارت بهداشت و
دانشگاههای علوم پزشکی در این زمینه دخیل نیستند و سازمان
حفاظت از محیطزیست و شهرداریها هم بخشی از کار را
برعهده دارند .هر از گاهی مسووالن بخشهای مختلف از
جمله محیطزیست در استانها و حتی پایتخت در این رابطه
مباحثی را مطرح میکنند .به طور مثال اوایل شهریور امسال
بودکهرضامیرزایی،مدیرکلمحیطزیستاستانمرکزی
به مشکل رسیدگی به وضعیت پسماندهای عادی و
عفونی بیمارستانی در این استان اشاره کرد و گفت:
«اقدامات انجامشده از سوی شهرداری اراک در
مرکز پسماند تاکنون نمود عینی ندارد و فقط ۲
جایگاه برای زبالههای عادی و عفونی ایجاد
شده است .با توجه به خطرات و پیچیدگی
کاردرزمینهپسماندهایعفونی،تنهاراهکار
موثر استفاده از زبالهسوز است که این
موضوعدرقالبقراردادشهرداریاراک
با ماشینسازی و ساخت یک دستگاه
زبالهسوز در حال پیگیری است».

اختالف سازمان مدیریت پسماند و وزارت بهداشت

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 محیطزیست مدام پاسکاری میشود .در رأس این
مثلث ،سازمان حفاظت از محیطزیست قرار دارد که تقریبا بیتاثیرترین 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 .مهمترین چالش هم دقیقا در همین قاعده مثلث رخ میدهد .آنجا که
یکی یعنی وزارت بهداشت بر بیخطر بودن پسماندهای بیمارستانی بعد از اتوکالو کردن (بیخطرسازی) اصرار
میکند و دیگری یعنی شهرداری میگوید این پسماندها بیخطر نیستند و فقط کمخطر هستند و اگر درست امحا
نشوند خطر رشد دوباره میکروارگانیسمها را در خود دارند.

نظر سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران چیز دیگری است .همایون مدنی ،مشاور فنی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
به خبرنگار سالمت ایرنا میگوید« :پسماندهای بیمارستانی باید در بیمارستانها 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 میدهد« :این هزینهها به وزارت بهداشت اعالم شد ،اما وزارت بهداشت با این نظریه که زبالههای بیمارستانی بعد از اتوکالو شدن دیگر
زباله عادی محسوب میشود ،زیر بار پرداخت این هزینه نرفت ،در حالی که این زبالهها بعد از اتوکالو شدن فقط کمخطر میشوند و باز هم پتانسیل
خطرسازی دارند .وقتی این پسماندها در محیط قرار میگیرند ،میتوانند محیط رشد ارگانیسمها را فراهم کنند و اگر اتوکالو اشتباه انجام شده یا دستگاه
کالیبره نباشد ،ارگانیسمها در محیط دوباره رشد کرده و ایجاد خطر میکنند .در نتیجه قرار شد سازمان حفاظت از محیطزیست در این رابطه نظر بدهد».
مدنی تصریح میکند« :سازمان حفاظت از محیطزیست به وزارت بهداشت اعالم کرد که اگر ضوابط رعایت شود ،این زبالهها از پسماند ویژه به عادی
تبدیل میشوند و البته در قانون آمده که این زبالهها باز هم «عادی» محسوب نمیشوند و در واقع جزء تبدیلشده 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 بیمارستانها اعالم شد که این زبالهها عادی هستند و
بیمارستانها نیز گفتند که دیگر قراردادی برای حمل زباله منعقد نکرده و پولی پرداخت نمیکنند .به همین دلیل این طرح اجرایی نشد ».مشاور مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران میافزاید« :این موضوع به یک تعصب برای وزارت بهداشت تبدیل شده که اگر زبالههای بیمارستانی را اتوکالو
میکنند ،دیگر بیخطر میشود.
مشکل این است که در سایت کهریزک دیگر زمینی نداریم که پسماندهای بیمارستانی را دفن کنیم و مجبوریم به سمت زبالهسوز برویم .از طرفی وزارت
بهداشت میگوید زبالهسوز سرطانزاست ،اما این کار در تمام جهان انجام میشود».

ماجرای تصاویر زبالههای بیمارستانی در فضای مجازی

گاهی در فضای مجازی تصاویری از پسماندهای بیمارستانی مشاهده میشود .جنیدی معتقد است این تصاویر مربوط به زبالههایی است که یا بیخطر
شده یا حاصل مطبهای خصوصی هستند.
وی در این رابطه توضیح میدهد« :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 زبالهها را در سطل زباله بریزند و کسی از این زبالهها عکس بگیرد و منتشر کند .همچنین ممکن است
کسی از زبالههای بیخطرشده بیمارستانی عکس بگیرد که هنوز روی سرنگها رد خون وجود دارد ،ولی بیخطر است .البته برای از بین بردن ظاهر
این زبالهها نیز اعالم کردیم که باید پسماندهای بیمارستانی بعد از بیخطرسازی ،خرد شوند تا شکل ظاهری زبالهها نیز از بین برود .البته اینکه این
طرحها تا چه حد توانستهاند تا حد مطلوب اجرا شوند ،اختالف نظر وجود دارد .بسیاری از متخصصان و سازمانهای مردمنهاد عقیده دارند ،این
* پسماند بیمارستانی در اعتباربخشی
اقدامات به صورت کامل اجرا نشده و تاکنون نتوانسته خطر زبالههای بیمارستانی را رفع کند.
در کتاب استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران و در فصل پیشگیری و بهداشت به وضوح به اهمیت توجه
مهمتر از وجود دستگاه بیخطرساز پسماند در بیمارستان ،وجود دستگاه بیخطرساز پسماند متناسب با حجم پسماند تولیدشده در هر بیمارستان
به بهداشت محیط و پسماندهای بیمارستانی اشاره شده است .مدیریت پسماند بیمارستانی به علت اهمیت فراوان آن در
است زیرا ممکن است برخی بیمارستانها دستگاههای بیخطرساز مناسب با حجم پسماند تولیدشده نداشته باشند یا اینکه به صورت سهوی
سنجههای اعتباربخشی دارای فصل جداگانهای است زیرا پتانسیل عفونتزایی و وجود مواد زائد خطرناک ،آنقدر مهم
یا عمدی ،بخشی از این پسماندها بدون بیخطر شدن وارد پسماندهای عادی شوند.
است که بیتوجهی به مدیریت و کنترل آن میتواند در مراحل مختلف اعم از تولید ،ذخیرهسازی ،جمعآوری ،حملونقل
از طرفی ،مشخص نیست چه تعداد از دستگاههای اتوکالو موجود در بیمارستانها کالیبره هستند یا چه تعداد از کاربران این دستگاهها
و دفع نهایی باعث بروز مشکالت فراوانی شود که پیامد آن هم برای محیطزیست و هم برای انسان خطرآفرین خواهد بود.
آموزشهای الزم را دیدند .در شرایطی که دفن این زبالهها حتی بعد از اتوکالو نیز ممکن است باعث بروز مشکالتی شود ،بهتر است
به روشهای نوینتری برای از بین بردن پسماندهای بیمارستانی فکر کرد .هرچند تولید این پسماندها غیرقابلانکار است ،از طرفی
نباید بر بیخطر شدن این نوع از زباله حتی بعد از اتوکالو اصرار کرد و باید به سمت راهحلهای بدون خطر رفت».
انواع پسماندهای بیمارستانی
ستاره خسروانی ،دکترای مدیریت بیمارستانی در گفتوگو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره انواع پسماندهای بیمارستانی میگوید:
«پسماندهای بیمارستانی شامل  4نوع است .بخشی از این پسماندها شامل زبالههای آشپزخانه و ...است که مانند پسماندهای عادی
با آنها رفتار میشود .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 میشود که حاوی ترشحات و
خون ،وسایل پانسمان و ...است .پسماندهای آلوده مطبهای خصوصی که تقریبا نظارتی بر آنها وجود ندارد و از دایره وزارتخانه و شهرداریها
بیرون هستند ،از دغدغههای محیطزیستی برای پسماندهای آلوده پزشکیاند.

نظارت بر دفع پسماندهای بیمارستانی و اتوکالوها

سیستم نظارتی بر دفع پسماندهای بیمارستانی در  3سطح انجام میشود .اولین سطح نظارت در خود بیمارستان اتفاق میافتد؛ 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 میشود و سطح سوم نظارت شامل سنجههای اعتباربخشی است .محسن فرهادی ،معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در این رابطه
توضیح میدهد« :یکی از محورهای مهم اعتباربخشی بیمارستانها ،نمرهدهی به بیمارستان است که بر اساس سنجههای اعتباربخشی انجام میشود.
اگر درجه بیمارستان کم شود ،تمام درآمدهای بیمهای و فرانشیزی که دریافت میکند نیز کاهش مییابد و درنتیجه انگیزه کافی برای تفکیک پسماندها به وجود میآید .البته این
اقدام مشروط به ایجاد سیستمی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری برای جمعآوری پسماندهای بیمارستانی است».
همایون مدنی ،مشاور فنی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این رابطه به خبرنگار سالمت ایرنا میگوید« :یکی از ایرادهایی که میگیریم این است که نظارت بر
اتوکالوها هم با وزارت بهداشت و هم با سازمان حفاظت از محیطزیست است .حاال اگر این دستگاهها 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 نمیتوان به روش خوداظهاری با سالمت مردم بازی کرد».
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گفت و گو با علی آزاد کارشناس مدیریت استراتژیک بدن

سرنوشت وزن را به باور بسپارید
کمبود اعتمادبهنفس یکی
از علل چاق ماندن شناخته
نیلوفر
جامه بزرگی شدهاست؛ عده زیادی از
کارشناسان کاهش وزن در
کالسها یا کتابهای انگیزشی مدام توصیه به
بیان عبارات و تکرار جمالت تاکیدی مانند «من
عالی هستم ،زندگی من فوقالعاده است و من در
حال کاهش وزن هستم »...میکنند .حال سوال ما
این است که چرا بیان این جمالت برای برخیها
کارسازوبرایبرخیدیگربیفایدهاست؟جمالت
و استادانی که توصیه به تکرار آنها میکنند ،کارشان
درست نیست یا طرز بیان و انجام تکالیف از جانب
فرد به درستی انجام نمیشود؟ یا اساس قدرت
تلقین راهی برای کاهش وزن محسوب نمیشود؟
در ادامه علی آزاد ،کارشناس مدیریت استراتژیک
بدن ،محقق و مولف ،درباره اساس رابطه کاهش
وزن با ذهن نکات جالبی بیان میکند.
 :راز کنترل وزن چیست؟
موفقیت «راز» ندارد؛ «راه» دارد که قابلیادگیری
است .هر فردی در زندگیاش دستاوردهایی دارد؛
برای فردی ثروت و برای دیگری تحصیالت و
شغل مناسب مدال افتخار زندگیاش 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«چقدربدشانسم،مردمهرچیزیمیخواهند،
میخورند ،سایزشان تغییری نمیکند ،من آب
میخورم ،چاق میشوم» 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
 3انتخاب داریم:
 .1کاری با مزرعه نداشته باشیم و اجازه دهیم،
هرکس هر چه خواست بکارد؛ یعنی خودمان را
در جریان شنیدن افکار و حرفهای دیگران قرار
دهیم که قطعا تاثیرگذارند.
 .2خودمان بذر یأس و ناامیدی بکاریم.
 .3دست به کار شویم و بذر شادی ،موفقیت و
ثروتمندی بکاریم.
 :یعنی با استفاده از جمالت میتوانیم
به کاهش وزن برسیم؟

میتوانیم به شرط اینکه از راه و روش درست
وارد شویم .ما میخواهیم 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 نمیافتد .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؟
به طور حتم نمیتوان توقع داشت در مدت
کوتاهی به اهداف خود برسید ،باز با کمک مثال
بذر میگویم که برای رشد بذر دستکم 3ماه وقت
الزم است .در بحث عادتسازی قانونی وجود
دارد؛ هر تغییری مضربی از عدد  3است .یعنی
 ،3بعد  ،7بعد  ،21بعد  39روز وقت الزم است
تا عادتها وارد فاز قویتری شوند .تغییر حداقل
 21روز 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 مییابد .در هر
صورتمزرعهذهن،همانداراییاستکهخداوند
وکالت شش دانگ آن را به ما سپرده و هیچکس
جز ما مسوولش نیست و باید به بهترین نحو در
آن کاشت کنیم تا برداشت مناسبی داشتهباشیم
اما برای کاشت مزرعه نیاز داریم زوایای ذهن یا
مزرعه را به درستی بشناسیم.
 :چه اطالعاتی باید در این زمینه
داشته باشیم؟
همانطور که میدانید ذهن از دو بخش ضمیر
ناخودآگاه و خودآگاه تشکیل شده است.ضمیر
خودآگاه  10و ناخودآگاه  90درصد از ذهن را
تشکیل میدهند .زمانی که مطلب جدیدی یاد
میگیریمیافکرمیکنیم،ضمیرخودآگاهفعالاست،
میتواند اطالعات جدید را بپذیرد یا رد کند ،حتی
با یادگیری تکنیکهای تمرکز قادر خواهیم بود
رهبر خودآگاه شویم و به هرآنچه انتخاب میکنیم
فکر کنیم .خودآگاه میتواند احساسات را تحلیل
کند اما قدرت کمی روی باورها و اعتقادات دارد.
در مقابل ناخودآگاه که  90درصد 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 میدهد ،به عنوان
مثال ما برای راه رفتن و منقبض کردن عضالت
و زوایایی که باید داشته باشند ،فکر نمیکنیم

فقط کالم و بیان
عبارات کارساز
نیستند .اساسا
تلقینها چند نوعاند:
تلقینهای کالمی،
فکری ،شنیداری ،دیداری و حتی
نوشتاری .اینکه کدام تلقینها بهتر
است ،به ویژگیهای 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
تلقینها به صورت شنیداری باشند و
کلمات را بیان کنید

در کودکی این مهارت را یاد گرفتهایم و حاال
سپردهایم به ناخودآگاه که خودکار انجام میشود.
 :با این وجود چگونه باید ناخودآگاه
خود را به درستی به کار بگیریم؟
باورنادرستبهاندازهباوردرستبرایشماکارایی
دارد .برای مغز مثبت یا منفی بودن جمالت مهم
نیست و تکرر تاثیرگذارشان میکند .اگر در طول
روز مدام جمالت منفی بگویید و یکباره بگویید:
«من عاشق خودم هستم» ،مسلما ابتدا احساس
بدی پیدا میکنید .موتورهای جستجو ،خودآگاه
مغایرتاینجملهراباجملهقبلیمیفهمند.تصور
کنید ،جملهای جدید را یک بار ادا میکنید ،ضمیر
خودآگاه با توجه به جمالتی که در ناخودآگاه دارد،
آن را قبول یا رد میکند اما اگر جمله را چند بار
تکرارکنید،دیگرخودآگاهقدرتبررسیجمالت
را ندارد و آن را به دست ناخودآگاه میسپارد.
ناخودآگاهی که قدرت تحلیل و قضاوت ندارد،
هرآنچه که از فیلتر خودآگاه گذشته میپذیرد و
درنهایت به باور میرسد.
 :به نظر شما آدمهای چاق ابتدا چاق
بوده و بعد باور به آن را به دست آوردهاند یا
ماجرا برعکس است؟
«تفکر سیستمی» بیان میکند که اگر  Aعلت B
باشد ،احتماال  Bهم باعث تقویت  Aمیشود .بدن
ما نیز دقیقا از تفکر سیستمی برخوردار است؛ یعنی

از انكار تا پذیرش

چرخشي به سوي خوشبختي
دکتر سیدعلی قاسمی
روانشناس تربیتی
عضو هیاتعلمی موسسه ویلیام
ِگلَسِ ر

ما اغلب بر این باوریم خودمان برحق هستیم و آنگونه که
رفتاریاعملميکنیمبسیاربهترازدیگراناست.بنابراینمایلیم
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 ميشود؛ 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 خواستههایمان بگذریم تا
بتوانیم زندگي جدیدي را تجربه کنیم اما تغییر دادن اجباري
دیگران ،نه ممکن است و نه مطلوب .تغییر ناخواسته باعث
بيهویتي ما و طرف مقابلمان ميشود .در واقع ما باید افراد
را آنگونه که هستند ،بپذیریم ،اما چرا دوست داریم دیگران
را تغییر دهیم و چگونه ميتوانیم به این کار خود پایان دهیم؟

چگونگيانتخاب

وقتي دو نفر ارتباطي را با همدیگر آغاز ميکنند هر کدام با
دنیاي مطلوب خاص خودشان وارد زندگي ميشوند .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 ميکنند؛ یعني بخشي
از حافظه ما مربوط ميشود به ذخیره کردن ادراکات بسیار
مهم ،مطلوب و خواستني که ما در لحظات مختلف زندگي
خود آنها را تجربه ميکنیم .همانگونه که سن ما باال ميرود،
ذائقهمان هم تغییر ميکند ،مثال بعضي غذاها را بیشتر دوست
داریم و آنها برایمان مطلوبتر و خواستنيتر ميشوند .بعضي
رفتارها ،باورها و ارزشهاي فرهنگي هم براي ما دلنشینتر
ميشوند و آنها را در دنیاي مطلوب خود قرار ميدهیم .یکي
از مواردی که هر کدام از ما در دنیاي مورد نظر خود داریم
تصویري است که بهتدریج از همسر ایدهآلمان در ذهنمان
ميسازیم ،مثال فرض کنید ما افراد مختلفي را در اطراف
خود ميبینیم و از هر کدام ویژگيهاي مطلوبي ميگیریم.
بنابراین بهتدریج آنها را بیشتر ميکنیم و به صورت یک
تصویر از همسر ایدهآل خود در دنیاي مطلوبمان نگهداري

افراد بعد از اینکه باور به چاق بودن را پذیرفتهاند،
با بیان این جمله که «من چاق هستم و به سختی
وزن کم میکنم» ،باور را تقویت میکنند .این
باور گاهی طوری تقویت میشود که رژیم ،دارو
و حتی عمل جراحی برای کاهش وزن جز در
موارد موقت تاثیری نمیگذارند .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 میدهند که به ندرت خالف آن
را ثابت میکنند.
 :این باورها چگونه شکل میگیرند؟
باورها همان جمالتی هستند که از دهان ما خارج
میشوند،پسمهماستکهمدامجمالترازیرنظر
داشته باشیم .حدیثی از امام علی(ع) که میفرمایند:
«حتی به شوخی هم دروغ نگویید» ،تاکید بر این
مصداق است که ذهن دروغ را باور میکند .حاال
باید بدانیم که تلقینها چه قدرتی دارند؟
 :این موضوع که تلقین واقعا در زندگی
تاثیر دارد ،چقدر علمی است؟
باید بدانید تلقینها به خودیخود قدرتی ندارند،
مگر اینکه با باور همراه باشند .فیلمی در فضای
اجتماعیمنتشرشدکهمیتوانیدبهراحتیباجستجو
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 حالیکه صدای چکچک خون
را با آب شبیهسازی کردند .درنهایت زندانی به طور
واقعی مرد .این قدرت تلقین است که دنیا دوباره به
این سو حرکت میکند .قدرت تلقین زمانی کشف
شد که دکتر امیل کوئه ،داروساز مشهور فرانسوی،
با بیماری که با شکایت از بیتاثیر 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 میشد ،او
متوجه شد فرزندش طی روز تحت تاثیر سرزنش
صبحگاهی است ،طوریکه گویا هیپنوتیزم شده
باشد .دکتر طی تحقیقاتی متوجه شد انسانها 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 تمرکز.2قانون
اثر متضاد  .3قانون اثر احساس عاطفی
:اینقانونهابرایچهوضعشدهبودند؟

قانون توجه و تمرکز میگوید زمانی که مغز مدت
زیادیرویموضوعیمتمرکزشود،بهتدریججنبه
واقعی پیدا میکند ،عادت و باور میشود .قانون
دوم میگوید ،اگر در خیال خود ببینید که قادر
به انجام کاری نیستید ،با تالش بیشتر موفقیت
کمتری به دست میآورید( .افکار منفی  +تالش
بیشتر=موفقیت کمتر)قانون سوم نیز بیان میکند،
تلقینبایدازرویاشتیاقبااحساساتعاطفیدرونی
همراه با تصاویر ذهنی همراه باشد .اگر هدفتان
الغری است باید همراه با احساس و تصویز ذهنی
باشد .بررسی کنید عبارات تاکیدی شما طی روز
چگونه بیان میشوند؟ 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
میکند ،برگرفته از قوانین هیپنوتیزمدرمانی است.
 :چگونه میتوان تلقین را باور کرد؟
برای بیان آن باید به قدری با اعتمادبهنفس و
محکم بیان کنید که نتیجه آن را روی فیزیک بدن
خودتان ببینید .آثار فیزیکی به واسطه تلقین در اثر
باور اتفاق میافتند؛ 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 .میخواهم یک جمله طالیی برای افرادی که
نمیتوانند قدرت تلقین را باور کنند ،بگویم« :برد
ازآن قدرتمندان نیست ،بلکه ازآن کسانیاست که
برد را باور دارند» .مشکلی افرادی که که نمیتوانند
قدرت تلقین را درک کنند این است که نپذیرفتهاند
که «ما هرآنچه را میبینیم که به آن باور داریم».
:پسبایدطبققوانینگفتهشدههرآنچه
را میخواهیم تلقین کنیم؟
منظوراز هر آنچه ،چه میزان است؛ تلقینها باید
کوتاه باشند ،گاهی افراد پاراگراف میگویند ،این
تلقینها برای مغز سردرگمی ایجاد میکند .برای
مثال خود امیلکوئه میگفت« :من هر روز بهتر و
بهتر میشوم» .این جمله کلیدی بود و احساس
خوب را به بیشتر آدمها میداد .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
دورهها که مدرس مدام فریاد میزند« :ما خیلی
باحالیم ،ما خیلی خوبیم» ،حال برخی افراد را نهتنها
خوب ،بلکه بد هم میکند.

افرادي که بر سر اختالفات خود مذاکره
ميکنند در زندگي زناشویي موفقیت بیشتري
خواهند داشت زیرا ما هنگام مذاکره بخشي
از خواستههاي خود را از دست ميدهیم تا به
بخش دیگري از آنها برسیم

ميکنیم .در واقع هر شخص با توجه به اطالعات مختلفي
که دریافت ميکند در ذهن خود از طرف مقابل تصویري
ميسازد و در واقعیت هم همیشه دنبال او است اما نکته
مهم اینکه توجه داشته باشیم ما نميتوانیم فردي را بیابیم که
دقیقا مطابق دنیاي مطلوب ما در ذهنمان باشد.

ناهماهنگي با دنياي مطلوب

بعد از انتخاب و شروع رابطه کمکم زنوشوهر توجه خود
را به بخشي از رفتارهاي طرف مقابل خود ميدهند که با
دنیاي مطلوبشان هماهنگ نیست .به این ترتیب زماني که فرد
به بخشي از رفتارهاي طرف مقابل و ویژگيهاي او توجه
ميکند و آن را مطابق با سالیق خود نميبیند ،احساس ناکامي
ميکند .همین موضوع باعث ميشود به فکر تغییر دادن طرف
مقابل بیفتد؛ یعني افراد بعد از تمرکز بر تفاوتها و اختالفها
تالش ميکنند به روشهای مختلف آنها را تغییر بدهند اما
نکته قابلتوجه این است که آنها توجه نميکنند هر فرد
کلیت پیوسته و یکپارچهاي است؛ یعني مانند قطرهاي از آب
یا قطعهاي از موسیقي است و کلیتي دارد که فرازوفرودهاي
آن کنار یکدیگر معنا پیدا ميکنند .اگر بخشي از موسیقي را
حذف کنیم یکنواختي ،انسجام و هماهنگي آن از بین ميرود.
بنابراین توجه داشته باشیم که آدمها جزیي از کل یکپارچه
هستند ،مانند قطعهاي از موسیقي که فرازوفرودها و زیر و
بمهاي بسیاری دارد .گاهي هم ما نتهایي را که مایل نیستیم
بشنویم به دلخواه در وجود دیگري حذف ميکنیم اما این
موضوع را نادیده ميگیریم که شکلگیري شخصیت طرف
مقابل تابع فرهنگي بوده که آن شخص در آن رشد کرده
بنابراین یکدفعه نميتواند هویت خودش را نادیده بگیرد.

تالش براي تغيير ديگري

همسران هر چقدر تالش کنند همدیگر را تغییر بدهند ،فقط
به رابطه خود آسیب ميزنند و تصویر هر کدام از دو طرف
که شروع به کنترل دیگري کند ،تخریب ميشود؛ 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
دیگريتخریبکردهایم.تخریبچهرهمادرنظرطرفمقابل
باعث ميشود عشق و عالقهاي که بینمان بوده بهتدریج 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 ميشود و
این چرخه معیوب ادامه پیدا خواهد کرد .این چرخه مانند
یک گلوله برفي که در سرازیري ميافتد ،هر چقدر بیشتر
پیش ميرود ،بزرگتر و مخربتر ميشود .منشاء تمام این
رفتارهاي مخرب هم انکار این واقعیت است که افراد در
فرهنگهاي مختلف و در خانوادههاي مختلف با تربیتهاي
مختلفي رشد کردهاند و باورها و رسوم در افراد متفاوت
است .وقتي ما ميخواهیم به زور دیگران را تغییر دهیم،
در واقع سعي در تخریب بخشي از هماهنگیهاي هویت
و شخصیتشان داریم .این انکار واقعیت باعث ميشود
دست به رفتارهاي مخرب بزنیم.

پذيرش تفاوتها

اگر دو طرف به جاي انکار واقعیت ،تفاوتهاي قابلپذیرش
و کمتر معنادار را بپذیرند و بدانند مهم این است که آنها
باید در اصول ،ارکان ،باورها و ارزشها 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
ریزهکاريهاي دیگر ميتوان با هم توافق و مذاکره کرد .وقتي
دو نفر بتوانند تفاوتهاي همدیگر را بپذیرند و باور داشته
باشند که قرار نیست طرف مقابلشان مطابق میل آنها فکر
یا رفتار کند موفقیت بیشتري هم حاصل ميکنند چون اگر
قرار بود اینگونه باشد دیگر تفاوت و تمایزي بین افراد باقي
نميماند و همه مانند همدیگر بودند که در واقع چنین چیزي
امکانپذیر نیست .هنگامي که واقعیت را همانگونه که هست
ميپذیریم ،باور ميکنیم به ما کمک ميشود تا خواستهها و

انتظاراتفرعيخودرابهنفعزندگيمشترکمانتعدیلکنیم.

مذاكره و گفتوگو

افرادي که بر سر اختالفات خود مذاکره ميکنند در زندگي
زناشویي موفقیت بیشتري خواهند داشت زیرا ما هنگام
مذاکره بخشي از خواستههاي خود را از دست ميدهیم تا
به بخش دیگري از آنها برسیم .به این ترتیب افراد از تعاملي
که با هم دارند شاد میشوند و حس خوبي خواهند داشت.
هرچند ممکن است آنها به تمام آنچه ميخواهند نرسند،
یاد ميگیرند خواستههاي زندگي زناشویيشان را مقدم بر
خواستههاي خود قرار دهند و دنبال بالندگي و رشد بیشتر
خود و رابطهشان هستند .زمانی که زن وشوهر ميخواهند
با همدیگر مذاکره داشته باشند باید بدانند گاهی مجبور
ميشوند از خواستههاي 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 نميگذارند .در واقع ميتوان گفت اولویت با
خواستههاي زندگي مشترک است که هر دو طرف در مورد
آن به توافق ميرسند.

كنترل دروني

وقتيطرفمقابلکاريخالفمیلماانجامميدهد،بهگونهاي
که براي ما آزاردهنده است ميتوانیم حتما او را آگاه کنیم و
بخواهیم دربارهاش فکر کند و نظرش را بگوید .به این ترتیب
به جاي کنترل دیگران به کنترل خودمان ميپردازیم .توجه
داشته باشیم ما نميتوانیم فکر ،ذهن ،باورها و ارزشهاي
دیگران را طبق میل خود تغییر دهیم اما هنگام اختالفات

ميتوانیم با کنترل دروني خود و همچنین خویشتنداري
به طرف مقابل اطالعات شفاف و روشني بدهیم ،همچنین
در مورد اقداماتي که حاضریم در مورد بهتر شدن رابطهمان
انجام دهیم .او هم ميتواند با توجه به خواستههاي 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 ميتوانیم امیدوار باشیم
هر چه بیشتر از زندگي مشترک بگذرد رابطه پختهتر و
بالندهتر ميشود؛ آنچه که معموال خالف آن اتفاق ميافتد؛
یعني اگر دو طرف از انکار به پذیرش نرسند نميتوانند
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
کنترلگرایانهدیگرانمانندسرزنش،توهین،نقنق،تهدید،قهر،
طعنه و ...چقدر خود ما را آزار ميدهد بیشتر هم ميتوانیم
متوجه شویم که اینگونه رفتارهاي ما با طرف مقابلمان تا
چه اندازه ميتواند هم او را آزار دهد و هم باعث تخریب
رابطهمان شود .هر کدام از این رفتارها باعث ميشود 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 مطلوبشان خیلي متفاوت
شود دیگر نميتوان کاري از پیش برد.
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محیط زیست
قاب سبز

عكسبفرستيد

كامنتبگذاريد

يادداشتبنويسيد

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

دیدگاه سبز

چرا نباید آب را انتقال دهیم؟

هرکه توانسته زندگیاش را فروخته و رفته /دولت به داد مردم
نرسد ،آب خوردن هم باقی نمیماند
کشاورزان و نمایندگانشان از مصائب کمآبی در سیستان میگویند.
منطقهای که چرخ اقتصاد آن بر محور کشاورزی میگردد و
مسیرهای درآمدی دیگری هم ندارد.

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

این روزها بحثهای داغی بر سر انتقال آب از مناطقی
کهواجدمیزانیازمنابعآبیهستندبهمناطقخشکتری
مانند یزد ،همه جا در محافل مدیریتی کشور و بین
ساکنان این نواحی شنیده میشود اما آیا واقعا چاره
محمددرویش کار انتقال آب است؟
کاهش ظرفیتهای آبی یزد و میزان و نحوه استفاده از آن
کویرشناس و
فعال محیط
حاکی از بحران شدید آب در این منطقه است و برداشت
زیست
بیرویه آب در این استان ،بحران جدی برای یزد پدید
آورده است .صنایع آبخواه ،مصرف چشمگیر آب در بخش کشاورزی و
عدم صرفهجویی مطلوب توسط مردم ،تنها بخشی از عوامل ایجادکننده این
بحرانهستند.
موضوع این است که تزریق آب ،انگیزه صرفهجویی را از بین میبرد .به همین
دلیل،گامنخستبایدتالشدرجهتکاهشجدیمصرفآبباشد.براساس
آمارها،هرایرانیروزانهحدود 260تا 300لیترآبمصرفمیکند،درحالیکه
اینمیزاندراتریشکهباالترینمیزانمصرفسرانهآبدردسترساروپارادارد،
روزانهبهطورمیانگین 126لیترودرکشورلهستانباسرانهمصرفپایینتر98،
لیتر است .در مقایسه آمار و ارقام تنها به این نتیجه میرسیم که در هیچکدام از
کشورهایاروپاییمانندایران،شاهدچنینحیفومیلیدرآبشربنیستیم.
وضعیتمصرفآبدربخشکشاورزیحتیاسفناکترازآبشرباست.در
بخشکشاورزیدرمصرفآبضایعاتماحدود 6برابرمیزانمطلوباست؛
یعنی بیش از  27/6میلیارد مترمکعب آب به جای تبدیل شدن به غذا و حضور
در سفرههای ایرانیان ،به ضایعات تبدیل میشود .این عدد یعنی ساالنه بیش از
 3برابر آب شرب  80میلیون ایرانی در بخش کشاورزی حیف و میل میشود.
مصرفآبدربخشصنعتنیزقابلدفاعنیست.بهطورمثال،درفرایندتبدیل
آهنبهفوالددرهرساعتهزارمترمکعبآبشیرینمصرفمیشود،درحالی
کهگروهیتحقیقاتیدانشگاهصنعتیشریفبهاینعلمدستیافتندکهباایجاد
تحولدرفناوریاینصنعت،حجمآبمصرفیرابهتنها10مترمکعببرسانند
اما هزینه  3میلیون دالری به سامان رسیدن این طرح ،در قبال آب ارزان با یارانه
دولتی،سببشدفوالدمبارکهآنرانپذیردوتااینلحظهروندقبلیخودراادامه
دهد.تردیدی نیست که ما مخالف صنعت ،کشاورزی و جمعیت نیستیم ،اما
صنعت پرآبخواه در تضاد با محیطزیست و بهتبع زندگی بشری ،زیستبوم ما
را تهدید میکند و این مشکل با تزریق آب بیشتر به جای حل شدن ،چند برابر

میشود چراکه ایجادکننده ظرفیت مجازی غیرواقعی در حوزه آب میشویم.
درمورد صنعت فوالد نیز باید گفت ،هرچند بنابر اسناد بهدستآمده از سازمان
حفاظت از محیطزیست ،احداث صنعت فوالد در اصفهان با البیگریهای
متتعددی به جای هرمزگان به این استان واگذار شد ،این استان نیز اکنون با
مشکالت عدیده زیستمحیطی جدی و غیرقابلجبرانی نشأت گرفته از
فعالیت همین صنعت مواجه شده است .چرا از تجربه تلخ اصفهان درس
نمیگیریم؟
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 زیستبوم
نمیتوانیمبهوضعیتیپایداردرتوسعهبرسیم.یزدبهدلیلشرایطاقلیمیخاص،
چشماندازهایبیابانی،تمدنغنی،بناهایارزشمندتاریخی،سازههایخشتی
و...میتواندصندوقارزیجهانباشد.تاکیدبرایجاداشتغالمضاعفوکسب

ارزشافزودهازطریقصنعتکهلزومآنانتقالآباستباتوجهبهظرفیتیزد
در صنعت گردشگری هیچ توجیهی ندارد.
برایرسیدنبهتوسعهپایداریکهمحیطزیستمانراتخریبنکند،بهانتقالآب
نیاز نداریم .از وجبوجب این دیار میتوانیم انرژی خورشیدی تولید کنیم و
با دادن انرژی به شرق ،آب بگیریم و مشکل کمبود آبمان را برطرف کنیم .اگر
راندمانآبیاریرابه 60درصدمنطقهبرسانیم،ازمیزانآبهدرشدهوضایعاتی
بکاهیم ،وضعیت مصرف آب را در صنعت به حد قابلقبولی برسانیم ،مصرف
آب را در فضای سبز مدیریت کنیم و دهها و صدها اگر دیگر ،نهتنها به انتقال
آببهمناطقدچاربحرانکشورنیازنداریم،بلکهازصرفهزینهگزافیکهقرار
است به این کار اختصاص یابد نیز جلوگیری میشود .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.

یاد سبز

اینانلو ،صدای طبیعت ایران
قدر دانشان باشیم.

با گسترش شهرنشینی چه بر سر طبیعت می آوریم.

کمترکسیاستکهخاطرهایازصدایگرممرحوممحمدعلی
اینانلودرمستندهاییکهازصداوسیماپخشمیشدوباعشق و
دلبستگی از طبیعت زیبای ایران صحبت میکرد ،نداشته باشد.
او را درواقع باید شاخصترین چهره رسانهای طبیعتدوستان
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 میشناسند ،اما نکته بارز
شخصیت او این بود که تجربه و مشاهدات و توصیههای خود
از  20سال طبیعتگردی در ایران را در قالب مقاالت متعدد
و ساعتها فیلم مستند به مردم ارائه داد .در  20سال4 ،میلیون
کیلومتر را در ایران پیمود و از مبتکران کالسهای آموزش
اکوتوریسم در ایران بود.
محمدعلی اینانلو در دوم فروردین  1326در روستای
عصمتآباد بویین زهرا متولد شد .وی را قدیمیترین مفسر و
گزارشگر والیبال در ایران دانستهاند ،اما حیطه کارش محدود
به تفسیر و گزارش فوتبال نماند و در کارنامه حرفهای او مجری
تلویزیون ،بازیگر ،صداپیشه ،روزنامهنگار و از همه مهمتر
مستندساز طبیعت هم ثبت شده است.
وی در  42سال فعالیت مطبوعاتی خود ،عالوه بر نگارش
مقاالت متعدد ،سردبیری مجله ایرانشناسی «گردش» ،مجله
ایرانشناسی سیلکرود به زبان انگلیسی ،شکار و طبیعت ،مجله
جهانگردان و مجله طبیعت را برعهده داشت.
اینانلو در مصاحبهای با روزنامه جام جم  18تیر  1387درباره مستندهای
خود میگوید « :ساخت فیلم مستند در ارتباط با طبیعت رویه مشکلی

سنگ مزار محمدعلی اینانلو؛ الهام گرفته شده از طبیعت

دارد زیرا زمان زیادی میطلبد و برعکس سایر مستندها باید تابع طبیعت
باشید .در طبیعت زمانی که میخواهید 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 نمیتوانید
پاییز را جلو بیندازید .باید صبرکنید تا پاییز از راه برسد .تابع ماه
و روز و سال هستید .شما میخواهید مستندی خوب در ارتباط
با دریاچه الر تهیه کنید .خوشبختانه پریروز آنجا بودم .دریاچه
الر اکنون خشک ،بیآب و علف و بیصفاست .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 برنامههایش به نام «گردش» ادامه میدهد:
« گردش برنامه صرفا تخصصی گردشگری است .از همان ابتدا
انتظار داشتیم مخاطبمان متخصصان و دستاندرکاران باشند.
بعدها دیدم جوانها پیگیر برنامه هستند زیرا در آنجا دریچهای
به رویشان باز کردم؛ انتخاب شغل آینده جوانها فقط این نیست
که روی دکتری و مهندسی مانور دهند ،اگر در زمینه گردشگری
خوب تحصیل کنند ،میتوانند شغل پرهیجانی را برای خود
تدارک دیده و پول دربیاورند .االن میبینیم خیلی از جوانها به
این حرفه عالقهمند شدهاند».
اینانلو با ایدههای بزرگی که هنوز به ثمر نرسیده بود ،زود از
میان طبیعتدوستان رفت ،اما میراثی که بر جا گذاشت با همه
کجفهمیهایی که از آن شد ،راه اکوتوریسم را در آینده ایران باز
کرد .مستندهای اینانلو تا امروز و بیشک تا سالهای آینده از بهترین
مستندهایی است که از طبیعت ایران ساخته شده است.
او در  12دی  1394در بیمارستان آتیه تهران براثر سکته قلبی جان سپرد
و در زادگاهش ،عصمت آباد بویین زهرا ،به خاک سپرده شد.

خاطره سبز

خاطره ناتوانی آدمها را خاک کنید

این کتاب برای استفاده ساده و آسان عموم عالقهمندان به طبیعت و
محیطزیست است .مولف :مهندس مجید اسکندری
ناشر :انتشارات ایرانشناسی

کوهستانجایغریبیاست.همشما
را به خود میکشد و هم میترساند.
همدلفریبوزیبا،همترسناکاست.
بسیاریازاتفاقاتیکهمنباآنهاروبرو
شدهام و حاال خاطرهای از آن برایم
باقیمانده،درکوهستانشکلگرفته.
سیدنادر
هیچکس نمیتواند بگوید طبیعت
صادقیراد
رفتارشناس
را دوست دارد ،بدون آنکه روزی از
حیوانات
سرباالییهایکوهستانباالرفتهواز
آن باال جهان زیر پایش را دیده باشد .کوهستان خاصه در
کشوریکوهستانیمانندایرانچهرهغالبطبیعتاست.
گاهیچنانچهرهقهاریداردکهآدمیزادجزتسلیمچارهای
پیدانمیکند.باکوهستانبایدمهربانبود.
آن روز ما در مسیر الوند مشغول باال رفتن بودیم .طبیعت
زیبای منطقه ما را به خود میکشید و دانستن مسیر و چم
و خم آن روزمان را شیرینتر میکرد .میدانستیم کجا باید
آرامبرویموکجاتندتربرویموازکجابایدباالبرویموکجا
بایددوربزنیم.آنروزراهزیادیرفتهبودیموکمکمداشتیم
به انتهای مسیر نزدیک میشدیم .در مسیر به باریکهای
رسیدیم که باید تکتک از آن عبور میکردیم .درهمانندی
بود با عرض نهچندان زیاد ،اما عمیق که طبیعت خود پلی
صخرهای روی آن ساخته بود 7-8 .قدم که برمیداشتی
آن طرف بودی و دره را رد کرده بودی .هیچکدام از ما

بیتجربه نبود و علیالقاعده باید میتوانست بدون نگاه
کردن به پایین از روی دره عمیق عبور کند .در اینگونه
موارد باید استوار قدم بردارید .هر لغزش و تردید و ترسی
میتواندمنجربهحادثهایتلخشود.داشتیمیکییکیعبور
میکردیم که چشمم به یکی از همراهان افتاد .باید توقف
میکردیم .او درست مقابل دره از رفتن بازایستاده بود و
با وحشت به پایین نگاه میکرد .با کمی دقت ،میدیدید
عرق به چهرهاش نشسته و بدنش لرزش خفیفی دارد .آن
پلکوچکانگارتاابدیترفتهبودودوستماننمیتوانست
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
کمتجربهمرتکبشوند،تمسخرفرددرماندهوبهشوخی
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 قابلجبران نباشد .بارها گفتهایم کوهنوردی
ورزشیبسیاراخالقمدارومتکیبرکارتیمیاست.فجایع
کوهستان معموال زمانی رخ میدهند که اخالقمداری
و تیممحوری در صعودهای دشوار فراموش میشود و
قدرت بدنی حرف اول و آخر را میزند.
بههرحال،چنددقیقهایکهگذشت،روشنشدرفیقمان
پای رفتن ندارد .روز به انتها نزدیک میشد و کمکم

خستگی را احساس میکردیم .باید تصمیم میگرفتیم.
قرار شد برگردیم و دره را از پایین دور بزنیم .این یعنی
دستکم  2ساعت کوهپیمایی اضافی در تاریک و
روشن هوا ،با بدنی که روز را در کوهستان گذرانده
بود .چارهای نبود ،همگی شروع به پایین رفتن کردیم،
 2ساعتی گذشت تا آن چند قدمی که میتوانستیم دره
کوچکعمیقراپشتسربگذاریمطیشدوبهآنطرف

رسیدیم .دوستمان سخت معذب بود و سعی میکرد
با هزار زبان از ما عذرخواهی کند ،اما همه میدانستیم
که همراهی شرط اول همنوردی است و مهمتر از آن
میدانستیمدرآیندهکهاورادیدیمنبایدکلمهایازضعف
آن روز به زبان بیاوریم .او باز هم همراه ما به کوهستان
آمد ،اما خاطره پاهای لرزانی که آن چند قدم یاریاش
نکرده بود برای همیشه نیست و خاک شده بود.
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فرزنـــدپـروری
فـیـــزیــولوژی
دارو و فــنـاوری
سـالمـت جـنسی
پـوستـــرسالمت

دربارهمقاربتدردناک(دیسپارونیا)

دردی که زناشويی
را مختل میکند

طـال باز هم حالل
مشکالت شد()22

وقتی پای هورمون در
میان است!()21

وسواس در کودکی
()20

مغز ،اپیژنتیک و نسل
نفرينشده
()19

دیسپارونیایامقاربتدردناکاصوالعارضهایاستکهزنانراگرفتارمیکند،اماگاهی
درمردانهمرخمیدهد.دراغلبمواردعللمقاربتدردناک،حتیکهاگرمدتها
طولکشیدهباشد،قابلبرطرفکردنهستند،اماممکناستپسازاینکهعلتاولیهبیماری
برطرفشد،فردباتوجهبهتجربیاتقبلیهمچناناحساسدردکند.مقاربتدردناکعارضه
شایعیاستوتایکپنجمزنانزمانیدرطولزندگیشانممکناستدچارآنشوند.در
اغلبموارددیسپارونیایکعلتجسمیاولیهوجودداردوبایدپیشازآنکهاینعارضهرابه
عواملروانینسبتداد،آنرابرطرفکرد)23(...

دکتر سیداحمد
رئیسالسادات
دبیر انجمن طب فیزیکی و
توانبخشی ایران

درباره «ازونتراپی»
درباره آثار ازون در بیماریهای مختلف اسکلتی
از جمله آرتروز زانو و دیسک کمر مطالعات
و شواهد علمی کافی وجود ندارد .آنچه به
اثبات رسیده استفاده بجا و محدود این گاز در
مبتالیان آرتروز خفیف تا متوسط است ،بهویژه
در افرادی که درمان دارویی و فیزیکی نتیجه
مطلوبی برایشان نداشته ،میتواند در کوتاهمدت
از درد و سفتی مفاصل بکاهد .طب فیزیکی و
توانبخشی رشته تخصصی پزشکی بالینی است
که فرد بعد از گذراندن دوره پزشکی عمومی
وارد مرحله دستیاری شده و بعد از  ۴سال
فارغالتحصیل میشود .همچنین هدف از این
رشته پیشگیری ،تشخیص ،درمان و توانبخشی
درحوزهبیماریهایاسکلتیـعضالنیوکمک
به بیماران قلبی -عروقی و ریوی است .طب
فیزیکی و توانبخشی شامل روشهای مختلف
فیزیکی ،دستی ،سرما ـ گرما ،لیزر ،دارودرمانی،
تزریقاتو...است.همچنینطبالکترودیاگنوز،
طبیاستکهنوارعصبوعضلهبرایتشخیص
و بررسی و پاسخ به درمان بیماری اسکلتی،
عصبی ،عضالنی به کار میرود.یکی از مهمترین
مشکالت در حوزه طب فیزیک و توانبخشی،
ناشناختهبودنپتانسیلهاوقابلیتهایاینرشته
توسط مردم و برخی پزشکان است .همچنین
عدمحمایتمناسب،نبودپوششبیمهای،کمبود
تخت بستری و تناقضات آییننامهای مربوط به
نحوهارائهخدماتتوانبخشیبهاینموضوعدامن
زده است.ازون از ترکیب  ۳اتم اکسیژن تشکیل
شده که در غلظت باال اثر اکسیدکنندگی دارد
و برای گندزدایی استفاده میشود و در غلظت
پایین به عنوان آنتیاکسیدان عمل میکند و در
کاهش التهاب و بهبود جریان خون و سیستم
ایمنی نقش دارد.آثار ازونتراپی در بیماریهای
مختلف از جمله آرتروز زانو ،آسیبرباطها و
دیسک کمری مورد پژوهش قرار گرفته اما
مطالعات و شواهد علمی کافی برای برخی از
آنهاوجودندارد.البتهدرمانمیتواندسببارتقای
عملکرد و بهبود کیفیت زندگی در آنها شود.
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درمانگاه زنان

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

 10نکتهای که زنان باید در مورد بیماری قلبی بدانند

قلب زنان نیاز به توجه دارد
مردان و زنان از لحاظ
ترجمه :علی اغلب عوامل خطرساز
نیکویی
برای بیماری قلبی شامل
کلسترول باال ،کمی فعالیت
بدنی ،فشارخون باال و سیگار کشیدن تفاوتی
با هم ندارند اما برخی تفاوتهای 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  2برابر بیشتر در
طول  6سال پس از حمله قلبی اول ممکن است
دچار حمله قلبی دوم شوند و به اندازه مردان
پس از جراحی بایپس یا آنژیوپالستی بهبود
پیدا نمیکنند .همچنین زنان نسبت به مردان
 10سال دیرتر دچار بیماری قلبی میشوند.
چگونه میتوان این تفاوتها را توضیح داد؟
شروع دیررس بیماری قلبی در زنان احتماال ناشی
ازآثارمحافظتیاستروژنها(هورمونهایجنسی
زنانه) تولیدشده در تخمدانهاست که تا زمان
یائسگی ادامه دارد اما از آنجایی که زنان بعدها
دچار بیماری قلبی میشوند ،با احتمال بیشتری
ممکناستبیماریهایهمراهماننددیابتباعث
ایجاداختاللدردرمانوبهبودزنانازبیماریقلبی
شود .زنان همچنین دارای قلب و عروق کرونر
(عروق تغذیهکننده قلب) کوچکتری هستند،
که به نوبه خود ممکن است انجام جراحی قلب
را مشکلتر کند و کارایی برخی تکنیکهای
استاندارد تشخیصی مانند آنژیوگرافی عروق
کرونریرانیزکاهشدهد.آنژیوگرافیبراییافتن
پالکهای مملو از کلسترول که درون رگهای
خونی برجسته میشوند و باعث انسداد این
شریانها میشوند ،شیوه خوبی است .پالکهای
شریانیمعموالدرمرداناینگونهتشکیلمیشوند
امادرزنانپالکهایچربیممکناستبهصورتی
یکنواخت در طول دیوارههای شریانها تشکیل
شوند و داخل رگ برجستگی نداشته باشند،
در نتیجه در آنژیوگرافی معموال تشخیص داده
نشوند .حمالت قلبی در مردان معموال ناشی از
پالکهای شریانی است که باعث میشود
پارگی پالکهای
میشود
در محل پالک لختهای
لختهای تشکیل شده و جریان
خون در شریان متوقف شود .زنان با احتمال
بیشترینسبتبهمردانممکناستدچاربیماری
عروق کوچک (میکروواسکولر) باشند؛ به این
شاخههای ریز و میکروسکوپی شریانهای
معنا شاخههای
شریانهای
(شریانهای تغذیهکننده
کرونری (شریانهای
تغذیهکننده قلب) تنگ و
باریک شوند .این رگهای
رگهای میکروسکوپی که
آنقدر کوچک هستند که با آنژیوگرافی دیده
نمیشوند ،عضله قلب را تغذیه میکنند
نمیشوند،
میکنند و آن را
میدارند .حتی هنگامی که شریانهای
سالم نگه میدارند.
شریانهای
اصلی کرونری باز هستند ،بیماری رگهای
رگهای
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
تفاوتقلبهایزنانوقلبهایمردان،چگونگی
پیرشدن این اندام و چگونگی پاسخ آن به رژیم
غذایی ،ورزش ،استرس و سایر تاثیرات مشخص
شود.
پژوهشهای مداومی در این موارد درحال انجام
است ،بنابراین خودتان را به روز نگهدارید.

این  10نکته 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( HDLزیر 50میلیگرم در دسیلیتر)
نسبت به میزان باالی کلسترول «بد» یا LDL
برای زنان خطرناکتر است ،در حالی که در
مردان میزان باالی کلسترول بد مهمترین عامل
خطرساز مربوط به چربی خون در دچار شدن
به بیماری قلبی است .میزان چربی تریگلیسرید
(باالی  150میلیگرم در دسیلیتر) نیز برای قلب
زنان خطرساز است ،بهخصوص در زنانی که
دور کمر آنها  89سانتیمتر یا بیشتر است .میزان
کل کلسترول اهمیت کمتری نسبت به شاخصی
دارد که از تقسیم کردن کلسترول کل بر کلسترول
 HDLبه دست میآید .نسبت مطلوب در زنان
 3/2است .خطر بیماری قلبی در زنان به میزان
کلسترول غیر  HDLآنها (کلسترول کل منهای
 )HDLهم بستگی دارد ،این عدد باید کمتر از
 130میلیگرم در دسیلیتر باشد.
چهکار باید کرد؟ هر  5سال یکبار چربیخون
ناشتایتان را اندازه بگیرید .اگر میزان کلسترولتان
باالباشد،اولبایدتغییراتشیوهزندگی-ورزش،
سیگار نکشیدن ،کنترل وزن و رژیم غذایی مغذی
که حاوی مقدار زیادی سبزی ،میوه و غالت
سبوسدارباشد-راموردتوجهقراردهید.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.
دهد التهاب هم در ایجاد
شواهد موجود نشان می
میدهد
هایشریانیمسدودکنندهنقشدارد.امروزه
پالک
پالکهای
ای که در
به پروتئین واکنشی ( )CRP-Cماده
مادهای
بدن در پاسخ به عفونت و التهاب ایجاد میشود،
میشود،
توجه زیادی شده است .اکنون یک آزمایش برای
تعیینالتهابرگهایخونیوجودداردکهCRP
با حساسیت باال یا  hsCRPنامیده میشود.
میشود.
بررسیها نشان دادهاند
بررسیها
دادهاند زنانی که  hsCRPباال
دارند ،با احتمال دو برابر بیشتر نسبت به افرادی
کلسترول بد یا  LDLباال دارند ،به علت حمله

قلبی یا سکته مغزی فوت میکنند .زنانی که میزان
کلسترول  LDLآنها طبیعی است ،اما hsCRP
آنها باالست ،در معرض خطر بیشتر حمله قلبی
نسبت به افرادی هستند که  LDLباال و hsCRP
پایینی دارند.
در نتیجه چنین یافتههایی ،آزمایش hsCRP
در حال حاضر اغلب برای تخمین زدن احتمال
حمله قلبی به کار میرود.
چهکاربایدکرد؟زنانسالمبدونعواملخطرساز
برای بیماری قلب ،نیازی به انجام دادن آزمایش
 hsCRPندارند .همچنین زنان در معرض خطر
باالیبیماریقلبیکهازقلبتحتدرمانهستند،
هم الزم نیست این آزمایش را انجام دهند .با
اینحال اگر میزان کلسترول شما طبیعی است،
اما سایر عوامل خطرساز برای بیماری قلبی مانند
فشارخون باال یا سابقه خانوادگی بیماری قلبی را
دارید ،آزمایش  hsCRPممکن است به عنوان
شاخصی برای کمک به تصمیمگیری برای دادن
یا ندادن دارو به شما به کار رود.
کنترل فشارخون
فشارخون باال هم در زنان و هم در مدران
به سلولهای پوشاننده جدار داخلی رگهای
کرونری آسیب میرسانند و زمینه را برای ایجاد
التهاب و ایجاد پالک چربی فراهم میکنند .میزان
مطلوب فشارخون کمتر از  120روی  80میلیمتر
جیوه است .زنان تا سن 55سالگی نسبت به مردان
با احتمال کمتری دچار فشارخون باال میشوند؛
اما پس از آن ،فشارخون زنان به طور معمول
با سرعت بیشتری نسبت به مردان افزایش پیدا
میکند و تا  70سالگی حدود  80درصد زنان
فشارخون باال دارند.
چهکار 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 140روی 90میلیمتر جیوه
یا باالتر برسد ،پزشکتان ممکن است برایتان دارو،
معموال یک داروی ادرارآور تیازیدی ،تجویز کند.
نیاز به ورزش
بیش از  50سال پژوهش نشان داده هر چه شما از
لحاظ جسمی فعالتر
فعالتر باشید ،خطر ابتال به بیماری
قلبی در شما کاهش مییابد.
مییابد .در یک بررسی
در زنان پس از سن یائسگی در خطر بیماری
قلبی -عروقی ،زنانی که آمادگی بدنی داشتند
(میتوانستند با سرعت  8کیلومتر 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 مرگومیر
به این علت داشتند.
ورزش باعث تشدید بسیاری از تغییرات
شریانهای کرونر میشود،
مفید در قلب و شریانهای
از جمله افزایش فعالیت آنتیاکسیدان
(ضداکسیداسیون) و بهبود کارد آندوتلیوم
(سلولهایی که پوشش درونی رگها را
(سلولهایی
میدهند).ورزشمیتواندمیزان
تشکیلمیدهند).
 HDLراباالببردومیزانتریگلیسرید
خون را پایین بیاورد؛ یعنی تغییراتی که
بهخصوص
بهخصوص برای سالمت قلب زنان
اهمیت دارند .ورزش همچنین
به تسکین استرس روانی -یک
عامل خطرساز برای فشارخون
باالوبنابراینمشکالتقلبی-کمک
میکند.
میکند.
چهکار
چهکار باید کرد؟ ورزش کردن -پس
ازسیگارنکشیدن-احتماالمهمترینعامل
منفردی است که خطر ابتال به بیماری قلبی
را کاهش میدهد.
میدهد.
ها در عالئم
تفاوتها
تفاوت
همزنانوهممردانممکناستدچارآنژین
صدری شوند که نشانه کالسیک بیماری
قلبیاستوباعثدردقفسهسینه،عرقسرد
کردن ،احساس تهوع و سایر عالئم میشود
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
استرسیاحینانجامکارهایمعمولروزانه
رخمیدهند.
میدهند.زنانهمچنینبااحتمالبیشتری
ممکن است دچار «آنژین پرینزمتال» شوند
که هنگام استراحت (معموال در شب) رخ
میدهد و ناشی از اسپاسم یا تنگشدن
میدهد
شریان کرونر است .هم در مردان و هم
در زنان ،احساس درد یا فشار در قفسهسینه
اولین نشانه حمله قلبی است؛ درد بازو ،درد
شانه و عرق کردن نیز شایع است و در هر

دو جنس رخ میدهد اما زنان با احتمال بیشتری
ممکناستازخستگی،تهوع،کمردرد،سرگیجه
و تپش قلب شکایت کنند .یک بررسی نشان داد
 84درصد زنان ( 76درصد مردان) پیش از بروز
حمله قلبی عالئم پیشینی (پرودرومال) عالئم
اولیه هشداردهنده اولیه مربوط به بیماری قلبی
(درد قفسهسینه ،بازو ،تنگ نفس و خستگی) را
در طول یک سال پیش از اولین حمله قلبی را
از خود بروز دادهاند.

میدهند .میزان این کاهشها به نوع و مقدار
استاتین مصرفی بستگی دارد .استاتینها برای
افرادی که بهرغم تغییرات شیوه زندگی میزان
کلسترول خون آنها باال میماند ،یک گزینه
درمانی است اما این داروها برای هر کسی
ضروری نیستند و ممکن است باعث عوارض
جانبی ناراحتکنندهای -بهخصوص دردهای
عضالنی -و در موارد نادری مشکالت کبدی
شوند .گرچه نشان داده شده این داروها خطر

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 نمیخوابیدند ،در طول یک دوره  10ساله نشان داد آنها نسبت به زنانی که به
طور متوسط  8ساعت در شبانهروز میخوابیدند 30 ،درصد بیشتر در معرض بیماری
قلبی بودند.خواب ناکافی همچنین با رسوب کلسیم در عروق کرونری قلب که یک
بخش تشکیلدهنده پالک تصلب شرائین ،است ،ارتباط دارد.
یک خطر قلبی-عروقی دیگر یک مشکل تنفسی مختلکننده خواب به نام «قطع تنفس
حین خواب» ( )sleep apneaاست که میزان چند شاخص التهابی در خون (شامل
 ،CRPاینترلوکین  ،6فاکتور نکروز تومور -آلفا و دیگر شاخصها) درنتیجه خواب
ناکافی افزایش مییابد.
چهکار باید کرد؟ سعی کنید  7تا  8ساعت در شب بخوابید .اگر خواب شما به طور
مزمن مختل شده یا ناکافی است یا اغلب حین روز احساس خوابآلودگی میکنید ،با
پزشک عمومیتان در این مورد مشورت کنید.

ارزیابی خطر

کارشناسان برای سالهای بسیار برای ارزیابی خطر ابتال به بیماری قلبی به دادههای
به دست آمده از یک بررسی مشهور به نام «بررسی قلب فرامینگهام» اتکا میکردند
که خطر دچار شدن به حمله قلبی را  10سال آینده با در نظر گرفتن سن ،جنسیت،
سیگار کشیدن ،میزان کلسترول و فشارخون تخمین میزند .یک معیار اندازهگیری به
نام «نمره خطر رینولدز» که عالوه بر اینها ،اندازهگیری با حساسیت باالی  CRPخون
یا  hsCRPو سابقه خانوادگی را نیز در نظر میگیرد ،بهخصوص در مورد حمالت
قلبی در زنان ،توانایی پیشبینی 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 ردههای با خطر باالتر یا پایینتر طبقهبندی دوباره شدند.
چه کار باید کرد؟ پس از محاسبه نمره خطر حمله قلبی برحسب مدل فرامینگهامwww.،
 .health.harvard.edu/heartriskاگر میزان خطر شما در حد متوسط –  5تا 20
درصد بود -انجام آزمایش  hsCRPرا در نظر داشته باشید ،سپس موقعیتتان را با
مدل جدید رینولدز  .www.reynoldsriskscore.orgارزیابی دوباره کنید.
یک بررسی درمورد زنان میانسال
که هر شب بیش از  5ساعت
نمیخوابیدند ،در طول یک دوره
 10ساله نشان داد آنها نسبت به
زنانی که به طور متوسط  8ساعت در
شبانهروز میخوابیدند 30 ،درصد
بیشتر در معرض بیماری قلبی بودند

افسردگی و قلب
پیوندهای میان روان و قلب را به سختی میتوان به
صورتکمیبیانکرد،امااغلبکارشناسانسالمت
توافق دارند عوامل روانی ممکن است در خطر
بیماری قلبی دخیل باشند .یکی از قابلتوجهترین
این عوامل برای زنان افسردگی است .در «بررسی
سالمت پرستاران» که سالهاست 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
مانندفشارخونباال،کلسترولباال،سیگارکشیدن،
چاقی و تحرک جسمی ناکافی در نظر گرفته شده
بود .ققط افسردگی نیست که خطر بیماری قلبی را
میافزاید ،حمله قلبی هم باعث افسردگی میشود
که خود این افسردگی به نوبه خود خطر حمله
قلبی دوم را افزایش خواهدداد.
یک تاثیر افسردگی این است که باعث میشود
زن در مراقبت خودش – از لحاظ ورزش کردن،
اجتناب از سیگار ،داشتن رژیم غذایی مناسب و
مصرف داروها -سهلانگاری کند .سازوکارهای
زیستی مستقیمی نیز در این رابطه وجود دارند ،از
جملهافزایشپاسخهایالتهابیولختهشدنخون.
چه باید کرد؟ اگر از لحاظ عاطفی دوره سختی را
میگذرانید ،سالمت قلبتان یکی از دالیل بسیاری
است که باید رفتن نزد متخصص بهداشت روانی
را در نظر داشته باشید .از پزشک خانوادهتان
بخواهید شما را به متخصص مناسب معرفی کند.
داروهایی که ممکن است به آنها نیاز داشته
باشید یا نداشته باشید
داروهای گروه استاتینها درمان انتخابی برای
بهبود میزان کلسترول خون هستند .این داروها
میزان کلسترول بد ( )LDLرا کاهش میدهند،
اندکی میزان کلسترول خوب ( )HDLرا باال
میبرند و اندکی میزان تریگلیسریدها را کاهش

مشکالت قلبی-عروقی (از جمله حمالت قلبی
مرگبار) را در زنانی که قبال دچار بیماری قلبی
بودهاند ،کاهش میدهند ،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 میدهند نیز ممکن است
در برخی شرایط مناسب باشند.
چهکار باید کرد؟ با پزشکتان صحبت کنید.
اگر تریگلیسرید و  LDLباال دارید ،یک
گروه دارویی به نام مشتقات اسید فیبریک مانند
جمفیبروزیل ممکن است به شما کمک کند.
اگر میزان  HDLیا کلسترول خوبتان پایین
است ،یک گزینه درمانی استفاده از داروی
نیاسین است که هم  HDLرا باال میبرد و هم
 LDLو تریگلیسرید را کاهش میدهد .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

بوده است .نشان داده شده مصرف روزانه
آسپیرین خطر اولین حمله قلبی را در مردان
کاهش میدهد اما «بررسی سالمت زنان» در
آمریکا نتوانست نتایج مشابهی را در مورد زنان به
دست دهد .مصرف روزانه آسپیرین به پیشگیری
از سکتههای مغزی ناشی از نرسیدن خون به
مغز (شایعترین نوع سکته مغزی) کمک کرد
و تا حدودی در پیشگیری از حمالت قلبی
میان زنان  65ساله و باالتر موثر بود اما در
زنان زیر  65سال ،مصرف روزانه آسپیرین
نسبت به دارونما اثر بیشتری در پیشگیری از
حمالت قلبی نداشت .روشن است که آسپیرین
دارویی معجزهآسا و کامال بدون عارضه هم
نیست .خونریزی گوارشی و سکته مغزی ناشی
از خونریزی در رگهای مغز جزو خطرات
مصرف منظم آسپیرین هستند.
چهکار باید کرد؟ با پزشکتان در مورد خطرات
و منافع مصرف آسپیرین مشورت کنید .به یاد
داشته باشید شیوه زندگی سالم میتواند در
پیشگیری از سکته مغزی و حمله قلبی بسیار
موثرتر از آسپیرین باشد.
بهبود تشخیص
شیوه استاندارد برای ارزیابی عالئم قلبی گرفتن
الکتروکاردیوگرام یا همان نوار قلب حین
استراحت و روی تردمیل (تست استرس) است و
ممکناستدرمرحلهبعدیآنژیوگرافیرگهای
کرونری (سرخرگهای تغذیهکننده قلب) انجام
شود.آنژیوگرافییکشیوهتصویربرداریبااشعه
ایکس است که پس از فرستادن سوند یا لوله
باریکی درون رگهای کرونری قلب و تزریق
ماده حاجب ،میتواند هر نوع انسداد این رگها
را نشان دهد اما نوار قلب ممکن است نتواند
بیماری قلبی را در زنان تشخیص دهد و حتی
آنژیوگرافی نیز همانطور که قبال گفتیم ممکن
است در تشخیص ناتوان بماند.
چهکار باید کرد؟ تست هستهای تحت استرس
(تزریق ماده رادیواکتیو درحالیکه بیمار روی
تردمیل در حال فعالیت است و عکسبرداری
از قلب) و اکوکاردیوگرافی تحت استرس
(تصویربرداری از قلب با امواج مافوق صوت
حین فعالیت بیمار روی تردمیل) نسبت به
الکتروکاردیوگرافییانوارقلبمطمئنترهستند
و بسیاری از مراکز تخصصی این آزمایشها را
انجام میدهند .همچنین برخی زنان ممکن است
نیاز به دو تست دیگر داشته باشند؛ سونوگرافی
داخل عروقی که تصاویر سطح مقطع دیوارههای
شریانمیگیردو«بررسیهایمیزانذخیرهجریان
خون کرونری» که در آنها میزان افزایش خون در
این رگها در پاسخ به افزایش تقاضا اندازهگیری
میشود .این دو تست میتوانند نشان دهند آیا
رگهای ذرهبینی در قلب مقدار کافی خون به
ماهیچهقلبمیرسانندیانه.هردویاینتستها
ممکن است حین آنژیوگرافی انجام شود.
آخرین کالم
اگر عالئم نگرانکنندهای دارید ،آن را با پزشکتان
در میان بگذارید و پیش متخصصی بروید که به
حرف شما گوش میدهد و نگرانیهای شما را
جدی میگیرد .حتی ممکن است در یک مرکز
تخصصی قلب بتوانید پزشکی را که متخصص
سالمت قلب زنان است را پیدا کنید.
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جدول اهداف پیشگیری بیماری قلبی برای زنان

عوامل خطرساز

اهداف

کلسترول تام زیر

 200میلیگرم در دسیلیتر

کلسترول LDL

زیر  100میلیگرم در دسیلیتر

کلسترول HDL
تریگلیسریدها

کلسترول تام منهای HDL
(کلسترول بدون )HDL
فشارخون

شاخص توده بدنی ()BMI

دور کمر (از سطح ناف اندازهگیری
میشود)
ورزش (با شدت متوسط ،مانند
پیادهروی تند)
مصرف سدیم (نمک)

باالی  50میلیگرم در دسیلیتر
زیر  150میلیگرم در دسیلیتر

زیر  130میلیگرم در دسیلیتر
زیر  120روی 80
18/5تا 24/9

 88/9سانتیمتر یا کمتر
 30دقیقه در روز
کمتر از 2/3گرم در روز (حدود یک قاشق
چایخوری نمک)

ژنتیک 19

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

واقعیتهایی درباره مغز

سرانهباالیمصرف
سمومدرکشاورزی

مغز،اپیژنتیکونسلنفرینشده
دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب

صدها سال است که بشر معتقد است هر فردی
نهتنهامشخصاتفیزیکیومشخصاتصورت
راازاجدادخودبهارثمیبرد،بلکهخوشبختی
و بدبختی را نیز به همانگونه به ارث میبرد.
این عقیده که ما نفرین فامیلی را به ارث میبریم
همیشه در تاریخ اسطورهشناسی انسان نقش
مهمی داشته .در چند ساله اخیر ،روانشناسان
با استفاده از روشهای علمی شروع به بررسی
نقش صدمات تاریخی به اجداد ما کردهاند و
اینکه این صدمات چگونه میتواند اثر منفی
بر نسلهای بعدی داشته باشد؟ این پژوهشها
شامل بررسی فرزندان بردههای آمریکایی
آفریقاییتبار ،نسلهای بعدی جانباختگان
حمله اتمی هیروشیما ،فرزندان نسلکشی در
روواندا و همچنین فرزندان کشتهشدگان حمله
 ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱در آمریکا بوده است.
یکی از برجستهترین پژوهشگران در زمینه
«وراثت صدمات از نسلی به نسل بعدی»،
خانم «ماریا بریوهارت» از دانشگاه نیومکزیکو
آمریکاست .او از اعضای قبیله «الکوتا» ،یکی از
قبایل سرخپوستان آمریکاست .پژوهش او روی
«کشتارقبیلهالکوتا»درسال ۱۸۹۰میالدیتوسط
ارتش آمریکا و آثار آن روی نسلهای بعدی
در این قبیله است .نتایج پژوهشهای او نشان
داده به دلیل همان کشتار ،حتی تا امروز ،میزان
افسردگی ،خودآزاریهای رفتاری و خشم در
افراد قبیله دیده میشود .حتی میزان سکتههای
مغزی و قلبی بهرغم رسیدگیهای بهداشتی،
هنوز  2برابر افراد دیگر در آمریکاست .میزان
خودکشی هم به همین میزان باالتر است.
پروفسور «جوی دیگروی» از دانشگاه ایالتی
پورتلند ،در کتاب خود (نشانگان بردگی
بعد از صدمات post traumatic slave
 )syndromeتاریخچه بردگی آمریکاییان

آفریقاییتبار را که  ۳۳۹سال تحت شکنجهها و
تجاوز قرار گرفته بودند بررسی کرده است .به
عقیدهاو،بااینصدماتهیچوقترفتاردرستیاز
طرف جامعه صورت نگرفته و همچنان تا امروز
و ناخودآگاه آثار آن باقی مانده است .بهعنوان مثال
حتی در جوامع سیاهپوستان ،رنگ سیاه پوست
نمایانگر ارزش پایینتر اجتماعی است .مادران
به موفقیتهای کودکان خود توجهی ندارند و
کودکان را تشویق نمیکنند چون در گذشته،
بردههایباهوشتروباقابلیتتر،زودترازخانواده
جدا میشدند و فروش میرفتند.
چراچنیناستوحتیصدهاسالبعدازصدمات
و آزارها ،نسلهای بعدی دچار اختالالت روانی
و جسمی بیشتر هستند؟
هنگامی که کشتار ،گرسنگی و آزارهای جسمی و
روانی رخ میدهد ،فقط روی روح و رفتار فرد
اثرنمیکند،بلکهباعثتغییراتعمیقسلولهای
بدن میشود .این صدمات باعث تغییر کدهای

ژنتیکی نمیشود ،بلکه باالتر از آن باعث تغییر
مولکولهایی میشود که عملکرد و بیان ژنها را
کنترلمیکنند.اینسیستمکنترلژنها«،اپیژنتیک
 » epigeneticنامیده میشود.
آثار صدمات گذشته روی اپیژنتیک ،اولین بار
در کودکان هلندی گزارش شد که در سالهای
 ۱۹۴۴تا  ۱۹۴۵میالدی به علت محاصره رژیم
نازی آلمانها ،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 بیماریهای قلب
و عروق شدند.
اپیژنتیک چگونه عمل میکند؟ گروهی از
مولکولهای «متیل  »methylهنگامی که روی
ژنهامینشینند،باعثمهاربعضیژنهامیشوند.
دراینکودکاناسترسباعثکمبود«مولکولهای
«متیل» شده و ژنهای بیماریزا را فعالتر کرده و
منجر به بیماریهای مختلف شده است .با اینکه
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گفتوگو با روانشناسان و
شب در
روزمشق
بهانههای
اما و اگر
کودک
جهانی
به
روانپزشكان کودک و نوجوان

مراقبهایزندگی
مهارت
کودکت
به جای مشق شب

باش

مصرف روزانه

هوا و تاثیر آنها بر سالمت
انسان آسپیرین
البرزو...
هرمزگان،خراسانشمالی،
هـوا
آلودگی
خطرناک
رویشجوانههای
قاتل
خاموش
سودمند؟
یا
امیددرحاشیهشهر
گفتوگو با دکتر حسین
بابازاده مقدم ،مدیرعامل
«موسسه خیریه زندگی
خوب»

مادر دچار استرس گرسنگی شده بود ،کاهش
«متیلها» در کودک هم باعث بیماری شد.
آثاراپیژنتیکفقطمحدودبهمولکولهای«متیل»
نمیشود ،بلکه میتواند اجزای کروموزومها
(کروماتین) ،پروتتینهایی که کروموزومها به
دور آن میپیچند (هیستونها) و تولید هر نوع
پروتئینی را تحت تاثیر قرار دهد.
بروس مک ایون از دانشگاه راکفلر نیویورک،
تغییرات اپیژنتیک را در اثر فقر ،اعتیاد و
خشونتهای خانوادگی بررسی کرده است.
نتایج پژوهشهای او نشان داده استرس باعث
تشدید ترشح هورمون کورتیزول از غدد
فوقکلیه میشود .این هورمون سپس باعث
اختالل عملکرد منطقه هیپوکامپ (مسوول
حافظه کوتاهمدت در مغز) میشود و این افراد
دچار فراموشی و رفتارهای غیرطبیعی میشوند.
کورتیزول همچنین روی ناحیه آمیگداال (منطقه
درک ترس در مغز) اثر میکند و این افراد دچار

ترس و اضطراب دائم میشوند .پژوهشگران
دانشگاه دوک در کارولینای شمالی نشان دادهاند
استرس مزمن و قرار گرفتن مقابل صداهای
شدید و خشونتهای متعدد باعث ازدیاد اتصال
مولکولهای«متیل»بهژنانتقالدهندهسروتونین
میشود و این افراد دچار افسردگی و واکنشهای
غیرطبیعی جنگ و گریز میشوند.
آیا این تغییرات اپیژنتیکی به نسلهای بعدی
منتقل میشود؟
مایکل اسکینر از دانشگاه دولتی واشنگتن،
گزارش کرده تغییرات اپیژنتیکی در گیاهان،
حشرات ،پرندگان ،جوندگان و انسان دیده شده
است .در جوندگان ،این تغییرات در  ۱۰نسل
بعدی و در گیاهان در صدها نسل بعد هم
باقی میماند.
در یک پژوهش ،اسکینر چند جنین حیوانات
جوندهرادرمعرضسمهایمحیطی(بیپیآمواد
پالستیکی ،د.د.ت که نوعی حشرهکش است و
سوخت موتور جت) قرار داد و این جوندگان
به علت این سموم دچار تغییرات اپیژنتیک و
درنتیجه نواقص مادرزادی شدند .جالب اینکه
 ۴نسل متوالی همان جوندگان ،در حالی که
در معرض هیچ سمی قرار نگرفته بودند هنوز
همان نقصها و بیماریها را نشان دادند .این
مشاهده نشان داد تغییرات اپیژنتیکی میتواند
برای نسلها باقی بماند.
پژوهشهای بروس مک ایون نشان داده هر چه
شدت خشونت در مورد کودکان بیشتر باشد،
تغییرات اپیژنتیک روی هیپوکامپ ،آمیگدال و
حتی لوب پیشانی (محل عملکردهای شناختی
مغز) شدیدتر خواهد بود و فرد را در بزرگسالی
مستعد بیماریهای مختلف مغزی میکند و این
مسالهحتیمیتواندبهنسلهایبعدیمنتقلشود.
به گفته مک ایون ،اگرچه ما نمیتوانیم ساعت
را به عقب برگردانیم و تغییرات اپیژنتیک را
متوقف کنیم ،با انعطافپذیری و برخورد درست
و جلوگیری از خشونتها و صدمات به کودکان
میتوانیم از تغییرات بیشتر اپیژنتیک و صدمه
بیشتر به نسلهای بعدی جلوگیری کنیم.

در حال حاضر
دکتر
توحیدفرمسعود حدود  2۸۸نوع
عضو هیات علمی سم مختلف
دانشگاهشهید
توسطکشاورزان
بهشتی
کشور مصرف
میشود که حدود  ۹۵درصد آنها
وارداتی هستند .آفات و بیماریهای
گیاهی علیه محصوالت کشاورزی،
تا  ۳۰درصد محصوالت را از بین
میبرند ولی با توجه به ساختار سنتی
کشاورزی کشور استفاده وسیع از
سموم علیه آفات در شرایط فعلی
اجتنابناپذیر است .سرانه سموم
مصرفی در ایران حدود  ۴۰۰گرم و
در اروپا تنها  ۷۰گرم 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
قویتر و خطرناکتر در بروز
بیماریهایمختلفبهویژهسرطانها
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
بهآبوخاکومحیطزیستزندگی
هزاران گونه مختلف مثل پرندگان و
ماهیها و بهویژه حشراتی از جمله
پروانهها و زنبورهای عسل نیز در
معرض تهدید قرار میگیرند.
سموم شیمیایی با تاثیر بر سیستم
عصبی حشرات به انقراض بسیاری
از گونهها و کاهش شدید جمعیت
حشرات دیگر منجر شده و متاسفانه
تحقیقات انجامشده بیانگر شباهت
سیستمعصبیانسانبهحشراتاست
که تحت تاثیر سموم شیمیایی قرار
میگیرد که در واقع در کاهش سطح
تحملوشیوعروزافزونبیماریهای
عصبی و روانی در جامعه نیز کامال
محسوس است..
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دارند ...صفحه13
مناسبتروزجهانیتخممرغ
به

تخممرغ،
درخواست قادر میزباني
دوچرخهسوار ایران
بهترین
چقدر؟!
چراو
از مسووالن

صفحه20-21

ازدوچرخهسواري
خجالت نكشید

بیشک یکی از قدیمیترین خوراکهای بشر در
طول تاریخ تخممرغ است .جالب است بدانید این
ماده غذایی مفید و پرخاصیت حتی قبل از اینکه
ما پا به این عرصه خاکی بگذاریم ،وجود داشته
است .در حقیقت ،تخممرغ نقش بسیار گرانبها و
هر سال تا حرف از آلوده بودن هوا و داشتن
ارزشمندی در مراحل اولیه توسعه انسانی دارد
آسمان آبي و پاك ميشود ،خیليها یاد دوچرخه
و این تاثیرات شگفتانگیز و قابلتوجه تا امروز
و دوچرخهسواري ميافتند ...صفحه 6
ادامه پیدا کرده است ...صفحه24

اعطایجایزهنوبلپزشکی
پژوهشگرانمنصور
گفتوگوبادکتر
سرطان
به

جایزهنوبل
آرایش2018
پزشکی
لوازم
نصیریکاشانیاستادمرکز
تحقیقاتبیماریهایپوست
دانشگاهعلومپزشکیتهران

بااصالت بخرید

آرشیو سالمت

صفحههای  27 ،16 ،12 ،7و 31

جایزهنوبلپزشکیسال2018میالدیبرایکشف
معالجاتسرطانپیشرفتهپوستکهمیتواند
موادآمریکا
آلیسوناز
میپی
جیمز
پروفسور
باشدبه
مرگبار
دهدوجود
نشان
انجامشده
بررسیهای
گرفت.
عطرهایتعلق
هونجوازژاپن
تاسوکو
پروفسور
وجود
غیرمجاز
آرایشیو
درلوازم
وشیمیایی
ترکیباین
اعطاکننده
سوئدبه
گفته
های
عنوانشود
باعثمی
علومازآنها
آکادمیمدام
کهاستفاده
بهدارد
انقالبیدر
اینآنها
درمانی
ایمنی
باعثتوانددر
اتفاقمی
شوندو
شیوهبدن
جایزه،جذب
مضر
کشفیاتی
پژوهشگربه
ایندو
سرطان
درمان
صفحه31
کند...
متعددیایجاد
شد.های
عارضه
بلندمدت
مهمدستپیداکردهاندکه...صفحه3

هزینه اشرتاک هفتهنامه «سالمت» ( 48شامره در سال) 240,000
تومان است.

برای دریافت هفتگی «سالمت» (بعد از کرس  10درصد تخفیف)،
مبلغ  220هزار تومان در وجه نرشیه «سالمت» به شامره كارت
 6274-1211-4007-5714بانک اقتصاد نوین واریز
منایید.
شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به همراه نام و نشانی و
کدپستی ده رقمی به تلفن  26 10 79 76اعالم 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  97است.

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

امورمشترکین26151485:

بیش از  345 000جلد تاکنون منترش شده است
پرتیراژترینکتابسالمتوپزشکیدرطولتاریخطبدرایران

تلفنسفارش26151485:
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شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

راهنمایی برای والدینی که کودک وسواسی دارند

وسواس در کودکی
دکتر هانیه زایررضایی
روانشناس کودک و نوجوان

وسواس یک اختالل آزاردهنده است که
زندگی برخی کودکان را تحتالشعاع قرار
میدهد .وسواسهای فکری تصاویر ذهنی و
افکار تکرارشوندهای هستند که ناخواسته به
ذهن کودک وارد میشوند و بهرغم تالش او
برای رها شدن از آنها ،با سماجت همان جا
باقی میمانند و او را میترسانند .وسواسهای
عملی هم رفتارهای تکراری هستند که کودک
در پاسخ به این افکار انجام میدهد تا به
این وسیله از اضطراب و دلهره نجات یابد.
البته همیشه هم اینطور نیست که رابطه
میان وسواس و اجبار مشاهدهشده ،واضح
باشد ،مثال ممکن است کودکی فکر کند
اگر همیشه با پای راست راه رفتن را آغاز
نکند ،کسی را که دوست دارد ،میمیرد.
وسواس در کودکان به اشکال پیچیدهای بروز
میکند بنابراین آشنایی والدین با عالئم وسواس
در کودک میتواند به تشخیص زودتر و اقدام
سریعتر برای درمان کمک کند .در ادامه با
نشانههای وسواس در کودکان آشنا میشوید.

افکار وسواسی در کودکان اغلب
چه محتوایی دارد؟

کودکان معموال درباره رخ دادن اتفاق بد و ناگوار
افکار وسواسی پیدا میکنند .تکرار کردن کلمات
یا عبارات ،مرتب کردن اشیاء به روش خاص
مانند مرتب کردن لباسها به ترتیب رنگ ،تمیز
کردن بیش از حد ،بررسی کردنهای تکراری،
شستن مرتب دستها ،کندن مو یا پوست ،انبار
کردن بیدلیل وسایل و اشیاء و مقاومت در برابر
دور انداختن آنها و نگرانی مفرط از آسیبزدن
به خود یا دیگران ،افکار وسواسی دیگری هستند
که ذهن کودک را اشغال میکنند .اغلب کودکان
وسواسی به مرور به این باور میرسند که اگر
این افکار را رها کنند بالیی سرشان میآید و
آنچه که آنها را تا به حال مصون نگه داشته،
وجود همین افکار و تکرار آنها بوده بنابراین
با وجود آزاردهنده و وقتگیر بودن این افکار،
آنها را نگه میدارند.

چه کودکانی بیشتر در معرض خطر
هستند؟

کودکانی که در محیطهای پرتنش زندگی
میکنند ،مثال در معرض دعواهای
خانوادگی هستند یا والدین سختگیر با
سطح توقع باال دارند ،بیشتر در معرض
وسواسی شدن هستند .کودکانی که دچار
مصیبتهایبزرگمثلوقوعسیلوزلزلهیا
از دست دادن والدینشان شده یا با تغییرات
مهمی مثل مهاجرت مواجه میشوند نیز
ممکن است دچار وسواس شوند .وراثت
و نابهنجاری کارکرد
رد سیستم عصبی را نیز
در بروز این اختالل در کودکان
ان دخیل
دانستهاند ،به طوری که اگر والدین کودکی
دچار وسواس باشند ۴ ،تا  ۸درصد احتمال دارد
که این اختالل را به فرزندشان انتقال دهند.

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

چگونه به وجود وسواس در
فرزندمان شک کنیم؟

کودکانی که دچار وسواس میشوند معموال
رفتاری را تکرار میکنند حتی اگر تکرار آن
رفتار به آنها آسیب بزند یا بسیار وقتگیر
باشد ،مثال کودکی که وسواس تمیزی دارد
ممکن است ساعتها دستش را بشوید تا جایی
که دستش دچار التهاب و سوزش شود اما
همچنان این کار را تکرار میکند.

وسواس در کودکان باید به سرعت
شناسایی و درمان شود

وسواس ،به عزتنفس و خودباوری کودک
آسیب میزند و کار به جایی میرسد که به
مرور ،خانواده و اطرافیان ،کودک وسواسی را به
عنوان یک فرد مزاحم و آزاردهنده میشناسند.
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 مرحلهای
از رشد خود مهارتهای متفاوتی به دست
آورد ،تمام وقت و انرژیاش را صرف افکار
و اعمال وسواسیاش کرده است.
عالوه بر این ،وسواس باعث ایجاد ترس،
استرس ،خواب ناکافی ،افسردگی ،احساس
خجالت و شرمندگی ،بیقراری ،مشکالت
اجتماعی ،میل به تنها بودن ،کندی در انجام
تکالیف و درنتیجه افت تحصیلی میشود.

کودک وسواسی در بسیاری از مکانهایی
که کودکان دیگر مشغول تجربهاندوزی و
بازی هستند ،احساس بیقراری و ناراحتی
میکند و طبعا از بسیاری از تجربیات محروم
میشود یا توسط همساالن خود مورد تمسخر
قرار میگیرد.

از دست والدین چه کاری
برمیآید؟

اولین و مهمترین نکتهای که والدین باید به
آن توجه داشته باشند این است که کودک
بیتقصیر است .بنابراین باید دست از انتقاد
کردن او بردارند و حمایتش کنند .حواسمان
باشد بیشتر کودکانی که احساس اجبار درونی
برای فکر و عمل کردن به شیوهای خاص
را تجربه میکنند ،میدانند فکر و عمل آنها
عجیب و غیرعادی است ،در نتیجه مدتها
سعی کردهاند رفتارشان را از دیگران پنهان
کنند و مدتها به طور مخفیانه این کارها را
انجام دادهاند و درحال حاضر از اینکه بر
افکار و اعمال خود کنترل ندارند ناراحت
هستند و کالفه و خسته شدهاند .بنابراین

هر چقدر درمان این اختالل بیشتر به تعویق
بیفتد ،نشانههای بیماری بیشتر گسترش پیدا
میکند و زندگی کودک را بیشتر تحت تاثیر
قرار میدهد .کودک وسواسی مدتهاست
به خاطر مشکلش مورد تمسخر و انتقاد قرار
گرفته و اعتمادبهنفسش را از دست داده است.
والدین باید سعی کنند آگاهیهای خود را

در زمینه نوع بیماری فرزندشان باال ببرند و
انتظارات و خواستههایی 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 نمیتواند 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 روانشناس کودک کمک بگیرید.
روانشناسان معموال از روشهای رفتاردرمانی
برای درمان کودکان مبتال به وسواس کمک
میگیرند.
رفتاردرمانگران که روشهای خود را بر
پایه دیدگاه شناختدرمانی استوار کردهاند
برای درمان اختالل وسواس در کودکان
سعی میکنند ابتدا به کودک بیاموزند چگونه
میتواند احساسات و افکارش را درباره فکر
و عملی که انجام میدهد ،تغییر دهد .برای
مثال ،اگر کودکی وسواس دست شستن دارد،
از او میخواهند دستهایش را کثیف کند (مثال
گلآلود ،چرب ،خمیری ،ماسهای و )...و سعی
کند بدون اینکه چند بار دستهایش 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 میشود
که به خود بقبوالند خمیر نوعی وسیله بازی
برای کودکان است که از مواد بهداشتی درست
شده و لزومی ندارد حین خمیربازی چند بار
دستهایش را بشوید .در اغلب روشهای
درمان رفتاری ،اعضای خانواده هم درگیر حل
مشکل میشوند و این بهترین شیوه درمان برای
این کودکان محسوب میشود.

به این سوالها در مورد کودکتان پاسخ دهید تا متوجه شوید که
امکان وسواسی بودن فرزندتان وجود دارد یا نه؟
آیا او وقت زیادی برای انجام یک کار عادی مثل شستن
دست یا پوشیدن لباس صرف میکند؟
آیا برای انجام تکلیف مدرسه وقت زیادی صرف میکند؟
آیا او وقت زیادی برای شروع یک کار صرف میکند؟
آیا او کارش را چند بار چک و بررسی میکند؟
آیا دائم نگران مرتب کردن و گذاشتن اشیاء سر جای خود است؟
آیا رفتار خاصی را خیلی تکرار میکند ،مثل لمس کردن کلید
برق یا دستگیره در؟
آیا او بیش از حد به اعداد و کلمات توجه نشان میدهد؟

آیا به نظم و تقارن اهمیت زیادی میدهد؟
اگر والدین متوجه این رفتارهای کودک شوند (اغلب والدین
اولین کسانی هستند که متوجه میشوند) و از او بپرسند چکار
میکند ،به احتمال زیاد کودک پاسخ میدهد« :نمیدانم»؛ که واقعا
هم همینطور است؛ یعنی کودک ممکن است واقعا از چرایی
کارهایی که انجام میدهد اطالعی نداشته باشد .تنها چیزی که
او میداند این است که اگر این کار را نکند ،احساس خوبی
نخواهد داشت .برای کودک دچار وسواس ،بسیار دشوار است
که رفتارهای اجباریاش را ناگاه کنار بگذارد.

باورها و حس والدین نسبت به فرزندانشان به آنها منتقل میشود

بچهها از بدو تولد در حال
آموزش هستند و هر آنچه
یكتا فراهاني را ميبینند و حس ميکنند
در ذهنشان ثبت خواهند کرد
اما آنچه والدین از کودک احساس ميکنند
هم به کودک منتقل میشود ،مثال اگر فکر
کنند فرزندشان دست و پا چلفتي ،تنبل ،ترسو،
بدجنس و ...است حتما اینگونه افکار به خود
کودک هم منتقل ميشود و برعکس اگر به
نظرشان بیاید او زیبا ،باهوش ،توانا یا مستقل
است نیز حتما فرزندشان با همین باور بزرگ
ميشود.
درواقعکودکانهمیشهسعيميکنندرفتارهایي
بر اساس الگوهایي که از والدینشان ميگیرند
داشته باشند اما چگونه ميتوان به گونهاي با
کودکانرفتارکردکهبتوانندبهتوانایيهايخود
ایمان داشته باشند؟ در این خصوص با شیرین
کاکاوند،روانشناسبالینيگفتوگوکردهایم.
 :چرا گاهي والدین در تربیت
فرزندانشان سردرگم ميشوند؟
تربیت کودکان در حال حاضر نسبت به قبل
سختتر شده چون خانوادهها سعي ميکنند از
به کار بردن روشهاي تربیتي مستبدانه گذشته
خودداريوبهنوعيروشهایيمبنيبردموکراسي
را انتخاب کنند .این تغییر منجر به سردرگم شدن
والدین شده چون نميدانند چگونه ميتوانند
عالوه بر آزاد گذاشتن کودک رفتار قاطعانهاي
هم با او داشته باشند .این سردرگمي باعث شده
آنها ندانند واقعا چگونه باید با فرزندانشان رفتار
کنند .انتخاب کلمات و واکنشهاي ما در برخورد
با فرزندانمان بسیار مهم است چون عزتنفس
کودک از بدو تولد شروع به شکلگیري ميکند و
احترام و ارزش به خود از همان کودکي آموخته
ميشود .در بسیاري موارد والدین همانگونه با
فرزندانشان رفتار ميکنند که پدر و مادرهاشان
با آنها رفتار کردهاند.

نقش زدن بر ذهن و روان فرزند
به کار بردن الفاظ
خوب و مثبت
بسيار الزامي
است ولي به
تنهايي نميتواند
در شكلدهي
عزتنفس
فرزندان موثر
واقع شود .عالوه
بر به کار بردن
کلمات مثبت در
ارتباط با فرزندان
اقدام عملي هم
الزامي است
 :والدین چگونه ميتوانند 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
مادرهابدونکسبهیچآموزشيبچهدارميشوند.
رفتارهاي والدین از روي ناآگاهي تاثیرات بسیار
مخربي بر آینده فرزندانشان دارد ،مثال سرزنش
کردن پدر و مادرها باعث ميشود کودکان همان
حس را در خود پرورش دهند .وقتي به فرزندمان
ميگوییم« :چقدر تنبل هستي یا نميتواني نمره
خوبي بگیري ،آخرش هم هیچ چیزي نميشوي
و »...در واقع «تفکر ایستا» را به جاي «تفکر پویا»
به او آموزش ميدهیم .به این ترتیب خالقیت و
«احساس ارزشمندي» را از او ميگیریم.
 :احساس ارزشمندي چه کمکي به
فرد ميکند؟

در روانشناسي احساس ارزشمندي «سازه
روانشناختي»محسوبمیشود.درواقعسالمت
روان هر فرد برمبناي عزتنفس او شکل ميگیرد.
وقتي ما بدانیم موجود ارزشمندي نیستیم و به
خودماناحترامنگذاریم،نميتوانیمبهدیگرانهم
احترام بگذاریم .وقتي خودمان را دوست نداشته
باشیم ،نميتوانیم دیگران را دوست بداریم یا اگر
خودمان را حقیر بدانیم دیگران را هم مسخره
ميکنیم و ...افرادي که خودشان را دوست ندارند
چونعزتنفسپایینيدارندوسالمتروانکافي
ندارندنميتوانندآنگونهکهبایددیگرانرادوست
بدارند .هرچند به ظاهر افراد مهرباني باشند ولي
روش مهرباني کردن آنها درست نیست و دیر یا
زود خودشان یا طرف مقابل را خسته ميکنند.
 :آیا گفتن الفاظ خوب و مثبت به
کودک کافي است؟
پایههاي سالمت روان از کودکي شکل ميگیرد و

مبناي آن هم درون خانه پيریزي ميشود ولي اگر
ما فقط به فرزندمان الفاظ مثبتي را القا کنیم باعث
نميشود عزتنفس او شکل بگیرد .بسیاري از
والدین هم با احترام با فرزندشان برخورد ميکنند
اما این موضوع به تنهایي باعث نميشود آنها
عزتنفس داشته باشند .به کار بردن الفاظ خوب
و مثبت بسیار الزامي است ولي بهتنهایي نميتواند
در شکلدهي عزتنفس فرزندان موثر واقع شود.
در واقع عالوه بر به کار بردن کلمات مثبت در
ارتباط با فرزندان اقدام عملي هم الزامي است.
 :پایههاي عزتنفس چگونه شکل
ميگیرد؟
وقتي والدین فرزندان خود را مالمت و
سرزنش نميکنند ،آنها را به خاطر شکستها و
ضعفهایشان تحقیر و تنبیه نميکنند و به آنها یاد
ميدهند وقتي چیزي خراب شد حتما ميتوانند با
تالش بیشتر آن را درست کنند و دوباره بسازند و

باعثميشوندکودکباورکندتوانایيانجامکارها
را دارد .این «تفکر پویا» برخالف «تفکر ایستا»
باعث پرورش خالقیت و باور کودک ميشود.
همچنین کودک ایمان خواهد داشت که توانایي
رسیدن به موفقیت را دارد .این تفکر از دوران
کودکي در فرد به وجود ميآید .افرادي که تفکر
پویا نداشته باشند فکر ميکنند افراد موثري نیستند
و نميتوانند به تنهایي کاري از پیش ببرند و از پس
کارهايخودبربیایند.درنتیجهایناحساسضعف
در مواجهه با مشکالت نمود بیشتري پیدا ميکند.
 :نداشتن تفکر پویا چه مشکالتي به
دنبال دارد؟
افراديکهتفکرپویانداشتهباشندنسبتبهاطرافیان
خود بدبین ميشوند .آنها در کودکي مسوولیتي
نداشته و همیشه همه چیز در اختیارشان بوده،
درنتیجه یاد نميگیرند هنگام حل مشکالت و
مواجهه با سختيها چگونه باید رفتار کنند؛ یعني
مسوولیتي برعهده آنها گذاشته نشده و همه چیز
برایشان آماده است .کساني که با تحمل ناکامي
مواجه نميشوند ،زماني که وارد جامعه ميشوند
با نخستین ناکامي کامال به هم ميریزند و احساس
ضعف ميکنند اما برخوردار بودن از تفکر پویا
باعث ميشود افراد به جاي گله و شکایت با
خالقیت چارهاي بیندیشند.
 :دادن القاب ناپسند به کودکان چه
تاثیري در روحیه آنها دارد؟
زماني که فرزندان خود را تحقیر ميکنیم،
عزتنفسشان بسیار کم ميشود و احساس
ميکنند به اندازه کافي خوب نیستند و شایستگي
الزم را ندارند .بنابراین حتما باید واقعیات و
توانایيهاي فرزندانمان را به گونهاي قابلدرک
به آنها منتقل کنیم.
 :چگونه ميتوان مسوولیتپذیري را
به بچهها یاد داد؟
بهترین کار این است که به بچهها حق انتخاب
بدهیم ،مثال بگذاریم آنها خودشان لباسشان را
انتخابکنندیااگرميگویندحوصلهشانسررفته

ونميدانندچهکارکننداجازهبدهیمخودشانفکر
کنند و به نتیجه خوبي برسند .در واقع کودکان باید
یاد بگیرند چه کارهایي ميتوانند انجام دهند که
حوصلهشان سر نرود .این موضوع باعث ميشود
ذهن آنها به تدریج به فکر راههاي 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 بکنونکنهاي خیلي زیاد و
بيمورد هم خودداري کنیم .فراموش نکنیم اگر
کودکان اشتباه کوچکي هم مرتکب ميشوند
خیلي بزرگش نکنیم ،بلکه سعي داشته باشیم
رفتارهاي مثبت آنها را مورد توجه قرار دهیم
و تفاوتهاي فردي آنها را دستکم نگیریم .به
هیچ وجه آنها را با بچههاي دیگر مقایسه نکنیم.
مقایسه کردن کامال عزتنفس و اعتمادبهنفس
بچهها را از بین ميبرد ،در صورتي که باید براي
بچهها الگوي مثبتي باشیم تا بتوانند توانایيهاي
خود را شناسایي کنند.
 :چطور ميتوان رفتار دوستانهاي با
بچهها 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
عکسالعملهايمناسبمقابلبچههاميتوانداین
امکان را براي آنها فراهم آورد که خودشان هم
بتوانند انتخابهاي درستي داشته باشند .فراموش
نکنیم اگر بتوانیم فرزندانمان را با تفکر پویا آشنا
کنیم آنها هم با این باور رشد ميکنند که همیشه
ميتوان راهي براي حل مشکالت پیدا کرد و به
این ترتیب خالقیت آنها هم رشد ميکند .والدین
بایدنسبتبهتوانایيهايفرزندشانواقعبینباشند
و از او انتظارات بيجا نداشته باشند .بسیاري از
پدر و مادرها دوست دارند آنچه را خود نداشتهاند
فرزندانشان تجربه کنند و به آنچه که خودشان
نتوانستهاند برسند آنها برسند ،حال آنکه عالیق
بچهها در بسیاري موارد با والدینشان متفاوت
است.
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همهچیزدربارههورمونها

هورمونها ميتوانند آثار مختلفي را اعمال کنند

دستگاه درونريز متنوع و
پيچيده است .اين دستگاه
گردآوری:
دکتر مونا زارع مواد خامي به نام «هورمون»
ترشح ميكند .هورمون يك
كلمه يوناني است و به معني
«من برميانگيزم» است .هورمونها موادی
شيميايي هستند و ويژگيهاي خاصي دارند.
از جمله آنكه در پاسخ به يك محرك خاص
ساخته و ترشح ميشوند و اگر وارد جريان
عمومي خون شوند پيام را در سرتاسر بدن
حملميكنندوآنرابهتمامسلولهاميرسانند.
هورمون به وسيله يك سلول يا گروهي از
سلولهاداخلمايعاتداخليبدنترشحمیشود
و اثر كنترلي روي سلولهاي ديگر بدن دارد.
هورمونها به گيرندههاي اختصاصي خود كه
روي سلول هدفشان قرار دارد متصل ميشوند.
اتصالهورمونبهگيرندهموجببروزپديدههاي
مختلف داخل سلول ميشود .گيرندهها بايد
هورمون را از ميان ميليونها مولكول ديگر كه
در معرض آن قرار دارند تشخيص دهند .برخي
هورمونها اعمال موضعي (مربوط به محل
خاصي در بدن) و برخي اعمال عمومي دارند.

اكنون دانسته شده كه:

هر هورمون ميتواند بر چند سلول متفاوت
اثر كند.
هر سلول معين ميتواند تحت تاثير بيش از
يك هورمون باشد.
هورمونها ميتوانند آثار مختلفي را در يك
سلول يا سلولهاي مختلف اعمال كنند.

انواع هورمونها

هورمونهابهچندگروهشيمياييتقسيمميشوند؛
هورمونهاياستروئيدي،هورمونهايپروتئيني
يا پپتيدي ،هورمونهاي آميني و هورمونهاي
پروستانوئيدي.

ساختار هورمونها و ذخيره آنها
چگونه است؟

ساخته شدن (سنتز) هورمونهاي پروتئيني،
شبيه ساخته شدن ساير پروتئينهاست .اين
هورمونها در شبكه اندوپالسمي ساخته

ميشوند و معموال ابتدا به شكل پرهپروهورمون
هستند .اين پيشسازها داخل شبكه اندوپالسمي
شكسته شده و به پروهورمون تبديل ميشود ،در
دستگاه گلژي بستهبندي شده و داخل وزيكولها
(ساختارهايي كيسهمانند) به هورمون تبديل
ميشود .هورمونهای پلیپپتيدی و پروتئينی
تا زمان نياز در وزيكولهای ترشحی ذخيره
میشوند .هورمونهاي استروئيدي معموال از
كلسترول ساخته ميشوند و انبار نميشوند،
اگرچه معموال ذخيره هورموني بسيار اندكي
در سلولهاي توليدكننده هورمون وجود دارد.
هورمونهاي آميني از اسيد آمينه تيروزين مشتق
ميشوند و ذخيره ميشوند.

هورمونها چگونه در بدن منتقل
ميشوند؟

هورمونها بعد از آزاد شدن ميتوانند به صورت
آزاد يا متصل به پروتئينهاي خاصي در گردش
خون حمل شوند .هورمونهاي محلول در آب (
پپتيدها و هورمون اپينفرين و )...در آب پالسما
حل شده و به وسيله خود پالسما منتقل ميشوند
ولي هورمونهاي استروئيدي و تيروئيدي و
(ويتامين  Dويتامين  Dنوعي هورمون است)
در خون به طورعمده به پروتئينهاي موجود در
پالسما ميچسبند و به وسيله آنها در خون گردش
ميكنند و تا زماني كه از پروتئينهاي پالسما جدا
نشده باشند غيرفعالند چون نميتوانند به آساني از
ديواره مويرگها انتشار پيدا كنند و به سلولهاي
هدفشان دسترسی يابند و ميتوان آنها را به عنوان
ذخيره قلمداد كرد.

هورمونها چقدر در خون عمر
ميكنند؟

نيمهعمرهورموندرخونبهطورمستقيمباميزان
اتصال به پروتئين ارتباط دارد .هورمونهايي
كه به پروتئينهاي پالسما ميچسبند با سرعت
بسيار آهستهتري از خون پاك ميشوند و ممكن
است براي چند ساعت يا حتي چند روز در
خون باقي بمانند .به عنوان مثال نيمه عمر
هورمونهاي استروئيدي غدد فوقكليه ،در
گردش خون از  20تا  100دقيقه است ،در
حالي كه نيمه عمر هورمونهاي تيروئيد كه به

پروتئين چسبيدهاند ممكن است در ازاي 1
تا  6روز باشد( .نيمه عمر يك ماده شيميايي
زماني است كه طول ميكشد تا غلظت آن به
نصف مقدار اوليه برسد).

غلظت هورمونها در گردش خون و
سرعت ترشح آنها چقدر است؟

غلظت هورمونهاي مورد نياز به طور
غيرقابلتصوري اندك است .غلظت هورمونها
در خون در محدوده حداقل يك پيكوگرم (يك
ميليونيوم ميليونيوم گرم) در هر ميليليتر خون تا
حداكثر چند ميكروگرم (ميليونيوم گرم) در هر
ميليليتر خون است.به همين ترتيب ،سرعت
ترشح هورمونهاي مختلف نيز فوقالعاده اندك
است و معموال برحسب ميكروگرم يا ميليگرم
درروزتعيينميشود.فرايندهايبسيارتخصص
يافتهاي در بافتهاي بدن وجود دارند كه حتي به
اين مقادير اندك هورمونها امكان ميدهند يك
كنترل قوي روي بدن داشته باشند.هورمونها
بايد به وسيله يك گيرنده شناخته شده و به
آن متصل شوند و سپس مجموعه هورمون –
گيرنده ،توليد پيام (سيگنال) ميكند .گيرندهها
بايد هورمونها را از ميليونها مولكول ديگر
كه در معرض آن قرار دارند تشخيص دهند.
پيامهاي توليدشده باعث ايجاد تغييرات (به
عنوان مثال در روندهاي داخل سلول) ميشود.

انواع گيرندههاي هورموني چه
هستند؟

.1گيرندههاي غشايي :اين گيرندهها درون
غشا يا روي سطح غشاي سلولها هستند و
اتصال هورمون به آنها باعث توليد پيام ميشود.
پاسخ در عرض چند ثانيه تا چند دقيقه ايجاد
ميشود.هورمونهايپروتئينيوكاتكولامينها
(اپينفرين و نوراپيانفرين) از اين طريق عمل
ميكنند.
 .2گيرنده موجود در سيتوپالسم سلول مثل
گيرندههاي هورمونهاي استروئيدي
 .3گيرندههاي موجود در هسته سلول مثل
گيرندههاي هورمونهاي تيروئيدي
هورمونهايي كه گيرندههاي آنها در هسته يا
سيتوپالسم است به زمان بيشتري (چند دقيقه

هورمونهاچگونهبرعواطفواحساساتانسانتاثیرمیگذارند؟

وقتی پای هورمون در میان است!
هورمونها از مواد شيميايی مهم بدن هستند كه توسط
دستگاه غدد درونريز ترشح میشوند و از طريق
ترجمه:
ستاره محمد خون به ارگانهای مختلف انتقال میيابند .اين مواد
وظيفه انتقال پيام از مغز را برعهده دارند و سالمت
و عملكرد ارگانهای مختلف را كنترل میكنند.
هورمونها در عملكردهای مختلف بدن مثل خوردن ،خوابيدن ،ميل
جنسی ،توليد مثل و همچنين عواطف و احساسات نقش دارند .خيلی
اوقات احساساتی مثل شادی ،غم ،تحريكپذيری ،عصبانيت و ...به
هورمونها ارتباط داده میشوند .بنابراين اختالل در ترشح اين مواد
نهتنها سالمت جسمانی را تحتتاثير قرار میدهد ،بلكه در روحيه و
عواطف انسان نيز تاثيرگذار است .در ادامه با نقش انواع هورمونها
در سالمت روان انسان بيشتر آشنا خواهيد شد.

سروتونين

سروتونين در مغز توليد میشود .اين هورمون كنار دوپامين در جلوگيری
از افسردگی نقش مهمی ايفا میكند .با پايين آمدن سطح سروتونين ،فرد
تحريكپذير و كمطاقت میشود و نمیتواند به خوبی با احساساتی مثل
غم و غصه كنار بيايد .اين هورمون طی روز باعث افزايش آرامش و طی
شب باعث بهبود كيفيت خواب میشود .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  2مرحله توليد میشود .اين
تغييرات بيوشيميايی نيازمند آهن ،ويتامين B 6و ،B 12نياسين ،اسيدفوليك
و منيزيم هستند.

دوپامين

دوپامين نوعی انتقالدهنده عصبی است كه در بخش جلويی مغز توليد
میشود و با حس لذت در ارتباط است .اين ماده عملكردهای بسياری
را در بدن كنترل میكند ،از جمله خلقوخو ،احساسات و عملكردهای
شناختی .بنابراين برای يادگيری ضروری است .دوپامين در مغز از سنتز
تيروسين ساخته میشود .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 میشوند .سطح سروتونين نيز
ممكن است در بدن اين افراد كم باشد زيرا تريپتوفان به خوبی به مغز آنها
منتقل نمیشود .كاهش سروتونين و دوپامين ممكن است با زيادهروی در
مصرف قند نيز اتفاق بيفتد.

تستوسترون

هورمون تستوسترون در آقايان از بيضهها توليد میشود .تعادل اين هورمون
برای توليد و تحرك اسپرمها ضروری است .بسياری از ارگانهای اصلی
بدن از جمله مغز نيز دارای گيرندههای تستوسترون هستند و برای حفظ

عملكرد طبيعی خود به اين هورمون نياز دارند .حتی خانمها 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 میشود .در افراد با كمبود تستوسترون
میتوان اين هورمون را با دارو جايگزين كرد و اين عالئم را به حالت
طبيعی بازگرداند.

استروژن

استروژن مهمترين هورمون جنسی زنانه است كه توسط تخمدانها توليد
میشود .اين هورمون نقش مهمی در نظم تخمكگذاری خانمها و قدرت
باروری آنها ايفا میكند .با اين حال باال يا پايين رفتن آن بر خلقوخو
و احساسات نيز تاثير میگذارد .برای مثال احتمال بروز افسردگی در
خانمهای يائسه به دليل كاهش سطح استروژن بيشتر میشود .تماس بيش
از حد با مواد شيميايی خطرناك نيز باعث افزايش توليد استروژن در بدن،
نوسانات روانی و تحريكپذيری میشود .درواقع افزايش سطح استروژن
میتواند در بینظمی و اختالل عادت ماهانه ،كاهش ميل جنسی ،نفخ و
احتباس آب ،تورم و درد سينه ،سردرد (بهخصوص قبل از عادت ماهانه)
و نوسانات خلقوخو ،تحريكپذيری و افسردگی نقش داشته باشد اما
اگر ميزان استروژن نسبت به پروژسترون در تعادل باشد ،خانمها از لحاظ
روانی در وضعيت و ثبات مطلوبتری قرار میگيرند.

دستگاه درونريز متنوع و پیچیده
است .اين دستگاه مواد خامي
به نام «هورمون» ترشح ميکند.
هورمون يك کلمه يوناني است و
به معني «من برميانگیزم» است.
هورمونها موادی شیمیايي هستند
و ويژگيهاي خاصي دارند .از جمله
آنكه در پاسخ به يك محرك خاص
ساخته و ترشح ميشوند و اگر وارد
جريان عمومي خون شوند پیام را در
سرتاسر بدن حمل ميکنند و آن را
به تمام سلولها ميرسانند.هورمون
به وسیله يك سلول يا گروهي از
سلولها داخل مايعات داخلي بدن
ترشح میشود و اثر کنترلي روي
سلولهاي ديگر بدن دارد.

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

ترشح هورمونها چگونه كنترل
ميشود و كنترل فيدبكي چيست؟

ترشــــح هورمـــــونها با مكانيسم كنترل
فيدبكي(برمبنای بازخورد از محيط بيرون)
كنترل ميشود كه شامل فيدبك مثبت و فيدبك
منفي است .فيدبك منفي از فعاليت بيش از
حد سيستمهاي هورموني جلوگيري ميكند و
نميگذارد هورمون بيشتر از ميزان الزم ترشح
شود .مكانيسم فيدبك مثبت كمتر رايج است
و در جهت تقويت آثار زيستي يك هورمون
است .در موارد كمي در ترشح هورمونها
مكانيسم فيدبك مثبت رخ ميدهد ،مثال قبل
از تخمكگذاري ميزان ترشح هورمون لوتئيني
( )LHافزايش مييابد ،سپس خود  LHبا اثر
بر تخمدانها موجب ترشح بيشترش ميشود.
اين مساله تا زماني ادامه مييابد كه غلظت
 LHبه حد قابل قبولي برسد و از آن به بعد
فيدبك منفي از ترشح  LHميكاهد.مكانيسم
كنترل فيدبكي هورمونها بسيار مهم است و

بسياري از تشخيصها بر پايه ارزيابي ارتباط
فيدبكي است.عالوه بر كنترل فيدبكي منفي
و مثبت ترشح هورمون ،تغييرات دورهاي در
آزاد شدن هورمون به وجود ميآيد كه تحت
تاثير تغييرات فصلي ،مراحل مختلف تكامل
و پير شدن ،دوره شبانهروزي يا خواب قرار
دارند .به عنوان مثال ،ترشح هورمون رشد
به طور بارزي در جريان مرحله اول خواب
افزايش مييابد اما در جريان مراحل بعدي
خواب كاهش مييابد.

هورمون نورواندوكرين يا
نوروهورمونها

هورمونهايي هستند كه به وسيله سلولهاي
عصبي (نورونها) داخل گردش خون ترشح
ميشوند .به عنوان مثال سلولهاي عصبي
هيپوتاالموس (در مغز) ميتوانند هورمونهايي
ترشح كنند كه از طريق جريان خون حمل
ميشوند و به غده هيپوفيز ميرسند.

عمل اتوكرين

هنگامي رخ ميدهد كه ماده توليدشده روي خود

مانند آدرنالين عمل میكند؛ هورمونی كه در زمان ترس و مواقع اورژانسی
ترشح میشود .درواقع اين هورمون با قرار گرفتن در شرايط خطرناك
ترشح میشود 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 میبرند .اپینفرين
نيز نوع ديگری از آدرنالين است كه در بروز احساسات شديد مثل ترس،
خشم يا لذت نقش دارد.

گابا GABA

هورمون گابا (گاما آمينوبوتيريك اسيد) شايد برای خيلی از افراد ناآشنا
باشد اما اين هورمون از طريق مهار تحريكات نورونها يا تضعيف آنها در
بهبود كيفيت خواب و كاهش ترس و اضطراب نقش مهمی ايفا میكند.
جالب است بدانيد بسياری از داروهای خوابآور و ضداضطراب نيز با
هدف افزايش ترشح اين هورمون در مغز و افزايش فعاليت گيرندههای آن
مورداستفادهقرارمیگيرند.هورمونگابادربهبودبيشفعالی،
افسردگی،التهابوعالئمپيشازعادتماهانهنيزتاثيرگذار
است .گابا میتواند ترشح هورمون رشد را هم افزايش
دهد و از اين طريق به كاهش خطر بيماریهای قلبی ،افزايش قدرت
عضالنی و كاهش وزن اضافه كمك كند .توليد هورمون
گابا در مغز نيازمند وجود ويتامين  B6است.

پروژسترون

پروژسترون يكی ديگر از هورمونهای موثر در توليدمثل و باروری زنان
است .تاثير اين هورمون بر خلقوخو به نسبت آن با استروژن بستگی دارد.
پروژسترون در حفظ كيفيت خواب و ميل جنسی نقش مهمی ايفا میكند.
بنابراين عدم تعادل آن میتواند منجر به بیخوابی ،سردرد و اضطراب شود.

هورمونهای تيروئيد

هورمونهای تيروئيد عملكرد تمام سلولهای بدن از جمله سلولهای مغز
كنند.
را تحت كنترل قرار میدهند و سوخت بدن را به انرژی تبديل می نند.
پايين
بنابراين كاهش ترشح آنها میتواند باعث بروز افسردگی ،بیحالی و ن
آمدن سطح انرژی شود .افزايش هورمونهای تيروئيد نيز میتواند در
افزايش ضربان قلب نقش
بروز اضطراب ،تحريكپذيری ،بیقراری و ش
آزمايش خون
ش
داشته باشد .ميزان ترشح اين هورمونها به راحتی با
تيروئيد را
د
قابلاندازهگيری است .عالئم ناشی از اختالل در هورمونهای
میتوان با مصرف داروی خوراكی برطرف كرد.

نوراپیانفرين و اپینفرين (آدرنالين)

نوراپینفرين يكی ديگر از هورمونهای موثر بر خلقوخو و احساسات
نفرين
است .اين هورمون با نام «نوروآدرنالين» نيز شناخته میشود .نوراپی ن

 Inside Ouیک پویانمایی رایانهای
درون بیرون( :به انگلیسی) t
ویی به کارگردانی پیت داکتر است.
سهبعدی ،کمدی-درام و ماجراج
رونرابراساساحساساتوتجربیات
پیتداکترایدهاصلیفیلمدرونبی
خاطر نقل مکان به کشور دانمارک دچار
خودش در سنین نوجوانی که به
شت .او اغلب این اوقات را به کشیدن
تشویشهای اجتماعی شده بود ،نو
وروداوبهحرفهانیمیشنسازیشد.در
نقاشیپرداختکهدرنهایتباعث
وجه تغییرات رفتار دختر 11ساله خود
سال ۲۰۰۹میالدی پیت داکتر مت
خودش داشت و به همین دلیل تصمیم
شد که شباهت زیادی به کودکی
ساتانسانهابنویسد.شخصیتهاییدر
گرفتفیلمنامهایباموضوعاحسا
خود را در زندگی روزانه خود راهنمایی
این انیمیشن زندگی و صاحب
دختررویمیدهدودربارهاحساساتی
میکنند.اینداستاندرونسریک
صیت در سر او به نقش میپردازند.
است که به عنوان شخ

سلول ترشحكنندهاش اثر بگذارد .به مادهاي كه
به اين صورت منتقل ميشود« ،ماده اتوكرين»
گفته ميشود .هورمونها هم گاهي ميتوانند
اين عمل را انجام دهند .به عنوان مثال گروهي از
سلولهاي لوزالمعده (سلولهاي بتا) ،هورمون
انسولين ترشح ميكنند ،خود هورمون انسولين
ميتواند با اثر بر اين گروه از سلولها ،رشد
و عملشان را كنترل كند.

عمل پاراكرين

يعني انتقال مولكول از يك نوع سلول به
سلول متفاوت همسايهاش .به موادي كه از
اين طريق بين سلولهاي مجاور و متفاوت
منتقل ميشوند مواد «پاراكرين» گفته ميشود.
هورمونها هم ميتوانند از طريق پاراكرين
منتقل شوند و روي سلول مجاور سلول
ترشحكنندهشان اثر بگذارند .به عنوان مثال گروه
ديگري از سلولهاي لوزالمعده (سلولهاي
دلتا) ميتوانند هورموني ترشح كنند كه روي
سلول مجاورشان كه توليدكننده انسولين است
(يعني روي سلولهاي بتا) اثر بگذارد و آزاد
شدن انسولين را مهار كند.

كورتيزول

كورتيزول با نام هورمون «استرس» نيز شناخته میشود .اين هورمون
در بدن عملكردهای مختلفی دارد و باعث تنظيم متابوليسم و كنترل
فشارخون میشود و به رشد جنين در بارداری كمك میكند .افزايش
سطح كورتيزول باعث افزايش وزن و فشارخون میشود .از لحاظ روانی
نيز ميزان استرس و افسردگی را باال میبرد .كاهش سطح كورتيزول هم
با نوسانات روانی همراه است.

اكسیتوسين

اينهورمونبانامهورمون«عشقومهربانی»شناختهمیشود.اكسیتوسين
در خانمهای باردار به كاهش دردهای زايمان و افزايش شير مادر
كمك میكند .اين هورمون بر روابط اجتماعی و ميل جنسی نيز تاثير
مثبت میگذارد .كاهش سطح اكسیتوسين با احتمال بروز افسردگی
در ارتباط است.
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دارو و فناوری

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

نابودی سلولهای سرطانی پروستات با نانوذرات طال

طــــــال باز هم حالل مشکالت شد
طی چند روز گذشته محققان
دانشگاه  Riceدر ایالت
سیما اخالقی تگزاس آمریکا در یک
آزمایش بالینی ،موفق شدند
با استفاده از نانوذرات طال سلولهای سرطانی
پروستات را از بین ببرند .نتیجه رضایتبخش
و عوارض جانبی عمل نسبتا کم بود.در کشور
آمریکا ازهر 9مرد 1نفرمبتال بهسرطانپروستات
است و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ
ناشی از سرطان بین آمریکاییان است .به همین
دلیل محققان دنبال یافتن راههای جدید موثرتر
برایدرماناینسرطانهستند.سرطانپروستات
قابلدرمان است و اگر زود تشخیص داده شود،
نتیجه درمان کامال موفقیتآمیز خواهد بود.
راههای درمان این سرطان در حال حاضر
رادیوتراپی ،شیمیدرمانی ،کرایوتراپی یا
جراحی و برداشتن کامل پروستات و بافتهای
اطراف آن است.

نانوذرات طال و سرطان پروستات

پیشرفتهترینتکنولوژیکهطیچندروزاخیربرای
درمان سرطان پروستات معرفی شد ،استفاده از
نانوذرات طالست .در این روش از گویچههای
سیلیسی که با الیهای از طال روکش شده ،استفاده
میشود.ایننانوذراتپسازورودبهبدنسلولهای
سرطانی را پیدا میکنند و وارد سلول میشوند.
سپس محققان با باال بردن حرارت ذرات را به
ارتعاش درمیآورند و همین موجب انهدام سلول
سرطانیمیشود.دراینروشبافتهاوسلولهای
اطراف مانند اعصاب حیاتی و اسفنکتر ادراری
صدمهای نمیبینند .در این روش درمانی بیمار با
عوارضی از قبیل بیاختیاری ادرار یا ناتوانی جنسی
که به دنبال دیگر روشهای درمانی گریبان فرد را
میگیرد ،مواجه نمیشود.
بر اساس گزارش «انجمن سرطان آمریکا» ،هرچند
سرطان پروستات شایعترین سرطان بین مردان
آمریکایی و دومین عامل مرگهای ناشی از سرطان
بین آنهاست ،بیشتر افرادی که مبتال به این سرطان
میشوند در اثر خود این بیماری جان خود را از
دست نمیدهند .بر اساس همین گزارش ،اکنون
حدود3میلیوننفرمبتالبهسرطانپروستاتهستند
و با وجود بیماری به زندگی خود ادامه میدهند.
درصورتیکهسرطانبهبافتهایاارگانهایاطراف
مانند غدد لنفاوی و استخوان دستاندازی نکرده
باشد میزان بقای فرد تقریبا  5سال خواهد بود.
یکی از محققان میگوید« :اولین بیماری که با این
روش تحت درمان قرار گرفت بهبود کامل یافت
و بعد از یک هفته قادر بود حتی دوچرخهسواری
کند .هر چند روشهای 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 مناسبترین روش درمانی
سرطان پروستات قرار بگیرد».

عواملیکه خطر ابتال را افزایش
میدهند؟

سن؛ هر چه سن باالتر میرود احتمال ابتال به
بیماری بیشتر میشود.
نژاد؛بنابهدالیلنامعلوممعموالسیاهپوستانبیشتر
از سایر نژادها به این بیماری مبتال میشوند 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 میشود .همچنین اگر در شناسنامه
ژنتیک خانواده رد پای ژنهای مرتبط با سرطان
پستان ( )BRCA2 ,BRCA1وجود داشته باشد
باز هم احتمال ابتال به این بیماری بین مردان

پیشرفتهترین تکنولوژی که طی
چند روز اخیر برای درمان سرطان
پروستات معرفی شد ،استفاده از
نانوذرات طالست .در این روش از
گویچههای سیلیسی که با الیهای از
طال روکش شده ،استفاده میشود.
این نانوذرات پس از ورود به بدن
سلولهای سرطانی را پیدا میکنند و
وارد سلول میشوند

خانواده بیشتر میشود.
چاقی مفرط؛ مردانی که دچار چاقی مفرط هستند
بیشتر در خطر ابتال به نوع پیشرونده بیماری قرار
دارند و درمان آنها دشوارتر خواهد بود.

بزرگ شدن پروستات میشوند .هرچند بعضی
مطالعات نشان داده افرادی که از این داروها استفاده
کردهاندبرایابتالبهنوعپیشروندهسرطانپروستات
مستعدتر بودهاند.

عوارض و نحوه درمان بیماری چگونه
است؟

بیماری چگونه تشخیص داده میشود؟

ممکناستسرطانمتاستاتیکباشدوبهارگانهای
مجاور مانند مثانه دستاندازی کند یا از طریق
گردش خون به غدد لنفاوی و استخوانها و
سایر ارگانهای بدن هدایت شود .در صورت
دستاندازی به استخوان ،فرد دچار دردهای
استخوانی و شکستگیهای مکرر میشود .سرطان
پروستات متاستاتیک ممکن است کنترل شود اما
به کلی درمان نمیشود.بیاختیاری ادرار میتواند
عارضه دیگر خود بیماری یا درمان بیماری باشد.
درمان بیاختیاری ادرار به نوع و شدت بیماری
بستگی دارد و شامل جراحی ،دارودرمانی و
گذاشتتنکاتتراست.ناتوانیجنسیعارضهدیگری
است که خود بیماری و روش درمان بیماری مانند
جراحی ،رادیوتراپی و هورموندرمانی موجب
آن میشود .درمان این عارضه با استفاده از دارو،
وسیلههای کمکی و جراحی امکانپذیر است.

چگونه از بروز بیماری پیشگیری کنیم؟

افراد میتوانند با رعایت برخی نکات خطر ابتال
به بیماری را در خود کاهش دهند:
تغذیهسالمومناسبیانتخابکنید.بهتراستسبد
غذایی شما حاوی سبزیجات و میوههای گوناگون
و غالت سبوسدار باشد .از خوردن غذاهای
پرچرب خودداری کنید .میوهها و سبزیجات
حاوی ویتامینها و مواد معدنی هستند که در
حفظ سالمت شما موثرند .تاکنون هیچ مطالعهای
نشان نداده خوردن مکملهای غذایی خطر ابتال
به سرطان پروستات را کاهش میدهد .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 میکند و خلقیات شما را بهبود
میبخشد .شواهد بسیاری نشان میدهد سطح
 PSAبین مردانی که فعالیت ورزشی منظمی دارند
پایینترازمردانیاستکههیچگونهفعالیتفیزیکی
ندارند (باال بودن سطح  PSAدر 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
با مشاوره پزشک خود دارو استفاده کنند.
داروهای «فیناستراید» و «دوستاستراید» معموال
توسط پزشک تجویز میشود .این داروها مانع

توصیه مجامع پزشکی این است که همه مردان 50
سال به باال و افرادی که سابقه فامیلی دارند کمی
زودتر از  50سال تحت معاینات غربالگری قرار
بگیرند .روشهای تشخیصی عبارتند از:
معاینه بالینی ،که پزشک طی معاینه اندازه ،بافت
و شکل غده را بررسی میکند و در صورت
مشاهدهغیرعادیبودنغدهآزمایشهایتشخیصی
دیگری در نظر میگیرد.
آزمایش اندازهگیری سطح آنتیژن مخصوص
پروستات .)PSA( ،این آنتیژن توسط غده

یک سیگار که از مقعد وارد بدن بیمار میشود
اندازه و شکل پروستات را بررسی میکند.
نمونهبرداری از غده زمانی انجام میشود که
نتیجهمعایناتوآزمایشهایقبلینشانگرسرطان
پروستات باشد .در این صورت پزشک به کمک
یک سوزن که مستقیم وارد بافت غده پروستات
میشود نمونههایی از بافت غده برمیدارد تا
آزمایشگاهبودیانبودسلولهایسرطانیرابررسی
کند.
تصویربرداری امآرآی هم به دقیقتر بودن
نمونهبرداری کمک میکند و هم اینکه با فراهم
کردن یک نقشه  360درجه از پروستات دید
بهتری نسبت به چگونگی بیماری فراهم میکند.
در آزمایشگاه پس از اینکه روشن شد سلولهای
نمونه برداشتهشده سرطانی هستند ،در قدم بعدی
آزمایشگاهدرجهپیشرفتبیماریراتعیینمیکند.

سرطان پروستات چیست؟ عالئم و نشانههای آن کدامند؟
غده گردومانند پروستات در مردان مایع منی را تولید میکند که مسوول حمل اسپرمهاست.
سرطان پروستات معموال رشد کندی دارد و اغلب محدود به خود غده میشود و به
بافتهای اطراف دستاندازی نمیکند .در برخی انواع آن نیازی به درمان نیست ،در حالی
که انواع دیگر آن رشد سریعی دارد و به سرعت بافتها و ارگانهای دیگر را درگیر میکند.
بیماری معموال در مراحل اولیه عالمتی ندارد ولی در مراحل پیشرفتهتر 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 میشود.

علل ایجاد بیماری چیست؟

هنوز به خوبی روشن نیست چه عامل یا عواملی موجب بروز بیماری میشوند .آنچه که
پزشکان میدانند این است که بعضی سلولهای پروستات به دلیل جهش ژنتیکی شروع
به تقسیم شدن غیرعادی میکنند و در حالی که سلولهای طبیعی یکی پس از دیگری از
بین میروند ،این سلولهای غیرعادی زنده میمانند و حتی میتوانند به بافتهای مجاور
هم حمله کنند یا به سایر ارگانها دستاندازی کنند.
پروستات تولید میشود .سطح  PSAدر 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
خون نشانگر وجود مشکلی باشد ،بیمار باید
آزمایشهای تکمیلی دیگری انجام دهد شامل:
سونوگرافی داخلی ،در صورتی که پزشک به
سرطان پروستات شک کند برای ارزیابی دقیقتر
بیمار انجام سونوگرافی داخلی را تعیین میکند.
در این روش تشخیصی پزشک به کمک امواج
اولتراساوند از طریق سوند باریکی به ضخامت

هر چه درجه باالتر باشد نشانه پیشرفت بیشتر
بیماری است.
متداولترینمقیاسیکهبراساسآندرجهپیشرفت
بیماریراتعیینمیکنند Gleasonنامیدهمیشود
که«گلیسون»2بهمعنایغیرپیشروندهبودنسرطان
و «گلیسون» 10به 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
میشود از غده نمونهبرداری کند تا میزان پیشرفت
بیماری را بررسی کند .پزشک برای اینکه اطمینان
حاصل کند که سرطان به ارگانهای دیگر بدن
دستاندازی نکرده باشد تصویربرداری اسکن
استخوان ،سونوگرافی ،سیتیاسکن ،امآرآی و

پتاسکن را تعیین میکند.لزوما همه بیماران نباید
تمامآزمایشهایتشخیصیذکرشدهراانجامدهند.
پزشک بر اساس معاینه و تشخیص خود تعیین
میکند انجام کدامیک از این آزمایشها برای بیمار
ضروری است .پس از انجام معاینه و آزمایشها
درجه سرطان تعیین میشود .درجه  1سرطان
پروستات به این معناست که سرطان دستاندازی
نکرده و درجه  4سرطان پروستات به این معناست
که سرطان به ارگانهای دیگر دستاندازی کرده
است .بر اساس این درجه پزشک تصمیم میگیرد
که کدام روش درمانی برای بیمار مناسبتر است.

روشهای 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
روشها و عوارض جانبی هر یک از آنها عوامل
دیگر تعیینکننده 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.
بررسیهاشاملانجامآزمایشخون،معاینهفیزیکی
و احیانا نمونهبرداری میشود و در صورتی که
نتایج آزمایشها نشان داد سرطان در حال پیشرفت
است ،پزشک تصمیم میگیرد بیمار را با جراحی یا
رادیوتراپی درمان کند .خطر این نحوه مراقبت این
است که ممکن است سرطان در فاصله زمانی بین
یکمعاینهتامعاینهبعدیرشدکردهودستاندازی
کند که همین مساله کار را برای درمان بیماری
سخت میکند.
برداشتنکاملپروستاتباجراحیانجاممیگیرد.
در این روش پروستات و بافتهای اطراف آن
به طور کامل برداشته میشود .جراحی به دو
صورت انجام میگیرد .در روش اول پزشک با
ایجاد شکافهای کوچکی روی شکم بیمار
روباتهایی را وارد ناحیه شکم میکند و به کمک
بازوهای روبات غده را کامال بیرون میآورد .در
روش دوم خود پزشک پس از ایجاد شکاف در
ناحیه پایین شکم پروستات را بیرون میآورد.
بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی ممکن است
از عوارض جراحی باشد.
رادیوتراپی روش دیگر درمانی است که با
تاباندن امواج با انرژی باال سلولهای سرطانی را
از بین میبرند .رادیوتراپی به دو روش انجام
میگیرد:
 Externalرادیوتراپی ،در این روش بیمار
روی تخت دراز میکشد و ماشین رادیوتراپی

دور بدن بیمار حرکت میکند و امواج پر قدرت
راماننداشعهایکسرویناحیهپروستاتمیتاباند.
در این روش فرد به مدت چند هفته و هر هفته
 5روز تحت اشعه قرار میگیرد.
 ،Brachytherapyدر این روش پزشک به
وسیله سوزنی که به کمک سونوگرافی هدایت
میشود ذرات ریز برنجمانند رادیواکتیو را درون
پروستات قرار میدهد .این ذرات طی یک دوره
زمانی طوالنی اشعه رادیواکتیو با دوز پایین را به
سلولهای سرطانی میتاباند تا سلولها از بین
بروند .این ذرات پس از مدتی عاری از ماده
رادیواکتیو میشوند 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.
هورموندرمانی روش درمانی دیگری است.
سلولهای سرطانی برای رشد نیاز به تستوسترون
دارند بنابراین با توقف ترشح این هورمون در
بدن میتوان رشد سلولهای سرطانی را متوقف
کرد .هورموندرمانی به دو روش انجام میگیرد؛
یا با تجویز داروهایی مانع ترشح تستوسترون
میشویم یا در روش دیگر با تجویز داروهای
خاص دیگری مانع رسیدن هورمون تستوسترون
به غده پروستات میشویم .هورموندرمانی برای
افرادیتوصیهمیشودکهسرطانپیشرفتهپروستات
دارند یا در افرادی که در مراحل اولیه سرطان
هستند و پزشک میخواهد قبل از رادیوتراپی
غدهرابهکمکهورمونکوچکترکند.ازعوارض
این روش درمانی میتوان از ناتوانی جنسی،
گرگرفتگی و افزایش وزن نام برد.
کرایوسرجری یا فریز کردن پروستات روش
دیگر درمانی است .در این روش از طریق سوزن
حاوی گاز خنککننده که به کمک سونوگرافی
هدایت میشود گاز داخل غده تزریق میشود که
موجب یخ بستن سلولهای سرطانی میشود .در
مرحله بعد دوباره به کمک همین سوزنها گازی
داخلغدهفرستادهمیشودتاسلولهایمنجمدشده
را گرم کند ،به این ترتیب با تکرار این عمل سلول
سرطانی و البته بافتهای اطراف آن از بین میرود.
این روش عوارض و مشکالت زیادی داشته و
به همین دلیل این روش درمانی طرفدار زیادی
نداشته ولی اکنون با بهرهگیری از تکنولوژیهای
جدیدتر دقت عمل بیشتر و از میزان عوارض آن
کاسته شده است .معموال از این روش برای
افرادی استفاده میشود که با رادیوتراپی درمان
نشدهاند.
شیمیدرمانی روشی است که طی آن سعی
میشودباتزریقیاخوراندنداروبهبیمارسلولهایی
که رشد سریعی دارند از جمله سلولهای سرطانی
را از بین ببرند.
ایمونوتراپی روش دیگری است که طی آن
سلولهایایمنیبیمارازبدنبیماربیرونمیآورند
و بعد از تغییر ویرایش ژنی سلول به گونهای که
با سلولهای سرطانی پروستات مبارزه کند ،آنها
را از طریق سیستم گردش خون به بدن بیمار
بازمیگردانند .این روش روی گروهی از بیماران
موثر بوده اما به دلیل گران بودن و کمتر در دسترس
بودنچندانمتداولنیست.سرطانبیماریایاست
که وقتی فردی از مبتال شدن خود به آن مطلع
میشود 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
راههای مختلفی برای درمان بیماری وجود دارد
و تالش برای حفظ روابط خانوادگی و اجتماعی
میتواند کمک بزرگی به بهبود روحیات فرد و
در نتیجه سالمت عمومی فرد بکند.
منابعMyoclinic, Medical news Today :

افراد مشهوری که با سرطان پروستات دستوپنجه نرم کردهاند
ممکن است وقتی دو کلمه  Turnbullو  Fry effectرا بشنوید،
تصور کنید اینها اسامیای هستند که در پاورقی کتابی نوشته شده یا باید
در ویکیپدیا در صفحه فیزیک کوانتوم دنبال آن گشت اما اسامی افرادی
هستند که درباره تجربه تلخ خود از سرطان پروستات سخن گفتهاند تا
دیگران را وادار کنند برای معاینات غربالگری به پزشک خود مراجعه
کنند«.استفانفرای»،مجریوکمدینمعروفتلویزیونانگلستانو«ترنبال»
یکی از مجریان برنامه صبحگاهی بیبیسی ،سال  2018میالدی اعالم
کردند مبتال به سرطان پروستات شدهاند .به دنبال اعالم این دو فرد مشهور،
تعداد مراجعهکنندگان به مراکز بهداشتی انگلستان برای معاینه پروستات
 40درصد افزایش یافت.در کشور آمریکا  3میلیون نفر از مردان این
کشور سال گذشته از بیماری سرطان پروستات جان سالم به در بردهاند.
بین آنها افراد مشهوری قرار دارند که بر این سرطان پیروز شدند«.ایان
مک کلن» ،هنرپیشه معروف فیلم ارباب حلقهها و ایکسمن در سال
 2012میالدی متوجه شد به سرطان پروستات مبتال شده اما خوشبختانه

سرطان دستاندازی 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 میشناسیم هم
یکی دیگر از مردان مشهوری است که در سال  2000میالدی به دنبال
تشخیص سرطان پروستات تحت عمل جراحی قرار گرفت .او اکنون
در زمره افرادی است که در پویشهایی که برای آگاهی مردان نسبت به
این بیماری تشکیل میشود ،فعالیت میکند«.راجر مور» ،هنرپیشه معروف
فیلمهای جیمز باند در سال  1993میالدی 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  85سالگی به دلیل ابتال به این نوع سرطان فوت کرد .او تحت عمل
جراحی قرار گرفت و میگوید کمکها و حمایتهای همسرش به او

کمک کرده تا خود را بازیابد«.رایان اونیل» ،هنرپیشه معروف مجموعههای
تلویزیونی آمریکا هم دچار این بیماری شد و تحت درمان قرار گرفت.
او میگوید« :درک میکنم فردی که دچار این بیماری میشود تحت
چه استرس و فشار روانیای قرار میگیرد ».به همین دلیل او یکی از
افراد مشهوری است که برای مبارزه با این بیماری در پویشهای مختلف
شرکت میکند«.تام راسل» ،خواننده و موسیقیدان معروف آمریکایی69 ،
ساله بود که متوجه بیماری خود شد .او میگوید« :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 برمیداشتند .راسل
میافزاید« :بعد از اینکه پزشک مرا در جریان گذاشت لحظهای 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
سلولهای سرطانی در بدنش باقی بماند اما راسل متوجه شد جراحی
تنها راه نجات وی است .او تحت عمل جراحی قرار گرفت و تا  2سال

بعد سطح  PSAخون او در حد عادی بود اما کمی بعد در آزمایشهای
بعدی وضعیت تغییر کرد و در فوریه  2016میالدی معلوم شد سرطان
وی عود کرده است .پزشک معالج رادیوتراپی را برای وی توصیه کرد.
راسل میگوید« :مبارزه با بیماری من را قویتر کرده است .هر کسی
در زندگیاش با موانعی روبرو میشود ،مهم این است که شما چگونه
از این موانع عبور خواهید کرد».او نه یک بار ،بلکه دو بار با سرطان
دستوپنجه نرم کرد و هنوز زنده است .راسل با خنده میگوید « :من
تا روزی که سرطان را پیدا کنم با آن خواهم جنگید».
5atlanta-FOX
منابع5atlanta FOX :
Independent
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دربارهمقاربتدردناک(دیسپارونیا)

دردیکهزندگیزناشوییرامختلمیکند
دیسپارونیا یا مقاربت دردناک اصوال عارضهای است که زنان را گرفتار میکند ،اما گاهی در مردان هم رخ میدهد .در اغلب موارد
علل مقاربت دردناک ،حتی که اگر مدتها طول کشیده باشد ،قابلبرطرف 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 یکپنجم زنان زمانی در طول زندگیشان ممکن است دچار آن شوند .در اغلب موارد
دیسپارونیا 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 تجربهای لذتبخش باشد ،ممکن است به تجربهای دردناک تبدیل شود.

شدت آمیزش دردناک

آمیزش دردناک ممکن است شدت یا مکانهای 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 دیسپارونیا از درد سطحی هنگام دخول شکایت میکنند.

علتهای 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:
)1لغزندگی 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 میکنند ،میتوانند لغزندگی واژن
را نیز کم کنند و به آمیزش جنسی دردناک منتهی شوند ،ازجمله برخی داروهای ضدافسردگی ،داروهای ضد
فشارخون ،داروهای آنتیهیستامین و برخی قرصهای پیشگیری از بارداری.
)2آسیب ،تحریک ،ضربه :آسیبها و جراحتهای ناشی از حوادث ،جراحی لگن ،اپیزیوتومی یا ناهنجاریهای
مادرزادی
)3التهاب ،عفونت یا اختالل پوستی :عفونت در ناحیه تناسلی یا مجاری ادراری میتواند آمیزش را دردناک کند.
اگزما یا سایر مشکالت پوستی ناحیه تناسلی نیز میتواند این عارضه را ایجاد کند.
)4واکنش به فراوردههای پیشگیری از بارداری :واکنش آلرژی(حساسیت) به فومها ،ژلها یا التکس ممکن
است در زنان رخ دهد .همچنین اگر وسایل پیشگیری از بارداری مانند دیافراگم یا کالهک گردن رحم درست
اندازه نشده باشد ،میتوانند درد ایجاد کنند.
)۵واژینیسموس :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 عارضهای به نام «وستیبولیت» باشد .این عارضه که علت
آن دقیقا معلوم نیست به صورت احساس سوزش یا مورمور شدن در مدخل واژن بروز میکند.
علل درد عمیق :درد عمیق معموال هنگام دخول عمیق رخ میدهد و ممکن است در برخی از وضعیتهای
بدنی هنگام آمیزش شدیدتر شود .علتهای درد عمیق شامل این موارد میشود:
)1برخی بیماریها :فهرست بلندی از بیماریها شامل آندومتریوز ،بیماری التهابی لگن ،افتادگی رحم ،رحم به
عقب برگشته ،فیبرومهای رحم ،التهاب مثانه ،نشانگان روده تحریکپذیر ،هموروئید و کیستهای تخمدانی ممکن
است درد عمیق هنگام آمیزش ایجاد کنند.
)2عفونتها :هر عفونتی در گردن رحم ،رحم یا لولههای رحم ممکن است باعث درد عمیق هنگام آمیزش شود.
)3درمانهای جراحی و دارویی :جوشگاههای بهجامانده از جراحیهایی که در ناحیه لگن انجام شدهاند ،ازجمله
رحمبرداری ممکن است باعث مقاربت دردناک شوند .بهعالوه درمانهای سرطان شامل پرتوتابی و شیمیدرمانی
باعث تغییراتی در بافتها میشوند که آمیزش جنسی را دردناک میکنند.

حقیقت این است که آمیزش جنسی برای همه زنان در همه اوقات لذتبخش و بدون درد نیست .در واقع بسیاری از زنان در نقطهای
از زندگیشان به علتهایی بسیار معمولی ممکن است آمیزش دردناک را تجربه کنند .این عارضه که «دیسپارونیا» نام دارد به این
صورت تعریف میشود :داشتن درد تناسلی مداوم یا عودکننده که درست پیش از آمیزش جنسی ،حین آن یا پس از آن رخ میدهد
و باعث ناراحتی فرد میشود.
درمانهایی وجود دارند که میتوانند به برطرف شدن یا کاهش این مشکل شایع کمک کنند.
پژوهشگران تخمین میزنند از هر  ۵زن 1 ،نفر درد تناسلی درست پیش از آمیزش ،حین آن یا پس از آن را تجربه میکند اما محل درد
و میزان تکرار آن میان زنان بسیار متفاوت است.

عوامل عاطفی زمینهساز
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:
مشکالت روانی :اضطراب،
افسردگی ،نگرانی در مورد ظاهر
جسمی ،ترس از صمیمیت و
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 میتواند 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 شدهاند .درد اولیه به هر
علت ازجمله علل جسمی ،ممکن
است به ترس از بروز مجدد آن
بینجامد ،درنتیجه زن نمیتواند
حین آمیزش آرامش عضالنی داشته
باشد و خود این امر به درد بیشتر
منتهی میشود .مانند بسیاری از
دردهای دیگر در بدن ،ممکن است
زن به محافظت از ناحیه دردناک و
اجتناب از فعالیتهایی که با درد
همراهاند ،گرایش پیدا کند.

اقدامات تشخیصی

شرححال پزشکی :شروع درد ،مکان درد ،شدت درد ،ارتباط درد با وضعیتهای متفاوت قرارگیری بدن هنگام آمیزش ،سوابق
جنسی سوابق جراحی و زایمانها.
معاینه لگنی :در معاینه لگنی نشانههای تحریک پوستی ،عفونت و مشکالت آناتومیک بررسی میشود .همچنین ممکن است
معاینه واژن با اسپکولوم انجام شود.
سونوگرافی یا الپاراسکوپی :ممکن است الزم باشد برای دیدن اندامهای لگنی سونوگرافی یا الپاراسکوپی انجام شود.

چطور درد جنسی را برطرف کنیم؟

آمیزش دردناک یا دیسپارونیا را در گذشتهها عمدتا یک مشکل روانی میدانستند که نیاز به رواندرمانی دارد اما امروزه این
دیدگاه را کنار گذاشتهاند .پژوهشگران ،بسیاری از علل آمیزش دردناک را شناختهاند و توصیه آنها به یک درمان چندجانبه و
فراگیر است .درمان به علت زمینهساز 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 میشود ،ممکن است با تغییر دادن آن
و امتحان وضعیتهای دیگر کاهش پیدا کند.
برقراری ارتباط با همسر :صحبت کردن زنوشوهر با یکدیگر درباره حسهای خوب یا بدشان هنگام آمیزش سودمند است.
کندتر کردن آمیزش هم ممکن است به کاهش درد کمک کند.
نوازش پیش از آمیزش :نوازش طوالنیتر پیش از آمیزش به ایجاد لغزندگی طبیعی واژن کمک میکند .به تاخیر انداختن دخول
تا هنگامی که حداکثر برانگیختگی ایجاد شده نیز ممکن است به کاهش درد کمک کند.
استفاده از لغزندهکنندهها :مواد لغزندهکننده موجود در بازار شامل نرمکنندههای با پایه آب یا با پایه سیلیکون ممکن است
آمیزش جنسی را راحتتر کند .البته باید توجه داشت لغزندهکنندههای حاوی گلیسیرین ممکن است در برخی زنان زمینهساز
عفونت قارچی شوند.
درمانهای دارویی و غیردارویی
رفع عامل زمینهای :اگر عفونت ،یک عارضه پزشکی خاص باعث درد شده ،درمان آن ممکن است درد را برطرف کند .اگر
مصرف دارویی باعث مشکل در لغزندهسازی واژن شده ،کنار گذاشتن آن ممکن است مشکل را حل کند.
درمان با استروژن :در اغلب زنان پس از سن یائسگی ،دیسپارونیا ناشی از مقدار ناکافی لغزندهسازی واژن به علت افت میزان
هورمون جنسی استروژن است .در این موارد استفاده از کرمها یا شیافهای واژنی این هورمون با تجویز پزشک ممکن است
مشکل را برطرف کند.
حساسیتزدایی :در این شیوه درمانی به زن آموزش داده میشود با انجام تمریناتی برای شل کردن واژن دردش را کاهش دهد.
درمانگر ممکن است انجام ورزشهای کف لگن (تمرینات کگل) یا سایر تمرینات را برای کاهش درد توصیه کند.
مشاوره یا درمان جنسی (سکستراپی) :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،
زنوشوهر 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 میتواند به حل این مشکالت کمک کند.
باالخره اینکه برخی تغییرات در عادات بهداشتی میتواند درد و ناراحتی هنگام آمیزش جنسی را به حداقل برساند .استفاده از
شویندههای معطر مانند شامپوهای بدن و ژلهای دوش در ناحیه تناسلی ممکن است علت زمینهساز درد باشد .این فراوردهها
ممکن است باعث تحریک ناحیه تناسلی و مختل کردن لغزندگی طبیعی آن شوند ،بهخصوص اگر بیشازحد مصرف شوند .از
دوش واژن هم باید پرهیز کرد.
منبعMayoClinic.com :

پوسترسالمت
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کاربردهای غیرخوراکی  9ماده غذایی در خانه

از سیر تا سرکه

رفع قارچ پا
اگر ورزشکاران یا افرادی که مدت طوالنی کفش ورزشی پا
میکنند ،به خوبی بهداشت پاها را رعایت نکنند دچار قارچ بین انگشتان
پا میشوند .خوشبختانه سیر به دلیل خواص ضدقارچی تاثیر قابلمالحظهای
در مقابله با عفونتهای قارچی دارد .برای رفع این مشکل کافی است پاهایتان را 30
خوراکیها همانطور که از نامشان پیداست ،مواد غذایی برای مصرف خوراکی هستند اما گاهی بعضی از آنها چنان تاثیرهای جالب غیرخوراکی دارند
دقیقه در ظرفی از مخلوط آب و سیر لهشده بگذارید.
ترجمه:
که نمیتوان به راحتی از آنها چشم پوشید .شناخت چنین خواصی قطعا در بسیاری موارد ،نیاز به محصوالت صنعتی و شیمیایی را برطرف میکند و
ترمیم ظروف چینی و بلور ترکخورده
مریم
ظروف
ترمیم
در
تواند
شاید کمتر شنیده باشید اما عصاره سیر شبیه چسب است و می
سادات آسیبهای زیستمحیطی را هم به حداقل میرساند .حتی میتواند مقرون بهصرفهتر باشد و به کاهش هزینههای خانه کمک کند .از این رو ،ما نیز در
کاظمی
ترکخورده استفاده شود .اگر ظرف چینی یا بلور بشکند ،میتوان نیمی از یک حبه سیر را روی
«پوستر سالمت» این هفته به  9ماده غذایی که دارای چنین ویژگیهایی هستند ،اشاره کردهایم.
قسمت شکسته کشید و تکه دیگر را محکم به آن فشرد .این کار در مورد ظروف ترکخورده
مانع شکستگی بیشتر میشود.
بهبود عفونت گلو
 .3لیمو
.2روغن زیتون
سیر حاوی ترکیبی است که نقش محافظتی در برابر عفونتهای گلو ،سرماخوردگی و
رفع بوی نامطبوع
برونشیتهای فصل سرما دارد .در صورت ابتال به این بیماریها ،کافی است یک
رطوبترسانی به پوست
برای رهایی از بوی نامطبوع یخچال ،لیمو یک راهکار فوقالعاده است.
حبه سیر را به شکل حلقههای نازکی برش بزنید و یک حلقه را در دهان بین
برخالف بسیاری از اسانسها و روغنهای گیاهی ،روغن زیتون کنار
کمی آبلیمو را روی پنبه یا اسفنج بریزید و آن را چند ساعت درون یخچال
لبها و لثههایتان بگذارید .پس از  10دقیقه برشهای تازهای از سیر را
چربی فراوان به خوبی میتواند پوست را مرطوب و خشکی را برطرف کند.
بگذارید .البته فراموش نکنید آنچه عامل چنین بویی است را بردارید .کشیدن
قرار دهید .گرچه با این کار ممکن است از بوی سیر ناراضی
برای بهرهمندی از این خواص کافی است چند قطره روغن زیتون را روی پوست
یک تکه لیمو تازه روی تخته گوشت نیز بوی نامطبوع آن را از بین میبرد .این
باشید ،حداقل درد گلویتان بهبود خواهد یافت.
بدنتان ( 2بار یا بیشتر در روز) ماساژ دهید.
ترفند را میتوانید برای بوزدایی سطل زباله نیز به کار ببرید .سوختن پوستههای لیمو
در شومینه نیز باعث ایجاد بوی مطبوع در محیط اطراف میشود.
پاک کردن پوست
دور کردن حشرات
روغن زیتون را میتوان به عنوان پاککننده طبیعی مواد آرایشی دانست .بهتر اینکه برای
انواع پوست مناسب است .البته هنگام پاک کردن اطراف چشم باید احتیاط به خرج داد زیرا
وجود حشرات و مورچهها در آشپزخانه بسیار آزاردهنده است اما نیازی به استفاده
عموما تماس روغنها با مخاط چشم سبب واکنش شدیدی میشود.
 .4بیکینگپودر
از سموم شیمیایی نیست .کمی آبلیمو را در آستانه درها و پنجرهها ،همچنین
شکافهای دیوار بریزید .البته برای تاثیر بیشتر توصیه میشود چند تکه
جال دادن مبلمان
سفید کردن ملحفهها
 .5چای
پوست لیمو نیز در این قسمتها بگذارید .شستشوی زمین
از روغن زیتون میتوان برای نظافت مبلمان چوبی و چرمی کمک گرفت زیرا
اگر دوست دارید ملحفهها و پارچههای سفیدتان مانند روز اول
با محلول متشکل از  2لیتر آب مخلوطشده با آب
پاک کردن پارکت و آینه
عالوه بر زدودن آلودگی ،جالی خاصی به این وسایل میدهد .از این پس چند
درخشان و تمیز باشند ،نیازی به سفیدکنندههای شیمیایی نیست .میتوانید
 4عدد لیمو نیز به فراری دادن ککها و
قطره روغن زیتون را روی پارچه تمیزی بریزید و روی تمام قسمتهای
حتما برای شما هم پیش آمده که پس از تمیز کردن پارکت و مبلمان با پارچه
هنگام شستشو در ماشین لباسشویی ،مقداری بیکینگ پودر را داخل ماشین
سوسکها کمک میکند.
مبلمان بکشید .البته میتوانید از روغن زیتون برای جال دادن
مرطوب ،لکههایی روی سطوح باقی میماند اما یک پیشنهاد خوب اینکه پارچهای را به
بریزید تا از تاثیر عالی آن بر لباسهایتان لذت ببرید.
به کیف ،کفش و دیگر وسایل چرمیتان نیز کمک
چای تازه دم و سرد کامال آغشته کنید ،بچالنید و گردوغبار را از سطوح پاک کنید .بالفاصله با
برق انداختن زیورآالت
بگیرید.
یک پارچه خشک روی آن بکشید و از تاثیر آن لذت ببرید .این تکنیک را برای آینهها نیز میتوانید
زیورآالت از جنس طال و نقره پس از مدتی استفاده ،کمی کدر و مات میشوند اما جای
استفاده کنید.
نگرانی نیست؛ برای اینکه جالی اولیه را به آنها بازگردانید ،کمی بیکینگ پودر را روی آنها
کمپوست و آبرسانی به گیاهان
بپاشید و سپس به آرامی با پارچه یا اسفنج رویشان کشیده و تمیز کنید.
اگر طرفدار نگهداری گیاهان هستید ،حتما از این پس باقیمانده چای و تفالههای آن را در خاک گیاه بریزید.
از بین برندن کپکهای حمام
ترکیبات موجود در برگهای چای به عنوان کمپوست برای گیاه عمل میکند و در رشد آن تاثیر خواهد گذاشت.
اگر قصد دارید شیرآالت و دوش حمام به خاطر کپکهای بدرنگی که روی آن
همچنین زمانی که قصد سفر دارید ،چند عدد چای کیسهای مصرفشده را در خاک گیاه بگذارید زیرا تا چند روز
رسوب کرده را تمیز کنید ،یک راهکار ساده را به خاطر داشته باشید .بیکینگ
رطوبت خاک را حفظ میکنند.
پودر را با کمی آبلیمو مخلوط کنید تا حالتی شبیه خمیر پیدا کند سپس
از بین بردن بوی ماهی از ظروف
آن را روی قسمتهای مورد نظرتان بکشید و بگذارید  2ساعت
باقی ماندن بوی ماهی روی ظروف آشپزخانه واقعا آزاردهنده است و حتی گاهی شستشوی چند بار با مایع
بماند سپس با آب بشویید.
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 میتوانید برای رفع بوی ماهی ،سیر و
 .9سرکه سفید
پیاز از دستهایتان نیز به کار ببرید.

 .7شکر

پاک کردن لک چمن از روی لباس

شاید برای شما هم پیش آمده که پس از گردش در طبیعت،
متوجه لکهای سبز رنگی روی لباسها 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
لباسشوییبشویید.
تسکین سوختگی زبان

اگر با عجله یک فنجان چای یا قهوه داغ بنوشید ،ممکن است از سوختگی زبان بسیار
آزرده شوید .از آنجا که نمیتوانید سراغ پمادهای سوختگی بروید ،باید راهکاری طبیعی
انتخاب کنید .کمی شکر روی زبانتان بریزید تا سوختگی آرام شود و احساس ناراحتی
فورا تسکین پیدا کند.
الیهبرداری از قوری

رهایی از علفهای هرز :زمانی که سیبزمینی را
میپزید ،آب آن را بیرون نریزید زیرا یک علفکش طبیعی
محسوب میشود .در واقع ،ترکیبات موجود در آن غیرسمی
هستند و هیچ آالیندگیای برای محیطزیست ندارند ولی مانع رشد
علف هرز درون باغچه میشوند .البته فراموش نکنید ابتدا بگذارید آب
سیبزمینی کامال خنک شود.

تسکین التهابهای پوستی :چای کیسهای مرطوب یکی از بهترین روشها
برای تسکین طبیعی تحریکها و التهابهای پوستی مانند نیش حشرات،
 .6نمک
آفتابسوختگی و ...است .همچنین راهکار بینظیری برای رفع خستگی
ضدعفونی اسفنج :اسفنجها و پارچههایی که برای تمیز
چشمهاست .شستشوی چشمها با چای تازهدم نیز توصیه همیشگی
کردن سطوح مختلف به کار میروند ،حتی بهرغم شستشوی مداوم
مادربزرگها برای بهبود سرماخوردگی چشم و
باز هم مملو از باکتریها و میکروبها هستند و سبب انتقال آنها میشوند.
پاک کردن لکها از روی پارچه
عفونت مختصر آنهاست.
برای ضدعفونی این وسایل نیازی به شویندههای شیمیایی نیست؛ میتوانید آن را در
تمیز کردن لک چای ،آبمیوه ،شکالت ،قهوه و ...از روی پارچهها بسیار مشکل است اما خوشبختانه سرکه مادهای
سطلی از آب نمک گرم بگذارید و روز بعد بشویید .حتما از تمیز شدن آنها متعجب خواهید
است که هیچ آسیبی به الیاف پارچه حتی انواع با جنس لطیف نمیرساند .در این صورت تکه پارچهای را آغشته به
شد.
سرکه کنید ،روی لک بکشید و سپس پارچه را در لباسشویی بشویید .برای رفع بوی نامطبوع لباسها مانند عرق و ...نیز

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 میشود که تمیز کردن آن نیاز به دقت دارد تا خراب نشود .هر چند
وقت یکبار ،پارچهای 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 قابلمهتان به راحتی تمیز میشود.

کافی است یکسوم پیمانه سرکه سفید را با دو پیمانه آب مخلوط کنید و لباس را مدتی در آن بخیسانید و سپس بشویید.

بهبود آفتابسوختگی :اگر هنگام سفر به سواحل دریا
پوستتان دچار آفتابسوختگی شد ،حتما از سیبزمینی به
عنوان یک مسکن در دسترس کمک بگیرید .در این
حالت ،برشهایی از سیبزمینی را روی پوستتان
بگذارید تا بهتدریج سوزش پوست کاسته شود.
این راهکار را میتوانید برای سوختگیهای
خفیف نیز به کار ببرید.

تمیزکننده سینک و لولههای آب

حتما برای شما هم پیش آمده باال آمدن آب و آلودگیهای 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
لولهها ،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  5دقیقه
میتوانید کاغذ را بتراشید تا از سطح دیوار جدا شود .این راهکار در مورد
برچسبهای دیوار ،پالستیک ،چوب و ماتکنندههای شیشه
نیز قابلاستفاده است.

منبعCuisineAZ.fr:

ممکن است برای رفع لکهای جمعشده قهوه و چای درون قوری ،سرکه سفید
راهکار خوبی به نظر برسد اما بوی آن دردسرساز است .سفیدکنندههای
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.

جایگزین سفیدکنندههای شیمیایی

اگر تمایلی به استفاده از سفیدکنندههای شیمیایی ندارید میتوانید از سرکه سفید استفاده
کنید .از این ماده طبیعی میتوان برای تمیز کردن سرویس بهداشتی ،چربیهای چسبیده به
مایکروویو و رسوبات شیرآالت استفاده کرد .یک تا دو بار در هفته سرکه را روی قسمتهای مورد
نظر اسپری کنید و اجازه دهید چند ساعت بماند تا لکهای نازیبا از بین بروند.
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و
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سفره سالـــــم
دستــور آشپزی
میـــزگرد تغذیه

دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه و دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پــــــــو ست
میــزگردپوست
ز یـــــبــایـی
صفحــه آخـــر

بیماری روزاسه
و انگلی به نام
دمودکس()30

انتقالتبخالوزگیل
تناسلیازراهتماس
جنسیحتمیاست()29

راه درست
کاهش وزن را نشانم
دهید! ()28

استفاده از ذرت
دامی خطرناک است؟

()26

غذاییهندی،مناسببرایگیاهخواران

بفرمايیدبرگرباقالوکینوا

خیلیازافرادگمانمیکنندگیاهخواریبامحدودیتهاییدرسفره
غذایی همراه است .این در حالی است که ترکیب کردن برخی مواد
غذاییبا یکدیگر میتواند یک طعم گیاهی و جذاب برایشما ایجاد کند.
یکیازغذاهایگیاهیمعروفهندیها،برگرباقالوکینواستکهمیتواند
هم برای افراد گیاهخوار و هم برای کسانی که ترجیح میدهند تجربه یک
وعده غذای بدون گوشت در طول روز داشته باشند ،جذاب باشد .این غذا
بهدلیل نوع مواد اولیهای که دارد ،کالری بسیار پایین و فیبر بسیار باالیی را
در خود جا داده است .این برگر هندی میتواند باعث تقویت سیستم ایمنی
بدن شود .از این رو ،مصرف آن برای خانمهای باردار و افراد سالمند هم
بسیارمفیداست ...صفحه()27

بچهها را به انواع اسنک
عادت ندهید
انواع اسنکها که معموال بر پایه ذرت
یا سیبزمینی تهیه میشوند ،عالوه بر
ماده اصلی تشکیلدهنده خود ،حجم
قابلتوجهی از نمک ،روغن یا شکر را
هم در خود جا دادهاند .زمانی که شما از
اسنکها برای تغذیه روزانه فرزند خود
یا حتی ساکت کردن او کمک میگیرید،
عالوه بر اینکه سالمت او را به خطر
میاندازید ،باعث ذائقهسازی نادرست
در او میشوید.
اسنکها بهدلیل افزودنیهای موجود
در خود میتوانند مشکالت فراوانی از
افزایش وزن و کمبودهای تغذیهای گرفته
تا باال رفتن فشار و چربی خون را برای
مصرفکننده در پی داشته باشند .عالوه
بر اینها ،اگر کودکان به خوردن چنین
اسنکهاییعادتکنند،ذائقهآنهابهسمت
خوردن انواع خوراکیهای شور ،چرب و
شیرینمتمایلمیشودواینذائقهسازیکه
از کودکی در آنها شکل گرفته ،تا سالهای
باالتر هم همراهشان باقی میماند و زمینه
ابتالی آنها به انواع بیماریهای متابولیک،
بیماریهای قلبی ،دیابت ،فشار خون باال
و کلسترول خون باال را فراهم میکند.
شما باید بهعنوان والدین ،فرزندان خود
را بیشتر به خوردن خوراکیهای طبیعی و
سالم عادت دهید و عالوه بر اینکه درباره
مضرات مصرف اسنکها با آنها صحبت
میکنید ،استفاده از چنین خوراکیهایی
را فقط به موارد بسیار محدودی در ماه
یا سال اختصاص بدهید..
بیشتربخوانید
«استفاده از ذرت دامی خطرناک
است؟» رادر صفحه  26همین شماره
بخوانید.
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سفره سالم

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

پرسشی از متخصصان حوزه صنعت غذا در پی انتشار خبر تخلف در تولید فراوردههای حجیمشده ذرت

استفاده از ذرت دامی خطرناک است؟
«پفک با طعم گاو»« ،پفک
گاوی در بازار ایران»،
ندا احمدلو «استفاده از ذرت دامی برای
تهیه پفک»! اینها تیترهای
داغی بودند که برخی رسانهها در حوزه تغذیه
و در روزها و هفتههای اخیر بهوفور از آنها
استفاده کردند .ماجرا از آنجا شروع شد که
مسووالن سازمان غذا و دارو متوجه شدند دو
برندتولیدکنندهفراوردههایحجیمشدهذرت،
از ذرت تراریخته دامی بهجای ذرت انسانی
برای تهیه محصوالت خود استفاده کردهاند.
جهانبخش کیانپور ،سخنگوی سازمان غذا
و دارو ،اعالم کرده ،براساس اطالعاتی که به
دست آنها رسیده ،دو کارخانه مشهور تولید
فراوردههای حجیم ذرت از ذرت دامی برای
تولیدمحصوالتخوداستفادهکردهاندکهتایید
یا تکذیب این خبر نیاز به بررسی کارشناسانه
بیشتری خواهد داشت .بهگفته کیانپور ،اگر
قرار باشد کارخانهای بهجای ذرت انسانی از
ذرت دامی برای تهیه محصوالت خود استفاده
کند،بایداینموضوعرارویبرچسبمحصول
خود درج کند تا مصرفکننده تصمیم بگیرد
که آیا تمایلی به مصرف چنین محصولی
دارد یا نه .از طرف دیگر ،اگر کارخانهای
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 بهطور 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
میگوید« :اگر مشخص شود این دو برند معتبر
ازذرتدامیبرایتهیهاسنکهایحجیمبرپایه
ذرت استفاده میکردهاند ،بهطور حتم برخورد
قضایی و توقف تولید محصول در مورد آنها
اعمال خواهد شد زیرا بیشتر گروه هدف چنین
محصوالتی کودکان هستند و بههیچعنوان
نمیتوان بر سر سالمت بخش بزرگی از جامعه
هدف این محصوالت خطر کرد».

چرا ذرت دامی؟

باتوجهبهاطالعاتیکهدربارهاستفادهازذرتدامی
برای تهیه این محصوالت در دو کارخانه مشهور
بهدست آمده ،شاید این سوال برای خیلیها پیش
بیاید که اصال دلیل جایگزین کردن ذرت دامی با
ذرتانسانیدراینکارخانههاچهبودهاست؟علی
شریعتی ،عضو هیاتمدیره کانون صنایع غذایی
ایران ،با تاکید بر اینکه برای تولید اسنکهای
برپایه ذرت باید از ذرتهایی با درجه غذایی
استفاده شود ،میگوید« :با توجه به نوسانات اخیر
ارزی در کشور ،این روزها نهادههای دامی مانند

بهتر است بدانید ذرت
انسانی جزو محصوالت
درجه  1است که از
نظر مواد خوراکی ،عدم
آفتزدگی یا سالمت
در رتبه باالتری نسبت به ذرت دامی
قرار دارد .این درحالی است که ذرت
دامی ،ممکن است حاوی دانههای
شکسته ذرت ،مواد خارجی یا درجاتی
از آفتزدگی باشد و به همین دلیل
هم قیمت آن بسیار کمتر است.
از اینرو ،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 ،بهطور حتم
مشکل چندانی برای سالمتتان پیش
نخواهد آمد

ذرتی که بهعنوان خوراک دام مورد استفاده قرار
میگیرد ،با ارز دولتی  4200تومانی وارد کشور
میشود .این درحالی است که ذرتهایی با درجه
غذایی که مصارف انسانی دارند ،با ارز  8هزار
تومانی به کشور میآیند .از اینرو ،متاسفانه برخی
کارخانهها برای داشتن حاشیه سود بیشتر ،اقدام
به تهیه ذرت دامی با ارز ارزانتر و تبدیل آن به
خوراک انسانی کردهاند ».با اینحال ،وی معتقد
است با تخلف دو شرکت نباید دید مردم نسبت
به تمام محصوالت و کارخانههایی که بهصورت
سالم اقدام به فعالیت میکنند ،عوض شود .بهگفته
شریعتی ،ذرتهایی با درجه غذایی بیشتر در
صنعت غذاهای نیمهآماده ،شکالتسازی،
اسنکهای حجیم ،شربت فروکتوز و ...مورد
استفاده قرار میگیرند و ذرتهای حیوانی برای
خوراک دام یا صنعت چسبسازی به مصرف
میرسند.
وی به یک نکته جالب دیگر در صنعت تولید
فراوردههای حجیمشده ذرت هم اشاره میکند
و آن اینکه برخی کارخانهها ،ذرت را بهصورت
درسته تهیه و آن را به بلغور و محصول نهایی
تبدیل میکنند .این درحالی است که برخی
کارخانهها از ابتدا بلغور ذرت را برای تهیه
محصوالت خود خریداری میکنند .حاال این

دو کارخانه متخلف ،یکی ذرت را بهصورت
کامل و دیگری بهصورت بلغورشده تهیه کرده
است .از اینرو ،باز هم نیاز به کارشناسی
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 بهخطر انداختن سالمت مردم و
مصرفکنندگان میتواند زنگ خطری جدی
برای سایر تولیدکنندگان باشد.

فراوردههای حجیمشده ذرت
چطور تولید میشوند؟

قبل از اینکه بدانیم این گروه از محصوالت
هستند و چطور تولید میشوند ،باید به این نکته
مهم اشاره کنیم که کلمه «پفک» ،یک برند تجاری
است که بهاشتباه میان مردم برای نامیدن همه
فراوردههای ذرت حجیمشده استفاده میشود.
دکتر محمدحسین عزیزی ،متخصص صنایع
غذایی و رئیس انجمن صنایع غذایی ایران،
درباره فرایند تولید این فراورده حجیمشده
ذرت میگوید« :ماده اصلی تشکیلدهنده این
فراوردههای حجیم ،بلغور ذرت است؛ یعنی از
ذرت شکسته و خردشده بهجای آرد ذرت در

تهیه انواع اسنکهای حجیم استفاده میکنند.
برای تولید این محصول ،ابتدا بلغور ذرت را
در دستگاهی به نام اِکستِرودِر میریزند و آن
را با کمی آب ترکیب میکنند .این ترکیب
تحت فشار بسیار زیادی قرار میگیرد تا حالتی
خمیری به خود بگیرد .در انتهای دستگاه،
قالبهای شکلدهنده ذرت حجیمشده قرار
دارند .زمانی که خمیر ذرت از تانک دستگاه
وارد قالب میشود ،از یک شریط فشار قوی
به یک شرایط فشار کم میرسد .به همین
دلیل هم بهطور ناگهانی خالء یا هوایی در
محصول نهایی ایجاد میشود که شکل پفکرده
یا هوادار این محصوالت را ایجاد میکند .ما در
اصطالح صنعت غذا به این حالت پفکرده،
حالت «متخلخل» میگوییم».
دکتر عزیزی درمورد زمان اضافه کردن
طعمدهندههای مختلف به اسنکها توضیح
میدهد« :فراوردههای حجیمشده ذرت که
بیشتر شما آنها را با نام پفک میشناسید ،پس
از خارج شدن از دستگاه کامال بدون رنگ و
بدون طعم هستند .از اینرو ،در ظرفهای
بزرگی بهصورت جداگانه سسی برای آنها آماده
میکنند .این سس مخلوطی از انواع ادویهها،
نمک ،رنگهای مجاز خوراکی ،پودر پنیر ،رب

گوجهفرنگی ،شکر و روغن است که قبل از
بستهبندی اسنکها روی آنها اسپری میشود».

رعایت چه نکاتی مهم است؟

دکتر عزیزی با تاکید بر اینکه کودکان زیر
 2سال بههیچعنوان نباید هیچ خوراکی
صنعتی مانند چیپس و پفک را مصرف کنند،
میافزاید« :کودکان زیر  2سال ،بهدلیل تکمیل
نشدن سیستم گوارشی بههیچعنوان نباید از
خوراکیهای صنعتی استفاده کنند .در غیر این
صورت ،ممکن است حساسیت یا مشکالت
گوارشی شدید برای آنها بهوجود بیاید .از طرف
دیگر ،نمک ،رنگهای خوراکی ،روغن و شکر
موجود در سس اسنکهای حجیمشده برپایه
ذرت نیز باعث میشوند مصرف مداوم آنها
به سایر گروههای سنی و جنسی هم توصیه
نشود .البته طبیعی است که تمام ترکیبات
موجود در این محصوالت براساس استاندارد
و دارای مجوز هستند ،اما به هرحال زیادهروی
در مصرف آنها میتواند مشکالتی را برای
مصرفکننده ایجاد کند».
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران ،با اشاره به
اینکه تخلف دو کارخانه در تولید فراوردههای
حجیم ذرت با ذرت دامی در حال بررسی

است ،خاطرنشان میکند« :امکان اینکه سایر
اسنکهای حاوی بلغور ذرت یا آرد ذرت
موجود در این کارخانهها نیز با ذرت دامی
تهیه شده باشد هم وجود دارد اما
مصرفکنندگان نباید بیش از اندازه نگران
اینموضوعباشندزیراهمتخلفاینکارخانهها
در دست بررسی است و هم مصرف یکی-دو
مورد از چنین محصوالتی نمیتواند مشکلی
جدی برای سالمت ایجاد کند .بهتر است
بدانید ذرت انسانی یا ذرت با درجه غذایی
جزو محصوالت درجه  1است که از نظر
مواد خوراکی ،عدم آفتزدگی یا سالمت در
رتبه باالتری نسبت به ذرت دامی قرار دارد.
این درحالی است که ذرت دامی ممکن است
حاوی دانههای شکسته ذرت ،مواد خارجی
یا درجاتی از آفتزدگی باشد و به همین دلیل
هم قیمت آن بسیار کمتر از ذرتهایی با درجه
غذایی است .از اینرو ،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 ،بهطور
حتم مشکل چندانی برای سالمتتان پیش
نخواهد آمد».

مهمترینعوارضخوردنفراوردههایحجیمشدهذرت

از چاقی تا پوسیدگی دندان

متاسفانه خیلی از کودکان یا حتی برخی
نوجوانان و افراد بزرگسال ،تمایل زیادی
ترجمه:
راضیه فیضی به مصرف روزانه انواع فراوردههای
حجیمشده ذرت دارند .این فراوردهها غیر
از ذرت ،حاوی ترکیبات دیگری هستند که باعث میشوند
متخصصان تغذیه استمرار مصرف آنها را کامال برای سالمت
مضر بدانند .انواع اسنکهای حجیمشده که ما آنها را بیشتر
با نام پفک میشناسیم ،میتوانند به صورت تفننی و حداکثر
ماهی یک مرتبه در برنامه غذایی شما جا بگیرند .بهتر است
بدانید مصرف بیشتر از این مقدار فراورده حجیمشده ذرت
میتواند عوارض فراوانی را برای شما یا فرزندتان ایجاد
کند که در ادامه به  6مورد از مهمترین آنها اشاره میکنیم.

 .1چاقی

متاسفانه ما گاهی از اسنکها برای کاهش استرس یا هنگام
تماشای برنامههای تلویزیونی استفاده میکنیم و در این موارد
خیلی متوجه نیستیم چه حجمی از آنها را میخوریم .از طرف
دیگر ،گاهی برخی کودکان عادت دارند هر روز حداقل یک
نوع فراورده حجیمشده ذرت را در میانوعدههای خود مصرف
کنند .بهتر است بدانید این فراوردهها حجم باالیی از کالری و
حجم بسیار محدودی از فیبر غذایی را در خود جا دادهاند .از
اینرو ،مصرف آنها تنها میتواند باعث باال رفتن میزان کالری
دریافتی روزانه و اضافهوزن ناشی از آن ،مخصوصا در کودکان
و افراد کمتحرک شود.

 .3یبوست

انواع فراوردههای حجیمشده ذرت به دلیل داشتن ترکیبات
کربوهیدراتی ،نمکی و شکری خود ،شدیدا باعث کمبود آب
در بدن میشوند .از طرف دیگر ،این فراوردهها فیبر غذایی
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 شایعترین مشکالتی است
که در طرفداران این اسنکها ایجاد میشود.

 .4حساسیت در کودکان

یکی از موارد حساسیت غذایی که معموال نادیده گرفته میشود،
حساسیت به ذرت است .به همین دلیل هم شدیدا توصیه میشود
بههیچعنوان به کودکان زیر  2سال ،فراوردههای حاوی ذرت
ندهید و عالئم حساسیت به ذرت را در کودکان باالی  2سال
بشناسید .اگر فرزندتان بعد از مصرف فراوردههای حجیمشده
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 فراوردههای حاوی ذرت میتواند
شرایط بیماران مبتال به آسم را بدتر کند .پس باز هم توصیه
میشود که اگر فرزندتان مبتال به آسم یا بیماری تنفسی است،
بههیچعنوان او را با فراوردههای حجیمشده ذرت آشنا نکنید.

 .5نفخ و دلدرد

انواع فراوردههای حجیمشده ذرت حاوی درصد باالیی از نشاسته

هستند .زمانی که شما محصوالت حاوی نشاسته باال مصرف
میکنید ،ترکیبات نشاستهای در دستگاه گوارش میشکنند و
تبدیل به گاز میشوند .به همین دلیل هم خیلی از کودکان
با خوردن اسنکهای حاوی ذرت ،دچار نفخ و دلدرد شدید
میشوند .این محصوالت بههیچعنوان نباید حدود  2ساعت
قبل از وعدههای 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.

 .6پوسیدگی دندان

یکی دیگر از مهمترین و بزرگترین مشکالت ناشی از مصرف

فراوردههای حجیمشده ذرت ،افزایش احتمال پوسیدگی دندان
با خوردن آنهاست .ذرت بهخودیخود به دلیل وجود
کربوهیدرات خاصیت چسبندگی دارد .از طرف دیگر ،همین
ذرت برای تبدیل شدن به انواع اسنک ،با شکر و افزودنیهای
دیگر ترکیب میشود .زمانی که شما یا فرزندتان ،فراورده
حجیمشده ذرت مصرف میکنید ،مقداری از آن البالی دندانها
یا روی لثه باقی میمانند و احتمال پوسیدگی دندان را بهشدت
باال میبرند .از اینرو ،عالوه بر توصیه به کاهش شدید مصرف
این فراوردهها ،بهتر است فرزندتان را عادت بدهید حتما بعد
از مصرف هر نوع اسنکی ،دندانهای خود را با مسواک و آب
بشوید.

منبعHealth :

 .2سوءتغذیه

فراوردههای حجیمشده ذرت ،عالوه بر کالری دارای انواع
افزودنیها مانند رنگهای خوراکی ،شکر ،نمک و روغن هستند.
از اینرو ،مصرف آنها میتواند با ایجاد احساس سیری کاذب،

شانس غذا خوردن سالم را از بچهها بگیرد .تحقیقات نشان
دادهاند مصرف این اسنکها شدیدا با کاهش مصرف میوه ،سبزی
و وعدههای اصلی غذاهای خانگی در کودکان همراه است
که ارتباط مستقیمی با کمبودهای تغذیهای در بدن آنها دارد.

دستور آشپزی

شماره ششصدونود و هشت پانزده دی نودوهفت

بفرمایید برگر باقال و کینوا

مقدار کالری

موادغذایییادشدهدرمجموع 890کیلوکالری
انرژی دارند که در صورت تهیه شدن  4برگر،
هر یک از آنها  222کیلوکالری انرژی خواهد
داشت .از آنجایی که این غذا با نان میل میشود،
به ازای هر  30گرم نان باید  80کیلوکالری
به عدد یادشده افزود .به عالوه ،اگر این غذا
با ساالد همراه شود باید به ازای هر لیوان
سبزیهای خام خردشده 25 ،کیلوکالری به
عدد یادشده افزود.

ارزش تغذیهای

 7نکته برای پخت
این برگر

شما هم
میتوانید با
ارسا
ل دستور پخ
ت
غ
ذا
ی
شهرتان
سنتی
ما
را
در
ه
صفحه «دست
ور
آ
ش
پز
ک
نی
ی»
مراهی د.
همچنین اگر
خاص برای ی
روش پختی
ک
غ
ذا
ی
م
رایج بلدی
یخواهد دی
د و دلتان
گران را نیز
با این روش
کافی اس
ت
از
ط
ری
آشنا کنید،
ق صفحه «با
با ما تماس
خوانندگان»
بگیرید و ت
سایر خوانندگان « جربهتان را با
س
الم
ت» در میان
بگذارید.

 .2بهتر است کینوایی که میخواهید برای غذاهای گیاهی استفاده
کنید را با آب سبزیجات بپزید تا طعم بهتری به خود بگیرد.
 .3کینوایی که قرار است در غذاهای گوشتی مورد استفاده
قرار بگیرد باید با آب گوشت یا آب مرغ کمنمک پخته شود
تا طعم مطلوبی پیدا کند.
 .4اگر میخواهید کینوا را در انواع ساالد استفاده کنید ،حتما آن
را با آب مرکبات بپزید تا طعم منحصربهفردی بهدست بیاورید.
 .5اگر وقت کافی برای بخارپز کردن باقالها ندارید و نمیخواهید
دانههای باقال طعم آب بگیرند ،بهتر است آنها را با غالف
روییشان داخل آب جوش بیندازید و پس از پخته شدن ،آنها
را از غالف و پوستشان جدا کنید.
 .6اگر میخواهید طعم تنوری به این برگر بدهید ،بهتر است
آنها را روی کاغذ روغنی داخل سینی فِر بچینید و پس از
اسپری کردن مقدار کمی روغن روی سطح آنها ،برگرها را
داخل فر برشته و تنوری کنید.

35//
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هزینه متوسط تهیه این غذا
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هزار تومان

 .7برای جذابتر کردن طعم این برگر گیاهی ،میتوانید قبل
از سرو آن ،یک ورق پنیر چدار روی آن قرار دهید.

آماده می شود
پخته میشود

پیشنهاد این غذا

طـرزتـهـیـه

 .1برای آمادهسازی این غذا ابتدا دانههای 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  15دقیقه اجازه دهید تا هم دانههای کینوا کامال نرم شوند و هم آب داخل ظرف کشیده شود.
 .2بعد از  15دقیقه که شعله را خاموش کردید ،اجازه دهید ظرف کینوا  5دقیقه روی شعله خاموش باقی بماند تا گرما باعث جذب کامل آب توسط دانههای کینوا شود.
 .3باقالهای پوستکنده و نصفشده را بخارپز کنید و اجازه دهید تا نرم شدن
کامل روی حرارت باقی بمانند .بهتر است از آبپز کردن باقالها خودداری کنید مواد الزم (برای 4نفر)
تا طعم و بافت نهایی برگر گیاهی شما بهتر شود.
 160کیلوکالري
 1لیوان
کینوا
 .4کینواهای پخته را روی یک دستمال نخی بریزید تا آب آنها کامال کشیده
2
شود .این کار را با باقالها هم انجام دهید.
0
کیلوکالري
آب
 1لیوان
 .5بعد از خشک شدن کامل کینوا و باقال ،آنها را داخل دستگاه غذاساز بریزید
 320کیلوکالري
باقال بدون پوست
و به ترتیب  2شاخه از پیازچههای خردشده ،تخممرغ خام ،زنجبیل ،ادویه
 1/5لیوان
گرامماساال ،نصف قاشق چایخوری از نمک و پودر فلفل را به غذاساز اضافه کنید.
خردشده
پیازچه
5
3
کیلوکالري
شاخه
 .6حدود  3تا  5دقیقه غذاساز را روشن کنید تا تمام مواد بهخوبی با یکدیگر
 120کیلوکالري
 1عدد
تخممرغ بزرگ
ترکیب شوند و حالتی خمیری به خود بگیرند.
 .7تابه نچسبی را روی حرارت بگذارید و روغن را داخل آن بریزید .حرارت
0
کیلوکالري
 1قاشق غذاخوری
زنجبیل تازه و رندهشده
زیر تابه را در حد متوسط تنظیم کنید و اجازه دهید روغن کامال گرم شود.
کیلوکالري
 1 41قاشق چایخوری
ادویه گرامماساال
0
 .8مایه برگر را به  4قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را با دستتان به صورت
گرد حالت دهید تا برگرهای یکدستی داشته باشید.
کیلوکالري
 43قاشق چایخوری
نمک
0
دهید
اجازه
تابه
زیر
حرارت
 .9برگرها را داخل تابه بگذارید و بدون تغییر دادن
کیلوکالري
 41قاشق چایخوری
پودر فلفل
0
تا هر طرف از این برگرهای گیاهی بین  3تا  4دقیقه حرارت ببینند.
روغن زیتون یا روغن کنجد
 .10سعی کنید برگرها را زودتر از  3دقیقه برنگردانید تا بافت آنها کامال
 180کیلوکالري
 2قاشق غذاخوری
مخصوص سرخکردنی
منسجم باقی بماند.
3
 65کیلوکالري
ماست کمچرب
 4لیوان
 .11بعد از پختن برگرها میتوانید آنها را داخل ظرف بگذارید و شروع به آماده
کردن سس کنید.
1
 10کیلوکالري
خیار خردشده
 2لیوان
 .12برای آماده کردن سس این برگرها باید ماست ،خیار ،گشنیز ،فلفل سیاه
 1لیوان
 5کیلوکالري
گشنیز تازه و خردشده
و بقیه نمک و پیازچه را داخل غذاساز بریزید و حدود  2دقیقه آنها را کامال
4
با یکدیگر ترکیب کنید.
 2عدد
 25کیلوکالري
گوجهفرنگی بزرگ
 .13حاال هر برگر را همراه یک ظرف کوچک از سس ماست و  2حلقه
کیلوکالري
 41قاشق چایخوری
پودر فلفل سیاه تازهساییدهشده
0
گوجهفرنگی تازه و خردشده سرو کنید.

کینوا منبع آنتیاکسیدانهاست

کینوا که خیلیها آن را با نام «خاویار گیاهی» معرفی
میکنند ،در گروه غالت کامل طبقهبندی میشود .این
گیاه پرخاصیت میتواند در انواع ساالدها ،سوپها یا
غذاهای گیاهی جا بگیرد و مصرف آن فواید بسیار
زیادی به بدن برساند .در ادامه به مهمترین فواید مصرف
کینوا اشاره میکنیم.
.1کینوا حجم بسیار باالیی از فیبر غذایی را در خود جا داده
است .از اینرو ،مصرف آن میتواند برای افراد مبتال به
یبوست مزمن بسیار مفید باشد .از طرف دیگر ،فیبر فراوان

موجود در کینوا به کاهش میزان چربی و قندخون کمک
میکند .به این منظور ،توصیه میشود افراد مبتال به دیابت
یا کسانی که از چربی خون باال رنج میبرند ،حجم متعادلی
از کینوا را در برنامه غذایی هفتگی خودشان داشته باشند.
.2کینوا سرشار از انواع آنتیاکسیدانهاست و مصرف
حداقل هفتهای  3مرتبه از آن تا حد زیادی باعث تقویت
سیستم ایمنی میشود .از اینرو ،بهتر است در فصلهای
پاییز و زمستان برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن و
پیشگیری از ابتال به بیماریهای فصلی ،مصرف کینوا را
در رژیم غذایی خود داشته باشید.

بهتر است برای ایجاد بافت مطلوب در برگرها و پیشگیری
از متالشی شدن آنها هنگام سرخ شدن ،حتما تمام مواد اولیه
را قبل از ریختن در غذاساز کامال خشک کنید .اگر بعد از
ترکیب شدن مواد در غذاساز احساس کردید بافت برگر شما
هنوز کمی نرم یا حتی شل است ،میتوانید از مقداری آرد
سوخاری یا آرد نخودچی برای منسجمتر شدن مواد اولیه
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 جذابتری به این برگرهای گیاهی آماده خواهید
داد .نکته دیگر اینکه شما میتوانید بهراحتی باقال را در دستور
تهیه این غذا با لوبیای کشاورزی جایگزین کنید .اگر ادویه
گرامماساال نداشتید یا در دسترستان نبود ،میتوانید با ترکیب
ادویههایی مانند زردچوبه ،کاری ،فلفل قرمز ،دارچین ،فلفل
سیاه ،زیره و پودر زنجبیل ،خودتان یک ادویه گرامماساالی
خانگی تهیه کنید.

منبعEatingwell :

هر وعده از این غذا همراه سس و برش
گوجهفرنگی حاوی  13گرم چربی ( 2گرم
چربیاشباع)6،گرمفیبر29،گرمکربوهیدرات،
 14گرم پروتئین 252 ،میکروگرم فوالت49 ،
میلیگرم کلسترول 9 ،گرم قند 1439 ،واحد
بینالمللی ویتامین  22 ،Aمیلیگرم ویتامین
 161 ،Cمیلیگرم کلسیم 3 ،میلیگرم آهن،
 427میلیگرم سدیم و  822میلیگرم پتاسیم
است .ضمن اینکه میتواند  63درصد از نیاز
روزانه بدن به ویتامین فوالت 37 ،درصد به
ویتامین  Cو  29درصد به ویتامین  Aرا هم
تامین کند.

سامان گلریز /مدرس آشپزی

 .1قبل از پختن کینوا باید به این نکته توجه داشته باشید که
برای ایجاد طعم و بافت مطلوبتر ،بههیچعنوان نباید دانههای
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.

همراهان این غذا

بهتراستاینبرگرگیاهیرابایکنانهمبرگری
سبوسدار یا نان همبرگری جو بخورید .اگر
میخواهید کمی کالری غذای خود را باالتر
ببرید و از نظر طعمی ،همراه مناسبی برای
این برگر داشته باشید ،میتوانید به ازای هر
برگر حدود نصف لیوان پوره سیبزمینی هم
سرو کنید .میان انواع سبزیها همراه کردن
نعناع با این برگر ،بیشتر از سایر سبزیجات
توصیه میشود زیرا نعناع عالوه بر ایجاد طعم
مناسببرایغذایشما،میتوانداحتمالایجاد
نفخ پس از مصرف آن را کاهش دهد .میان
انواعنوشیدنیها،نوشیدنیموهیتویانوشیدنی
زنجبیلی که با کمی آبلیموی تازه طعمدار شده
باشد ،جزو بهترین نوشیدنیهای همراه این
برگر محسوب میشود .بین انواع چاشنیها،
شما میتوانید پودر فلفل قرمز ،سماق و پودر
زیرهرابرایهمراهیبااینبرگردرنظربگیرید.
این چاشنیها عالوه بر ایجاد طعم مطلوب در
برگر شما باعث کاهش نفخ غذا هم میشوند.

پیشنهاد سرآشپز

غذایی هندی ،مناسب برای گیاهخواران

خیلی از افراد گمان
میکنند گیاهخواری با
ترجمه:
محدودیتهایی در سفره
ندا احمدلو
غذایی همراه است .این
در حالی است که ترکیب کردن برخی
مواد غذایی با یکدیگر میتواند یک طعم
گیاهی و جذاب برای شما ایجاد کند .یکی
از غذاهای گیاهی معروف هندیها ،برگر
باقال و کینواست که میتواند هم برای افراد
گیاهخوار و هم برای کسانی که ترجیح
میدهندتجربهیکوعدهغذایبدونگوشت
در طول روز داشته باشند ،جذاب باشد .این
غذا بهدلیل نوع مواد اولیهای که دارد ،کالری
بسیار پایین و فیبر بسیار باالیی را در خود جا
داده است .این برگر هندی میتواند باعث
تقویت سیستم ایمنی بدن شود .از این رو،
مصرف آن برای خانمهای باردار و افراد
سالمند هم بسیار مفید است.
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.3کینوا ،عالوه بر آنتیاکسیدانها و فیبر فراوانی
که دارد ،کالری بسیار کمی را در خود جا داده
است؛ یعنی مصرف حجم کمتری از آن نسبت به
نان ،برنج و ماکارونی میتواند برای مدت بیشتری
ما را سیر نگه دارد و کالری کمتری هم به بدن
برساند .به همین دلیل هم توصیه میشود افرادی
که رژیم الغری دارند ،حتما کینوا را در برنامه
غذایی خود بگنجانند.

.5حدود  25درصد از اسیدهای چرب موجود در
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 میشود.

.4کینوا مقدار قابلقبولی از منیزیم ،فوالت ،مس،
آهن ،فسفر و پتاسیم را هم در خود جا داده است.

.6کینوا یکی از پروتئینهای گیاهی مرغوب و کمکالری
استوبههمیندلیلمصرفآنمیتواندبرایافرادورزشکار

به همین دلیل هم مصرف آن در دوران بارداری یا
برای کودکان در سن رشد بسیار مفید خواهد بود.

که بهدنبال پروتئینهای مرغوب هستند ،بسیار مفید باشد.
.7جالب است بدانید هر یک لیوان کینوای پخته حدود
یکسوم از نیاز روزانه بدن به منگنز را تامین میکند.
دریافت منگنز کافی به سوختوساز بهتر بدن و عملکرد
بهتر آنزیمها در بدن کمک خواهد کرد.
.8نکته قابلتوجه 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 میشود که سابقه سنگسازی کلیه دارند.

نگاه متخصص طب سنتی

به این برگر ،زیره و آویشن هم بزنید
دکتر غالمرضا کردافشاری/استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 .1یکی از مواد اصلی تشکیلدهنده این غذا ،باقالی تازه است .باقالی تازه
از منظر طب سنتی ،مزاجی سرد و تر دارد .از اینرو ،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 متعادلتر کنید.
 .2کینوا 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

میکند .اگر میخواهید زنجبیل را از مواد اولیه حذف یا میزان آن را بنا به
ذائقه خود کم کنید ،میتوانید از پونه یا خر َدل بهعنوان مصلحات غذایی
این برگر کمک بگیرید.
 .3همانطور که گفته شد ،زنجبیل میتواند بهدلیل 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
برگرمحسوبمیشود،میتوانگفتاینچاشنیبسیارپرخاصیتبهعنوان

یک ضدالتهاب و آنتیاکسیدان قوی در بدن عمل میکند و مصرف منظم آن
باعث کاهش دردهای مفصلی میشود .ضمن اینکه ریختن زنجبیل تازه یا
پودر زنجبیل در این غذا باعث کاهش نفخ ناشی از مصرف آن خواهد شد.
 .4جالب است بدانید اگر در غذایی بهطور همزمان زنجبیل و زرده تخممرغ
وجود داشته باشند ،این غذا میتواند اثر مطلوبی بر افزایش نیروی جنسی
در زنوشوهرهای سردمزاج داشته باشد.
 .5یکی دیگر از ترکیبات بسیار مفید موجود در این غذا ،تخممرغ است.

نکته جالب درباره تخممرغ این است که زرده آن مزاجی گرم و سفیده
آن مزاجی سرد دارد .بنابراین ،یک تخممرغ کامل میتواند طبع متعادلی
داشته باشد .با اینحال ،در منابع طب سنتیاز انواع ادویههای گرم و نمک
بهعنوان مصلحات تخممرغ نام برده شده است .خوشبختانه در این غذا،
از ادویه گرامماساال که مخلوطی از انواع ادویههای گرم است ،استفاده شده
و به همین دلیل هم سردی غذا تا حد قابلقبولی با کمک این ادویهها
گرفته شده است.
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ميزگرد تغذيه

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذيه» باشید .كافی است از طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیريد و تجربهتان را با ساير خوانندگان «سالمت» در میان بگذاريد .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذيه» براي كاهش يا
افزايش وزن خود ارائه ميدهند لزوما مورد تأيید «سالمت» نیست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

راه درست
كاهش وزن را
نشانم دهيد!
«از دوران نوجوانی اضافه وزن داشتم اما پس از ازدواج،
چاق شدم .چاقی روی اعتمادبهنفسم تاثیر گذاشته است و
فرزانه
فوالدبند
عالقهای به حضور در جمع ندارم ».این جملهها بخشی
از صحبتهای زهره سلیمی ،خانم 23سالهای است که
با قد  160سانتیمتر و وزن  90کیلوگرم 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 میخوانید.

زهرهسلیمیکهباوزن90کیلوگرمازچاقیرنجمیبرد،میگوید:

با تنظيم آنزیمهاي كبدي ،حالم دگرگون شد!
دچار کمکاری تیروئید و تخمدان پلیکیستیک هستم .مشکل
گوارشی هم دارم و باید میوه و سبزی کمتر مصرف کنم که این
مورد با رژیم غذایی سالم همخوانی ندارد.
 :خودتان فکر میکنید علت چاقیتان چیست؟
خیلی پرخور نیستم اما تنقالت زیاد مصرف میکنم .گاهی هم
سراغ فستفود میروم.
 :اهل ورزش هستید؟
نه ،متاسفانه خیلی کمتحرکم و حتی پیادهروی هم نمیکنم .االن
هم آنقدر چاق شدهام که ورزش کردن برایم سخت شده است.

 :حرف یا پرسش آخر؟
با توجه به اینکه  2سال از ازدواجم میگذرد قصد بارداری
دارم اما پزشکان توصیه کردهاند پیش از بارداری وزن کم کنم.
در حال حاضر در بازار انواع داروها و مکملهای الغری
موجود است اما تضمینی وجود ندارد که بتوان بدون آسیب،
وزن کم کرد.
از متخصصان «سالمت» میخواهم راه درست کاهش وزن را
به من نشان دهند ،راه و روشی که موثر باشد و بدون عوارض
بتوان از آن نتیجه گرفت.

نگاه متخصص تغذیه

تاکیددکترسیدضیاءالدینمظهریبهسوژه«میزگردتغذیه»

كاهش وزن ،هرچه آهستهتر بهتر

 :مهمان این هفته «میزگرد تغذیه» که
قصد کاهش وزن دارند دچار کمکاری تیروئید
هستند .با توجه به این موضوع آیا الزم است
مالحظه تغذیهای خاصی داشته باشند؟
بعد از اینکه کمکاری 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
آب در بدن میشود که این نوع چاقی ناشی
از انباشت انرژی به صورت چربی نیست .این
حالت در دوران عادت ماهانه با شدت بیشتری
نمود پیدا میکند و اگر درمان انجام نگیرد فرد
همیشه احساس خستگی میکند ،به سختی از
رختخواب بلند میشود و عملکرد ذهنی و توان
مغزیاش دچار اختالل میشود .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 میشود
اما مصرف مقدار مناسب ،حاالتی مانند خشکی
پوست،بیحالیوبیحوصلگی،افتتوانفیزیکی
و یبوست خفیف را از بین میبرد.
 :محدودیت تغذیهای خاصی برای
این افراد وجود دارد؟
توصیه میشود افرادی که کمکاری تیروئید دارند
از خوردن کلم ،شلغم ،ترب ،تربچه و پیاز خام
پرهیز کنند .این خوراکیها حاوی ماده گواتروژن
هستند که میزان جذب ید را کاهش میدهد.
البته اگر این سبزیجات پخته شوند مصرفشان
مشکلی ندارد .در ضمن برای تامین ید باید از
غذاهای دریایی و نمک غنیشده با ید دارای
پروانه بهداشتی و شماره مجوز تولید وزارت
بهداشت در بستهبندی رنگی و دارای تاریخ تولید
استفاده کنند .باید به این نکته نیز توجه کرد که6

به خاطر فرزندتان
وزن کم کنید
دکتر طاهره افتخار /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

«میزگردتغذیه»درباره
مشکلچاقیزهرهسلیمیباحضور
دکترسیدضیاءالدینمظهری،متخصص
تغذیه،دکترطاهرهافتخار،متخصصزنان
ودکترهالهدادگستر،متخصصپزشکی
ورزشی

:چه شد که چاق شدید؟
از نوجوانی اضافه وزن داشتم و بعد از ازدواج چاق شدم.
 :برای کاهش وزن چه اقدامی کردهاید؟
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 تجربهها
نهتنها نتیجه نگرفتم ،بلکه وزنم بیشتر از قبل هم شد.
 :مشکل و بیماری خاصی ندارید؟

نگاه متخصص زنان

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 اینباره چیست؟
علت این مشکل را به طور دقیق نمیدانیم اما
به طور کلی انواع سبزیجات حاوی فیبرهای
محلول و نامحلول نقش مهمی در سالمت
افراد دارند و باعث کاهش کلسترول و عملکرد
درست دستگاه گوارش میشوند و با رقیق کردن
مواد سرطانزای ایجادشده در فرایند هضم ،از
سرطان روده پیشگیری میکنند .بنابراین افرادی که
نمیتوانند سبزیهای خام بخورند باید سبزیهای
پخته را در دفعات مختلف و به مقدار کم میل
کنند .ما مواد معدنی مهمی مانند آهن ،روی،
منیزیم ،پتاسیم و کلسیم را که نهتنها با پختن از
بین نمیروند ،بلکه جذبشان باال میرود میتوانیم
از طریق سبزیها دریافت کنیم.
 :این خانم جوان قصد کاهش وزن
دارند ،به نظر شما چطور این کار را انجام دهند؟
به ایشان توصیه میکنم بهتدریج و با کاهش مقدار
هلههوله و کم کردن حجم غذا و تقسیم آن به دفعات
بیشتر بار معده را کاهش دهند .با کاهش وزن،
مشکالتشان هم بهبود پیدا میکند .افزایش وزن
موجب تغییرات هورمونی و تغییر نسبت استروژن
به پروژسترون میشود .با کاهش وزن هورمونها
تنظیممیشودوعملکردتخمدانهابهبودپیدامیکند
و شانس باروری باال میرود .همچنین کاهش وزن
از ابتال به بیماریهای خطرناک مانند دیابت نوع ،2
افزایش چربی و فشارخون ،آسیبدیدن کبد ،کلیه،
قلب و چشمشان جلوگیری میکند.

افرادی كه نمیتوانند
سبزیهای خام مصرف
كنند باید سبزیهای
پخته را در دفعات
مختلف و به مقدار كم
ميل كنند .ما مواد معدنی مهمی مانند
آهن ،روی ،منيزیم ،پتاسيم و كلسيم
را كه نهتنها با پختن از بين نمیروند،
بلکه جذبشان باال میرود میتوانيم از
طریق سبزیها دریافت كنيم

توصیه میکنم حداقل 250گرم و حداکثر یک
کیلوگرم در هفته وزن کم کنند .کاهش وزن هرچه
آرامتر انجام شود ،عارضه کمتری دارد و نتایج
بهدستآمده از آن ماندگارتر است .ایشان باید
سعی کنند در اولین فرصت با حذف هلههوله و
چند دقیقه پیادهروی ،هفتهای 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  10تا  15کیلوگرم کاهش
وزن ،وضعیتشان بهبود پیدا میکند .بررسیها
نشان داده اگر افراد چاق 10درصد وزنشان را کم
کنند قند ،چربی و فشارخونشان تنظیم میشود.
بهتر است هدف اولیهشان را روی  9کیلوگرم
کاهش وزن بگذارند و با رژیم غذایی متناسب
و متعادل به سادگی وزن کم کنند و این مسیر
را ادامه دهند.
:اینخانمتنقالتزیادمصرفمیکنند،
چطور این عادتشان را کنار بگذارند؟
اگرزمانهاییکهدچارهوسخوردنمیشوندچند
دقیقه صبر کنند و خودشان را مشغول کار دیگری

کنند میلشان به خوردن از بین میرود .هلههولهها
حاوی انرژی باال و مواد مغذی ناچیزی هستند و
حذفشان به نفع ایشان است .مقدار انرژیای که از
ریزهخواری در طول روز به بدن میرسد بیشتر
از یک دیس غذای کامل است .اگر بخواهند از
خطرات مختلفی که چاقی و اضافه وزن برایشان
ایجاد میکند رها شوند باید دور لذت آنی خوردن
خط بکشند تا دچار حسرت دائم نشوند.
 :ایشان قصد بارداری دارند و پزشکان
توصیه کردهاند قبل از بارداری وزن کم کنند؛
چرا؟
بررسیهای جدید نشان داده شاخص توده بدنی
در زمان شروع بارداری میتواند در سرنوشت
بلندمدت جنین نقش داشته باشد .در خانمی
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 میشود ،خطرات بالقوه کوتاهمدت و
بلندمدت جنین را تهدید میکند و ممکن است
در طول عمر دچار چاقی مفرط و بیماریهای
قلبی -عروقی شود .بنابراین تنظیم وزن قبل از
بارداری بسیار بااهمیت است و با توجه به اینکه
ایشان هنوز برای بارداری فرصت دارند توصیه
میکنم یک سال آینده وزنشان را تعدیل کنند
زیرا در  40هفته بارداری ،افزایش وزن تدریجی
اجتنابناپذیراستوباروندرشدضمایمبارداری،
جنین ،جفت ،رحم و افزایش حجم خون مادر به
موازات افزایش سن بارداری رخ میدهد .البته
ذخیره چربی برای تامین انرژی  3ماهه سوم
بارداری و تولید شیر 2سال بعد از تولد بچه الزم
است .بنابراین به هیچ عنوان در دوران بارداری
رژیم کاهش وزن به مادر نمیدهیم.

با توجه به شرایطی که خانم سلیمی دارند ،بهترین کار این است
که وزن کم کنند .ایشان حداقل  30کیلوگرم اضافه وزن دارند و
با توجه به اینکه در سن باروری هستند ،توصیه میکنم 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
میکند و با توجه به اینکه ایشان مبتال به تخمدان پلیکیستیک
هستند الزم است حتما برای درمان ،وزن کم کنند .کاهش وزن
احتمال ابتال به بیماریهای آینده مانند دیابت ،افزایش چربی
و فشارخون و بیماریهای قلبی را کاهش میدهد و اگر وزن
کم کنند همه مشکالتی که به علت چاقی ممکن است برایشان
ایجاد شود ،برطرف میشود .با توجه به اینکه ایشان مبتال به
کمکاری تیروئید نیز هستند باید با مراجعه به متخصص غدد
درمان الزم را انجام دهند زیرا اختالل تیروئید موجب اختالل
تخمکگذاری میشود.
به طور کلی ،همه خانمهایی 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
کنترل کنند ،درمان الزم را انجام دهند و در شرایط ثابتی قرار
بگیرند .اگر بررسیهای الزم انجام شد و مشکلی وجود نداشت
اسیدفولیک مصرف کرده و برای بارداری اقدام کنند.
توصیه میکنم به متخصص تغذیه مراجعه و رژیم غذایی درست
دریافت کنند و کنار آن ورزش منظم را در برنامه روزانهشان
بگنجانند .اگر ایشان قبل از بارداری وزن کم نکنند در دوران
بارداری باز هم وزن اضافه میکنند و در دوران شیردهی هم به
دلیل نداشتن فرصت کافی برای ورزش و فعالیت بدنی ،باز هم
چاقتر خواهند شد و چاقیشان به شکل مزمن درخواهد آمد و
در چرخه معیوبی قرار خواهند گرفت.
خانم سلیمی در حال حاضر جوان هستند و فرصت دارند و
میتوانند خیلی خوب وزن کم کنند .البته برای این کار باید راه
درست را انتخاب کنند و رژیمشان طوری باشد که همیشه بتوانند
آن را رعایت کنند.
ایشان باید شیوه زندگیشان را تغییر دهند و به جای خوردن
غذاهای چرب و پرکالری و نشستن پای تلویزیون ،غذاهای سالم
بخورند و فعالیت بدنی قابلمالحظهای داشته باشند.
نگاه متخصص پزشکی ورزشی

با  10دقیقه ورزش
شروع کنید
دکترهالهدادگستر /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

با توجه به اضافه وزنی که خانم سلیمی دارند ،صرف ورزش
کردن برای کاهش وزنشان کافی نیست و حتما باید رژیم غذایی
کمکالری را دنبال کنند.
بررسیها نشان داده در  3تا  6ماه اول رژیم گرفتن ،کاهش وزن
بیشتر مرهون رژیم غذایی درست است و ورزش تنها به حفظ
وزن کمک میکند .بنابراین ایشان باید با مراجعه به متخصص
بیماریهایشان را درمان کنند و همزمان با مراجعه به متخصص
تغذیه رژیم غذایی مناسبی بگیرند و هفتهای  0/5تا  1کیلوگرم
وزن کم کنند.
الزم است تاکید کنم کاهش وزن بیشتر از این مقدار توصیه نمیشود
زیرا در کاهش وزنهای شدید آب یا بافتهای پروتئینی بدن از
بین میرود ،در حالی که در کاهش وزن باید چربیهای اضافه
بدن را از بین ببریم .در مرحله بعد ،ورزش روزانه را با شدت
و مدت متوسط شروع کنند و بهتدریج شدت و مدت ورزش
را افزایش دهند.
برای کاهش وزن باید روزانه  45دقیقه تا  1ساعت ورزش با
شدت متوسط انجام دهند .اگر وقت ندارند یا توان جسمیشان
کم است و زود خسته میشوند ،میتوانند این زمان را به جلسات
10دقیقهای تقسیم کنند.
این زمان به هیچ وجه نباید کمتر از  10دقیقه شود و زمان گرم
کردن و سرد کردن بدن نیز باید به طور مجزا مدنظر قرار گیرد.
اگر جمع این  10دقیقهها به  1ساعت برسد ،مثل این است که 1
ساعت مداوم ورزش کردهاند.
با توجه به اینکه خانم سلیمی سابقه انجام ورزش ندارند،
توصیه میکنم در ماه اول ورزشهای هوازی مانند پیادهروی،
دوچرخهسواری و شنا و اگر مشکل مفصلی ندارند کوهنوردی
را شروع و بعد از  1ماه ورزشهای قدرتی را به برنامهشان
اضافه کنند ،طوری که در جلسات اول تمرینات با شدت و
مدت کمتر انجام شود و بعد چند جلسه شدت و مدت تمرینات
را افزایش دهند .اینکه ورزش کردن برایشان سخت است،
طبیعی است اما الزم است بدانند بعد از مدتی بدن خودش را
با شرایط تطبیق میدهد.

پوست

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

پاسخ به رایجترین سواالت درباره انتقال تبخال و زگیل تناسلی

انتقال تبخال و زگیل تناسلی از راه تماس
جنسی حتمی است

تبخال تناسلی معموال بهصورت
ندا احمدلو زائدههایی تاولمانند یا دانههایی
آبدار در زمینه قرمزرنگ در ناحیه
تناسلی ایجاد میشود .این تاولها
ممکن است با درد و سوزش همراه باشند یا در آغاز
شکلگیری فرد مبتال را دچار سوزش ادرار یا در
موارد شدید عالئمی مانند بیماری آنفلوانزا کنند .این
درحالی است که زگیل تناسلی بههیچعنوان تاولمانند
نیست و مانند زگیل سایر نقاط پوستی ،زائدههایی
همرنگ پوست یا گاهی قهوهایرنگ دارد .زگیل
تناسلی گاهی پایهدار و گاهی بدون پایه است .با
توجه به شدت و ضعف سیستم ایمنی افراد ممکن
است تعداد زگیلها در ناحیه تناسلی منفرد یا متعدد
باشد .یکی از نکاتی که بسیاری از افراد را درباره
زگیل و تبخال تناسلی نگران میکند ،راههای 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 گفتوگو با دکتر امیرهوشنگ احسانی ،متخصص
پوست و عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی
تهران ،به رایجترین آنها پاسخ میدهیم.

تبخال
و زگیل
تناسلی
درمان قطعی
ندارند .با این حال میتوان
برای کنترل تبخال تناسلی
از داروهای ضدویروس و
برای کنترل زگیل تناسلی
از روشهای درمانی
مختلفی مانند فریز کردن،
سوزاندن ،دارودرمانی،
لیزردرمانی،اسیددرمانی
و ...استفاده کرد

:آقایدکتر!مهمترینراهانتقالزگیلوتبخال
تناسلی چیست؟
هم زگیل و هم تبخال تناسلی میتوانند با تماس جنسی
منتقل شوند .برای انتقال این دو بیماری ویروسی ،ارتباط
مخاطی دو طرف الزم است .بنابراین ،این بیماریها در
صورت تماس با مخاط ناحیه تناسلی ،مخاط دهان و
مخاط روده میتوانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند.
بهتر است بدانید تماسهای پوستی ساده باعث انتقال
بیماری نخواهد شد.

از ویروس زگیل تناسلی هستند و تزریق آنها میتواند
در پیشگیری از ابتال به این 4گونه خاص ویروس و
جلوگیری از ایجاد سرطان دهانه رحم تا حد زیادی
موثر باشد .با اینحال ،نمیتوان ادعا کرد فردی که
واکسن زگیل تناسلی را دریافت کرده ،تا آخر عمر
نسبت به ابتال به این بیماری ویروسی از طریق همسر
خود مصون خواهد بود.

: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 میشوند ،میتوان
گفت تقریبا اگر خانم یا آقایی به این بیماریها مبتال
باشند ،احتمال انتقال بیماری به همسر آنها وجود خواهد
داشت .گاهی عنوان میشود که تزریق واکسن میتواند
راه امنی برای پیشگیری از ابتال به زگیل تناسلی باشد .این
در حالی است که واکسنها تنها حاوی 4گونه خاص

:توصیه شما به زنوشوهرهایی 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 ،میتواند 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 میدهد .با تمام این احتیاطها
باز هم متاسفانه در صورت ابتالی یکی از طرفین به

زگیل تناسلی
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 سادهتر ،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 هیچگاه در او بروز نکند .در مورد این بیماری
هم استفاده از پوشش جنسی در زمان برقراری رابطه
کامال ضروری است.
:برخی منابع ادعا میکنند مصرف
طوالنیمدت داروها باعث سرکوب تبخال تناسلی
میشود .نظر شما در این باره چیست؟
تحقیقات نشان دادهاند استفاده بلندمدت از داروهای
ضدویروس میتواند دفعات حمله تبخال تناسلی را
کمتر کند .هرچه این دفعات کمتر باشد ،خطر ابتالی

تبخال تناسلی
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  10روز طول میکشد
و ممکن است بیمار در دورههای 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 میشود.
در مواردی که تبخال راجعه باشد ،معموال استفاده  6تا
 9ماهه از داروها میتواند جلوی عود کوتاهمدت تبخال
را بگیرد .در مورد زگیل تناسلی میتوان از روشهای
درمانی مختلفی مانند فریز کردن ،سوزاندن ،دارودرمانی،
لیزردرمانی ،اسیددرمانی و ...استفاده کرد .این روشهای
درمانی میتوانند ویروس و زائده را از بین ببرند ،اما
بههیچعنوان باعث ریشهکن شدن بیماری نمیشوند.
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 11نکته مهم درباره انتقال تبخال و
زگیل تناسلی
دکتر محمدرضا صفرینژاد
جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و
فوقتخصص آندرولوژی

.1اگر خانم یا آقایی مبتال به تبخال یا زگیل تناسلی باشد ،الزم
است بهدلیل مسری بودن این دو بیماری حتما قبل از ازدواج طرف
مقابل خود را در جریان بگذارد .اگر در این مورد حساس هستید،
آزمایشهای بسیار دقیقی برای تشخیص هر دوی این بیماریها
وجود دارد که میتوانید آنها را قبل از ازدواج انجام دهید.
.2هر دوی این بیماریها از طریق پوست جذب نمیشوند و باید
تماس مخاطهای ناحیه تناسلی ،روده یا دهان اتفاق بیفتد تا بیماری
بین دو نفر منتقل شود.
.3اگر 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 تناسلیاش تماس داشته ،به چیزی دست
بزند ،زمینه انتقال بیماری را فراهم نمیکند .معموال احتمال انتقال
هر دوی این بیماریها در شرایطی غیر از رابطه زناشویی و رابطه
نامتعارف دهانی ،نزدیک به صفر است.
.4اگر هر دو نفری که با هم ازدواج میکنند ،مبتال به ویروس زگیل
تناسلی باشند ،احتمال تشدید و خطرناک شدن بیماری وجود دارد.
به عبارت سادهتر ،ممکن است یکی از طرفین نوع پرخطر ویروس
زگیل تناسلی را داشته باشد و طرف دیگر مبتال به نوع کمخطر آن
باشد .در نتیجه ،احتمال ابتال به نوع پرخطر برای او ایجاد میشود.
.5امکان 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 نمیتواند از طریق رختخواب یا
لباس زیر هم منتقل شود.
.6اگر 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 بیماریاش قرار دهد.
.7اگر 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.
.8اگر خانمی مبتال به تبخال تناسلی باشد و زایمان طبیعی انجام دهد،
امکان انتقال ویروس به چشم نوزاد و حتی نابینا شدن او وجود دارد.
.9دورههای عود تبخال تناسلی ،دورههای مشخصی نیستند و ممکن
است از  2ماه تا  2سال متغیر باشند .احتمال عود این تبخالها
بهشدت با ضعف سیستم ایمنی فرد بیمار یا داشتن استرس روزانه
در او مرتبط است .گاهی دیده شده استفاده از غذاهای تند هم
میتواند در عود تبخال تناسلی موثر باشد.
.10هرچند شستن لباسهای زیر افراد مختلف با یکدیگر توصیه
نمیشود ،شستن لباس زیر فرد مبتال به زگیل یا تبخال تناسلی همراه
با لباس سایر افراد ،زمینه انتقال این دو بیماری را فراهم نمیکند.
.11بهتر 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.

گفتوگو 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
علیاکبر
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 میکنند اما
به دلیل ارتباط فیزیکی افراد ارائهدهنده خدمت در
این مراکز با مراجعهکنندگان ،همواره نگرانیهایی از
قبیل احتمال انتقال برخی بیماریهای عفونی مانند
تبخال و زگیل تناسلی یا بیماریهای حادتر از جمله
هپاتیت ،ایدز و ...وجود دارد .برای آشنایی در خصوص
این مراکز و امکان انتقال بیماریهای متعدد سراغ
دکتر محمود خدادوست ،مدیرکل دفتر طب ایرانی
وزارت بهداشت رفتیم تا ضمن گفتوگویی با ایشان
در این خصوص بیشتر بدانیم.
 :آقای دکتر! آیا مراکز ماساژ دارای مجوز از
وزارت بهداشت هستند؟
مراکزی که ماساژ را به صورت آرامشبخشی و ریلکسیشن
ارائه میکنند 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 دانشگاههای علوم
پزشکی مجوز بگیرند .برداشت ما این است که اینگونه
مراکز تحت عنوان ماساژهای آرامبخش هستند و جنبههای
درمانی برای آنها مترتب نیست وگرنه اگر برای ماساژ جنبه
درمانی قائل شویم و از آن برای درمان بیماریها استفاده
کنیم باید مجوز رسمی از مراجع ذیصالح 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 نمیکند و
این معاونت درمان است که مرجع صدور مجوزهاست،
حتی مراکزی در سالمتکدههای طب سنتی وجود دارند
که مجوز خود را از معاونت درمان میگیرند و خارج از

این مراکز مجوزی از وزارت بهداشت ندارند .بنابراین
دفتر طب سنتی حتی برای مراکز ماساژ سالمتکدههای
طب سنتی هم مجوز صادر نمیکند زیرا زمانی که عنوان
درمان بر هر اقدامی گذاشته میشود باید معاونت درمان
مجوز الزم را صادر کند .فرقی هم نمیکند که این درمان
از نوع طب رایج است یا طب سنتی.
البته دفتر طب سنتی به عنوان یک جایگاه سیاستگذار،
کار کارشناسی برای معاونت درمان انجام میدهد ولی
برای درخواست و صدور مجوز باید به کمیسیون ماده
 20معاونت درمان مراجعه شود .از این رو ،با قطعیت
تمام اعالم میکنیم دفتر طب سنتی وزارت بهداشت هیچ
مجوزی؛ چه به صورت عام و چه به صورت خاص
صادر نمیکند.
 :آیا طب سنتی ،ماساژ را به عنوان درمان
میپذیرد؟
ماساژدرمانی یکی از درمانهای کمکی بسیار موثر است
و چنانچه شرایط علمی در آن رعایت شود میتواند
اثربخشی درمانهای رایج و سنتی را باال ببرد .بنابراین
باید توجه داشت نهتنها ماساژهای درمانی ،بلکه ماساژهای
آرامبخش هم میتوانند اثر مفیدی داشته باشند .برای مثال
امروزه افراد به دلیل مشکالت زندگی و کمتحرکی دچار
گرفتگی عضالت بدن میشوند و این روش میتواند
بهرهوری 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 ضابطهمند
باشد زیرا نبود نظارت میتواند آسیبزننده و در مواردی
حتی فسادآور باشد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که امروزه در
بسیاری از کشورهای دنیا از ماساژ به عنوان روش درمانی
بهره میگیرند .برای مثال در کشورهای اروپایی مراکز
متعددی برای ماساژ جود دارد و افراد دسترسی راحتی
به مراکز ماساژ دارند .این مراکز هم دارای مجوز از
مراجع صالحیتدار هستند و ارائهکنندگان این خدمات

ماساژی که بدون
دخالت ابزار و
ادوات و ایجاد زخم
انجام میگیرد به
هیچ وجه نمیتواند
موجب انتقال
بیماریهای عفونی
شود .البته باید
توجه کرد محیط
مناسب برای ارائه
ماساژ نیز میتواند
در بسیاری موارد
موجب پیشگیری
از احتمال انتقال
بیماری باشد.

نیز آموزشدیده هستند و آشنایی خوبی با ساختار بدن
دارند .از این رو ،به اعتقاد ما اگر این بخش با برنامهریزی
معین پیش برود و وزارت بهداشت متولی صدور مجوزها
باشد میتواند آثار بسیار خوبی داشته باشد.
متاسفانه امروز مرجع صدور مجوز برای این قبیل اقدامات،
مرجعی غیر از وزارت بهداشت است ،درحالی که ما
متخصصان خبرهای مانند متخصصان طب سنتی ،طب
ورزشی و توانبخشی و فیزیوتراپی داریم که میتوانند با
دریافت مجوز از وزارت بهداشت به این حوزه ورود کنند.
 :به نظر شما نیازی به افزایش مراکز ارئه
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 راهاندازی 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 میتواند موجب
اشتغالزایی شود و هم به حوزه سالمت کمک کند .ضمن
اینکه خدمات توسط افراد اهل فن و خبره و تحت نظارت
وزارت بهداشت ارائه میشود و بسیاری از استفادهها از
درمانهای غیرضروری کاهش مییابد که هزینههای درمان
و سالمت را هم کاهش میدهد .برای مثال در مواردی
ممکن است فردی دچار سردرد شود که میتوان با یک
ماساژ ساده عضالت گردن و سر ،درد او را تسکین داد و
نیازی به مراجعه به پزشک و درمان رایج نیست.
:چقدر احتمال ابتال به بیماریهای عفونی

مانند تبخال ،زگیل تناسلی ،هپاتیت و ...در ماساژ
وجود دارد؟
امکان ابتال به این بیماریها بیشتر از راه خون یا
تماس جنسی است و این اتفاق در مواردی مانند
بریدگی یا مخاط ممکن است بیفتد .برای مثال اگر
فرد از ابزاری استفاده کند که موجب بریدگی شود
یا اینکه دست فرد مبتال دچار آسیب شود ،احتمال
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 میگیرد به
هیچ وجه نمیتواند موجب انتقال بیماریهای عفونی
شود .البته باید توجه کرد محیط مناسب برای ارائه
ماساژ نیز میتواند در بسیاری موارد موجب پیشگیری
از احتمال انتقال بیماری باشد.
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میزگرد پوست

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت

آنچه سوژههاي «میزگردزیبایی» دربارهبیماريو درمان ميگویند ،لزوما موردتأیید «سالمت»نیست .حتمااظهارنظر متخصصانرا درباره درستيیانادرستياظهارات آنها درهمینصفحهبخوانید.شماهممیتوانیدسوژه «میزگردزیبایی»باشید.کافی است از
طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

«میزگرد پوست» درباره بیماری روزاسه با حضور دکتر
بهروز باریکبین ،متخصص پوست ،دکتر محمدرضا قاسمی،
متخصص پوست ،دکتر سعید صانعی ،پژوهشگر طب سنتی و
دکتر پیام فرحبخش متخصص تغذیه

و انگلی به نام دمودکس
سوژه میزگرد پوست این هفته خانم  43ساله ایرانی ساکن کاناداست .شغل این خانم خلبانی
است و ساعتهای زیادی پرواز انجام میدهد و به گفته خودش ،در معرض تابش زیاد نورآفتاب
مریم سادات
و اشعه ماورایبنفش قرار دارد .وی درباره عالئم بیماریاش گفت« :به محض اینکه در معرض
کاظمی
تابش نور خورشید قرار میگرفتم ،پوست صورتم بهخصوص در ناحیه بینی وگونهها به شکل
پروانهای قرمز میشد .این عالئم هنگام عصبانیت نیز در صورتم دیده میشد و این حالت
واقعا آزارم میداد .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 شدهام و درمانها را شروع کرد .عالوه بر پیروی از دستورات درمانی من هر دو ساعت یکبار کرم
ضدآفتابم را تجدید میکنم .خوشبختانه پس از  4ماه درمان بیوقفه ،بیماریام کنترل شد .امیدوارم سایر
مبتالیان به این بیماری هم با حوصله فراوان درمانشان را دنبال کنند تا نتیجه بگیرند».

نگاه متخصص پوست

روزاسه مهمترین بیماریای است که انگلهای دمودکس ایجاد میکنند
دکتر بهروز باریکبین

درمان ،بلفاریت (التهاب لبه پلک) ،درماتیت سبوره (پوستههای چرب در
سر و صورت) ،خارش پوست سر و صورت و نازکی و ریزش مو نقش
داشته باشند به عالوه ،این انگلها پوست را ضعیف کرده و میتوانند آن
را برای ایجاد بیماریهای دیگر از جمله بیماریهای میکروبی و قارچی و
ایجاد پیری زودرس مستعد کنند.
:مهمترین بیماریای که ایجاد میکنند ،چیست و چه عالئمی دارد؟
مهمترین بیماریای که این انگلها 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 بهخصوص روی گونههایش احساس التهاب،
قرمزی و گرگرفتگی دارد .رگهای روی گونه مشخص شده و در اصالح
«تالنژکتازی» ایجاد میشود .با فعالیتهای جسمی ،احساس گرگرفتگی
تشدید میشود و چهره فرد قرمز و برافروخته خواهدشد .در بعضی از انواع
روزاسه که بیشتر در آقایان شاهد آن هستیم ،حتی فرم بینی تغییر میکند که
در اصطالح به آن «رینوفیما» گفته میشود.
:راههای تشخیص این بیماری چیست؟
یکی از مهمترین راههای تشخیص این بیماری انجام تست انگل دمودکس
است .این تست میتواند به روش غیرتهاجمی با نمونهگیری از چربی پوست
(سبوم) شخص انجام شود .تراکم باالی انگلهای دمودکس میتواند تاییدی
بر این بیماری باشد.
:بیماریهای ناشی از انگل دمودکس چطور درمان میشوند؟
درمان انگل دمودکس با روشهای مختلفی قابلانجام است .یکی از این
روشها تجویز آنتیبیوتیک است اما یکی از مشکالتی که در استفاده از

آنتیبیوتیکهای شیمیایی وجود دارد ،ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی در این
انگلهاست که روند درمان را طوالنی و دشوار میکند .خوشبختانه امروزه
استفاده از داروها و درمانهایی که اساس گیاهی دارند ،میتوانند تاثیر
پایدارتری در حذف انگلها و بهبود و درمان این بیماریها داشته باشند.
:اگر درمان انجام نشود و انگلها حذف نشوند چه عوارضی
خواهند داشت؟
اگر این بیماری درمان نشود ،با افزایش تراکم انگلها در پوست و مو،
روزبهروز پوست و مو ضعیفتر میشوند و این مساله میتواند فرد را
دچار عارضههای ثانوی کند.
:آیا به جز مصرف دارو ،انجام کار دیگری توسط بیمار الزامی است؟
عالوه بر مصرف داروها شخص باید برخی عادات روزانه خود را نیز
اصالح کند .نوع رژیم غذایی هم در درمان این بیماری مهم است و بیمار
باید سعی کند بیشتر غذاهای ارگانیک ،میوهها و سبزیها ،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 میتوانند عالوه بر اینکه باعث کاهش تراکم
انگلهای دمودکس میشوند در بهبود و سالمت کلی بدن از جمله پوست
و مو تاثیرگذار باشند.
الزم به ذکر است به تازگی در راستاي آگاهيبخشي در مورد انگلهاي
دمودکس ،مرکزي تشکیل شده که اطالعات مورد نیاز در زمینه انگلها و
مشکالتشان را به طور کامل در اختیار بیماران قرار ميدهد و متقاضیان را
براي انجام تست آزمایشگاهي به پزشکان متخصص راهنمایي ميکند.
نگاه متخصص پوست

افراد دارای پوست روشن ،بیشتر مستعد ابتال به روزاسه هستند
«روزاسه» بیماری پوستی مزمنی است که
غالبا در سنین میانسالی و بهویژه در خانمها
بروز میکند .افراد دارای پوست روشن،
بیشتر مستعد ابتال به روزاسه هستند که
عمدتا با شکایت از عالئمی مانند التهاب،
برافروختگی ،قرمزی پایدار و تورم صورت
و گاهی تظاهرات جوشمانند و در موارد
پیشرفته با نشانههای دیگری به پزشک
مراجعه میکنند.

علل ابتال به روزاسه

عوامل زمینهای متعددی از ژنتیک گرفته تا عوامل
محرک درونی و بیرونی در ابتال به روزاسه نقش
دارد .مطالعات نشان میدهد حدود 20درصد
مبتالیان به این بیماری ،سابقه عالئم مشابه را
در یکی از نزدیکان خود ذکر میکنند.
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
پاسخهای 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 میدهد که توجیهکننده
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 آسیبدیدگی
پوستی ،بیشتر مستعد ابتال به روزاسه هستند.
براساس مطالعات انجامگرفته ،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 توصیههای مهم به بیماران مبتال
به روزاسه استفاده از کرمهای مرطوبکننده،

عالئم بالینی

برحسب طیف مختلف عالئم بالینی که در افراد
ظاهر میشود 4 ،گروه اصلی برای بیماری لحاظ
میشود:
روزاسهالتهابییاا ِریتماتوتالنژکتاتیک:در
این حالت پوست دچار قرمزی و تورم نواحی در
معرض نور آفتاب ،بهخصوص گونهها میشود .این
قرمزی بهتدریج پایدار و فراگیر شده و مویرگهای
ریز روی پوست نمایان میشود .این افراد بسیار
مستعد گرگرفتگی هستند.
روزاسه پاپولو پوسچوالر :ظاهر شدن
مجموعهای از ضایعات جوشمانند به شکل
برجستگیهای قرمزرنگ یا دانههای چرکی
بهویژه در نواحی مرکزی صورت خصوصیات
ابتال به این نوع روزاسه است.
روزاسه فیماتوز :در این نوع بیماری که در
آقایان شایعتر است ،روزنههای پوستی بهتدریج
برجسته و بارز شده و پوست ناحیهای از صورت،
بهخصوص انتهای بینی ضخیم و منجر به تغییر
شکل و ظاهر بزرگ و ناخوشایند بینی میشود.
این حالت ممکن است در نواحی دیگر صورت
مانند گوشها نیز ظاهر شود.
روزاسه چشمی یا اُکوالر :این افراد دچار
عالئمی مانند قرمزی چشمها ،اشکریزش یا
برعکس خشکی چشمها ،احساس جسم خارجی
در چشم ،دشواری در استفاده لنزهای تماسی،

«سده»
ازمنظرطبسنتیعلتبروزروزاسه ُ
یا انسداد است که منجر به تجمع مواد زائد
میشود.علتانسدادرامیتوانغلظتخون
و ایجاد رسوب در عروق خونی ناحیهای از
بدن دانست .همانطور که میدانید مرکز
صورت و بینی بیشترین تجمع چربی را دارد
و پوست خیلی چرب میشود.
این چربیها بهتدریج منافذ پوستی را
میبندند .در نتیجه عوامل باکتریایی که از
منافذ وارد پوست شدهاند ،به دلیل بسته
شدن منافذ در پوست باقی میمانند و سبب
عفونت این بخش میشوند .این مساله کنار
دوعاملدیگرانسدادعروقورسوباتمحیط
باعثایجادسوءمزاجدمویمیشود.درطب
سنتی بیماری سودای دموی؛ بیماری گرم
و تر شناخته میشود.
برای رفع غلظت خون میتوان از داروهایی
با این تاثیر و همچنین تمهیداتی مثل
زالودرمانی و حجامت استفاده کرد.
زالودرمانی و حجامت بهترین تاثیر را دارند
زیرا باعث رفع انسداد و تخلیه عفونت
میشوند که درنهایت بهبود جریان خون
در ناحیه را در پی دارند .در زالودرمانی
از زالوهای کوچک در نوک بینی ،باالی
بینی ،کنار پرههای بینی و حتی روی خود
ضایعه استفاده میشود .تاثیر زالودرمانی
آنقدر سریع و قاطع است که نیازی به سایر
اقدامات مثل رفع چربی پوست ،توصیههای
پاکسازی پوست و ...نخواهد بود و با 2-3
جلسه بهبود مییابد.
اگر افرادی نتوانند این اقدام را انجام دهند،
دیگر شیوههای پاکسازی کبد و کیسه
صفرا با انجام حجامت پشت و زیر چانه یا
فصد بازیلیک و سفالیک به تناوب به آنها
توصیه میشود.
درفاصلهدوفصدیاحجامت،مصرفغذاهایی
مانند آشهای بدون گوشت و پروتئین با
مقدار سبزی زیاد همراه با چاشنیهایی
مثل آبغوره ،تمبرهندی و سرکه آلو مفید
استزیراباعثتخلیهصفرامیشوند.تخلیه
صفراوی نیز کبد را از انباشتگی مواد زائد
خالص میکند و روند تصفیه جریان خون
بهخوبیانجاممیگیرد.بااینکهایناقدامات
پاکسازی ،زمینه بیماری را از بین میبرد
نمیتواند آن را به طور کامل بهبود ببخشد.
از همین رو ،زالودرمانی بهترین خواهد بود.
قی کردن و استفراغ نیز برای بیماران توصیه
میشود که باعث فشردگی کبد و طحال
و رفع مواد زائد جا گرفته در خلل و فرج
این اندامها و بهبود وضعیت بیمار میشود.
غذاهای چرب و سرخشده با روغن نباتی،
غذاهای بسیار شیرین و چرب ،قهوه ،چای
داغ و شکالت نیز میتوانند در بروز و تشدید
بیماری نقش داشته باشند.
نگاه متخصص تغذیه

دکتر محمدرضا قاسمی /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چربکننده و البته کرم ضدآفتاب مناسب است.
بررسیهای دیگر در این زمینه حاکی از آن است
که میزان انگلی به نام «مایت دمودکس» که به
طورطبیعیرویپوستهمهافرادزندگیمیکند،
در مبتالیان به روزاسه بیشتر و در بروز التهاب
پوستشان دخیل است.

غلظتخونازعلل
مهمایجادروزاسه
است

دکتر سعید صانعی
مشاور و پژوهشگر طب سنتی و گیاهی

بیماری روزاسه

:آقای دکتر! لطفا ابتدا در مورد انگلهای دمودکس توضیح دهید.
دمودکسها گروهی از انگلهای عنکبوتی هستند که بیش از 100گونه
مختلف دارند و دو نوع آنها در انسان به عنوان انگل بیماریزا گزارش شده
است« .دمودکس فولیکوالروم» در فولیکولهای مو و «دمودکس برویس» در
غدد چربی (سباسه) زندگی میکنند .این انگلها از چربیهای پوست تغذیه
میکنند و سبب آسیب به پوست و مو میشوند .از طرف دیگر ،این انگلها
تمام مواد دفعی خود را در طول عمرشان در بدنشان نگه میدارند و و زمانی
که میمیرند و متالشی میشوند ،همه این مواد دفعی را به اضافه باکتریهای
داخل بدنشان همراه برخی باکتریها از جمله «پروپیونی باکتریوم آکنس»
که باعث ایجاد آکنه یا جوش میشوند ،روی سطح پوست آزاد میکنند و
سبب تشدید التهابات و مشکالت پوستی میشوند.
:این انگلها از کجا میآیند و آیا از فردی به فرد دیگر قابلانتقال
هستند؟
بله ،انگل دمودکس میتواند از طریق تماس پوستی یا ابزار آلوده به آن از
فردی به فرد دیگر منتقل شود .درواقع زمانی که شخصی میزبان مناسبی
برای این انگلها باشد میتواند زمینه مناسبی برای رشد آنها فراهم کند.
افرادی که پوست چربی دارند یا کسانی که سیستم ایمنیشان ضعیف شده
میتوانند میزبان مناسبی برای این انگلها باشند.
:انگلهای دمودکس چه بیماریهایی ایجاد میکنند و چه عالئمی
دارند؟
مطالعات مختلف نشان داده این انگلها میتوانند در ایجاد و تشدید بیماریهای
مختلفی از جمله روزاسه (التهاب و قرمزی در صورت) ،آکنههای مقاوم به

نگاه متخصص طب سنتی

مبتالیانبه«روزاسه»
روغنهایامگا6
مصرفنکنند

التهاب و چرکی شدن غدد لبه پلک ،گلمژه
و ایجاد پوسته روی لبه پلک و محل رستنگاه
مژهها میشوند.
با توجه به وضعیت و وخامت بیماری ،فرد ممکن
است چند عالمت داشته باشد.

دکتر پیام فرحبخش
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهمترین توصیههای کنترل بیماری

از هرگونه عوامل محرک مانند نورآفتاب پرهیز
و حتما کرم ضدآفتاب مناسب استفاده شود .در
مواردبسیاری،ضدآفتابهایفیزیکیماننداکسید
دوزنگ یا زینکاکساید 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
عالوهبرعوارضاینترکیباتبرپوست،پاککردن
و شستشوی پوست نیز آسیبرسان خواهد بود.
حضور در محیطهای گرم ،حمام بخارگرفته،
سونا و جکوزی توصیه نمیشود.
بهتر است از مصرف غذاها و نوشیدنیهای گرم
و داغ اجتناب شود.
ادویههای تند میتواند تشدیدکننده التهاب
و قرمزی باشد ،پس مصرف آنها باید به حداقل
ممکن برسد.
هرگز پوست را نباید با آب داغ و شویندههای
قوی شست .در این مورد شویندههای غیرصابونی
که پزشک متخصص تجویز میکند ،برتری دارند.
شستشوی پوست باید مالیم و بدون شدت و
کشیدگی پوست باشد.
استفاده از مرطوبکننده مناسب به بهبود
وضعیت پوست کمک میکند.
استفاده از مواد شیمیایی حاوی الکل و مواد
محرک،اسکراپ،پیلینگوکارهاییازاینقبیلکه

پوستراتحریکمیکنند،بایدکنارگذاشتهشود.
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 خوشخیمی است اما
روند درمان این بیماری ،مزمن است و به صبر و
حوصله نیاز دارد .ضمن اینکه پشتکار در مصرف
داروها و رعایت توصیههای پزشک میتواند نتایج
خوبی برای فرد داشته باشد.
البته کنار توصـــیههای ذکـــــرشده ،پزشک
برحسب وضعیت بیمار و شرایط وی داروهایی
مانند کرمهای موضعی آزالئیکاسید و ...تجویز
میکند .آنتیبیوتیکهایی با تاثیر ضدالتهابی

مانند تتراسایکین و ...نیز میتواند به روند درمان
کمک کند.
در مواردی که پوست ضخیم میشود ،ممکن است
نیاز به اقدامات جراحی یا لیزرهای پوستی باشد.
استفاده از شویندههای مالیم مثل شامپو بچه یا
کرمهایمناسبنیزبرایروزاسهچشمیمیتواند
مفید باشد.
ازآنجاکهژنهادربروزروزاسهنقشدارندنمیتوان
راهکار پیشگیرانه قطعی ارائه داد اما استفاده از
کرم ضدآفتاب از دوران کودکی و پرهیز از عوامل
محرک میتواند سبب خفتگی یا فعالیت محدود
ژن شود و بروز بیماری را به تعویق بیندازد .این
مساله بهویژه در مورد افرادی که زمینه خانوادگی
و پوست روشن دارند اهمیت بیشتری خواهد
داشت.

از آنجا که «روزاسه» یک بیماری پوستی
است نمیتوان ارتباط تنگاتنگی با
تغذیه برای آن قائل شد .در واقع مانند
بیماریهایمتابولیکیمثلدیابتنیست
که تغذیه رکن اصلی تشدید بیماری یا
درمان است .باید توجه داشت روزاسه
یک بیماری التهابی شناخته میشود
و از همینرو ،مواد غذایی که التهاب
را تشدید میکند در وخامت بیماری
تاثیرگذار خواهد بود بنابراین مصرف
روغنهای امگا 6مانند روغن آفتابگردان،
روغنهای جامد و اشباع به دلیل تشدید
التهابات در افراد دچار روزاسه باید به
حداقل برسد.
از طرفی ،مواد ضدالتهابی مثل اسیدهای
چرب امگا 3که در روغن ماهی وجود
دارد و همـــــــچـــنین ویتامینهای
آنتیاکسیدان مانند ویتامین  Aو  Eو
عناصری مانند سلنیوم میتواند التهاب
را کاهش دهد و وضعیت فرد را بهبود
ببخشد .باید برنامه غذایی خاصی برای
فرد مبتال به روزاسه تجویز کرد .این
افراد عالوه بر پرهیز از مواد تشدیدکننده
التهابات و گنجاندن بیشتر منابع امگا3
باید از مصرف غذاهای سنگین ،چرب
و حجیم نیز خودداری کنند.

زیبایی

شماره ششصدونودوهشت پانزده دی نودوهفت
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راهنمای درست و غلط تبلیغات زیبایی

به تبلیغات اعتماد نکنید!
هیچ کس دوست ندارد
یاسمین ثریا وقتی عکسهای چند سال
پیشش را میبیند متوجه اثر
زمان بر ظاهرش شود .همه
دلشان میخواهد اگر آشنایی بعد از سالها
آنها را دید ،بگوید« :ماشاءا ...اصال تکان
نخوردهای!» این خواسته چندان هم دور از
انتظار نیست .بازیگران مشهور جهان بعد از
نیم قرن تجربه از دهه  20سالگیشان هم
جوانتر به نظر میرسند.
برخی سـتـــارههــای متولد دهه  40و
 50خودمان را که نگاه میکنیم ،پوستی شبیه
آینه دارند اما بقیهشان مثل سایر آدمهای
جامعه زیرچشمشان گود رفته ،دور تا دور
لبشان افتاده شده یا در عین الغری غبغب
آوردهاند .از برخی افراد مجازی هم که دیگر
نگوییم ،خودشان برق میزنند و تبلیغ انواع
کلینیکهای زیبایی را هم با وعدههای ریز و
درشت به ما بیخبرها میدهند و ما ماندهایم
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 روشهای جوانسازی پوست به طور
مختصر و مفید گفتوگو کردهایم.
:آقای دکتر! این روزها در شبکههای
اجتماعی و اینترنت محصوالت مختلفی برای
رفع مشکالت پوستی به مردم معرفی میشوند
که بیشتر آنها قیمتهای باالیی دارند اما
مردم با امیدواری به اثربخشی محصوالت
تبلیغشده آنها را سفارش میدهند ولی
بعد از مدتی مصرف درمییابند محصول
خریداریشده آثاری که تولیدکننده ادعا
کرده بود را بر پوست آنها نگذاشته است.
نظر شما درباره خریداری و مصرف اینگونه
محصوالت چیست؟
انواع محصوالت موضعی پوست شامل کرمها
و لوسیونها ضمن نگه داشتن رطوبت پوست و
پیشگیری از خشکی پوست با داشتن اسیدهای

میوه ،ویتامین Cو ترکیبات رتینوئیدی
(از مشتقات ویتامین )Aخاصیت
روشنکنندگی و شفافسازی
دارند و گاهی میتوانند جوشهای
صورت را هم موقت از بین ببرند و تا
حدی باعث تحریک کالژنسازی و بهبود
و چروکهای سطحی و ظریف
میشوند اما تغییرات
شدیدتر مانند
جوشگاههای
مشخص
خطوط
و
عمیق صورت
برای بهبود به
روشهای تکمیلی نیاز
دارند .به عبارت دیگر،
داروهای موضعی به تنهایی
اثر زیادی بر این مشکالت ندارند.
به عالوه ،اگر محصول موضعی به
طور منظم و مداوم استفاده شود ،بعد
از  2تا  3ماه شاهد نتایج اولیه مصرف
آن خواهید بود.
:آیا این محصوالت موضعی
عوارضی هم دارند؟
اگر مردم محصوالت موضعی را طبق
دستور پزشک متخصص پوست مصرف
کنند و نوع محصول خریداریشده آنها از
انواع محصوالت داخلی یا وارداتی زیر نظر
سازمان غذا و داروی کشور باشد معموال به
جز التهابهای جزیی و پوستهپوسته شدن
عوارضی آنها را تهدید نمیکند.
:گروهی دیگر از محصوالت که ادعا
میشود از منابع گیاهی با بهترین روشهای
استخراجی تهیه شدهاند روغنهای زیبایی
یا  Beauty oilها هستند که گاهی برخی
حاضرند هزینه خیلی زیادی بپردازند تا
مجموعه این روغنها را از خارج کشور
دریافت کنند ،آیا این روغنها واقعا
اکسیرهای جوانی دارند؟
انواع روغنهایی که از گیاهان یا حیوانات

شما نمیتوانید به متخصص
پوستتان گزینه دلخواهتان
را بدهید یا با پرداخت
هزینه منتظر نتیجه سریع
باشید ،بلکه پزشک
متخصص پوست با
معاینه و مشاوره،
نوع مشکل شما را
تشخیص میدهد
و درمانهای الزم
را که شامل لیزر،
فیلر ،بوتاکس ،درمان
دارویی و ...است برایتان
در نظر میگیرد

مختلف گرفته میشوند
بیشترمیتواننددرحفظ
رطوبت پوست اثربخش باشند .این روغنها
ممکن است در تبلیغات شرکت تولیدکننده
برای درمان انواع مشکالت پوستی موثر باشد
اما اینکه روغنی در دست باشد که تمامی این
ادعاهای تبلیغاتی را برای مصرفکننده به
ارمغان بیاورد ،متاسفانه هنوز در منابع علمی
کشف و ثبت نشده است.
:تزریق سم بوتولینوم که مردم ما
آن را با تزریق بوتاکس میشناسند برای
رفع چه مشکالتی توصیه میشود؟
سم بوتولینوم با فلج کردن موقت عضالت ،انواع
خطوط دور لب ،چشم ،پیشانی و بینی را تا حد
قابلتوجهی بهبود میدهد Botox .نام تجاری
یکی از شرکتهایی است که سم بوتولینوم
را استخراج و در قالب محصول دارویی به
بازار عرضه میکند .در حال حاضر برندهای

دیسپورت ،زئومین آلمانی و نورونوکس کرهای
تحت نظارت قانونی وزارت بهداشت و سازمان
غذا و دارو وارد کشور میشوند.
برند داخلی مصپورت هم در کشور تولید
و استفاده میشود و انواع دیگری که ادعا
میشود از آمریکا یا کانادا وارد میشوند بیشتر
در کشور چین تولید شدهاند که میتوانند آثار
بسیار مخربی بر بافتهای صورت ایجاد کنند.
افراد حق دارند از پزشک متخصص خود
درخواست کنند درباره اصل بودن این ماده
برای آنها توضیحات الزم را بدهد .مردم باید
توجه داشته باشند اثر این تزریق  4-6ماه است
و برای دریافت بهترین نتیجه در مهمانیها یا
مسافرت یا ایام عید بهتر است حداقل  2هفته
قبل از زمانهای فوق تزریق الزم را زیر نظر
پزشک متخصص پوست انجام دهند.
:یکی دیگر از پیامهای تبلیغاتی
تزریق فیلر است ،اگر بخواهیم در نواحی

صورتمان فیلر تزریق کنیم چه مواردی را
باید در نظر بگیریم؟
مهمترین گروه فیلرها ژلهای هیالورونیکاسید
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
برای فرد خطری ندارد .توجه داشته باشید
برای این کار با توجه به ناحیه تزریق و نوع
فیلر اثری  6ماهه تا  2ساله قابلانتظار است.
یادتان باشد اگر قبال جراحیای روی صورتتان
داشتهاید تزریق نادرست فیلر میتواند 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 شبکههای اجتماعی و اینترنت
نام انواع لیزرها را میبینیم و میشنویم و
شاهدیم افراد در میانسالی چهرههایی بسیار
جوان دارند .آیا میتوان نسخهای کلی پیچید
که فرد با کدام لیزرها و درمانها میتواند
چهرهای جوان داشته باشد؟
اول اینکه انواع مختلفی از لیزرها با کاربردهای
گوناگون و تخصصی در دسترس پزشکان
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 نمیتوانید گزینه دلخواهتان
را به متخصص پوستتان بدهید یا با پرداخت
هزینه منتظر نتیجه سریع باشید ،بلکه پزشک
متخصصپوستبامعاینهومشاوره،نوعمشکل
شما را تشخیص میدهد و درمانهای الزم را
که شامل لیزر ،فیلر ،بوتاکس یا شاید درمان
دارویی است برایتان به طور منحصربهفرد
در نظر میگیرد .در صورتی که پوست دچار
افتادگیهای شدید باشد معموال روشهای
جراحی تجویز میشود.
:به تازگی واژههای RF،PRPو
 IPLخیلی میان مردم رد و بدل میشوند
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 میدهید؟
 RFبا ایجاد گرمای کنترلشده سبب تحریک
کالژنسازی میشود و تا حدی جوشگاههای
پوست را برطرف میکند.
 IPLهم تکنیکی با بهرهگیری از خواص نوری
است اما با لیزر تفاوتهایی دارد و میتواند
در درمان موی زائد و برخی لکها موثر
باشد ،اما روش  PRPکه مبتنی بر استخراج
پالکتهای 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.

بررسی 7عادتی که منجر به باقی ماندن جای جوشها میشود

درمان جوشگاه از خود جوشها سختتر است
جوش زدن نهتنها به اندازه کافی آزاردهنده است،
بلکه باعث ایجاد جوشگاههایی روی پوست میشود
ترجمه:
مستانهتابش که گاهی از بین رفتنشان خیلی بیشتر از زمانی که
تصورمیکنید،طولمیکشد.هیپرپیگمانتاسیون(تجمع
متمرکز یا پراکنده لکهای تیره روی پوست) بعد از التهاب ،لکهای
بنفش یا خاکستری یا قهوهای را روی پوست ایجاد میکند و جوشگاه
آنها باعث ایجاد تغییراتی در بافت پوست میشود.
سر و کله جوشها معموال به دلیل التهاب روی پوست پیدا میشود
و شدت آنها به میزان التهاب و نوع پوست بستگی دارد .دکتر ایوی
لی ،متخصص پوست و استادیار دانشگاه  UCLAآمریکا میگوید:
«بهترین روش برای جلوگیری از چنین تغییراتی این است که پیش از
به وجود آمدنشان به آنها حمله کنیم چون مبارزه با جای جوشها از
فرایند درمان خود جوش سختتر است ».در ادامه به  7عادت شایع که
باعث ماندگاری جای جوشها میشود ،اشاره میکنیم .بنابراین بکوشید
این  7عادت را کنار بگذارید.

 .1از کرم ضدآفتاب استفاده نمیکنید

محصوالت ضدآفتاب باعث میشوند 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 خودیخود باعث میشود احتمال باقی ماندن جوشگاه روی
پوست بیشتر شود .دکتر لی میگوید« :قرار گرفتن مقابل اشعه فرابنفش و
تابش آفتاب هم فرایند درمان را طوالنیتر میکند و هم خطر تغییر رنگ
پوست را باال میبرد .بنابراین اگر میخواهید از پوستتان مقابل جوشگاه و
تغییر رنگ و سرطان محافظت کنید ،استفاده از کرم ضدآفتاب با  SPFیا
درجه محافظتی مناسب را به وظایف روزمرهتان اضافه کنید.

 .2جوشهایتان را دستکاری میکنید

قطعا این توصیه را در گذشته شنیدهاید اما تکرار آن ارزشمند است.
دستکاری جوشها بیشتر از فایده میتواند برایتان ضرر داشته باشد .به
گفته دکتر لی ،هرگونه دستکاری جوشها میتواند احتمال تغییر رنگ
پوست و ایجاد جوشگاه را بیشتر کند .همچنین دستکاری جوشها
باعث انتقال باکتریها به پوست دست و پخش شدن آنها میشود
و التهاب را بیشتر میکند .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 خودبهخود از بین برود.

 .3دچار وسواس تمیز کردن جوشها هستید

اگرچه تخلیه جوشها کار رضایتبخشی برای اغلب افراد است،

هرگونه
دستکاری
جوشها میتواند
احتمال تغییر
رنگ پوست و
ایجاد جوشگاه
را بیشتر
کند .همچنین
دستکاری
جوشها باعث
انتقال باکتریها
به پوست دست
و پخش شدن
آنها میشود و
التهاب را بیشتر
میکند

این کار میتواند در بلندمدت اوضاع را بدتر کند« .کلی پاپانتونیو»،
متخصص پوست میگوید« :من به همه توصیه میکنم از وسایل فلزی
و همچنین انگشتان دست برای تخلیه انواع جوشها بهخصوص
جوشهای سرسیاه استفاده نکنند .افراد متخصص میدانند چطور
باید از ابزارهای موجود برای تخلیه جوشها استفاده کنند اما انجام
این کار با روشهای خانگی خطر ایجاد جوشگاه و باقی ماندن جای
جوش را بیشتر میکند .البته اگر نمیتوانید از این عادت دست بردارید،
حتما قبل و بعد از تخلیه جوشها وسایلتان را با الکل تمیز کنید
تا مانع پخش شدن باکتریها شوید .همچنین بهتر است از دستمال
کاغذی به عنوان سد محافظ میان ابزار فلزی و پوست استفاده کنید».

 .4بیش از حد به آینه نگاه میکنید!

نگاه کردن طوالنیمدت به آینه و بررسی صورتتان فقط باعث وسواس
بیش از حد روی لکهای کوچکی میشود که جز خودتان فرد دیگری
آنها را نمیبیند .دکتر پاپانتونیو میگوید« :من استفاده از آینههای
بزرگکننده را توصیه نمیکنم .زیرا حساس شدن بیش از حد روی

آکنهها باعث دستکاری بیشتر و ایجاد جوشگاههای بیشتر میشود».

 .5از لیف برای شستشوی صورتتان استفاده میکنید

اگرچه به نظر میرسد استفاده از لیف یا براشهای مکانیکی شستشوی
صورت یا لیفهای الیهبردار میتوانند پوست را به صورت عمقی تمیز
کنند ،در عین حال میتوانند به شدت محرک و آزاردهنده باشند .دکتر
لی میگوید« :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 نمیخواهید این سد را نازک کنید .اگر پوست را بیش
از حد شستشو دهید ،پوستتان حساس و مقابل عفونتهای باکتریایی
بیدفاع میشود و این مساله میتواند خطر ایجاد جوشگاه را باال ببرد».

 .6همیشه روی پوستتان آرایش سنگین دارید

پوشاندن جوشها و جای آنها روی پوست با انواع و اقسام پودرها
و کرمپودرها ،روش خوبی نیست زیرا این محصوالت میتوانند
پوست شما را تحریک کرده و وضعیت جوشگاهها را بدتر کنند .به

گفته دکتر لی ،استفاده از این روشها برای مخفی کردن جوشگاههای
روی پوست ،یک نوع چهره معیوب ایجاد میکند .او میگوید« :از
یک محصول آرایشی بدون چربی و غیرکومدوژن (غیرجوشزا) برای
آرایش استفاده کنید تا آتش جوشها را شعلهورتر نکنید».

 .7از یک نوع روش درمانی برای مدت طوالنی
استفاده میکنید

داشتن روش درمان منظم برای مبارزه با آکنه و مراقبت از پوست ،اولین
قدم بزرگی است که باید بردارید ،اما اگر جای جوش و جوشگاههای
بهجامانده از جوشهای قدیمی برایتان تبدیل به معضل شده ،به
متخصص پوست مراجعه کنید .درمانهایی مانند استفاده از دستگاه
بلوالیت (نور آبی) میتواند به از بین بردن باکتریهای ایجادکننده
آکنه در سطح پوست کمک کند .همچنین به گفته دکتر پاپانتونیو،
پاکسازی ماهانه پوست میتواند به تمیز شدن عمقی پوست و کاهش
احتمال ایجاد جوشگاه و جای جوش کمک کند.
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همهمابهنوعینابیناییم

چگونه به کودک از مرگ بگوییم؟!

این روزها شنیدن خبر اتفاقهای 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 اتفاقهای
اخیر؛ تصادف ،آتشسوزي و ...که مدام در برنامههای تلویزیون به
آن پرداخته ميشود ،به کودکشان آسیب بزند .آنها گاهي نميدانند
چگونه باید به سوالهای فرزندشان درباره مفهوم مرگ ،حوادث،
تصادفات و ...پاسخ دهند .یادمان باشد کودک احساسات و عواطف
اطرافیان را درک ميکند .حتي ممکن است حرفهای اطرافیان را
بشنود ،درنتیجه مستقیم یا غیرمستقیم سوالهایی میپرسد و اگر
جریان را برایش توضیح ندهیم ،فکر ميکند 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 میگویند یک نفر مرده یعنی:
 بدن او از کار افتاده و دیگر کار نمیکند. او دیگر حرف نمیزند ،راه نمیرود ،حرکت نمیکند ،نمیبیند،نمیشنود و ...خوشحال نمیشود ،ناراحت نمیشود ،سرد یا گرمش
نمیشود و...
 او خواب نیست ،مرده و دیگر برنمیگردد.درک مفهوم مرگ ،به سن کودک بستگی دارد .درک کودکان زیر 3
سال آنقدر رشد نکرده که در برابر مرگ واکنش نشان دهند .کودکان
 2تا  6ساله خودمحورند؛ یعني پدیدهها را در لحظه تجربه ميکنند،
ميفهمند و نميتوانند دیدگاه دیگران را در نظر بگیرند .در این مرحله
کودکاندرکناقصياز4مولفهاصليمرگ(برگشتناپذیري،همگاني
بودن ،بعد از مرگ تمام عالئم حیاتي شخص قطع ميشود ،مرگ ناشي
از رویداد خاصي مثل بیماري ،سانحه ،کهولت و )...دارند .کودکان
بین  7تا  10سال رفتهرفته به همیشگي بودن مرگ پي ميبرند ولي
براي خود مرگي متصور نميشوند؛ یعني فکر ميکنند مرگ فقط
براي آدمهاي مسن است .آنها مرگ را به علت بیروني مثل بیماري،
جراحت و مصدومیت ربط ميدهند ،نه علت زیستشناختي ،اما در
نوجواني یعني از حدود  12سالگي به بعد و با آغاز تفکر انتزاعي،
درک کودکان از مرگ کامل ميشود.

توضیح علت مرگ به کودکان

پيری :وقتی شخصی خیلی پیر میشود ،بدنش فرسوده میشود
و از کار میافتد.
بيماریهای مهلک :گاهی بیماری خیلی پیشرفت میکند و حتی
دکترها نمیتوانند از پیشرفت آن جلوگیری کنند و بدن فرسوده
میشود و از کار میافتد.
تصادف :یک اتفاق خیلی بد افتاد (توضیح تصادف) ،بدنش خیلی
آسیب دید و دیگر سالم نمیشود .به همین دلیل از کار افتاد.
سقط جنين :گاهی وقتی یک بچه تازه شروع به رشد میکند ،اتفاقی
میافتد که مانع رشد او میشود .ما علت آن را نمیدانیم ،کسی در
اینباره مقصر نیست.
خودكشی :بعضی وقتها بدن شخص مریض میشود و درست
کار نمیکند .گاهی وقتها هم فکر آدمها خوب کار نمیکند .آنها
نمیتوانند شرایط خود را خوب ببینند و بررسی کنند و تصور میکنند
تنها راهحل مشکلشان این است که دیگر زنده نباشند اما خودکشی
راهحل هیچ مشکلی نیست .دلیل اینکه آنها خودشان را میکشند،
فقط این است که فکرشان خوب کار نمیکند.
قتل و آدمکشی :گاهی وقتها آدمها کارهای بدی میکنند و به
هم آسیب میرسانند 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.

معرفیکتاب

زن بودن
چراامروزهدردنیا،زناناغلبپریشان،افسرده،غمگینوعصبيهستند؟
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
درخصوصزنبودندارید؟کتاب«زنبودن»بهبیانعللدورشدنزنان
از طبیعت ذاتي خود در عصر صنعتي و فراصنعتي ميپردازد .نویسنده
کتاب معتقد است امروزه استقالل زنان از لحاظ مالي و شغلي و تاکید بر
خودکفایي،سیاستهايفمینیستيوشعارهايجنسيموجبتاثیرات
منفي بر روان زنان و بعضا مشکالتي در ساختار خانواده شده است.
نویسنده ابعاد وجودي زن را به  4بُعد مادر ،بانو ،دلبر و جنگجو تقسیم
کرده و هر یک از آنها را به دقت بررسي ميکند .ایشان به این باور
رسیده که زن امروزي تنها با بُعد جنگجوي خودش در ارتباط است
و سایر ابعاد وجودياش را به فراموشي سپرده و در نتیجه مالیمت و
لطافت زنانه در او کمرنگ شده که ميتواند از دالیل اصلي مشکالت
خانوادگي و ناموفق بودن زنان در ارتباط با مردان باشد .کتاب داراي
 9فصل است و تالش ميکند زنان را با زنانگي و جنبههاي دیگرشان
(مادر ،بانو و دلبر) آشتي دهد ززیرا از نگاه او یک زن
کاملزنياستکهدرطولزندگيهمه 4بُعدرواني
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
بهدست بیاورد.این کتاب نوشته دکتر توني گرنت،
ترجمه فروزان گنجيزاده است و از سوی نشر
ورجاوند در  224صفحه به چاپ رسیده است.

تو بخند ،همیشه بخند،کاش هیچ وقت شعله های آتش ،تو و خنده هایت را از ما نگیرد

کالم نو
دکتر علی فیروزآبادی
روانپزشک ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سناریوهای تلخ پس از حادثه
واژگونی اتوبوس در یکی از مراکز آموزشی پایتخت
و پیش از آن آتشسوزی 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
صحنهها را دید ،شد .اینها نمونههایی از سوانح آسیبزا
(تروماتیک) هستند که واکنشهای سوگوارانه خاص
خود را به دنبال دارند .تمام انسانها به امنیت ،همراهی،
پیوند احساسی با دیگری و حمایت دیگران نیاز دارند.
این نیازها به اشکال مختلف از سوی افراد بروز داده
میشوند .ایده یک فرد از امنیت با دیدگاه دیگری
میتواند متفاوت باشد .واکنش فرد به رویداد آسیبزا
فقط به خاطره واقعی و تماس مستقیم با رویداد مربوط
نمیشود .ناآگاهی نسبت به عوامل دخیل در سانحه
و انگیزههای پشت آن باعث میشود که این خالء با
خیاالت ،شایعات و سناریوهایی پر شود که رویداد را
قویتر از آنچه که بوده ،جلوه میدهد .از آنجا که آسیب،
تهدیدکننده زندگی فرد و دیگران است ،بدن انسان با
واکنش حاکی از ترس عکسالعمل نشان میدهد .این
واکنشهای بدنی میتوانند در آینده زمانهایی که فرد
حس نداشتن امنیت دارد یا محرکی برای یادآوری
آسیب وجود داشته باشد ،تکرار شوند .واکنشهای
دیگر از قبیل واکنشهای جهشی (از جا پریدن در
پاسخ به محرکهای جزیی) ،تحریکپذیری ،دوری از
هرگونه یادآوریکننده آسیب و حتی اختالل در حافظه
و فراموشی کامل نسبت به آنچه رخ داده ،غیرشایع
نیستند .خاطرات آسیب ،مکرر در بیداری و خواب در
قالب تصاویر تکرارشونده و کابوسهای مکرر خود
را به فرد تحمیل میکنند .تفکر در مورد از دست دادن
نزدیکان در جریان آسیب میتواند 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

آسیب همه واقعیتها در مورد آن روشن نیست و
بسیاری از بازماندگان باید منتظر تحقیقات علمی ،قضایی
و جنایی در این مورد باشند .گاهی افراد نقش خود را
در بروز واقعه به شکلی اغراقآمیز به چالش میکشند
و درگیر احساس گناهی جانکاه میشوند .برای هر
رفتاری که در گذشته با فرد از دست رفته داشتهاند،
خود را سرزنش میکنند یا به خود میگویند باید به
شکلی دیگر رفتار میکردند ،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 دربرمیگیرد .تاثیر
سوگواری برخاسته از آسیب دیرپاست و در آینده در
برابر محرکهایی که یادآور آسیب باشند ،تمایل به تکرار
دارد.آنهاییکهمستقیمشاهدمرگناگهانیدیگرانبودند،
تاثیرات عمیقتری را متحمل میشوند .خاطرات صحنه
هم به شکل دیداری و شنیداری یا خاطرات بویایی در
ذهن فرد تکرار میشوند .این افراد نیازمند دادن قوت
قلب ،اطالعات مناسب و حمایت در مورد آنچه رخ
داده هستند .ابتدا هجوم خاطرات در مورد آنچه اتفاق
افتاده ،تحملناپذیرتر 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 میشود .این تخیالت
معموال بدترین سناریوهای ممکن را شامل میشوند.
بازماندگان دچار این تفکر وسواسگونه میشوند که
اگر به گونهای دیگر رفتار شده بود اجتناب از سانحه
ممکن بود .خشمی ویرانگر میتواند این تفکر فرد و

محیط اطراف او را درگیر کند .بهترین حمایت را در این
زمانها نزدیکان و افراد خانواده فرد میتوانند داشته باشند
اما آسیبهای شدید میتوانند شبکه روابط اجتماعی
فرد را به گونهای تحتتاثیر قرار دهند که دریافت
این حمایتها به آسانی ممکن نباشد .فرایند آسیب،
زندگی عادی فرد را به هم میریزد و باعث میشود
زندگی کمتر از گذشته امن و قابلپیشبینی به نظر برسد.
نیازهای افراد با توجه به نوع واقعه و ویژگیهای 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
سریعتر دوباره از سرگرفته شود .دادن اطالعات روشن
و دقیق در مورد آنچه رخ داده مهم است .شرکت در
مراسم سوگواری به افراد کمک میکند تا فقدان را به
شکلی قابلدرکتر لمس کنند .به فرد باید اطمینان داد
واکنشهای او در این مقطع طبیعی و قابلپیشبینی
است و به مرور زمان کمرنگتر میشوند .در صورت
تداوم عالئم و واکنشها (بیش از یک ماه) میتوان فرد
را به کمک گرفتن از افراد حرفهای تشویق کرد .در
بلندمدت شاید الزم شود به مقولههای دشواری مانند
خشم ،حس بیعدالتی ،گناه و سرزنش خود پرداخت.
بهتدریج احساسات و معانی جدید جای خود را باز
میکنند .بیشتر افراد در طول زمان از زیر بار سانحه
کمر راست میکنند .شدیدترین واکنشها معموال در
 2سال اول رخ میدهند .درسهایی که میتوان از یک
واقعه آسیبزا گرفت ،به بازماندگان میگوید که جامعه
از آن برای پیشگیری وقایع مشابه استفاده میکند .این
درس تحمل آنچه رخ داده را آسانتر خواهد کرد
اما تکرار آنچه در گذشته پیشآمده ،حس ناامنی و
غیرقابلپیشبینی بودن را در جسم و جان آحاد جامعه
تزریق میکند که بیش از پیش باعث آسیبپذیرتر شدن
افراد نسبت به سوانح میشود.

مادرانه

قسمت سوم؛ معجزهای بعد از  3هفته رژیم
 3هفته از شروع رژیم برای دختر  5سالهام
میگذشت و روزبهروز آرامتر و تمرکزش بهتر
میشد .کاردرمانگرش هم این تغییر را تایید
میکرد و به ما دلگرمی میداد .وقتی به متخصص
ژنتیک مراجعه کردیم ،آزمایش نوشت و جواب
آزمایشها شگفتانگیز بود .دکتر میگفت چقدر
جواب آزمایشش خوب شده و ما بیشتر امیدوار
میشدیم .باورتان نمیشود ،بعد از این  3هفته،
دخترم توانست رنگها را بگوید و وقتی دکتر فهمید،
گفت معجزه اتفاق افتاده است .گفتیم کاردرمانگرش
هم متوجه این تغییر شده و دکتر معتقد بود نتیجه
خیلی عالی است .میگفت ادامه دهید و هر کجا
مشکل و سوالی داشتید ،به من بگویید .او به ما
توصیه و تاکید کرد هر چه به دخترم میدهیم،
بنویسیم که بدانیم چه خورده و چه نخورده .بعد
از  2هفته دوباره آزمایش بدهد تا نتیجه مشخص

معصومه شاهمیریراد
مولف کتاب «مزه سالمتی» ویژه بیماران مبتال به فنیلکتونوری
(  )PKUمادر یک دختر مبتال به PKU

شود .ما هم با خوشحالی اطاعت کردیم.البته هنوز
مشکالت درباره رژیم غذایی ادامه داشت .اگر به
او غذا کم میدادیم ،فنیل خونش باال میرفت چون
میزان پروتئین دریافتی روزانهاش پر نشده بود و از
بافت پروتئینی بدنش استفاده میشد .کمکم اشتهایش
کم و دچار تب ،اسهال ،اگزما و بیحالی میشد .اگر
غذا زیاد میدادیم ،میلش به شیر کم میشد و باز
میزان فنیل خون باال میرفت که نتیجهاش اگزما،
بیقراری ،بوی بد ادرار و از دست رفتن تمرکزش بود.
روزبهروز که میگذشت ،اوضاع غزال بهتر میشد اما
سخت میگذشت .چه روزهایی از گرسنگی خوابش
نمیبرد یا از بوی نان داغ بربری کالفه میشد و
دلش میخواست .هیچ وقت آن روزها را فراموش
نمیکنم .یادم میآید یک شب شام سبزی پلو و ماهی
داشتیم .همسرم در حال خوردن بود که چشمش به
غزال افتاد که به طرز خیلی ناراحتکنندهای به او

نگاه میکرد .آنقدر ناراحت شد که گفت« :امشب
رژیم غذایی تعطیل ،بیا بهت غذا بدم »...نتیجه این
کار ،بیقراری و پرخاشگری شدید دخترمان بود،
بهطوری 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 میکنید؟
هر چقدر سم دلتون میخواد ،بدین بخوره .اصال
چرا این کار را میکنید؟ از  4طبقه بیندازینش پایین.
نتیجهاش مثل همان آسیبیه که غذای معمولی مثل
ماهی بهش میزنه .اگر نمیتونین رژیم رو رعایت
کنین ،ببرین بگذاریدش بهزیستی ازش نگهداری
کنن وگرنه درست و به میزان مناسب بهش غذا
بدین ».فنیل خون دخترم به 24رسیده بود و این
تجربه تلخ برایمان درس عبرت شد که دیگر به
هیچ دلیلی رژیم را نشکنیم و دلسوزیای نکنیم که
باعث آسیبدیدن فرزندمان شود.

همهمادلمانمیخواهدروزهاییخوش
داشتهباشیم.روزهاییآفتابیوروشنکه
در آن هیچ خبر بدی اعصابمان را نشانه
نرود .آدمیم ناسالمتی و هر چقدر هم
کدر شده باشیم ،سنگ که نیستیم .دلمان
میخواهد اوضاع بر وفق مراد باشد اما
هیچ کاری برای خوب کردن حال دنیا
و آدمهایش نمیکنیم .سرها را در گریبان
کردهایموبهجایاینکهقدمیبرداریم،فقط
میخواهیمنبینیمونشنویم.ماخودمانرا
نابینا کردهایم و خبر نداریم .به قول ناظم
حکمت،شاعرلهستانیتبارترک،همهما
نابیناییم ،هر کداممان به نوعی؛ آدمهای
خسیس نابینا هستند  ،چون فقط طال را
می بینند ،آدمهای ولخرج نابینا هستند،
چون امروزشان را میبینند ،آدمهای
کالهبردار نابینا هستند ،چون خدا را
نمیبینند،آدمهایشرافتمندنابیناهستند،
چون کالهبردارها را نمیبینند...
اینرویانیستکهدنیامیتواندجایبهتری
برایزندگیباشد.مکانیامنوزیباکهدر
آنهمهداستانهایزندگیپایانیخوش
داشته باشد ،همه هواپیماها به سالمت
فرود بیاید ،قطارها مسافرانشان را سالم
به مقصد برسانند ،کمتر تصادفی در کار
باشد،حالبیمارانخوبشود،بیشترخبر
شادی و جشن و وصال باشد و زندگی
زیباتر شود اما انگار این روزها عالوه
بر نابینایی ،همه ما دچار فراموشی مزمن
هم شدهایم .یادمان رفته روا نیست که تا
حادثهایمثلواژگونیاتوبوسوسوختن
بچهها و گم شدن کودکی به گوشمان
میرسد،روبهآسمانگالیهراشروعکنیم.
تقصیر یکی از خودمان است که در هر
سمتیکههستیم،یادمانمیرودکهروزی
پاک به دنیا آمدیم ،که فقط برای خودمان
زندگی نمی کنیم و تصمیم نمیگیریم و
ممکن است کمکاریمان باعث نابودی
زندگی و امیدهای انسانهای دیگر شود.
یادمانمیرودکهدرجزیرهایتنهازندگی
نمیکنیمونسبتبههمهمسوولیم.یادمان
میرودکهروزیبایدجواببدهیم.روزی
که برای هیچ کداممان دور نیست...

ستون آخر
یک مادر است .از آن مادرهایی که
روزگارشان راحت نبوده و حاال
سختترهمشدهاست.اودرمنازلافراد
کار خدماتی انجام میداد و از اینکه منبع
درآمدیهرچندناچیزداشت،خوشحال
بود تا روزی که باالخره حال ناخوشش
را جدی گرفت و مراجعهاش به پزشک،
معلوم کرد به سرطان لنفوم مبتالست.
حاال  2دوره از  4ماه شیمیدرمانی را
انجام داده اما خودش که دیگر نای کار
نداردوخانوادهاشازپستامینهزینهها
برنمیآیند .دختر این خانم یارانه خود و
 4فرزندش را به آنها میدهد .پسرش و
حتیهمسربیمارشبرایگذرانزندگی
و تهیه دارو و امکان درمان او تالش
میکنند اما با توجه به شرایط اقتصادی
فعلی جامعه ،تهیه داروی  750هزار
تومانی او که بهدلیل انتشار سلولهای
سرطانی به ریه و قارچی شدن محل
زخم حتما باید مصرف کند ،دیگر
برایشان ممکن نیست .چشمهایمان را
که خوب باز کنیم ،میبینیم آنها برای
روشن نگه داشتن چراغ عمر مادر خانه
تمام تالششان را میکنند .خوب است
فراموشی مزمنمان را کنار بگذاریم و از
همین جا شروع کنیم به بهتر شدن .اگر
میخواهیدلیاقتوظرفیتخوببودن
را داشته باشید ،میتوانید وجه نقد را به
کارت بانک پارسیان با شماره -0756
 6221-0610-8001به نام موسسه
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و
با شماره تلفن( 75983000داخلی )2یا
شماره همراه  09198012677تماس
بگیرید.
این خانم با کد22839در موسسه
امدادگران شناخته میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطره،
دلنوشته و ...با موضوع سالمت،
معنويت و نيکوكاري حداكثر در
 500كلمه به نشاني اينترنتيwww.:
 salamat.irمربوط به صفحه آخر)
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام
شما منتشر شود.

