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ایی در  روز زی
ايی  ي ا سال نو و  يار ا مردم دوست دارند با آ ب

ا و پوستی سال به ميان جم دوستان  ي بهار با چهره ا 
ر برسند.  ميشه به ن و اقوامشان بروند و متفاو تر ا 

شکان  ايی كه دا ا پ ا اين رو، يکی ا سوال 
ايی می پرسند اين است كه چه  ي ا پوست و  ه  حو
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موزشی و  کارشناسان 

روان شناسان

ور بماند یا برود کن
ار شد، 50  ا اولين كنکور كه در كشورمان برگ

رد. سوا اولين كنکور سراسر  سال می گ
به شک جواب كوتاه طراحی شده بود و بي 
مون سراسر شركت  ار نفر در اين آ ا  
مون  ان اين آ كرده بودند. ك ك تعداد داوطل
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بان روز  به مناسبت   
زی سکته م جهانی 
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صفحه  ۲۱
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پارافی درمانی 
ممنو

ا  ی ار درباره تب هش
ه تاتو در اینستاگرا  زاین

وش  مد 
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شکی دنيا به عنوان  ر  آبان( در تقوي پ رو ۲۹ اكت
ار شده است. بر  ي نام رو جهاني سکته م

 ۱ ر سال  مان جهاني بهداشت،  ار سا اسا گ
ي مي شوند  كه  ميليون  ميليون نفر دچار سکته م

تاليان به اين عارضه و مي كنند. در كشور  نفر ا م
تال  ار نفر به اين عارضه م نه حدود ۱00  ما ني سا

ان  ار می رود با پيرتر شدن جمعيت مي می شوند و انت
۲ ۱و تر برود.  صفحه   برو اين عارضه با

ايی يا  ي ا سر به مراك  اگر اين رو
ام پيشنهادا  نيد، با انواع و اق ا ب اه  آرايش

ا مواجه  ن سالن  وو ايی ا سو م ي
می شويد . يکی ا جديدترين خدماتی كه اين 

ه می شود،  ايی ارا ي ا  ا در بيشتر سالن  رو
ين درمانی  پارا ين تراپی يا  پارا كار به نام 

است...صفحه 0

قيمت تاتو در  تاتو يا  تجو كلمه  ج
يی ا  تاگرام برا داشتن هرست بلندبا اين
صصی كه اين خدما را انجام  يرت مراك 

ی است. حا شما می توانيد  ند، كا می د
ل خودتان  اب كنيد كه اين خدما در من انت

ر  يد به محلی دي انجام شود يا ترجي می د
مراجعه كنيد.... صفحه۱
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به بهانه 460 مورد مسمومیت با الکل در استان های 
هرمزگان، خراسان شمالی، البرز و...
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اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایز نوب 
ی  پزش

انه مقدار ك  شايد شما  درباره تاثير مصر رو
ی شنيده  ير ا مشکال قل يرين برا پيش آس

يرين دارويی است كه  باشيد. ا آنجايی كه آس
احتما گاه به گاه بدون ايجاد عارضه جد مصر 
ش ندارد، ممکن  ه پ می شود و تهيه آن نيا به ن

يريد... صفحه۱5 است خودتان تصمي ب

ا بشر در  بی ش يکی ا قديمی ترين خوراک 
طول تاري ت مر است. جالب است بدانيد اين 

ايی مفيد و پر خاصيت حتی ق ا اينکه  ماده 
، وجود داشته  اري ما پا به اين عرصه خاكی ب
ها و  يار گران است. در حقيقت، ت مر نق ب
انی دارد  شمند در مراح اوليه توسعه ان ار

ي و قاب توجه تا امرو  فت ان و اين تاثيرا ش
۲ ادامه پيدا كرده است... صفحه

۲0۱ ميالد برا كش  شکی سال  ه نوب پ جاي
ته پوست كه می تواند  معالجا سرطان پيشر

ون ا آمريکا  ور جيم پی آلي ار باشد به پرو مرگ
ت.  اپن تعل گر ونجو ا  ور تاسوكو  و پرو

ا كننده اين  د به عنوان اع به گفته آكادمی علوم سو
ه، شيوه ايمنی درمانی آنها باع انقالبی در  جاي
ر به كشفياتی  ش و درمان سرطان شد. اين دو پ

مه دست پيدا كرده اند كه...صفحه

به بهانه روز جهانی کودک

مرا 
کودک 

باش

۲ و ۱   ،۱  ،۱۲ ، ا  صفحه 
مت  آرشیو س

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای 
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده

مصیبت درگذشت  پدر گرامیتان را 
به شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض می کنیم و برای آن مرحوم 

از درگاه خداوند منان آمرزش 
و برای بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت داریم.

امیرعباس فتاح زاده
هفته نامه سالمت
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ا و  ا ا و  ا م 

موز و پرو ر  و پ

کنکور شکلی از یک مساله حاد و پیچیده در کشور 
و عوارض نابسامانی انتخاب شغل در کشور ماست. 
ما نظام منسجم و یکپارچه برای انتخاب شغل در 
آموزش و پرورش برای دانش آموزان نداریم. به بیان 
دیگر، سیستم آموزشی ما باید به گونه ای باشد که در 
بدو ورود به مدرسه به دانش آموزان آموزش و شناخت 
بدهیم که توانایی و ظرفیت و استعدادشان برای چه 
شغلی مناسب است و اگر خواستند شغلی را انتخاب 
کنند چه پیچیدگی ها و ضرورت هایی دارد. ما این 
سازوکار را نداریم و به همین علت به کنکور متوسل 
شدیم. در هیچ جای دنیا برای انتخاب مسیر شغلی 
آزمون 4گزینه ای به این شکلی که در کشور ماست 
نمی تواند معیاری برای انتخاب مشاغل باشد، بلکه 
آزمون 4گزینه ای به عنوان شرط اولیه و غربالگری 
اولیه است. درحقیقت این آزمون کمک می کند به 
جای اینکه 500 نفر را برای مصاحبه و سنجش دعوت 
کنند، 200 نفر را گزینش کنند، بنابراین ظرفیت های 
دیگر فرد را می سنجند و اگر در مصاحبه و سایر 
گزینش ها به این نتیجه رسیدند که این فرد می تواند 
در این رشته موفق شود، اجازه تحصیل در دانشگاه 

دولتی را دارد ولی در کشور ما این گونه نیست و 
فقط دانش آموزان با یک آزمون 4 گزینه ای انتخاب 
می شوند که سنجش و کفایت الزم را برای بررسی 
توانمندی افراد برای شغل های مختلف ندارد. شاید 
یکی از دالیل گسست صنعت و دانشگاه های ما همین 
باشد که ما افرادی که شایستگی و توانمندی الزم 
برای ورود به یک شغل را ندارند، برگزیدیم. دانش آموزان 
کالس کنکور می روند و در آزمون قبول می شوند و 
بعد وارد آن رشته می شوند و مدرک می گیرند و در 
اعتنا  آن مدرک  به  کار  بازار  در  مواقع  از  بسیاری 
نمی شود. حتی شیوه کنونی کنکور که قرار است در 
85 درصد رشته ها کنکور و آزمون برداشته شود نیز 
کارساز نخواهد بود چون رقابتی که برای رشته های 
خوب و دانشگاه های خوب وجود دارد، باز هم به 
قوت خود باقی است و دانش آموزان راغب هستند 
در بهترین جایگاه شغلی وارد دانشگاه شوند. فقط 
شاید عده اندکی که خودشان نسبت به خودشان 
شناخت پیدا کرده اند و  محدودیت های دیگری دارند، 
حاضر باشند در آن چرخه 85 درصد قرار بگیرند. 
پیش بینی من این است که بیش از 50 درصد داوطلبان 
در آن کنکور شرکت خواهند کرد و آن فضای رقابتی 
و همان کالس های کنکور باز هم به شکل قبل وجود 
دارند. مافیای کنکور هم استمرار خواهد داشت. به 
اعتقاد من، برای اصالح کنکور به شکلی که اکنون 

آنکه  اول  بیفتد؛  اتفاق  چند  باید  می شود  برگزار 
آموزش وپرورش شیوه هدایت تحصیلی اش را تغییر 
دهد و  یک نظام جامع هدایت تحصیلی تدوین شود؛ 
به این معنا که فرد که وارد دبستان می شود از طریق 
بازی های مختلف، دست ورزی و ... ویژگی ها، استعداد، 
شخصیت و توانمندی او ثبت و ضبط می شود، مثال 
این فرد اهل تعامل و همکاری است یا در فعالیت های 
هنری استعداد دارد، خود بچه هم توانمندی خودش 
را می شناسد و والدین هم با این توانایی ها آشنا می شوند 
و انتظارات 3توانمندی فرزند شکل می گیرد. این 
دانش آموز به گونه ای در دوران تحصیل آموزش می بیند 
که هم مهارت های زندگی و هم مهارت های شغلی 
را بلد است و با همان دیپلم می تواند شغل داشته 
باشد. درصورتی که در کشور ما با دیپلم کمتر کسی 
می تواند شغل مناسب پیدا کند. نتیجه این سیستم این 
است که یک دانش آموز بهتر است شیرینی پز یا جوشکار 
موفق باشد تا یک مهندس عمران ناموفق. در این 
صورت جامعه هم یک پزشک ناموفق را به یک معلم 
موفق ترجیح نمی دهد. دوم اینکه توزیع رشته های ما 
متناسب با نیاز جامعه ما نیست، مثال رشته ادبیات 
فارسی رشته خوبی است اما در سال به چه تعداد 
فارغ التحصیل این رشته نیاز داریم؟ آموزش عالی باید 
رشته ها و ظرفیت های آنها را متناسب با نیاز جامعه 

چینش کند.
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و  وجوا و  و و  ک  وا پ

ی ایرا  و پ ا  ا می  یا 

بچه ها در سیستم فعلی آموزشی ما مجبور هستند از چند 
سال قبل از کنکور، زندگی شان را براساس یک آزمون 
سخت تغییر دهند. در این راه فعالیت های دیگر بچه ها 
متوقف می شود و باید فقط به درس خواندن رو بیاورند. 
این شکل درس خواندن تک بعدی بار آوردن بچه هاست 
و هیچ مهارت دیگری نخواهند داشت. اگر دانش آموز پیش 
از این کالس موسیقی یا ورزش می رفته، آن کالس ها 
محدود می شود چون در رقابت سرسختی وارد می شود و 
باید در کنکور رتبه بیاورد. درواقع خانواه ها می خواهند 
ناکامی های خود را با بچه ها کامل کنند. بچه ها در بیشتر 
موارد تمایل و  انگیزه و حتی توانایی تحصیل در برخی از 
رشته هایی که والدین به آنها دیکته می کنند را ندارند ولی 
مجبور هستند در رشته های خاصی که والدین معتقدند آینده 
شغلی خوبی دارد، درس بخوانند. درحقیقت بچه ها باید 
خواسته هایشان را به گونه ای تنظیم کنند تا بتوانند در رشته های 
خیلی »اسم داری« که والدین بر آنها تاکید دارند، قبول شوند. 
در این صورت رابطه والدین و بچه ها تبدیل می شود به 
پیام های دستوری که؛ »باید درس بخوانی، بیشتر درس 
بخوان!« این رابطه یک رابطه منفی است که در آن ارزیابی 
کردن بچه ها بیشتر نمود دارد و آنها باید نمره خوب بیاورند. 

بچه ها احساس می کنند خودشان تصمیم گیرنده نیستند و 
با این استرس های اجباری، تفکر نقادانه و خالقی که باید 
یاد بگیرند را از آنها می گیریم چون برخی موارد را دیکته 
می کنیم و همه بچه ها باید در یک قالب شکل بگیرند. در 
این شرایط هم جلوی ارتباط موثر والدین و بچه ها گرفته 
می شود و هم مهارت هایشان شکل نمی گیرد. بسیاری از 
والدین بچه ها را سرزنش می کنند که هزینه زیادی برای 
کالس خصوصی و معلم پرداخت کرده اند ولی فرزندشان 
نمره خوبی نگرفته و سرخورده است. بنابراین تبعات منفی 
کنکور خیلی چشمگیر است و افرادی هم که موفق می شوند، 
بهایی که پرداخت می کنند بسیار بیشتر از جایگاهی است 
که به دست می آورند و تبدیل به آدم های پر از استرس و 
اضطراب می شوند. من مراجعان زیادی از مدارس بنام دارم 
که بچه ها مجبورند ساعت های طوالنی تکلیف بنویسند تا 
در کنکور قبول شوند و از خواب و... خود می زنند و دارای 
اضطراب هستند. والدین این بچه ها معتقدند این حالت 
خوب است چون بچه زحمت می کشد و نتیجه اش را 
می بیند. یکی از بدترین اتفاقات این است که بچه ها عالقه ای 
به درس خواندن ندارند چون یادگیری همراه با لذت را 
تجربه نکرده اند، در حالی که باید از یادگیری لذت ببرند و 
بعد بتوانند پیگیر باشند تا بیشتر یاد بگیرند. نکته مهم دیگر 
این است که لزوما نباید همه وارد دانشگاه شوند و راه 
موفقیت فقط نباید از دانشگاه بگذرد و ما هر فردی که 

دانشگاه رفته موفق بدانیم. 

در کشور ما به دو دلیل 
ا س  دکتر  

یر  ک و  ، پ و تب  
افی  ا  ی  ی  موز رو  ا

و ا  و 

اجتماعی  نظر  از 
ذهنیت مثبتی در مورد 
کنکور وجود ندارد؛ 
بستر  دلیل  به  یکی 
تاریخی کنکور که ما در دهه 80  با انفجار جمعیتی 
مواجه بودیم. جمعیت 1 میلیون و 600 هزار دختر و 
پسری که برای ورود به دانشگاه و چند 10 هزار رشته 
دانشگاهی با هم رقابت داشتند، فشار زیادی به کل 
زمان  آن  بود. در  بود و یک ظلم  وارد کرده  جامعه 
دانش آموزانی بودند که 10 سال پشت کنکور ماندند و 
متوسط پشت کنکور بودن 2 تا 3 سال بود. این قضیه 
عوارض روانی بسیاری برای دانش آموزان و خانواده های 
آنها داشت و احساس خشم و بیزاری در همان زمان 
نسبت به کنکور ایجاد کرد. علت دوم این است که در 
حال حاضر تعداد رشته هایی که در آن تضمین شغل و 
درآمد است به شدت کاهش پیدا کرده و محدود به 
چند رشته در علوم پزشکی و انسانی و مهندسی شده 
است. تعداد رشته هایی با حقوق کم که جوان امروزی 
می تواند داشته باشد، بیش از 20 تا نیست و این یک 
فاجعه است. اگر سطحی به این قضیه نگاه کنیم، کنکور 
مقصر اصلی است. بسیاری فکر می کنند که کنکور باعث 
می شود جوان ها نتوانند در رشته مناسب درس بخوانند 
اما تعداد رشته هایی که می تواند آینده شغلی خوبی را 

تضمین کند، کم است و این موضوع ربطی به خود 
کنکور ندارد. 

با حذف کنکور بچه ها نمی توانند در بهترین دانشگاه های 
دولتی و بهترین رشته ها درس بخوانند. کنکور تنها خانه یا 
اتاق نیمه آباد در کاخی است که ویران شده و همین اتاق 
تاریک تنها پناهگاه بچه ها شده است. ما که نمی توانیم 
چشممان را روی واقعیت ها ببندیم. طبق اعالم رسمی 
سازمان سنجش کشور، 85 درصد دانش آموزان کشور در 
یک همه پرسی در 3 سال گذشته، کنکور را به امتحانات 
نهایی ترجیح داده اند. در نظرسنجی صدا و سیما باز هم 
بیش از 80 درصد مردم ترجیح می دهند کنکور با تمام 
کاستی هایش وجود داشته باشد. وقتی در نظرسنجی یکی 
از ناشران غیرتجاری و بازاری 90 درصد کنکوری ها به 
ی می دهند. علت چیست؟ چون اگر کنکور  کنکور ر
نباشد، جایگزین آن مبهم است و باعث رانت و فساد 
در کشور می شود و از آنجا که با سرنوشت نوجوانان ما 

گره خورده، خشم عمومی مردم را برمی انگیزد. 
خیلی از منتقدان کار علمی انجام نمی دهند و می گویند 
در بسیاری از کشور ها کنکور وجود ندارد و با همین 
استدالل خواهان حذف آن هستند. در کشوری مثل کره 
جنوبی تب و تاب کنکور  از ایران هم بیشتر است، 
به گونه ای که همه خطوط هوایی در روز کنکور لغو 
می شود. تمام خطوط تلفن هم قطع می شود و یک کارناوال 
آموزشی راه می افتد. در ژاپن هم کنکور وجود دارد. 

در آزمون های جدی دولت های غرب برای رشته های 
پزشکی، مهندسی و... کنکور برگزار می شود. در برخی 
کشور ها کنکور عالوه بر تست، بخش غیرتستی هم 
دارد. دانشگاه های معتبر آمریکا و اروپا هم از طریق 
آزمون در حال جذب نخبگان هستند. وجود یک آزمون 
سراسری متمرکز از نظر عقالنی الزم است تا بتوانیم بین 
این همه داوطلب رقابت سالمی داشته باشیم ولی از 
آنجا که مشکل ساز است باید اصالح شود. نمی توانیم 

بگوییم موافق کنکوریم یا مخالف کنکور.
برای اصالح کنکور شیوه نامه ای را تهیه کرده ایم. اولین 
قدم این بوده که رشته هایی که برای پذیرش دانشجو 
نیازمند رتبه کنکور نیستند، جدا شوند. سال گذشته 
5 درصد رشته ها مشخص شدند و امسال به 89  87
درصد رشته ها می رسد. اینها باید انتخاب رشته جدا 
شوند تا بخشی از بار روانی کنکور برداشته شود. در 
سال 97، بیست درصد صندلی های دانشگاه های دولتی 
و روزانه و 36 درصد صندلی های دانشگاه های دولتی 
و شبانه بدون توجه به کنکور در رشته های علوم پایه و 
کشاورزی و باستان شناسی پذیرش داشتند. در سال 98 
این درصد به 33 و 50 درصد می رسد. 11 تا 13 درصد 
باقی مانده شامل رشته های اصلی گروه پزشکی می شود 
حتی بینایی سنجی و پرستاری داوطلبان زیادی دارد و 
رشته های حقوق دانشگاه های معتبر، روان شناسی ها و 
مدیریت ها کنکور دارند. کارشناسی هنر سینما و طراحی 

صنعتی و بسیاری از رشته های مهندسی در دانشگاه های 
خواجه نصیر و شریف کنکور خواهند داشت. قدم دوم 
این است که تعداد دفعات کنکور در سال به 2 تا 3 بار 
افزایش پیدا کند. جالب است بدانید هر بار برگزاری 
کنکور 27 تا 30 میلیارد تومان هزینه دارد ولی امتحان 
نهایی 500 میلیارد هزینه ایجاد می کند، بنابراین مشکل 

عملیاتی با کنکور نداریم. 
 اقدام بعدی این است که تعداد زیرگروه های رشته های 
مختلف افزایش پیدا کند. در حال حاضر هدایت تحصیلی 
دانش آموز به این صورت است که باید همه درس ها را 
در باالترین سطوح یاد بگیرد چون یک کنکور تجربی 
وجود دارد و قرار است 100 نفر اول در دانشگاه های 
تهران را مشخص کند. طراح کنکور چاره ای ندارد 
جز اینکه تحلیلی ترین سواالت را تعیین کند اما اگر 5 
گروه آموزشی در تجربی داشته باشیم و یکی از این 
آزمون ها علوم پایه و یکی پزشکی را بسنجد،  دیگر 
نیازی نیست فرد از کتاب های رنگارنگ کمک آموزشی 
استفاده کند تا همه دروس را در کنکور با نمره باال 
به درسی داشته  بزند. دانش آموزی که عالقه  تست 
باشد، خواندن ساعت ها درس به او فشار روانی وارد 
نمی کند. فشار وقتی می آید که عالقه ندارد. با افزایش 
تعداد گروه ها از 5 به 25 فشار بسیاری از درس ها از 
دوره متوسطه کم می شود و دانش آموزان را به شکل 
خودخواسته و خود انگیخته در مسیر استعدادهایشان 

هدایت می شوند. در چنین شرایطی بازار مشاورنما ها 
نیز در این میان برچیده می شود. 

راه حل آخر، وزن دادن به گزینه های کنکور است؛ یعنی 
با دانش آموز صفر و یکی برخورد نشود. در حال حاضر 
اگر داوطلب کنکور گزینه درست را انتخاب کند، 100 
امتیاز می گیرد، وگرنه 33 امتیاز منفی. این یک آزمون 
خشن است. در صورتی که گزینه ها باید به این شکل 
طراحی شود که اگر فرد یک گزینه را درست انتخاب 
کرده، 100 امتیاز، اگر راه حلش درست بوده و در دام 
تست افتاده، 50 امتیاز و اگر بی ربط پاسخ داده، هیچ 
امتیاز و اگر اصال سوال را متوجه نشده، امتیاز منفی 
بگیرد. االن دانش آموزی که سوال را بلد نیست، صفر و 
اگر بلد است و بی احتیاط می شود، منهای 33 می گیرد 
و این خشونت است. بنابراین گزینه ها باید با حساب 
و کتاب بیشتری تعیین شود. اگر این 4 راه حل اجرایی 
شود، کنکور دیگر یک غول نیست. از سوی دیگر، 
آموزش و پرورش سابقه تحصیلی از دانش آموزان تهیه 
نکرده و این موضوع اختالل ایجاد می کند چون درست 
این است که در رشته هایی که پذیرش غیرکنکوری دارد، 
قبل از کنکور نتایج اعالم شود و افرادی که اعتراض 
ندارد.  وجود  امکان  این  اما  بدهند  کنکور  دارند 
آموزش وپرورش به وظیفه قانونی خود عمل نکرده  و 
باید در 3 سال متوسطه امتحان نهایی کشوری و استاندارد 

برگزار کند. 

ا نا  یوروا موز  ا نا ازکار م  ر

 وزیر آموزش وپرورش بعد از برگزاری جلسه تعیین تکلیف نهایی درباره کنکور سال 1398، از خداحافظی 
با برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا همان »کنکور سراسری« خبر 
داده است. سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش وپرورش در صفحه توئیتر خود در فضای مجازی نوشته است:

»امروز چهارشنبه، 11 دی ساعت 6:30 صبح جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده برگزار شد. 
ورود به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا 
ندارد و صرفا سوابق تحصیلی مالک عمل است. از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم. 

خداحافظ کنکور!«

۹: مدیرکل برنامه ریزی معاونت آموزش وزارت علوم در این زمینه گفت:  ۱ د ماه   
»بچه ها می توانند دو انتخاب داشته باشند؛ نخست اینکه باید سوابق تحصیلی خود را به 
دانشگاه مربوط ارائه کنند و دانشگاه بر اساس بررسی ای که انجام می دهد آنها را بپذیرد. 
منظور از سوابق تحصیلی، 3 سال معدل تحصیلی در برخی دروس خاص دوره دبیرستان 
است اما از آنجا که امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می شود مالک همان معدل 
امتحانات نهایی سال آخر است؛ البته بناست به این سمت حرکت کنیم و در آینده، 3 سال 
آخر مالک عمل قرار بگیرد و نمرات سال های دهم، یازدهم و دوزادهم را شامل بشود.«

آهن چیان افزود: »در واقع دانش آموخته دیپلم به دانشگاه مراجعه و سوابقش را اعالم 
می کند و دانشگاه در صورت تایید، آن را به سازمان سنجش اعالم می کند که مرحله 
پیش ثبت نام است. سازمان سنجش هم مراحل رسیدگی خود را دارد و در نهایت اسامی 

پذیرفته شدگان را اعالم می کند.«
وی در پاسخ به اینکه آیا زمان بندی برای مراجعه به دانشگاه ها اعالم می کنید؟ اظهار 
کرد: »برای نخستین بار در سال جاری برخی دانشگاه ها که خودشان متقاضی باشند از 
ترم بهمن پذیرای برخی دانشجویان خواهند بود. دانش آموزانی که اکنون در سال دوازدهم 
هستند نمی توانند در این مرحله وارد شوند و آنها در مرحله دیگر که اواخر بهار سال 

98 اعالم خواهد شد، مدارک خود را ارائه می دهند.«

رد.  ار شد، 50 سال می گ ا اولين كنکور كه در كشورمان برگ
سوا اولين كنکور سراسر به شک جواب كوتاه طراحی 
مون سراسر شركت  ار نفر در اين آ شده بود و بي ا  
اي  ينه ا ا گ مون  ان اين آ كرده بودند. ك ك تعداد داوطل
ول شدن در آن كه  ول كنکور و ق دي شد به  پيدا كرد و ت
يد.  ر را ني می طل ا دي عالوه بر در خواندن، مهار 
شی بيشتر شد و  ا كم آمو در اين شراي تعداد موس
ياد را متحم می شدند  ا  ينه  ا  در اين بين خانواده 
مه ما  ول شود.  ندشان در كنکور در ي رشته تا ق ر تا 
ا كه  ه شصتی  ه برا ما د ، به وي استر كنکور را چشيده اي
ندگی مان را  ار  ان كنکور بيشتر ا ق بود و ان تعداد داوطل
ي می كرد. نکته  مت ق ا كنکور و بعد ا آن تق به دو ق
ا اخير متقاضيان رشته تجربی  قاب تام تر اينکه در سال 
مان سنج در سال ۹5،  اي است و ط آمار سا رو به ا
انی و رياضی  ا ان ان رشته تجربی  برابر رشته  تعداد داوطل
۹  وجود  ۹ و  ته اين تقاضا در كنکور  ال بوده است. 
ا آنها  ان و خانواده  د بيشتر دان آمو داشته و نشان می د

عا منفی كه  تند.  با توجه به ت شکی  ا پ ال رشته  دن
ار كنکور به اين شک پر ا استر و خشن داشت،  برگ
ت ا ح كنکور به ميان آمد.  با وجود آنکه كنکور  صح
ار می شود  ياد كرده و ا سال ۱ ي مرحله ا برگ ييرا  ت
يار كمتر شده، با تنها راه ورود به  ان ني ب و تعداد داوطل
مان  ينه ا است. ح كنکور به  گ مون  مين آ اه  دانش
ياد دارد و برخی ا  ال است، منتقدان  ان كه مورد استق مي
شی  ا كم آمو مان موس يا كنکور يا  اين منتقدان ما
ير آمو و پرور  تند كه گرد مالی آنها به گفته و
شی  ار ميليارد است  اما در مقاب كارشناسان آمو بي ا ۱5 
ينی  ني بر اين باورند كه اگر كنکور ح شود چه جاي
ان  ی برا تعيين مي برا آن تعري شده و اينکه آيا ما را
تل  داري در  ا م ولی در رشته  راد برا ق توانايی ا
ت ا كنکور اصال شده است تا ح  واق در اينجا صح
ا و مشکالتی كه كنکور تاكنون  كنکور!در اين پرونده چال 
تل را در  ر كارشناسان م مراه داشته را بررسی كرده و ن

 . ين كنکور  پرسيده اي ا جاي مورد رو 



3 شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت  

 د  کنند را ن اری  ا م ای اف

عمل جراحی سزارین، یکی از شایع ترین جراحی ها 
در بسیاری از کشورهای دنیا، اقدامی است که هنگام 
بروز مشکل و پیچیدگی در روند بارداری یا زایمان، 
این  با  می تواند جان مادر و کودک را نجات دهد. 
حال، انجام این عمل بدون توجیه پزشکی که باعث تاثیرات کوتاه مدت 
و بلندمدت و تحمیل هزینه های اضافی بر نظام درمان می شود، باعث 
نگرانی مسووالن بهداشتی شده است. حد مطلوب سزارین 10 تا 15درصد 
زایمان است، اما در 30 سال گذشته بدون توجیهی برای سالمت مادر یا 
کودک این عمل در جهان افزایش پیدا کرده. مطلب پیش رو چکیده ای 

از بررسی این موضوع از سوی نشریه پزشکی النست است.

ارین شیو نامتوازن جهانی س
براساس اطالعاتی که از 169 کشور جهان جمع آوری شده و بیش از 
98درصد از زایمان ها را شامل می شود، کارشناسان نتیجه گرفته اند، 
در سال 2015 میالدی، نزدیک به 30میلیون تولد، حدود 21درصد از 
زایمان ها، با استفاده از عمل سزارین انجام گرفته؛ یعنی 2برابر نسبت 
و  آمریکای التین  در  زایمان ها  44درصد  میالدی. 3 به سال 2000 
منطقه کارائیب و 4درصد در غرب و مرکز آفریقا از طریق سزارین 
انجام می شود و به این ترتیب، میزان این عمل در منطقه اول تقریبا 

10برابر غرب و مرکز آفریقاست. 
یکی از عوامل افزایش عمل های سزارین، افزایش حضور مادران در 
مناطق مختلف جهان  در  البته  که  است  زایمان  برای  درمانی  مراکز 
تفاوت چشمگیری را نشان می دهد، به طوری که سزارین در سودان 
0درصد و در جمهوری دومینیکن 58 درصد است. آمارهای  جنوبی 6
جهانی نشان می دهند، میزان حضور در مراکز درمانی برای زایمان 
طی سال های گذشته، نزدیک 67درصد و میزان سزارین در این مراکز 
حدود 34درصد بیشتر شده. در 106 کشور از 169 کشور )یعنی حدود 
63درصد از کشورهای جهان(، سزارین سهمی 15درصدی در زایمان 
داشته، درصورتی که در 47 کشور )حدود 28درصد(، این سهم به 

کمتر از 10درصد می رسد. 
دارد.  نمود  هم  سزارین  میزان  در  مختلف  کشورهای  در  نابرابری 
میزان سزارین در ثروتمندترین کشورهای جهان 5 برابر کشورهای 
فقیر است. بسیاری از زنان تحصیلکرده در کشورهایی مانند برزیل 

و چین ترجیح می دهند حتی با وجود خطر کم حین زایمان، تولد 
این عمل در مراکز  انجام گیرد. میزان  به روش سزارین  فرزندشان 

خصوصی درمانی بیشتر از مراکز دولتی است. 
در  آن  روزافزون  رواج  است،  زندگی بخش  عملی  سزارین  هرچند 
سراسر جهان به خصوص در کشورهای ثروتمند و طبقات متوسط 
کشورهای درحال توسعه سبب شده نظام بهداشتی جهانی و مسووالن 
سیاست گذاری آثار بلندمدت و کوتاه مدت آن را جدی تر بررسی کنند. 
اولین اثر اینکه احتمال مرگ ومیر مادران بعد از عمل سزارین بیشتر 
از زایمان طبیعی است. عالوه بر آن، سزارین احتمال پارگی رحم، 
چسبندگی غیرطبیعی جفت، بارداری خارج از رحم و مرده زایی را 
افزایش می دهد.هر روز شواهد بیشتری دیده می شوند مبنی بر اینکه 
نوزادانی که با عمل سزارین به دنیا آمده اند، از نظر هورمونی، بدنی، 
باکتریایی و پزشکی در معرض محیطی متفاوت قرار می گیرند و همان 
مساله می تواند به صورتی دقیق و ظریف فیزیولوژی نوزاد را تغییر دهد.

ندمدت یرات کوتاه مدت و ب تا
تاثیرات کوتاه مدت سزارین شامل تغییر در رشد سیستم ایمنی، افزایش 
احتمال آلرژی )حساسیت( و آسم و کاهش تنوع میکروبی در روده 
شود. درباره اثری که این مسائل در سال های بعدی بر سالمت فرد 
می گذارند هنوز تحقیق جامعی انجام نگرفته، اما گزارش های متعددی 
درباره چاقی سال های پایانی کودکی و آسم در کودکانی که با سزارین 
به دنیا آمده اند، وجود دارد. عرصه دیگری که هنوز مطالعه کافی روی 
آن انجام نگرفته، تاثیر سزارین بر نتایج شناختی و آموزشی کودکان 
است، هرچند درک مکانیسم های مربوط به سزارین و اثراتشان نوزاد، 
مانند نقشی که سزارین در ارتقای محیط میکروبی نوزاد ایفا می کند، 
می تواند در آینده راهگشای تحقیقات بیشتر برای استفاده مطلوب از 
این روش و بهبود روند رشد روان شناختی در روند انجام سزارین شود.
استفاده بهینه از عمل سزارین امروز یکی از دغدغه های سالمت جهان 
است. کاهش استفاده از این عمل میزان مرگ را در مادران و نوزادان 

افزایش می دهد. از سوی دیگر، استفاده بی مورد از آن نه تنها فایده ای 
ندارد، بلکه ممکن است خطرناک باشد. در سراسر جهان استفاده از 
سزارین رو به افزایش است و به نظر می رسد مداخله مسووالن و 
کارشناسان برای کاهش میزان سزارین های غیرالزم هنوز توفیقی به 

دست نیاورده است.

مرب الت  مدا
برای اینکه مداخالت کاهش میزان سزارین بتواند موثر واقع شود، باید 
ابتدا عوامل افزایش میزان این عمل را مشخص کرد و در نظر گرفت. 
عوامل بسیاری را برای این اقبال روزافزون می توان در نظر گرفت، مانند 
رویکردهای زنان، خانواده، کارشناسان سالمت و نهادها و نظام های 
مسوول سالمت جامعه و همچنین نظام های رفتاری، روانی و سالمت 
و عوامل اقتصادی. در مقایسه دو گروه از کشورهای توسعه یافته  که 
یکی از آنها تحت مراقبت کارشناسان بوده و دیگری این مراقبت ها 
را دریافت نکرده، مشخص شد از عواملی که می تواند تعداد عمل های 
سزارین را کاهش دهد، مداخله های درمانی برای انجام زایمان های 
طبیعی است که ممکن است به مشکل برخورده باشند. گذشته از آن، 
همراهی های حین زایمان و مراقبت های تحت نظر ماما به افزایش 
سهم زایمان های طبیعی، نتایج بهتر و کاهش هزینه های نظام درمان 
کمک می کنند. البته برای بررسی این مداخالت در کشورهای فقیر یا 

با درآمد متوسط، هنوز تحقیقی انجام نگرفته است.
بررسی ها نشان داده مداخالت آموزشی و گفت وگوهای هدفمند با 
متخصصان سالمت و حمایت موثر روانی برای زنان که قرار است 
اقدامات  مکمل  می تواند  آنها  خانواده های  و  کنند  زایمان  آینده  در 

سیاست گذاری سالمت برای افزایش زایمان طبیعی باشد. 
با سرمایه گذاری در آموزش کارشناسان سالمت، از میان بردن انگیزه های 
دعواهای  از طرح  ترس  و کاهش  اعمال سزارین  انجام  برای  مالی 
پزشکی در مراجع قانونی، همگی قدم هایی هستند که باید در راه سد 
کردن افزایش اعمال سزارین برداشته شوند و همه آنچه گفتیم باید 
در مراکز ایمن و مجهز انجام بگیرند، گذشته از اینکه سکاندار سالمت 

جامعه باید اراده پا گذاشتن در این راه را داشته باشد.
منبع: النست

3 D
نتایج بزرگ ترین بررسی انجام شده در مورد تاثیر مصرف ویتامین D و امگا3 حاصل از روغن ماهی نشان می دهد 
برخالف تصور رایج، مصرف این مکمل های غذایی هیچ تاثیری بر کاهش حمالت قلبی و ابتال به بیماری سرطان ندارد.
محققان دانشگاه هاروارد در آمریکا با بررسی یک نمونه از افراد باالی 50 سال دریافتند، افرادی که مکمل های 
ویتامین  Dو امگا3 مصرف می کنند، در مقایسه با افرادی که از این مکمل ها استفاده نمی کنند به یک میزان در خطر 

ابتال به بیماری سرطان و وقوع حمله قلبی قرار دارند.
نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد در صورت داشتن شیوه زندگی نامناسب و پرخطر مانند مصرف دخانیات 

و الکل و چاق بودن، مکمل های غذایی نمی توانند خطرات ناشی از این نوع زندگی را کاهش دهند.
منبع: یورونیوز

ر آ

ر آ

ان   مر
ی ا ا

شاید برای بسیاری از ما، پدیده »بی جنسگرایی« عجیب باشد. آنها آدم هایی 
هستند کامال عادی که تمایلی به برقراری رابطه جنسی با کسی ندارند. 
بیشتر شده  آگاهی ها  و  می شود  بی جنسگرایی  به  بیشتری  توجه  امروزه 
است اما نمی توان آن را پدیده جدیدی دانست. ما اطالع دقیقی از تعداد 
را  درصد جمعیت   1 می زنند حدود  تخمین  ولی  نداریم،  بی جنسگراها 
تشکیل می دهند.این تخمین حاصل مقاله ای است که در سال 2004 میالدی 
توسط آنتونی بوگارت، روان شناس کانادایی، منتشر شد. او از یک نمونه 
جمعیتی پرسیده بود که به چه کسی عالقه جنسی دارند و این تخمین بر 
اساس آنهایی که جواب داده بودند »هیچ کس« است و با افرادی که مثل 

آنها فکر می کنند دیدار کنند.
مایکل، یکی از این افراد که مایل است پدر شود. او می گوید: »راستش 
بررسی کمی تعداد افرادی که خود را بی جنسگرا حساب می کنند کار خیلی 
سختی است چون خیلی ها هنوز به قول معروف از پستو بیرون نیامده اند. بین 
جامعه بی جنسگراها و افرادی که در دنیای خصوصی خود را بی جنسگرا 
حساب می کنند یا هنوز با این عبارت آشنا نشده اند تفاوت وجود دارد. 
در حال حاضر در بریتانیا بیش از 100 هزار عضو رسمی داریم که همه 
آنها فعال نیستند. بعضی ها ممکن است صرفا برای کسب اطالعات اولیه 
حساب کاربری ایجاد کرده باشند. بعضی ها ممکن است ما را ترک کنند 
ولی ما می بینیم سال به سال به تعداد اعضای ما اضافه می شود و از 3 عضو 
در سال 2002 میالدی به تقریبا 105 هزار عضو در سال 2018 میالدی 
رسیده ایم.«مایکل که از اعضای فعال این گروه است، می افزاید: »اون در 
حال مذاکره با وزارت بهداشت بریتانیاست تا آنها بی جنسگرایی را هم به 

عنوان یکی از گزینه های موجود در سرشماری 2021 میالدی بپذیرند.«
 این سرشماری ممکن است برای اولین بار سوالی هم راجع به هویت 
جنسیتی افراد داشته باشد. اداره ملی آمار می گوید که پیشنهادهایش را در 

قالب گزارشی منتشر خواهد کرد.
پروفسور کری پیچر، مدیر مرکز کودکان، جوانان و خانواده ناتینگهام که 
که  افرادی  تعداد  دارد  است، عقیده  متخصص مسائل هویتی و کودکی 
متوجه تفاوت های خود می شوند رو به رشد است چون روابط جنسی 

بیشتر از گذشته موضوع صحبت است.
او می گوید: »شما اگر مثال پسری باشید بین گروهی از پسران نوجوان که 
کارشان چشم چرانی است و شما عالقه ای به این کار نداشته باشید، شاید 
متوجه تفاوتتان با بقیه بشوید ولی جامعه تغییر کرده است. بی جنسگرایی 
هم جنبش اجتماعی است که می گوید بعضی ها هستند که واقعا عالقه ای 
به رابطه جنسی ندارند و این امری عادی است. خیلی ها دارند امتحان 
می کنند تا بفهمند چه کسی می خواهند باشند و چه کسی می توانند باشند.«
مایکل می افزاید: »هنوز حرف و حدیث پیرامون بی جنسگرایی زیاد است، 
مثال یک فکر اشتباه این است که خیلی ها فکر می کنند یک بی جنسگرا کسی 

است که هنوز زوج مناسب خود را پیدا نکرده  یا نمی تواند به اندازه کافی 
توجه جنسی دیگران را به خود جلب کند. سواالت زیادی از ما می شود، 
مثال از ما می پرسند می شود بی جنسگرایی را درمان کرد؟ بی جنسگرایی 
نه بیماری است و نه یک مشکل، فقط یک گرایش جنسی است.« اذعان 
به بی جنسگرایی یکی از بزرگ ترین موانع است. وقتی آدام به خانواده و 
دوستانش گفت که بی جنسگراست، 22-21 سالی بیشتر نداشت. هدف 
او از این کار کم کردن فشارهایی بود که به دلیل وجود تفاوت بین خود 
کرد.  برخورد  راحت  خیلی  »پدرم  می گوید:  می کرد.او  دیگران حس  و 
تردید  مقداری  اما  مادرم  منطقی می آید.  کامال  به نظرش  که  فقط گفت 
نشوم. همه  بچه دار  شاید هرگز  می کرد  فکر  بود چون  ناراحت  داشت؛ 
دوستانی که از موضوع خبر دارند هم خیلی راحت آن را پذیرفتند. این 

خیلی اتفاق خوبی بود.«
بعضی از دوستان آدام سعی می کنند در روابط عاطفی به او کمک کرده و 

نگاه متفاوت او  را به مساله صمیمیت درک کنند.
منبع: رویترز

بنا بر نتایج تحقیقات جدید، میزان باالی افسردگی در دختران در مقایسه با پسران، با زمان زیادی که 
آنها در شبکه های اجتماعی صرف می کنند مرتبط است، به ویژه آنکه حضور بیشتر آنها در شبکه های 
اجتماعی، معموال با آزار و اذیت های آنالین و همچنین بیخوابی های طوالنی همراه است و این عوامل 
نقش مهمی در تغییر خلق وخوی دختران و زنان جوان دارد.این تحقیق در کالج لندن به مدیریت پروفسور 
ایوان کیلی انجام گرفته و در جریان آن با حدود 11 هزار نوجوان 14 ساله گفت وگو شده است.نتیجه 
این مطالعه نشان داد دختران در مقایسه با پسران زمان بیشتری را در شبکه های اجتماعی صرف می کنند 

و به نظر می رسد نشانه های افسردگی در دختران با استفاده آنها از شبکه های اجتماعی مرتبط باشد.
دیگر نتیجه به دست آمده اینکه دوپنجم دختران دست کم 3 ساعت در روز را در شبکه های اجتماعی 
می گذرانند، درحالی که این آمار میان پسران یک پنجم است. همچنین در حالی که یک دهم پسران 

هرگز از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند، این رقم میان دختران تنها 4 درصد است.
سه چهارم دختران 14 ساله ای نیز که افسرده شده بودند و اعتمادبه نفس پایینی داشتند، در شبانه روز 7 

ساعت یا کمتر از آن می خوابیدند و از چهره و ظاهر خود ناراضی بودند.
پروفسور ایوان کیلی می گوید: »به نظر می رسد دختران بیش از پسران با جنبه های مختلف زندگی شان 

درگیر هستند و این چالش در برخی جنبه ها نگران کننده است.«
این تحقیق نشان داد هم اکنون در مقایسه با پسران و مردان جوان، شمار بیشتری از دختران و زنان 
جوان از طیف وسیعی از مشکالت روانی رنج می برند؛ مشکالتی که حتی می تواند منجر به روآوردن 
آنها به ایده هایی برای خودکشی یا آسیب رساندن به خود شود. کیلی می گوید: »ارتباط میان استفاده از 
شبکه های اجتماعی و عالئم افسردگی برای دختران بسیار قوی تر از همین ارتباط برای پسران است. 
میان دختران، با استفاده بیشتر از شبکه های اجتماعی، عالئم افسردگی نیز بیشتر دیده شده است.« نیمی 
از دختران افسرده و یک چهارم از پسران افسرده نیز گفته اند بیشتر وقت ها از اختالل خواب رنج می برند. 
بیداری گاه به گاه نوجوانان در میانه خواب به دلیل پیام رسان های نصب شده روی تلفن هایشان که عمدتا 
کنار تخت هایشان قرار دارند نیز از دیگر دالیل اختالل خواب آنهاست.به گفته محققان، اگرچه هنوز 
نمی توان به طور قطعی اعالم کرد استفاده از شبکه های اجتماعی، سالمت روان را به خطر می اندازد، 
شواهدی که به  تدریج به دست می آید در این راستاست.پیش از آن، تحقیق دیگری نشان داده بود 
وقت گذرانی زیاد در شبکه های اجتماعی می تواند به افسردگی منجر شود.روان شناسان دانشگاه پنسیلوانیا 
در آمریکا در این تحقیق برای اولین بار موفق شدند رابطه علت و معلولی بین وقت گذرانی زیاد در 
شبکه های اجتماعی و احساس تنهایی و افسردگی نشان دهند.پژوهشگران به مدت 3 هفته استفاده 
143 دانش آموز از شبکه های اجتماعی را بررسی کردند. آنها به دو گروه تقسیم شدند؛ یک گروه از 
نظر زمانی دسترسی محدودی به شبکه های اجتماعی داشتند و گروه دیگر می توانستند به طور نامحدود 
از این شبکه ها استفاده کنند.بنا به نتایج این تحقیق، احساس تنهایی و افسردگی در گروهی که دسترسی 
محدود به شبکه های اجتماعی داشتند نسبت به گروه دیگر کاهش چشمگیری داشت.طبق نتیجه این 
پژوهش، محدودسازی استفاده از شبکه های اجتماعی به 30 دقیقه در روز به بهبود احساس تندرستی 
کمک می کند.دانشمندان از دو عامل به عنوان دالیل احتمالی تاثیر شبکه های اجتماعی بر افسردگی یاد 
می کنند؛ مقایسه اجتماعی در این شبکه ها و نگرانی برای از دست دادن آخرین رویدادها دو عامل 

احتمالی موثر بر افزایش احساس تنهایی و افسردگی میان کاربران شبکه های اجتماعی است.
منبع: نیوزینک

نظام سالمت بریتانیا درصدد است با آموزش هایی به دانش آموزان این کشور کمک کند تا به مشکل کم خوابی غلبه 
کنند. هدف این نوع آموزش ها بیشتر ارائه برخی راهکارها به دانش آموزان برای بهتر خوابیدن و نیز اطالع رسانی 
درباره تغییراتی است که با رسیدن به نوجوانی در نیازهای خواب ایجاد می شود. مقاله ای که در شماره آخر نشریه 
پزشکی بریتانیا چاپ شده، ادعا دارد خوابیدن بیش از قلدری، خشونت و تحرک بدنی و زمان تماشای تلویزیون 
یا نمایشگرهای رایانه ای بر سالمت نوجوانان تاثیر دارد. کارشناسان نگران آن هستند که کم خوابی بین نوجوانان و 
جوانان به یک فاجعه پنهان سالمت تبدیل شود.کارشناسان عقیده دارند مشکل خواب مساله بزرگی است. آنها 
می گویند افزایش بی خوابی بین جوانان، به دلیل ابتال به چاقی، استفاده بیش از حد از فضای مجازی قبل از خواب 

و افزایش بحران های سالمت روانی در این افراد است.
منبع: گاردین 

ر



   شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت  

از ن  لجبرانی ا ر های  اهایفوتبا رازورز ا تما زنا

ازیمیکند ه فوتبا ا ر  وکو  ت ا بیا رزو

تصور کنید یک روز بگویند سینما رفتن 
برای همه ممنوع است و همه فیلم ها 
فقط در تلویزیون نمایش داده می شود. 
فضای  در یک  از حضور  محرومیت 
اجتماعی آزاردهنده است و به طور حتم 
کسانی که حضور در سالن های سینما را 
حق خودشان می دانند معترض می شوند 
و این اعتراض را تا زمانی که بخواهند 
به حقشان برسند، ادامه می دهند. این 
محرومیتی است که سال هاست به زنان 
تحمیل شده، زنانی که ورزش را دوست 
دارند و می خواهند از نزدیک تماشاگر 

مسابقات باشند. 
در 40 سال گذشته این محرومیت و 
ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها 
تا  اعمال شده.  به شکل های مختلف 
سال ها زنان می توانستند مسابقات بیشتر 
رشته ها غیر از فوتبال و شنا را تماشا 
کنند. آنها حتی به سالن های کشتی و 

وزنه برداری هم می رفتند. سال 84 و در 
مقدماتی جام جهانی 2006 در دو بازی 
حدود 100 زن تماشاگر به ورزشگاه 
آزادی رفتند و بازی های تیم ملی را 
تماشا کردند اما بعد از آن دیگر رفتن به 
ورزشگاه های فوتبال برای زنان ممنوع 
شد. این ممنوعیت در رشته های دیگر 
هم با سیاست شل کن، سفت کن ادامه 
داشته و دارد. زنان هم همیشه دنبال 
گرفتن این حق بوده اند و مسووالنی 
بوده   زنان  حقوق  طرفدار  یا  که  هم 
مراجع  به  زن  تماشاگران  نبود  از  یا 
بین المللی پاسخگو بوده اند کنار او قرار 
گرفته اند اما جالب است که روزهای 
گذشته بخشی از زنان متوجه محرومیت 
دیگری شده اند که بر آنها تحمیل شده. 
فدراسیون فوتبال به تازگی اعالم کرده 
برای تیم ملی فوتبال زنان تدارک بازی 
دوستانه دیده و قرار است این بازی با 

روسیه و در ورزشگاه آزادی برگزار 
شود. این خبر به زنان یادآوری کرده 
بازی  اجازه  این سال ها  همه  در  آنها 
نداشته اند.  هم  را  آزادی  چمن  روی 
امسال به نظر می رسد شرایط به نفع 
بازی در  برگزاری  زنان است. همین 
ورزشگاه آزادی، نظر مثبت مسووالن 
قضایی برای ورود زنان به ورزشگاه ها و 
اجازه ای که به زنان داده شد تا در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه بروند، 
این امیدواری را می دهد که روزهای 
می شود  اما  است  انتظار  در  خوب 
تاثیرات منفی ای که این محرومیت ها 
روی زنان گذاشته از یاد برد؟ دوری 
آنها از فوتبال، مردانه انگاشته شدن این 
رشته، سرکوب شدن هیجانات آنها و ... 
این نگرانی را ایجاد کرده که اگر درهای 
ورزشگاه ها هم روی زنان باز شود، آیا 
آنها انگیزه ای برای حضور دارند؟ شاید 

برای آنهایی که همه این سال ها دنبال 
گرفتن حقشان بوده اند انگیزه ای مانده 
باشد اما باید بپذیریم که خیلی از زنان 
از ورزش و هوادار یک تیم بودن خیلی 
فاصله گرفته اند. سرکوب دخترانی را 
هم در نظر بگیریم که برای تماشای 
بازی حاضر شده اند تغییر هویت بدهند، 
دروغ بگویند، ظاهر زنانه شان را مخفی 

کنند و... تا به ورزشگاه برسند. 
و  افتاده   فکر  به  که  مسووالنی  شاید 
شده اند،  مدعی  حاال  سال ها  از  بعد 
زیرساخت هایی برای حضور زنان در 
ورزشگاه ها فراهم کرده؛ مسووالنی که 
می گویند حضور زنان در ورزشگاه ها 
ونات اخالقی و اسالمی  با رعایت ش
مشکلی ندارد و ... تازه متوجه شده اند 
این محرومیت ها و این حذف کردن ها 
چه تبعاتی داشته و چه هزینه هایی باید 

برای جبران آنها داد.

م   اع
ی فا

در  نان  ور  ح حاضر  حال  در 

ر   
ا  سی 
ا  فتا و 

ی اجتما

اله ا اجتماعی و  اه به م ش ور
دي شده كه  شی ت ه ا ور د د
اله،  م ح  جا  به  تاكنون 
اله آن پاک شده است. با  صور م
توجه به اينکه نشاط اجتماعی نيمی 
تقيمی  اط م نان ارت ا جامعه يعنی 
شی  ا ور ه  عاليت آنها در حو با 
اله ا ديدگاه آسيب شناسانه  م است به اين م دارد، 
تن يا كمرن شدن نشاط  توجه كرد چراكه با ا بين ر
ا اجتماعی وارد  اجتماعی در قشر ا جامعه آسيب 
يره  شده و خودنمايی می كنند. اين موضوع تابعی چندمت
ت ا وضعيت موجود و رسيدن  است و برا برون ر
ا مرت  ه  به راه ح اساسی بايد به تمام ابعاد و حو
مين راستا  به طور جام و كام پرداخته شود كه در 

بيان اين چند نکته ضرور است:

 در وهله نخست شاید به نظر برسد به دلیل اینکه در 
فضای ورزشگاه و در رشته های ورزشی معموال همه 
اقشار حضور پیدا می کنند و ممکن است وقایعی اتفاق 
بیفتد که مناسب جایگاه زنان نباشد، با حضور آنها در 
ورزشگاه مخالفت می شود اما مساله به این سادگی نیست 
و نمی توان نتیجه گرفت اگر بی اخالقی هایی را در فضای 
ورزشگاه شاهد هستیم راه عالج آن ممانعت از حضور 
قشر وسیعی از جامعه و در واقع پاک کردن صورت مساله 
است. شخصا اعتقاد دارم اوال حضور زنان در ورزشگاه ها 
باعث کنترل مردان می شود و همچنین نمی توان این نکته 
را انکار کرد که عالقه بسیاری از زنان به ورزش بیشتر 
از مردان است. بنابراین وقتی ما اجازه نمی دهیم زنان در 
محیط های ورزشی حضور پیدا کنند راه حل مناسبی پیدا 
نکرده ایم چراکه تجربه نشان داده آنها به انواع وسایل و 
روش ها برای حضور در ورزشگاه متوسل می شوند،  مثل 
همان دخترهایی که با گریم و آرایش مردانه راه خود را 

باالخره به ورزشگاه بازکردند.

 نگاه دیگری که باید به این مساله داشته باشیم موضوع 
نشاط اجتماعی زنان است. به طور قطع و یقین شرکت 
در مسابقات ورزشی؛ چه به عنوان شرکت کننده و چه در 
جایگاه تماشاچی با نشاط همراه خواهد بود و در واقع 
این اقدام باعث محرومیت نیمی از جمعیت جامعه از 
نشاطی می شود که حق اساسی هر انسانی است. عالوه 
بر این حضور زنان در ورزشگاه ها باعث ایجاد نشاط در 
آنها می شود و از آسیب های دیگری که ممکن است به 
دلیل ممنوعیت زنان از ورزش ها پیش بیاید جلوگیری 
می شود. ضمن آنکه باید توجه داشت ورود به ورزشگاه 

جزو حقوق قانونی زنان است.

 نکته بعدی توجه به ظرفیت باالی زنان ایرانی است، 

آنها بعد از پیروزی انقالب اسالمی اراده، قدرت، شخصیت 
و توانمندی خود را در تمامی زمینه ها به اثبات رسانده اند. 
بهترین جراح ها، هنرمندان و خصوصا ورزشکاران را از 
میان زنان داریم. بسیاری از مدال ها دررشته های ورزشی 
توسط زنان کسب شده و به طور کلی کشور در این زمینه 
پتانسیل های بسیاری دارد. بنابراین با ایجاد محدودیت 
برای زنان در محور ورزش در واقع استعداد های زیادی 
را در این زمینه از بین برده و باعث می شود زنان وقت 
خود را طور دیگری بگذرانند که همین مساله باعث 
بروز آسیب های جدی در نظام اجتماعی یک جامعه 
خواهد شد. برای مثال ما همیشه این گالیه را مطرح 
کرده ایم که چرا کودکان و نوجوانان ما به قدر کافی به 
ورزش که قادر است سالمت جسمی و روانی و کاهش 
آسیب های اجتماعی دربرداشته باشد، نمی پردازند. الزمه 
تحقق چنین هدف هایی برخورداری پدر و مادر از درجه ای 
از سواد ورزشی است. این سواد ورزشی می تواند از طریق 
ورزشکار بودن و ورزش دوست بودن به فرزندان انتقال 
پیدا کند و یکی از بهترین راه های تقویت و انتقال آن 
نیز حضور در ورزشگاه های ورزشی است. ورزش این 
خاصیت را دارد تا از دل تماشاگران خوب، ورزشکاران 
خوب را نیز تولید کند. بنابراین محروم کردن نیمی از 
جامعه از این موضوع درواقع محروم کردن از یک حق 
اجتماعی و ورزشی است و درست نیست کسانی که به 
خوبی ورزش می کنند از بازی در بزرگ ترین ورزشگاه 
کشور محروم باشند یا کسانی که با عشق و عالقه فوتبال 
یا ورزش های دیگر را تماشا می کنند، از امکان حضور 
مستقیم در جو ورزشگاه محروم شوند. این محرومیت ها 
عالوه بر نسل فعلی می تواند حتی نسل های بعدی را هم 
تحت الشعاع قرار دهد و منجر به آسیب های اجتماعی 

در آینده شود.

 خوشبختانه در ماه های گذشته حضور زنان را در چند 
مسابقه ورزشی در ورزشگاه آزادی شاهد بودیم و اگرچه 
این حضور به صورت محدود و گزینشی بود، ثابت کرد 
که این اتفاق نه تنها تاثیر منفی در جو ورزشگاه ندارد، بلکه 
می تواند فضای ورزشگاه را سالم تر و بهتر از قبل کند. گذشته 
از این عدم حضور زنان در ورزشگاه باعث محرومیت ها 
و جرایم مختلفی برای ورزش بین المللی شده و در واقع 
برای ورزش کشور ما هزینه های زیادی ایجاد کرده  است. 
عالوه بر این باید به این نکته نیز توجه کنیم که هر جا 
خانواده حضور دارد، مردان خود را کنترل می کنند و از 
حرکت هایی که خاص محیط های مردانه است می پرهیزند. 
اینکه زنی دست در دست دختر و پسر کوچک و سایر 
اعضای خانواده در ورزشگاه حاضر شود، این محیط را به 
نوعی کنترل و تلطیف می کند. افزون بر این، ما همواره از 
نبود تماشاگران کافی در ورزشگاه ها گالیه کرده ایم؛ دادن 
این فرصت به خانواده ها به رونق این حوزه و کمک به 

تیم های ورزشی ما نیز منجر خواهد شد.

واهد شد قق  نشا اجتماعی زنان با ورز م

خانمی روی نیمکت نشسته، دختری را به آغوش دارد، 
دختر به خواب رفته است و مادر او را الی پتو پیچانده. 
یکباره مادر سرپا می شود و دختر هم بیدار، مادر می خواهد 
برود و دختر بی تابی می کند و در آغوش خانم دیگری 
آرام می گیرد. این صحنه ای است که بارها دیده ایم، اما این 
صحنه ای است که کنار زمین فوتبال اتفاق افتاده، برای یک 
بازیکن فوتبال. هفته پیش در لیگ برتر فوتبال زنان، یکی 
از ناب ترین اتفاقات ورزش به تصویر کشیده شد و در 
فضای مجازی هم بازتاب گسترده ای داشت. آرزو عینی، 
بازیکن تیم همیاری آذربایجان غربی که مقابل تیم آذرخش 
تهران قرار گرفته بود، نیمه دوم به خواست مربی به زمین 
رفت. او قبل از اینکه نیمکت را ترک کند، دخترش را که 
پتوپیچ شده بود تا از سرمای هوای تهران در امان بماند 
به هم تیمی اش داد. در این لحظه بود که ناظر بازی تازه 
متوجه حضور این کودک روی نیمکت شد. به گفته شهره 
صادقی، ناظر بازی بودن کودک روی نیمکت ممنوع بود 
چرا احتمال خوردن توپ به کودک و احتمال آسیب دیدن 
او وجود دارد. دختر 18 ماه را روی سکوهای تماشاگران 
بردند، مادر به زمین بازی رفت و 4 گل هم زد و تیمش به 
پیروزی رسید. این داستان و عکس هایی که از این مادر و 
دختر در اینستاگرام منتشر شد، با اقبال عمومی روبرو شده 
است، همه از روح بزرگ مادری می گویند، مادری که نه 
از فرزندش می گذرد و نه ورزش را کنار می گذارد. از این 
مادران در ورزش کم نبوده اند، مادرانی که با فرزندی در 
آغوش یا حتی در رحم در بازی هایی در حد المپیک حضور 
داشته اند، روی سکو رفته اند و... نمونه اش در ایران هم کم 
نبوده، الهه احمدی، تیراندازی که برای حضور در المپیک 
با پسر چند ماهه اش سر تمرین می رفت یا نیلوفر اردالن، 
بازیکن تیم ملی فوتسال که همسرش به بهانه اینکه نیلوفر 
باید روز اول مدرسه کنار پسرش باشد، اجازه نداد او همراه 
تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا برود و قهرمانی در این 
رقابت ها را تجربه کند. داستان، داستان همین همسران است، 
همسرانی که اجازه می دهند و اجازه نمی دهند. آرزو غیبی 
قبل از اینکه ازدواج کند، بازیکن فوتسال بوده، در مدرسه 
بازی می کرده، به مسابقات کشوری و استانی می رفته. آن 

روزها خانواده مخالف جدی ورزش کردن او بودند: »برادرم 
و به خصوص پدرم می گفت باید درست را ادامه بدهی.« 
ولی انتخاب آرزو فوتسال و بعد هم فوتبال بود. ازدواج 
که کرد، با دردسر دیگری روبرو شد. این بار همسر بود که 
می گفت فوتبال بازی کردن ممنوع! غیبی 5 سال از فوتبال 
4 ساله و یک دختر  دور ماند. حاال صاحب یک پسر 5
18 ماهه است اما اتفاق عجیبی در زندگی او افتاده، اتفاقی 
که نه خودش و نه اطرافیانش باور نمی کنند: »من همیشه 
عکس های فوتبالیست ها زن را نگاه می کردم و افسوس 
می خوردم. یک روز همسرم گفت فوتبالت را ادامه بده.« 
آرزو هر روز برای تمرین نیم ساعت از نوشین شهر به ارومیه 
می رود و نیم ساعت هم در راه است که به خانه برگردد. در 
بازی  هایی که همیاری میزبان است، مشکلی نیست اما در 
بقیه بازی ها باید راهی شهرهای دیگر شود. در ساعت های 
تمرین و روزهای بازی، همسرش مسوولیت پسرشان را 
برعهده دارد و مادرش هم از دخترش مراقبت می کند، البته 
در بازی با آذرخش مادر نتوانسته بود همراه آرزو به تهران 
بیاید و همین شده بود که رسا را به دوستش سپرده بود. 
همسر در روزهایی که آرزو در ارومیه بازی می کند، حتی 
به ورزشگاه می رود و بازی او را از نزدیک می بیند. آرزو 
کنار فوتبال کار بزرگ دیگری هم انجام می دهد: »درسم را 
هم ادامه می  دهم. االن پشت کنکوری ام و می خواهم تربیت 
بدنی بخوانم. طوری برنامه ریزی می کنم که به همه کارهایم 
می رسم.« آرزو از وقتی همسرش با او همراه شده می تواند 
به خواسته اش یعنی فوتبال برسد. اینکه آیا همسران اجازه 
دارند زنان را از داشتن آنچه که عالقه دارند محروم کنند، 
بحث دیگری است، اینکه چقدر همراهی آنها می تواند کارساز 
باشد، برای آرزو و خیلی از زنان دیگری که به خاطر همین 
همراه نبودن از ورزش گذشته اند، مهم است. خیلی از زنان 
بوده اند که بعد از ازدواج اگر همسر هم مخالفتی با ادامه 
ورزش آنها نداشته، به دلیل سنگینی مسوولیت های زندگی 
متاهلی، مجبور شده اند ورزش را کنار بگذارند، هرچند 
که حاال  است  همراهی  این  بوده اند.  هم  بنامی  قهرمانان 
دلیلی شده آرزو نگاه دیگری به آینده داشته باشد، بخواهد 

درس بخواند و حتی داوری کند.



شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت 

 د  نبا یو ری ای ا ان  ا تا ازا ندت وی از اموهدفمندک  ام  رک دو رمبنایام رکتیا  ا ایران هایکو موف

ا شد كه  امی آ ن ا كوچ  ت  قي مو
ران، تشنه شنيدن  جامعه ما به باور برخی صاحب ن
يار جعلی   ا بد كه ب ر ا بد بود، خ ر خ
ال كنندگان روبرو  ال دن مانی كوتاه با اق تند، در 
ا كوچ  قيت  ا مجا را پر می كنند. مو می شوند و سراسر 
اه پايه  ري  ايرانيان حركتی است كه ا سو چند تن ا استادان دانش
ا كوچ بر اميد بنا شده كه بنا به  قيت  ال شده است. پايه مو و دن
ت، بلکه براسا  واداران اين حركت به معنا خو خيالی ني ر  ن
ور برا  اب شده گام به گام رو به جلو و ص واق بينی، حركت ح
يی است كه در بلندمد می توانند  ر ج ا ا به  ت  رسيدن به پيشر

ا را اصال كنند. ساختار

دکتر محمد فاضلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی، که درواقع 
آغازگر این حرکت بوده، کانالی با این نام راه اندازی کرده که منعکس کننده 

این نظریه است. 
فاضلی در این باره می گوید: » من 3-2 سال است که از ضرورت موفقیت های 
کوچک حرف می زنم و به تازگی کانال »موفقیت های کوچک ایرانیان را 

در تلگرام راه اندازی کرده ام، اما سوال مهم این است که »موفقیت کوچک« 
چیست؟ ما اگر ندانیم این مفهوم به چه معناست، به تدریج در جهت 

دادن تصمیم ها، رفتارها و قضاوت های خود دچار مشکل خواهیم شد.
 فهم خودم از این مفهوم به این شرح است؛ ما همگی درون ساختارهایی 
زندگی می کنیم که ما را محدود می کنند. این محدود کردن ممکن است 
ممانعت کامل باشد تا باال بردن انجام کاری اعم از منابع مالی، زمان، انرژی 
و سایر منابعی که باید برای غلبه بر محدودیت صرف کنیم. برای مثال، 
ساختار ضعیف حمل ونقل عمومی باعث می شود اگر بخواهیم از خودرو 
شخصی استفاده نکنیم، هزینه قابل توجهی شامل زمان، کاهش راحتی و 
انرژی صرف کنیم تا به مقصد برسیم. ساختار ناقص و بدطراحی شده 
منازل ما باعث می شود برای کاهش مصرف آب و انرژی به زحمت بیفتیم.

ساختارها برای همه افراد، خانواده ها، سازمان  ها، شرکت ها و دولت ها وجود 
دارند و رفتار آنها را به خصوص در جهت تغییرات مثبت محدود می کنند. 
ساختار ضعیف حمل ونقل عمومی حکم می کند که از خودرو شخصی 
استفاده کنیم و این کار را انجام می دهیم، بدون آنکه زحمت سوار شدن 

بر دوچرخه یا پیاده روی را متحمل شویم. ساختار آموزش عالی 
خریدوفروش پایان نامه را ممکن می کند و دانشجویان زیادی 

زحمت نوشتن پایان نامه را متحمل نمی شوند و یک پایان نامه می خرند. 
 ظرفیت افراد، خانواده، سازمان، شرکت یا دولت برای رفتارهایی خالف 
آنچه ساختار حاکم حکم می کند، تفاوت دارد اما باالخره همه آنها می توانند 
در موقعیت هایی دست به کارهایی بزنند که خالف رویه جاری ساختار 
است. آنها می توانند بدون اینکه نیاز باشد ساختار را تغییر دهند و منابع 
زیادی صرف کنند، کاری انجام دهند که خالف رویه جاافتاده ساختاری 
است. این اقدامات »موفقیت کوچک« نامیده می شوند. بهبودهای جزیی 
خاصیت خودتقویت شونده دارند؛ یعنی دیگران می توانند یاد بگیرند و 
تکرار کنند، حس خوبی در دیگران ایجاد می کنند و آنها را به تکرار این 
بهبودهای جزیی تشویق خواهند کرد. موفقیت های کوچک به صورت 
زنجیره ای بر سایر عملکردها اثر می گذارند و باعث بهبودهای جزیی در 
آنها می شوند. این اقدامات به دیگران و خود فرد احساس اثربخش بودن، 
ایجاد تغییر مثبت در جهان، امید به بهبود و خوب کردن حال دیگران 
می دهند. اگر تعداد کسانی که دست به کار انجام یک »موفقیت کوچک« 
می زنند زیاد شود، امکان بروز موفقیت بزرگ و حتی تغییر در یک ساختار 
وجود دارد. اگر تعداد دوچرخه سواران زیاد شود، شهرداری مجبور 
می شود بودجه های بیشتری به نظام حمل ونقل دوچرخه ای 

تخصیص دهد. 
موفقیت های کوچک معطوف به بهبود در زندگی جمعی هستند. کنشگر 
برای حصول موفقیت کوچک، حدی از نوآوری، خطر پذیری، حتی خطر 
تمسخر شدن توسط دیگران، خطر مالی یا هدر رفتن انرژی خود را نیز 
می پذیرد اما اگر موفق شود و در مقام نوآوری، اقدامش را عمومی کند، به 
تحقق خیر جمعی کمک می کند. موفقیت های کوچک به دلیل اینکه ابتدا 
تهدیدی متوجه ساختارهای موجود ایجاد نمی کنند )مانند دوچرخه ها که 
ابتدا تهدیدی علیه منافع خودروسازان محسوب نمی شوند( با مخالفت ها 
و مقاومت های گسترده مواجه نمی شوند. موفقیت های کوچک ظرفیت 
یادگیری جمعی دارند و دیگران را متوجه می کنند که می شود به گونه 
دیگری نیز زندگی کرد. بدیهی است، موفقیت کوچک باتوجه به ظرفیت 
کنشگر اعم از فرد، خانواده، سازمان، شرکت، دولت و کشور، اندازه و 
دایره اثرگذاری و مختصات متفاوتی پیدا می کند. آنچه برای یک سازمان 
موفقیت کوچک است، برای یک فرد چنین معنایی نخواهد داشت و 
برعکس. موفقیت های کوچک حس دست بسته بودن در برابر ساختار را 
از کنشگر دور کرده و او و دیگران را امیدوار می کنند.« برای درک بهتر از 

موفقیت های کوچک به گفت وگو با دکتر محمد فاضلی نشستیم. 

ان   مر
ی ا ا

امید با خوش خیالی تفاوت دارد؛ امید برپایه واقع بینی بنا شده، 
اما خوش خیالی به دنبال رسیدن به هدف هایی است که دانش و 
تجربه بشری نشان داده دست یافتنی نیستند و جز سرخوردگی 
فایده ای ندارند. موفقیت های کوچک بخشی از امید است.  جان 
کالم اینکه از نظر طراحان موفقیت های کوچک، برای اصالح 
جامعه و تعدیل مشکالتی مانند فراهم کردن امکان تحصیل یا 
ایجاد شفافیت در نهادهای مهمی مانند مجلس که همه بر سر 
آن توافق دارند، باید به جای در افتادن با ساختارهای کالن، 
صبورانه با برنامه ریزی و دانش، گام های کوچک برداشت و از 
طریق رسیدن به موفقیت های کوچک راه رسیدن به موفقیت های 

بزرگ تر را باز کرد.

موفقیت های کوچک و گام به گام که در قالب مفهوم امید بیان 
می شوند، شاید آن چیزی باشد که جامعه ملتهب ما این روزها به 
آن نیاز دارد. جامعه ای که هستند کسانی که امید از آن بریده اند.

اگر کمی اهل گشتن در فضای مجازی باشید، می توانید مصادیق 
موفقیت های کوچک را که برپایه درخواست های کوچک و 
راهگشا و شدنی و منطقی بیان می شود در فضای مجازی پیدا کنید. 
حسین آخانی، استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران، با این نگاه 
دوچرخه  مانند  پاکی  وسیله  و  عمومی  نقلیه  وسایل  درباره 
می گوید: »نگاه »بتن محور« و »خودرومحور« تهران را به یکی 

غیرقابل تحمل ترین  از 
جهان  شهرهای 
آن  در  که  کرده  تبدیل 
پول  با  انسان ها  حقوق 

فدای  شهروندان  خود 
ما  می شود.  پیمانکاران  منافع 

امضاکنندگان 10 نفر شهروند عادی 
و  تخصصی  وظیفه  جدای  که  هستیم 

اجتماعی خود دو خواست کوچک از شورای 
شهر داریم:

محیط های طبیعی شهر را بیش از این تخریب و نابود 
نکنید، حتی به بهانه دروغین توسعه فضای سبز.

ما حق داریم در شهر رکاب بزنیم و از سالم ترین وسیله نقلیه 
اختراع شده توسط بشر؛ یعنی دوچرخه مانند همه شهرهای دنیا 
استفاده کنیم. شما وظیفه دارید با اختصاص بخشی از عوارض 
ما باریکه ای کنار خیابان را برای دوچرخه سواران درست کنید 
و با ایجاد کریدورهای پیاده روی و دوچرخه سواری پارک ها 

را به هم ارتباط دهید.«
افرادی مانند حسین آخانی و محمد درویش، استاد دانشگاه 
و فعال محیط زیست، رکابزنی شهردار تهران در سه شنبه های 

بدون خودرو را از همین نوع موفقیت های کوچک می دانند.

 اولین نکته در موفقیت های کوچک این است که این موفقیت ها 
می توانند فردی نباشند و از نظر سازمانی تعریف  شوند، مثال وزارت 
رفاه ایران می گوید می خواهد سطح نظام رفاهی را در کشور  باال 
ببرد. برای این هدف که همه با آن موافقند، مثال 10 عامل برای خود 
تعریف می کند. عملی کردن این 10 عامل کاری بزرگ و کالن است، 
اما آیا نمی شود برای رسیدن به این هدف اول یک بانک اطالعاتی 
درباره سطح رفاه ایرانیان ایجاد کرد؟ )موفقیت کوچک(. کمی دقیق تر 
شویم؛ یک جمعیت بین چند 10 هزار تا چند 100هزار در این کشور 
وجود دارند که پدران مهاجر داشته اند. اینها طبق قانون شناسنامه 
دریافت نمی کنند، درنتیجه نمی توانند تحصیل کنند و در بزرگسالی 
تبدیل به نیروی کار غیررسمی می شوند. نیروی کار غیررسمی هم 
که می دانید بیشتر از دیگران آسیب پذیر می شود و موردتبعی قرار 
می گیرد. ما نمی توانیم مشکل نیروهای کار غیررسمی را یکباره حل 
کنیم، اما می توانیم راهی برای شناسایی و شناسنامه دار شدن این 
نیروها بازکنیم. اگر این راه باز شود، نمی توانیم ادعا کنیم مشکل 
نیروهای کار غیررسمی را حل کرده ایم، اما می توانیم بگوییم قدمی 

عملی در این راه برداشته و موفقیتی کوچک به دست آورده ایم.
یا مثال ما چند 100هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم. موفقیت 
کوچک این است که اول تعداد این کودکان را مشخص کرده و 
بعد دالیل این بازماندگی را شناسایی کنیم. شاید بسیاری از ما فکر 
کنیم این دالیل را به خوبی می شناسیم، اما پژوهشگران در پروژه ای 
با موضوع پیدا کردن علت های بازماندگی کودکان از تحصیل، 28 

دلیل بازماندگی را مشخص کرده اند که طیف گوناگونی از مشکالت 
را شامل می شود. گروهی مدرسه نمی رفتند چون معلول بودند، 
برای گروهی دیگر راه مناسبی از مدرسه تا روستایشان وجود 
نداشت. بعضی ها به واسطه دیدگاه های سنتی اجازه نداشتند مدرسه 
بروند. برخالف تصور ما همیشه فقر عامل بازماندگی از تحصیل 
نبوده است. منظورم این است که سازمان هم می تواند برای خود 
موفقیت های کوچک تعریف کند، مثال سازمان مربوط می گوید، 
شناسایی کودکان بی شناسنامه یا بازمانده از تحصیل خود یک گام 

کوچک موثر است.
 در درجه اول یک نفر یا یک سازمان تخیل کرده که شناسایی 
بی شناسنامه ها یا کودکان دارای پدر مهاجر راهی به طرف حل مشکل 
است. دوم، بعد از آن شناسایی انجام می شود. این کار از آنجا اهمیت 
دارد که گروه هایی مثال بی شناسنامه ها یا کودکان دارای پدر مهاجر 
به رسمیت شناخته می شوند و سوم آنکه بعد از شناسایی می توان 
راهکار پیدا کرد. این راهکار از مسیر کار جزیی به دست آمده. 

شما نمی توانید یکباره بگویید تا فقر از این کشور ریشه کن 
نشود، بازماندگی از تحصیل هم ریشه کن نخواهد شد. 

منظورم این است که حتی اگر این گزینه درست 
هم باشد و بازماندگی از تحصیل را یکی از 

تبعات فقر بدانیم، باز هم نمی شود ابتدا 
به ساکن با چنین مشکل بزرگی 

مبارزه کرد.

ور می توان به گستر موفقیت های کوچ  چ
امید داشت؟

 موفقیت های کوچک مثل دومینو عمل می کنند؛ یعنی موفقیت های 
تعریف  سازمان ها  در  خیلی ها  باور  برخالف  اتفاقا  کوچک 
می شوند، یعنی آغاز اصالحات در ضعیف ترین و پراشکال ترین 

بخش سازمان. 
موفقیت کوچک اساسا بر کار جمعی بنا شده؛ یعنی شما در 

چیزی موفق می شوید که دیگران شما را همراهی کنند.

ز می گوید:  ن ی کال
»برای عالم شدن هم علم 

نیاز است و هم انرژی عاطفی. 
شما می توانید کاری را پیش ببرید 

که اول بدانید که می خواهید چه کار 
کنید و بعد هم انرژی عاطفی آن را داشته 

مساله  نسبت  به  موفقیت های کوچک  باشید. 
کوچک اند و امید دانش آنها دست یافتنی است، مثال 

ناسایی کودکان  ش
به  تحصیل  از  بازمانده 
ب دست یافتنی تر از  رات م
محاسبه کل فرارهای مالیاتی در 
کشور است. از طرف دیگر، شناسایی 
فرارهای مالیاتی به نسبت اصالحات در 
نظام اقتصادی خود موفقیت کوچکی محسوب 

می شود.

معنی این حرف ها این است که موفقیت های کوچک یعنی حرکت 
گام به گام در راه تحقق آنچه که دانش آن را داریم یا می توانیم 
دانش آن را تولید کنیم و تخیل جمعی را حول آن برانگیزیم.

ازی  ای م د توانسته اید در کانا یا ف تا چه 
یدا کنید؟ رفدار 

نمی توانم بگویم اعضای کانال ما دارند بیشتر می شوند، حتی 
از ابتدای کار ریزش هم داشته ایم، شاید به همان دلیل که مردم 
بیشتر خبرهای بد جنجالی را می خواهند تا خبرهای سازنده ای 
را که باید آن را دنبال کنند و منتظر به ثمر رسیدنش باشند. 
گذشته از داشتن دانش و انرژی عاطفی، برای رسیدن به هر 

هدفی؛ چه کوچک، چه بزرگ باید صبور باشیم.

ر را چاره درد نمی دانید؟ ر هدف های ب چرا 
گاهی هدف را برای این بزرگ تعریف می کنیم تا نتوان درباره 
آن کاری کرد. مصداق همان ضرب المثل قدیمی که سنگ بزرگ 
عالمت نزدن است، این است که اگر در یک دستگاه بوروکراتیک 
یا اداری کسی گفت که کارهای جزیی فایده ندارد و باید یک فکر 
اساسی کرد، یا نمی داند چه می گوید یا می خواهد با داشتن بهانه ای 
خوش ظاهر از زیر بار مسوولیت فرار کند و کاری انجام دهد یا 
در نظام فکری اش همان که فریدمن گفته امکانپذیر است؛ یعنی 

می خواهد با داشتن 9 همسر یک ماهه بچه دار شود. 

ونه عمل  تارها چ موفقیت های کوچ در سا
می کنند؟

 موفقیت کوچک را می شود برای سازمان یا سازمان های 
مردم نهاد یا گروه های فراتر از فرد تعریف کرد. مهم 
این است که بتوانند واقع بینانه راهکارهایی 
را تعریف کنند که حداقل اصطکاک با 
ساختارهای موجود را دارند، اما 
وقتی اتفاق افتادند می توانند 

ساختار را به تدریج تغییر دهند.
وقتی می خواهید تغییری ایجاد کنید، برخی ساختارها مقابل شما 
مقاومت می کنند. این مواقع نمی شود با کل ساختار درافتاد، اما 
می توان با صبر و حوصله و برنامه ریزی الیه ای را وارد ساختار 
کرد، مثل درخت های پیوندی که درواقع پیوند همان الیه ای است 
که به ساختار درخت وارد می شود. این مثال درباره نهادها هم 
صدق می کند.گاهی از خودمان می پرسیم که چگونه شرکت های 
غول آسا رشد کرده اند؟ اینها درواقع الیه های جدید در دل دنیای 
فناوری بودند. الیه هایی که خالقانه باشند و درست طراحی شوند، 
می توانند جای خود را در سیستم باز کنند و موفقیت های بزرگ تری 
همراه خود بیاورند. یک مثال دیگر برای موفقیت های کوچک مثال 
ی دادن نماینده های ما در مجلس است؛ یعنی ببینیم  شفاف سازی ر
یی داده. اگر این کار ممکن شود، مردم نمی توانند  هر نماینده چه ر
انتظار داشته باشند که همه چیز با این اصالح کوچک درست شود، 
اما این درواقع یک بذر کوچک است که ممکن است 2 سال یا 5 
سال دیگر در روند شفاف سازی کار مجلس به بار بنشیند. کسی 
نمی تواند چنین خواسته کوچک و سرراستی را نامشروع بداند 

یا کسی نمی تواند شما را برای تحصیل همگانی سرزنش کند.

ا دكتر!  :آق
يد ا تعري  ه بد اجا

. اميد شروع كني
با این مقدمه صحبتم را 
بخشی  که  می کنم  شروع 
است،  واقع بینانه  تخیل  امید  از 
بخشی گفت وگو برای پروبال دادن به 
آن تخیل است و بخشی هم برای این است 
که گروه های مختلف در جامعه را به رسمیت 
بشناسیم و بخشی هم برای اینکه زمینه ساز یک حرکت 
جمعی شویم تا امیدواران احساس تنهایی نکنند و البته بخشی 
از آن هم برای ارائه راهکارهای متفاوت است. به نظر من، راه 
برای تمام عرصه هایی که گفتم در جامعه ما باز است. موفقیت های 

کوچک بخشی از نگاه من به مقوله امید است.
ا كوچ در جامعه  قيت  :چه مد است كه مو

ر شده است م
 4-3 سالی بود که در محافل جامعه شناسی از آن می گفتم و حاال 
تقریبا یکی- دو سالی است که نظریه امید را علنی کرده ام و درباره 

آن صحبت می کنم. 
. ي ردا يد به مصادي مش تر ب ه بد :اجا

گاهی از صحبت های من این گونه برداشت می شود که موفقیت های 
کوچک را باید در سطح فردی تعریف کرد، مثال می گویند اگر آب 
کمتر مصرف کنیم یا به جای خودروی شخصی از وسایل نقلیه 
عمومی استفاده کنیم یا زباله کمتر تولید کنیم، این یعنی موفقیت 
کوچک که البته به نظر می رسد جامعه آن را خنثی می کند. درست 

اما است که همه اینها جزو موفقیت های کوچک هستند، 
من اینجا سوال می کنم؛ آیا موفقیت کوچک نمی تواند درون یک 

سازمان باشد؟ 
موفقیت های کوچک درون سازمان ها هم اتفاق می افتند.

ا  مان  ا كوچ درون سا قيت  ورتان ا مو : من
ت چي

مثالی می زنم؛ بودجه دولت را نگاه کنید که همین چند وقت قبل 
به مجلس داده شد. خب شما به عنوان فرد یا سازمانی که در منافع 
این کشور و ساختن آن دخیل است، نمی توانید ناگهان  ردیف های 
بودجه را جابجا کنید، برای جابجا کردن ردیف های بودجه با فرض 
اینکه این جابجایی درست هم باشد، باید با عوامل متعددی دربیفتید 
که عمال امکان آن وجود ندارد، اما می توانید با برداشتن یک گام 
مثبت کوچک، یک قدم به شفاف کردن و از این راه اصالح بودجه 
نزدیک شوید. درواقع راه این است که مردم به بودجه حساس شوند. 
جمله ای را می خواندم که می گویند فریدمن گفته: »شما نمی توانید 
برای آنکه ظرف یک ماه بچه دار شوید، 9 همسر داشته باشید و 
برای بچه دار شدن یک زن باید 9 ماه بارداری را پشت سر بگذارد.« 
اصالح گری هم چنین وضعیتی دارد و برای به ثمر رسیدن آن باید 
صبور بود. اینجا می خواهم تاکید کنم که امید یک مقوله زمانبر 
است، نه ناگهانی. امید یک وجه ذهنی دارد که مربوط به ذهنیات 
آدم هاست و یک وجه عینی دارد که از طریق پا گذاشتن در راه 
پدید می آید. منظورم این است که امید یک موضوع از قبل موجود 
نیست، بلکه ساخته و برساخته می شود. سطح آن باتوجه به تخیل 
واقع بینانه شما و اینکه چقدر به رسمیت شناخته می شوید یا چقدر 

نیروهایی را کنار خود می توانید بسیج کنید،  طی زمان فرق می کند.

استفاده کنیم و این کار را انجام میدهیم، بدون آنکه زحمت سوار شدن 
روی را متحمل شویم. ساختار آموزش عالی 

نامه را ممکن میکند و دانشجویان زیادی 

می زنند زیاد شود، امکان بروز موفقیت بزرگ و حتی تغییر در یک ساختار 
وجود دارد. اگر تعداد دوچرخهسواران زیاد شود، شهرداری مجبور 

میشود بودجههای بیشتری به نظام حمل

ترین 
جهان  شهرهای 
آن  در  که  کرده  تبدیل 
پول  با  ها 

فدای  شهروندان  خود 
ما  شود. 

 نفر شهروند عادی 
و  تخصصی  وظیفه  جدای  که  هستیم 

اجتماعی خود دو خواست کوچک از شورای 

های طبیعی شهر را بیش از این تخریب و نابود 
نکنید، حتی به بهانه دروغین توسعه فضای سبز.

می شروع 
واقع تخیل  امید  از 

بخشی گفت
آن تخیل است و بخشی هم برای این است 
که گروههای مختلف در جامعه را به رسمیت 

بشناسیم و بخشی هم برای اینکه زمینه
جمعی شویم تا امیدواران احساس تنهایی نکنند و البته بخشی 
از آن هم برای ارائه راهکارهای متفاوت است. به نظر من، راه 

به رسمیت شناخته میشوند و سوم آنکه بعد از شناسایی میتوان 
راهکار پیدا کرد. این راهکار از مسیر کار جزیی به دست آمده. 

توانید یکباره بگویید تا فقر از این کشور ریشهکن 
نشود، بازماندگی از تحصیل هم ریشهکن نخواهد شد. 

منظورم این است که حتی اگر این گزینه درست 
هم باشد و بازماندگی از تحصیل را یکی از 

تبعات فقر بدانیم، باز هم نمیشود ابتدا 
به ساکن با چنین مشکل بزرگی 

ز میگوید:  ن ی کال
»برای عالم شدن هم علم 

نیاز است و هم انرژی عاطفی. 
توانید کاری را پیش ببرید 

که اول بدانید که میخواهید چه کار 
کنید و بعد هم انرژی عاطفی آن را داشته 

مساله  نسبت  به  موفقیتهای کوچک  باشید. 
اند و امید دانش آنها دستیافتنی است، مثال 

ناسایی کودکان  ش
به  تحصیل  از  بازمانده 

ب دستیافتنی رات م
محاسبه کل فرارهای مالیاتی در 
کشور است. از طرف دیگر، شناسایی 
فرارهای مالیاتی به نسبت اصالحات در 
نظام اقتصادی خود موفقیت کوچکی محسوب 

میشود.

ونه عمل  تارها چ موفقیتهای کوچ در سا
میکنند؟

 موفقیت کوچک را میشود برای سازمان یا سازمان
مردمنهاد یا گروههای فراتر از فرد تعریف کرد. مهم 
این است که بتوانند واقعبینانه راهکارهایی 
را تعریف کنند که حداقل اصطکاک با 
ساختارهای موجود را دارند، اما 

وقتی اتفاق افتادند می
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وند  م ا ار نما  ر  د  ید  ع  ک هنروران و رر

را خود  لي خ ر ش  
م   اع
ی ا

كه  است  بديهي  دارد،  را 
ا، كارگران معدن  آتشنشان 
صدر  در  دريانوردان  و 
ا  ه  ي حر ر باشند، اما در بع مشا پرخ
ري داشته  ر نمي رسد خ ر به ن ا با اينکه در 
تد كه حتي منجر به مر  باشند، اتفاقاتي مي ا
ران  ي ي تصور كند با مي شود. شايد كمتر ك
ك  اما  باشند  درگير  لي  را ش با خ  
راني كه دچار حادثه شده اند،  ي وده اند با ن
اي جدي ديده  و حتي تا پاي مر و  آسيب 
لب اين حواد  ته اند. ا خود مر  پي ر
و  امکانا  ود  ن  ، ار سه ان دلي  به   
عدم  ك  طور  به  و  مناسب  نی  ا  تجهي
ه توليدا  م برا ارا ا  يرساخت  تجهي 

ند.  يون ر می د ی سينما و تلوي ن ر

حبیب دهقان نسب از بازیگرانی است که سر 
صحنه فیلمبرداری فیلم »کمکم کن« ساخته رسول 
مالقلی پور دچار سانحه شد. در این اتفاق ابروی 
چ او شکافت و 9 بخیه خورد. پگاه آهنگرانی 
در مراحل فیلمبرداری مستند بلندی از محمد رضا 
اصالنی آسیب دید، پگاه در صحنه ای از فیلم 
باید در تور ماهیگیری و بین زمین و هوا معلق 
می ماند ولي تور پوسیده بود و او به زمین افتاد 
و دو مهره ستون فقراتش شکست، ربات پشت 
پایش پاره و تاندون پای چپش قطع شد. از این 
نمونه ها زیاد است، مواردي که بعضي از آنها 
تلخ و جبران ناپذیر بوده اند، مثل اتفاقي که در 
فیلم - سریال معراجی هاي مسعود ده نمکی افتاد، 
5 نفر به خاطر بی احتیاطی و انفجار نارنجکي 
در یکي از ماشین ها جانشان را از دست دادند؛ 
محمدجواد شریفی راد، رضا فرجی، علي اکبر 
رنجبر، مهدي الهیاري و کارگري که در هیچ یک 
از خبرهاي 18 دي سال 92 نامي از او برده نشد. 
از این قبیل حواد به دالیلی کامال ساده و پیش 
افتاده هر روز در سینمای کشور ر می دهد، 
حوادثی که سالمت هنرمندان را مورد تهدید قرار 
داده و گاهی تاثیرات جبران ناپذیری به دنبال دارد 
اما معموال تنها برخی از آنها رسانه ای مي شوند و 
به گوش جامعه می رسند که معموال هم حوادثی 
هستند که برای بازیگران پیش مي آید، درحالی 
که بخش عمده ای از این حواد برای هنروران 
از  یا همان سیاهی لشکرهایی ر می دهد که 
پروژه های سینمایی  تولید  مظلوم ترین عوامل 
هستند و گوش شنوایی برای بیان مشکالت و 

دغدغه های خود ندارند.
فیلم  فیلمبرداری  جریان  در  هنرور   4 مرگ 
»خداحافظ رفیق« تنها یکی از نمونه  اتفاقات 
دلخراشی است که به گوش رسید؛ این حادثه که 
بر اثر غرق شدگی در دریاچه مصنوعی »شهرک 

سینمایی دفاع مقدس« ر داد، نمونه دردناکی 
است که به دلیل سنگینی تجهیزات نظامی که به 
لباس این هنروران متصل شده بود، حاد شد.

ترام ها  تیاری: ب ا ری ب ک
یتمان م کند  ا

کبری بختیاری یکي از هنروران سینماي ایران 
است. 27 سال در این کار سابقه دارد و این سال ها 
این فرصت را به او داده که شاهد اتفاقات زیادي 
باشد، اتفاقاتي که خاطرات دلخراش را براي 
او به همراه داشته. بختیاري دل پري از بعضي 
عوامل تولید دارد، کساني که در این اتفاقات 
آنها را بي تقصیر نمي داند. او در گفت وگو با 
»سالمت« از حوادثی گفت که برای همکارانش 
افتاده، براي هنرورانی که گاهی به دالیل مادی 
و گذران زندگی پا به این عرصه گذاشته اند و 
گاهی عشق بازیگری آنها را به دنیای تصویر 

کشانده است.
:تا به حال در محي كار دچار سانحه 

شده ايد 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »روزهای  بله، سر 
زندگی« در یک صحنه به شدت زمین خوردم. 
جایي که داشتیم کار مي کردیم نور کافی نداشت، 
حتی شب قبل از اینکه من زمین بخورم، بازیگر 
فیلم زمین خورد اما خوشبختانه اتفاقی برایش 
نیفتاد، اما زمین خوردگی من باعث شد دستم 
که پالتین داشت، بشکند اما هیچ کس حتی 
جلو هم نیامد که بپرسد چه شده، کار را هم 
تعطیل نکردند. مدیر تدارکات تماس گرفت و 
آمبوالنس من را به بیمارستان برد و هیچ کس 
از عوامل کار همراه من نیامد و تنها کسی که 

من را همراهی کرد یکی از بچه های هنرور بود. 
برای این اتفاق کلی هزینه کردم. مدتی بعد از 
این اتفاق با تهیه کننده، تماس گرفتم، گفت که 
باید همان موقع شکایت می کردی، گفتم من 
سر صحنه فیلم شما دچار مشکل شدم، با این 
وجود تا آخر پروژه با شما همکاری کردم و 
هماهنگی های الزم را انجام دادم، باید از شما 
شکایت می کردم تا به حالم رسیدگی کنید؟ 
جواب داد که بله باید شکایت می کردی. متاسفانه 
حتی یک بار هم به من زنگ نزدند تا حالم را 
بپرسند. برای همین از آن موقع سر هر کاری 

که او تهیه کننده اش بود، نرفتم.
ی بايد شکايت می كرديد :ا چه ك

از خودشان. حتی دخترم به آنها گفت حداقل 
یک نفر همراه مادرم می فرستادید تا مادرم تنها 
به بیمارستان نرود. متاسفانه عوامل این فیلم 
حتی یک بار به عیادت من نیامدند و احوالی 

از من نپرسیدند.
ري  كه ا اين  اي دي يل  :در 

مين طور بوده تاده، برخورد عوام  اتفاقا ا
نه، برای یکی از هنروران به نام آقای امینی در 
یکی از فیلم های مسعود کیمیایی سانحه ای ر 
داد، آجری از باال روی سر هنرور افتاد. بالفاصله 
به بیمارستان منتقل شد، یعنی خود عوامل او را 
به بیمارستان بردند و هزینه ها را پرداخت کردند 
و به او مرخصی دادند تا روزی هم که بهبود پیدا 
کرد، حق الزحمه او را پرداخت کردند. سر یکی 
از کارهای آقای لطیفی هم ماشین به پای یکی از 
خانم ها زد و پایش شکست. عوامل این کار هم 
این هنرور را به بیمارستان رساندند و هر روز 
به او سر می زدند، حتی دیه پای او را پرداخت 

کردند. در حال حاضر رسیدگی ها بهتر از قبل 
شده و سر هر کاری می رویم، اگر اتفاقی بیفتد، 
هزینه ها را پرداخت می کنند. این طور نیست که 
اهمیت ندهند و رسیدگی نکنند. االن سر کاری 
از حسن روستایی و بهرام توکلی هستیم و از 
قبل به ما گفته شده که اگر اتفاقی ر بدهد، 
هزینه ها برعهده خودشان است و تا به حال خدا 

را شکر مشکلی پیش نیامده است.
تند نروران بيمه  :

برای هر فیلم 10 نفر از هنروران بیمه می شوند. 
البته این بیمه خدای ناکرده تنها در صورت فوت 
هنرور است ولی اگر اتفاقاتی مانند آسیب دیدگی 
به  آنها ر بدهد، خودشان مصدوم را  برای 
بیمارستان می برند و هزینه ها را پرداخت می کنند، 

مگر اینکه خود شخص نخواهد.
معر  در  ان  مي تا چه  نروران  :

تند  آسيب و سانحه 
این آمار خیلی زیاد نیست و موارد آن جزیی 
است. به تازگی بیشتر رسیدگی می شود، مگر 
اینکه هنرور بعد از 3-2 روز بیاید و بگوید 
مشکل برایش به وجود آمده است که در این 
صورت گردن نمی گیرند زیرا مربوط به پروژه 

نیست و همان لحظه باید بگویند.
نروري  كه  بوده ايد  يلمي  :سر 

و كند
فیلم  پروژه  در  ده نمکی  آقای  کار  سر  بله، 
»اخراجی ها« یکی از هنروران ما که آقای 55 
ساله ای بود از ارتفاع پرت شد و متاسفانه فوت 
کرد. این آقا روی دکور نشسته بود، من خودم قبل 
از این اتفاق به او هشدار دادم، منتهی بی توجهی 
کرد و این حادثه دلخراش ر داد. البته آقای 

محمدرضا شریفی نیا و آقای ده نمکی دیه او را 
پرداخت کردند و در همه مراسم ختمش شرکت 
کردند. خانواده مرحوم هم افراد خوبی بودند و 
اذیت نکردند و گفتند قسمت پدرمان بوده و 

کاری نمی توان کرد.
چه  با  كار  محي  در  :معمو 

تيد مشکالتی مواجه 
سختی کار هنروران در هر پروژه  متفاوت است. 
در برخی پروژه ها ساعات کاری زیاد است. یکی 
از مشکالت اساسی هنروران وعده هایي است که 
به آنها مي دهند. اولش مي گویند نقشي به شما 
مي دهیم که دیده شوید ولي نقش هاي آنها در 
حدي است که اصال دیده نمي شود. معموال از 
ساعات اولیه صبح تا اواخر شب سر پروژه هستیم 
و اگر اعتراض کنیم و بگوییم 13-12 ساعت 
سر کار بوده ایم و بیشتر دستمزد پرداخت کنید، 

قبول نمی کنند.
چقدر  نروران  د  دستم :معمول 

است
من براي روزی 500 تومان هم کار کرده ام. البته 
کرایه رفت وآمد را هم داده اند. االن هم اگر خیلی 
بدهند 35هزار تومان با هزینه رفت وبرگشت است. 
من مسوول هماهنگی هنرورها هم هستم، از تلفن 
همراهم برای هماهنگی ها زیاد استفاده می کنم. 
این ماه براي 50 روز یک میلیون وخورده ای 
هزینه تلفن همراه ام شد. روزی 20 تومان به 
هنرور می دهم و چیزی برای من نمی ماند و این 

از اصلی ترین سختی های کار ماست.
ا داريد مان استراحت و ساعا  :

بله، در تمامی کارها، عوامل تولید برای هنروران 
صبحانه و ناهار تدارک می بینند و در برخی از 

پروژه ها حتی میان وعده هم می دهند، معموال بر 
سر هر کاری رفته ایم همین طور بوده.

ران توجه و  ي :در حدي كه به با
نروران  توجه می شود رسيدگی می شود به 

نه اصال. اگر بازیگر سر صحنه از غذا ایراد بگیرد 
یا عصبی شود بالفاصله همه اوامر بازیگر را 
اطاعت می کنند اما کسی برای هنرور ارزشی 
قائل نیست. به هر حال بازیگر اهمیت زیادی 
برای آنها دارد و اگر از موضوعی ناراضی شود 
و کار نکند پروژه می خوابد. به همین دلیل حتی 
اگر سر درد ساده ای داشته باشد، فورا برای او 
پزشک می آورند اما براي هنرور کاري نمي کنند. 
حتی اگر غذای مناسبی به او ندهند، حق اعتراض 
ندارد. البته هنرورهایی داریم که به پول هنروری 
نیازي ندارند و تنها به دلیل عشق بازیگری این 
مسائل را تحمل می کنند، یا عالقه مند هستند 

صحنه را ببینند.
ر رواني روي  ا ا ن :اين برخورد

ارد شما تاثير بدي نمي  گ
یکی از مسائل مهم بی احترامی هایی است که 
به هنروران می شود. در اغلب پروژه ها اگر به 
طور اشتباهی هنروران نگاهی به دوربین بیندازند، 
با الفا زشت آنها را مورد خطاب قرار می دهند. 
توهین و بی احترامی در کار ما زیاد است که 
معموال هم از جانب دستیار کارگردان هاست. 
به همین دلیل هنروران معموال شکایت می کنند 
و می گویند درست است هنروری می کنیم اما 
نمي توانیم ناسزا را قبول کنیم. البته کارگردان و 
این  به  می کنیم  که  شکایتی  با  تولید ها  مدیر 
دستیاران تذکر می دهند اما آنها باز کار خود را 

می کنند.

بازیگری از مشاغل سخت و 
ر  دکتر  

ا  یما  ا و  متخصص  
ی

زیان آور به شمار می رود و هر 
بازیگر با توجه به نقشی که ایفا 
می کند تقریبا با تمامی عوامل 
زیان آور مواجه می شود. بازیگر در طول دوران کاری خود نقش های 
با هر عامل زیان آوری  ایفا می کند و ممکن است  را  متفاوتی 
روبرو شود. بنابراین در طب کار باید تمامی عوامل زیان آور در 

حرفه بازیگری را در نظر گرفت.
عوامل زیان آور در طب کار به 5 گروه کلی تقسیم می شوند. این 
عوامل شامل عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل ارگونومیک، 

عوامل روانی و عوامل بیولوژیک هستند. 
یکی از عوامل فیزیکی مورد توجه صداست که به خصوص در 
فیلم های جنگی احتمال مواجهه با آن بیشتر است. از عوارض 
رویارویی با صدا اعم از صدای زیان آور مداوم و صدای ناشی از 
انفجارات، می توان به کاهش شنوایی و وزوز گوش اشاره کرد.از 
دیگر عوامل مواجهه با پرتو، به خصوص پرتوهای رادیوفرکانس 
و امواج رادیویی است که ممکن است باعث مشکالتی اعم از 
سردرد، سرگیجه، اختالالت خواب، اختالالت بینایی و نقص 
در باروری شود. همچنین در صورت رویارویی با پرتو فرابنفش 
از  افزایش می یابد.یکی  بیماری های چشمی و پوستی  احتمال 
مشکالت جدی بازیگران عوامل رواني است. به طور حتم یکي 
عوامل  جمله  از  است.  بازیگری  شغل  پراسترس،  مشاغل  از 

استرس زاي مهم در این شغل این موارد هستند:
 احساس مسوولیت سنگین در انجام وظیفه خود به نحو احسن 

 دیده شدن خطا در سطح وسیع توسط دیگران
 قضاوت های متعدد در مورد بازیگری بازیگر

 اقدامات سختگیرانه کارگردان و تهیه کننده
 نوبت  های کاری  متعدد

 عالوه بر عوامل ذکرشده از مهم ترین عوامل استرس زا در بازیگری 

می توان به تغییرات اشاره کرد. بازیگر و محیط بازیگری دائم در 
حال تغییر هستند که این موضوع خود یکی از علل استرس است.

 تعارض با کارگردان، تهیه کننده یا همکاران عامل دیگری است 
عامل  اصل یک  در  و  مي کند  استرس  ایجاد  این شغل  در  که 
بین  استرس زای قدرتمند محسوب می شود. تعارض می تواند 
اعتقادات ایدئولوژیک یک فرد و حتی روش های خاص حرفه ای 

باشد.
 تعارض در نقش هم در افزایش استرس کاری بازیگری موثر 
است. نقش یا  Roleمجموعه رفتارهایی است که از شاغالن 
انتظار انجام آن می رود. تعارض نقش به این معنی که از فرد 
انتظار انجام وظایف متضادی هست که این موضوع در بازیگری 
به طور چشمگیری وجود دارد. از مثال های تعارض می توان به 
ایفای نقش برخالف تفکر و ذات فرد  یا حتی ایفای نقش های 
منفی اشاره کرد. وظیفه کاری یکی از عوامل استرس زا در کار 
است؛ انجام وظیفه با حجم کار زیاد در مدت کم و نیز انجام 
وظیفه با کیفیت باال معموال عاملی است که استرس را در افراد 
باال می برد. بر اساس مطالعات انجام شده، بار کاری زیاد باعث 
افزایش بروز بیماری های قلبی- عروقی و باال رفتن سطح باالی 
کلسترول خون می شود. عالوه بر خطرات جسمی در این حرفه 
مخاطرات روانی بسیاری وجود دارد. از مهم ترین خطرات روانی 
می توان به نوبت  کاری اشاره کرد. با توجه به نوع کار بازیگران، 
زمان کار نامشخص است و این افراد در هر لحظه از شبانه روز 
ممکن است فعالیت داشته باشند و در اغلب موارد نوع نوبت 

  کاری نامنظم و آسیب این حالت از نوع منظم بیشتر است.

: ا نوبت  كار پيامد
وظیفه  که  خانم ها  مورد  در  به خصوص  اجتماعی  ۱.تعارضات 
نگهداری از فرزند را هم دارند و نقش موثری در امور جاری 

خانواده برعهده دارند

۲.تنش و استرس به دلیل تاثیر بر دستگاه سیرکادین و اختالل 
در روند معمول عملکرد بدن، محرومیت از خواب، اختالل در 

روابط خانوادگي
.عوارض جسمی شامل مشکالت گوارشی اعم از افزایش یا   
کاهش اشتها، درد و سوزش سر دل، یبوست )به ویژه درخانم ها(، 
اسهال و سوءهاضمه و نیز بیماری های قلبی- عروقی، افزایش 
تحریک پذیری و عصبانیت و مشکالت باروری در خانم هاست.

عوامل ارگونومیک نیز یکی از خطرات بازیگری است که منجر 
به بیمار های اسکلتی- عضالنی می شود.

ر وجود دارد كه ممکن  ي عوام متعدد در شراي با
النی  ا اسکلتی ع است باع برو يا كه تشديد بيمار 

شوند:
۱. قرارگیری در وضعیت طوالنی و نامناسب مثل خم شدن، 

چرخش مفاصل گردن، کمر، شانه و سایر مفاصل دیگر
۲. انجام حرکات تکراری، پشت سر هم و یکنواخت 

.وارد کردن نیروی زیاد دستی
. استفاده از وسایل مرتعش دستی  یا کار در محیط مرتعش

 در صورت رعایت نکردن اصول ارگونومیک که در صحنه 
بازیگری متصور است، احتمال گردن درد، درد ستون فقرات 
به خصوص کمردرد،  زانودرد، درد مچ و نیز احتمال گرفتگی 

و کشیدگی عضالنی وجود دارد.
با  است.  شیمیایی  عوامل  بازیگری،  محیط  خطرات  از  یکی 
ممکن  آلوده  محیط های  در  نقش  ایفای  و  حضور  به  توجه 
است بازیگر در محیط همراه گردوغبار، گازها و حتی همراه 
گریم  در  طرفی،  از  باشد.  داشته  حضور  آلوده  حالل های  با 
بازیگر از رنگ ها و حالل ها استفاده می شود که ممکن است 
باعث بروز بیماری شود. بیشترین بیماری های ناشی از مواجهه 
با عوامل شیمیایی، بیماری های تنفسی و پوستی است.مخاطرات 

برای  عاملی  و  دیگر  خطرزای  عوامل  از  بازیگری،  محیط 
از  استفاده  با  امروزه  هرچند  است.  حواد  وقوع  احتمال 
جلوه های ویژه و استفاده از بدلکار، احتمال حادثه کمتر شده، 
این  دارد.  وجود  اجتناب ناپذیر  حوادثی  هم  باز  مواردی  در 
حواد از خراشیدگی، کشیدگی عضالنی، جراحت، شکستگی 
و حتی حواد منجر فوت متفاوت است.از علل حادثه می توان 
اجسام،  اصابت  سنگین،  اجسام  سقوط  ارتفاع،  از  سقوط  به 
اصابت گلوله،احتمال حادثه برای حضور در انفجارات و حتی 
حواد رانندگی اشاره کرد. در این موارد افرادی که تناسب 
کمتری دارند، بیشتر است.از دیگر خطرات محیط کار می توان 
به خطرات بیولوژیک اشاره کرد. برخی مواقع بازیگر مجبور 
به کار در محیط های آلوده است. به طور مثال کار در محیط هایی 
بازیگری  لجن زار،  در  کار  دارند،  پایینی  بهداشتی  که شرایط 
در شرایط اقلیمی با بیماری های شایع آندمیک یا کار با حیوانات 
که می تواند باعث بیماری عفونی شود.با توجه به مواردی که 
بروز  احتمال  و  انواع خطرات  با  بازیگر  مواجهه  و  شد  ذکر 
بیماری های متعدد برای این گروه از مشاغل، ضروری است 
و  بازیگر  تناسب  بررسی  براي  کار  شروع  بدو  معاینات  که 
معاینات دوره ای مناسب و کامل برای وی انجام گیرد. معاینات 
کار،  طب  پزشک  معاینه  انجام  شامل  نیاز  مورد  اقدامات  و 
شنوایی سنجی،  تست  انجام  الزم،  خونی  آزمایش های  انجام 
بررسی  مواردی  در  و  بینایی سنجی  بررسی  تنفسی،  تست 
قلبی- عروقی ساالنه است تا اوال بیماری های این گروه شغلی 
به حداقل برسد و در مرحله بعد با معاینات دوره ای بیماری 
به  نسبت  بتوان  موقع  به  تا  شود  شناسایی  اولیه  مراحل  در 
به  آموزش  کرد.درنهایت  اقدام  فرد  سالمت  حفظ  و  درمان 
گروه فیلمسازی و بازیگر نسبت به شرایط و خطرات محیط 
کار اقدام بسیار موثری است که می تواند تا حد ممکن اقدامات 

کند. عملیاتی  را  محیطی  پیشگیرانه 

   شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفتر  



ار ا ا  ی یت م بری  ازن م  ار

ايی مردم بي ا  ه در چند ماه اخير( تاثير را بر سفره  به وي ا اقتصاد  امانی   ناب
ه  د  م
ازمانی سرانه آ بدن،  نيا  مورد  ايی  مواد  ساير  تا  ته  گر نيا  ل مصر  ا  است.  داده  نشان  پي 

شته  ا گ ياد طی سال  ا  مان طور كه می دانيد دستاورد مصر شان كمتر شده است. 
ود  يه در كودكان،كم ا در كشور انجام شده، مث كا سو ت م  ود ري برا ر كم
تن  با ر به  با توجه  ير 5 سال. اين در حالی است كه  نی و كوتاه قد كودكان  ن، يد و مشک ك و آ
شته  يه سال كه شام اص تنوع و تعادل است، نمی تواند مانند گ ا ت اب  ا مردم، معمو انت ينه 
کر سير شکمی باشند تا سير سلولی! با اين اوصا  ق به  ور باشند  راد مج يار ا ا باشد و شايد ب

ا با قو می گيرد كه بايد  م  ود برخی ري يرواگير و حتی كم ا  يار ا بيمار  رانی ا شيوع ب ن
د كه  يه سال اختصا می د ي ملی ت فته ا را به ب ر سال  ار بهداشت  برا آن برنامه ا داشت. و
ت به توليد محصو در  ا كردن جامعه ن يه سال و ح د ا آن آشنايی بيشتر مردم با اصول ت
ا امرو  يه ا را  ي ت ال ب ار بهداشت شعار ام يه جامعه و ود ت تر به جهت سالمت است. مدير ك د
ار  ت برگ مين مناس ر كه به  ت خ ردايی با سالمتی شروع كنيد اعالم كرد و در نش يه سال برا  با ت
شدار  ر كشور  يه ا دي نيا و مشکال ت ود ويتامين D، كا مصر شير و ل ت به كم شد، با  ن

ر را می خوانيد. ت خ ر شده در اين نش اح م شی ا مه ترين م ار ب داد. در اين گ

ونه است؟ ونی فقر آهن در کشور چ یه و کم  عیت سو ت  و
دکتر زهرا عبداللهی، رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ابتدا به آمارهایی که نشان 
می داد شاخص های تغذیه ای در چه وضعیتی هستند، اشاره کرد و گفت: »در سال 76 در بحث 
16 درصد، کم وزنی  سوءتغذیه کودکان زیر 5 سال که شامل کم وزنی و کوتاه قدی است، 6
متوسط تا شدید و 20 درصد کوتاهی قد متوسط تا شدید داشتیم که به دنبال مداخالت با 
کمک بهورزان، کارشناسان و کارکنان بهداشت و درمان پس از 20 سال در سال 96 کاهش 
70 درصدی سوء تغذیه داشتیم. در حال حاضر طبق مطالعات سال 96، کم وزنی کودکان زیر 

4 درصد رسیده است.« 3 درصد و کوتاه قدی به6 5 سال به 8
 وی با تاکید بر اینکه در بحث کمبود ریزمغذی ها در کشور مشکالت جدی داشتیم، توضیح 
داد: »طبق بررسی های وزارت بهداشت، در کشور فقر آهن و کم خونی در همه گروه های 
سنی مشکلی جدی بود. بر همین اساس برنامه هایی مانند مکمل یاری و غنی سازی آرد با 
آهن و اسید فولیک و مکمل یاری برای دختران دبیرستانی در مدارس را اجرا کردیم. نتایج 
اجرای این برنامه ها نشان می دهد طی یک دوره 10 ساله کمبود آهن در کشورمان به میزان 

50 درصد کاهش یافته است.«

والت کم شده؟ ان قند و نم در م می
همان طور که می دانید بیماری های غیرواگیر مهم ترین عامل مرگ ومیر در کشور هستند و 
تغذیه نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از دیابت، بیماری های قلبی- عروقی، سرطان ها و 
بیماری های مزمن تنفسی دارد. رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان این 
مطلب گفت: »60  درصد جمعیت باالی 18 سال در کشور اضافه وزن و چاقی دارند که 
خود عامل دیابت، فشارخون و انواع سرطان هاست. بر همین اساس یکی از اقدامات مهم 
بازنگری قند، نمک و چربی در محصوالت غذایی است و از آنجایی که مصرف قند، نمک 
و چربی در کشور ما باالست یکی از تصمیمات مهم، کاهش میزان قند، نمک و چربی در 
محصوالت غذایی بود. به این ترتیب با همکاری صنایع غذایی و سازمان غذا و دارو ما 
در حال حاضر محصوالتی در بازار داریم که قند، نمک و چربی آنها کاهش پیدا کرده و 

حتی قند40 محصول کاهش پیدا کرده است.«
دکتر عبداللهی در ادامه سخنانش در این نشست خبری به باال بودن میزان نمک نان نیز 
اشاره کرد و افزود: »مهم ترین منبع دریافت نمک در کشور ما نان است زیرا مردم به طور 
متوسط روزانه حدود 310 تا 320 گرم نان می خورند و حدود 6 گرم نمک دریافتی مردم 
از طریق نان است، در حالی که میزان توصیه شده مصرف نمک 5 گرم در روز است. با 
بازنگری استانداردها، میزان نمک در نان به کمتر از 1 درصد کاهش یافت بنابراین مردم 
روزانه3 گرم نمک از طریق نان دریافت می کنند.« به گفته این متخصص تغذیه، 55 درصد 
جمعیت باالی 18 سال در کشور دچار کم تحرکی هستند و 63 درصد زنان و 45 درصد 

مردان کم تحرکی دارند.

آیا چاقی هم نوعی 
یه است؟ سو ت

با اقدامات مداخله ای که وزارت بهداشت 
طی سال های گذشته انجام داده، سوء تغذیه 
تا  کشور  در  ریزمغذی ها  کمبود  از  ناشی 
حد قابل توجهی کاهش پیدا کرد اما رئیس 
دفتر بهبود تغذیه حاال از سوء تغذیه ناشی 
از چاقی صحبت می کند. وی با بیان اینکه 
شکل دیگری از سوء تغذیه در کشور ایجاد 
شده، گفت: »چاقی و اضافه وزن در کودکان 
و نوجوانان روند افزایشی دارد و 23 درصد 
گروه سنی 7 تا 18 سال دچار چاقی و اضافه 
وزن و 21 درصدشان دچار چاقی شکمی 
هستند. همچنین 12 تا 13 درصد کودکان 
ما دچار اضافه وزن و چاقی  زیر 2 سال 
استان های شمالی  این میزان در  هستند و 
این  اگر  حال  می رسد.  هم  درصد   20 به 
روند کنترل نشود این کودکان به نوجوانان 
و بزرگساالن چاق تبدیل می شوند. از طرفی، 
بی تحرکی نیز چاقی را تشدید کرده است.«
آن طور که این متخصص تغذیه بیان می کند، 
الگوی تغذیه  سالم؛ یعنی کاهش نمک، قند و 
چربی و افزایش مصرف سبزیجات، حبوبات، 
میوه، غالت. طبق توصیه سازمان بهداشت 
جهانی، مردم باید حداقل حدود 5 سهم در 
روز میوه و سبزی مصرف کنند. این مواد 
غذایی به دلیل اینکه حاوی فیبر هستند از ابتال 
به بیماری های غیرواگیر پیشگیری می کنند. 
طبق اطالعات کنونی 48 درصد ایرانیان این 
الگوی تغذیه ای را رعایت می کنند و 52 
درصد مردم هم کمتر از استاندارد سبزی 
و میوه می خورند. دکتر عبداللهی توضیح 
داد: »طبق مطالعات، ثابت شده با رعایت 
 40 تا   30 از  می توان  درست  تغذیه  یک 
بیماری های  درصد   50 سرطان ها،  درصد 
قلبی- عروقی و 80 تا 90 درصد از بروز 

دیابت پیشگیری کرد.«

ه    شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت  
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 ایرانی ها چقدر در روز قند و 
رف می کنند؟ شکر م

با توجه به شیوع چاقی و دیابت در جهان و 
کشور، سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند 
کمتر از 10 درصد انرژی روزانه از قندهای 
ساده دریافت شود؛ یعنی روزانه کمتر از 25 
اما آن طور که رئیس  گرم قند مصرف شود 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بیان 
می کند، ایرانی ها بیش از 2 برابر استاندارد قند 
مصرف می کنند و این موضوع یکی از دالیل 
روند افزایشی دیابت در کشور است، به طوری 
8 درصد مردم دیابت دارند و 16  که اکنون 5
درصد مردم نیز دچار دیابت نهفته هستند و 
اگر وزن شان را کنترل نکنند و رژیم غذایی 
مناسبی نداشته باشند، مبتال به دیابت می شوند. 
دکتر عبداللهی با بیان اینکه متاسفانه در الگوی 
غذایی روزانه ما مصرف روغن باالست، تاکید 
کرد: »ما ایرانی ها عادت داریم همه غذاها را 
سر کنیم و در عین حال فست فودها هم عامل 
عمده نمک و چربی هستند. بر اساس مطالعات 
ما، متوسط مصرف روغن در کشور 46 گرم 
در روز و 17 کیلوگرم در سال است، در حالی 
که میزان مطلوب مصرف روغن، 35 گرم در 
روز و 13 کیلوگرم در سال اعالم شده است.« 

وان در کشور کاه یافته است؟ وکی است  سن 
یکی دیگر از موضوعاتی که در این نشست خبری مطرح شد، کاهش مصرف لبنیات و 
کاهش سن پوکی استخوان در کشور بود. دکتر عبداللهی در این زمینه گفت: »در حال 
حاضر سن پوکی استخوان در کشور به زیر 30 سال کاهش پیدا کرده و خطر شکستگی 

بدون علت وجود دارد.
همچنین میزان مصرف شیر و لبنیات در کشور از میزان توصیه شده کمتر است. بر اساس 
مطالعات ما، در سبد غذایی روزانه 190 گرم شیر مصرف می شود، در حالی که میزان 
مطلوب آن 250 گرم در روز است. مردم باید روزانه 3 واحد شیر مصرف کنند. یکی از 
اقدامات  ما برای ترویج مصرف شیر اجرای برنامه شیر مدرسه بود که هدف اصلی آن 

ترویج فرهنگ مصرف شیر بوده است.«
وی با بیان اینکه اجرای این طرح وابسته به تامین اعتبارات الزم آن به صورت سالیانه 
است. تاکید کرد: »به ویژه برای مناطق کم برخوردار حتما این برنامه باید اجرا شود زیرا 
تغذیه ای  نیازهای  از  عمده ای  بخش  شیر  وعده  یک  مصرف  فرهنگ سازی،  بر  عالوه 

کودک را تامین می کند.
البته امسال هنوز اعتبارات الزم برای اجرای برنامه شیر مدرسه تخصیص داده نشده اما 

امیدواریم حداقل امکان آن برای مناطق کم برخوردار فراهم شود.« 
 دکتر عبداللهی در ادامه سخنانش به کمبود ویتامین D در کشور نیز اشاره کرد: »86 
درصد زنان باردار، 76 درصد نوجوانان ،62 درصد کودکان زیر 6 سال و 71 درصد 
بزرگساالن در کشور کمبود ویتامین D دارند. اهمیت این کمبود از آن جهت اهمیت 

دارد که کمبود آن با بیماری های غیرواگیر مرتبط است.
به همین منظور ما بحث غنی سازی روغن و لبنیات با ویتامین D را آغاز کردیم و در 

مورد آرد نیز برنامه غنی سازی را در پیش داریم.
همچنین مکمل یاری ویتامین D  هم در دبیرستان های دخترانه و پسرانه انجام می شود و 
هم در شبکه های بهداشت و درمان برای سایر اقشار جامعه و مکمل ها به صورت رایگان 

در اختیار گروه های آسیب پذیر تر قرار می گیرد.«

 آیا نم دریا ید بدن را تامین می کند؟
 یکی از موضوعات بحث برانگیز بین متخصصان طب سنتی و سایر متخصصان تغذیه، 
سالمت نمک دریاست که بارها وزارت بهداشت اعالم کرده این نمک موردتایید نیست. 
در این زمینه باز هم رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: »مردم 
باید نمک تصفیه شده و یددار مصرف کنند زیرا یکی از مشکالت ما در 30 سال گذشته 
کمبود ید بود، به طوری که شاهد شیوع 60 تا 70 درصدی گواتر در کشور بودیم که 

یکی از عالئم کمبود ید است.
بنابراین وزارت بهداشت با یددار کردن نمک های خوراکی این موضوع را کنترل کرده 
و طی این 30 سال یکی از افتخارات جمهوری اسالمی ایران کنترل این بیماری بوده، به 
6 درصد کاهش یافته است اما  طوری که بعد از 30 سال شیوع گواتر از 70 درصد به 5
ظرف 2 تا 3 سال اخیر به دلیل برخی تبلیغات غیرعلمی از سوی افراد سودجو، نمک هایی 
که ید کافی ندارند، تبلی می شوند.« وی ادامه داد: »این نمک ها آلوده به فلزات سنگین 

و ناخالصی هستند و ید کافی ندارند.
اما  باشد  داشته  ید  گاما   40 باید  نمک خوراکی  بهداشت،  وزارت  استانداردهای  طبق 
نمک دریا چنین میزانی را ندارد. بنابراین مصرف نمک دریا هیچ توجیه علمی ندارد و 
می تواند کمبود ید را به کشور بازگرداند و بر این اساس باید منتظر شیوع دوباره گواتر، 
ناباروری، کاهش بهره هوشی کودکان، مرده زایی و ... باشیم.« دکتر عبداللهی این را هم 
اضافه کرد که نمک دریایی که حاوی ید کافی باشد و از سازمان غذا و دارو مجوز 

گرفته باشد، وجود ندارد.

هدارنده اند؟ اوی ن ه  استوری  آیا شیرهای 
 باوری که این روزها زیاد شنیده می شود و مردم را به سمت لبنیات سنتی سوق می دهد، 
استفاده از مواد نگهدارنده در لبنیات صنعتی است. دکتر عبداللهی در پاسخ به این سوال 
که آیا مواد نگهدارنده در شیرهای پاستوریزه وجود دارد یا نه، توضیح داد: »اصال چنین 
در  شیرها  بلکه  ندارد،  نگهدارنده  مواد  شیر  است.  غلط  و  ندارد  علمی  اساس  حرفی 
کارخانه استریل یا پاستوریزه می شوند. شیرهای فرادما در دمای باال استریل و در خالء 
بسته بندی می شوند. به همین دلیل بعد از باز کردن آنها باید در یخچال نگهداری شده 

و طی 2 تا 3 روز مصرف شوند.«

مایت از اقشار کم درآمد   برنامه وزارت بهداشت برای 
چیست؟

 دکتر عبداللهی در پاسخ به این پرسش گفت: »برای اقشار کم درآمد با کمک سازمان های 
حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد سبد غذایی رایگانی را تهیه می کنیم که در آن شیر 
برنامه  قالب  اقشار تدوین و در  این  لبنیات هم وجود دارد. همچنین بسته حمایتی  و 
جامع توانمندسازی به وزارت رفاه پیشنهاد شده تا در قالب آن، سبد غذایی طراحی و 
برای اقشار کم درآمد تامین شود. از طرفی، در این برنامه بحث توانمندسازی خانواده ها 
را مطرح و مشخص کرده  ایم که چگونه خانواده با همان منابع محدود، انتخاب غذایی 
سالمی داشته باشد. به عنوان مثال توانمندسازی زنان روستایی در تولید سبزیجات و 
صیفی جات یکی از برنامه های این بسته جامع است که در عین اینکه برایشان اشتغال زایی 
می شود، با نحوه کاشت سبزی سالم آشنا می شوند و سبزیجات را نیز در برنامه غذایی 

خانواده شان می گنجانند.«



همه گیری  منشاء  محتمل ترین  دانشمندان 
وبای یمن که بدترین شیوع این بیماری است 
و در تاریخ ثبت  شده، یافته اند.به گزارش 
بی بی سی، پژوهشگران در انستیتوی ولکام 
سانگر و انستیتو پاستور با استفاده از روش 
توالی یابی ژنومی به این نتیجه رسیدند که 
سویه باکتری وبا که عامل همه گیری وبا در 
یمن است از آفریقای شرقی منشاء گرفته 
شده  منتقل  یمن  به  مهاجران  وسیله  به  و 
است.این دانشمندان امیدوارند این داده ها به 
تخمین زدن خطر شیوع های آینده وبا کمک 
کنند و برای مداخالت هدفمند بهتر استفاده 
شوند.همه گیری وبا از هنگام شروعش در 
سال 2016 میالدی 1 میلیون نفر را مبتال 
کرده و باعث مرگ 2 هزار و 770 نفر شده 
مردم  بیشتر  رنج  باعث  وبا  شیوع  است.  
غیرنظامی شده که در جنگ داخلی 3 ساله 

گرفتار شده اند.جنگ و محاصره یمن به وسیله 
نیروهای ائتالف به رهبری سعودی باعث 
شده حدود 16 میلیون یمنی از دسترسی به 
آب آشامیدنی سالم، دفع بهداشتی فضوالت و 
مراقبت های بهداشتی پایه ای محروم بمانند و 
10 میلیون نفر در معرض قحطی قرار بگیرند.
سازمان جهانی بهداشت می گوید از هنگام 
شروع جنگ داخلی در یمن دو موج وبا 
این کشور را فرا گرفته؛ موج اول در فاصله 
اکتبر 2016 تا 26 آوریل 2017 که در جریان 
آن 25 هزار و 800 مورد مشکوک به وبا و 
129 مرگ مربوط به آن گزارش شد. موج 
تا  دوم در 27 آوریل 2017 شروع شد و 
ماه نوامبر 2018 به دچار شدن 1 میلیون و 
336 هزار نفر به وبا و مرگ 2 هزار و 641 
نفر انجامید.این پژوهشگران برای شناسایی 
ماهیت سویه باکتریایی عامل این همه گیری 

توالی یابی ژنوم های 42 نمونه باکتری وبای 
گردآوری شده در خود یمن و یک اردوگاه 
پناهندگان یمنی در مرز عربستان سعودی و 
یمن و نیز ژنوم های 74 نمونه دیگر وبا از آسیای 
جنوبی، خاورمیانه و آفریقا را انجام دادند. 
این دانشمندان نمونه های بیش از 1000 مورد 
وبای گردآوری شده از کشورهای گوناگون 
جهان از همه گیری  جهانی فعلی که هفتمین 
همه گیری جهانی وبا نامیده می شود، مقایسه 
کردند. این همه گیری هفتم در دهه 1960 
میالدی شروع شد و از یک باکتری واحد 
»ویبریو کلرا«، عامل وبا منشاء گرفت.این 
پژوهشگران دریافتند سویه باکتری وبا که 
از  به سویه ای  باعث همه گیری یمن شده 
این باکتری ارتباط دارد که در سال 2012 
میالدی در آسیای جنوبی شناسایی شد و در 
جهان گسترش یافت، اما به طور مستقیم از 

آسیای جنوبی یا خاورمیانه وارد یمن نشد.
این سویه خاص وبا پیش از ظهور در یمن 
در سال 2016 میالدی در فاصله سال های 
2013 و 2014 میالدی در آفریقای شرقی 
در گردش بود و باعث شیوع بیماری می شد.
این یافته ها برخالف نظریه های پیشین است 
که دو موج وبای یمن را ناشی از 2 سویه 

متفاوت وبا می دانستند.

پژوهشگران می گویند افت شنوایی بین 
و  تشخیص  بدون  معموال  سالمند  افراد 

رو،  این  از  می ماند.  باقی  درمان  بدون 
باال  سنین  در  افسردگی  به  ابتال  خطر 

می یابد. افزایش 
یه گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران 
دانشگاه  در  ایروینگ  پزشکی  مرکز 
»افراد  می گویند:  نیویورک  کلمبیای 
شنوایی  افت  از  که  سالمندی  و  مسن 
رنج می برند، در معرض خطر باالی ابتال 
به افسردگی هستند و هرچقدر میزان این 
بیشتر باشد، این خطر هم  افت شنوایی 

بود.« بیشتر خواهد 
این  سرپرست  گلوب،  جاستین  دکتر 
پژوهشگران، در این باره می گوید: »بیشتر 

افراد مسن باالی 70 سال حداقل دچار 
تعداد  که  افت شنوایی خفیف می شوند 
آنها مشکل شان تشخیص  از  نسبتا کمی 

داده شده و درمان می شود.«
وی در ادامه می افزاید: »تشخیص و درمان 
مشکل شنوایی در افراد مسن بسیار آسان 
و درمان آن بسیار مهم است چراکه از ابتال 
حداقل  یا  کرده  پیشگیری  افسردگی  به 

به تسکین آن کمک می کند.«
در این مطالعه، تیم تحقیق داده های بیش 
از 5 هزار و 200 فرد بزرگسال باالی 50 
سال را بررسی کردند. همگی این افراد 
لحا  از  و  دادند  انجام  شنوایی  آزمون 

دچار بودن به افسردگی معاینه شدند.
افت  به  مبتال  افراد  دریافتند  محققان 
از  بیشتر  برابر   2 شنوایی خفیف حدود 
معرض  در  طبیعی  شنوایی  دارای  افراد 
افراد  هستند.همچنین  افسردگی  به  ابتال 
مبتال به افت شنوایی شدید بیش از 4 برابر 
در معرض ابتال به افسردگی قرار دارند.

موجب  شنوایی  افت  محققان،  گفته  به 
می شود افراد بیشتر دچار انزوای اجتماعی 
می تواند  هم  اجتماعی  انزوای  و  شوند 
شنوایی  شود.نقصان  افسردگی  به  منجر 
مربوط به سن سومین بیماری مزمن شایع 

در سالمندان است.

دمات  ر م
خه نوی  ن

الکترونیک در یک از 
ان  ای آذربای رستان  ش

نا را م شود ای ا

ونت  ری و خ پرخاش
تماع  اولین آسی ا

میان دان آموزان خراسان 
نا وی است ای ر

مت دور س

ا  وان واکسن آنف
تالیان به  برای م

من  بیماری تنفسی م
روری است

آنفلوانزا  واکسیناسیون 
می تواند زندگی افراد مبتال 
به بیماری مزمن انسدادی ریه 
)COPD( را نجات دهد، 
می گویند  پژوهشگران  اما 
این  دچار  نفر  میلیون ها 
واکسن  ریوی  عارضه 
آنفلوانزا دریافت نمی کنند. 
بیماری مزمن انسدادی ریه 
باعث التهاب ریه ها می شود 
آنفلوانزا  به  شدن  دچار  و 
بیماری  این  د  وان ی ت م
شعله ور  اصطالح  به  را 
کند.آنفلوانزا به خودی خود 
برای این بیماران بد است و 
عوارض آن مانند ذات الریه 
هم وضعیت را بدتر می کنند.

انادایی  گران ک ش پژوه
می گویند تقریبا از هر 10 نفر 
در این وضعیت 1 نفر می  میرد 
و از هر 5 نفر 1 نفر دچار 
بیماری شدیدی می شود که 
نیاز به بستری شدن در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان 
دارد اما زدن واکسن آنفلوانزا 
میزان بستری شدن مربوط 
به  مبتالیان  در  آنفلوانزا  به 
بیماری مزمن انسدادی ریه 
را 38 درصد کاهش می دهد.
شگران  ژوه ی پ  در بررس
ی در بیمارستان  ادای ان ک
درصد   66 فقط  اوتاوا 
اران واکسن آنفلوانزا  م بی
ودند.عالوه بر این  زده ب
اس یافته  های  ر اس ب
این پژوهشگران، داروهای 
ضدویروسی تامیفلو و رلنزا 
که می توانند شدت عالئم 
دهند،  کاهش  را  آنفلوانزا 
موارد  درصد   69 در  فقط 
استفاده می شوند. همچنین 
این داروها به طور زودرس 
هنگامی که بیشترین تاثیر را 
دارند در بیمارستان تجویز 
همه  از  بیش  و  نمی شوند 
در  بیماران  که  هنگامی 
ویژه  مراقبت های  بخش 
بستری شده باشند، تجویز 
می شوند؛ یعنی هنگامی که 
دیگر خیلی دیر شده است.

می گویند  کارشناسان 
که  نادرستی  باورهای 
درباره آنفلوانزا و واکسن آن 
وجود دارد، باعث می شود 
مردم کمتر واکسن بزنند، از 
جمله اینکه بسیاری از افراد 
نمی دانند که آنفلوانزا بیماری 
بسیار شدیدتری نسبت به 
و  است  سرماخوردگی 
می تواند مرگبار باشد یا اینکه 
زدن واکسن آنفلوانزا باعث 

بیماری آنفلوانزا نمی شود.

تازه ها

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

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

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

در  کودکان  متخصصان  پیشگام  گروه  یک 
بریتانیا می گوید شواهد علمی چندانی وجود 
ندارد که استفاده کودکان از صفحه های نمایش 
الکترونیکی در تلویزیون ها، تلفن های هوشمند، 
تبلت ها و سایر وسایل مشابه به خودی خود 
این  بی بی سی،  گزارش  به  باشد.  زیان آور 
که  زمانی  تا  والدین  می گویند  متخصصان 
سایر شرایط مناسب باشد، نباید نگران تاثیر 
مدت استفاده کودکان از صفحه نمایش باشند.
دستورالعمل این متخصصان محدوده زمانی 
برای زمان استفاده از صفحه  نمایش الکترونیکی 
تعیین نمی کند، اما توصیه می کند این وسایل 

یک ساعت پیش از خواب استفاده نشوند.
کارشناسان می گویند مهم است که استفاده 
کودکان از وسایل الکترونیکی جای خوابیدن، 
ورزش و گذران وقت با اعضای خانواده را 

نگیرد.
بازبینی شواهد  اساس  بر  این دستورالعمل 
بریتانیا  پزشکی  مجله  در  که  است  علمی 
منتشر شده و برای پاسخ به مباحثه ای است 
که درباره محدودیت زمانی استفاده کودکان 

از وسایل الکترونیکی در جریان است. اغلب 
شواهد در این بازبینی بر اساس مدت تماشای 
تلویزیون است، زمان استفاده از صفحه های 
نمایش الکترونیکی دیگر مانند تلفن های همراه 
و کامپیوتر هم در آن گنجانده شده است. در 
همین حال، یک بررسی جداگانه نشان داده 
در 14 سالگی دختران 2 برابر بیشتر نسبت به 
پسران احتمال دارد نشانه های افسردگی مربوط 
به استفاده از رسانه های اجتماعی را بروز دهند.
انجمن سلطنتی متخصصان کودکان بریتانیا این 
دستورالعمل را برای افراد زیر 18 سال تدوین 
کرده است. این انجمن می گوید شواهد قوی 
علمی دراین باره که مدت صرف شده در استفاده 
از صفحه  نمایش الکترونیکی به خودی خود 
ندارد.  باشد، وجود  زیان آور  برای سالمت 
بازبینی شواهد دراین باره نیز رابطه ای میان مدت 
بیشتر استفاده از صفحه  نمایش الکترونیکی و 
چاقی و افسردگی نشان نداد. انجمن سلطنتی 
متخصص کودکان بریتانیا می گوید با توجه به 
یافته های این بازبینی معلوم نیست که مدت 
بیشتر استفاده از صفحه های نمایش الکترونیکی 

باعث این مشکالت بهداشتی می شود یا افرادی 
که این مشکالت را دارند مدت بیشتری صرف 
استفاده از وسایل الکترونیکی می کنند. این 
انجمن محدودیت زمانی برای استفاده از صفحه 
 نمایش الکترونیکی تعیین نمی کند و به جای 
آن از خانواده می خواهد برای تصمیم گیری 
به این پرسش ها توجه کنند:  آیا مدت استفاده 
از صفحه های نمایش در خانواده شما تحت 

کنترل است؟
آیا استفاده از صفحه های نمایش خواب شما 

را مختل کرده است؟
 آیا استفاده از صفحه های نمایش در انجام 
ایجاد  اختالل  خانواده تان  روزمره  کارهای 

کرده است؟
 آیا هنگام استفاده از این صفحه ها می توانید 

مصرف میان وعده ها را کنترل کنید؟ 

یک آزمایش بالینی در حال انجام است تا 
می تواند  تنفس  آزمایش  یک  شود  معلوم 
وجود سرطان در بدن را تشخیص دهد یا نه؟

به گزارش بی بی سی، پژوهشگران می خواهند 
دریابند آیا نشانه های انواع متفاوت سرطان 

را می توان در الگوهای مولکول های موجود 
در هوای تنفسی شناسایی کرد؟

گروه پژوهش سرطان بریتانیا در دانشگاه 
کمبریج نمونه های تنفسی 1500 نفر را که 
برخی دچار سرطان بودند، گردآوری خواهد 
کرد.اگر ثابت شود این تکنولوژی کارآمد 
است، این امیدواری به وجود می آید که بتوان 
از آزمایش های تنفس در پزشکی عمومی 
برای تصمیم گیری برای نیاز به ارجاع برای 
آزمایش های بیشتر استفاده کرد.پژوهشگران 
می گویند آزمایش تنفس بالقوه می تواند کنار 
آزمایش خون و ادرار برای کمک به پزشکان 
برای شناسایی سرطان در مراحل اولیه به 
کار برود اما 2 سال طول خواهد کشید تا 

نتایج این آزمایش روشن شود.
فرار«  آلی  »ترکیبات  نام  به  مولکول هایی 
بدن  در  سلول ها  که  هنگامی   )VOC(
خود  درون  شیمیایی های  واکنش های 

اما هنگامی  آزاد می شوند  انجام می دهند، 
که سرطان یا بیماری های دیگری وجود داشته 
باشند، رفتار طبیعی سلول ها تغییر می کند و 
واکنش های شیمیایی متفاوتی در آنها ر 
متفاوتی در  الگوهای مولکولی  می دهد و 
هوای ریه ها آزاد می شوند.این پژوهشگران 
یا  الگوهای مولکولی  این  تا  در تالش اند 
تنفس  در  را  بو  شاخص های  به اصطالح 
افراد با استفاده از تکنولوژی نمونه برداری 

از هوای ریه ها شناسایی کنند.
مشخص  که  است  این  آنها  نهایی  هدف 
یا  الگوها  سرطان  متفاوت  انواع  آیا  کنند 
شاخص های متفاوتی ایجاد می کنند که بتوان 
آنها را در مراحل اولیه شناسایی کرد یا نه؟
در سراسر جهان  پژوهشگران  از  بسیاری 
سال ها درباره امکان استفاده از آزمایش های 
تنفسی برای شماری از سرطان ها ازجمله 

سرطان ریه کار کرده اند.

که  دارد  وجود  امیدوارکننده ای  شواهد 
عالئم  می توانند  تنفسی  آزمایش های 
هنوز  اما  کنند،  شناسایی  را  پیش سرطانی 
چقدر  آزمایش ها  این  که  نیست  معلوم 

دقیق هستند.
برای  باشد  قرار  که  پزشکی  آزمایش  هر 
شمار بزرگی از بیماران به کار برود، باید 
موارد  از  که  باشد  دقیق  و  آنقدر حساس 
کاذب  مثبت  موارد  و  نادرست  تشخیص 

جلوگیری شود.
و  است  رو  پیش  دراز  راهی  درمجموع، 
باید پژوهش های بسیار بیشتری روی شمار 
بیشتری از افراد انجام شود تا این آزمایش 

تنفس به مطب پزشکان راه یابد.
همچنین این امکان وجود دارد که از سگ ها 
به وسیله  آزادشده  بوهای  تشخیص  برای 
سرطان ها و بیماری های دیگر مانند بیماری 
پارکینسون در هوای تنفسی استفاده کرد. 

ی است ای شر ری منشا باکتری عامل وبای یم از 

ی سردگی دوران سالمن ت شنوایی با ا ارتبا ا

ه های نمای الکترونیکی اده کودکان از  نگرانی کمتر درباره م است

زمای تن می توان سرطان را تشخی ده یا 

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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اه قوچ و می البرز   ت ران زی ین ت ت شده ور ه حفا من
    

نا     ای

واز پرندگان دریای در پل سفید ا
نا        ای

مدان سفیدپو شد        
اری فار    خبرگ

یدان در شما غرب شیراز  د ك در س بر بازی در پو
اری فار           خبرگ

تان عینای تبری   اه كو تفر
   

نیم اری ت    خبرگ

مدان   ه  ین در حمام تاریخ قل نواره سنت كرس ن
    

نیم اری ت    خبرگ
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ات  تا  ص

وانندگان ا ب
دام اس ان ورز تن
هتر ی ب دگ زن
انه  ت  الم س
ون سالمت آزم
م سالمت قوی ت
ست یط زی م 3 ه  دی  ارده  شمار   شن ا 

 با دیدن فیلم کتک خوردن یک دختر نوجوان، 
ترکیبی از اندوه، خشم و تاسف سراغ ما می آید. 
با عبور از الیه احساسی ماجرا،  تاملی اندک ما 

را  به چند تلنگر نزدیک می کند:
 بالیی که فضای مجازی بر سر نسل ما 
می آورد، خارج از تصور است. وقتی فناوری 
بدون فرهنگ و پیوست های الزم آن در دست 
هر کسی قرار می گیرد، نتایجی این چنینی را 
شاهد خواهیم بود. این فیلم شاید یک نسخه 
نادر از اتفاق های ریز و درشت فراوانی است که 
در سینه ها حبس شده اند و هیچ وقت صدایی 

از آن برنخاسته است.
با کاسته شدن از اقتدار خانواده ها و بی اطالعی 
از حال و روز فرزندان شان، هر روز شاهد 
اتفاق تلخ تازه ای خواهیم بود که لزوم فراگیری 
مهارت های الزم مناسب با نسلی که کنارشان 
هستیم، اجتناب ناپذیر است. بی خبری از حال 
و روز نوجوان مان،  می تواند فاجعه آمیز باشد.

ایجاد  راحتی  به  ویرانگر  خشم های 
نمی شوند، بلکه محصول رفتارهای ناروای 
چنین خشم  آن  نتیجه  که  هستند  بسیاری 
دختر  یک  به  نسبت  که  است  وحشتناکی 

نوجوان روا دانسته می شود.
زن و دختر همیشه در فرهنگ دینی و ایرانی 
ما محترم بوده و قدرتمندترین انسان ها،  به دفاع 
از یک خانم افتخار کرده و حتی جان خود 
را از دست داده اند. در سال های اخیر شاهد 
شهادت یا مجروح شدن جوانمردانی بودیم 
که در راه حمایت از یک خانم و مانع شدن 

برای مزاحمت دیگران، جانفشانی کرده اند.
گناه را دست کم نگیریم. آموزه های دینی 
ما را از گناهان کوچکی که گام های نخستین 
ابلیس برای رسیدن به رفتارهایی خارج از 
باور هستند، برحذر داشته اند. با بازگشت به 
زندگی معنوی،  امنیت و سالمت را نصیب 

خود و نسل نوخاسته کنیم.

ر   
یر مر  ا و م وا 

وا او م م

شد؟  ود ب انه شما را به است، اما آیا واقعا می تواند کیفیت هوای  دانی گیاهی زی سر گ
ور  ت است. همان  اس این سوا م ر آن است که  ر بیان ه موسسات معت بررسی ها به وسی
ریق مناف س بر هایشان دی اکسیدکربن را ج می کنند.  که می دانید گیاهان از 
ی نور  ام می گیرد، روندی که در آن گیاهان انر ام فتوستن ان این ج گازها برای ان

) ه  ف دیل می کنند... ) ی شیمیایی ت ورشید و دی اکسیدکربن را به انر



۱ سانتی متر  پرس اول: خانمی با قد 
. می خوا  ت 5 كيلوگرم  ن  و و
ودتر چاق شوم. چه بايد بکن  رچه 

0۹۱ ۱
ايی می تواند  ي  پرس دوم: آيا ر
ا موضعی به خصو  به ر چاقی 

در ناحيه شک كم كند سارا ا كر

ر ا  دکتر  
و  و  ی  ت متخصص 

می یا 
تی ی  ی  و پ ا  ا  

پاس اول: برای چاق یا الغر شدن نباید 
می گویید می خواهم  اینکه  و  کرد  عجله 
هر چه زودتر چاق شوم درست نیست. 
بسیاری از افرادی که قصد چاق یا الغر 
شدن دارند دوست دارند هرچه سریع تر 
به هدف نهایی شان برسند، در حالی که 
فیزیک یا مکانیک بدن ما طوری نیست 
که هر دستوری به آن داده  شود، سریع 
در  بدن  بدهد.  پاسخ  زود  و  کند  اجرا 
مقابل چاق یا الغر شدن ناگهانی واکنش 
نشان می دهد، برگشت دارد، دچار مشکل 
می شود، کمبودهایی در بدن ظاهر می شود 
فریب  نباید  هیچ وجه  به  بنابراین  و... 
غیرعلمی  و  نامتعارف  غذایی  رژیم های 

سرعتی را خورد. 
برای اضافه کردن وزن، فرد باید در هفته 
افزایش  گرم   800 تا   600 حدود  فقط 
وزن داشته باشد، نه بیشتر. برای این کار 
هم الزم است سن، شرایط کاری، میزان 
فعالیت های روزانه، ابتال به بیماری ها و 
میزان متابولیسم پایه فرد را بدانیم و پس 
برنامه غذایی مناسب  از محاسبات الزم 

را تنظیم کنیم.
الزم به ذکر است بسیاری از افراد الغر به 
طور سرشتی و ذاتی دچار الغری شده اند 
یا به بیماری هایی مبتال هستند که اجازه 
نمی دهد وزنشان باال برود. قطعا این افراد 
با سرعت  و  کوتاه  زمان  نمی توانند طی 
چاق شوند زیرا میزان متابولیسم پایه آنها با 
سایرین متفاوت است بنابراین افزایش وزن 
این افراد به کندی پیش می رود. برای حل 
این مشکل ابتدا باید بیماری های زمینه ای 
یا  داد  قرار  درمان  را تشخیص و تحت 
متابولیسم افراد الغر سرشتی را نخست 
به حد طبیعی رساند. این کار سخت است 
و به آسانی میسر نمی شود. توصیه می کنم 
برای افزایش وزن متناسب با قد و سنتان 
حتما به متخصص تغذیه مراجعه کنید و 
منطقی  و  علمی  صورت  به  را  این  کار 

انجام دهید.

پاس دوم: بسیاری از افراد از یک سنی 
می شوند.  شکمی  چاقی  دچار  بعد  به 
چاقی شکمی در کودکان صرفا به دلیل 
پرخوری و فعالیت کم بدنی ایجاد می شود 
و کودکان اصال نباید شکم چاق و بزرگی 
عالوه  بزرگسال  افراد  در  باشند.  داشته 
عوامل  بدنی  کم   فعالیت  و  پرخوری  بر 
دیگری مثل تغییرات هورمونی، افزایش 
سن و آثار فیزیولوژیک آن و... در ایجاد 
رو،  این  از  دارند.  نقش  شکمی  چاقی 
چاقی شکمی در بزرگساالن شایع تر است. 
یعنی  بعد؛  به  میانسالی  از سنین  درواقع 
در خانم ها پس از یائسگی و در مردان 
تقریبا از 50 سالگی به بعد به دلیل کمتر 
شدن فعالیت بدنی، چاقی شکمی شیوع 
بیشتری پیدا می کند. چاقی شکمی می تواند 
با 3 عامل مهم تحت کنترل دربیاید. اولین 
از  پرهیز  و  مناسب  غذایی  رژیم  عامل، 
پرخوری است. متاسفانه یکی از مشکالت 
جامعه ما و جوامعی که چاق هستند، باال 
شاید  است.  مصرفی  غذای  بودن حجم 
بسیاری از افراد واقعا ندانند در طول روز 
مواد غذایی زیادی با کالری باال با عنوان 
ریزه خواری مصرف می کنند و آنها را به 
حساب نیاورند اما وقتی از آنها می خواهیم 
هرچه در طول روز می خورند روی کاغذ 
بنویسند، آن زمان است که می بینند مقدار 
زیادی مواد غذایی مختلف با کالری های 
باال دریافت کرده اند که همین مساله باعث 
افزایش وزنشان شده و این یعنی پرخوری. 
پرخوری و کالری مازاد بر نیاز بدن هم 
معموال به صورت چربی در بدن تجمع 
می کند که عمده آن در قسمت شکم و 

باسن اتفاق می افتد. 
عامل دوم فعالیت بدنی مناسب و روزانه 
است. هر روز زمانی را برای انجام ورزش 
قطعا  بدهید.  اختصاص  بدنی  فعالیت  و 
انجام ورزش های موضعی کمک زیادی به 
رفع چربی های شکم یا سایر قسمت های 
بدن خواهد کرد. عامل سوم هم درمان 

بیماری های همراه و کنترل آنهاست.

شماره ششصدونود ونه   بیست ودو دی نودوهفت خ

پرس اول: آيا درست است كه حتی 
انو ضرر  تن ا ي پله  برا  با ر

0۹ دارد ۲0
و  ت  ر  آرايش خانمی  دوم:  پرس 
تاده كار  ياد اي ا  ورم ساعت  مج
شار  اي  انو ا می كن رو  . اح كن
كمتر  تا  كن  می شود. چه  وارد  ياد 

0۹0 ين ۱0 آسيب ب
ت و ۱0  پرس سوم: خانمی  ساله 
ايی  انودرد دارم. عکس  ت كه  سالی 
د  انو انداخته ام نشان می د كه ا ناحيه 
تال  انو سمت راست به آرترو شديد م
انوي  شده است. تا به حال چند بار داخ 
ري كرده اند. در حال حاضر خيلی  دارو ت
مراعا می كن اما خ و راست شدن براي 
د.  ارم می د ت است و درد آ خيلی س
آيا برا درمان آرترو بايد جراحی انجام 
ود وجود  به برا  ر  دي راه  يا  بد 
ه  دارد در ضمن من ۱0 كيلوگرم اضا
ورم رو ي ساعت  ن دارم و مج و
پياده رو كن اما با وجود درد اين امکان 
نمايی  فا مرا را ته شده است. ل ا من گر

يان ا تهران ا كنيد. خان ص

ا رک دکتر  
ی  و ، ف توپ متخصص ا

و  و و  ا زا یما 
و  ا  ا می  یا 

ی ایرا پ

پاس اول: فردی که مفصل زانوی سالمی 
دارد و هنگام باال و پایین رفتن از پله درد و 
ناراحتی احساس نمی کند، مشکلی از این 
از پله ها  نظر ندارد و می تواند به راحتی 
باال و پایین برود، کوهنوردی کند و... اما 
فردی که مفصل زانوی سالمی ندارد و باال 
و پایین رفتن از پله  باعث درد و ناراحتی 
در مفصل زانویش می شود باید بکوشد با 
انجام برخی فعالیت های ورزشی عضالتش 

را تقویت کند تا بتواند باال و پایین رفتن 
از پله را تحمل کند. از این رو، به همه 
کسانی که مشکالتی در مفاصلشان دارند 
توصیه  است  آرتروزشان شدید  یا سطح 
می شود ابتدا با راه رفتن در آب تمرینات 
خود را شروع کنند، پس از مدتی در سطح 
صاف و در خشکی راه بروند، سپس کمی 
بعد  و  کنند  شیب دار  را  پیاده روی  سطح 
با تقویت عضالتشان فعالیت های بیشتری 
انجام بدهند تا الاقل بتوانند چند پله را باال 
و پایین بروند و درد زیادی نداشته باشند.

پاس دوم: ایستادن طوالنی مدت بیشتر از 
زانوها به ستون فقرات فشار وارد می کند. 
افرادی  به  توصیه  مهم ترین  حال  هر  در 
که  است  این  می ایستند  سرپا  زیاد  که 
حتما عضالت ناحیه شکم، ستون فقرات 
و  ورزش ها  با  را  پشتی شان  عضالت  و 
نرمش های روزانه تقویت کنند. عالوه بر این 
تقویت عضالت زانو از جمله عضله چهارسر 
ران و عضالت ناحیه ران می تواند به این 
افراد کمک کند تا ساعت های طوالنی تری 
بتوانند بدون خستگی و به صورت ایستاده 

کار کنند.

پاس سوم: اینکه فردی به دنبال آرتروز و 
ساییدگی به عمل جراحی نیاز داشته باشد یا 
نه به شدت درد و ناراحتی اش بستگی دارد. 
توجه داشته باشید عکسی که از زانو گرفته 
می شود حتما باید در حال ایستاده انداخته شود 
تا فشار وزن روی پاها باشد و ببینیم فاصله 
مفصلی با توجه به فشاری که روی پاها وارد 
می شود چقدر کاهش پیدا کرده است. به طور 
طبیعی بین استخوان ران و استخوان ساق پا 
در رادیوگرافی ای که از بیمار گرفته می شود 
فضایی وجود دارد که این فضا غضروف است 
و حدود 6 تا 7 میلی متر اندازه دارد. این فضا 
به تدریج با بروز ساییدگی و آرتروز کاهش 
پیدا می کند و در موارد آرتروز شدید حتی 
به کلی از بین می رود و استخوان ها روی هم 
قرار می گیرند. وقتی دو استخوان روی هم 

قرار می گیرند؛ یعنی آرتروز بسیار شدید شده، 
به طوری که گاهی حتی سر استخوان پایینی 
هم دچار خردگی می شود. در این موارد به 
بیمار پیشنهاد می شود عمل جراحی انجام 
بدهد. به عبارت دیگر فردی که داوطلب 
باید معیارهای  عمل جراحی می شود، هم 
رادیوگرافی آرتروز و ساییدگی را داشته باشد 
و هم از درد و ناراحتی فراوان و محدودیت در 
حرکت شکایت کند و درمان های غیرجراحی 
در کاهش دردهایش بی تاثیر باشد. در این 
شرایط پزشک تصمیم می گیرد برای بیمار 
عمل جراحی انجام بدهد. در عمل جراحی 
حدود 5 تا 6 میلی متر از سطح مفصلی را 
می تراشند و روی هر یک از استخوان های 
ران و ساق پا روکشی از جنس فلز می کشند، 
از جنس  ماده ای  استخوان،  دو  بین  سپس 
پلی اتیلن یا پالستیک قرار می دهند تا مانع 
سایش دو سر استخوان شود. این کار نتیجه 
بسیار خوبی دارد و حدود 15 تا 20 سال 
برای بیمار کار می کند. گاهی برخی بیماران 
تغییر شکل هایی هم در اطراف زانوهایشان 
دارند که این مساله به رنج و دردشان اضافه 
می کند. این تغییر شکل ها هم هنگام عمل 
جراحی اصالح می شود. خوشبختانه بسیاری 
از بیماران پس از جراحی به زندگی عادی 
برمی گردند. از این رو، توصیه می کنم افرادی 
که دچار ساییدگی و آرتروز شدید هستند، 
درد زیادی دارند و فعالیت هایشان محدود 
شده، پیشنهاد پزشک معالجشان را برای عمل 
جراحی بپذیرند تا بسیاری از مشکالتشان 

حل شود.
اشاره کرده اید 10 کیلوگرم اضافه وزن دارید. 
بد نیست بدانید هنگام راه رفتن معمولی 
حدود 2 تا 3 برابر وزن بدن به زانوها نیرو 
وارد می شود. این میزان هنگام باال و پایین 
رفتن از پله به 7 تا 8 برابر وزن بدن می رسد 
بنابراین اضافه وزن هر مقدار که باشد، چند 
برابر آن به زانوها فشار وارد می کند. به همین 
دلیل حتی اگر نمی توانید پیاده روی کنید باید 
با کمک متخصص تغذیه و رژیم درمانی 

بکوشید وزنتان را پایین بیاورید.

كه  ت  ساله  خانمی   اول:  پرس 
چند سالی است ا بيمار ريفالكس رن 
می برم و دارو می خورم. مدتی بود مشک 
اي را ق  . ا اين رو، دارو چندانی نداشت
گی ريفالك به دلي  كرده بودم اما به تا
پرخور برگشته است. چه بايد بکن آيا 
لی را دوباره شروع  ا ق مان دارو بايد 

0۹۱۲ ۲ كن 
. پدرم  ت ۲ ساله  ر  پرس دوم: پ
خمی داشت كه بعد ا چند سال  كوليت 
را  رگ  ب ور شد عم كند و روده  مج
ی  درآورد. من  يکی دو سال است گا
مت چ شکم درد می گيرد. آيا احتمال  ق
تال شده باش  دارد كه من  به اين بيمار م

0۹ تال شوم ۲۲ يا در آينده م
پرس سوم: آيا مصر قهوه س چربی سو 
ر ا آن استفاده  است و می توان برا 

0۹۱۹ ۹ كرد 0

ر و ر  دکتر 
وا  ا  فوق تخصص یما 
ا  ا می  یا  و  ب و  و 

را ی ت و پ

پاس اول: ریفالکس یا برگشت اسید و آنزیم 

پپسین معده به مری بیماری شایع گوارشی 
است که عالمت مهم آن شامل ترش کردن، 
دهان،  در  تلخی  احساس  سردل،  سوزش 
سوزش ناحیه پشت سینه، به خصوص پس 
از صرف غذا یا خم شدن است. این مساله 
با پرخوری، اضافه وزن و تحرک نداشتن 
دلیل  به  رو،  این  از  و  دارد  مستقیم  رابطه 
عواملی  سایر  و  ماشینی  و  شهری  زندگی 
بیماری  این  شیوع  شد  اشاره  آنها  به  که 
اقدام  اولین  بنابراین  است.  افزایش  به  رو 
این است که از پرخوری بپرهیزید، اضافه 
زیرنظر  درست  غذایی  رژیم  با  را  وزنتان 
متخصص تغذیه و فعالیت جسمانی روزانه 
پایین بیاورید، از مصرف انواع شیرینی ها، 
به خصوص شیرینی های بزرگ و پر از خامه 
خودداری کنید، مصرف غذاهای سر شده و 
پرچرب را کاهش دهید و از خوردن غذاهای 

پرادویه و تند بپرهیزید. 
بیشتر بیماران می دانند با خوردن چه غذاهایی 
ریفالکس شان تشدید می شود بنابراین شما 
هم بهتر است مصرف موادی که باعث تشدید 
به  یا  کنید  حذف  را  می شود  ریفالکستان 

حداقل برسانید.
از  بالفاصله پس  توصیه می شود  همچنین 
را  شام  وعده  و  نکشید  دراز  غذا خوردن 
حداقل 2 ساعت قبل از خواب صرف کنید. 
می توانید داروهای قبلی را دوباره شروع کنید 

اما بهتر است این کار را زیر نظر پزشکتان 
بر  پزشک  باشد  الزم  شاید  بدهید.  انجام 
اساس شدت مشکلتان نوع داروها یا دوز 

آنها را تغییر بدهد.

تا  اولسروز  یا  کولیت زخمی  دوم:  پاس 
حدی ارثی است و 10 تا 20 درصد ممکن 
است در سایر افراد خانواده هم دیده شود. 
عالمت این بیماری شامل افزایش دفعات 
اجابت مزاج، وجود خون و بلغم در مدفوع 
و دل پیچه است. اگر این عالمت ها را ندارید، 
مزمنی  و  ثابت  درد  اگر  اما  نباشید  نگران 
دارید که خوب نمی شود و در مدفوعتان 
خون و بلغم دیدید باید حتما به متخصص 
گوارش مراجعه کنید تا با انجام آزمایش و 
در صورت لزوم کولونوسکوپی بیماری تان 
تشخیص داده شود. درد گهگاهی در ناحیه 
شکم بدون وجود خون و بلغم در مدفوع 

نگران کننده نیست.

وجود  اصال  چربی سوز  ماده  سوم:  پاس 
ین است  ین و ت خارجی ندارد. قهوه حاوی کاف
که روی گیرنده هایی که احساس خستگی 
می کنند، می نشیند و احساس خستگی را از 
بین می برد و به طور کاذب نیاز به استراحت 
در  تاثیری  ماده  این  اما  می دهد  کاهش  را 

چربی سوزی و الغری ندارد.

ياد  پرس اول: اينکه گفته می شود سير 
ا  يار ا بيمار  مصر كنيد تا به ب
ه درست است  تال نشويد تا چه اندا م

0۹ ۲
انی می تواند  پرس دوم: مصر چه گيا
ودر در  ی  ير ا يا برا پيش
0۹۱ 5 ا مفيد باشد 0 خان 

رن  مي درمان  برا  آيا  سوم:  پرس 
ت  ی كم گر ا گيا می توان ا دارو

0۹۱ 00۹

دکتر  
ر ا س

ا  یا متخصص  وساز،  ا
ا  ا ویی و استا  ا

را ت ی  پ و 

پاس اول: سیر یک گیاه خوراکی بسیار 
خوب با آثار چندگانه است که برخی از 
آنها ده ها بار به تایید مراکز علمی رسیده 

و در کتاب های پزشکی ثبت شده است. 
کاهش  به  می توان  آثار  این  مهم ترین  از 
حدودی  تا  و  تری گلیسرید  و  کلسترول 
کاهش قند خون و فشارخون اشاره کرد اما 
درباره فواید سیر نباید اغراق و زیاده روی 
موجب  سیر  مصرف  می گوییم  اگر  کرد. 
میزان  این  می شود،  فشارخون  کاهش 
و  است  واحد  دو  یکی-  در حد  کاهش 
مبتال  افراد  که  نیست  معنا  این  به  اصال 
میلی متر   180 باالی  خون  پرفشاری  به 
مصرف  دارو  و  نروند  پزشک  نزد  جیوه 
نکنند و فقط به خوردن سیر روبیاورند.
است  اشتباه  و  نادرست  کامال  کار  این 
خطر  به  کار  این  با  را  جانش  بیمار  و 
می اندازد. این مساله در مورد افراد مبتال 
و  می کند  هم صدق  باال  خون  چربی  به 
درمان های  به  خون  چربی  باالی  مقادیر 
دارویی و رژیم غذایی مناسب نیاز دارد 
چربی  سیر،  خوردن  با  فقط  نمی توان  و 
خون باال را به حد طبیعی رساند. نتیجه 
به  که  است  پرخاصیتی  گیاه  سیر  آنکه 
سالمت کمک می کند و مصرفش در رژیم 

درمان  اما  می شود  توصیه  روزانه  غذایی 
نیست. همه دردها 

پاس دوم: به طور کلی برای بهبود اختالالت 
هورمونی خانم ها، هم در زمان پیش یائسگی 
و هم بعد از آن می توان از قطره صددرصد 
دارو  این  کرد.  استفاده  »ویتاگنوس«  گیاهی 
می شود  استخراج  »پنج انگشت«  گیاه  از  که 
در تمام دنیا شناخته شده و هم اکنون بیش از 
100 کارخانه داروسازی در دنیا آن را تولید 
می کنند. این دارو می تواند اختالالت هورمونی 
و مشکالت یائسگی را بهبود ببخشد و از 
پیشرفت فیبروم های رحمی جلوگیری کند.

پاس سوم: میگرن درمان قطعی ندارد و شدت 
آن بین سنین 25 تا 45 سال افزایش می یابد. 
برای کنترل میگرن می توان از قطره گیاهی 
»هایپیران« کمک گرفت. این دارو از عصاره 
مصرف  و  می شود  تهیه  چای«  »علف  گیاه 
طوالنی مدت آن برای کنترل و درمان میگرن، 
افسردگی، استرس و اضطراب، بی خوابی و... 

مفید است.

ی  ی باردار ام. سونوگرا فت  ۱ پرس اول: حدود 
ان ماي آمنيوتيک 5 ميلی متر  آنومالی انجام دادم. مي
س  ش گفت جفت پايين است س ده شد و پ مين  ت
ص جنين شنا ارجاع داد. ايشان  در  مرا به مت
ر انجام دادند و  ی دي فته ۱۹ باردار سونوگرا
ار  ان ماي آمنيوتي ۱۱0 ميلی متر گ اين بار مي
اصله انتها جفت با IO   ميلی متر بود.  شد. 
ورم و بيشتر   ش گفت كه مايعا بيشتر ب پ
ی  ۲ رو بعد ا سونوگرا استراحت كن اما من 
ش براي شيا  دچار ل بينی و خونري شدم و پ
تجوي كرد. چند رو ا شيا استفاده كردم اما 
خودم دوباره آن را ق كردم و با دچار خونري 
ا  شيا  بايد  گفت  كردم  مراجعه  ش  پ به  شدم. 
اين  سوال  حال   . كن استفاده  باردار  پايان  تا  را 
است كه چرا ماي آمنيوتيک ك شده، در حالی كه 
نشده و  ده  ه مشا يا سوراخی در كي پارگی  ي 
كن  استفاده  ا شيا  بايد  مان  تا چه  اينکه من 

0۹۱
 NT ی فته ۱۱ باردار سونوگرا پرس دوم: در 
انجام دادم كه مش شد آب پشت گردن جنين  
ماي آمنيوسنت  شک توصيه كرد آ ميلی متر است. پ
 . ن شوي جنين مشک دارد يا نه م انجام بد تا م
0۹۱5 نمايی كنيد. ۲0 فا مرا را ران ل خيلی ن

رو ر  دکتر 
ا  ا ی و استا  فوق تخصص  ما و ج

را ی ت و پ

پاس اول: با توجه به شرح حالی که داده اید جفتتان 
نسبتا پایین است. از این رو باید استرس و اضطرابتان 
این  اما  باشید  بیشتری داشته  را کم کنید و استراحت 

اصال به معنای استراحت مطلق نیست.
شیاف های پروژسترون به شما کمک می کند خونرسانی 
جفت بهتر انجام شود و انقباضات رحمی کاهش پیدا 
کند و از باز شدن دهانه رحم و خطر زایمان زودرس 
جلوگیری شود. اگر پزشک معالج تان به جای شیاف از 
آمپول پروژسترون هفتگی استفاده کند، ایرادی ندارد و 
باید طبق دستور پزشکتان عمل و تا پایان بارداری از 

شیاف ها استفاده کنید.
خانم هایی که میزان مایع آمنیوتیک دور جنین شان کم 
است حتما باید از نظر فشارخون تحت کنترل باشند 
و سونوگرافی داپلر عروق رحمی برایشان انجام شود. 
اگر سونوگرافی نشان بدهد خونرسانی به رحم دچار 
اختالل است پزشک برای خانم دارو تجویز می کند تا 

جریان خون رحمی بهتر شود. 
مصرف مایعات را هم باید افزایش بدهید و با فواصل 
کوتاه تر آب بنوشید. البته کاهش مایع آمنیوتیک زمانی 
جدی است که میزان آن زیر 5 سانتی متر باشد. میزان 
تحت  حتما  باید  هم  سانتی متر   8 زیر  آمنیوتیک  مایع 
کنترل باشد اما میزان بین 8 تا حدود 22 تا 24 سانتی متر 
طبیعی است. بنابراین بارداری شما نسبت به یک بارداری 

طبیعی به مراقبت بیشتری نیاز دارد.
از نظر رشد  با سونوگرافی های مرتب  باید  جنین هم 
بررسی شود. در هر بار سونوگرافی میزان وزن و دور 
شکم جنین اندازه گیری و در جدول مشخصی گذاشته 
ن شود  می شود تا میزان رشدش معلوم باشد و پزشک مطم
جنین دچار محدودیت رشد داخل رحمی نشده است. 
عالوه بر اینها الزم است سونوگرافی داپلر عروق رحمی، 
عروق جنینی و بندناف هم انجام شود تا اگر در معرض 
اختالل رشد جنین و فشارخون بارداری باشید بالفاصله 

تحت درمان قرار بگیرید.

پاس دوم: امروزه به تمام خانم های باردار در هر سنی 
توصیه می شود بین هفته 11 تا 13 هفته و 6 روز بارداری 
سونوگرافی NT یا اندازه گیری ضخامت پشت گردن 
جنین را انجام بدهند. در این تست وجود ناهنجاری های 
طور  به  داون  نشانگان  مانند  جنین  در  کروموزومی 
احتمالی تشخیص داده می شود اما برای اطمینان از این 
مساله باید آزمایش های تشخیصی مانند نمونه برداری از 

پرزهای جفتی جنین یا آمنیوسنتز انجام شود.
میزان طبیعی ضخامت پشت گردن جنین در سونوگرافی 
3 میلی متر باشد و مقادیر بیشتر از  NT باید کمتر از 5
آن غیرطبیعی و مشکوک محسوب می شود. NT جنین 

شما هم 4 میلی متر گزارش شده است.
از این رو، حتما باید از نظر اختالالت کروموزومی بررسی 
شوید. به همین دلیل هم پزشکتان گفته اند باید آزمایش 
آمنیوسنتز انجام بدهید. آزمایش آمنیوسنتز معموال بعد 
از 15 هفته تا 17 هفته انجام می شود و به این شکل 
باریکی  با کمک سونوگرافی سوزن  پزشک  که  است 
را از قسمتی که به جنین آسیب وارد نشود وارد شکم 
جنین  اطراف  آمنیوتیک  مایع  مقداری  و  می کند  مادر 
مایع  در  موجود  جنینی  سلول های  می کشد. سپس  را 
کشت داده می شوند. این آزمایش نزدیک به صددرصد 
می تواند وجود نشانگان داون یا اختالالت کروموزومی 

را نشان بدهد. 
اگر آمنیوسنتز انجام شود و جواب طبیعی باشد و جنین 
اختالل کروموزومی نداشته باشد باید حدود هفته 18 
بارداری اکوی قلب جنین هم انجام بدهید تا ساختمان 

قلب جنین به دقت بررسی شود.
چنانچه جنین اختالل کروموزومی نداشته باشد، ضخامت 
پشت گردن جنین به تدریج برطرف می شود و نوزاد سالمی 
به دنیا می آید اما اگر جنین دچار اختالل کروموزومی 
پزشک،  نظر  با  می توان  باشد  داون  نشانگان  از جمله 
 16 هفته  از  قبل  والدین  موافقت  و  قانونی  پزشکی 

بارداری آن را سقط کرد.



ا ی زند و  ت ا یرای ا ن  تمری

 ، ندگی ماشينی امرو با توجه به آپارتمان نشينی و 
مينه برو  ته و  اي يا راد ا ك تحركی در ا
ا  را شده است. ا اين بيمار  ايی ني  بيمار 
، ديابت،  شارخون با می توان به چاقی شکمی، 

صی حداق دچار  عروقی اشاره كرد كه اگر ش ی ا قل ريد با و بيمار  تر گلي
تال شده  ان متابولي م رد به نشان  مشک ا مشکال يادشده باشد، گفته می شود 
ان پرداخته و در  ی بيشتر اين نشان تناسب اندام به معر فته ما ني در صفحه  است. اين 
 . ی كرده اي شی را كه می تواند به كا عوار آن كم كند، معر ادامه  تمرين ور

اه ان متابولی در ی ن نشان

نشانگان متابولیک به مجموعه ای از شرایط گفته می شود که عبارتند 
از فشارخون باال، سطوح افزایش یافته انسولین در خون، چربی انباشته 
اضافی در اطراف شکم و سطوح افزایش یافته چربی  خون. بنابه گفته 
محققان،نشانگان متابولیک گروهی از عوامل خطر شامل چربی دور 
 HDL کمر، چاقی شکمی، فشارخون باال، دیابت، تری گلیسرید باال و
)چربی خوب( پایین است که با هم ایجاد می شوند و زندگی فرد را 
به خطر می اندازند. به این ترتیب، هرچه به عوامل خطرساز بیشتری 
از نشانگان متابولیک مبتال باشید، به میزان بیشتری سالمت شما 
در معرض خطر است. برخی از بیماری های همراه عبارتند از کبد 
چرب، نشانگان تخمدان پلی کیستیک و اختالل نعو در مردان. دراثر 
فشارخون، دیابت و افزایش چربی  خون همان گونه که عروق کرونر 
دچار انسداد می شوند سایر عروق بدن از جمله گردن و اندام ها نیز 
مسدود می شوند و این انسداد عروق موجب سیاه شدن دست و پا، 

ایجاد درد در اندام ها و سکته  مغزی می شود.

م عال

 توجه داشته باشید داشتن تنها یکی از شرایط 
ذکرشده به این معنی نیست که مبتال به نشانگان 
متابولیک هستید، بلکه شخص مبتال به نشانگان 
متابولیک باید حداقل 3 مورد را داشته باشد.
کمی )چاقی  اقی ش ژه چ ی به وی •چاق

سیبی شکل(
ارخون سیستولیک )عدد  ش فش •افزای
یا  جیوه  میلی متر  از 140  باالتر  بزرگ تر( 
فشار دیاستولیک )عدد کوچک تر( باالتر از 

90 میلی متر جیوه
•سطوح افزایش یافته تری گلیسرید و سطوح 
ین  پایین کلسترول خوب یا HDL )لیپوپروت

با چگالی باال( در خون
•مقاومت به انسولین و قند خون باال

عوامل زمینه ساز

•سن: حدود 40 درصد از افراد باالی 60 
سال بیشتر به این نشانگان مبتال می شوند.

•چاقی: افرادی که شاخص توده بدنی 
باالی 25 دارند احتمال بیشتری دارد که 

به این نشانگان مبتال شوند.
• افراد با  چاقی شکمی یا چاقی سیبی شکل 
بیش از افراد با چاقی گالبی شکل در معرض 

ابتال به نشانگان متابولیک قرار دارند.
خانواده  در  دیابت  به  ابتال  •سابقه 
دیابت  یا  دوم  نوع  دیابت  به خصوص 

بارداری
ا: فشارخون باال، بیماری  •ساير بيمار 
تخمدان  نشانگان  و  عروقی  قلبی- 

پلی کیستیک

ه راه های  مقاب

 روش مقابله با نشانگان متابولیک به زبان بسیار ساده، 
داشتن شیوه زندگی سالم است؛ یعنی مواردی که برای 
سالمت بدن مضر هستند را ترک کنید. این موارد 
شامل مصرف دخانیات و الکل، نوشیدن نوشابه های 
گازدار و با قند باال، خوردن غذاهای پرچرب و 
پرکالری و کم تحرکی طوالنی مدت است. بنابراین 
سعی کنید حداقل روزی 30 دقیقه فعالیت بدنی 
از جمله پیاده روی با شدت متوسط داشته باشید. 
بخشی از مسیرهای روزمره را پیاده یا با دوچرخه 
بروید. با اقوام و دوستانتان به پارک بروید. روزهای 
تعطیل همراه دوستان و آشنایان کوهنوردی کنید یا 
ورزش های گروهی مثل فوتبال، والیبال و... انجام 
دهید. سعی کنید در هر وعده غذایی سبزیجات میل 

کنید و در طول روز حداقل 8 لیوان آب بنوشید.

یادتان باشد که...

•قبل از شروع هرگونه فعالیت 
مشورت  پزشکتان  با  بدنی 

کنید.
•مدت تمرین هوازی تان بیش 

از 30 دقیقه نشود. 
•قبل از شروع برنامه ورزشی، 

5 دقیقه دو نرم انجام دهید. 
•پیاده روی سریع برای شروع 

مناسب است. 
•هر وقت خواستید می توانید 

آب بنوشید. 
انند  م ایی  •ورزش ه
ه سواری، شنا،  رخ دوچ
پیاده روی و دو مناسب هستند. 

م ن تمرین 
در وضعیت شنا قرار بگیرید. یک زانو را به سمت شکمتان نزدیک کنید و به حالت اول برگردانید و بالفاصله زانوی بعدی را 
باال بیاورید. این تمرین باید به صورت متوالی و با سرعت نسبتا باال انجام شود. توجه داشته باشید دست و تنه ثابت باشند.

تمرین چهارم
صاف  تصویر  مشابه 
را  زانو  یک  و  بایستید 
باال بیاورید و سپس پایین 
ببرید. در همین حین، پای 
مخالف را باال بیاورید و 
بدون مکث و پیاپی زانوها 
را باال و پایین ببرید. تمرین 

را 10 ثانیه انجام دهید.

تمرین ششم
مانند تصویر روی ساعد  و پنجه پایتان قرار بگیرید. به انقباض همزمان عضالت شکم، کمر، باسن و حفظ تعادل 

حین انجام تمرین دقت کنید.

تمرین سوم
در حالت ایستاده، پاهایتان را 
جفت کنید و دست هایتان را 
کنار بدنتان قرار دهید. سپس 
دست هایتان را از طرفین به 
سمت باال ببرید و در همین 
حالت پاهایتان را نیز باز کنید. 
در مرحله آخر، پاهایتان را 
جمع کنید و دست ها را نیز 

به حالت اولیه برگردانید.

تمرین او
طوری بایستید که پاهایتان 
به اندازه  عرض شانه هایتان 
از هم فاصله داشته باشد 
و انگشتان پاهایتان روبه 
جلو باشند. حاال به آرامی 
به پایین بروید. توجه داشته 
پا  پنجه  از  زانوها  باشید 
به  دوباره  نروند.  جلوتر 
اولیه  حالت  به  آرامی 

برگردید.
تمرین دوم

مانند تصویر در وضعیت شنا قرار بگیرید. شکمتان را داخل ببرید و عضالت سرینی تان را منقب کنید. لگن را در 
وضعیت طبیعی نگه دارید و به آرامی با خم کردن آرنج به زمین نزدیک شوید و با باز کردن آرنج ها و انقباض عضالت 

سینه ای، بدنتان را به حالت اولیه برگردانید. اجازه ندهید سرتان به جلو متمایل شود. 

م ت دو م د م  ح
ی  ی شنا ارشناس ارش 

ی ا ا شی و  ور

شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت   



مراه دارد ولی ما  می و روانی  ا ج تی  ان س ندگی در دنيا مدرن برا ان
ت ا ج و روان،  ا سال مراق . يکی ا راه  ب روان و بدن خود باشي بايد موا
ا يوگاست. يوگا در عين حال كه به بدن ما كم می كند باع د  انجام حركت  
مين دلي است كه به آرامی و  ا منفی و به دست آوردن آرام می شود. به  انر 

تر در تمام دنياست.  ی در حال گ پيوست

ی یهایمن انر ارایکاه یو رک 
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سا کنید و را ا قدرت جن
یوگا با حرکاتی ساده و با حسی جنگجویانه که در شما ایجاد 
می کند، مقدار زیادی انرژی به شما می دهد و از استرستان می کاهد. 
یوگا حتی ممکن است به شما کمک کند در انجام تکالیف خود 
موفق تر باشید زیرا تمرکز افکارتان را آسان تر می کند.وقتی یوگا 
انجام می دهید حتما پاهایتان را برهنه روی یک تشک بگذارید، 
به این ترتیب شما لیز نمی خورید و به خودتان صدمه نمی زنید.
برای اینکه یک جنگجو شوید، یک قدم جلو بروید و زانوی 
جلوی خود را خم کنید. پای عقب خود را به زاویه 90 درجه 
تبدیل کنید. بازوهایتان را جلو و عقب بکشید، کف دست ها را 

پایین بیاورید و رو به جلو بروید.

مانند ی کوه راست بایستید
آیا شما شانه هایتان را در تمام طول روز در مدرسه قوزدار نگه 
می دارید؟ یوگا شما را از حالت نادرست بدن آگاه و به شما کمک 
می کند خود را از استرس و تنش های عصبی آزاد کنید. حرکت کوه 
را با پایین و عقب انداختن شانه هایتان شروع کنید. دست هایتان را 
در دو طرف بدنتان نگه دارید. استراحت کنید! حال کف دستانتان 
را به هم فشار دهید، مانند زمانی که می خواهید دعا کنید. دستانتان 
را به سمت آسمان بکشید. به آرامی به کمرتان قوس بدهید و 
به سمت باال نگاه کنید. حرکت کوه را با کشش شانه هایتان به 

پایین و عقب شروع کنید. 
بازوها را کنارتان قرار دهید  
و استراحت کنید! حاال دستان 
خود را به هم بزنید، انگار دعا 
می کنید. دستانتان را به سمت 
آسمان بچرخانید، کمی آرنج 
را پشت خود بچرخانید و به 
سمت باال بروید. این تمرین 
را هر زمانی که در حالت 
ایستاده هستید با پشتی کشیده 
و نفس های عمیق تکرار کنید.

ته  بدنتان را تقویت کنید رکت ت با 
حرکت تخته بدن شما را متعادل می کند. فرم بدن خود را طوری 
تنظیم کنید که با ماهیچه   های خود به سمت باال فشار بیاورید. 
این کار را با دستانتان که به اندازه شانه تان باز شده و با پاهایتان  
که صاف هستند، انجام دهید. اجازه ندهید شکمتان پایین بیاید. 
در حالی که این فرم را حفظ می کنید، عضالت شکم، پشت و 
عضالت باالیی رانتان را منبسط کنید و تا 30 ثانیه این کار را 
ادامه دهید. سعی کنید این حرکت را تا 60 ثانیه و بعد از آن 
تا 90 ثانیه و حتی تا 2 دقیقه ادامه دهید. سخت تر از آن است 

که به نظر می رسد!
توجه داشته باشيد: در صورتی که این حرکت را به درستی 
انجام دهید بدن شما به شکل یک تخته صاف دیده خواهدشد. 

ری نف عمیقی بکشید رکت ک با 
یوگا باعث می شود عضالتی که به آنها فکر نمی کنید، کشیده 
شوند. حرکت کبری قفسه سینه شما را باز می کند تا بتوانید 
با ریه هایتان هوای بیشتری جذب کنید. نفس عمیق می تواند 

موجب کسب آرامشتان شود.  
برای انجام حرکت کبری، صورت رو به پایین و پاها راست 
باشد. ران پاهایتان را روی زمین قرار دهید و قفسه سینه را به 
سمت باال ببرید. دستانتان را در راستای شانه هایتان قرار دهید 
و شانه ها را با آرامش رها کنید )شل کنید( به صورتی که باالتر 
از گوش هایتان نباشند. اگر می توانید بازوهای خود را صاف 
کنید، اما توجه داشته باشید همیشه ران هایتان روی زمین باشد. 
شما برنده جایزه شدید؛ کمر و ستون فقرات قوی تری دارید. 

شی آرام کنید رکت چر ابتان را با  اع
روی زمین بنشینید. دو پایتان را مستقیم به جلو بیاورید. 
پای راستتان را روی ران چپتان قرار دهید، در حالی که 
پاها هر دو روی زمین باشند. به آرامی پای دیگرتان را 
بچرخانید تا اینکه پایتان به رانتان برسد. دست راستتان 
را پشت کمرتان روی زمین و آرنج چپتان را روی زانو 
قرار دهید. بلند شوید و بازدم خود را بیرون دهید. سر 
خود را به آرامی به سمت راست بچرخانید و این حرکت 

را با طرف چ بدنتان تکرار کنید. 

یه شما را تقویت   یوگا رو
می کند

کالس های یوگا همیشه با دست در 
 Namaste موقعیت دعا و کلمه
na-ma-stay پایان می یابد و نشان 
می دهد که شما برای زندگی و دنیای 
خود احساس خوبی دارید. بخش 
ذهنی یوگا افکار شما را آرام می کند، در 
حالی که حرکات بدن شما را تقویت 
می کند. این روال یوگا را امتحان کنید 
و هر زمان احساس استرس و نیاز به 
آرامش و کسب انرژی داشتید، یک 

یا دو حرکت را انجام دهید. 

الت جنین آرام  در 
کس کنید

احساس  بخواهید  که  زمان  هر 
آرامش و کنید، سعی کنید به شکل 
جنین برسید. زانو را با انگشتان 
روی  و  بگذارید  زمین  روی  پا 
بنشینید. زانوهای خود  پاشنه تان 
را در فاصله اطراف ران حرکت 
دهید. قسمت باالیی بدنتان را با 
کشیده  حالت  در  که  بازوهایتان 
جلوی شما قرار دارند، باال بکشید. 
پیشانی تان را روی زمین بگذارید 

و عمیقا نفس بکشید.

یوگا به شما یاد می دهد که نف بکشید
شما به طور طبیعی نفس می کشید، درست است؟ یوگا 
نفس شما را عمیق تر می کند و می تواند به شما انرژی 
آرامش بخش )مثبت( بدهد. سعی کنید نفستان را منظم 
کنید، صدایی شبیه صدای امواج اقیانوسی می شنوید. برای 
آماده شدن صاف بنشینید و نفس بکشید. ابتدا شکم و 
سپس سینه و بدن خود را پر از هوا احساس کنید. به 
آرامی و به صورت کامل بازدم خود را بیرون دهید. با بینی 
هوا را داخل بکشید و با دهانتان آن را بیرون بدهید. سعی 
کنید با صدای »ها« این کار را انجام دهید. آیا می توانید 
صدای خود را زمانی که دهان خود را بسته اید و با بینی 

نفس می کشید، بشنوید؟

ل از آزمون یوگا ق
چند حرکت سریع یوگا ممکن است به شما کمک کند 
تا در زمان آزمون آرامش داشته باشید و تمرکز کنید. 
هیچ کس نباید بداند! فقط شانه هایتان را باال ببرید و آنها 
را عقب بچرخانید. حرکت چرخشی شانه را تغییر دهید 
و این حرکت را به سمت جلو انجام دهید. به آرامی 
سرتان را به سمت یک شانه بچرخانید، سپس یکی دیگر 

تا عضالت گردنتان را تقویت کنید.
 برای تمرکز خم شوید: در صندلی خود با سرتان به 
جلو خم شوید و بازوهایتان را آزاد بگذارید. می توانید 
وانمود کنید یک مداد گم کرده اید. نفس عمیق بکشید. 

ی رسیدن به باال مهم است رکات م در 
پای جلویتان را راست و لگنتان را خم کنید. دستتان را روی 
سینه تان قرار دهید. حاال دست دیگرتان را به باال برسانید و به 
آرامی سرتان را طوری بچرخانید که با چشمانتان به دستتان 
نگاه کنید. شما در پاها و لگن خود احساس کشیدگی خواهید 
کرد. این مثلث را در جهت مخالف تکرار کنید تا عملیات 

کششی روی پای دیگرتان هم انجام شود.
وقتی تمرین جدیدی شروع می کنید، به آرامی حرکت کنید. 
حرکات ناگهانی انجام ندهید، یوگا نباید به شما صدمه بزند.

رکت گربه ای آرام کس کنید با 
اگر کمر شما به دلیل قوز کردن پشت صفحه نمایشگر یا 
حمل یک کوله سنگین درد می کند، با یک قوس در کمر 
خود مانند کاری که گربه ها می کنند می توانید دردهایتان را 
تسکین دهید. برای انجام این حرکت در حالی که کمرتان 
کامال صاف است کف دست ها و زانوهایتان را روی زمین 
قرار دهید. نفس عمیقی بکشید و برای دفع استرس منظم 
نفس بکشید. کمرتان را باال ببرید )قوس دهید(. شما مانند 
پایین  اینکه سرتان را  یک گربه شگفت انگیز هستید، مگر 

بیاورید. این حرکت را چند بار تکرار کنید. 

یدا کنید تی  الت در ود را در  تعاد 
یوگا باعث می شود خود را خوشحال، آرام و با اعتمادبه نفس 
احساس کنید. حرکت درختی تمرینی است که به شما کمک 
می کند استرس های خود را کنار بگذارید و این حرکت 
موجب افزایش تمرکز ذهنی و فیزیکی شما می شود. با پاهای 
خود به زمین ریشه بزنید و به آرامی یک پا را بلند کنید. 
آن را روی ماهیچه ساق یا ماهیچه ران )نه زانو( بگذارید. 
دست هایتان را از موقعیت دعا به راست و باالتر از شانه تان 
ببرید. درختان با تابش خورشید رشد می کنند بنابراین شما 
هم با این تمرین قوی تر خواهید شد. همین تمرین را با 

پای دیگرتان تکرار کنید.

ود مانند ی س کش بدهید به بدن 
می کشد،  را  پاهای شما  حرکت کششی سگ وار عضالت 
بازوهایتان را مقاوم می کند و کاری می کند که انعطاف پذیری 
بیشتری داشته باشید. همان طور که حرکت گربه ای را شروع 
کردید، کف دست ها و زانوهایتان را روی زمین قرار دهید. 
دست هایتان را جلو ببرید و بین انگشتانتان فاصله بیندازید. 
انگشتانتان را جلو ببرید و زانوهایتان را از زمین جدا کنید تا 
بدنتان شکل عدد 7 به خود بگیرد. پاهایتان باید کمی زاویه 
داشته باشد. زانوهایتان به تشکیل این منحنی کمک می کند. یک 

تشک یوگا به شما کمک می کند که پایدارتر بمانید. 

ر شماره ششصدونود ونه   بیست ودو دی نودوهفت2 



ی ان  اها ا ان  رو هوای کر ا

گیاهی  گلدانی  سرخس 
واقعا  آیا  اما  زیباست، 
هوای  کیفیت  می تواند 
خانه شما را بهبود بخشد؟ 
بررسی ها به وسیله موسسات معتبر بیانگر آن 

است که پاسخ این سوال مثبت است.
همان طور که می دانید گیاهان از طریق منافذ 
سطح برگ هایشان دی اکسیدکربن را جذب 
می کنند. این جذب گازها برای انجام فتوستنز 
انجام می گیرد، روندی که در آن گیاهان انرژی 
نور خورشید و دی اکسیدکربن را به انرژی 
شیمیایی تبدیل می کنند که باعث رشد آنها 
می شود اما دانشمندانی که توانایی پاک سازی 
بررسی  را  خانگی  گیاهان  به وسیله  هوا 
می کنند، دریافته اند این گیاهان بسیاری از 
را  بر دی اکسیدکربن  دیگر عالوه  گازهای 
جذب می کنند، ازجمله فهرستی طوالنی از 
»ترکیبات آلی فرار« یا VOC، ازجمله این 

ترکیبات آلی فرار می توان به بنزن )که در 
برخی پالستیک ها، پارچه ها، حشره کش ها و 
دود سیگار یافت می شود( و فرمالدئید )که 
در برخی از مواد آرایشی، مواد ظرفشویی، 
نرم کننده های پارچه و پاک کننده های فرش 
آلی  ترکیبات  این  اشاره کرد.  دارد(  وجود 
فرار و سایر آالینده های هوای درون خانه 
مانند ازون با بیماری حاد بسیاری از جمله 
آسم و تهوع و نیز بیماری های مزمنی مانند 
سرطان و بیماری های تنفسی ارتباط دارند.
توانایی یک گیاه خانگی برای زدودن این 
ترکیبات زیانبار از هوا نمونه ای از »گیاه پاالیی« 
است و به معنای استفاده از گیاهان چه داخل 
خانه و چه خارج خانه برای رفع آلودگی 

هوا، خاک یا آب است.
گازها  این  کردن  با جذب  گیاهان خانگی 
از طریق برگ ها و ریشه هایشان آالینده را 
که  میکروارگانیسم هایی  این  می کنند.  پاک 

در خاک گیاهان گلدانی زندگی می کنند نیز 
نقشی اساسی در خنثی کردن  ترکیبات آلی 

فرار و سایر آالینده ها دارند.
با اینکه اغلب گیاهان برگ دار هوای درون 
خانه را پاک می کنند، دانشمندان دریافته اند 
برخی آنها بیشترین توانایی پاک کنندگی را 
دارند، ازجمله سرخس سلطنتی ژاپنی، گل 
عنکبوتی، سرخس بوستون، گیاه »شیرینی 
بنفش«، گزنه انگلیسی، نخل اریکا، پتوس 
طالیی، آلوئه ورا، گیاه مار )یا زبان مادرزن( 

و اسپاتی فیلوم.
انی که در فهرست گیاهان  اه ب گی ل اغ
پاک کننده هوا قرار می گیرند در محیط های 
گرمسیری یا نیمه گرمسیری تکامل  یافته اند. 
این گیاهان به دلیل توانایی شان برای رشد 
کردن در نور کم آفتاب، دارای ترکیب برگی 
هستند که به آنها اجازه فتوسنتز در نور کم 

درون خانه را می دهد.

ی کو ی ن  ع

من ريو مانند آس شود. ا م ، سرطان ريه و بيمار  ا ريو ايی مانند عفونت  وا درون خانه می تواند باع ايجاد يا تشديد بيمار  كيفيت بد 
ر بيشتر قرار دارند. تند در معر خ ا ريو  راد كه ا ق دچار بيمار   ا

وا درون خانه می توان به اين موارد اشاره كرد: ينده  جمله عوام آ  ا

ايی ا خانه را به عنوان  ب 
ار  قه عار ا دود سي من

اعالم كنيد.

ی  اريد ك رگ ن
ار بکشد. درون خانه سي

ار  يد برا سي وا ا ب ار   ا سي
كشيدن بيرون بروند.

اريد و ا  باله را ب يد، در س  ا مانده را دور بري ا
ا استفاده كنيد. ا سمی برا كنترل حشراتی مانند سوس  طعمه 

يرا اين كار به  اندن چوب درون خانه خوددار كنيد  ا سو
ايد. وا درون خانه می ا آلودگی 

ا برا  وكننده  ا بودار يا خوش ا استفاده ا شم 
پوشاندن بو بد درون خانه خوددار كنيد. به جا 

رديد و آن را  ال منشا اين بو بد ب اين كار  دن
ه خانه را تهويه كنيد. وا تا برطر كنيد و بعد با 

ا مواد پاک كننده ا استفاده كنيد كه كمتر 
سمی باشند.

ار  رناک را درون خانه ان مواد شيميايی خ
نکنيد.

ار ادود سي ا و قار  ی ك  وساي خان
ا مانند  دود
اجاق گا يا 

شومينه كه تهويه 
ی ندارند. مناس

و  دود اگ
ا،  ماشين 

ا  موتورسيکلت 
ا كه  ن  يا چمن 

ممکن است درون 
خانه راه يابند.

مواد شيميايی 
ی خان

ه  رن كردن تا
خانه

استفاده اخير ا 
مواد حشره ك

ا  باله 
باقی مانده درون 
خانه يا گارا 

پيوسته

انه عوامل آالینده هوای درون 

انه ا کردن هوای درون  یه هایی برای  تو

ير  ان رطوبت خانه بايد  ا مي برا جلوگير ا رشد ك 
50 درصد باشد.

دا  ا رطوبت  اه  ست بايد ا دست اگر رطوبت درون خانه با
وع استفاده كرد. يا تهويه م

Li
ve

Sc
ie

nc
e :

بع
من

آمونیا

ا شيشه، در پاک كننده 
، نم بودار پولي ك

ا شيميايی و كود
ت می شود. يا

ین زای

 ، در صناي چا
 ، ستي سا

ار و  ،دود سي چرم سا
ا  ا خروجی ماشين  گا

ت می شود. يا

ن بن

 ، برا ساختن پالستي
ا مصنوعی،  ر ي ا،  ين  ر
ا،مواد  گريس، رن كننده 

ا  ت ك  پاک كننده،آ
نين  م به كار می رود. 
ا  ار، گا در دود سي
ب،  خروجی ماشين، چ
لمان  رن و پولي م

ت می شود. يا

ید فرمالد

 ، ا كا ه  در كي
ا مومی، دستمال  كا
 ، ، حوله كا كا

وپان،  دستمال سفره،ن
پلی وود(  يه ا چند پن 

ا مصنوعی  و پارچه 
ت می شود. يا

ن رواتی تتراک

ر پرينتر، در جو
ن  ، رو ک الک ا،  رن 
ا  ا و رن بر ب  جال، چ

ت می شود. يا

ن رواتی تری ک
عال تما كوتاه مد با اين ماده شام 
ی، سرگيجه، سردرد، تهوع و  ت ي بران

ما. ال خواب آلودگی و ا استفرا و به دن

ن ی ین یا گ زای
عال تما كوتاه مد با اين ماده شام تحري 

ان و گلو، سرگيجه، سردرد، اختالل احوال،  د
ما د و ا ی، آسيب به كليه و ك مشکال قل

آمونیا
عال تما كوتاه مد با اين ماده شام تحري 

ه و گلودرد است. اطی، سر م

تیا ا
ی سمی  ا و ساير حيوانا خان ا، س  ان برا گربه  برخی ا گيا
ان به خانه  ی داريد، پي ا آوردن اين گيا تند. اگر حيوان خان

سميت شان را برا حيوانا بررسی كنيد.

ید فرمالد
عال تما كوتاه مد با اين ماده شام 

ان و گلو و در موارد شديد  تحري بينی، د
ا تورم حنجره و ريه 

ن بن
عال تما كوتاه مد با اين ماده شام 
ا،خواب آلودگی، سرگيجه،  تحري چش 

اي سرعت ضربان قلب، سردرد، اختالل  ا
. وشيار حوا و در موارد ا دست دادن 

یط های دربسته آالینده های هوای م

فیه کننده هوا گیاهان ت

ل ققنو ن سر 
بر شمشیری

یترتا سر آب وتی گیاه عنک ونما آگ

آنتوریوم 
آندرانوم

فیکو 
امین بن

ل مردا ن تو لیریو

یتا یربراا ل را ن دراسنای
باللی

سانسوریا
)زبان مادرزن(

ومگل داوودی اتی فی دراسنای اس
رچمی

عنوان 
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1.وقتی نگران می شوم احساس می کنم من تنها کسی 
هستم که در زندگی مشکل دارد.

2.نگران شدن درباره مسائل کم اهمیت فکر من را 
از مشکالت حساس تر که نمی خواهم به آنها فکر 

کنم، دور می کند.
3. اگر احساس نگرانی کنم راهی پیدا می کنم که 

حالم بهتر شود.
4. من نگرانم چون من با نگرانی خو گرفته ام.

5. من نگرانم چون یاد گرفته ام همیشه انتظار بدترین 
چیزها را داشته باشم.

آن  نگران  قبال  اگر  می افتد،  بدی  اتفاق  وقتی   .6
نشده باشم، احساس گناه می کنم.

همیشه می خواهم از همه دنیا محافظت کنم. .7
8. نگرانی من باعث می شود برای انجام کارها راه 

بهتری پیدا کنم.
9.نگرانی باعث می شود  از خودم بیشتر محافظت کنم.

1. اگر من نگران نشده باشم و اتفاق بدی بیفتد، 
فکر می کنم تقصیر من است.

11. من همیشه به گذشته فکر می کنم تا از اشتباهاتم 
درس بگیرم.

12. وقتی دلواپس می شوم، فکر می کنم زندگی برای 
دیگران ساده تر از من است.

زندگی ام  روی  بیشتری  کنترل  می کنم  سعی   .13
داشته باشم.

بدی  اتفاق  اگر  که  این هستم  نگران  همیشه   .14
بیفتد نمی توانم از عهده آن بربیایم.

اجتناب کردن از ناامیدی من را نگران می کند. .15
16. وقتی نگران می شوم به خودم می گویم باید برای 

هر موردی راه حلی وجود داشته باشد.
17. نگرانی درباره موضوعات پیش پا افتاده باعث 

می شود به مسائل مهم تر فکر نکنم. 
بد  اتفاقات  می توانم جلوی  باشم  نگران  اگر  .18

را بگیرم.
19. با وجود اینکه می دانم این فکرم اشتباه است، باز 
هم فکر می کنم من می توانم جلوی رخداد اتفاقات 

بد را بگیرم.
بتوانم  اینکه  باشم شانس  دلواپس  کمتر  اگر   .2

راه حلی برای مشکلم پیدا کنم کمتر می شود.

برابر ش و  راد در  ا د  ير نشان می د سوا 
ا  ت به رويداد ندگی يا عدم اطمينان ن ا  ترديد
ی  فا ط جدول نمره د ند. ل ونه واكنشی برو می د چ
يد كه  ر سوال نمره ا را بد كر شد به  كه در با 

دي تر است. صيتی شما ن گی ش به وي

21. تردید و دودلی باعث می شود نتوانم نظر قاطعی 
داشته باشم.

22. دمدمی بودن یک فرد به معنای این است که او 
آدم بی نظمی است.

23. تردید و دودلی زندگی را غیرقابل تحمل می کند.
24. اصال منصفانه نیست که در زندگی هیچ تضمینی 

وجود ندارد.
25. فکرم راحت نیست، اگر ندانم فردا قرار است 

چه اتفاقی بیفتد.
26. تردید و دودلی من را مضطرب و ناراحت می کند.
27. اتفاقات پیش بینی نشده به شدت من را ناراحت 

می کند.
وقتی همه اطالعاتی را که الزم دارم به دست  .28

نمی آورم، فکرم به شدت ناراحت می شود.
ن بودن باعث می شود نتیجه اتفاقات را از قبل  29.نامطم
پیش بینی کرده و خودم را برای رویارویی با آنها آماده کنم.
همیشه آدم باید یک قدم جلوتر از خودش را ببیند  .3

تا غافلگیر نشود.
حتی یک پیشامد پیش بینی نشده کوچک می تواند  .31
همه چیز را خراب کند، حتی اگر بهترین برنامه ریزی 

را کرده باشم.
32. وقتی زمان آن می رسد که کاری را انجام بدهم 

شک و دودلی باعث می شود کامال فلج شوم.
عدم اطمینان و دودلی باعث شده در هیچ کاری  .33

عالی نباشم.
34. وقتی درباره چیزی دودل می شوم نمی توانم قدم 

پیش بگذارم.
35. وقتی درباره چیزی دودل می شوم نمی توانم عملکرد 

خوبی داشته باشم.
هیچ کس مثل من نیست، همه می دانند که در  .36

زندگی شان چکار می کنند.
تردید و دودلی باعث شده آدم آسیب پذیر،  .37

ا اين است كه به ما كم  ت  د ا انجام اين گروه ا ت
ندگی رضايتمند و موثر ميشود  ت به عواملی كه مان  كند ن
صصان  ت توس مت . اين ت ی و درک بهتر پيدا كني آگا
و  موان  تا  شده  طر  آمريکا   UCLA اه  دانش روان شناسی 
تي بهتر نمايان كند.  ندگی با آن مواجه  مشکالتی را كه در 
مون  . در آ رانی را تجربه كرده اي ايی ن مان  ر ي ا ما در 
ر شده است. برا  اط با اين موضوع م تی در ارت ير سوا
فا  ايی تعيين شده، ل ير نمره  ا احتمالی ط جدول  پاس 
صيت  اب كنيد كه ش ی را انت ر سوال پاس العه  پس ا م
ر پاس  س نمره مربوط به  شما را بهتر توصي می كند. س

را كنار سوال مربوط يادداشت كنيد.

وه نمره دهی ن
کامال خصوصیت من است. 5

خیلی به خصوصیت من نزدیک است. 4
تا حدودی به خصوصیت من نزدیک است. 3
خیلی کم به خصوصیت من نزدیک است. 2

ابدا خصوصیت من نیست. 1

نتیجه کارها روی  این است که  از اصول علم روان شناسی  یکی 
رفتار ما تاثیر می گذارد. اگر ما کاری را انجام بدهیم که باعث شود 
حس خوبی پیدا کنیم، احتمال دارد در آینده هم مایل باشیم آن 
کار را دوباره تکرار کنیم. در مقابل هم اگر کاری را انجام بدهیم 
که در ما حس ناخوشایندی را زنده کند، به احتمال زیاد در آینده 
سعی خواهیم کرد دیگر آن اشتباه را مرتکب نشویم. این اصول 
همان طور که روشن است درک مساله نگرانی را مشکل می کند. 
نگرانی باعث می شود ما حس بدی داشته باشیم. پس چگونه است 
که برخی افراد همیشه نگرانند؟ به نظر می رسد احساس ناخوشایند 
نگرانی آنقدر نیرومند نیست که بتواند فرد را از نگران شدن بازدارد. 
متخصصان دانشگاهی در کانادا سعی کردند برای این سوال پاسخ 
مناسبی پیدا کنند.آنها آزمون های خود را بر پایه مشاهدات بالینی 
که دیگر متخصصان درباره افراد نگران گزارش کرده بودند، قرار 
دادند. در این مشاهدات این مساله مورد بررسی قرار گرفته بود 
که با وجود اینکه این افراد می دانند نگرانی آنها درنهایت پو و 
بی فایده است، چه عاملی باعث می شود  آنها باور داشته باشند که 
نگرانی آنها جلوی رخداد وقایع ناراحت کننده را خواهد گرفت؟ 
و  نگران  افراد  می بینیم  آزمون  سواالت  بعضی  در  که  همان طور 
قبل  از  آنها  بیاید و  ناراحت کننده ای پیش  اگر رویداد  دلشوره ای 
درباره آن احساس نگرانی نکرده باشند پیش خود احساس گناه 
می کنند و خود را مقصر آن رویداد می دانند. هر چند آنها به خوبی 
می دانند این فکر کامال غیرمنطقی است، خود را در برابر پیشامد 
ناگوار مقصر می دانند.افراد نگران نمی خواهند حواس خود را به 
مواردی معطوف کنند که موجب آزارشان می شود. به عنوان مثال 
تمام نگرانی یک دانشجو ممکن است این باشد که آیا می تواند 
مقاله ای را که استاد خواسته آماده کند؟ در حالی که باید نگرانی 
عمده او این باشد که آیا موفق می شود کل دوره تحصیلی را به 
پایان برساند؟ آدم های نگران به طور غریبی وقتی که نگران مسائل 
کوچک و پیش پا افتاده می شوند بیشتر احساس راحتی می کنند 

زیرا باعث می شود دیگر به مشکالت بزرگ تر خود فکر نکنند.
به  افراد نگران معموال آدم های بسیار هوشیاری هستند و نسبت 

جزیی ترین رویداد منفی که قرار است اتفاق بیفتد حساس هستند. 
»استیون« بیماری است که نگرانی مزمن دارد و همیشه موضوعی 
برای دلشوره دارد، مثال اگر یک روز صبح در محل کار رئیسش 
در جواب صبح  بخیر او با شور و عالقه معمول خود جواب او 
او  کار  از  رئیس  می کند حتما  فکر  پیش خود  فورا  او  ندهد،  را 
ناراضی است یا اگر نامزد او جواب تلفن او را ندهد پیش خود 
با وی به هم بزند.  نامزدی را  فکر می کند حتما او تصمیم دارد 
اتفاق  یک  منتظر  همواره  و  می دهد  رنج  را  مدام خود  »استیون« 
بد و ناراحت کننده است. افرادی که خصوصیت شخصیتی مانند 
»استیون« دارند حتی رویدادها و  برخوردهای طبیعی، مانند صبح  
بخیر گفتن رئیس اداره را همیشه یک تهدید محسوب می کنند.
افراد نگران همیشه با خود دارند پایین بودن  مشکل دیگری که 
آستانه تحمل آنها نسبت به موضوعاتی است که به آن تردید دارند 
ن نیستند. بنابراین آنها برای تصمیم گیری با مشکل  یا از آن مطم
زیادی مواجه می شوند. این افراد معموال برای مشکلی که وجود 
ندارد اضطراب زیادی را تحمل می کنند. خانمی  را می شناسم که 
دائم نگران حقوق بازنشستگی خود است. با وجود اینکه هنوز 15 
سال تا زمان بازنشستگی او باقی مانده، دائم نگران است که آیا با 
حقوق بازنشستگی می تواند زندگی خود را اداره کند؟ نگرانی او 
بی مورد است زیرا با توجه به برنامه بازنشستگی که سازمان متبوع 
او دارد و پایه حقوقی او، حقوقی که در زمان بازنشستگی به او 
تعلق خواهد گرفت آنقدر زیاد است که خواهد توانست زندگی 
راحتی داشته باشد اما او اجازه می دهد بی ثباتی و غیرقابل اطمینان 

بودن که ذات اقتصاد است موجب نگرانی و دلشورگی او شود.
است  کنیم الزم  تحلیل  را  آزمون خود  نتیجه  بتوانیم  اینکه  برای 
بدانیم نسبت به دیگران چه امتیازی گرفته ایم. فرض کنید در یک 
آزمون ورودی یک آموزشگاه شرکت می کنید. نتیجه آزمون شما 
عددی است اما نمی دانید این نمره ای که شما گرفته اید به معنای 
قبولی در آزمون است یا نه. برای فهمیدن آن شما باید نمره خود 
این  کنید. در  مقایسه  آزمون  نمره دیگر شرکت کنندگان در  با  را 
آزمون هم متخصصان سواالت این آزمون را در اختیار گروهی از 
دانشجویان قرار داده اند. نتایج به دست آمده از آنها نشان می دهد 
باالترین امتیاز در 20 سوال اول 37 و در گروه دوم سواالت 55 

بوده است. حال اگر جمع نمرات شما در هر دو گروه سواالت 
دلیل  به  شما  که  است  این  نشانگر  است  امتیازات  این  از  باالتر 
داشتن احساس نگرانی رنج زیادی می برید و فرد نگرانی هستید. 
اما برای حل مشکل خود چکار می توانید بکنید؟ معموال افرادی 
موضوعات  به  نسبت  تحمل  بخش  در  می شوند  نگران  زیاد  که 
ن و تردید و دودلی هم باالترین امتیاز را می گیرند. تغییر  نامطم
دادن افکار انسان ها کار بسیار سختی است اما اگر بتوانیم میزان 
تحمل افراد را نسبت به تردید و دودلی باالتر ببریم شاید از میزان 
نگرانی آنها بکاهیم. مثل همیشه اولین قدم این است که دشمن 
خود را بشناسیم. روی یک کاغذ مواردی را که برای یک موقعیت 
ن یا تردید و دودلی افسوس خورده اید، یادداشت کنید. بهتر  نامطم
است آن را در دفتر یادداشت روزانه خود ثبت کنید. آن گاه با فکر 
کردن راجع به هریک از آنها قدم به قدم افکار خود را تغییر خواهید 
داد. شما باید به این نقطه برسید که همه این موارد باورهای غلطی 
هستند و اگر رسیدن به این نقطه ابتدا مشکل به نظر می رسد حداقل 
باید باور کنید بهترین راه برای نگاه کردن به زندگی داشتن تردید 
و دودلی نیست.تک تک موارد را با صدای بلند بخوانید، گویی که 
برای خودتان سخنرانی اجرا می کنید و در عین حال به عبارات 
مثبت و مفیدی فکر کنید که باید جایگزین عبارات منفی کنید. به 
عنوان مثال عبارتی که در سوال 23 بیان شده این است که: »تردید 
و دودلی زندگی را غیرقابل تحمل می کند.« حال جمله را به این 

را  زندگی  دودلی  و  »تردید  کنید:  بیان  صورت 
هیجان انگیز می کند« و این جمله را مرتب با 

صدای بلند تکرار کنید یا در مورد عبارت 
سوال 33 که این گونه بیان شده: »دودلی 

باعث شده در هیچ کاری عالی نباشم« 
عبارت  این  با  را  آن  می توانید 
»همه  کنید:  جایگزین  منطقی تر 
رهبران دنیا باید درباره مواردی 
به  نسبت  کنند که  تصمیم گیری 
دوباره  دارند.«  تردید  آنها  نتیجه 

این عبارت را با صدای بلند تکرار 
هم  باز  است.  همین  زندگی  کنید. 

تکرار می کنم که من ادعا نمی کنم تغییر دادن افکار 
نسبت به ابهامات زندگی کار راحتی است اما با تالش 

صبورانه موفق خواهید شد نگاه خود و احساس خودتان را 
نسبت به زندگی تغییر دهید. به خاطر داشته باشید که شما 
مجبور نیستید عاشق ابهامات باشید تا بتوانید با آنها کنار بیایید.

قدم دوم این است که بررسی کنید کدام یک از مشکالت زندگی 
شما ارزش این همه نگرانی را دارد. به یاد داشته باشید آدم های 
نگران حتی پیش از اینکه مشکلی پیش بیاید نگران آن می شوند. 
مانند کارمند داستان ما که از لحن صبح بخیر گفتن رئیسش نگران 
از دست دادن شغل خود شد. از آنجایی که ممکن است برای شما 
بی طرف بودن نسبت به مشکالتتان کار دشواری باشد بهتر است 
که مشکالتتان را با یک دوست مورد اعتماد در میان بگذارید. با 
دوستتان مواردی را که موجب نگرانی شما شده مطرح کنید و 
نصیحت و توصیه های او را گوش کنید تا ببینید نگرانی شما تا چه 
حد منطقی و معقول است.قدم سوم این است که برای مشکالتی 
نگرانی  کنید.  پیدا  منطقی  راه حل  شده  شما  نگرانی  موجب  که 
می تواند جایگزین حتی افکار آزاردهنده بشود. شاید به نظر عجیب 
برسد اما بسیاری از افراد نگران به جای اینکه درباره مشکل خود 
فکر کنند، فقط نگران می شوند و این را راه آسان تری برای برون رفت 
از مشکل می بینند، مثال دانشجویی که نگران امتحان پایان ترم خود 
است برایش راحت تر است که به جای اینکه شروع به مطالعه و 
امتحان  نگران  فقط  بکند،  امتحان  برای  کردن خود  آماده 
باشد یا خانمی  را در نظر بگیرید که نگران این است 
یا  باشد  نداشته  دوست  را  او  دیگر  همسرش 
راحت تر  او  برای  او جدا شود،  از  بخواهد 
تغییری در رفتار  اینکه  به جای  است که 
و  باشد  مهربان تر  مثال  بدهد،  خود 
داشته  با همسرش  بهتری  برخوردهای 
است  ممکن  باشد.  نگران  فقط  باشد، 
مشکلی که شما را نگران کرده هم مهم 
و هم واقعی باشد اما نکته کلیدی این 
راه حلی  نگرانی،  به جای  باید  که  است 

برای مشکل خود پیدا کنید. 

ی تیوفر یهای یوی یوارزیا نا و  زمو

مواره بيشتر مايلي كه بداني مردم چه بيمار ا دارند  يار ا ما  روان شناسان و ب
يی ا  يار با تند و دلي آن  اين است كه درصد ب تا اينکه چقدر سالمت 
تند. شايد نيمی ا ما حداق ي بار تجربه يکی  ا دچار اختال روانی  ان  ان
. وجود اين اختال مان  راب را داشته اي ردگی يا اض ا اين اختال مانند ا
ندگی باكيفيتی داشته باشد بنابراين تال برا درمان و كنترل اين بيماريها يکی ا  رد  می شود كه 
تل روانی انجام  ي اختال م ا تش صصان روان شناسی است. يکی ا راه  دا مه مت ا

ا روان شناسی است. ت  ت

ی ا اخ  س

وا ها

و جم بندی امتیازات ن

لی داد ها  ت

را  زندگی  دودلی  و  »تردید  کنید:  بیان  صورت 
کند« و این جمله را مرتب با 

صدای بلند تکرار کنید یا در مورد عبارت 
گونه بیان شده: »دودلی 

باعث شده در هیچ کاری عالی نباشم« 
عبارت  این  با  را  آن  توانید 
»همه  کنید:  جایگزین  تر 
رهبران دنیا باید درباره مواردی 
به  نسبت  کنند که  گیری 
دوباره  دارند.«  تردید  آنها  نتیجه 

این عبارت را با صدای بلند تکرار 
هم  باز  است.  همین  زندگی  کنید. 

امتحان  نگران  فقط  بکند،  امتحان  برای  کردن خود  آماده 
باشد یا خانمی 

یا  باشد  نداشته  دوست  را  او  دیگر  همسرش 
او راحت برای  او جدا شود،  از  بخواهد 

تغییری در رفتار  اینکه  به جای  است که 

برای مشکل خود پیدا کنید.
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شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفتآ 

غمگین و ناراحتی باشم.
38. همیشه دلم می خواهد بدانم آینده برای من چه در آستینش دارد.

از اینکه غافلگیر بشوم، متنفرم. .39
کوچک ترین تردیدی باعث می شود به کارم ادامه ندهم. .4

من باید بتوانم همه چیز را از قبل مرتب کنم. .41
دودل بودن به این معناست که من اعتماد ندارم. .42

43. به نظر من این منصفانه نیست که دیگران درباره آینده 
ن باشند. خودشان مطم

تردید و دودلی باعث شده خوب نخوابم. .44
ن است دوری کنم. 45.من باید از شرایطی که نامطم
به شدت  را  من  زندگی  در  مبهم  موارد   .46

مضطرب می کند.
47. نمی توانم تحمل کنم که آینده ام نامعلوم باشد.

نمره هایی را که به سواالت داده اید جمع ببندید. در این آزمون 
شما دو معدل خواهید داشت. عدد معدل اول پس از جمع 
بستن نمرات 20 سوال اول به دست می آید که نشانگر میزان 

نگران بودن شماست و عدد دوم حاصل جمع نمره هایی است 
که به سواالت 21 تا 47 داده اید. این عدد نشانگر میزان تحمل شما 

ن و شک و دودلی است. نسبت به شرایط نامطم



 ر  روزم ا  ی و یا جما ن ب منا
تار وروزر  زین

اعی ن ای  جوا ی ا ورزازز تارو روزر ا ا

 ، عش با  ته  آمي ه ا  حر
حمت... اين شايد  قداست و 
ساده ترين تعريفی باشد كه 
ر  بتوان برا پرستار در ن
مواره  ايی كه  مان  ت.  گر
ته و  التيام درد بيمار را بر آساي خود برتر دان
ت و رسيدگی بر بيماران را پيشه  بی دري مراق
ان  خود ساخته اند. پرستاران را بی ش بايد رشت
مواره در طول تاري و  ت كه  بی ادعايی دان
ايی  ي ، رسالت خود را به  ت ترين شراي در س
نشان داده اند.  گرچه قدردانی از زحمات چنین 
مهربانانی را در حوزه بهداشت و سالمت جامعه 
نمی توان به یک روز و یک مناسبت اختصاص 
داد، انتخاب روز پرستار همزمان با سالروز میالد 
بانوی قهرمان کربال و پرچمدار نهضت حسینی، 
حضرت زینب کبری )س(، گواه ارزش واالی 
پرستاران است اما علت این نامگذاری را تنها 
نمی توان پرستاری ظاهری حضرت زینب )س( 
از حضرت زین العابدین )ع( و دیگر مصیبت زدگان 
کربال دانست، بلکه این بانوی بزرگ در واقع 
رسالت نگهداری از قیام حسینی را نیز برعهده 
داشت که تا امروز و همیشه تاریخ شکوهمند و 

عظیم خواهد بود.
 

رفه ای به قدمت تاری رستاری 
و  پزشکی  با  رابطه  در  نوشته ها  قدیمی ترین 
بایلیان  و  باستان  به شرق  درمانی  مراقبت های 
برمی گردد. گرچه مفهوم بیماری در آن دوران 
متفاوت با امروز بود، مانع از تعهد و احساس 
مسوولیت جامعه و خانواده در قبال بیماران نبود. 
در مصر باستان نیز پزشکان در زمینه های مختلف 
متخصص بودند و می توانستند در معابدی متبرک به 
جستجوی روش های درمان باشند. در این دوران، 
زنان خدمتگزار که همپای پزشکان مسوولیت 
مراقبت و نگهداری از بیماران را داشتند، از جایگاه 
باالیی برخوردار بودند. تاریخچه پرستاری در 
هندوستان نیز بسیار کهن است، چنانکه نخستین 
مدرسه پرستاری در این کشور در سال 250 قبل 
از میالد حضرت مسیح)ع( تاسیس و اصول و 
آموخته  دانش آموزان  به  پرستاری  مهارت های 
می شد. در یونان و روم باستان نیز پرستاری همراستا 
با علم پزشکی، آموزش داده می شد، تا اینکه در 
قرون وسطی تدریس رشته پرستاری به عنوان 
یک تخصص مستقل از پزشکی در دانشگاه های 
اروپا آغاز شد. در خالل سده های بعد، آموزش و 
اشتغال پرستاران همواره با فرازونشیب های مختلفی 
روبرو بود که از جمله مهم ترین این موارد می توان 

به کمبود نیروی پرستار در طول دهه 80 میالدی 
در آلمان و اتریش و افزایش کار پرستاران اشاره 
کرد اما پرستاری مدرن در قرن نوزدهم میالدی در 
آلمان و بریتانیا آغاز شد و در سال 1900 میالدی 

در سراسر دنیا گسترش یافت. 

رستاری در ایران
پرستاری حرفه ای در ایران برگرفته از پرستاری 
حرفه ای در کشورهای اروپایی است. اولین بار در 
سال 1294 شمسی میسیونرهای مذهبی در ارومیه 
مدرسه پرستاری تاسیس کردند و این شیوه بعدها 
به سایر شهرهای ایران نیز گسترش یافت. در 
سال 1295 آموزشگاه دیگری در تبریز با پذیرش 
داوطلبان دارای مدرک سوم متوسطه و به صورت 

دوره 3 ساله اقدام به تربیت پرستار کرد. 
در دهه 30 شمسی اساسنامه های آموزشگاه های 
پرستاری توسط وزارت بهداری در ایران تدوین 
ترتیب  به   1338 تا   1320 سال های  در  شد. 
آبادان  نفت  شرکت  پرستاری  آموزشگاه های 
1320، هالل احمر همدان 1327، تهران 1328، 
نمازی شیراز 1333 و جرجانی مشهد 1338 تاسیس 
شدند. انجمن صنفی پرستاران در سال 1336 تشکیل 
شد و این انجمن به شورای بین المللی پرستاری 
پیوست. از شرایط پذیرش برخی آموزشگاه ها 

داشتن مدرک دیپلم کامل متوسطه بود. 
آموزشگاه های  اساسنامه  طبق   1337 سال  در 
پرستاری مصوب شورای عالی فرهنگ، مقرر شد 
پذیرش داوطلبان همه آموزشگاه ها با مدرک کامل 
متوسطه، دوره تحصیل 3 سال و ارزش آن معادل 
لیسانس پرستاری محسوب شود. برنامه تحصیلی 
مدارس عالی پرستاری با رعایت معیارهای شورای 
بین المللی پرستاران و سازمان بهداشت جهانی 
تنظیم شد و به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. 
در این برنامه عالوه بر دروس اختصاصی و فنی، 
دروس علوم رفتاری و اجتماعی نیز گنجانده شد. 
در سال 1344 اولین دوره آموزش 4ساله پرستاری 
با تاسیس انستیتو عالی پرستاری فیروزگر آغاز شد. 
به دنبال آن فارغ التحصیالن سایر آموزشگاه ها برای 
کسب مدرک لیسانس، دوره تکمیلی لیسانس را 
طی کردند، به  طوری که در سال 1354 با تصویب 
دوره لیسانس پرستاری در وزارت علوم  تمام 
ارائه  به  پرستاری موظف  عالی  آموزش  مراکز 
برنامه متمرکز شدند. در سال  با  دوره 4 ساله 
1359 با تشکیل شاخه پرستاری ستاد انقالب 
فرهنگی برنامه ریزی متمرکز پرستاری توسط این 
شاخه با استفاده از نظرات صاحب نظران پرستاری 
انجام گرفت. با تشکیل وزارت بهداشت و درمان 

آموزش پزشکی در سال 1365 و 
ایجاد دانشکده های پرستاری و مامایی، 
کیفیت آموزش پرستاری توسعه فراوان 
یافت، به گونه ای که از سال 1365 
آموزش پرستاری در جهت فلسفه 
جامع نگر  و  جامعه نگر  جامع گرا، 
گام های موثری برداشته  است. در سال 
1369 انجمن پرستاری ایران به عنوان 
اولین تشکل صنفی پرستاری بعد از 
انقالب تاسیس شد. در سال 1373 
برنامه کارشناسی رشته پرستاری 
در راستای آموزشی جامعه نگر 
 1374 سال  در  و  شد  تدوین 
برنامه به تصویب شورای عالی 
فرهنگ  وزارت  برنامه ریزی 
و آموزش عالی رسید. پس 
عالی  شورای  تشکیل  از 
پزشکی  علوم  برنامه ریزی 
در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی این برنامه 
تحت نظارت کامل وزارتخانه 
قرار گرفت و بعد از پیگیری 
اساسنامه  پرستاری  فعاالن 
قانون نظام پرستاری در 21 
مرداد 1380 تصویب شد. 

کرد  یر عم تا
رستاران بر سالمت 

جامعه
پرستاران و ماماها نزدیک 
به نیمی از نیروی سالمت 
جوامع را تشکیل می دهند 
که از نظر سازمان بهداشت 
جهانی و انجمن جهانی 
افراد  این  پرستاری، 
در  ویژه ای  جایگاه 
آحاد  سالمت  تضمین 
در  این  دارند.  جامعه 
با  که  است  حالی 
توجه به اهداف توسعه 
پایدار سازمان بهداشت 
جهانی، برآورد شده که تا 
سال 2030 میالدی باید 
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سراسر دنیا مشغول به کار شوند.

ا  شب  رگاه  نو  

  
ای  یما 

ی خا

يا  نمی برد  خواب 
ايی كه به دلي  نيمه شب 
ا  تکان  و  ی  ت گر
اي ا خواب  ناگهانی پا
كه  ايی  يا شب  می پرم 
تب دارم و ا بی قرار 
و نفس به تن آمده ام تا 
نو  ايی،  يده بيدارم ... در چنين شب  س
ت  ، پرستار می ا  به ياد آقا محمد
ور آرام ب او را كنار  و گويی ح

ا می كن ... ت اح ت

به یاد آن شبی که به رسم شب های آی سی یو 
تا صبح خواب به چشمانم نمی آمد و بی قرار 
حضور همدمی بودم ... همان شبی که آقای 
محمدی در ازای مرخصی هایی که برای به 
دنیا آمدن فرزندش گرفته بود، 24 ساعت 
شیفت ماند و پس از یک روز سخت کاری، 
به جای آنکه برای استراحتی کوتاه به اتاق 
مخصوص پرستاران برود، برای آرام کردن 
را  اشک ریزان حضورش  و  آشفته  که  من 
طلب می کردم، ساعت ها روی یک چهارپایه 
و  زندگی اش  از خودش،  برایم  و  نشست 
را عرشیا  نامش  که  روزه اش  پسر چند  از 
نظرش  به  چه  آن  هر  از  و  بودند  گذاشته 
جالب می آمد و می توانست مرا از درد خود 

فارغ کند، صحبت کرد.
او برایم قصه گفت؛ داستان بیمارانی را که سالمت 

خود را بازیافته بودند و از معجزه های شفایی که 
به چشم دیده بود. برایم از امید گفت، از ایمان 
و باور به خداوندی که درمان هر دردی به 
دست اوست. الالیی کالم و ملودی لحن و بیان 
اطمینان بخش او مرا به رویای شیرین عافیت ها 
می برد.در تاریک وروشنای غروب هایی که دلم 

از اتاق سه درچهاری که سال هاست تمام دنیایم 
شده، می گیرد و احساس خفقان می کنم، به 
تصویر روزهای سپیدی می اندیشم که پاکی 
و طراوت مطهرشان و عطر پاکیزه و روح انگیز 
آنها از کودکی در من احساس شعف و نشاطی 
برایم  اکنون  اما  می آورد  به وجود  روحانی 

تداعی گر روپوش سپیدرنگ و عطر حضور 
اتاقک  پرستاری است که شبی کسالت بار، 
تاریک ایزوله را با دسته گلی از رزهای سپید، 
نور افشانی کرد و با رایحه آسمانی مهر وجود 
خود، بوی تند و رعب آور مواد ضدعفونی کننده 

را از اطرافم زدود.

ط مقدم درمان
من در دوران حاد بیماری، در زمانی که ناتوان از 
هر تکلم و تحرکی، میان غریبه های رنگ رنگ، 
در تمنای آشنایی بودم، سپید پوشانی را یافتم 
که نه تنها بر جسمم مرهمی گذاشتند، بلکه 
روح و جانم را نیز تسلی بخشیدند. پرستاران 
حقیقی؛ آنهایی که تیمارگر جسم و روح و 
پرستاری  اصیل  ماهیت  که  آنهایی  جانند. 
تنها  انسان  را می شناسند و می دانند جسم 
کالبدی است برای روح و حقیقت آدمی و 
چنانچه زخمی بر جسم وارد آید، شکافی 
آن شکاف  تا  که  می شود  پدیدار  جان  در 
مرهمی از مهر نپذیرد، صرف ترمیم جسم، 

آدمی حقیقتا شفا نخواهد یافت. 
 میان طیف درمانگران، این پرستاران هستند 
که عالوه بر جسم بیمار، از روح و روان وی 
نیز محافظت و پاسداری می کنند و به راستی 
که چه دشوار است این مرتبه، چه حساس 
است این جایگاه و چه مقدس است صیانت 
از واالمقام ترین مخلوق پروردگار و واالترین 
نعمت ایزدی؛ یعنی انسان و سالمت. من، 
هم تجارب بسیاری از پرستارنمایان داشته ام 
و هم پرستاران حقیقی را درک کرده ام و 
از این رو، پرستاران راستین را برگزیدگان 
می دانم؛  زمین  روی  نمایندگان خداوند  و 
کسانی که با فداکاری و به بهای رنج جسم 
خود، رنج از جسم و جان مخلوقات خداوند 
می زدایند. شب بیدارانی که با ایثار و خدمت 

به خلق خدا، عبادت حق می کنند.

این همه تعارف نیست
به راستی که اینها شعار یا کلیشه گویی هایی 
از سر تعارف نیست، بلکه ماهیت اصیل 
اصالت مندان  این  من  و  است  پرستاری 
با وجود  به چشم دیده ام. کسانی که  را 
تعداد ناعادالنه بیمارانی که مسوولیت شان 
به آنها محول می  شود، از کیفیت کارشان 
نمی کاهند. کسانی مانند خانم »غ« که روزی 
آنقدر میان 5 بیمار خود به این سو و آن 
سو چرخید که ناگاه سرش گیج خورد و 
زمین افتاد، اما باز هم وقتی خواسته ای از او 
داشتم با مهربانی و صبر آن را اجابت کرد. 
کسانی مانند آقای »ض« که شبی بعد از 
تمام شدن شیفت اش برای آرام کردن من 
آنقدر کنارم ماند که از سرویس خود جا 
ماند. کسانی مانند خانم »م« که بر پیشانی 
تب آلود بیمار پارچه ای نمناک می گذاشت 
تلفنی  خود،  کودک  تب  وضعیت  از  اما 
را  آنها  من  که  کسانی  می گرفت؛  خبر 

»فرشته خوی« می نامم.
من این روز را به نیابت از همه بیماران 
به فرشته خویان عرصه پرستاری شادباش 
و  سپاس  از  سرشار  لبخند  و  می گویم 
قدردانی ام را به وجود سراسر مهر ایشان 
پیشکش می کنم. می دانم که پروردگار در 
خلوت اتاق بیماران با لبخندی رضایتمند 
ازخودگذشتگی های  تمام  ناظر  و  شاهد 
پرستاران  بر  پرستار،  روز  است.  ایشان 

راستین مبارک باد ...

م سادا   مر
ی کا

 ر  روزم ا  ی و ا

به کمبود نیروی پرستار در طول دهه 80 میالدی 
در آلمان و اتریش و افزایش کار پرستاران اشاره 
کرد اما پرستاری مدرن در قرن نوزدهم میالدی در 
آلمان و بریتانیا آغاز شد و در سال 1900 میالدی 

در سراسر دنیا گسترش یافت. 

رستاری در ایران
پرستاری حرفهای در ایران برگرفته از پرستاری 
ای در کشورهای اروپایی است. اولین بار در 
 شمسی میسیونرهای مذهبی در ارومیه 
مدرسه پرستاری تاسیس کردند و این شیوه بعدها 
به سایر شهرهای ایران نیز گسترش یافت. در 
 آموزشگاه دیگری در تبریز با پذیرش 
داوطلبان دارای مدرک سوم متوسطه و به صورت 

 ساله اقدام به تربیت پرستار کرد. 
 شمسی اساسنامههای آموزشگاههای 
پرستاری توسط وزارت بهداری در ایران تدوین 
ترتیب  به   1338 تا   1320 های 
آبادان  نفت  شرکت  پرستاری  های 
احمر همدان 1327، تهران 1328، 
1338 و جرجانی مشهد 1338 و جرجانی مشهد 1338 تاسیس  1333
6شدند. انجمن صنفی پرستاران در سال 6شدند. انجمن صنفی پرستاران در سال 1336 تشکیل 
شد و این انجمن به شورای بینالمللی پرستاری 
پیوست. از شرایط پذیرش برخی آموزشگاهها 

داشتن مدرک دیپلم کامل متوسطه بود. 
آموزشگاههای  اساسنامه  طبق   133
پرستاری مصوب شورای عالی فرهنگ، مقرر شد 
پذیرش داوطلبان همه آموزشگاهها با مدرک کامل 
3متوسطه، دوره تحصیل 3متوسطه، دوره تحصیل 3 سال و ارزش آن معادل 
لیسانس پرستاری محسوب شود. برنامه تحصیلی 
مدارس عالی پرستاری با رعایت معیارهای شورای 
المللی پرستاران و سازمان بهداشت جهانی 
تنظیم شد و به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. 
در این برنامه عالوه بر دروس اختصاصی و فنی، 
دروس علوم رفتاری و اجتماعی نیز گنجانده شد. 
4 اولین دوره آموزش 4 اولین دوره آموزش 4ساله پرستاری 
با تاسیس انستیتو عالی پرستاری فیروزگر آغاز شد. 
به دنبال آن فارغالتحصیالن سایر آموزشگاهها برای 
کسب مدرک لیسانس، دوره تکمیلی لیسانس را 
4که در سال 4که در سال 1354 با تصویب   طوری
دوره لیسانس پرستاری در وزارت علوم  تمام 
ارائه  به  پرستاری موظف  عالی  آموزش  مراکز 
برنامه متمرکز شدند. در سال  با   ساله 
 با تشکیل شاخه پرستاری ستاد انقالب 
فرهنگی برنامهریزی متمرکز پرستاری توسط این 
شاخه با استفاده از نظرات صاحبنظران پرستاری 
انجام گرفت. با تشکیل وزارت بهداشت و درمان 

5آموزش پزشکی در سال 5آموزش پزشکی در سال 1365 و 
ایجاد دانشکدههای پرستاری و مامایی، 
کیفیت آموزش پرستاری توسعه فراوان 
یافت، به گونهای که از سال 1365

آموزش پرستاری در جهت فلسفه 
جامعنگر  و  جامعهنگر  جامعگرا، 
است. در سال های موثری برداشته است. در سال های موثری برداشته است. در سال  گام
1369 انجمن پرستاری ایران به عنوان 
اولین تشکل صنفی پرستاری بعد از 
3انقالب تاسیس شد. در سال 3انقالب تاسیس شد. در سال 1373
برنامه کارشناسی رشته پرستاری 
در راستای آموزشی جامعهنگر 
1374 سال  در  و  شد  تدوین 
برنامه به تصویب شورای عالی 
فرهنگ  وزارت  برنامهریزی 
و آموزش عالی رسید. پس 
عالی  شورای  تشکیل  از 
پزشکی  علوم  برنامهریزی 
در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی این برنامه 
تحت نظارت کامل وزارتخانه 
قرار گرفت و بعد از پیگیری 
اساسنامه  پرستاری  فعاالن 
قانون نظام پرستاری در 21
مرداد 1380 تصویب شد. 

کرد  یر عم تا
رستاران بر سالمت 

جامعه
پرستاران و ماماها نزدیک 
به نیمی از نیروی سالمت 
جوامع را تشکیل میدهند 
که از نظر سازمان بهداشت 
جهانی و انجمن جهانی 
افراد  این  پرستاری، 
در  ویژهای  جایگاه 
آحاد  سالمت  تضمین 
در  این  دارند.  جامعه 
با  که  است  حالی 
توجه به اهداف توسعه 
پایدار سازمان بهداشت 
جهانی، برآورد شده که تا 
2030سال 2030سال 2030 میالدی باید 
9 میلیون پرستار و مامای 
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سراسر دنیا مشغول به کار شوند.

شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت 

اعی ن ای  جوا ی ا ورزازز تارو روزر ا ا

رین اقدامات  گوشه ای از آ
سازمان بهداشت جهانی  در زمینه فعالیت 

و سازمان رستاران در کشورهای ع

 ارائه اهداف و برنامه های عملی برای توسعه پرستاری و مامایی به عنوان بخشی 
جدایی ناپذیر از برنامه های بهداشت ملی و بین المللی

 تشکیل گروه های سالمت کارآمد در جهت توجه به اولویت های سالمت و سیستم 
بهداشت

 مشارکت در فعالیت های فعلی طرح های سازمان بهداشت جهانی در جهت تقویت آموزش 
پرستاران و ماماها

 همکاری با پرستاران و ماماها در مناطق فعالیت خود و همچینن تقویت قوانین و مقررات 
 تقویت مجموعه اطالعات در زمینه پرستاری و مامایی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از 

نیروی کار در سطح ملی و بین المللی
 بهره گیری از دانش و تخصص پژوهشگران در زمینه مراقبت های پرستاری و مامایی
 استفاده از مهارت پرستاران و ماماها در برنامه ریزی، توسعه، عملکردهای اجرایی، 

ارزیابی سیاست ها، برنامه های بهداشتی و سیستم های بهداشت و سالمت
 اجرای راهکار های ارتقای آموزش بین المللی و شیوه های همکاری
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اورزی و تولید غذا برداشت  ان برای ك د آب در   در
ر  م شود اما یک سوم غذای تولید شده در چرخه توزی و م

مواد غذای از بین م رود

م كرد  UNEP اع دد  ت سازمان ملل مت یط زی برنامه م
یط بان توسط شکارچیان  ر   تا  روز یک م ان  در سراسر 

ما در كنار این  ته م شود یان حیات وح ك از و قاچاق غیرم
ت از حیات وح و  ا كه زندگ خود را فدای حفا ای ش ان  ان

تاده ایم بی كرده اند ای ای  اه  ت زی

وای پا م برای  ن و مردم در كنار  و دی ماه م

بیر پار مل كویر  ا  غ
ل ف زاده عک ابوالف

دگا سب د

ر سب خا

2 تا 3 برابر بیشتر از برخی  تولید روزانه زباله در تهران 5
کالنشهرهاست که از نظر جمعیت و بافت تا حدود زیادی 

به شهر تهران نزدیک هستند.
به گزارش پسماند ایران، بازیافت های تهران به شیوه های 
فراوانی  قدیمی دفن می شود و همین مساله آسیب 
به محیط زیست وارد می کند. اگر بخواهیم نسخه ای 
قابل اجرا صادر کنیم باید ظرفیت های بازیافت را بر اساس 

فعالیت های علمی پیش ببریم. 
 عده زیادی در قالب باندهای زباله دزد در شهر گردش 
می کنند و زباله های باارزش را که دور ریخته می شود، 
جمع آوری می کنند. این مساله تا جایی پیش رفته که ساالنه 
هزاران میلیارد دالر به کشور خسارت وارد می کند .بیش 
از یک دهه است که قانون مدیریت پسماند در مجلس به 
تصویب رسیده اما هنوز این قانون به طور کامل اجرایی 

نشده است.
  حدود 7 سال پیش بود که شهرداری تهران تصمیم گرفت 
با ایجاد یک شبکه جمع آوری و بازیافت، عده ای را لباس 
متحدالشکل بپوشاند و با سه چرخه هایی راهی خیابان ها 
کند. به عبارتی، شهرداری همان زباله دزدی را در قالب 
شبه قانونی پیاده کرد اما باند های بزرگی در تهران به اندازه ای 
با این مساله رقابت غیرمتعارف داشتند که کم کم این نوع 

جمع آوری جایگاه خود را از دست داد.
 طبق آمارها، روزانه 8هزار تن زباله در پایتخت تولید 
می شود که با احتساب جمعیت، سرانه تولید زباله برای هر 

فرد تقریبا 820 گرم است. در واقع ناآگاهی مردم از خطرات 
آینده مشکالت زیست محیطی ناشی از رشد روزافزون 

زباله، بزرگ ترین مشکل این بخش است.
 آمار جهانی نشان می دهد، متوسط سرانه تولید پسماندهای 
عادی در بخش شهرنشینی جهان، 1 کیلو و 19 صدم است 
که در کشورهای پیشرفته به رغم مدیریت جامع برای 
کاهش پسماند باز هم شاهد رقمی باالتر از میانگین 
جهانی هستیم، به گونه ای که در آمریکا این رقم بر ای هر 
2 کیلوگرم،  2 کیلوگرم، آلمان به 11 فرد شهرنشین به 5
1 می رسد اما در  2 کیلوگرم و ژاپن به 73 استرالیا به 23
کشورهای در حال توسعه این رقم با کاهش مواجه است، 
به گونه ای که حتی پایین تر از میانگین جهانی است. در 
ایران متوسط سرانه تولید پسماندهای عادی در بخش 
شهرنشینی 710 گرم است، ولی متاسفانه می بینیم با همین 
میزان که حتی 50 درصد کمتر از کشورهای توسعه یافته 
است، 48 هزار تن پسماند روزانه در کشور داریم. یکی از 
مهم ترین بخش های مدیریت پسماند در هر کشوری مساله 
تفکیک زباله از مبد است زیرا با انجام این کار می توان 
سرمایه عظیمی به چرخه اقتصادی وارد کرد. تهران به عنوان 
یکی از بزرگ ترین کالنشهر های کشور نیز از این موضوع 
رنج می برد زیرا روزانه نزدیک به 8هزارتن زباله تولید 
می شود که تنها کار تفکیک زباله از مبد در مورد کمتر از 
10 درصد زباله های تولیدی این کالنشهر انجام می شود. 
بیش از 93 درصد زباله ها کارکرد مجدد دارد و نزدیک به 

40 درصد آنها بسیار ارزشمند هستند.در کشورهایی مانند 
آلمان خاک خیابان ها را نیز بازیافت می کنند و ساالنه هزاران 
کیلوگرم فلز ارزشمند به دست می آورند. این در حالی 
است که در ایران این مساله مهم هیچ گاه نمی تواند یک 
شبکه درست را در اختیار داشته باشد تا بتواند کارایی الزم را 
برای بازگرداندن سرمایه به چرخه قانونی به دست بیاورد.
در شهر تهران بیش از 3 هزار نفر درون زباله ها گردش 
می کنند و با پیدا کردن زباله های فلزی و ارزشمند، آن را با 
قیمتی بسیار نازل می فروشند و پس از آن صاحبان سرمایه 
با آب کردن، پرس کردن و حتی در همان حالت اولیه به 

کارخانه ها می فروشند و از یک کم کاری شهرداری به شدت 
سود می برند. زباله دزدی به اندازه ای پیچیده است که هر 
منطقه و هر خیابان سرقفلی خاص خود را دارد و نمی توان 
بدون اجازه سرکرده ها در آن خیابان دست به سلطل های 
زباله زد. مشکل بازیافت؛ چه در تهران و چه در شهرهای 
دیگر ایران، ریشه دار است. کاری که سال های پیش باید 
می شد و تا امروز دنبال سرنوشت شهرهایی مانند تهران 
است. متاسفانه 70 درصد زباله های تهران به بدترین شکل 
دفن می شود و فرهنگ سازی و مدیریت باالدستی نتوانسته 

اقدام درستی در این حوزه انجام دهد.

ا  بار می خوا خاطره ا  اين 

ادر   س
د ادق ر
ا  فتا

ا حیوا

وي كه به  درياچه گهر برايتان ب
 ،5۹ يا   5 سال  دور،  ا  سال 
گويی اين  می گردد. قصدم ا با با
شته ا آشنا كردن  ، گ خاطرا
ور  يعت دوستان با چ وخ ح ط
ا  ايی  ي ی  معر يعت،  ط در 

ير كشورمان است. يعت ك ن ط

دریاچه گهر، دریاچه ای کوهستانی در منطقه اشترانکوه 
استان لرستان واقع است که به دلیل زیبایی های بی بدیل 
و اقلیم و حیات وحش آن »نگین اشترانکوه« لقب گرفته. 
امید دارم تالش های ایران برای ثبت جهانی این دریاچه 
به ثمر برسد. داستان از آنجا شروع می شود که حدود 
سال های 60، برای طبیعت گردی به اشترانکوه و دریاچه 
گهر رفتم. در آن سال ها جاده  آسفالته وجود نداشت و 
ماشین های 2دیفرنسیال به زحمت می توانستند خود 
را به  روستای درب آستانه برسانند. از درب آستانه 
تا دریاچه حدود 20 کیلومتری می شد که دیگر راه 
ماشین رو نداشت و جز محیط بان ها، طبیعت گردان و 
گاهگاهی گردشگران خارجی که به هوای ماهیگیری 
یا دیدن طبیعت لرستان رنج سفر را بر خود هموار 
می کردند، کسی گذارش به آن طرف نمی افتاد. در 
اولین سال سفرم به گهر، تصمیم گرفتم دفعه بعد مسیر 
دشوار گردنه ها و شیب های اشترانکوه تا دریاچه را 
با موتورسیکلت بروم. این مسیر خطرناک کوهستانی 
و سنگال با شیب های تند  از ارتفاعات دره پنبه کار 
و مسیر پریز کوه می گذرد.قرار شد با موتور سیکلت 
400کراس که به الستیک های پهن مجهز بود، به کوه 
بزنم. تمرین های من با موتورسیکلت در تپه ماهورها و 
زمین های شخم زده و کوهستانی دلیل نمی شد دشواری 
این سفر را دست کم بگیرم. مادر و پدرم از شنیدن تصمیم 
من سخت نگران شده بودند و مادرم دلش رضا نمی داد، 

اما اصرار من درنهایت کار خودش را کرد و پدرم تنها 
با این شرط که مکانیکی هم باید همراهم ببرم با سفر 
موافقت کرد. همراه بردن مکانیک احتیاطی عاقالنه بود 
چون در صورت خرابی موتور، هیچ کاری نمی شد 
انجام داد و باید موتور را همان جا رها می کردم و پای 

پیاده برمی گشتم.
اواخر تیرماه راه افتادیم. موتور را به یدک کش بسته 
بودم و همراه یکی دیگر از دوستان و مکانیک، موتور 
را تا درب آستانه بردیم و آنجا 2 نفر از دوستان محلی، 
روزعلی که چندسالی است به رحمت خدا رفته و 
پسرش نادی، به ما ملحق شدند.من  سوار موتور و بقیه 
پیاده حرکت کردیم. به پنبه کار که رسیدیم، تکان های 
موتور در مسیر سنگال و ناصاف، باعث شده بود 
دست هایم دردناک و خسته شوند. پنبه کار ارتفاعی 
است که مسیری شیب دار و پرپیچ وخم آن را به دره ای 
می رساند. ارتفاع زیاد و شیب مسیر طوری بود که در 
صورت سقوط جانتان به خطر می افتاد. موتورسواری 
در چنین مسیری به نظر دیوانگی می رسید. از قبل از 
شروع سفر دلهره ای از این قسمت راه داشتم. هم باال 
آمدن و هم پایین رفتن از پنبه کار آسان نبود و خطر سقوط 
به دره آدم را هر لحظه تهدید می کرد. پایین آمدن ما حدود 
25 دقیقه طول کشید. گاهی مجبور بودم برای انتخاب 
مسیر توقف کنم و از میان راهی که طبیعت بکر پیش 
پایمان می گذاشت، بهترین مسیر را انتخاب کنم. یکی 
از همراهان با دیدن شیب تند و دره عمیق پیشنهاد کرد 
برگردیم، اما من که به قصد رسیدن پا به راه سفر گذاشته 
بودم، قصد کردم هر طور شده تا پایان بروم. خالصه، 
بعد از باال رفتن شروع به پایین آمدن کردیم. شیب به 
حدی بود که اگر ترمز می کردید، موتور به اصطالح کله 
می کرد و با  سوار به دره پرت می شد. برای کم کردن 
سرعت، موتور را خاموش کردم و دنده یک گذاشتم. تا 
به ته دره برسیم، سرشانه ها و مچ دست هایم به شدت 
درد گرفته بود. بعد از صعود و پایین آمدنی خطرناک 

تازه به رودخانه می رسیدی که در مسیر خود به دره نگار 
می ریخت، با کف سنگال و جریان تند و خروشانی که 
به سختی می شد از آن عبور کرد. آنجا هم راهی نبود و 
باید خود مسیر مناسب برای عبور از آبی که جریان تند 

آن گاهی به باالی یک متر می رسید را پیدا می کردیم.
مکانیک سراپای موتورسیکلت را گریس زد تا در آب 
خاموش نشود. خاطرم هست که حتی شلنگی به اگزوز 
وارد کرد و سر دیگر آن را به کمرم بست تا آب وارد 
اگزوز نشود. اینجا هم توانایی بدنی الزم بود، هم مهارت 
در راندن موتور و هم شناسایی مسیری امن برای پشت 
سرگذاشتن رودخانه. آب تقریبا تا کمر من آمده بود و 
مسیر سنگال با دشواری طی می شد. با تمام این 
تمهیدات، از رودخانه که رد شدیم، جریان آب موتور 
را خاموش کرده بود.کنار رودخانه برای استراحت و 
ماهیگیری توقف کردیم. چند چادر دیده می شد، اما تا 
به حال کسی با موتور آنجا نیامده بود و به همین دلیل 
آدم های اطراف فکر کرده بودند بالگرد باالی منطقه 
پرواز می کند. ماهیگیری جزو برنامه اغلب کسانی است 
که به آن منطقه می آیند. البته گهر در سال های خیلی 
دور ماهی نداشته، اما قبل از انقالب تخم قزل آالی 
خال قرمز و ریمبو را از دانمارک وارد می کنند و درون 
درست،  انتخاب  این  حاصل  می ریزند.  دریاچه 
سازگاری بسیار خوب این ماهی با طبیعت گهر و تکثیر 
طبیعی این  گونه بود. این گونه قزل آال هنوز در دریاچه 

وجود دارد اما این روزها متاسفانه وارد کردن گونه های 
ماهی های رودخانه ای به اکوسیستم گهر که از تخم 
این ماهی را به خطر  قزل آال تغذیه می کنند، نسل 
انداخته. در همین سفر قزل آالی 83 سانتی متری صید 
کردم که محیط بانان آن روز، آقایان حاتم ساالروند و 
گودرزی این رکورد را به عنوان رکورد صید دریاچه 
ثبت کردند.زمان برگشت باید شیب خطرناک پنبه کار 
را دوباره پایین می آمدیم. عالوه بر طبیعی و سنگال 
بودن مسیر، یکی از مشکالت ما؛ چه در باال رفتن و چه 
در پایین آمدن شیب تند بود.موتورسواری در کوهستان 
از هر نظر کاری است دشوار و پرخطر و بدون تجربه 
و دقت کافی و نیروی بدنی مناسب، طی کردن این 
مسیرهای خطرناک ناشدنی است. گذشته از آن، همه 
چیز از جمله مسیر و تجهیزات و همراهان را پیش از 
سفر و طی آن باید با دقت و حوصله سنجید. برای 
اطمینان از اینکه در آن شیب تند موتور بتواند روی زمین 
بماند، عقب موتور را سنگین کردیم و نادی چندمتری 
جلوتر از موتور می دوید تا از برخورد با رهگذران و 
کوهنوردان احتمالی جلوگیری شود. سفر به گهر با همه 
دشواری تمام شد. شنیده ام این روزها گهر میزبان تعداد 
زیادی طبیعت گرد است. امیدوارم آنها که به هوای دیدن 
گهر زیبا به لرستان سفر می کنند، قدر آن را بدانند و از 
طبیعتش مراقبت کنند تا این دریاچه زیبا که امید ثبت 

جهانی آن را داریم، همیشه برای ما باقی بماند.

شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفتح 

اب سب

می گویند: »مردی پولدار که در دوران جوانی به پرخوری و 
خوشگذرانی معروف بود و به دو پاکت سیگار کشیدن در روز 
افتخار می کرد، در میانسالی دچار مشکالت جسمی شد. یکسره 
عرق می ریخت، پس از چند قدم راه رفتن به نفس نفس می افتاد و 
تپش قلب و درد قفسه سینه اش دائمی شده بود. مرد پولدار برای 
حل مشکالتش سراغ بهترین پزشک متخصص شهر را گرفت. 
نزد او رفت و از او خواست دارویی برایش تجویز کند یا با عمل 
جراحی برای همیشه به مشکالتش پایان دهد. مرد پولدار تاکید 
کرد هزینه دارو و عمل برایش مهم نیست اما بی صبرانه منتظر حل 
مشکالتش است چون هم جسمش دیگر کشش سابق را ندارد و 
هم از غرغرهای همسر و اطرافیانش در مورد چاقی و وضعیت 

جسمی اش به تنگ آمده است.
 پاسخ پزشک ساده بود:

»دوست عزیز! مشکل شما با قرص و عمل جراحی حل نمی شود. 
شما باید رژیم غذایی تان را عوض کنید، گوشت و برنج نخورید، 
سیگار را از همین حاال کنار بگذارید و پیاده روی و ورزش کنید. 
این کارها پول زیاد و پزشک متخصص نمی خواهد، اما به اراده 
قوی و صبر جدی نیاز است.« مرد به شدت برافروخته و عصبانی 
شد. دکتر متخصص را »مردک بی سواد« خطاب کرد و ناسزاگویان 
از مطبش خارج شد.پس از آن، مرد پولدار سراغ دیگر متخصصان 
شهر را گرفت اما در کمال تعجب هر بار پاسخی مشابه شنید. مرد 

پولدار از جامعه متخصصان شهر ناامید شد و ایمان پیدا کرد که 
همه آنها بی سواد و بی عرضه اند. مرد که از این وضعیت دلگیر بود، 
سرگذشتش را برای هر کس که می دید تعریف می کرد. دیگر همه 
دوستان، بستگان، آشنایان، همسایگان و کاسبان محل می دانستند 
که »پزشکان بی سواد« به او چه گفته اند اما دیری نپایید که مرد 
پولدار دوای دردش را پیدا کرد.مرد پولدار این روزها هفته ای 2 
بار پیش رمال محل می رود. رمال محلولی اعجازانگیز و اختصاصی 
برایش درست کرده و او روزی 3 بار از آن محلول می نوشد. 
دستبندی نیز به او داده که قرار است فشارخونش را کم کند و 
وردی جادویی برایش نوشته که آن را در جیب چپش می گذارد 
تا از سکته قلبی جلوگیری کند. رمال هر بار فال مرد پولدار را 
می گیرد و به او اطمینان می دهد که طالعش بلند است و سالمتش 
پایدار. مرد چاق پولدار دیگر می داند اطرافیانی که از وضعیت 
سالمت او انتقاد می کنند، حسودانی بیش نیستند که به خاطر پول 
هنگفتش چشم دیدنش را ندارند. او از شرایط جدیدش راضی 
است و از اینکه بختش یار بوده و راه حل را پیدا کرده، بی نهایت 
خرسند است. او اطمینان دارد که هر کس غیر از او دچار این 
وضعیت شده بود تا به حال مرده بود چون نمی توانست از پس 
مخارج سنگین درمان های رمال برآید. داستان مدیریت منابع آب 
کشورمان هم مثل سرگذشت مرد چاق پولدار است. راه کم هزینه 
و پایدار درمان، کاهش مصرف آب و اصالح الگوی استفاده از آن 

در همه بخش ها )کشاورزی، صنعت و شرب( و در همه جای 
کشور است اما به جای انتخاب راه حل مورد نظر متخصصان، به 
دنبال رمالیم تا مشکالتمان را هر چه سریع تر با چاه عمیق و سد و 
انتقال اب و باروری ابر و آب ژرف و آب شیرین کن حل کند چرا 

که فرصت تنگ است و ترک عادت موجب مرض.« 

ت سب اددا

دماوند با شکوه پلور مازندران
یمان مد م عک از م
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3 ه  دی  ارده  شمار   شن ا 

ه  ه   ه   ربه   ود ت و زندگ  ف از مهم ترین رواب هستند که ما در  روابط عا
ت  م کنیم اما همان قدر که مهم و شادي ب هستند و کل زندگ ما را ت

یر قرار م دهند به همان اندازه هم م توانند آزار دهنده باشند زمان که به  تا
وریم و نم دانیم راه درست کدام است و چه زمانی م توانیم  مشکالت برم 

ه بیشتر برایمان رن آور است تا  ف فکر کنیم، وقت راب ه عا به ایان ی راب
ود را توجیه م کند، بدون اینکه  رف مقابل همیشه کارهاي  ، وقت  ت ب ل
رف مقابل  رفه است و  ران فکر کند یا زمان که همه چی یک واسته هاي دی به 

) ود شرایط نم کند و...) هی تالش براي به

 انسان تنها پستانداري است که مي ایستد، ایستادن 
موهبتي است که به کمک قوس هایي که در ستون 
فقرات او به وجود آمده و در اثر تکامل عضالت 
دور ستون فقرات و مخچه انسان به دست آمده 
است.این تعادل در ایستادن، به غیر از شکل ستون 
فقرات حاصل کار عضالت پشتي انسان است که 
دور ستون فقرات است و هر وزني که از جلوي 
بدن به بدن انسان اضافه شود، این عضالت،مثل 
یک االکلنگ باید با منقب کردن بیشتر خود آن 
وزن را خنثي کنند تا انسان بتواند بایستد و رو 
به جلو نیفتد !در نتیجه حین بارداری یا در افراد 
چاق با شکم هاي بزرگ وقتي که فرد مي ایستد، 
عضالت پشتي و کمري او که در اغلب افراد 
هم به علت زندگي ماشیني و پشت میزنشیني 
ضعیف است باید نیروي بیشتري را براي انقباض 

و خنثي کردن وزن جلویي بدن صرف کنند.
این حالت در بارداری موقت است و انقباض این 
عضالت به طور موقت قوس کمري خانم باردار 
را افزایش مي دهد که همین افزایش موقت قوس 
کمر و انقباض بیشتر از معمول این عضالت خود 
باعث ایجاد کمردرد هاي مزمن پس از بارداری 
مي شود، ولي در افراد چاق این انقباض و افزایش 
قوس کمر دائمي مي شود و این افراد اغلب قادر 
نیستند به طور طوالني بایستند، یا اگر مجبور به 
ایستادن شدند، پس از نشستن متوجه خستگي 
بسیار شدید پشت و کمر خود مي شوند و در 
موارد زیادي این افراد کمردردهاي مزمني دارند 
که هیچ ارتباطي به دیسک کمر ندارد و طي زمان 
با به هم خوردن زوایاي طبیعی کمر به تدریج 
آرتروز مفاصل بین مهره اي هم به مشکالت بیمار 
اضافه مي شود و کمردرد بیمار دائمي خواهد شد.

خانم هاي باردار هم باید پس از ختم بارداري، 
ورزش هاي ویلیامز یا مکنزي را به طور روزانه 
انجام دهند تا با تقویت عضالت کمر خود به 
تدریج قوس کمرشان به حالت عادي برگردد 
و دچار آرتروز مفاصل بین مهره اي نشوند و 
چه بهتر که این ورزش ها از قبل از باردار شدن 

شروع شود.

 دکتر  
رد  ر  ت 

ر  و   
ر ا و ست 



 دما ماریهاو او م

ادر  دکتر رضا 
ی  و توپ و ف  متخصص ا

جراحی م پا

كه  است  بدن  ا  اع ا  يکی  پا  م 
بيمار در آن ممکن است شما  و  درد 
رو،  اين  ا  كند.  خانه نشين  ا  مد  را 
با  مرت  ا  بيمار  انواع  با  آشنايی 
ی شما را در مورد  م پا می تواند آگا

رد. تر ب با اين بيمار 

ا قفل شدن م 
مچ پا زمانی که حین راه رفتن قفل می شود 
می تواند یک وضعیت ناتوان کننده و دردناک 
بدنی  فعالیت  و  روزانه  کارهای  که  باشد 
پای قفل شده می تواند  را دشوار کند. مچ 
نشانه ای از شرایط مختلف باشد که شامل 
پارگی رباط، بی ثباتی مچ پا، آرتریت، التهاب 
وکوندریت  و تورم استخوان و بیماری است
را  درد  این  رفتن  راه  هنگام  اگر  است. 
تجربه کردید، برای تشخیص آن با پزشکتان  

کنید. مشورت 

آرتروز 
بیماری مفصلی دژنراتیو  یا  پا  آرتروز مچ 
می تواند به علت آسیب به مچ پا یا سایش 
ر  سن  افزایش  پی  در  پارگی  و  طبیعی 
که  می افتد  اتفاق  زمانی  آرتریت  دهد. 
هنگامی  می رود.  تحلیل  مفصل  غضروف 
که استخوان های مچ پا شروع به مالش روی 

مختلفی  عالئم  است  ممکن  می کنند،  هم 
دامنه حرکت محدود و  مانند درد، تورم، 

قفل شدن را تجربه کنید.
بریس،  کفش،  اصالح  با  پا  مچ  آرتریت 
وزن،  کاهش  ضدالتهابی،  داروهای 
درمان  استروئید  تزریق  و  فیزیوتراپی 
می شود. اگر این درمان ها کارساز نباشند، 

جراحی گزینه بعدی است.

اتی آن ارگی ربا و بی   
پا  مچ  شدید  و  مکرر  پیچ خوردگی های 
می تواند به آن آسیب برساند. هنگامی که 
مچ پا در خارج از محدوده حرکتی طبیعی 
چرخیده یا پیچیده شود، ممکن است رباط 
آن پاره شود. با گذشت زمان، این وضعیت 
ممکن است باعث مزمن شدن و بی ثباتی آن 
قسمت از پا شود. پارگی رباط و بی ثباتی 
مچ می تواند باعث درد، تورم، قفل شدن 
مچ، ترک خوردگی و احساس بی ثباتی طی 
راه رفتن و سایر فعالیت های روزانه شود. 
استراحت،  با  است  ممکن  وضعیت  این 
و  فیزیوتراپی  پا،  مچ  بریس  بی تحرکی، 

حتی جراحی درمان شود.

وان التها و تورم است
وفیت هایی  است همان  استخوان  التهاب 
لبه های استخوان ها  است که می توانند در 
و همچنین محل اتصال رباط ها و تاندون ها 
به استخوان ها ایجاد شوند. التهاب استخوان 
می تواند در مچ پا ایجاد شود و بهبود یابد 

و منجر به قفل شدن مچ پا شود.
شامل  است  ممکن  آن  دیگر  عالئم 
باشد.  حرکتی  محدودیت  و  درد 
افراد می توانند سال ها بدون درد و 
زندگی  التهاب  از  ناشی  شدن  قفل 
کنند. داروهای ضدالتهاب می توانند 
به کاهش درد کمک کنند. جراحی 
وفیت ها  نیز می تواند برای حذف است

انجام شود.

وکندریت است بیماری 
که  است  بیماری ای  وکندریت  است
موجب کاهش جریان خون به قسمت 
انتهایی استخوان، از جمله استخوان 
مچ پا می شود. جریان خون در نتیجه 
شل شدن یک تکه غضروف در انتهای 
استخوان کاهش می یابد. این وضعیت 
به ویژه پس از جراحت مچ پا به طور 
معمول شایع است.عالئم آن می تواند 
شامل درد، قفل شدن مچ پا، تورم، 
حرکتی  دامنه  لمس،  به  حساسیت 
محدود و احساس بی ثباتی در مفصل 
باشد. حین برخورد با آن بهتر است 
انجام  محافظه کارانه  اقدامات  ابتدا 
شود. پزشکتان ممکن است به شما 
استراحت را توصیه کند. فیزیوتراپی 
نیز ممکن است به افزایش قدرت و 
دامنه حرکت کمک کند. اگر اقدامات 
محافظه کارانه کارساز نباشد، جراحی 

می شود. پیشنهاد 

تاندون آشیل نواری قوی و از جنس فیبر 
در ناحیه پایینی ساق پاست. این تاندون 
عضالت پشت ساق پا را به پاشنه پا متصل 
می کند. تاندون آشیل بزرگ ترین تاندون 
بدن است و در راه رفتن، دویدن و پریدن 
موارد،  برخی  در  می کند.  کمک  فرد  به 
تاندون آشیل می تواند شکاف بردارد یا 
یک  اثر  در  اغلب  مورد  این  شود.  پاره 
نیروی قوی و ناگهانی است  و می تواند 
حین یک فعالیت ورزشی سخت، اتفاق 
بیفتد. همچنین، این پارگی می تواند در 
فرد  حرکت  ناگهانی  شدن  سریع تر  اثر 
آشیل  تاندون  شود.  ایجاد  پا  پیچش  و 
پاره شده می تواند سبب ایجاد درد و تورم 
در نزدیکی پاشنه پا شود. امکان دارد فرد 
مبتال قادر به حرکت پنجه پای خود به 
سمت پایین نباشد. عالوه بر این موارد، 
تاندون آشیل می تواند تحلیل برود. چنین 
وضعیتی »تاندینوپاتی« نامیده می شود. این 
پدیده ممکن است عالئمی مانند درد و 
سفت شدن امتداد تاندون آشیل و پشت 
بیشتر  تاندینوپاتی  کند.  ایجاد  پا  پاشنه 
مواقع ناشی از استفاده بیش از حد یا وارد 
شدن فشارهای مکرر روی تاندون است. 
تاندینوپاتی مخصوصا هنگامی که فرد به 
تازگی فعالیت بیشتری داشته، می تواند در 
اثر وارد شدن فشارهای مکرر به تاندون 
بودن عضالت پشت  ایجاد شود. کوتاه 
ساق پا می تواند خطر ابتال به تاندینوپاتی 
را افزایش دهد.  حین جراحی، یک برش 
روی قسمت پشتی ساق پا ایجاد می شود. 
باشد،  پاره شده  تاندون  که  در صورتی 
جراح دو قسمت تاندون را به یکدیگر 
بخیه می زند. در صورتی که تاندون تحلیل 
رفته باشد، جراح قسمت آسیب دیده آن 
را جدا کرده و دیگر نواحی سالم را با 

بخیه زدن ترمیم می کند.
اگر آسیب به بیشتر نواحی تاندون شدید 
باشد، امکان دارد جراح تمام تاندون آشیل 
یا قسمتی از آن را تعوی کند. این کار با 
برداشتن یک تاندون از ناحیه دیگری از پا 
انجام می شود. در برخی موارد، جراحی 
ترمیم تاندون آشیل می تواند به صورت 
شود.  انجام  کم  تهاجم  با  جراحی  یک 
در این فرایند به جای یک برش بزرگ، 
یک یا چند برش کوچک ایجاد می شود. 
همچنین، امکان دارد برای کمک به ترمیم 

از آرتروسکوپ استفاده شود.

ارگی تاندون آشیل
چرا امکان دارد که من به جراحی ترمیم 

تاندون آشیل نیاز داشته باشم؟
امکان  تاندون،  شدن  پاره  صورت  در 
دارد فرد به جراحی تاندون آشیل نیازمند 
باشد. انجام جراحی در بسیاری از موارد 
با  آشیل توصیه می شود.  تاندون  پارگی 
این حال، در برخی موارد پزشک می تواند 
انجام روش های درمانی دیگری را ابتدا 
پیشنهاد دهد. این روش های درمانی شامل 
مصرف داروهای مسکن و گچ گیری برای 

جلوگیری از حرکت پا می شوند.
برخی  به  ابتال  صورت  در  همچنین، 
پزشک  دارد  امکان  خاص  بیماری های 
انجام جراحی را توصیه نکند. از جمله 
این بیماری ها می توان به دیابت و نوروپاتی 
مطلق  منع  موارد  این  کرد.البته  اشاره  پا 

جراحی تاندون نیستند.
عالوه بر این موارد، در صورت ابتال به 
تاندینوپاتی نیز امکان دارد فرد به انجام 
جراحی ترمیم تاندون آشیل نیازمند باشد. 
با این حال در اغلب موارد می توان از دیگر 
درمان ها برای درمان تاندینوپاتی استفاده 
کرد. این درمان ها شامل استراحت دادن 
به پا، اعمال یخ و مصرف داروهای مسکن 
و همچنین استفاده از یک آتل یا دیگر 
ابزارها برای بی حرکت کردن پا می شوند. 
در  باشد.  مفید  می تواند  نیز  فیزیوتراپی 
صورتی که با گذشت چند ماه معموال 6-12 
ماه فرد هنوز به عالئم مبتالست، پزشک 

می تواند انجام جراحی را توصیه کند.
با توجه به نوع مشکلی که فرد به آن ابتال 
دارد، نتیجه جراحی تاندون آشیل متفاوت 
است. فرد باید در ارتباط با مزایا و معایب 
انتخاب هایی که پیش رو دارد با پزشک 

خود صحبت کند.

ی ترمیم رات جرا
هر عمل جراحی با خطراتی همراه است. 
خطرات جراحی ترمیم تاندون آشیل شامل 

این موارد  می شوند:
خونریزی شدید، آسیب عصبی،عفونت،  
لخته خون،  مشکالت ترمیم زخم، ضعف 
عضله پشت ساق پا، عوارض ناشی از 

بی حسی یا بیهوشی،  درد مداوم در 
پا و مچ آن

باتوجه به سن فرد، شکل پا، عضالت 
پا، تاندون های پا، سالمت عمومی 
با  مرتبط  خطرات  جراحی  نوع  و 
جراحی فرد متفاوت هستند. فرد باید 

پزشک  با  را  خود  نگرانی  گونه  هر 
خطراتی  می تواند  او  بگذارد.  میان  در 

که بیشترین احتمال بروز را دارند برای 

بیمار بیان کند.

ی آمادگی برای جرا
باید در ارتباط با نحوه آماده شدن برای 
جراحی با پزشک خود صحبت کرد. فرد 
باید تمامی داروهای مصرفی خود را برای 
پزشک بیان کند. این دارو ها شامل دارو های 
بدون نسخه مانند آسپیرین نیز می شوند.
ممکن است الزم باشد فرد مصرف برخی 
داروها مانند داروهای رقیق کننده خون را 
قطع کند. فرد باید مصرف سیگار را قبل 
از جراحی متوقف کند. مصرف سیگار 
در  بیندازد.  تاخیر  به  را  بهبود  می تواند 
صورت نیاز به کمک برای ترک سیگار 
پزشک خود در  با  را  این موضوع  باید 

میان گذاشت.
امکان دارد قبل از جراحی نیاز به انجام 
برخی آزمایش های تصویربرداری باشد. 
این موارد شامل سونوگرافی، اشعه ایکس 

و ام آرآی می شوند.
باید از خوردن و نوشیدن پس از نیمه شب 
قبل از روز جراحی اجتناب شود. فرد باید 
پزشک خود را از هر گونه تغییرات اخیر 
در سالمت خود )مانند تب( مطلع کند.

بهبود  به  کمک  برای  بیمار  دارد  امکان 
خود نیاز به برنامه ریزی تغییراتی در خانه 
خود داشته باشد. دلیل چنین موردی این 
است که فرد برای مدتی قادر نیست به 
صورت طبیعی روی پای خود راه برود. 
برای رساندن  با فردی دیگر  باید  بیمار 

او از بیمارستان به خانه هماهنگ کند.

ی  از جرا
مچ  احتماال  بیمار،  شدن  بیدار  از  پس 
پای او در گچ یا آتل قرار می گیرد. این 
انجام  پا  مچ  کردن  بی حرکت  برای  کار 
اغلب  آشیل  تاندون  جراحی  می شود. 
فرایندی بدون نیاز به بستری است و به این 

معناست که فرد در همان روز جراحی به 
خانه فرستاده می شود.

فرد پس از جراحی مخصوصا در چند روز 
اول درد را تجربه خواهد کرد. داروهای 
مسکن به تسکین درد او کمک می کنند. 
بیمار باید به دفعات هرچه بیشتر پای خود را 
در سطحی باالتر از بدن قرار دهد. این کار 
می تواند به کاهش تورم و درد کمک کند.
یا دردی  ابتال به تب شدید  در صورت 
پیشرونده در مچ پا  یا عضله پشت ساق، 
باید این موضوع با پزشک در میان گذاشته 
از  استفاده  به  از جراحی فرد  شود. پس 
عصای زیر بغل نیاز خواهد داشت. این 
عصا به فرد کمک می کند وزن قرارگرفته 

روی پای خود را کاهش دهد.
 حدود 14-10 روز پس از جراحی، فرد 
باید برای خارج کردن بخیه ها از پا به پزشک 
مراجعه کند. امکان دارد در این هنگام پزشک 
آتل یا گچ پای بیمار را تعوی کند. در این 
صورت، فرد باید برای خشک نگه داشتن 
گچ از تمامی توصیه ها پیروی کند. در غیر 
این صورت، پزشک می تواند به جای آتل 
یک  air cast ) نوعی گچ( به او بدهد.

فرد  که  هنگامی  با  ارتباط  در  پزشک 
قرار  خود  پای  روی  را  وزنی  می تواند 
دهد، توصیه هایی را به او ارائه می کند. او 
چگونگی تقویت مچ پا و عضالت پا را 

حین بهبود به بیمار آموزش خواهد داد.
امکان دارد فرد برای کمک به دوره بهبود 
خود به فیزیوتراپی نیاز داشته باشد. باید 
در ارتباط با پیروی از تمامی توصیه های 
پزشک درباره داروها، مراقبت از زخم و 
ورزش ها اطمینان به دست آورد. این کار به 

موفقیت آمیز بودن جراحی کمک می کند.

یکی از علل شایع درد قسمت داخلی پا، پارگی یا نیمه پارگی 
ی   دکتر مر

ی ا ر
ا و  

ا ا  ار  بی
ا و  

یکی از تاندون های داخلی مچ و کف پاست که عمدتا براثر 
فشار بیش ازحد آوردن در پای ناسالم ایجاد می شود.این درد 
بعد  یا  زیاد است   پیاده روی  و  فعالیت  گاهی هنگام ورزش، 
مدتی بی حرکتی در صورت شروع حرکت درد به وجود می آید. 
گاهی بیماران صبح که از خواب بیدار می شوند، می گویند در قسمت داخلی کف 
پا احساس درد می کنند که علتش می تواند این بیماری باشد.حتی در کسانی که 
ورزش هایی مانند والیبال، بسکتبال و تنیس انجام می دهند با فشارهای مکرر بر 
پا امکان پارگی یا نیمه پارگی این تاندون وجود دارد. از علل دیگر این آسیب 
می توان بیماری های زمینه ای ازجمله دیابت، چاقی و فشارخون را نام برد. این 
بیماری عمدتا در خانم ها و در سنین بعد از 40 سالگی دیده می شود.از عالمت های 
این بیماری درد در قسمت داخلی پا و مچ پاست و حتی گاهی در محلی که این 
تاندون صدمه دیده می تواند همراه با تورم باشد و در بعضی مواقع ممکن است 
تورم با فعالیت ایجاد شود. فعالیت هایی مانند دویدن این مشکل را تشدید می کند 
و ایستادن طوالنی و راه رفتن ازجمله فعالیت های افزایش دهنده این درد است. 
درصورتی که بیماری پیشرفت پیدا کند، درد در قسمت خارجی کف پا و مچ پا 
نیز دیده خواهد شد و عدم درمان به موقع این بیماری باعث آسیب قسمت های 
دیگر پا و مچ پا می شود.ورزشکارانی مانند اسکی بازها و اسکیت سواران به دلیل 
چرخش و کشش طوالنی مچ پا در معرض خطر بیشتری هستند. دویدن طوالنی مدت 
و در مسیرهای مارپیچ برای کسانی که کف پای صافی دارند و کفش مناسبی 
نمی پوشند احتمال آسیب این تاندون را زیاد می کند.از علل شایع دیگر ایجاد این 
بیماری خسته بودن عضالت ساق پا، کم بودن انعطاف پذیری عضالت و تاندون های 
پا و انجام ندادن نرمش های کششی قبل از شروع ورزش است. این تاندون  نقش 
خیلی مهمی در ایجاد قوس کف پایی دارد و زمانی که کارایی خود را از دست 
بدهد باعث کم شدن قوس کف پا می شود. تاندون داخلی مچ پا به دنبال تصادف، 
پیچ خوردگی و فعالیت های نامناسب ورزشی ممکن است آسیب ببیند.عالمت های 
این آسیب درد، تورم، احساس بی ثباتی و خالی کردن مچ پا هنگام دویدن است. 
درد معموال با چرخاندن کف پا به سمت خارج بیشتر می شود.زمانی که بیمار 
راه می رود قسمت داخلی کف پا دردناک می شود و ممکن است تورم هم داشته 
باشد. معموال افراد دچار این آسیب در ناحیه کف پا مشکل دارند و یک کف 
پایشان صاف است. بیمار معموال برای بلند شدن روی پنجه آسیب دیده مشکل 
دارد.  زمانی که هنوز اوایل بیماری است و بیماری شدت زیادی ندارد می توان 
با محدود کردن فعالیت های ورزشی، دادن دارو و کفش مناسب عالمت ها را 
نیاز به تزریق هایی ازجمله ازون، سلول های  برطرف کرد و در موارد شدیدتر 
بنیادی و نمایش فیزیکی است. در مراحل بعدی اگر بیمار به روش های غیرجراحی 

پاسخ ندهد جراحی الزم است.
 یکی از روش های جدید جراحی برای این بیماران که در موارد خفیف تا متوسط 
قابل انجام است، گذاشتن پیچ هایی داخل پاست که برطرف کننده عالئم بیماری است.
نکاتی که در درمان این بیماری مهم است اینکه در موارد حادی که به دنبال 
تصادفات یا ورزش درد ایجاد می شود باید استراحت کرده و از کمپرس سرد 
استفاده کنید. به این صورت که دور یک کیسه پر از یخ حوله ای خیس بپیچید 
و به مدت 20 دقیقه روی موضع مورد نظر بگذارید و این کار را چند بار در 
روز تکرار  کنید. بعد از برطرف شدن عالمت ها برگشتن به فعالیت های ورزشی 
خیلی سریع توصیه نمی شود و به تدریج و با تدابیری باید ورزشکار به ورزش 
در حد قبل از آسیب بازگردانده شود. انجام نرمش های کششی حداقل دو برابر 
انجام شود. استفاده از کفش و مچ بندهای مناسب در تمام  باید  قبل از آسیب 

مواقع توصیه می شود.
درصورتی که بیماران در مراحل اولیه مراجعه کنند معموال به راحتی و بدون جراحی 
درمان می شوند ولی اگر به این موضوع بی اهمیت باشند یا درمان های درستی 
برایشان انجام نشود این بیماری قطعا پیشرفت می کند و احتمال نیاز به جراحی 

و عدم درمان کامل نهایی بیشتر خواهد شد.

ا شای ترین  دومیت م  م
الیست ها ان داده آسی بین فوت ران ایران ن و یق پ دومیت نتای ت ان ایران  رو آسی دیدگ م پا شای ترین م است م ت  لوگیری از این آسی دیدگ  در فوتبالی ل برای  ای ا ه كردند و دریافتند ورز  ای م م را با 

تند مه مناس تر  ادل از  م شود ت ور  ت اغل  كه  ه  آن بین برخ  پا  م  ناحیه  ای  له آسی دیدگ  یار شای تر از پارگ ع ا ب ت  ا فوتبالی ت  ام كه فوتبالی ن ترین است  پا م شوند م ناحیه م  ای مختلف به كار گرفته م شود تا از دچار آسی دیدگ   لوگیری راه  کل  دوباره درگیر شدن با این م
ای قدرت شود  ام ورز  ا ان ا را قوی تر م كند یک از این راه  ا و ربا  ه  ی تر م پا م شود  راه است كه ما کام بی است و باع است ب در كف  ای  ر قرار دادن كف  یت درست قرار دی لوگیری شود كه باع م شود پا در موق یرد و از آسی دیدگ   باع ب قدرت  و  ادل  ت ای  ورز  ام  مل و كنتر كنندم شود پا و م ساختاری پیدا كنند كه بتوانند ان ای خار را ت نیرو

انجام  پا  مچ  کردن  حرکت 
اغلب  آشیل  تاندون  جراحی  شود. 
فرایندی بدون نیاز به بستری است و به این 

پاسخ ندهد جراحی الزم است.
 یکی از روش

قابل
نکاتی که در درمان این بیماری مهم است اینکه در موارد حادی که به دنبال 

تصادفات یا ورزش درد ایجاد می
استفاده کنید. به این صورت که دور یک کیسه پر از یخ حوله

و به مدت 
روز تکرار 

خیلی سریع توصیه نمی
در حد قبل از آسیب بازگردانده شود. انجام نرمش

انجام شود. استفاده از کفش و مچ باید  قبل از آسیب 
مواقع توصیه می

درصورتی
درمان می

برایشان انجام نشود این بیماری قطعا پیشرفت می
و عدم درمان کامل نهایی بیشتر خواهد شد.

خونریزی شدید، آسیب عصبی،عفونت،  
لخته خون،  مشکالت ترمیم زخم، ضعف 
عضله پشت ساق پا، عوارض ناشی از 

خطراتی  تواند 
که بیشترین احتمال بروز را دارند برای 

آشیل
قهرمان اسطوره ای یونان در داستان جنگ 

تروآ است. او قویترین جنگجوی یونانیان 
در جنگ تروا بود و قهرمان حماسه ایلیاد 
هومر است. همه پیکر او به جز پاشنه  و 

مچ  پایش رویین بود و همین بخش 
تنش هم مرگ او را رقم زد.

شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت 



وقانی است. بيمار  ی  اه تنف سرماخوردگی عفونت ويروسی دست
تال می شويد  نا وقتی به آن م م تا بی ضرر است اما م شاي و ن
ه  اسی نداريد. ممکن است آبري بينی، گلودرد و سر چنين اح
ه كردن و احتقان بينی  ، ع داشته باشيد يا اينکه آبري ا چش

ه كند.  نده شما را كال ارد آ
گاهی هم همه این عالئم با هم شما را آزار می دهد. در واقع به علت آنکه 
بیش از 200 ویروس مختلف ممکن است سرماخودرگی ایجاد کنند، عالئم 
سرماخوردگی بسیار متفاوت است. متاسفانه هر فرد بزرگسالی احتمال دارد 
2 تا 4 بار در سال به سرماخوردگی مبتال شود. کودکان به خصوص در 
سنین پیش از مدرسه بین 5 تا 9 بار ساالنه سرما می خورند. سرماخوردگی 
به خصوص در کودکانی که به مهدکودک می روند شایع است اما خبر 
خوب این است که معموال سرماخوردگی در طول یک هفته بهبود پیدا 
می کند، گرچه بعضی سرماخوردگی ها تا 2 هفته هم طول می کشند. اگر 
سرماخوردگی بیش از این مدت طول بکشد، باید به پزشکتان مراجعه کنید 
ن شوید عفونت ثانویه باکتریایی در ریه ها، حنجره، نای، سینوس ها  تا مطم
یا گوش هایتان وجود ندارد. عالئم و نشانه ها شروع عالئم سرماخوردگی 

3-1 روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس سرماخوردگی است. 
اولین عالمت عمده آبریزش از بینی است. همچنین ممکن است ابتدای 
دوره عفونت دچار خارش یا درد گلو، احتقان و گرفتگی بینی، کمی 
بدن درد یا سردرد خفیف شوید. در ادامه سیر بیماری ترشحات بینی تان 

غلیظ تر و زردرنگ تر می شود. 
سایر عالئم سرماخوردگی عبارتند از: عطسه، آبریزش از چشم، سرفه، 
تب مالیم و خستگی خفیف. گرچه بیش از 200 نوع ویروس باعث 
شناخته شده  علت  شایع ترین  رینوویروس ها  می شوند،  سرماخوردگی 
سرماخوردگی هستند. ویروس سرماخوردگی از راه دهان یا بینی وارد 
بدن می شود، اما ممکن است خود شما هم در این انتقال »دست« داشته 
باشید. گرچه سرماخوردگی از طریق عطسه و سرفه می تواند منتقل شود، 
اغلب تماس دست با دست با شخصی که سرماخورده یا استفاده از وسایل 

مشترک، مثال حوله، تلفن و... باعث انتقال بیماری می شود. 
 بعد از این تماس هنگامی  که دست آلوده شده تان را به چشم ها یا بینی تان 
می زنید ویروس وارد بدن می شود. عوامل خطرساز کودکان به طور خاص 
به سرماخوردگی مستعد هستند زیرا نسبت به اغلب ویروس های عامل 
سرماخوردگی هنوز مقاومت کسب نکرده اند اما یک دستگاه ایمنی نابال 
تنها علت این آسیب پذیری کودکان به سرماخوردگی نیست. کودکان اغلب 
اوقات زیادی را با کودکان دیگر می گذرانند و خیلی اوقات در شستن 
دست هایشان دقت نمی کنند، بنابراین به راحتی ویروس سرماخوردگی 

وارد بدنشان می شود. 
هم بزرگساالن و هم کودکان در پاییز و زمستان که کودکان در مدارس 
هستند و اغلب افراد مدت زیادی را داخل خانه می گذرانند به سرماخوردگی 
حساس تر هستند. با افزایش سن و ایجاد ایمنی در بدن نسبت به بسیاری از 
ویروس های عامل سرماخوردگی احتمال سرماخوردگی نسبت به دوران 

کودکی کمتر می شود. 
کودکان به طور خاص به سرماخوردگی مستعد هستند زیرا نسبت به اغلب 
ویروس های عامل سرماخوردگی هنوز مقاومت کسب نکرده اند اما یک 
دستگاه ایمنی نابال تنها علت این آسیب پذیری کودکان به سرماخوردگی 
نیست. کودکان اغلب اوقات زیادی را با کودکان دیگر می گذرانند و 
خیلی اوقات در شستن دست هایشان دقت نمی کنند بنابراین به راحتی 
ویروس سرماخوردگی وارد بدن آنها می شود. با افزایش سن و ایجاد 
ایمنی در بدن نسبت به بسیاری از ویروس های عامل سرماخوردگی 
احتمال سرماخوردگی نسبت به دوران کودکی کمتر می شود، اما در 
مواردی احتمال خطر افزایش می یابد؛ گذراندن بیشتر اوقات در فضاهای 
دربسته و در تماس نزدیک با افراد دیگر در طول پاییز و زمستان، دچار 
شدن به استرس های روانی، داشتن آلرژی)حساسیت( که مجاری بینی 
عوامل  مورد  در  عامه  باورهای  از  کدام  هیچ  درستی  کند.  گرفتار  را 
زمینه ساز سرماخوردگی، مثال بیرون رفتن از خانه با موهای خیس یا باد 

سرد خوردن تا به حال به طور علمی ثابت نشده اند. 
سرماخوردگی معموال در کمتر از یک هفته بهتر می شود، اگر چه ممکن 
است با آن سرعتی که شما انتظار دارید، عالئم بیماری ناپدید نشوند. به 
طور کلی سرماخوردگی در کودکان باعث بدحالی بیشتر می شود و اغلب 
ممکن است دچار عوارض بعدی آن مانند عفونت چرکی گوش شوند. 
عفونت حاد گوش که ناشی از نفوذ باکتری ها به فضای گوش میانی است 
شایع ترین عارضه سرماخوردگی در کودکان است. عالئم و نشانه های شاخص 
این عارضه شامل گوش درد در کودکان کم سن است که نمی توانند حرف 
بزنند و ناراحتی شان را صرفا با گریه کردن یا کشیدن گوش مبتال نشان 
می دهند و در بعضی موارد ترشح سبز یا زردرنگ از بینی یا بازگشت تب 
شدید پس از بهبود از سرماخوردگی وجود دارد. خارج شدن ترشحات 
چرکی از گوش به معنای پاره شدن پرده صما است. در این حالت فشار 
و درد گوش کودک را تخفیف می دهد، اما به هرحال باید فورا کودک را 
نزد پزشک ببرید. عفونت چرکی گوش برخالف سرماخوردگی نیاز به 

درمان آنتی بیوتیکی دارد. 
مصرف قطره های ضداحتقان برای رفع گرفتگی بینی پس از مدتی ممکن 
است باعث احتقان واکنشی شود، به این معنا که شما برای اینکه راه های 
بینی خود را بازنگه دارید مجبورید مقدار بیشتر و بیشتری از این قطره را به 
کار ببرید. مصرف طوالنی مدت این قطره ها باعث التهاب مزمن غشاهای 
مخاطی می شود. اگر مجبورید از قطره های ضداحتقان بینی استفاده کنید، 

استفاده از آنها را به چند روز محدود کنید. 
سرماخوردگی یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به مطب پزشکان 

است اما سرماخوردگی عالج ندارد. 
آنتی بیوتیک ها هیچ اثری بر ویروس ها ندارند و قرص های ضدسرماخوردگی 
که در داروخانه ها موجودند، گرچه ممکن است باعث راحت تر شدن شما 
شوند، سرماخوردگی را معالجه یا دوره آن را کوتاه تر نمی کنند. قرص های 
ضدسرماخوردگی که بدون نسخه پزشک از داروخانه ها قابل تهیه اند و 
از مخلوط داروهای آنتی هیستامین و ضداحتقان تشکیل می شوند عالئم 
سرماخوردگی را در کودکان کم سن تخفیف نمی دهند و ممکن است 
باعث عوارض جانبی شوند. برای رفع درد و تب استفاده از استامینوفن 
بر آسپیرین برتری دارد. مصرف آسپیرین برای رفع تب ممکن است در 
کودکان کمتر از 16 سال باعث یک عارضه مغزی نادر ولی کشنده به 
نام »نشانگان رای« شود. پیشگیری با توجه به انواع بسیاری از ویروس ها 
که باعث سرماخوردگی می شوند بهتر است ولی در حال حاضر واکسن 

موثری برای پیشگیری از سرماخوردگی وجود ندارد. 
  باوجود اینکه ابتال به سرماخوردگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، می توان 
با رعایت برخی احتیاطات از گسترش سرماخوردگی جلوگیری کرد؛ 
دست هایتان را مرتب بشویید و به کودکانتان اهمیت این کار را آموزش 
دهید. سطوح آشپزخانه و حمام را به خصوص هنگامی  که یکی از اعضای 
خانواده سرماخورده تمیز نگه دارید. داخل دستمال کاغذی سرفه یا عطسه 
کنید. دستمال کاغذی مصرف شده را فوری دور بیندازید. از لیوان آب مشترک 
با سایر اعضای خانواده استفاده نکنید. وقتی خودتان یا یکی از اعضای 
خانواده سرماخورده، از لیوان مخصوص خود  یا فنجان های یکبارمصرف 
استفاده کنید. از تماس نزدیک و طوالنی مدت با فردی که سرماخورده، 
اجتناب کنید. کودکتان را به مهدکودکی بسپارید که بهداشت در آن کامال 
رعایت شود و به خصوص کودکان بیمار را به خانه شان بفرستد. در صورت 
امکان مهدکودکی را انتخاب کنید که نسبت کودکان در آن به بزرگساالن 
5 به 1 یا کمتر باشد. اسباب بازی های کودک سرماخورده را پس از بازی 

کردن با آنها بشویید. 
گرچه بعضی مردم معتقدند برخی گیاهان دارویی یا مصرف مقادیر زیاد 
ویتامین C باعث پیشگیری یا درمان سرماخوردگی می شود، تحقیقات 

علمی چنین منافعی را ثابت نکرده اند. 

آنفلوانزا بیماری ویروسی بسیار واگیرداری است که با سرفه و عطسه کردن 
منتشر می شود. عالئم آنفلوانزا در 1 تا 3 روز بعد از عفونت با ویروس در 
شخص ظاهر می شود که شامل تب و لرز و عرق کردن، گلودرد، ضعف، 
سردرد و درد عمومی عضالت و مفاصل بدن )ساق پا و کمر(، سرفه های 

بدون خلط است که ممکن است شدت بیشتری پیدا کند و خلط دار شود. 

ر  افراد در معر 
 عوارض آنفلوانزا بیشتر میان افراد دچار بیماری های زمینه ای دیگر یا ضعف 
دستگاه ایمنی بروز می کند. آنفلوانزا می تواند احتمال مرگ یا بروز عوارض 

وخیم ناشی از بیماری زمینه ای را افزایش دهد. 

ا وان درمان آنف
 در حال حاضر داروهای ضدویروسی اختصاصی برای آنفلوانزا در دسترس 

است، اما کارایی آنها خیلی محدود است.

ا وان یه های درمانی برای آنف  تو
 در رختخواب بمانید و استراحت کنید تا زمانی  که درجه حرارت بدن 

شما برای 48 ساعت به صورت عادی دربیاید. نوشیدن مایعات 
به اندازه کافی در حدی که میزان ادرار در حد طبیعی باشد. 
مصرف استامینوفن برای کنترل تب و درد الزم است. مصرف 
داروهای ضدویروسی ابتدای شروع بیماری ممکن است 

این  از  استفاده  مورد  در  بکاهد.  بیماری  از طول و شدت 
داروها با پزشکتان مشورت کنید. تا حد ممکن از قرارگیری در 
برابر گردوغبار، دود سیگار و گازهای شیمیایی خودداری کنید. 

یا  اگر عالئمی مثل مشکل تنفسی، باال آوردن خلط سبز و زرد 
سردردهای شدید بروز کرد، به پزشک مراجعه کنید. واکسیناسیون ساالنه 
آنفلوانزا را می توان برای همه افراد پس از 6 ماهگی انجام داد.  واکسن 
آنفلوانزا به خصوص برای افراد سالمند و گروه های در معرض خطر توصیه 

می شود که شامل افراد 65 سال و بزرگ تر، بزرگساالن و کودکان با بیماری 
مزمن قلب، ریه یا بیماری کلیه یا اختالل در متابولیسم )سوخت وساز( از 
قبیل دیابت، بزرگساالن و کودکانی که داروهای مهارکننده ایمنی دریافت 
با تاثیر طوالنی مدت،  می کنند، ازجمله داروهای استروئیدی یا کورتونی 
مانند  مراقبتی  محل های  سایر  یا  سالمندان  آسایشگاه های  در  که  افرادی 

آن ساکن هستند، افراد مبتالبه نقص ایمنی و 
ا آی وی مثبت، افرادی که در تماس با 

گروه های در معرض خطر 
هستند، ازجمله کارکنان 

پرستاری  و  پزشکی 
همچنین  است، 
آسایشگاه ها  کارکنان 
و هر فردی که با افراد 

در معرض خطر ازجمله 
کودکان 6 ماهه و بزرگ تر همخانه 

است. 
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بدون خلط است که ممکن است شدت بیشتری پیدا کند و خلطدار شود. 

 عوارض آنفلوانزا بیشتر میان افراد دچار بیماریهای زمینهای دیگر یا ضعف 
کند. آنفلوانزا میتواند احتمال مرگ یا بروز عوارض 

ای را افزایش دهد. 

 در حال حاضر داروهای ضدویروسی اختصاصی برای آنفلوانزا در دسترس 
است، اما کارایی آنها خیلی محدود است.

ا وان های درمانی برای آنف
که درجه حرارت بدن  در رختخواب بمانید و استراحت کنید تا زمانی که درجه حرارت بدن  در رختخواب بمانید و استراحت کنید تا زمانی که درجه حرارت بدن 

صورت عادی دربیاید. نوشیدن مایعات 
اندازه کافی در حدی که میزان ادرار در حد طبیعی باشد. 
مصرف استامینوفن برای کنترل تب و درد الزم است. مصرف 
داروهای ضدویروسی ابتدای شروع بیماری ممکن است 

این  از  استفاده  مورد  در  بکاهد.  بیماری  از طول و شدت 
داروها با پزشکتان مشورت کنید. تا حد ممکن از قرارگیری در 
برابر گردوغبار، دود سیگار و گازهای شیمیایی خودداری کنید. 

یا  اگر عالئمی مثل مشکل تنفسی، باال آوردن خلط سبز و زرد 
واکسیناسیون ساالنه سردردهای شدید بروز کرد، به پزشک مراجعه کنید. واکسیناسیون ساالنه سردردهای شدید بروز کرد، به پزشک مراجعه کنید. واکسیناسیون ساالنه 
توان برای همه افراد پس از 6 ماهگی انجام داد.  واکسن 
خصوص برای افراد سالمند و گروههای در معرض خطر توصیه 

قبیل دیابت، بزرگساالن و کودکانی که داروهای مهارکننده ایمنی دریافت 
با تاثیر طوالنیمدت،  میکنند، ازجمله داروهای استروئیدی یا کورتونی 
مانند  مراقبتی  محلهای  سایر  یا  سالمندان  آسایشگاههای  در  که  افرادی 

آن ساکن هستند، افراد مبتالبه نقص ایمنی و 
آیوی مثبت، افرادی که در تماس با  ا

گروههای در معرض خطر 
هستند، ازجمله کارکنان 

پرستاری  و  پزشکی 
همچنین  است، 
آسایشگاهها  کارکنان 
و هر فردی که با افراد 

در معرض خطر ازجمله 
6کودکان 6کودکان 6ماهه و بزرگتر همخانه 

است.

ر    شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت 
W

eb
M

D 
:

من



ر ر شماره ششصدونود ونه  بیست و دو دی نودوهفت2

؟ کن ری  امکارهایمن ران را کو ون نیو  از

امد وییمیان یزنا زند بو   رامورمن  هم ارک م

به  ل  من اي  و و  ا  كار
ر  

ا اس ت 
تا  می كند  كم  كودک 
د،  مان را بيامو مديريت 
شود،  ير  ووليت پ م
مه مه تر  مند داشته باشد و ا  د ندگی 
د. كودک  ا جديد را بيامو اينکه مهار 
ر  ا می كند ب ، اح با كم به والدين
، اعتمادبه نفس او را  ا مين اح  شده و 
مين دلي تمام روان شناسان  د برد. به  با خوا
ا  كودک بر اين باورند بايد كودک را در كار

ل سهي  كرد.  اي من و و

کود را با کارهای من آشنا 
کنید

برخی  انجام  توان  کودک  باشید  ن  مطم
انجام  او در  از  بنابراین  دارد  را  مسوولیت ها 
کارهای منزل کمک بگیرید. به عنوان مثال به 
مح اینکه کودک شروع به راه  رفتن کرد، از او 
بخواهید هر اسباب بازی را در جای مخصوص 
خودش بگذارد. یادتان باشد حتما کودکتان را به 
گرمی تشویق کنید تا او از انجام این کارها حس 
خوبی داشته باشد و مهم تر اینکه حس مفید و 
باارزش بودن را تجربه  کند. حدود 2 سالگی، 
کودک شما به دقت به اطرافیانش می نگرد و دقیقا 
کارها و رفتارهای آنها را تقلید می کند. به این 
دوره، اصطالحا »دوره تقلید« می گویند. کودک 
در این سن تمام موقعیت هایی که در اطرافش 
دیده را دوباره برای خودش بازسازی می کند، 
مثال کودکی که عاشق جاروکردن است، مدام 
ادای کار با جاروبرقی را درمی آورد. هرچند 
در نگاه اول این رفتار کودک چیزی بیشتر از 
یک بازی نیست، درواقع کودک می کوشد تا 
موقعیت جاروکردن را برای خودش شبیه سازی 
کند. در این سن کودک می تواند در خالی  کردن 
سبد خرید یا مرتب  کردن مواد خریداری شده 
از سوپرمارکت به شما کمک کند. اگر خودش 
برای کمک به شما پیشقدم شد، حتما به او یک 
مسوولیت محول کنید. شما با این کار اعتماد 
خود را به کودکتان نشان می دهید و او هم متقابال 
تمام سعی خود را خواهد کرد تا شما را ناامید 

نکند. وقتی شما کار بزرگی به او محول می  کنید، 
او نیز احساس بزرگی و باارزش بودن خواهد 
داشت. به این ترتیب کودک به مرور زمان با 
مکان تمام وسایل و موادغذایی آشپزخانه آشنا 
می شود. با انجام این قسم کارها، کودک شما 
کم کم به کودکی مستقل تبدیل می شود و یاد 
می گیرد به کارهای منزل به چشم یک سرگرمی 

نگاه کند و نه یک اجبار! 
پیشنهاد ما به شما این است که وقتی با همراهی 
کودکتان کاری را انجام می دهید، حتما موسیقی 
شادی بگذارید و با حرکات ریتمیک کارها را 
انجام بدهید. با ایجاد چنین فضای شادی، این 
به  ایجاد می کنید که  برای کودک  را  ذهنیت 
کارهای منزل به چشم تفریح نگاه  کند،تا تنبیه. 

ی ی همکار  کود در  سال
ام کارهای من است واقعی در ان

از 3 سالگی به بعد می توانید از کودک بخواهید 
اتاقش را مرتب کند، البته به این شرط که طبقات 
گنجه یا کمد برایش خطری نداشته باشد یا 
به  نباشند.  برنده در دسترسش  تیز و  اشیای 
مح اینکه لباس های کثیفش را عوض کرد، 
به او یاد بدهید آنها را داخل سبد لباس های 
داخل  را  کفش هایش  یا  بیندازد  مخصوص 
جاکفشی بگذارد. هنگام چیدن میز یا سفره 
بگیرید  کودکتان کمک  از  می توانید  نیز  غذا 
چون او در این سن کامال می تواند نان یا بطری 
آب یا حتی بشقاب یا لیوان پالستیکی اش را 
روی میز قرار دهد. در این سن حتی می توانید 
کودکتان را در آشپزی شریک کنید و از او یک 
سرآشپز کوچک بسازید! در این سن می توانید از 
کودک بخواهید همراه شما لباس ها را از ماشین 
لباسشویی خارج و سپس لباس های سبک تر را 
روی رخت آویز پهن کند. در آبیاری گلدان ها 
از او کمک بخواهید. البته حتما از دور مراقبش 

باشید که اتفاق غیرمنتظره ای ر ندهد.
در ماه های بعدی، به مرور مسوولیت های بیشتری 
به کودکتان بدهید. به این ترتیب کودک مدیریت 
زمان را می آموزد و قابلیت های جدید را یاد 
می گیرد. البته فراموش نکنید این یادگیری ها به 

سال ها زمان نیاز دارد و غالبا تا اوایل نوجوانی 
ادامه خواهد داشت. 

ورد با کودکی که نافرمانی  وه بر ن
می کند

بدون شک روزها و لحظاتی هم هستند که 
کودک تمایلی به همکاری با شما ندارد و دلش 
مواقع  این  در  انجام  دهد.  کاری  نمی خواهد 
نافرمان  با کودک  آمدن  کنار  راضی کردن و 
کار سختی است! اما تکلیف چیست و در برابر 

چنین کودکی چه رویه ای باید پیش گرفت؟
۱. به کودک زمان کافی بدهید تا وظایفش را 
انجام  دهد. به این ترتیب، بسیاری از کارها برای 
او ساده و آسان خواهد شد. به کودک آزادی 
عمل بدهید تا به روش های خاص خودش 
کارهایش را انجام دهد. البته یادتان باشد حتما 
یک بازه زمانی مشخص برای او تعیین کنید و 
مهم تر از همه اینکه به سرزنش متوسل نشوید 

که نتیجه معکوس خواهید گرفت.
۲. اگر کاری که به کودک محول کرد ه  بودید، 
هرگز  نرسید،  اتمام  به  تعیین شده  سرموعد 
خودتان کار ناتمام او را تمام نکنید. اگر مرتکب 
چنین اشتباهی شوید، ناخودآگاه این پیام را به او 
منتقل می  کنید؛ »بابا و مامان همیشه برای جبران 
کم کاری های من آماده اند پس چرا خودم را به 

زحمت بیندازم!« 
. اگر احیانا وظیفه ای که به او محول  کرده اید، 
برای بار نخست به درستی انجام نشد، برای 
دومین بار صبور و مهربان باشید و با بردباری 
و مالیمت از کودکتان بخواهید این بار با دقت 
بیشتری آن کار را انجام  دهد. به خاطر داشته 
باشید خشم شما فقط کودک را لجباز می کند! به 
دلبندتان توضیح بدهید تمام افراد خانواده باید 
در کارهای منزل مشارکت داشته باشند و این 
کار الزمه داشتن یک خانواده خوشبخت است.

. برای تشویق کودک به او بگویید بعد از 
انجام کار موردنظر می تواند یکی از کارها یا 
بازی های موردعالقه اش را انجام دهد. اگرچه 
ظرف  شستن یا مرتب کردن منزل ذاتا کارهای 
در  والدین  مقام  در  شما  اما  نیستند،  جذابی 
شکل گیری ذهنیت کودکتان نقش مهمی دارید. 
بکوشید تا جایی که امکان  دارد این وظایف را 
جالب و خوشایند جلوه  دهید. به عنوان مثال 
زمان ظرف  شستن را به صحبت های خانوادگی 
اختصاص  دهید، برای یکدیگر از روزی که 
سپری  کرده اید تعریف کنید و از شادی ها و 
از مشکالتتان حرف  بزنید. اگر کودک شادی 
و لذت کنار خانواده بودن را مزه مزه کند، در 
برابر چنین وظایفی کمتر مقاومت خواهد کرد.
یکی دیگر از راه هایی که به مدد آن می توانید 
کودک را سر ذوق بیاورید این است که وظایفش 
را در قالب بازی به او دیکته کنید. به عنوان 

مثال بعد از جمع آوری اسباب بازی هایش از او 
بخواهید  نقش اسباب بازی فروش را بازی کند 

و همه آنها را بشمرد.
یادتان باشد والدین همیشه مدل و الگوی فرزند 
خود هستند. به همین دلیل الزم است قبل از 
اینکه انجام کاری را از فرزندتان بخواهید، حتما 
خودتان انجام  داده باشید! به عنوان مثال پدر 
یا مادر، حتی اگر عجله هم داشته  باشند باید 
جوراب هایشان را از سر راه بردارند. در غیر این 
صورت کودک درک نخواهد کرد که مرتب  بودن 
در خانواده، یک وظیفه همگانی است.  ضمن 
اینکه پسربچه ها به خاطر طبیعت مردانه ای که 
دارند، ذاتا به کارهای منزل بی عالقه اند. به همین 
دلیل برای تشویق آنها باید حس مفیدبودن را 

در وجودشان بیدار کنید.

و دادن به کود به بهانه  آیا 
قی ا ست؟ تشویق  کردن او من

روان شناسان کودک، دادن پول به کودک در ازای 
انجام کارهای منزل یا گرفتن نمره خوب را 
توصیه نمی کنند. درحقیقت کمک در کارهای 
به  تبدیل  نباید  تحصیلی  پیشرفت  یا  منزل 
وسیله ای برای باجگیری از والدین شود، بلکه 
باید وسیله  یا بهانه ای در جهت رشد شخصیتی 
کودک باشد، به طوری  که وی از انجام آنها به 
خودش افتخار کند. بنابراین از این پس برای 
اینکه فرزندتان را مثال راضی کنید که خانه را 
جارو بزند، فورا دست به جیب نشوید! بلکه 
برعکس از او بخواهید هنگام جاروکردن شعر 
یا ترانه دلخواهش را با صدای بلند بخواند و 

شما نیز حتما او را همراهی  کنید.
نکته ای که همواره باید به یاد داشته باشید این 
است که اگر می خواهید کودکی مسوولیت پذیر 
و حرف شنوا تربیت کنید، الزم است او را از 
با  سالگی،   5 تا   3 یعنی  پایین،   سنین  همان 
وظایفی آشنا کنید. در این راه صبور و آرام 
پیش خواهید  باشید چون راهی طوالنی در 
داشت. درحقیقت فرایند تربیتی فرزند به سال ها 

زمان نیاز دارد و سریع حاصل نمی شود.
https: www.parents.fr :منبع
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 ، ر جايی نقشی برعهده داري ر كدام ا ما در 
مثال در خانه خودمان نق پدر يا مادر، در 
ر يا برادر،  ند و خوا ر ل والدين مان نق  من
مکار و بين دوستانمان  در مح كارمان نق 
ر كدام  نق ي دوست را داري و... و در 
ا اين شراي بايد نقشمان را به خوبی و به 
ويي من در  درستی ايفا كني و نمی تواني ب
خانه خودم به عنوان پدر يا مادر ايفا نق 
ر نمی توان يا نمی رس كه به  می كن پس دي
يرا نق ما در مقاب  ن  دوستان يا اقوام سر ب
ه بايد نق  مان اندا آنها متفاو است و به 
ی  ل . بنابراين اولين م ي خود را خوب انجام بد
ر می شود  مکار و مشاركت م كه در بح 
ايد  ران ن ال دي اي ما در ق اين است كه و
با  تداخ پيدا كند. اگر سركار می روي دلي 

. نمی شود در خانه كم نکني

یادتان باشد یکی از موضوعات مهم در بحث 
مشارکت در کارهای خانه این است که اعضای 
خانواده از یکدیگر یاد می گیرند در انجام امور 
خانه مشارکت داشته باشند، به خصوص فرزندان 
کوچک خانواده از فرزندان بزرگ تر یا پدر و مادر 
الگو می گیرند و این الگوپذیری از والد همجنس 
بیشتر است؛ یعنی پسرها از پدرها و دخترها از 
مادرانشان بیشتر الگو می گیرند. بنابراین اگر یکی 
از اعضای خانواده کار خود را به خوبی و درستی 
انجام ندهد سایر اعضای خانواده هم تحت تاثیر او 
قرار می گیرند و از انجام تکالیفشان سرباز می زنند. 

انه راهی برای موفقیت  مشارکت در 
در آینده

جالب است بدانید افرادی که در امور خانه مشارکت 
و همکاری نمی کنند یا کمتر این کار را انجام 
می دهند، نمی توانند در زندگی آینده شان جایگاه 
مناسبی داشته باشند. به عنوان مثال دختر خانمی که 

وظایف خود را در خانه به عنوان یک دختر انجام 
نمی دهد یا پسری که در کارهای خانه مشارکت 
ندارد، نمی تواند در آینده نقش مادر یا پدر بودن را 
به درستی ایفا کند.متاسفانه مراجعه کننده دانشجویی 
دارم که صبح ها برای اینکه صبحانه بخورد مادرش 
باید حضور داشته باشد، برایش لقمه بگیرد، چای اش 
را بریزد و شیرین کند و... حتی گاهی هم شکایت 
می کند که چرا چای اش به خوبی شیرین نشده یا 
چرا نانش نرم نیست. چنین فردی چگونه می تواند 
در آینده ای نه چندان دور نقش همسر و سپس 
نقش یک والد را به خوبی ایفا کند یا در محل 
کارش فرد مسوولیت پذیر و موفقی باشد؟مشکل 
اینجاست که متاسفانه بسیاری اوقات بین والدین 
و فرزندان دوستی نادرستی وجود دارد، مثال مادر 
می گوید: »فرزندم هنوز کوچک است یا تازه از 
مدرسه آمده و خسته است یا وقت برای کار 
کردنش زیاد است و... و خودم همه کارهایش را 
انجام می دهد چه اشکالی دارد؟« این طرز فکر 
درست نیست. واقعیت این است که بسیاری از 
مادرها دوست ندارند به کودکانشان برای انجام 
کارهای حتی خودشان فشار بیاورند، مثال کودکی 

که وسیله اش را پیدا نمی کند از مادرش می پرسد 
که آیا وسیله اش را دیده یا نه. در این شرایط مادر 
نباید به تنهایی برای پیدا کردن وسیله اقدام کند، 
بلکه باید هر دو باید با هم بروند و مکان هایی 
که ممکن است وسیله مورد نظر گم شده باشد 
را بگردند. اینکه کودک بنشیند و مادر به تنهایی 
دنبال وسایل بگردد و پیدا کند و آن را برای کودک 
بیاورد کار نادرستی است و این مساله بارها اتفاق 
خواهد افتاد اما در صورت اول کودک یاد می گیرد 
اگر وسیله ای را گم کرد چه قسمت هایی از خانه و 
چه جاهایی را بگردد زیرا این کار را قبال با مادر 
انجام داده و دفعه بعد به تنهایی هم قادر است 

دنبال وسایلش بگردد. 

مشارکت نکردن در دوران کودکی و 
یر آن در زندگی زناشویی آینده  تا

فردی که در دوران کودکی وظایف خود را نشناخته و 
کارهایش را انجام نداده، در بزرگسالی هم وظایفش 
را نمی شناسد. چنین فردی حتی اگر در مقام پدر 
خانواده باشد، پس از بازگشت از محل کار کتش 
را روی مبل می اندازد، شلوارش را هما ن طور که 

درآورده روی زمین جا می گذارد، جورابش را 
گوشه ای پرت می کند و انتظار دارد فردا صبح 
که دوباره قصد بیرون رفتن دارد همه لباس هایش 
مرتب به چوب لباسی آویزان باشد. چرا؟ چون در 
گذشته همه این کارها را مادرش برایش انجام 
داده و او یاد نگرفته خودش کارهایش را انجام 
دهد. همسر بیشتر این مردان دائم از آنها شکایت 
می کنند که مرد شلخته ای دارند که حتی عرضه 
آویزان کردن لباس هایش را هم ندارد و همین مساله 
کوچک، راه را برای مشکالت خانوادگی هموار 
می کند. بنابراین به همه والدین توصیه می کنم به 
فرزندانتان از همان دوران کودکی و به فراخور 
سنشان یاد بدهید خودشان کارهایشان را انجام 
بدهند، لباس هایشان را بعد از مهدکودک آویزان 
کنند، جوراب هایشان را در سبد لباس کثیف ها 
بریزند، وسایلشان را از روی زمین جمع کنند و...

این مساله در مورد خانم ها ممکن است به شکل های 
دیگری دیده شود، مثال بسیاری اوقات می بینیم 
خانم ها بیش از حد توقع دارند که همسرشان 
در کارهای خانه مشارکت کند؛ یعنی می خواهند 
مردی که از صبح تا غروب سرکار بوده، وقتی به 

خانه برمی گردد به همسرش که صرفا خانه دار 
است و شاغل هم نیست کمک کند. این مساله 
در مورد خانم های شاغل فرق می کند و زن و مرد 
شاغل باید در مورد کارهای خانه با هم همکاری 
کنند اما خانم خانه دار نباید انتظار داشته باشد 
وقتی همسرش از سرکار برمی گردد، ظرف های 
انباشته شده در ظرفشویی را هم بشوید. این واقعا 
دور از انصاف است و سبب فرسودگی و آسیب 
طرف مقابل می شود و شاید این احساس در 
وی ایجاد  شود که چرا مشارکت دوطرفه نیست. 

ت مشارکت کردن همه  یر م تا
ام کارهای  انواده در ان ای  اع

انه 
یکی از مشکالت مهم بیشتر ما ایرانی ها این است 
که در انجام کارهای گروهی و تیمی ضعیف هستیم 
و این مشکل از همان دوران کودکی شکل می گیرد 
زیرا همواره یک نفر به جای همه کار کرده و 
دیگران فقط مصرف کننده بوده اند. از قدیم گفته اند 
یک دست صدا ندارد و به تنهایی نمی توان همه 

کارها را انجام داد. 

ضمن اینکه همکاری و کمک همه اعضای خانواده 
در انجام امور منزل به کودک یاد می دهد با کمک 
سایر اعضای خانواده می تواند خیلی قوی تر باشد، 
بهتر عمل کند، تمایلش به انجام کارهای گروهی 
افزایش پیدا می کند و دلش به خانواده اش گرم 
می شود اما وقتی تنهاست کار زیادی از پیش نمی برد.

 
از چه سنی باید کودکان را به 

انه تشویق  مشارکت در کارهای 
کرد؟

تا قبل از 5 سالگی نمی توان کودکان را مجبور 
به انجام کاری کرد و برای انجام این کار باید 
وجود ندارد. در واقع تا قبل از 5 سالگی کودکان 
باید هرچقدر می خواهند بازی کنند، هر آنچه 
می خواهند در اختیارشان باشد، در آرامش کامل 
باشند و اتفاقا هر کاری هم داشته باشند باید انجام 
داد. امام جعفرصادق)ع( در این باره می فرمایند: 
»کودک را در 6 سال اول زندگی اش آزاد و رها 
بگذارید تا بازی کند، در 6 سال دوم در تربیتش 
بکوشید و در 6 سال سوم به عنوان مشاور و وزیر 
از او مشاوره بگیرید.« در آموزه های روان شناسی 
هم دقیقا روی 6-5 سال اول زندگی که اساس 
شکل گیری احساس امنیت و شخصیت فرد است 

تاکید می شود. 
به طورکلی اگر اجباری در کار نباشد می توان با 
محبت، مهربانی و بازی از  4-3 سالگی-زمانی 
که خود کودک که هم تمایل دارد- از او بخواهیم 
کاری را که حتی االمکان مربوط به خودش است، 
انجام بدهد. اگر فرزندتان از همان دوران کودکی 
مشارکت در کارهای خانه را یاد نگیرد، وقتی 
بزرگ تر می شود نه تنها برای خودش که برای 
دیگران هم می تواند بسیار مشکل آفرین باشد. این 
مساله در مورد کودکان تک فرزند بیشتر مشهود 
است و در آینده در زندگی شخصی شان بیشتر 
دچار مشکل خواهند شد بنابراین از همه والدین 
می  خواهم مشارکت در کارها را از همان دوران 
کودکی به فرزندشان آموزش دهند و با بازی، 
انگیزه دادن، لبخند زدن، پاداش و... او را به انجام 

برخی کارهای متناسب با سنش ترغیب کنند.



ایرا نت   ا ید لاز ا م ها مار

تار د   دکتر 
ی  ستیا تخصصی  ایرا

م ی و م ا  ایرا

يا  اجي  م واق طب  در  ايران  طب سنتي 
اخالطي است و قاعدتا در بررسي سالمت 
ه  ل اجي و  ان به عال م و بيماري در ان
دم، صفرا، بل و سودا(  اخالط چهارگانه 
اي  ته در بيماري  توجه خاصی مي شود. ال
ت  ي سو ساختمانی  اختال  مفصلي 
( و صدما منجر به پارگی  تركيب مفاص
ي،  ت ا مفص مانند درر يا كشيدگی اج
ا ني  ا و تاندون  ي، پارگي رباط  ت شک

ميت خاصي دارد.  ا

سوءمزاج ها  انواع  سبب شناسی،  منظر  از 
عامل بیماری محسوب می  شود که البته این 
سوءمزاج ها در زمینه ضعف مفصل و ازدیاد 
اخالط در بدن باعث این مرض می شوند و 
ضعف مفصل خود ناشی از عوامل متعدد از 
جمله ضعف سرشتی، ضربه و فعالیت زیاد 

و... است. 
بر این اساس، درمانگر طب سنتی با شناخت 

دقیق و عمیق اسباب و علل و عالئم باید ضمن 
تشخیص درست بیماری در اولین گام نسبت 

به رفع علت بیماری تالش کرده و سپس سایر 
تدابیر درمانی را لحا کند. 

بیماری های  از جمله  بیماری ها  از   بسیاری 
مفاصل به دلیل رعایت نکردن شیوه درست 
زندگی که در طب سنتی تحت عنوان سته 
ضروریه یاد می شود، ایجاد می شود بنابراین 
شناسایی  ضمن  باید  نیز  بیماری  درمان  در 
تدابیر غلط نسبت به اصالح آنها اقدام شود. 
می شود  انجام  دارویی  تدابیر  بعدی  گام  در 
که از داروهای ساده، مثال یک غذای خاص 
شروع می شود و در موارد ضروری حسب 
تشخیص درمانگر، داروهای مرکب یا قوی 
داده خواهد  شد. اعمال یداوی مانند حجامت، 
فصد و... نیز ممکن است برحسب ضرورت 
اعمال شود. نکته مهم این است که طب سنتی 
کل نگر و تابع قوانین خاصی است بنابراین 

هر بیمار نسخه  درمانی ویژه خود را دارد. 

ا  بيمار  اعد كننده  م عوام  برخی 
ر طب سنتی ايران را می توان  مفاص ا من

چنين برشمرد:
به  وارده  مداوم  یا  زیاد  فشار  و  خستگي 

مفصل که مفصل را دچار ضعف می کند. 

کم تحرکي و سکون 
ترک ورزش ها و فعالیت های جسمانی که 
مدت ها در حال انجام بوده اند، مثال ورزشکار 

حرفه ای ورزش را کنار بگذارد. 
هضم: ناشی از رعایت  نکردن اصول درست 
خوردن و آشامیدن از جمله نجویدن غذا و 
سریع خوردن، خوردن غذاهای نامتجانس در 
لبنیات(،  و  غذایی)میوه، گوشت  وعده  یک 
رعایت نکردن فاصله مناسب بین وعده ها و 
ریزه خواری، مصرف مایعات زیاد همراه غذا 
یا روی غذا، پرخوری و دراز کشیدن یا فعالیت 

شدید بالفاصله بعد از غذا و...
آب به خصوص آب سرد در حمام، ناشتا، 
وسط خواب و بالفاصله بعد از فعالیت شدید 

بدنی و جنسی
جنسی بالفاصله بعد از غذا  )بدترین عامل( 

خشم، اضطراب و... 
مثل  حلقی  پشت  نزله )ترشحات 
سینوزیت های مزمن( که در طب سنتی از آن 
یاد  سخت  بیماری های  از  بسیاری  مادر  به 

می شود.

 دکتر  
 ، ی ی از  ی  سوز ی ا ترا تخصصی 

ی م مر   و پ ا  ا یا  استا
، م ا  ستا اما  ی یما سوز

وآرتريت يکی ا عوام اصلی درد و محدوديت عملکرد  است
طب  تند.  ا كمی برا آن ايمن و موثر  است كه درمان 
ا درمان در درد  نی به عنوان يکی ا كهن ترين شيوه  سو
مان تداوم دارند.  من دارا آثار بالينی است كه در طول  م
وآرتريت  ته رويکرد چندرشته ا به مديريت درد بيماران است ال

يردارويی مناسب است.  با تمرك بر تركيب چند درمان 

طب سوزنی می تواند پس از 8 هفته مقداری بهبود در درد 

وآرتریت زانو، لگن و  و عملکرد فیزیکی افراد دچار است
دست ایجاد کند که این اثر ممکن است تا 6 ماه تداوم داشته 
باشد. در کمردرد مزمن، طب سوزنی می تواند به تنهایی یا 
به عنوان یک درمان افزوده شده به دیگر درمان های معمول 
کمردرد مفید باشد و تداوم اثر آن حداقل تا 3 ماه مشاهده 
شده است. در درد گردن و شانه نیز طب سوزنی قابل توصیه 
است. درد گردن معموال پاسخ سریع و رضایت بخشی به 
یا  از پری آرتریت  ناشی  طب سوزنی می دهد. درد شانه 
به طب  نیز پاسخ خوبی  کپسولیت چسبنده )شانه یخ زده( 

سوزنی می دهد. 
 با توجه به اینکه اگر طب سوزنی توسط متخصص انجام 
شود، بسیار کم خطرتر از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی 

است و با توجه به عدم نیاز به دوز روزانه، طب سوزنی 
ضدالتهاب  داروهای  برای  مناسبی  جایگزین  می توان  را 

غیراستروئیدی دانست.

افزایش  و  سرما  فصل  شروع  با 
سرفه، به خصوص سرفه هایی که با 
خلط غلیظ و لزج همراه است یکی 
از درمان های خانگی مفید استفاده از 
شلغم است. شلغم گیاهی علفی و 
دوساله با ریشه های متورم است. این 
ریشه ها که ما آن را به نام »شلغم« 

می شناسیم، به رنگ های سفید، سفید با لک های گلی یا بنفش، سبز، زرد  
یا گلی مایل به قرمز هستند. این گیاه از خانواده خردل است. نام مشهور 
آن در متون طب سنتی »شلجم« است و در انگلیسی به آن Turnip می گویند. بخش های 
مورداستفاده گیاه ریشه، برگ و تخم است که ما بیشتر از ریشه آن استفاده می کنیم. طبیعت 
آن گرم و تر در درجه دوم است. این گیاه غذاییت باالیی دارد. در افرادی که سرفه می کنند و 
سرفه آنها همراه با خلط غلیظ و لزج و چسبنده است، مفید خواهد بود. شلغم ملین سینه است 
و در گلودرد، غرغره با آب آن ضمن داشتن خواص ضدباکتری و ضدویروسی درد گلو را هم 
کاهش می دهد. در افرادی که یبوست دارند برای برطرف کردن یبوست سودمند است. این 
گیاه اشتها آور است و در مردانی که تعداد اسپرم آنها در آزمایش اسپرموگرام شمارش پایینی 
دارد می تواند در جهت افزایش تعداد اسپرم اثرگذار باشد. شلغم در درمان نقرس و کاهش 
میزان اسید اوریک موثر است بنابراین در طب ایرانی پختن آن با گوشت توصیه شده است. 
در سرماخوردگی ها خوردن سوپ جو همراه با سبزیجاتی مانند گشنیز، هویج و جعفری با 
شلغم بسیار مفید است. با استفاده از بخور شلغم آبپز یا بخارپز می توانید به التیام سردرد ناشی 
از سرماخوردگی کمک کرده و ریه ها و مجاری تنفسی را از خلط های مسدودکننده پاکیزه کنید. 
به این طریق سینوس ها باز می شود و گرفتگی بینی رفع خواهد شد. همچنین می توانید شلغم 
خام یا پخته را رنده یا له کنید و با عسل بخورید. برای رفع سرماخوردگی کودکان می توانید در 
شلغم حفره ای ایجاد کنید و در آن مقداری عسل بریزید و روی آن را بپوشانید. پس از مدتی، 
آب شیرینی از اختالط عسل و آب شلغم ایجاد می شود که به عنوان یک شربت شیرین و 
مقوی سیستم ایمنی برای کودکان آثار درمانی مطلوبی دارد. استفاده از شلغم به صورت ضماد 

و مرهم برای درمان التهاب کورک، آبسه و زخم ها هم بسیار مفید است. 

وراکی انسان رف  و برای م م  ات ش مش
شلغم باید سفت و توپر باشد، در غیر این صورت کهنه است و اگر مصرف شود، ممکن 

است نفخ ایجاد کند. 
پوست شلغم باید براق، شفاف و صاف باشد

شلغم باید سنگین و درون آن روشن و شفاف باشد. 
شلغم های کوچک کمی شیرین تر هستند. 

شلغم های بزرگ تر موثرترند. 
از مضرات های ریشه شلغم در طب سنتی دیرهضم بودن و ایجاد نفخ و گاز به خصوص در 
معده های با هضم ضعیف است که برای برطرف کردن این عوارض می توان از فلفل و زیره 

و خوراکی های شیرین استفاده کرد. 

آرتروز را باید شایع ترین بیماری مفصلی و مهم ترین  
ناتوانی بشر دانست. به طور کلی آرتروز،  عامل 
بیماری افراد مسن شناخته می شود زیرا مفاصل نیز 
مانند دیگر اندام های بدن با افزایش سن در معرض 
تحلیل و تغییر هستند. پس باید سن را مهم ترین و 
اصلی ترین عامل ابتال به آرتروز برشمرد. از آنجا که 
ابتال به این بیماری معموال با محدودیت حرکت و 
درد در اندام گرفتار همراه است، شناخت عوامل 

زمینه ساز بسیار اهمیت دارد. 
آرتروز به طور معمول 4 ناحیه بدن را درگیر می کند که شایع ترین 
مفصل زانو است و پس از آن باید به ستون فقرات  )گردن، کمر و 
پشت(، ران و دست ها اشاره کرد. اگر آرتروز در بقیه مفاصل بدن 
ظاهر شود معموال ثانویه به بیماری های دیگری است و آرتروز اولیه 

غالبا در آنها دیده نمی شود. 

یری از بیماری یش ر  تناس اندام راهکار مو
گرچه عواملی مانند سن و زمینه ژنتیک افراد را در ابتال به آرتروز 
نمی توان تغییر داد، برخی عوامل به کمک تغییر شیوه زندگی قابل کنترل 
هستند و از این طریق می توان روند شدت و پیشرفت بیماری را 

کاهش داد. 
یکی از این عوامل قابل اصالح که تاثیر جدی در بروز آرتروز دارد، 
»وزن« است چراکه فشار مضاعفی بر مفاصل وارد می شود و تاثیر 
برای  توصیه  اولین  رو،  از همین  داشت.  بیشتری خواهد  تخریبی 
پیشگیری از این بیماری، کنترل وزن و حفظ تناسب اندام است. 
بر این اساس، افرادی که نمایه توده بدنی )BMI( آنها تا 25 است، 
وزن ایده آلی دارند  )البته به جز الغری های مفرط( و بیش از این 
میزان فرد دچار افزایش وزن است و فرد با نمایه توده بدنی باالی 

30 چاق محسوب می شود. 
عادات زندگی در بروز آرتروز در این اندام ها دخیل است. به عنوان 
مثال باال رفتن مداوم از پله ها در طول سال ها می تواند سبب آسیب ها 
و ضربه های کوچک مکرر در مفصل زانو  شود که چنین آسیب هایی 
زمینه تخریب مفصل و ابتال به آرتروز را تشدید می کند. البته ضربه های 
غیرقابل پیشگیری ناشی از زمین خوردن، شکستگی، ترمیم نشدن و... 
نیز باعث فشار مضاعف و نامتعادل بر مفاصل می شود که همین عدم 
فشار در محور یکسان عاملی در بروز آرتروز خواهد بود. همچنین 
زمانی که شکستگی خوب جوش نخورد، فشار به طور مستقیم و 
یکسان به کل مفصل وارد نمی شود، درنتیجه تحلیل مفصل در بخشی 

که فشار بیشتری را تحمل کرده، تشدید می شود. 
ورزش یکی از بهترین توصیه ها برای مبتالیان به آرتروز است چراکه 
موجب جلوگیری از پیشرفت و تخریب مفاصل و بروز عالئم بیماری 
می شود،  تقویت عضالت  باعث  تمرینات ورزشی  انجام  می شود. 
درنتیجه بخشی از فشار وارد بر مفصل توسط عضله گرفته می شود 

و تخریب مفصل روند کندتری خواهد داشت.
بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند به دلیل ابتال به آرتروز نباید 
تحرک و ورزش داشته باشند، در حالی که انجام چنین تمریناتی در 
حد قابل قبول و برنامه مناسب با روند تدریجی افزایش مدت تمرین 
منجر به افزایش توده عضالنی اطراف مفصل می شود که نقش مهمی 

در جلوگیری از ابتال و پیشرفت آرتروز خواهد داشت. 
البته تمرینات ورزشی باید متناسب با وضعیت هر مفصل انتخاب 
شود که خوشبختانه در حال حاضر چنین برنامه هایی در سایت های 
معتبر علمی مانند انجمن توانبخشی ایران، انجمن روماتولوژی ایران 
و انجمن ارتوپدی ایران توسط پزشکان متخصص در اختیار عموم 
مردم قرار گرفته که با گنجاندن آنها در برنامه زندگی می توان روند 

این بیماری ناتوان کننده ای را به تعویق انداخت و کاهش داد.
قابل توجهی در  نقش مهم و  پیشگیرانه  به توصیه های  قطعا توجه 
کاهش شدت آرتروز دارد و این امکان را  به فرد می دهد تا بتواند 
در طول زندگی به امور شخصی خود رسیدگی کند و وابسته به 

دیگران نشود.

ط مکمل

 مطب ایرانی

گی سالم زن

 دکتر  
ر

ستیا تخصصی 
ی    ایرا

ا 

رضا   دکتر 
ا ر

فوق تخصص 
و وماتو

مزاج در لغت به معنای درهم آمیختن است. از دیدگاه طب سنتی 
مزاج از ترکیب 4 رکن تشکیل شده و اختالف مقدار این عناصر 
با یکدیگر باعث تفاوت مزاج ها خواهد شد. با این تعریف در 
جهان آفرینش طیف گسترده ای از مزاج خواهیم داشت تا جایی 
که نمی توان گفت مزاج دو شخص کامال با یکدیگر یکسان است 
ولی حکمای طب سنتی مزاج را به 9 طبقه و گروه کلی تقسیم 
کرده اند. چنانچه بدن فردی از مقادیر متناسب خاک، آب، هوا و 
آتش ترکیب شده باشد مزاج فرد معتدل خواهد شد و اگر یک 
یا دو عنصر و کیفیت های مربوط به آنها برتری داشته باشند مزاج 

غیرمعتدل ایجاد خواهدشد. به این ترتیب مزاج های متصور عبارت خواهند بود از:
یک مزاج معتدل و 8 مزاج غیرمعتدل )گرم، سرد، تر، خشک، گرم و تر، گرم و خشک، 
سردوتر، سردوخشک( پیش از اینکه هر فردی بتواند مزاج خود را تشخیص دهد، 

الزم است مرحله به مرحله آن را معرفی کرد. 
مثال۱: آقا ال

در بدن آقای الف، میزان هر 4 رکن تشکیل دهنده بدن با یکدیگر برابر است:
آتش )گرم و خشک(  هوا  )گرم و تر(  آب  )سرد و تر(  خاک  )سرد و خشک( 
 گرمی آتش با سردی آب و  تری هوا و با خشکی خاک خنثی می شود و حاصل 
ترکیب ارکان به این صورت، مزاجی می شود که نه گرم است، نه سرد و در واقع در 
گرمی و سردی معتدل است. همچنین نه تر است، نه خشک و در  تری و خشکی 

نیز معتدل است. چنین مزاجی را در طب سنتی مزاج »معتدل حقیقی« می گوییم.
مثال۲: خان ب

در بدن خانم ب، دو رکن هوا و آتش بیشتر از آب و خاک وجود دارند: 
هوا  )گرم و تر(  آتش  )گرم و خشک(  آب  )سرد و تر(  خاک  )سرد و خشک( 
 گرمی و سردی و  تری و خشکی ارکان با هم خنثی می شوند اما میزان هوا و آتش 
در بدن بیشتر از بقیه است و مقداری گرمی و  تری و نیز مقداری گرمی و خشکی 
اضافه می ماند. در نهایت  تری هوا هم با خشکی آتش خنثی می شود و مزاج حاصل 
از لحا  تری و خشکی معتدل خواهدشد اما گرمی هوا به گرمی آتش اضافه می شود 
و یک مزاج گرم به وجود می آید و نوع مزاج  »گرم و در  تری و خشکی معتدل« 

می شود که برای سهولت نامگذاری، آن را »مزاج گرم« می نامیم. 
: آقا   مثال

در بدن آقای پ، رکن خاک بیشتر از بقیه ارکان 
وجود دارد:

هوا  )گرم و تر(  آتش  )گرم و خشک(  آب  
)سرد و تر(  خاک  )سرد و خشک(  گرمی و 
سردی و  تری و خشکی ارکان با هم خنثی می شوند 
اما  خاک از بقیه ارکان در بدن بیشتر است و در 
انتها کمی سردی و خشکی اضافه می ماند و مزاج 

حاصل، »سرد و خشک« نامیده می شود. 

شناخت مزا

 دکتر 
رضا 
د  

متخصص  
ی تی ایرا س

ر  2    شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت
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راری اریا وم ک جرا یم یا کترو وا و ر  ان م ا ر ریاز و رما وراهای ع عوامل

ا  مانی كه رشد سلول 
بدن ا كنترل خار شود، 
رد دچار سرطان می شود. 
در اين شراي بدن نمی تواند 
يعی خود را حف كند و دچار  عملکرد ط
يعی  يرط عوار متعدد می شود. رشد 
ا مثانه ني منجر به تشکي تومور  در سلول 
ا  و سرطان مثانه می شود. بر اسا آمار
جهانی، سرطان مثانه ششمين سرطان شاي 
نان  مين سرطان شاي در  فد در مردان و 
است. اين بيمار معمو در سنين با ر 
سنی  ر  در  آن  برو  احتمال  اما  د  می د
ا  لب ا سلول  وجود دارد. سرطان مثانه ا
مان  ا می شود و طی  يه داخلی مثانه آ
ا بعد نفو می كند. با اين حال  يه  به 
اه ادرار ا جمله  ا دست در ساير ب 
ي  مجرا ادرار ني می تواند ايجاد شود. تش
اين سرطان در مراح اوليه با شانس درمان 
ا  ته سرطان  مراه است. ال يی  يار با ب
خفي ني ممکن است پس ا درمان، در 
راد با  مين دلي ا آينده دچار عود شوند. به 
سابقه سرطان مثانه بايد به طور مرتب تحت 
اه اين  درمان يرند. صفحه  بررسی قرار ب
فته در گفت وگو با دكتر ولی ا... يمين، جرا 
ا  ، به انواع سرطان  كليه و مجار ادرار
ير ا آنها  ا درمان و پيش مثانه و راه 

د.  می پردا

فا ابتدا در مورد مثانه و ساختار  :  ل
يد.  آن توضي د

ادرار پس از ساخته شدن در کلیه ها از طریق 
میزنای یا حالب چ و راست وارد مثانه می شود. 
مثانه، عضوی ماهیچه ای و قابل ارتجاع است که 
در حالت خالی به اندازه 2 عدد بادام است اما در 
حالت پر می تواند تا 1 لیتر مایعات را در خود 
جا بدهد. این عضو از مخاطی پوشیده شده که 
نسبت به عوامل عفونی بسیار حساس است. 
انواع و  ت و  مثانه چي : سرطان 

مراح آن كدامند
شایع ترین نوع سرطان مثانه، سرطان الیه یا 
مخاط پوشاننده مثانه است. مهم ترین عالمت 
این بیماری خونریزی واضح در ادرار بدون 
درد و سوزش است. نوع بدخیم تری از سرطان 
مثانه نیز وجود دارد که معموال بر اثر ابتال به 
نوعی انگل ایجاد می شود. البته این انگل در 
کشورهای عربی و مصر شایع تر است و در 

ایران کمتر دیده می شود. از دیگر انواع سرطان 
مثانه می توان به آدنوکارسینوما اشاره کرد که آمار 
بروز آن بسیار کمتر است. مرحله و درجه بندی 
سرطان مثانه برمبنای میزان درگیری بافت و 
درجه بدخیمی و پیشروی سلول های سرطانی 
تعیین می شود. بررسی درصد بدخیمی و میزان 
درگیری الیه های مثانه نیز با کمک میکروسکوپ 
توسط متخصصان پاتولوژی یا آسیب شناسی 

انجام می شود. 
: آمار و شيوع ابتال به سرطان مثانه 

چقدر است
این سرطان حدود 3 تا 5 درصد از سرطان های 
جهان را شامل می شود و آمار آن در آقایان 
3 برابر بیشتر از خانم هاست. شاید علت این 
موضوع باالتر بودن آمار مصرف دخانیات در 
آقایان باشد. البته امروزه به دلیل افزایش مصرف 
جهانی دخانیات توسط خانم ها، آمار ابتال در 

زنان نیز بیشتر شده است. 
عواملی  چه  اثر  بر  بيمار  اين   :

برو می يابد
مهم ترین عامل بروز سرطان مثانه، استعمال 
سیگار و قلیان است که متاسفانه امروزه در 

ایران و جهان میان جوانان بسیار رواج پیدا 
کرده است. اگرچه استفاده کم از قلیان برای 
1 بار در هفته شاید مشکل چندانی از لحا 
خطر سرطان مثانه ایجاد نکند، استفاده بیشتر 
از آن و همچنین مصرف سیگار، فرد را در 
معرض خطر سرطان مثانه بعد از 45 سالگی 
قرار می دهد. با هر پک سیگار یا قلیان، سموم 
مختلفی وارد ریه می شوند و از ریه به جریان 
خون ورود پیدا می کنند. این سموم از طریق 
جمله  از  بدن  ارگان های  سایر  به  نیز  خون 
کلیه ها منتقل می شوند. از آنجایی که کلیه ها 
وظیفه تصفیه خون و دفع سموم را برعهده 
باالیی  مقادیر  با  تماس  معرض  در  دارند، 
از  حتی  می گیرند.  قرار  دخانیات  سموم  از 
بوی  قلیان،  و  سیگار  مصرف کنندگان  ادرار 
اگر فرد عادت  دود استشمام می شود. حال 
به نگه داشتن ادرار هم داشته باشد، بیشتر از 
این موضوع آسیب می بیند. سایر دخانیات از 
جمله مواد افیونی مثل تریاک نیز خطر سرطان 
مثانه را باال می برند اما از آنجایی که به اندازه 
سیگار و قلیان رایج نیستند، جزو عوامل خطر 

شایع قرار نمی گیرند. 

سن یکی دیگر از عوامل خطر ابتال به سرطان 
باالی 50  بیماری در سنین  این  مثانه است. 
تا 65 سال و در آقایان بیشتر دیده می شود. 
افرادی که در محیط کار خود با مواد دودزا 
در تماس اند، از دیگر گروه های خطر برای 

ابتال به سرطان مثانه هستند. 
اگرچه ژنتیک در بروز تمام سرطان ها نقش دارد، 
نقش آن در سرطان مثانه به اندازه سرطان های 
دیگر مثل سرطان ریه و روده شناخته نشده 
است. با این حال محققان معتقدند ژنتیک در 
بروز این سرطان هم موثر است و با تحقیقات 
این  به  مربوط  ژن  آینده  در  احتماال  حاضر، 

سرطان پیدا می شود. 
سنگ های ادراری و هرگونه عامل تحریکی 
مزمن مثل انگل »شیستوزومیا« نیز می توانند 
به دلیل تحریک های مکرر، احتمال سرطان 
مثانه را باال ببرند اما عفونت های ادراری نقشی 
اگر  نیز  سوند  ندارند.  سرطان  این  بروز  در 
برای مدت طوالنی استفاده شود، با تحریک 
ببرد  باال  را  سرطان  احتمال  می تواند  مخاط 
اما خوشبختانه سوندها امروزه نرم هستند و 

تحریک چندانی ایجاد نمی کنند. 

مراه  می  :  اين سرطان با چه عال
است

ادرار  از  مثانه، خونریزی  نشانه سرطان  تنها 
بدون سوزش و درد است. خونریزی در ادرار 
می تواند رنگ ادرار را تیره و قرمزرنگ کند 
یا به رنگ چای دربیاورد. گاهی اوقات نیز 
در  فقط  و  است  مخفی  ادرار  در  خونریزی 
آزمایش ادرار مشخص می شود. البته در این 
موارد نیز ادرار معموال از زرد کهربایی یا زرد 
قناری به نارنجی  تغییر رنگ می دهد. از آنجایی 
که خونریزی ادرار در سرطان مثانه بدون سوزش 
و درد است، بسیاری از افراد دنبال پیگیری 
و بررسی عامل آن نمی روند. حتی در بعضی 
موارد، خونریزی برای مدتی خودبه خود قطع 
می شود. به همین دلیل بیمار ممکن است آن 
ادراری  یا عفونت های  به وجود سنگ ها  را 
نسبت بدهد و درمان را تا سال ها به تعویق 
بیندازد. بنابراین حتما باید به خونریزی در ادرار 
اهمیت داد. خونریزی از ادرار به دلیل عفونت 
معموال همراه با سوزش است. خونریزی ناشی 
از سنگ های ادراری نیز با درد شدید همراه 
است. خونریزی تنها نیز باید حتما از لحا 

خطر سرطان مورد بررسی قرار بگیرد. 
مثانه  سرطان  ي  تش ا  راه   :

ت چي
بهترین راه تشخیص سرطان مثانه در وهله اول، 
سونوگرافی است. بعد از سونوگرافی در صورت 
از طریق سیستوسکوپ،  اورولوژیست  نیاز، 

نمونه برداری انجام می دهد. 
ونه تحت درمان  : سرطان مثانه چ

قرار می گيرد
مثانه از 5 الیه تشکیل شده که شامل 3 الیه 
مخاطی، 1 الیه عضالنی و 1 الیه پشت عضله 
)سروز( می شود. اگر سرطان از الیه پوشاننده 
باشد،  رسیده  ماهیچه  به  و  کرده  عبور  مثانه 
پیشرفته محسوب می شود. در این شرایط توصیه 

می شود برای درمان قطعی، مثانه بیمار خارج 
شده و با مثانه مصنوعی ساخته شده از دیواره 
روده جایگزین شود. البته جراحی برداشتن مثانه، 
عمل سنگینی است و خیلی از بیماران به دلیل 
شرایط سنی، قلبی، ریوی و... داوطلب برای آن 
نمی شوند. اگر سرطان به الیه عضالنی نرسیده 
باشد یا  بیمار داوطلب جراحی برداشتن مثانه 
نباشد، می توان برای درمان از روش جراحی 
غیرتهاجمی TUR )تراشیدن از راه مجرای 
ادرار( استفاده کرد. در این روش اورولوژیست 
با استفاده از سیستوسکوپ از طریق پیشابراه 
و بدون ایجاد شکاف وارد مثانه می شود و با 
وسیله ای به نام رزکتوسکوپ از طریق جریان 
الکتریکی، نواحی مورد نظر را تراش می دهد 
و می سوزاند. درواقع این روش متداول ترین 
درمان برای سرطان مثانه است و 80 درصد از 
سرطان های مثانه با کمک آن درمان می شوند. 
بعد از انجام TUR نیز درمان های بعدی از 
جمله شیمی درمانی، برق و ایمنی درمانی برمبنای 

جواب پاتولوژی انجام می شود. 
ت پس ا درمان سرطان  : دوران نقا

مثانه چقدر است
پس از جراحی برداشتن مثانه، فرد باید حداقل 
1 هفته تا 10 روز در بیمارستان بستری شود. 
دوره نقاهت این عمل حداقل 3 هفته است. 
طول دوره نقاهت بعد از درمان غیرتهاجمی 
TUR نیز به بیمار و جراح بستگی دارد اما 
معموال بین 48 ساعت تا 4 روز طول می کشد. 
سوند ادراری در این روش معموال بعد از 1 

هفته خارج می شود. 
برو سرطان  ا  ونه می توان  چ  :

ير كرد مثانه پيش
برای پیشگیری از این بیماری باید از مصرف 
دخانیات خودداری کرد. تخلیه به موقع ادرار و 
نوشیدن مایعات کافی نیز در پیشگیری از سرطان 
مثانه بسیار موثر هستند. نوشیدن مایعات در 
مصرف کنندگان سیگار و قلیان اهمیت بیشتری 
دارد. تمامی افراد بال صرف نظر از محل زندگی 
خود باید برای حفظ سالمت کلیه ها روزانه 8 
لیوان آب بنوشند. مصرف کنندگان دخانیات، 
افرادی که در محیط کار خود با دود در تماس 
هستند و کسانی که در خانواده سابقه سرطان 
مثانه دارند باید از 40 سالگی حداقل سالی  یکبار 
توسط اورولوژیست معاینه شوند و آزمایش 
ادرار و سونوگرافی بدهند. سایر افراد نیز باید 

آزمایش های سالیانه را از 45 سالگی آغاز کنند. 

د  ستار م

اب درمان مناسب برا سرطان مثانه به مرحله و  انت
ی دارد. در حدود 0 درصد ا  ت درجه سرطان ب
يه  ق  راد كه با سرطان مثانه مراجعه می كنند،  ا
ال مثانه  حی مثانه آنها درگير است و درگير ع س
ده نمی شود. درمان اوليه كه برا آنها  در آنها مشا
توسکو  انجام می شود برداشتن تومور ا طري سي
TURBT( و تراشيدن مثانه است. معمو بعد ا 
اين كار ا ي درمان تکميلی برا جلوگير ا عود 
راد  ۲0درصد ا اين ا استفاده می كنن.د در حدود ۲5
دي می شود.  تومور بعد ا مدتی به نوع تهاجمی ت
ا مثانه  ه  ي درصد باقی مانده ا ابتدا با درگير ما 0
مراجعه می كنند. در اين حالت جراحی آنها به صور 
  Cystectomy تکتومی  سي برداشت كام مثانه 

ا اطرا است. ت  و با

انه اولین قدم در درمان م
رایج ترین درمان اولیه در سرطان مثانه- غیرتهاجمی به 
ماهیچه های مثانه- جراحی است. هدف برداشتن نواحی 
غیرطبیعی و درگیر است، این کار از طریق مجرای ادراری 

انجام می شود .

رای ادراری ریق م انه از  برداشت تومور م
این نوع برداشت تومور به این صورت است که پزشک 
از طریق یک سیستوسکوپ )Cystoscope(  داخل 
مثانه را می بیند و نواحی ای که به نظر درگیر هستند را 
برمی دارد )آن ناحیه را می تراشد(. سیستوسکوپ یک لوله 
باریک و بلند است که چراغ و دوربین دارد. در بیشتر 
موارد این کار در اتاق عمل در حالی که بیمار بیهوش 
است، انجام می شود. بعد از این کار بیمار می تواند مرخص 
شود. بعضی اوقات بیمار باید تا چند روز بعد از جراحی 

سوند ادراری داشته باشد.
گاهی در بیمارانی که تومورهای مهاجم تری دارند، بعد 
از چند هفته از جراحی اولیه دوباره TURBT  انجام 
ن شوند توموری حین جراحی اولیه  می دهند تا مطم
باقی نمانده است، اگر هم ناحیه درگیر جدیدی مشاهده 
شود آن را برمی دارند. اگر هیچ مشکلی حین درمان دوم 

مشاهده نشود، درمان تکمیلی را شروع می کنند.

انه ان م ی سر درمان تکمی
در 50درصد بیمارانی که کل تومورشان را با استفاده از 
روش TURBT برداشته اند بعد از حدود 12 ماه عود 
مشاهده شده است. به دلیل همین احتمال زیاد عود، معموال 
یک درمان تکمیلی هم پیشنهاد می شود. نوع درمان تکمیلی 

پیشنهادی به خطر عود بیماری بستگی دارد.
ی كه احتمال عود بيمار آنها كمتر است: برای  گرو
این گروه یک جلسه شیمی درمانی داخل مثانه ای حین 
اولین جراحی تومور از راه مثانه تجویز می شود. این کار 
معموال با استفاده از یک سوند )لوله انعطاف پذیری که از 
طریق مجرای ادراری عبور داده می شود( انجام می گیرد. 
این کار باعث می شود درمان مستقیم روی باقی مانده 
سلول های تومورال انجام شود. این دارو سلول های سرطانی 
را تخریب می کند و مانع پدیدار شدن دوباره آنها و تشکیل 

تومورهای جدید می شود.
گشت بيمار آنها متوس است:  ی كه احتمال با گرو
برای این افراد، یا 6 هفته شیمی درمانی داخل مثانه ای 
)معموال با داروی میتومایسین( یا ایمنی درمانی داخل 

مثانه ای )با ب  ژ ) »ب  ژ«تجویز می شود.
گشت بيمار آنها بيشتر است:برای  ی كه احتمال با گرو
این گروه ابتدا درمان با 6-2 هفته ایمنی درمانی داخل 
مثانه ای ) »ب  ژ«(  انجام می شود، سپس درمان های 
کمکی هم می گیرند تا نتیجه کامل شود. هرچند اگر 
بیماری گسترده باشد)سرطان مهاجم به الیه عضالنی( 

بهتر است کل مثانه را با جراحی بردارند.
: شیمی درمانی به استفاده  شيمی درمانی داخ مثانه ا
از داروهایی که مانع رشد یا کاهش رشد سلول های 
سرطانی می شوند، گفته می شود. رایج ترین دارویی که 
برای شیمی درمانی داخل مثانه استفاده می شود میتومایسین 
)Mitomycin( است.  این کار به یکی از این دو صورت 
 ،)TURBT( انجام می شود؛ بالفاصله بعد از جراحی
میتومایسین را وارد مثانه می کنند، دارو حدود 60-30 دقیقه 
در مثانه می ماند و سپس با سوند آن را تخلیه می کنند. 
میتومایسین هر هفته به مدت 6 هفته پی درپی داده می شود. 
این نوع درمان به این صورت است که با سوند درون 
مثانه را از میتومایسین پر می کنند. این محلول حدود 1-2 
ساعت در مثانه باقی می ماند سپس بیمار با ادرار کردن 

آن را تخلیه می کند. ممکن است بعد از آن بیمار تا یک 
سال، هر ماه این درمان را بگیرد.

ی  عوار جان
میتومایسین معموال به صورت موقت باعث تحریک مثانه 
)در نتیجه، نیاز فوری فرد به ادرار و درد هنگام ادرار( 
می شود. همچنین میتومایسین می تواند باعث ایجاد کهیر یا 
زخم هایی روی کف دست ها، پاها و نواحی تناسلی شود. 
در صورت بروز این زخم ها باید درمان با میتومایسین قطع 
شود و دیگر از آن برای درمان استفاده نشود. در این حالت 
می توان آن را با ) »ب  ژ«(یا داروی شیمی درمانی دیگری 
جایگزین کرد. میتومایسین به ندرت باعث جمع شدگی 

و درنتیجه کاهش حجم مثانه می شود.

انه ای( ل م     ایمنی درمانی )دا
باسیل کالمت گرین، یک باکتری زنده مربوط به سل 
گاوی است. استفاده از»ب  ژ« یک درمان رایج برای 
سرطان مثانه )از نوع غیرتهاجمی به عضالت مثانه ( است 
و معموال برای سرطان هایی است که احتمال بدخیمی 
شان در طول زمان زیاد است و با تحریک سیستم- ایمنی 
باعث تشدید و تقویت مبارزه با سلول های سرطانی مثانه 
می شود.»ب  ژ«، مایع محلولی است که با استفاده از یک 
سوند وارد مثانه می شود. این محلول باید 2ساعت در 
مثانه بماند و سپس بیمار از راه ادرار آن را تخلیه کند. 
این درمان به مدت 6 هفته و هفته ای یکبار باید انجام 
شود، اولین جلسه درمانی3-2 هفته بعد از آخرین جراحی 
انجام می شود. ممکن است برای افزایش تاثیر درمان، از 

درمان های کمکی هم استفاده شود.

انه فایده استفاده از    در م
استفاده از »ب  ژ«داخل مثانه همراه با جراحی تراش 
داخل مثانه تاثیرگذار ترین درمان برای سرطان مثانه در 
مراحل اولیه و سطحی است و دیده شده استفاده از آن 
باعث تاخیر )نه لزوما جلوگیری از( رشد تومور به مراحل 
پیشرفته تر، کاهش احتمال برداشت کامل مثانه و افزایش 

شانس زندگی است.

ی    عوار جان
بیشتر افرادی که با »ب  ژ« درمان می شوند با عوارضی 

روبرو می  شوند که شایع ترین آنها عبارتند از: نیاز فوری 
بیمار به ادرار کردن، درد حین ادرار، تب، خون در ادرار 
و بدن درد. این عالئم معموال از 4-2 ساعت بعد از درمان 

شروع می شوند و تا 48ساعت بعد بهبود پیدا می کند.
اگر فردی تا 48ساعت بعد از درمان دچار تب باالی 38 
درجه سانتی گراد و تعریق شدید در شب شد، باید کادر 
درمانی خود را در جریان بگذارد. شاید اینها عالمت نادر 

ولی خیلی جدی عفونت کل بدن باشند.

رای ادراری انه، م ان م  شیمی درمانی، سر
آزمایش هایی که بعد از درمان سرطان مثانه انجام می شوند 
این تست ها حدود 3ماه بعد از درمان داخل مثانه ای برای 
اطمینان از عود نشدن دوباره تومور انجام می شود. اگر هیچ 
عالمتی مبنی بر عود مشاهده نشود، درمان کمکی با  »ب  ژ« 
شروع می شود.اگر عالئمی دال بر عود سرطان دیده شد، 
 TURBT نواحی غیرعادی نمونه برداری و با روش
برداشته می شوند. درمان های بعد از آن به مرحله تومور 
هنگام عود و مدت زمانی که از اولین درمان با »ب  ژ« 
گذشته است بستگی دارد. در این حالت دو گزینه برای 
درمان وجود دارد؛ تکرار 6جلسه  هر هفته 1 جلسه  
»ب  ژ« داخل مثانه یا برداشتن کامل مثانه )سیستکتومی( 

درمان کمکی با   
این درمان کمکی معموال برای بیمارانی که احتمال باالی 
عود دارند استفاده می شود. فایده این کار این است که 
بازگشت بیماری را به تاخیر می اندازد.هرچند درمورد 
مدت مطلوب طول دوره درمانی بحث وجود دارد، بیشتر 
متخصصان عقیده دارند این درمان باید حداقل یک سال 
ادامه یابد.درمان با »ب  ژ« باید به مدت 3 هفته هر 
هفته یک جلسه بعد از 3، 6 و 12 ماه از اولین درمان 
»ب  ژ« انجام شود. در بعضی افراد درمان کمکی باید 
مدت بیشتری انجام بگیرد) بعد از 18، 24، 30، 36 ماه (

انه ان م ان بقا بعد از درمان سر می
حتی در بیمارانی که درمان آنها به خوبی انجام گرفته، 
سرطان مثانه می تواند دوباره عود کند. عود سرطان می تواند 
در هر قسمت سیستم ادراری مثل کلیه ها، حالب، مثانه و 
( و مراجعه  چکا ير  مجاری ادراری دیده شود. پي
ي سري عود  ش بعد ا درمان در تش من به پ

ايی دارد. ميت ب ا

ی و آزمای ادرار سیستوسکو
در 3 ماهه اول بعد از اتمام درمان، بیمار باید مرتب آزمایش 
ادرار)سیتولوژی ادرار( انجام دهد و سیستوسکوپی شود. 
اگر عالمت عود مشاهده نشد، این تست ها برای 4 سال 
هر 3 تا 6 ماه انجام می شود، اگر باز هم عودی مشاهده 
نشد فاصله آزمایش ها به یک سال می رسد. اگر عود دیده 
شود، قدم بعدی به عوامل زیادی بستگی دارد؛ مثل سن 
فرد، بیماری هایی که فرد دچار است، مرحله و درجه تومور 
هنگام عود و زمانی که از آخرین جلسه درمانی گذشته است. 
برای درمان دو گزینه وجود دارد؛ شروع دوباره درمان با 
»ب  ژ« داخل مثانه ای یا جراحی و برداشتن کامل مثانه.

ویربرداری  تست های ت
قسمت فوقانی سیستم ادراری )مثل لگنچه کلیه ها و 
حالب ها( با همان سلول هایی پوشیده شده اند که دیواره 
داخلی مثانه پوشیده شده است. تومورهایی که در مثانه 
به وجود آمده اند می توانند در سیستم ادراری فوقانی هم 
به وجود بیایند. درنتیجه، پیشنهاد می شود  بیمار بعد از 
اولین جلسه درمان یک سی تی اسکن بگیرد. این نوع تست 
هر یک تا دو سال برای تمام بیماران – به جز گروهی 

که احتمال عود پایینی دارند – بهتر است انجام شود.
pezeshkan.org : من

مدت مطلوب طول دوره درمانی بحث وجود دارد، بیشتر 
متخصصان عقیده دارند این درمان باید حداقل یک سال 
 هفته هر 
 ماه از اولین درمان 
ژ« انجام شود. در بعضی افراد درمان کمکی باید 

حتی در بیمارانی که درمان آنها به خوبی انجام گرفته، 
تواند 
ها، حالب، مثانه و 
( و مراجعه  چکا ير  پي
ي سري عود  ش بعد ا درمان در تش من به پ



د؟ اندی اتمامرا اید زما 

رواب عاطفي ا مه ترين 
در  ما  كه  تند  ي  رواب
تجربه  خود  ندگي  طول 
مان قدر كه  مي كني اما 
ندگي ما  تند و ك  مه و شادي ب 
ه  مان اندا ند به  را تحت تاثير قرار مي د
ماني كه به  نده باشند  ار د  مي توانند آ
مشکالتي برمي خوري و نمي داني راه درست 
مانی مي تواني به پايان  كدام است و چه 
ه  ، وقتي راب کر كني ه عاطفي  ي راب
 ، بيشتر برايمان رن آور است تا ل ب
اي خود را  ميشه كار وقتي طر مقاب 
اي  توجيه مي كند، بدون اينکه به خواسته 
چي  مه  كه  ماني  يا  كند  کر  ران  دي
ي تالشي براي  ه است و طر مقاب  ر يک
ي در مواجهه  ود شراي نمي كند و... گا به
ين و  ي مشکال به گونه اي خشم با بع
ه  اني مي شوي كه به پايان دادن به راب عص
ماني  كه واقعا چاره اي  کر مي كني و 
با  نداري  ه  راب ي  شيدن  ب ود  به براي 
. بنابراين اگر  ي در آن بماني اصرار مي خوا
ه  ه در دستانمان باشد و به اندا ن راب
اي خودمان، طر مقاب  ي ا خواسته  كا
اط مان آگاه باشي بهتر مي تواني در  و ارت

 . يري ه خود تصمي درستي ب مورد راب
در اين خصو با دكتر سيدعلی قاسمی، 
روان شنا تربيتی و مربی رسمی بين المللی 
ر  گل ويليام  ه  موس يا علمی  و  و ع

 . گفت وگو كرده اي

ه  مند برقراري راب : اصو چرا نيا
تي

انسان موجودي اجتماعي است و نیازهایي در 
وجود او نهفته شده که باید آنها را در طول 
زندگي و در تعامل با انسان هاي دیگر رفع 
کند. بنابراین اگر در رابطه با دیگر انسان ها 

نباشد نمي تواند نیازهایش را برطرف کند.
ما واقعا به تنهایي قادر هستیم چه میزان از 
نیازهایمان را برطرف کنیم؟ اگر دور از زندگي 
از هر شخص خدماتي  که  بودیم  اجتماعي 
مایحتاج  مي توانستیم  دریافت  کنیم، چگونه 

اولیه خود را برآورده کنیم؟ 
در واقع مي توان گفت رابطه براي انسان ها مهم 

است چون شاهراه تامین نیازهایشان است. ما 
وقتي با دیگران ارتباط برقرار مي کنیم مي توانیم 
داشته  غیرکالمي  و  کالمي  دادوستد  آنها  با 
باشیم و به آنها پیام هایي را منتقل یا پیام هایي 

را دریافت کنیم. 
درواقع کارکرد رابطه با تامین نیازهاي طرفین 
معنا پیدا مي کند. به این ترتیب اگر دو نفر در 
رابطه اي باشند که نیازهایشان در آن برطرف 
اگر  اما  مي برند  لذت  آن  در  بودن  از  شود 
به رابطه  ناکامي ها نسبت  باشد،  این  خالف 

روزبه روز بیشتر مي شود. 
ي  پايان  به  مي توان  مان  چه   :

کر كرد ه  راب
در واقع زماني مي توانیم به پایان یک رابطه فکر 
کنیم که متوجه شویم دیگر به نیازهاي ما در 
رابطه پاسخي داده نمي شود. بنابراین باید ابتدا 
نیازهاي مهم افراد را در یک ارتباط بشناسیم. 
نیازهاي بنیادي انسان ها از بدوتولد تا پایان 
زندگي ادامه دارند، مثال نیاز به بقا و امنیت 
یکي از اساسي ترین نیازهاي همه انسان هاست 

و اینکه احساس راحتي کنند و آرامش داشته 
باشند.

نیاز به عشق و تعلق یکي دیگر از نیازهاي 
بنیادي و پایه اي است؛ یعني دوست داشتن و 
دوست داشته شدن، تعلق داشتن و عضویت در 

یک گروه و جمع و تبادل صمیمیت. 
مي توان گفت نیاز به عشق و تعلق از مهم ترین 
نیاز هاي انسان هاست اما اگر به خوبي به آن 
پاسخ داده نشود برآورده شدن نیازهاي دیگر 
ما را هم تحت الشعاع قرار مي دهد، به گونه اي 

که نمي توان به درستي به آنها پاسخ داد.
نیاز مهم دیگر ما نیاز به قدرت و ارزشمندي 
است. نیاز به قدرت همیشه جنبه منفي ندارد 
معناي  به  واقع  در  اینجا  در  قدرت  چون 
مورد  و  موثر  و  داشتن  تسلط  توانمندي، 

احترام بودن است. 
زماني که مورد احترام قرار نمي گیریم احساس 
مي تواند  احساس  این  که  مي کنیم  حقارت 
مشکالت  و  بدرفتاري ها  از  بسیاري  منبع 

روان شناختي ما در زندگي باشد. 

آفریده  آزاد  انسان ها  همه  اینکه  به  توجه  با 
شده اند نیازمند برخورداري از آزادي هستند؛ 
یعني اینکه بتوانند استقالل خود را حفظ کنند 
و حق انتخاب داشته باشند. داشتن آزادي به 
معناي این نیست که هر کس بتواند هر کاري 

مي خواهد انجام دهد. 
آزادي یعني مجبور به انجام کارهایي که دوست 
به  ما را مجبور  نباشیم و کسي هم  نداریم، 

انجام آنها نکند. 
نیاز به تفریح و سرگرمي هم از جمله نیازهایي 
است که با وجود اینکه گاهي نادیده گرفته 
مي شود، از نیازهاي بسیار مهمي است که نادیده 
گرفته شدن آن مشکالت بسیار زیادي ایجاد 
مي  کند. تفریح و سرگرمي شامل خندیدن و 
سالمت  براي  حتما  که  است  نشاط  داشتن 

رابطه الزامي است. 
همه ما انسان ها به طور ژنتیک به این موارد 
نیاز داریم و نمي توانیم آنها را نادیده بگیریم. 
ه در برقراري  اي ما تا چه اندا : نيا 

اطا مان موثرند ارت

هر انساني هر رفتاري انجام مي دهد امیدوار 
البته  نیازهایش برطرف شود.  از  است یکي 
شدت نیاز هاي ژنتیکي افراد با همدیگر متفاوت 
است؛ یعني ممکن است نیاز به قدرت یک 
نفر بیش از دیگري باشد اما نیاز به عشق و 
تعلقش پایین باشد. همچنین طرف مقابل نیاز 
به آزادي باالتري داشته باشد و... اما همه افراد 
به دلیل تعامالتي که با محیط دارند کم کم یاد 
مي گیرند این نیازها را از طریق خواسته هاي 
مشخصي ارضا کنند. هر فرد هم باتوجه به 
مي کند  رشد  آن  در  که  محیطي  و  فرهنگ 
دست به انتخاب هاي مختلفي مي زند. ضمن 
اینکه باورهاي ما در نوع انتخاب هایمان بسیار 

موثر است.
توجه داشته باشیم هرکس دنیاي مطلوبي دارد 
او است. براي  که حاصل تجربیات زندگي 
برقراري ارتباط نیز هر شخص تصویر مطلوبي 
در ذهن خود دارد که با توجه به آن وارد رابطه 
مي شود. بنابراین روابط هم به امید برطرف 

شدن نیازهاي مختلف شکل مي گیرند. 

مشکالتي  با  ه  راب لب  ا چرا   :
مواجه مي شود

توجه داشته باشیم افراد وقتي وارد رابطه مي شوند 
به تدریج کارهایي مي کنند که رابطه تخریب 
مي شود. این رفتارها مي توانند نیاز به قدرت را 
نشانه بگیرند؛ وقتي به طرف مقابل بي احترامي 
مي کنند، همدیگر را نادیده مي گیرند، یکدیگر را 
مسخره مي کنند یا نگاه از باال به پاییني دارند و...
این مسائل باعث مي شود افراد احساس ناکامي 
کنند، هر چند شاید خودشان هم دلیل آن را به 
درستي ندانند و نمي دانند چه کار باید مي کردند، به 
تدریج از همدیگر فاصله مي گیرند و دور مي شوند.
گاهي ما وارد رابطه اي مي شویم که احساس ناامني 
مي کنیم، فرد مقابل پرخاشگر است، خیلي زود 
عصباني مي شود، بي احترامي مي کند و... همه این 
موارد به ما احساس ناامني و حقارت مي دهند. 

بنابراین احساس ناکامي مي کنیم. 
ت  ا مي كني شک : چه وقت اح

خورده اي
هرچقدر در رابطه بیشتر نادیده گرفته شویم 
و کمتر به نیازهایمان پاسخ داده شود بیشتر 
احساس شکست و باخت مي کنیم. در این 
زمان درخشش رابطه کم کم از بین مي رود و 
فضا کدر مي شود. هرچقدر این وضع ادامه 
پیدا کند و طوالني شود هم به تدریج تصویر 
فرد در دنیاي مطلوب طرف مقابل مخدوش 
مي شود، تا جایي که دوست داشتن تبدیل به 
جایي  چنین  به  رابطه  وقتي  مي شود.  نفرت 
مي رسد، دو طرف دیگر نمي توانند ادامه دهند 
نخواهد  وجود  برگشتي  راه  دیگر  اغلب  و 
داشت. البته احتمال دارد افراد بنا به دالیلي 
باز هم کنار هم بمانند ولي دیگر رابطه پایدار 
و شکوفایي نخواهد شد. بنابراین همیشه باید 
مراقب رفتارهاي خود و طرف مقابل باشیم و 
از خود سوال کنیم آیا به همدیگر نزدیک تر 
مي شویم یا دورتر؟ این موضوعي است که 
هر روز باید آن را رصد کنیم و اگر الزم باشد 
در رفتارمان تغییراتي ایجاد کنیم و البته حتما 
براي مراقبت از رابطه خود وقت بگذاریم. 

رابطه حواسمان  در  اگر  باشیم  داشته  توجه 
به نیازهاي خودمان و طرف مقابل مان باشد 
مي توانیم احساس رضایتمندي و خشنودي 

بیشتري از بودن در روابط عاطفي داشته باشیم.

ان کتا فرا  

واه كه دوست  ر دل م دوا با  ر می شوي كه در آن ا ايی ب لب ما با قصه  ا
ه  ان  دکتر  

ی ا رر زا
روان شناس بالینی

دوا  ارمان ا ا مين دلي است كه انت است. به  ا و مشقت  داري پايان تمام درد
ا سال  و آنها سال  اين است كه مث سيندر و ماه پيشونی ادامه داستان اين چنين باشد: 
ندگی كردند. در حالی كه در دنيا واقعی چنين نمی شود و  تی  كنار  با خوش
لی  ا د دارد. در ادامه به مشکال و م ياد با دوران آشنايی و نام يار  ير ي سق تفاو ب ندگی 

 . ي ندگی مشتركشان ممکن است با آنها مواجه شوند، می پردا تل  ا م ران در دوره  م كه 

ود را دارد سا او ازدوا دغدغه های مربو به 
به نظر می رسد اغلب افرادی که هنوز مجردند تصور می کنند سال اول ازدواج به شیرینی عسل خواهد گذشت 
اما این سوء تفاهمی بیش نیست چون اتفاقا سال اول، یکی از سخت ترین و پرچالش ترین سال هاست که اگر هر 
دوطرف بلد نباشند رابطه شان را مدیریت کنند و به درستی حل مساله کنند، دچار مشکالت جدی می شوند. 
یکی از موارد مشکل ساز در این دوران این است که طرفین توقع دارند زندگی شان روال عادی خودش را حفظ 
کند، مثال بتوانند همان قدر با دوستانشان وقت بگذرانند یا اوقاتشان را خارج از خانه سپری کنند. اگر فقط یکی 
از طرفین چنین کند که اوضاع بدتر هم می شود چون کسی که چنین کاری نمی کند احساس طرد شدن می کند. 
این مساله بیشتر در مورد زن وشوهر هایی ر می دهد که از نظر شخصیتی با هم متفاوتند؛ یعنی یکی می خواهد 
کمی فضای به اصطالح تک نفره داشته باشد و دیگری می خواهد هر ساعتی از شبانه روز تمام حواس همسر 
را به خودش جلب کند. برای پیشگیری از ایجاد این مشکل، حتما درباره انتظاراتتان در این حیطه با همسرتان 
صحبت  و سعی کنید عالوه بر تفریحات دونفره، هر کدام تفریحات و سرگرمی های منحصربه فردی داشته باشید. 
نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید، ویژگی هایی از همسرتان است که با شما متفاوت است و جالب 
اینکه شاید در نگاه اول شما جذب همین ویژگی متفاوت او شده باشید اما خیلی زود ممکن است برای شما 
آزار دهنده  شود. علت این است که ما معموال جذب ویژگی ای می شویم که آن را نداریم اما ممکن است به مدت 
طوالنی نتوانیم آن را تحمل کنیم. راه حل این است که به جای نشان دادن واکنش منفی سعی کنیم با همسرمان 
همراه شویم و ویژگی هایش را بپذیریم. در سال اول ازدواج زن و شوهر ممکن است هنوز به خانواده شان وابسته 
باشند. یکی از اشتباهات این است که از همسرمان توقع داشته باشیم بین ما و خانواده اش قرار بگیرد و همیشه 
طرف ما را بگیرد و از ما دفاع کند. در این شرایط بهتر است در مورد مسائل خانوادگی با هم صحبت کرده و 
با هم توافق کنیم که چطور باید این شرایط را مدیریت کرد. در سال اول ازدواج خیلی از زن وشوهرها وقتی 
که زیر یک سقف می روند متوجه می شوند برخالف آنچه که تصور می کردند، عالقه مندی های مشترک زیادی 
ندارند که باعث سرخوردگی شان می شود. توجه داشته باشید ازدواج لزوما بر پایه عالیق مشترک بنا نشده، پس 
نگران نشوید و به عالیق هم احترام بگذارید، بعد از چند سال عالیقتان به هم نزدیک تر خواهد شد. تقسیم 
نقش ها به خصوص در زندگی هایی که زن وشوهر هر دو شاغل و به یک اندازه دارای مسوولیت های اجتماعی 
هستند، نیز معموال موضوع اختالف در سال اول زندگی است. در خانواده های سنتی بیشتر مسوولیت های خانه 
بر دوش زن است ولی در خانواده هایی که زمان خروج از منزل و ورود به خانه زن و مرد با یکدیگر همزمان 
است، مسلما اگر تقسیم مسوولیت در مورد وظایف انجام نگیرد، این مساله می تواند اختالف زا شود. نهایتا رابطه 
زناشویی هم یکی از مشکل سازترین مسائل است و اولین ارتباطات زناشویی ممکن است برای هر دو بسیار 
پراسترس و تنش زا باشد که اغلب به علت باورها و انتظارات نادرستی که در ذهن آنها شکل بسته ایجاد می شود. 
گفت وگوی باز و روشن در مورد نیازها و ترجیحات می تواند تا حد زیادی در رفع این گونه مشکالت کارساز باشد. 

ر می کند مشکالتی که در سا های بعد زندگی مشتر را متا
هیچ کس کامل نیست و هیچ کس دقیقا نیمه دوم شما نیست. پس نباید توقع داشته باشید تفاهمی کامل 
برقرار باشد. گاهی تفاوت های جزیی در رفتارها شما را عصبانی می کند. وقتی دو نفر مدتی را با هم زیر 

یک سقف زندگی کرده باشند، کم کم به حساسیت ها و نقطه ضعف های هم پی می برند و خط قرمزهای 
هم را می شناسند و یکی از مشکالتی که ایجاد می شود این است که اگر طرفین قدرت حل مساله و تنظیم 
هیجان هنگام عصبانیت را نداشته باشند، هنگام بروز مشکل دقیقا روی همان نقاط حساس و خط قرمزها 
دست می گذارند و این مساله رابطه را خراب می کند. پس هر وقت عصبانی شدید، نفسی عمیق بکشید، 
سعی کنید در همان لحظه بحث نکنید و به خوبی های همسرتان فکر کنید. هیچ وقت با هیچ کس در مورد 
کمبودها و مشکالت و بدی های او صحبت نکنید. بعد از مدتی اگر نتوانستید با موضوع کنار بیایید، با آرامش 
آن را با همسرتان مطرح کنید. یکی از چالش های مهم این دوران، فرزنددار شدن است. بیشتر زن وشوهرها 
صحبت درمورد این موضوع را به تعویق می اندازند یا به گفت وگوهای سطحی و ناقص در این مورد بسنده 
می کنند، در حالی که بهتر است از همان روزهای اول بدانند توقع و خواسته همسرشان در این زمینه چیست 
و آرزو دارند چه نوع والدینی باشند. یکی دیگر از مشکالت رایج در سال های میانی ازدواج این است که 
زندگی خسته کننده و یکنواخت می شود. افراد شاغل خانواده به ساعات زیاد کاری رومی آورند و اگر بچه 
داشته باشند، دیگر اوقات آزاد کمی برای دونفری وقت گذراندن خواهند داشت. باید توجه داشت این 
یکنواخت شدن کامال طبیعی است چون این خصلت انسان است که بعد از مدتی به آنچه که در زندگی 
دارد، عادت می کند و دیگر آن را نمی بیند یا کمتر می بیند. اگر همسران در زندگی خود به این مهارت برسند 
که هرازگاه پروژه های جدیدی برای زندگی مشترک خود تعریف کنند که برایشان تازگی دارد، بسیاری 
از موارد عوض خواهد شد. حواسمان باشد که ما برای زندگی مشترکمان کار می کنیم بنابراین اگر زندگی 
ما از دست برود، اینها همه بی معنی خواهد شد.   این که اختالفات زن وشوهر ها با گذشت زمان تشدید 
می شود الزاما به شدت اختالفشان مربوط نیست، نکته مهم تر حل نشدن اختالفات کوچک و باقی ماندن و 
انباشته شدن آنهاست. اگر زن و شوهر بخواهند با مشکل شان کنار بیایند با دلگرمی دادن و همکاری، حتی 
شدید ترین مشکالت هم می تواند موجب نزدیک تر شدن زن و شوهر و تحکیم زندگی زناشویی آنها شود. 

مشکالت همسران سالمند چیست؟
مشاجره میان همسران سالمند نه تنها نادر نیست، بلکه پدیده ای شایع است. به نظر می رسد همه آدم ها در 
روزهای سالمندی کم حوصله تر می شوند، بیشتر جر و بحث می کنند، شرایط جسمانی و روانی شان متفاوت 
می شود و این مسائل هم برای مردان و هم برای زنان اتفاق می افتد. در مردان با کاهش هورمون تستوسترون 
و در زنان با کاهش هورمون استروژن تغییراتی در مسائل جنسی و مسائل روانی ایجاد می شود و سطح انرژی 

بدن، قدرت عضالنی و جنسی را در آنها کاهش می دهد. 
به مرور همسران احساس می کنند دیگر نشاط گذشته را ندارند و در سرازیری قرار دارند، درحالی که هنوز 
آرزوهای برآورده نشده زیادی را در سر می پروراندند. در این سن زن و شوهر احساسات دوگانه ای نسبت 
به هم دارند، مثال در عین اینکه به همسرشان بسیار عالقه مند و وابسته به او هستند، از او خسته و منزجر نیز 
هستند که این خود موجب جروبحث های فراوانی می شود. کسانی که سال ها کار می کرده و اکنون بازنشسته 
شده اند با بحران هویت مواجه می شوند و طاقت خانه ماندن ندارند که این موضوع به مشکالتشان دامن می زند. 
بارها دیده شده همسران در کمال تعجب همه اطرافیان، در این سن از یکدیگر جدا می شوند. البته بخشی 
از طالق های دوران سالمندی ریشه در زندگی مشترک گذشته دارد و به این دلیل تا به این سن اتفاق نیفتاده 
که منتظر ازدواج و سروسامان گرفتن بچه ها بوده اند اما مواردی هم وجود دارد که فقط به خاطر ناآشنایی با 

مهارت های زندگی در سالمندی و کاهش آستانه تحمل همسران در این سنین، کار به طالق می کشد. 
یکی از کارهایی که می تواند به رهایی از یکنواختی کمک کند این است که همسران در یک تقویم خالی از خود 
بپرسند که چطور می خواهند روزهایشان را پر کنند، حتی می توانند با توجه به تجربیاتشان یک کار نیمه وقت 
یا خیریه انجام دهند. روابط دوستانه و رفت وآمد، تغییر نگرش نسبت به بازنشستگی و داشتن برنامه ای که در 
آن فرد احساس کارایی و مفید بودن داشته باشد، باعث ایجاد احساس خوب در فرد می شود و به نوبه خود 
باعث بهبود روابط با همسر خواهد شد. فرزندان نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم می توانند نقش مهمی در 
کاهش این اختالفات و بگومگوها ایفا کنند. ارتباط موثر و مداوم فرزندان و نوه ها با زن وشوهر سالمند می تواند 

بر بهبود حس آنها نسبت به خودشان موثر باشد.

23ر    شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت

تنهایی همیشه نتیجه کمبود یا نقص 
ی ر به  سارا  و  نیست  اجتماعی  تعامالت  در 

ظرفیت هوش عاطفی ما بستگی دارد. 
هوش عاطفی هم طبق تعریف یونسکو 
ربطی به مدرک تحصیلی ندارد، بلکه ظرفیت ماست 
برای صادق بودن با خودمان و توانایی درون نگری ) 
monitiring self( یعنی بلد باشیم به خودمان فرصت 
بدهیم و بتوانیم بخش های دورافتاده، سرکوب شده و 
تجربه ها،  به  حواسمان  ببینیم.  را  خودمان  انکارشده 
احساسات عمیق، هیجانات و افکاری که از ذهنمان 
می گذرد هم باشد. اینها مسائلی هستند که ما غالبا از 
مواجهه با آنها فرار می کنیم و مجالی برای رویارویی با 
خودمان قائل نمی شویم و محکم می چسبیم به همان 
تصور اطمینان بخش و بدون چالشی که از آدم بهنجار 
داریم. این یعنی خیلی از بهترین احساسات، خواسته ها 
و افکارمان را حذف می کنیم و فقط یک پوسته همه پسند 
و متعارف باقی می ماند که ما آن را به جای خودمان 
فرض می کنیم. با این وصف بیشتر افکار در ذهنمان 
حس نشده و دیده نشده باقی می مانند و به صورت احساس 
گیجی و گنگی، بی خوابی و بالتکلیفی بروز می کنند. 
هوش عاطفی نوعی شجاعت است که به ما شهامت 
روبرو شدن با خودمان را می دهد و با وجود آن می توانیم 
خود اصیلمان را روایت کنیم. افرادی که تعهد دارند 
بگویند و  به خودشان راست  به رغم زندگی روزمره 
درونشان را ببینند بیشتر از بقیه با درک نشدن، حساسیت 
و سانسور مواجه هستند چون به همان پوسته ظاهری 
همه پسند نچسبیده اند. یا زمانی که قصد دارند در تعامالتشان 
داده های ذهنیشان را با بقیه سهیم شوند حوصله سربر به 
نظر بیایند و افکار و اعتقاداتشان درباره هر چیزی ممکن 
است گنگ، تند، لوس یا تهدیدآمیز به نظر بیاید. بنابراین 
گاهی  و  تنهایی  درونی  احساس  می شود  حاصلش 
جداافتادگی که با نداشتن یا نقص در مهارت های ارتباطی 
تفاوت دارد. افرادی با هوش عاطفی باال ممکن است 
در جمعی حاضر باشند ولی به راحتی همصحبت هایشان 
را پیدا نکنند و این خود چالش بزرگی است. شاید نیاز 
به این باشد تا راهکارهایی منطبق بر زندگی معمولی و 
واقعیت را برای خروج از این چالش یاد گرفت. نوعی 

از تنهایی که هم لذتبخش است و هم چالش برانگیز.
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تند  ه می داشتند، نمی دان ، چوپانان شير را در پوست خش شده شک ب يا گوسفند ن اران سال پي امی كه  ن
ر   

ر ساد 
کا

ته شده به  يه شير دلمه يا ب ييراتی در شير می شود و حالتی ش ب ت ي موجود در پوست در اثر نور خورشيد س آن
رگ تصور نمی كردند  پنير است، آن را می خوردند و  تند اين ماده در واق  وجود می آورد. گرچه آنها اصال نمی دان
ا تهيه اين ماده  يه مردم پيدا كند. به تدري شيوه  ه ا در ت اه وي گار تا اين حد جاي ته رو ميريا اين ماده ت
پوستر سالمت اين شماره  ت. ما ني  تل آن در اختيار مصر كنندگان در گوشه و كنار دنيا قرار گر ت و انواع م ايی تکام يا

  . داران آن اشاره كرده اي ينی اختصا داده  و به موارد مانند توليدكنندگان عمده پنير و طر ايی پروت را به اين ماده 

نی اییروت  موا تری یازم داریی دون تو تاری اهی ن
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تند  ه میداشتند، نمیدان شده شک ب يا گوسفند ن ، چوپانان شير را در پوست خش اران سال پي امی كه  ن
ر   

ساد  ر
کا

تهشده به  يه شير دلمه يا ب ييراتی در شير میشود و حالتی ش ب ت ي موجود در پوست در اثر نور خورشيد س آن
ه می شده شک ب يا گوسفند ن

ييراتی در شير می ب ت ي موجود در پوست در اثر نور خورشيد س آن
ه می شده شک ب يا گوسفند ن

رگ تصور نمیكردند  پنير است، آن را میخوردند و  تند اين ماده در واق  دان
ييراتی در شير می ب ت ي موجود در پوست در اثر نور خورشيد س آن

پنير است، آن را می تند اين ماده در واق  دان
ييراتی در شير می ب ت ي موجود در پوست در اثر نور خورشيد س آن

آورد. گرچه آنها اصال نمی
ييراتی در شير می ب ت ي موجود در پوست در اثر نور خورشيد س آن

آورد. گرچه آنها اصال نمی
ييراتی در شير می ب ت ي موجود در پوست در اثر نور خورشيد س آن

وجود می
ا تهيه اين ماده  يه مردم پيدا كند. به تدري شيوه ها در ت اه وي گار تا اين حد جاي ته رو ميريا اين ماده ت
پوستر سالمت اين شماره  ت. ما ني  كنندگان در گوشه و كنار دنيا قرار گر تل آن در اختيار مصر ت و انواع م ايی تکام يا

  . داران آن اشاره كردهاي  و به موارد مانند توليدكنندگان عمده پنير و طر
تل آن در اختيار مصر ت و انواع م ايی تکام يا

داران آن اشاره كرده  و به موارد مانند توليدكنندگان عمده پنير و طر
تل آن در اختيار مصر ت و انواع م ايی تکام يا

ينی اختصا داده ايی پروت را به اين ماده 

نی اییروت  موا تری یازم داریی دون تو تاری اهی ن

انوا پنیر

ه  کده ای در من  این پنیر از نام د
تان گرفته شده و  ل سامرست ان

ا و زرد یا نارن  پنیری سفت 
بوب در پادشا  است پنیر م
تان و پركاربرد است كه از  ل ان
یه م شود مخلو  شیر گاو ت
كردن نمک فراوان با شیر دلمه 

ردن در قالب با پوش  خردشده و ف
گ این پنیر  داخل پارچه وی

ن  و است و مو ماندگاری 
یه انوا  آن م شود چدار برای ت

مبرگر گراتن و كاربرد دارد اما 
ک و  ای خ به عنوان دسر با میوه 

ر م شود یر نی م ان

نیر چدار

ار ساله دارد  این پنیر قدمت 
و مربو به نواح مدیترانه 

ل  و یونان است كه در ا به خ
یه م شود  از شیر می و ب ت

ه این پنیر سفید  داری چند ما ن
لو آب نمک یا آب  و نرم در م
پنیر باع شوری و مان سفت آن 
د  م شود پنیر فتا برای سرو سا
اد  ن ا و املت پی یونان حت پیت

م شود

نیر فتا
موزار  ار یا  موت پنیر 

پنیری نیمه نرم مربو به ایتالیاست 
یه  كه از شیر گاومی یا گاو ت

ی  ر با م شود و تولید و م
و ایتالیا و آمریکا  در دنیا به خ
دارد قرار گرفتن پنیر خردشده 
م زدن  و و  ریبا  در آب ت

ان  مداوم باع یکنواخت و ك
آن م شود كه پ از آماده شدن 

د  داری خوا در آب نمک ن
م  ار به شکل خام  شد موت
لوب دارد اما غالبا برای انوا  م
زانیا و كاربرد دارد  ا  پیت

نیر موزارال

ریکوتا یک از  امروزه 
ای ایتالیای  ر ترین پنیر پرم

ه آن به یونان  است اما تاریخ
مو با دست  باستان برم گردد م
به شکل توپک درم آید و اغل 
افه م شود  به آن فلفل سیاه ا

تر كاربرد  شکل خام آن بی
ب  دارد اما برای انوا س یا 
در فر نی مناس است ریختن 
شیر دلمه شده با سركه در پارچه 

دای آب پنیر و به  ی باع  تن
دست آمدن ریکوتا م شود البته 
م توان آن را از آب پنیر گرم نی 

یه كرد ت

نیر ریکوتا
رو در دنیا  گودا پنیری م
لند است كه سفت  ا  و خ

ر قال آن  و دایره ای است و 
حدود  كیلوگرم وزن دارد و 

غالبا سفید اما گا زرد نارن و 
داری این پنیر در  قرم است ن
آب نمک و پوشاندن س آن با 
فته تا  سا برای  پارافین   
گ گوداست  رسیدن پنیر وی

زیره نی ادویه ای است كه به این 
وده م شود پنیر اف

نیر گودا

وی  یل فران كممبر پنیر ا
م تند  ای نرم با  و پنیر
ه است  یار خوشم است كه ب
انه یا كیک دسر  ب و برای 
ساندوی س گوشت یا ما 
و كاربرد دارد نمک زدن به 
له  م زدن در فا شیر دلمه و 

دا شدن  آماده سازی پنیر برای 
یت  و یکنواخت آب پنیر خ
ک  م شدن ك آن است البته 

خوراك به عنوان مخمر نی باع 
م شود س آن كم سفت و با 

رن متفاوت باشد

ر نیر کمم
ه پنیر نیمه نرم از شیر گاو  بوتركی
تین بار در سا   است كه نخ
دی در آلمان تولید شد و در این  می
بوبیت  نین اتری م م ور و  ك

نای لغوی آن  پیدا كرد برخ م
این پنیر كره ندارد و بافت نرم آن 

م  ذاری شده است  مو این نام
فته ای  شیرین و مدت كوتاه  تا  

ای  گ  برای رسیدن پنیر از وی
ا با  ه پنیری  آن است بوتركی

ریبا بدون  رن شبیه كرم روشن و ت
خلل وفرج است كه در انوا ساندوی 

ای گرم مورد استفاده قرار  و غذا
م گیرد زیرا به خوب ذوب م شود

ه نیر بوترکی

بلوچی پنیری است كه به دلیل 
ک خوراك و  الیت نوع ك ف

ای  رر پن سیلین دارای رگه  ب 
ردن پنیر برای  آب م شود و ف
گ آن است  ا وی ک  الیت ك ف
م و بوی  وی كه  این پنیر فران

ی م زند  آن به شوری و تی
د  مو به عنوان چاشن سا م
مراه غذای گرم استفاده  یا 

و راكفور و  م شود گورگون
م ترین این  مله م و از  كامبوت

تند ا  نو پنیر

وچی نیر ب
ان   ان یا پارم پارم انو  پارمی

یل ایتالیای است كه  پنیر ا
ریبا بدون  گ آن شیر گاو ت وی
یار  چرب است كه باع فرایند ب
ن  و داری  یه پنیر و ن آرام ت
حداقل یک ساله آن م شود بافت 

آن نرمه مانند و دانه ای است و 
ربه فرد است  م من دارای 
نوز كام نرسیده را  پنیری كه 
م توان به عنوان پی غذا میل 
مراه با  ب  م دل كرد كه 

ک دارد اما پنیر  یر خ گردو و ان
رسیده برای انوا پاستا و سو 

مناس است

ارمسان نیر 

بتا سفت در  این پنیر نرم و ن
یار كاربرد دارد  آمریکای شمال ب
داری خامه به شیر  یه آن م و در ت
ای  م ن وده م شود كه در  اف

یرگذار است گرچه ابتدا در  آن تا
یه  را آن ت دلفی و ا ر فی ش

ه  و فران م شد اما اروپا به خ
اح  تان نی در تولید آن  ل و ان
وه  پنیر خامه ای ع تند  نام 

د  مراه با نان سا م دل  بر 
كیک  ل چی و پوره ماده ا

است 

امه ای نیر 
پنیر Pule گران ترین پنیر 

دنیاست كه قیمت بال بر  
غ به  یورو دارد و از شیر ماده ا

دست م آید شاید علت این قیمت 
ط  غ ماده ف ا این باشد كه ا گ
 میل لیتر شیر در روز دارد 
در حال كه یک گاو روزانه  

د لیتر شیر م د

نیر دنیا گران ترین 

یار قدیم  ای ب تین دست نوشته  نخ
د  ان م د پنیر ن یه  در مورد ت
و اولین  ساكنان نواح مدیترانه 
ر  اقوام بودند كه تولید و م
ا رای شد  این ماده غذای بین آن

ر  ار باستان سومریان گویای م آ
ای  شیر دلمه شده تا حدی شبیه پنیر
ای از  امروزی بود اما حت نمونه 
ار سا پی از  پنیر مربو به  

د نی تایید شده است  می
یه پنیر به  رز ت ر باستان  در م
ا در  عنوان راز تل م شد و تن

اله  ابد بود این م اختیار روحانیان م
ا داشت كه  میت برای آن چنان ا
ه  بره فراعنه چند كی حت در م
ت  رات و زیورآ وا مراه  پنیر 
مراه  برای حاكمیت پ از مرگ 

ای  و  وی دفن م شد براسا پ
باستان شناس قدیم ترین پنیر در 

د  مراه یک  دی  سا  می
مومیای ك شد كه مربو به 

 سا پی بود  البته در قرون 
ر پنیر در دستر  وس م
عموم مردم قرار گرفت و از این 

ای مختل  نده  م د دوران بود كه 
ای  یه پنیر استفاده و تکنیک  در ت

فیه شیر مرسوم شد  ت

ه پنیر تاریخ

نه بی از  میلیون تن پنیر در دنیا تولید م شود به  سا
یار  و ب انیه تولید این م عبارت  كیلوگرم در 

م ترین  و چای تنباكو و لوبیاست اما م تر از كاكا بی
ور م شود و شامل  ك تولیدكنندگان این م

ده آمریکا  میلیون تن پنیر در سا  ت مت ایا
در تولیدكنندگان پنیر قرار  ور را در  اه این ك ای

ین  کان و در كالیفرنیا و وی داده كه نیم از این م
یه م شود  ت

ت  اه نخ ای وه بر اینکه  ور ع آلمان این ك
ر نی است  ادرات پنیر را دارد دومین تولیدكننده م
ه است ریبا ن فران ر پنیر در آلمان ت اما سرانه م

اه  ای ه را در  ه تولید  میلیون تن پنیر فران فران
و  در دنیا قرار داده است البته  سوم تولید این م

قه وافری به پنیر دارند و اگر انوا پنیر  ور ع مردم ك
ر روز سا یک نو  ه بندی كنیم برای  ب ه را  در فران

یم داشت پنیر خوا
مله  ت كه با تولید  نو پنیر از  ایتالیا شک نی
اه خا  ای ان ایتالیا  و و پارم موزار گورگون

قه وافری  ویان ع ت تولید پنیر داشته باشد فران ن در 
تین واردكنندگان این  ای ایتالیای دارند و نخ به پنیر

تند و ایتالیا در دنیا  م
ار  ر تولید پنیر با تولید   ور م ر ك لند دی
ور  ال اینکه مردم این ك لند است  تن پنیر در سا 
ترده  ادرات گ ر پنیر ندارند و  قه چندان به م ع
ادركننده پنیر  وری كه دومین  ند به  ی م د را تر

در دنیا پ از آلمان است

 تولیدكننده برتر 

ت لبن است  و پنیر یک از م
كه انوا مختل آن از شیر گاو گاو 

یه م شود  می شتر ب و گوسفند ت
یم  ه به نو تركیبات آن پنیر با تو
ان  یه و می مورد استفاده رو ت

یم م شود  وبت به انوا مختل ت ر
و تولید آن  مرحله دارد

یم به  دلمه كردن شیر ابتدا آن
دا شدن  وده م شود تا فرایند  شیر اف

ودن  یل شود در واق اف ات شیر ت مای
ین مانند اسید  ای یم مایه پنیر یا  آن
استیک یا سركه باع دلمه شدن شیر 

م شود و آب پنیر به دست م آید
دا كردن آب پ از اینکه شیر 

حالت شبیه دلمه پیدا كرد یا به ا 
دا م كنند برید آب را از آن 

ای شیر  ار در این مرحله دلمه  ف
ر  ار قرار م گیرند تا حداك ت ف ت

دا شود  مای از شیر 
بودبخ پنیر آماده در دما و  ب

داری م شود  وبت خا ن ان ر می
ه به تغییر  تا كام آماده شود با تو

ر  ودن نمک و دی در این فرایند و اف
ای مختل  م  ای با  ا پنیر ودن  اف

به دست م آید

تولید پنیر در  مرحله

لوب است كه پنیر  داری م ورت شرایط ن ا در  م است زیرا تن یار م وله ب داری پنیر م ن
داری پنیر شامل این موارد  م شود و ن ه واق آن حف م شود البته ا م و م ماندگاری دارد و 

داری پنیر برتری دارد قرار دادن پنیر در دمای  دود برای ن وبت م یط خنک تاریک و با ر  م
ا م شود و حالت شبیه له شدگ پیدا م كند ری فرایند تخمیر و عملکرد باكتری  با باع ت

ات قرار گیرد كه برودت  ب داری پنیر در من است البته باید در  ینه برای ن ترین گ ا ب  یخ
دا از مواد غذای با بوی تند باشد  ان داشته و  یک

رو  ه داشت  رو بدون منفذ ن ا را در  وا دارند و نباید آن ریان  ای نرم نیاز به   پنیر
اد شده  یدن در كاغذ آلومینیوم كه چند شیار روی آن ای وا یا پی ستیک با قابلیت عبور  پ

د بود انتخاب خوب خوا
ای تازه را نی در  ید و پنیر ی تر است در كاغذ آلومینیوم ب ای سفت و نیمه سفت را ب  پنیر

ه دارید ا ن ته بندی بدون منفذ در یخ ب
یار پایین پنیر دچار شو شده و روند  یه نم شود زیرا در دمای ب ماد پنیر تو ور كل ان  به 

م پنیر تغییر م كند ه آن  ا مختل م شود كه در نتی تخمیر باكتری 
ستیک  رو پ ایای  ر از م ا یک دی بو و قارچ  وبت بوی نام ت از پنیر در برابر ر اف  م

ک م شود ورت پنیر خ است البته حتما باید درپو داشته باشد در غیر این 
ید و در  ر مناس بری مراه با آب نمک پنیر در  تر است   ب از انوا پنیر مانند فتا را ب

داری كنید ا ن یخ
ر را بیرون ریخت اما در مورد  تویات  مه م ک زدگ شود باید   اگر پنیر نرم دچار ك
ی قرار داد  ستیک تمی ر پ یه را در  دا كرد و ب ک زده را  مت ك ای سفت م توان ق پنیر

یه نم شود ر تو لوب آن است و برای م م نام انه  مو ن ک و زرد شدن س پنیر م  خ

لوب  داری م و ن ا

نه حداقل  كیلوگرم از  ور سا ر نفر در این ك وری كه  تند به  رفداران پنیر در دنیا  ا عمده  وی  فران
ی ایتالیا و اتری  دی قرار دارند سو اه ب ای لند در  ا مردم آلمان یونان و ای این ماده غذای م خورد پ از آن

ا  وی  د فران د  در ان م د ام شد ن الب كه در این زمینه ان ه  ال تند م ا  له كم پ از آن نی در فا
ه دوستدار  می دگ  ا دل د اذعان كردند بدون اح م پنیر را در برنامه غذای خود دارند و  در ور من به 

ر  قه به م ای سن نی ع تر است و با اف ه این تمایل بی ق شرق و شمال فران نین در منا م این خوراك اند 
و  م  یل م ر با یک از د ام گرفت این م و كه در آمریکا ان ای پیدا م كند براسا پ پنیر اف
ور در تولید پنیر حدود  ت این ك اه نخ ای ر آمریکای به رغم  ر پنیر برای  است سرانه م وی  عمر فران
ی  ر نفر در مال ر  یار كمتر از اروپاست سرانه م ر پنیر ب  كیلوگرم است در آسیا نی تولید و البته م

ر  نوب با سرانه م اپن و كره  كیلوگرم است  ین و تایلند   كیلوگرم در چین  كیلوگرم و در فیلی
ال است بدانید  پنیر یک خوراك لوك در این  ن دارند اما  ی در قاره ك اه با ای كیلوگرم و  كیلوگرم 

ه وارد م شود  است زیرا اساسا از فران ور ك

ل  رفداران ا

بتا سفت  یه ن ای نرم با  پنیر
ب  تر است با سی گ مانند كممبر را ب

یه  ان میل كرد تو یر زردآلو یا ری نین ان م
ک سرو كنید البته  ای خ م شود بلوچی را با میوه 
تند  یر نی عال  ب سی و ان ای مانند گ میوه 

ک نی خال  ه این پنیر با چی موز یا آلو خ یدن م  چ
مراه با بادام و فند  م آن را  تر است  ت و ب از ل نی
ر  ر دی ان كرد از  کویت نی امت در انوا تارت و بی
ای  مراه پنیر ای  ا و مربای آنانا چاشن  د پرت مارما

رف م شوند و دوستداران میوه م توانند این  سفت م
ای  ک و گردو میل كنند پنیر ا را با توت خ پنیر

مراه با  م عال  م  یه م شوند  كه با شیر ب ت
یر و  لو ان ندوانه  ای قرم  میوه 

سی دارند 

دار فراوان  پنیر به دلیل م
ی  ا ارز تغذیه ای با مغذی  ری

ر  گرم پنیر بین  تا   دارد 
یری  ان آب ه به می ین دارد كه با تو گرم پروت
ا دور ریخته م شود از  ین  بخ از این پروت

ه چرب  ان چرب نی چرب پنیر به در ا می ل
ت دارد به  یه م شود ب شیری كه از آن ت
 B ای گروه یم سدیم و ویتامین  وه كل ع
ای  و در پنیر نین ویتامین A به خ م

ای  مغذی  ر ری مله دی پرچرب از 
تند  پنیر 

ارز 
تغذیه ای 

پنیر

ترین  ب
ان  مرا

پنیر

اد  ن ا و املت پی یونان حت پیت
شودشود مم

ا و زرد یا نارن  پنیری سفت 

ردن در قالب با پوش  خردشده و ف

ریکوتا یک از  امروزه 

رنیر ریکوتا نیر کمم
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ه  و فران خ
اح  تان نی در تولید آن  ل و ان
وه  پنیر خامهای ع تند  نام 

د  مراه با نان سا م دل  د بر  مراه با نان سا م دل  بر 
كیک  ل چی و پوره ماده ا

است 

لو آب نمک یا آب  و نرم در م
پنیر باع شوری و مان سفت آن 
د  شود پنیر فتا برای سرو سا
اد  ن ا و املت پی اد یونان حت پیت ن ا و املت پی یونان حت پیت

ی م آن به شوری و تی
د  مو به عنوان چاشن سا م
مراه غذای گرم استفاده  یا 

و راكفور و  و راكفور و شود گورگون شود گورگون
مراه غذای گرم استفاده  یا 

و راكفور و  شود گورگون
مراه غذای گرم استفاده  یا 

مم
م مله م و از  كامبوت دای آب پنیر و به  ی باع  تن

توان آن را از آب پنیر گرم نی 
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م سال سفره 

ی  ور آش دست

یه گرد ت می

و ست 

گرد وست می

ی ای ی ز 

ر ه آ ف
3 ه  دی  ارده  شمار   شن ا 

3 ات  تا  ص

ه       آ   آ

ل زمستان بیشتر و رای تر  ور عامه مردم، بروز آکنه و التها های وستی در ف الف ت بر
شکی هوا شاهد بروز آکنه در وست  ری ا ست. اغ افراد با سردشدن و  از هر زمان دی
ل سرد زمستان، راهکارهای مفید و  ا، آن هم در ف ود هستند اما برای داشتن وستی زی
و و مساعدی به سر  ایی در شرایط  ل  ری وجود دارد. هر اندازه که وست در ف مو

) ه) ف می برد...  

 دکتر  
ار  ت

رو  یر ، م ی متخصص ت
ی  و پ ا  ا ی  ت

ا ا

 
یکی از سواالتی که معموال بیماران مبتال 
به نشانگان متابولیک می پرسند این است 
که آیا نیازی به دریافت مکمل های غذایی 

دارند یا نه؟ 
پاسخ این است که به طور عمومی، معموال این 
افراد با بیش بودهای تغذیه ای مواجه هستند 
و در بیشتر موارد نیازی به تجویز مکمل های 
غذایی برای آنها وجود ندارد. با این حال، 
برخی مبتالیان به نشانگان متابولیک ممکن 
است مانند سایر افراد دچار برخی کمبودهای 
تغذیه ای مانند کمبود آهن )خصوصا در 
به  نیاز  تعیین  این رو،  از  باشند.  خانم ها( 
مکمل های غذایی خاص یا عدم نیاز به 
مصرف آنها کامال به شرایط فردی هر بیمار 

و نظر پزشک معالج او بستگی دارد.
 از تمام این موارد که بگذریم، ممکن است 
مصرف مکمل هایی به طور عمومی و البته با 
تجویز پزشک برای برخی از این بیماران مفید 
باشد، مثال مکمل های حاوی سیر می توانند 
به کاهش کلسترول و فشارخون کمک کنند. 
کمک  می توانند  پتاسیم  مکمل های 
قابل مالحظه ای برای تنظیم فشارخون در 
بیماران باشند یا در مواردی تجویز  این 
مکمل کروم می تواند به تنظیم قندخون در 

مبتالیان به نشانگان متابولیک کمک کند.
بیماران  این  برای  از طرف دیگر، گاهی 
استفاده از برخی مکمل های غذایی حاوی 
فیبر، ویتامین B3 یا نیاسین و مکمل امگا3 
تجویز می شود تا بتوان به صورت مضاعف به 
تنظیم و کاهش کلسترول خون کمک کرد. 

مين  ۲ سفره سال رادر صفحه 
وانيد. شماره ب

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 240,000   
تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،   
مبلغ 220 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 

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

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و   
کدپستی ده رقمی به تلفن 76 79 10 26 اعالم نمایید. اصل فیش 

بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان اسفند 97  است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  
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۱  ۲ صفحه  5000 تومان ۹ ه  ۱5 د  ۹  شن www.saسال چهارد  شماره  lamat . i r

راهنمای درست و  
ا زیبایی  ی تب

نید ات اعتماد ن لی به ت
ا چند سال  ي كس دوست ندارد وقتی عکس 

مه  ر شود.  ا مان بر  پيش را می بيند متوجه اثر 
ا آنها را ديد،  د اگر آشنايی بعد ا سال  دل شان می خوا
! اين خواسته  ورده ا ويد: ماشا ا... اصال تکان ن ب

ران مشهور  ي ت. با ار ني چندان  دور ا انت
ی شان   ه ۲0 سال جهان بعد ا ني قرن تجربه ا د
ه  ا متولد د ر می رسند. برخی ستاره  جوان  تر به ن
يه آينه  ، پوستی ش اه می كني 0 و 50 خودمان را كه ن

دارند...  صفحه ۱

مایت های اجتماعی از زنان 
ه بای بیشتر شود سی دی

یابان پنا  را به 
می آوری

ا اجتماعی در  ا جديد آسيب  يکی ا چهره 
ايی است  نان در عرصه  اي تعداد  ايران، ا
ه در انحصار مردان بوده است.  كه برا چند د

روشی  نانی كه با تن  نان معتاد،  اي تعداد  ا
نانی كه بر  خود و خانواده شان را اداره می كنند و 
ندگی شهرنشينی و ا دست دادن يا  تر  اثر گ
ا سنتی و روبرو شدن با  كمرن شدن حمايت 

کار  ی و قر، چاره ا ج ب ا خان خشونت 
در برابر خود نمی بينند... صفحه

ار نسبت به کاه  هش
مصرف لبنیا در 6 ماه اخیر

نیات  رانه 
پایی تر آمد

ندگی مردم ا  وضعيت اقتصاد و معيشت 
امانی در حال  ال رو ي ري ناب ابتدا ام
ر،  حركت است. با با و پايين شدن قيمت د

مره مردم ني با شيب  قيمت اقالم ضرور و رو
ت  ته است. نيا به بيان آمار ني اي يا تند ا
نيد تا دستتان  ی است در س شهر سر ب و كا
ورند  ار مردم مج ، ان بيايد كه ج اقالم ضرور

يرند... صفحه ا خود اكتور ب ينه  ا بقيه 

ته ای که زنان باید   ن
ی بدانند ل در مورد بیماری 

ل   زنان
 نیاز به توجه دارد

ه ف

گی ی بیمار  ه و زن مت از پرون س پیگیری  
ز  از  زمان  ابت  تا  امروز مبت به ویرو ای

م  ا آی وی م 
ه دار می شو هست و ب

صفحه5

ز  از  زمان  ابت  تا  امروز مبت به ویرو ای

ه هست و ب
۱  ۲ صفحه  500 تومان ۹ ه  5 آبان  www.saسال چهارد  شماره ۹0  شن lamat . i r

بان روز  به مناسبت   
زی سکته م جهانی 

اع  ف 3 
و دارید

ا رویگر  ت وگو با ر گ

ته حسرت 
ز را ه  آش
به د گذاشته
صفحه  ۲۱

ی  مت ج س پیشنهاد 
مراکز زیبای

پارافی درمانی 
ممنو

ا  ی ار درباره تب هش
ه تاتو در اینستاگرا  زاین

وش  مد 
ا  و

شکی دنيا به عنوان  ر  آبان( در تقوي پ رو ۲۹ اكت
ار شده است. بر  ي نام رو جهاني سکته م

 ۱ ر سال  مان جهاني بهداشت،  ار سا اسا گ
ي مي شوند  كه  ميليون  ميليون نفر دچار سکته م

تاليان به اين عارضه و مي كنند. در كشور  نفر ا م
تال  ار نفر به اين عارضه م نه حدود ۱00  ما ني سا

ان  ار می رود با پيرتر شدن جمعيت مي می شوند و انت
۲ ۱و تر برود.  صفحه   برو اين عارضه با

ايی يا  ي ا سر به مراك  اگر اين رو
ام پيشنهادا  نيد، با انواع و اق ا ب اه  آرايش

ا مواجه  ن سالن  وو ايی ا سو م ي
می شويد . يکی ا جديدترين خدماتی كه اين 

ه می شود،  ايی ارا ي ا  ا در بيشتر سالن  رو
ين درمانی  پارا ين تراپی يا  پارا كار به نام 

است...صفحه 0

قيمت تاتو در  تاتو يا  تجو كلمه  ج
يی ا  تاگرام برا داشتن هرست بلندبا اين
صصی كه اين خدما را انجام  يرت مراك 

ی است. حا شما می توانيد  ند، كا می د
ل خودتان  اب كنيد كه اين خدما در من انت

ر  يد به محلی دي انجام شود يا ترجي می د
مراجعه كنيد.... صفحه۱

ر شاهی ایزدیار ت وگو با پ گ
سیایی ی پارا   ه 6 ط  برن

ا  شن
ال جریان بر

صفحه  

زار
ی 

د
 م

۱  ۲ صفحه  500 تومان ۹ ۱ مهر  ه   www.saسال چهارد  شماره   شن lamat . i r۲ صفحه

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

شو ا
مصرف روزانه

یری  آ
رنا

ودمند یا 

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

، تخ مر
در را و 

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایز نوب 
ی  پزش

انه مقدار ك  شايد شما  درباره تاثير مصر رو
ی شنيده  ير ا مشکال قل يرين برا پيش آس

يرين دارويی است كه  باشيد. ا آنجايی كه آس
احتما گاه به گاه بدون ايجاد عارضه جد مصر 
ش ندارد، ممکن  ه پ می شود و تهيه آن نيا به ن

يريد... صفحه۱5 است خودتان تصمي ب

ا بشر در  بی ش يکی ا قديمی ترين خوراک 
طول تاري ت مر است. جالب است بدانيد اين 

ايی مفيد و پر خاصيت حتی ق ا اينکه  ماده 
، وجود داشته  اري ما پا به اين عرصه خاكی ب
ها و  يار گران است. در حقيقت، ت مر نق ب
انی دارد  شمند در مراح اوليه توسعه ان ار

ي و قاب توجه تا امرو  فت ان و اين تاثيرا ش
۲ ادامه پيدا كرده است... صفحه

۲0۱ ميالد برا كش  شکی سال  ه نوب پ جاي
ته پوست كه می تواند  معالجا سرطان پيشر

ون ا آمريکا  ور جيم پی آلي ار باشد به پرو مرگ
ت.  اپن تعل گر ونجو ا  ور تاسوكو  و پرو

ا كننده اين  د به عنوان اع به گفته آكادمی علوم سو
ه، شيوه ايمنی درمانی آنها باع انقالبی در  جاي
ر به كشفياتی  ش و درمان سرطان شد. اين دو پ

مه دست پيدا كرده اند كه...صفحه

به بهانه روز جهانی کودک

مرا 
کودک 

باش

۲ و ۱   ،۱  ،۱۲ ، ا  صفحه 
مت  آرشیو س



فر  شماره ششصدونود ونه  بیست ودو دی نودوهفت2

تند ه مبت   ا ج دجم ر  تا  یک م و متا ا ان ن ار ر  ر

نشان  جهانی  ا  آمار
 0 تا   ۲0 حدود  د  می د
جهان  جمعيت  ا  درصد 
ان متابولي  تال به نشان م
ان  نشان ان متابولي كه با نام  تند. نشان
X   شناخته می شود، مجموعه ا ا شراي 
متابوليکی را دربرمی گيرد كه داشتن آنها می تواند 
ی يا ديابت  ا قل درنهايت منجر به ايجاد بيمار 
شود. مجموعه شراي متابوليکی شام موارد 
شار خون با و  ولين،  مانند مقاومت به ان
يعی می شود. معمو بي  يرط ترول خون  كل
ان متابولي  تال به نشان راد م ا ۹0 درصد ا ا
ن رن می برند.  ه و ا درجاتی ا چاقی يا اضا

بیشتر ما با افزایش فشارخون یا کلسترول خون 
آشنا هستیم اما شاید درباره مقاومت به انسولین 
که از عوامل نشانگان متابولیک است، چیز زیادی 
ندانیم. مقاومت به انسولین، شرایطی است که بدن 
در آن انسولین تولید می کند اما نمی تواند از آن 
به خوبی استفاده کند. انسولین، هورمونی است که 
توسط لوزالمعده تولید می شود و به بدن کمک 
می کند از گلوکز )نوعی قند( به عنوان انرژی استفاده 
کند. افراد مبتال به مقاومت به انسولین، شرایطی 
دارند که انسولین در بدن آنها باعث تبدیل گلوکز 
به انرژی نمی شود و درنتیجه احتمال افزایش 

قندخون  وجود خواهد داشت. 

ی  ور تش ان متابولی چ . نشان
داده می شود؟ 

براساس راهنمای ارائه شده از سوی انجمن قلب 
آمریکا، اگر فردی حداقل 3 مورد از این 5 مورد  را 
داشته باشد، ابتال به نشانگان متابولیک در او تشخیص 
داده می شود و باید زیر نظر متخصص تغذیه، 
متخصص داخلی یا متخصص قلب قرار بگیرد. 

۱. چاقی شکمی: منظور از چاقی شکمی این 
است که اندازه دور شکم در آقایان بیشتر از 102 
سانتی متر و در خانم ها بیشتر از 88 سانتی متر باشد. 
ريد خون: گلیسرید  ۲. با بودن س گلي
باال به شرایطی گفته می شود که سطح سرمی 
گلیسرید در آزمایش خون شما بیشتر از 150 

میلی گرم در دسی لیتر باشد یا شما با نظر پزشک 
خود در حال مصرف داروهای تنظیم کننده سطح 

تری گلیسرید خون باشید. 
ترول خوب خون:  . پايين بودن س كل
کلسترول خوب خون یا HDL نباید در آقایان 
کمتر از 40 و در خانم ها کمتر از 50 میلی گرم 

در دسی لیتر باشد. 
: فشارخون باال به شرایطی  شارخون با  .
گفته می شود که فشار روزانه شما بیشتر از 13 

8 باشد.  روی 5
5. با بودن قندخون ناشتا: باال بودن قندخون 
یعنی سطح سرمی قندخون ناشتای شما بیشتر 

از 100 میلی گرم در دسی لیتر باشد. 
اگر شما یک یا دو مورد از این شرایط را داشته 
باشید، مبتال شدن تان به نشانگان متابولیک قطعی 
نیست، اما دارا بودن 3 مورد یا بیشتر می تواند 
نشانه وجود نشانگان متابولیک باشد. الزم به ذکر 
است، براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، 
دارا بودن 4 مورد از این 5 مورد، تشخیص قطعی 
ابتال به نشانگان متابولیک را نشان می دهد. بین 

این موارد، چاقی شکمی، مقاومت به انسولین 
و فشارخون باال، درجه اهمیت باالتری دارند. 

ان متابولی چیست؟  . دالیل ابتال به نشان
براساس اعالم پژوهشگران مایوکلینیک، ابتال به 
نشانگان متابولیک رابطه بسیار نزدیک و مستقیمی 
با چاقی، اضافه وزن و کم تحرکی دارد. از طرف 
دیگر، می توان ارتباط تنگاتنگی میان مقاومت به 
انسولین و ابتال به نشانگان متابولیک در نظر گرفت. 
سلول های بدن افرادی که مقاومت به انسولین 
دارند، پاسخ طبیعی به انسولین نمی دهند و درنتیجه 
گلوکز نمی تواند به سادگی وارد سلول ها شود. به 
این ترتیب، سطح گلوکز خون باال می رود و بدن 
برای مقابله با این افزایش سطح گلوکز یا قندخون، 
اقدام به تولید هرچه بیشتر انسولین می کند. نتیجه 
این چرخه معیوب، ایجاد مقاومت به انسولین و 
افزایش احتمال ابتال به نشانگان متابولیک می شود. 
از چاقی و مقاومت به انسولین که بگذریم، به 
سایر عوامل ابتال به نشانگان متابولیک می رسیم که 

مهم ترین آنها شامل این موارد می شوند:

 یائسگی زودرس 
 استعمال دخانیات 

   داشتن رژیم های غذایی سرشار از کربوهیدرات 
 کم تحرکی 

 سن باالی 40 سال: تحقیقات ثابت کرده اند 
افراد بزرگسال، 45 درصد بیشتر از سایر افراد در 

معرض ابتال به نشانگان متابولیک قرار دارند. 
 چاقی شکمی 

 دیابت بارداری 
 داشتن سابقه خانوادگی ابتال به دیابت 

 داشتن سابقه ابتال به کبد چرب غیرالکلی 

ر است؟  ایی مو وی غ ال ال . آیا ا
سالم  تغذیه  آمریکا،  قلب  انجمن  اعالم  بنابر 
نقشی کلیدی در درمان یا پیشگیری از ابتال به 
نشانگان متابولیک دارد. متخصصان معتقدند رژیم 
مدیترانه ای، یکی از بهترین رژیم های غذایی برای 
مقابله بانشانگان متابولیک است. در این رژیم 
غذایی، حجم مناسبی از بهترین نوع چربی که 
همان روغن زیتون باشد، کنار کربوهیدرات کم 

ین های باکیفیتی مانند ماهی یا مرغ قرار  و پروت
می گیرد. براساس رژیم مدیترانه ای، حجم باالیی از 
میوه ها و سبزی های تازه یا بخارپز در برنامه غذایی 
روزانه گنجانده می شوند که عاملی تاثیرگذار بر 
کاهش کالری یا چربی دریافتی برای پیشگیری 
از ابتال به افزایش وزن یا چاقی شکمی است. 

که  کسانی  یا  متابولیک  نشانگان  به  مبتال  افراد 
احتمال ابتال به این نشانگان در آنها باالست باید 
برنامه غذایی شان دارای کمترین حجم چربی ها و 
کربوهیدرات ها کنار بیشترین حجم فیبر غذایی در 
رژیم روزانه تعریف شود. مهم ترین نکته برای کنترل 
یا پیشگیری از ابتال به نشانگان متابولیک، کاهش وزن 
اصولی برای پایین آوردن سطح فشار و چربی  خون 
است. کاهش وزن، کاهش فشار و کاهش چربی 
 خون به راحتی می توانند احتمال ابتال به بیماری های 
قلبی یا دیابت را در افراد مبتال به نشانگان متابولیک 
کاهش دهند. کنار رژیم غذایی سالم توصیه می شود 
برای پیشگیری یا کمک به بهبود روند درمان نشانگان 
متابولیک، انجام فعالیت های فیزیکی فراموش نشود. 
یک فعالیت فیزیکی استاندارد برای مقابله با نشانگان 
متابولیک، فعالیتی است که حداقل 30 دقیقه در روز 
و 5 بار در هفته انجام شود. شدت انجام این فعالیت 
باید به اندازه ای باشد که ضربان قلب شما باال برود 

و تعریق داشته باشید. 

ان  رات ناشی از ابتال به نشان  .
متابولی چیست؟ 

نشانگان متابولیک می تواند به سادگی شرایط ابتال 
به دیابت یا بیماری های قلبی را به عنوان 2 بیماری 
مزمن قرن اخیر فراهم کند. محققان ثابت کرده اند 
ابتال به نشانگان متابولیک، احتمال مبتال شدن به 
دیابت نوع2 را بین 9 تا 30 برابر بیشتر می کند. 
عالوه بر این، تحقیقات نشان داده اند افراد مبتال 
به نشانگان متابولیک 2 تا 4 برابر بیشتر از سایر 
افراد جامعه در معرض ابتال به بیماری های قلبی 
کشنده قرار دارند. از طرف دیگر، مبتال بودن به 
نشانگان متابولیک با افزایش احتمال ابتال به کبد 
چرب، بیماری های کلیوی، آپنه خواب، تخمدان 

پلی کیستیک و زوال عقل همراه است.
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یکی از توصیه های غذایی که می تواند 
کمک بسیار زیادی به افراد مبتال به 
نشانگان متابولیک کند یا احتمال ابتال 
به این نشانگان را کاهش دهد، افزایش 
قابل توجه حجم سبزی ها و حبوبات 

در برنامه غذایی است.
 از این رو، توصیه می شود این بیماران 
برخی ترکیبات غذایی مانند کدو سبز، 
گوجه فرنگی یا انواع فلفل را بیشتر در 
رژیم روزانه خود داشته باشند. کدو 
سبز، یکی از مواد غذایی بسیار مفید 
ترکیب  که  است  بیماران  این  برای 
آن با ماست و سیر می تواند تا حد 
بسیار زیادی باعث کاهش و تنظیم 
قند یا چربی خون در این بیماران شود.
 از طرف دیگر، بد نیست که سایر 
سبزی های سرشار از فیبر مانند مرزه، 
نعناع، ریحان، اسفناج، شوید و جعفری 
رژیم  وارد  روزانه  به صورت  هم  را 
غذایی خود کنید تا عالوه بر تنظیم قند، 
فشار و کلسترول خون، فیبر کافی به 
بدنتان برسد. یکی دیگر از توصیه های 
طب سنتی برای این بیماران، مصرف 
باقال،  انواع  است.  حبوبات  بیشتر 
فیبر  به دلیل  نخود  و  لوبیا  عدس، 
بسیار فراوانی که دارند، به شدت باعث 
پیشگیری از افزایش قند و کلسترول 
خون می شوند و درنتیجه می توانند 
به روند کاهش وزن یا بهبود سریع تر 

نشانگان متابولیک کمک کنند.

رضا   دکتر 
ار کرد

ا   استا 
و  ا  ا تی  س

را ی ت پ

ايی مناسب  ي  ، برخوردار ا ر ان متابولي ير يا كم به درمان سري تر نشان ا پيش يکی ا مه ترين راه 
ه  ر  
دلو ندا اح

ان متابولي وجود دارد كه رعايت آنها می تواند به  تاليان به نشان يه ا عمومی برا م ا ت است. معمو توصيه 
ان  يه ا كلی  برا مقابله با نشان ا ت ان  منجر شود. انجمن قلب آمريکا، توصيه  ير ا ابتال به اين نشان پيش

ان متابولي پرداخته است. ا و مناب آنها برا نشان ی بهترين و بدترين تركي ر كرده و به معر متابولي م

 و متا ا ان ان ا ارایم مری  م ایان ی هایت تو

ایی سرشار از قند 1. مواد غ
خوراکی های سرشار از قند شامل کربوهیدرات های ساده یا تصفیه شده می شوند. داشتن رژیم 
غذایی کم کربوهیدرات می تواند به کاهش وزن و کنترل قندخون کمک کند. هر دوی این موارد 
می توانند درنهایت به مقابله با نشانگان متابولیک و جلوگیری از ابتال به دیابت نوع2 یا بیماری های 
قلبی کمک کنند. از طرف دیگر، قندها تا حد زیادی در خوراکی های شیرین یا نوشیدنی های 
صنعتی هم یافت می شوند. از این رو، انواع نوشابه های گازدار، آبمیوه های حاوی شکر، غالت 
حاوی آرد تصفیه شده، شکالت ها، عصاره های شیرین کننده، برنج سفید، کیک ها، کلوچه ها، انواع 
چیپس و نوشیدنی های انرژی زا، جزو بدترین خوراکی ها برای مبتالیان به نشانگان متابولیک هستند.

 
نوعی  2. شیرین کننده های م

متاسفانه برخی افراد گمان می کنند شیرین کننده های مصنوعی نمی توانند تاثیری بر افزایش 
یا کاهش قند خون آنها داشته باشند. این در حالی است که مطالعات نشان داده اند، مصرف 
این ترکیبات  یا خوراکی ها و نوشیدنی های حاوی  مداوم شیرین کننده های مصنوعی 
هم می تواند تاثیری بر افزایش سطح قندخون داشته باشد و شرایط بیماران مبتال به 
نشانگان متابولیک را بدتر کند. از این رو، بهتر است برای مقابله با نشانگان متابولیک، 

دور شیرین کننده های مصنوعی مانند ساخارین، آسپارتام و سوکرالوز خط بکشید. 

3. چربی های تران 
چربی های ترانس که به وفور در روغن های هیدورژنه یا برخی فراورده های صنعتی یافت 
می شوند، از دیگر ترکیبات غذایی بسیار مضر برای مبتالیان به نشانگان متابولیک هستند. 
به همین دلیل هم این بیماران باید تا جایی که می توانند دور برخی خوراکی ها از جمله 
مارگارین، انواع چیپس، انواع بیسکویت، انواع کیک و کلوچه،  پیتزای آماده، سوخاری های 
بسته بندی، سوخاری های رستورانی، غذاهای آماده حاوی روغن و محصوالت حاوی 

کرم غیرلبنی خط بکشند. 

4. سدیم 
مصرف سدیم یا خوراکی های حاوی نمک شدیدا بر افزایش سطح فشارخون و وخیم تر 
شدن شرایط مبتالیان به نشانگان متابولیک تاثیر دارد و می تواند سالمت قلب آنها را به 
خطر بیندازد. از این رو، این بیماران باید در مصرف نمک، چیپس، مغزدانه های نمکی، 
کنسروها، گوشت های فراوری شده، سس های حاضری،  سس سویا، انواع پنیر، غذاهای 

آماده، پودر کیک و پودر دسرهای آماده، جانب احتیاط را رعایت کنند. 

ر ایی سرشار از فی 1. مواد غ
یکی از بهترین توصیه های تغذیه ای برای افراد مبتال به نشانگان متابولیک 
یا آنهایی که می خواهند از ابتال به این نشانگان پیشگیری کنند، این است 
که حجم فیبر غذایی دریافتی روزانه خود را شدیدا افزایش بدهند. افزایش 
حجم مصرف فیبر، با تنظیم سطح قندخون، فشارخون و چربی خون همراه 
روزانه  آقایان  و  گرم   25 روزانه حداقل  خانم ها  است  بهتر  بود.  خواهد 
حداقل 38 گرم فیبر غذایی برای مقابله با نشانگان متابولیک دریافت کنند. 
مهم ترین منابع غذایی حاوی فیبر شامل انواع میوه، انواع سبزی، جو دوسر، 
جو، حبوبات کامال پخته، عدس، برنج قهوه ای، کینوا، نان های سبوس دار، 

ماکارونی قهوه ای و پودر زنجبیل می شود. 

تاسیم   .2
دریافت پتاسیم کافی در طول روز به حفظ تعادل فشار خون در بیماران 
مبتال به نشانگان متابولیک کمک می کند و احتمال ابتال به بیماری های قلبی 
را در آنها کاهش می دهد. مهم ترین منابع دریافت پتاسیم شامل موز، خرما، 
، سیب زمینی با  پرتقال، گری فروت، طالبی، باقال، لوبیا سیاه، عدس، قار

پوست، گوجه فرنگی و ماست می شود. 

ا   3. اسیدهای چر ام
همان طور که گفته شد، بیماران مبتال به نشانگان متابولیک شدیدا در معرض 
ابتال به بیماری های قلبی و دیابت نوع2 قرار دارند. از این رو، باید با برنامه 
تغذیه ای مناسب، سطح چربی خوب خون یا HDL آنها باال برود تا سالمت 

قلبی-عروقی آنها حفظ شود. 
به این منظور، مصرف ترکیبات غذایی که سرشار از امگا3  هستند، به این 
افراد توصیه می شود. این مواد غذایی عبارتند از بذر کتان، دانه چیا، تخمه 
کدو حلوایی، روغن زیتون، دانه صنوبر یا دانه کاج، گردو، آووکادو، ماهی 

سالمون، ساردین و تن. 



شلغم جزو سبزی های بومی غرب آسیاست که ریشه آن به صورت 
خوراکی مصرف می شود. ریشه گیاه شلغم که ما آن را با رنگ های 
سفید، سفید با لکه های بنفش، سبز، زرد یا گلی مایل به قرمز 
می بینیم، جزو ریشه های خوراکی بسیار پرخاصیت در تمام دنیا 

شناخته می شود.
کشت  و  پیدایش  از  قبل  بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 
ارزانقیمت، طرفداران  به عنوان یک خوراک  سیب زمینی، شلغم 
در  گیاه  این  داشت.  وسطی  قرون  اروپایی های  میان  زیادی 
قسمت های سردسیر و در فصل های سرد سال به راحتی کشت 

می شود.
هرچند شلغم را بومی غرب آسیا می دانند، این سبزی یا صیفی 
پرخاصیت به راحتی در فصل های پاییز و زمستان در نقاط مختلف 
برخی  می شود.  کشت  اروپا  و  کانادا  آسیا،  شمالی،  آمریکای 
باستان شناسان اروپایی ثابت کرده اند کشت شلغم، سابقه ای حدود 

4 هزار ساله در اروپا دارد. 
شلغم از منظر طب سنتی، طبیعتی گرم و تر دارد و معموال از 
ترکیباتی مانند فلفل، زیره، خردل و سرکه به عنوان مصلحات آن 
نام برده می شود. از آنجایی که شلغم بومی آسیاست، در طب 

سنتی آسیایی آمده که مصرف آن با افزایش انرژی همراه است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در طب قدیم و طب سنتی، از شلغم 

به عنوان تصفیه کننده خون استفاده می کرده  و می کنند.
بد نیست این نکته را هم بدانید که شلغم، حجم قابل قبولی از 
ویتامین C را در خود جا داده است. از این رو، مصرف آن در 
بهبود  و  انرژی  افزایش  بر  عالوه  می تواند  سال  سرد  روزهای 
و  شود  بدن  دفاعی  سیستم  قدرت  رفتن  باال  باعث  خلق وخو، 
بیماری های مسری فصلی مانند سرماخوردگی  به  ابتال  احتمال 
را کم کند. از این رو، بد نیست در روزهای سرد پاییز و زمستان، 

هر روز از شلغم به عنوان میان وعده استفاده کنید.
دانستن این نکته هم ضروری است که مصرف شلغم می تواند 
به بهبود مشکالت دستگاه ادراری و دفع سنگ کلیه کمک کند. 
هنگام مواجهه با مشکالت تنفسی مانند گرفتگی بینی، سرفه یا 
سرماخوردگی نیز می توانید از شلغم بخارپز برای بهبود عالئم 

بیماری خود کمک بگیرید.
استفاده از شلغم به صورت موضعی می تواند برای درمان تاول ها، 
سرمازدگی پوست و دردهای استخوانی یا مفصلی کاربرد داشته 

باشد. 

باشید،  داشته  بهتری  انتخاب  شلغم  انواع  میان  می خواهید  اگر 
و  نرم  شلغم های  از  بهتر  توپُر،  و  شلغم های سفت  بدانید  باید 

سبک هستند.
مصرف شلغم های کهنه و سبک می تواند باعث ایجاد نفخ های 
آزاردهنده شود. میان انواع شلغم، آنهایی که پوست شفاف، صاف 

و کمی براق دارند، بهتر از سایر شلغم ها هستند.
شلغم های کوچک، طعم شیرین تری نسبت به شلغم های بزرگ 
دارند و بخش درونی یک شلغم خوب باید کامال روشن و شفاف 

باشد. بهتر است شلغم را در هوای کامال سرد و خشک 
نگهداری کنید. اگر شلغم را در بسته بندی مناسبی 
در قسمت خشک یخچال بگذارید، می توانید بدون 

نگرانی تا 2 هفته آن را حفظ کنید. یک نکته 
جالب که در کتاب قانون ابن سینا به 

است  این  شده  اشاره  آن 
تغذیه ای شلغم  ارزش  که 

پخته  گوشت  با  که  زمانی 
می شود، باالتر می رود و خوردن شلغم 

پخته با گوشت می تواند به شدت 

باعث نرم شدن سینه و گلو در افراد مبتال به سرماخوردگی شود. 
جانبی  عوارض  در حد خوراکی،  شلغم  مصرف  برای  هرچند 
به  مبتال  افراد  برای  آن  از  زیاد  استفاده  نشده،  گزارش  خاصی 
اختالالت تیروئید چندان مفید نیست زیرا این گیاه ترکیباتی مانند 
گلوکوزینوالت و ایزوتیوسیانات دارد. شلغم خواص ضدسرطانی 
پستان  سرطان  به  ابتال  پتانسیل  یا  شانس  که  افرادی  اما  دارد، 
را دارند، باید در مصرف آن جانب احتیاط 
به نام  ترکیباتی  گیاه،  این  کنند.  رعایت  را 
ایندول و کاربینول دارد که این ترکیبات 
پستان  سرطان  تحریک  باعث  می توانند 
اشاره  نکته  این  به  باید  درنهایت  شوند. 
کرد که به دلیل نفا بودن شلغم بهتر است 
آن را حتما با مقداری فلفل، زیره یا 
را  آن  نفخ  تا  کنید  میل  زنجبیل 

کاهش دهید. 

را باید در ف زمستان، شل بخوری 
را ی ت و پ ا  ا وساز  ا ا  ر استا  ا س  دکتر  

1.اگر می خواهید طعم و بافت لطیف تری برای خوراک های حاوی 
مرغ ایجاد کنید، بهتر است از فیله مرغ به جای سینه مرغ کمک بگیرید. 

2.طعم دار کردن تکه های مرغ قبل از پختن آن در هر نوع خوراکی 
می تواند راز خوشمزه تر شدن غذای شما باشد. 

3.اگر می خواهید شلغم موجود در این غذا بیش از اندازه له 
نشود، از تفت دادن آن در مراحل ابتدایی پخت غافل نشوید و 
در طول مدت پخت هم خوراک را هم نزنید. برای اینکه در طول 
زمان پخت متوجه شوید آب خوراک به اندازه کافی تبخیر شده 
یا نه، باید به جای هم زدن خوراک، قاشق را وسط ظرف فرو کنید 
و با یک حرکت تکانی به سمت چ و راست، متوجه میزان آب 

موجود در غذا بشوید. 

4.اگر بتوانید درست قبل از سرو این خوراک، مقداری نعناع 
تازه و ساطوری شده روی آن بپاشید، طعم منحصربه فردی برای 

خوراک خواهید داشت. 

5.اگر آب مرغ یا آب گوشت برای تهیه این غذا در دسترس تان 
نبود، از قرص های عصاره مرغ که در آب حل کرده اید، کمک 
بگیرید. اگر قرص عصاره مرغ هم در دسترس نداشتید، از شیر 
ن باشید طعم  کم چرب در تهیه این خوراک استفاده کنید و مطم

بسیار جذابی به دست خواهید آورد. 

6.اگر آرد ذرت در دسترس نداشتید، اصال نگران نباشید. شما 
می توانید غلظت این غذا را با آرد برنج یا آرد گندم هم ایجاد کنید. 

ر م  ا   سا

ی م ا  رع ریو کا اییک

1.برای آماده کردن این غذا ابتدا سینه مرغ را به صورت مکعبی برش بزنید و 
تکه های برش خورده را با نصف نمک و فلفلی که در اختیار دارید، طعم دار 

کنید و کنار بگذارید. 
2.یک قاشق غذاخوری از روغن را داخل قابلمه نچسبی بریزید و آن را 

کمی گرم کنید. 
3.تکه های مرغ را حدود 4 دقیقه داخل قابلمه تفت بدهید تا رنگ آنها کامال 
برگردد. سپس مرغ ها را از ظرف خارج کنید و تا آماده شدن بقیه مواد آنها را 

کنار بگذارید. 
4.باقی مانده روغن را داخل ظرف بریزید و پیاز خردشده را همراه سیر رنده شده 

حدود 5 دقیقه در این روغن تفت بدهید. 
5.قار را به ظرف اضافه کنید و 3 دقیقه دیگر به تفت دادن خود ادامه دهید 

تا قار ها کمی خودشان را بگیرند و تغییر رنگ بدهند. 
6.شلغم ها را پوست بگیرید و آنها را هم مانند مرغ ها به صورت مکعبی خرد کنید. 
7.شلغم های خردشده را به سایر مواد درون ظرف اضافه کنید و باز هم 3 

دقیقه دیگر به تفت دادن خود ادامه دهید. 
8.سرکه سفید را درون قابلمه بریزید و حرارت را کمی باال ببرید تا مواد 

داخل ظرف جوش بیاید. 
9.حاال به صورت همزمان اسفناج،  آب مرغ و رزماری را به ظرف اضافه 
کنید و پس از جوش آمدن مایع درون قابلمه، تکه های مرغ سر شده را هم 

به سایر مواد بیفزایید. 
1.بعد از اینکه خوراک شما کامال به جوش افتاد، حرارت را کم کنید و اجازه 
دهید حدود 45 دقیقه تمام مواد با یکدیگر بجوشند و طعم شان یکنواخت شود. 
11.درحالی که خوراک شما درحال جوشیدن است، یک کاسه کوچک بردارید 

و در آن آرد ذرت، آب سرد، بقیه نمک و فلفل را با یکدیگر ترکیب کنید تا سس یکنواختی به غلظت ماست به دست بیاید. 
12.بعد از 45 دقیقه، در قابلمه را بردارید و این سس غلیظ را داخل ظرف بریزید. به آرامی خوراک را هم بزنید تا سس کامال با غذا ترکیب شود. 

13.دوباره در ظرف را ببندید و حدود 20 دقیقه اجازه بدهید تا خوراک شما بجوشد، کامال جا بیفتد و آب آن غلیظ شود. 
14.حواستان باشد به دلیل وجود شلغم در این خوراک نباید در طول مدت پخت، آن را مدام هم بزنید، در غیر این صورت تکه های شلغم له می شوند و بافت اصلی خوراک 

از بین می رود. 
15.این خوراک باید به صورت کامال گرم سرو شود و نگهداری آن در یخچال توصیه نمی شود. از این رو، بهتر است حجم خوراک مصرفی را به اندازه نیاز یک وعده 

اعضای خانواده در نظر بگیرید. 

خوراک مرغ و قار با شلغم، جزو آن گروه از خوراک های زمستانی 
پرطرفدار در اروپای شرقی است که معموال به صورت بومی از 
قار قهوه ای به جای قار سفید در تهیه آن کمک گرفته می شود.

خوشبختانه، این روزها قار قهوه ای هم تقریبا به اندازه قار سفید 
در فروشگاه های مواد غذایی ایران وجود دارد و شما می توانید این 
غذا را با کمک قار قهوه ای جذاب تر و خوشمزه تر کنید.یکی 
دیگر از نکاتی که می توان درباره این خوراک به آن اشاره کرد، این 
است که گاهی در برخی دستورهای غذایی، از »کلم کیل« به جای 
اسفناج برای تهیه این خوراک استفاده می شود. بنابراین، اگر کلم 
کیل در دسترس تان بود، برگ های این کلم را پس از جدا کردن 
از ساقه میانی، به جای اسفناج داخل خوراک خود بریزید. اگر به 
رزماری تازه یا پودر رزماری دسترسی ندارید،  آویشن تازه یا پودر 
آویشن را در دستور تهیه این غذا به کار ببرید.اگر روغن زیتون 
مخصوص سر کردنی در دسترس نداشتید، می توانید به سادگی 
کره را جایگزین آن در دستور پخت این خوراک کنید.بهتر است 
برای زیباتر شدن ظاهر غذای خود، تکه های مرغ و شلغم را به 
اندازه هم خرد کنید.اگر کمبود وزن دارید، حدود 15 دقیقه قبل 
از خاموش کردن حرارت، تقریبا 3 قاشق غذاخوری خامه صبحانه 

هم زده را هم به خوراک خود اضافه کنید.

آماده می شود 3
ته می شود 8
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ار تومان ه 2 2
ا ینه متوسط تهیه این غ ه

يه ا  يکی ا نکا ت
تان  م كه بايد در ص 
مورد توجه قرار گيرد، 
ا  كه  است  اين 
صوصا  ما عالوه بر گرم كردن بدن، م
ا و امال  در وعده شام، بتواند ويتامين 
ت ايمنی را  مورد نيا برا تقويت سي
ت ايمنی  مانی كه سي را كند.   
بدن قو باشد، شراي مناسب برا ابتال 
صلی  ا عفونی و ويروسی  به بيمار 
ا كمتر را  مانند سرماخوردگی يا آنفلوان
ا  ا ت  ر، بد ني می شود. ا طر دي
يتی كمی تند و آبکی داشته  تانی، ما م
رچه بيشتر و بهتر  باشند تا بتوانند بدن را 

گرم كنند.
و آن  ، ج خوراک مر و قار با شل
ايی است كه عالوه بر داشتن  ا گروه ا 
راوانی را در  ا  م  كالر پايين، ري
خود جا داده و به شد می تواند به تقويت 

اعی بدن كم كند. ت د سي
ينه  ا  ساده ا دارد  بنابراين گ  اين 

لوبی برا سالمندان  است.  م

ا  همراهان این غ
از آنجایی که این خوراک، کالری بسیار پایینی 
دارد، می توانید مقداری نان مخصوص سوپ 
یا نان سنگک را با آن همراه کنید تا یک وعده 

غذایی کامل داشته باشید.
اگر تمایل تان به مصرف برنج بیشتر از نان 
است، می توانید خوراک را کمی بیشتر روی 
حرارت بگذارید تا آب آن بیشتر کشیده شود 
و آن را همراه یک پیاله سبزی پلو سرو کنید. 
میان انواع چاشنی ها، آبلیموی تازه می تواند 
این خوراک  برای  و جذابی  مکمل  طعم 

به وجود بیاورد.
اگر تمایل به همراه کردن نوعی کنار غذا با 
این خوراک دارید، مقداری ریحان، نعناع و 

پیازچه تازه گزینه های مناسبی هستند.
میان ادویه ها، فلفل سیاه، پودر زنجبیل و 
فلفل قرمز می توانند همراهان خوبی برای 
کسانی باشند که خوراک های تند و تیز را 
برای روزهای سرد زمستانی ترجیح می دهند. 

مقدار کالری 
مواد غذایی یادشده در مجموع دارای 1875 
کیلوکالری انرژی هستند که در صورت تقسیم 
آنها  از  به هر یک  نفر  میان 6  کردن غذا 
300 کیلوکالری انرژی خواهد رسید. البته 
در صورتی که این غذا را با نان میل کنید، 
به ازای هر 30 گرم نان، 80 کیلوکالری باید 

به عدد یادشده اضافه کنید. 

یه ای ارز ت
گرم   8 حاوی  خوراک  این  از  وعده  هر 
چربی )1 گرم چربی اشباع(، 2 گرم فیبر، 
ین، 44  13 گرم کربوهیدرات، 27 گرم پروت
میکروگرم فوالت، 63 میلی گرم کلسترول، 
4 گرم قند، 1085واحد بین المللی ویتامین 
A، 28 میلی گرم ویتامین C، 61 میلی گرم 
کلسیم، 2 میلی گرم آهن، 575 میلی گرم سدیم 

و 671 میلی گرم پتاسیم است.
ضمن اینکه می تواند 47 درصد از نیاز روزانه 
بدن به ویتامین  Cو 22 درصد به ویتامین 

A را هم تامین کند.
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2 آ شماره ششصدونود و نه بیست و دو دی نودوهفت

سینه مرغ بدون پوست و 
كیلوكالري1166گرم7استخوان

1نمک
كیلوكالريقاشق چای خوری2

1فلفل سیاه تازه ساییده شده
كیلوكالريقاشق چای خوری2

كیلوكالري18 قاشق غذاخوری2روغن زیتون فرابکر

كیلوكالري125گرم45شلغم

كیلوكالري5گرم25قارچ ورقه شده

كیلوكالري25عدد1پیاز متوسط

كیلوكالريحبه2سیر رنده شده

1سركه سفید
كیلوكالريلیوان2

كیلوكالري1لیوان4برگ اسفناج

كیلوكالري15لیوان3آب مرغ كم نمک

كیلوكالريقاشق چای خوری1رزماری

كیلوكالري8قاشق غذاخوری3آرد ذرت

كیلوكالريقاشق غذاخوری3آب

های کوچک، طعم شیرینتری نسبت به شلغمهای بزرگ 
دارند و بخش درونی یک شلغم خوب باید کامال روشن و شفاف 

باشد. بهتر است شلغم را در هوای کامال سرد و خشک 
نگهداری کنید. اگر شلغم را در بستهبندی مناسبی 
در قسمت خشک یخچال بگذارید، میتوانید بدون 

 هفته آن را حفظ کنید. یک نکته 
جالب که در کتاب قانون ابنسینا به 

رود و خوردن شلغم 
شدت 

را دارند، باید در مصرف آن جانب احتیاط 
به ترکیباتی  گیاه،  این  کنند.  رعایت  را 

ایندول و کاربینول دارد که این ترکیبات 
پستان  سرطان  تحریک  باعث  میتوانند 
اشاره  نکته  این  به  باید  درنهایت  شوند. 
کرد که بهدلیل نفا بودن شلغم بهتر است 
آن را حتما با مقداری فلفل، زیره یا 
را  آن  نفخ  تا  کنید  میل  زنجبیل 

کاهش دهید.



ه  ر  شماره ششصدونود ونه   بیست و دو دی نودوهفت2

اينکه  به  توجه  با  دكتر!  :آقا 
فا  تند، ل فته ما نوجوان  مهمان اين 
ي  ر نحوه  مورد  در  كلی  صور  به 
به نوجوانان و اصولی كه در آن  دادن 
ي  ايی كه با ر رعايت می شود و تفاو 

يد. ن دارد، توضي بد ا رگ ب
و  کودکان  مورد  در  موجود  منابع  مطابق 
رژیم  مانند  آن  در  که  رژیمی  نوجوانان، 
دوران بزرگسالی کالری از برنامه غذایی 
روزانه کم شود، نداریم چون آنها در سن 
رشد هستند و باید کالری مورد نیازشان 
تامین شود اما اگر کودک چاقی با افزایش 
میزان کالری به ما مراجعه کند؛ یعنی کالری 
باالتر  مجاز  کالری  از سقف  دریافتی اش 
باشد باید آن را کم کرد و همین کار سبب 

کاهش وزن او می شود. 
:اگر مجا به ك كردن كالر در 
ور به  تيد، چ سن كودكی و نوجوانی ني

ن ك كنند نوجوانان كم می كنيد  و
می گیریم.  را  اضافه  کالری  اول  گام  در 
بعد دریافت کالری از منابع کم مغذی مثل 
کم  را  مضر  چربی های  و  شیرینی  گروه 
برنامه  در  تعادل  ایجاد  می کنیم.  قطع  یا 
غذایی و رعایت تنوع و تعادل سبب کاهش 
غذایی  گروه  هر  از  وقتی  می شود.  وزن 
اگر  برسد، حتی  کالری  بدن  به  تعادل  به 
پایین  وزن  هم  نشود  کم  دریافتی  کالری 
می آید. روش دیگر اینکه وزن را ثابت نگه 
می داریم و اجازه می دهیم فرد قد بکشد. 

وزن ثابت شده در قد جدید منجر به رسیدن 
کودک و نوجوان به BMI )شاخص توده 
بدنی( طبیعی می شود. درنهایت با اصالح 
عادت های غذایی غلط از جمله نخوردن 
افت  و  تحصیلی  افت  سبب  که  صبحانه 
متابولیسم می شود، خروجی را باال می بریم. 
فعالیت فیزیکی نیز به مصرف کالری مازاد 

کمک بسیاری می کند. 
ا  شی  ب در  نيلی  آقا   :
چاقی  استعداد  كردند  اشاره  گفت وگو 
اين  است.  ته  ر با  نشان  و و  دارند 

موضوع حقيقت دارد
عوامل  ژنتیکی،  عوامل  جز  به  چاقی  در 
محیطی هم دخالت دارد. اگر فرد ژن چاقی 
نداشته باشد اما  کالری مازاد دریافت کند، 
چاق می شود و برعکس اگر فردی زمینه 
چاقی و ژن آن را داشته باشد اما کالری 
مازاد دریافت نکند می تواند جلوی آن را 
ورودی  و  خروجی  تعادل  وقتی  بگیرد. 
فرد چاق  که  است  واضح  بخورد  به هم 
می شود. گاهی افراد واقعا ورودی زیادی 
ندارند اما خروجی کم و متابولیسم پایینی 

دارند که منجر به چاقی می شود.
:چرا مه است كه در كودكی 
ن و چاقی  ه و و نوجوانی مراقب اضا

باشي و سري تر آن را درمان كني
کودکان و نوجوانان چاق بیشتر در معرض 
بیماری ها و عوارض ناشی از چاقی اند چون 
می کنند.  سر  چاقی  با  را  بیشتری  مدت 

وقتی فردی از نوجوانی چاق است، اگر 
منجر  نشود  کنترل  وزنش  بزرگسالی  در 
به چاقی های مفرط و بیمارگونه می شود. 
در بزرگسالی متابولیسم افت می کند و به 
دنبال ازدواج با تغییر هورمون ها و تغییر 
عادت های غذایی کنترل سخت تر می شود. 
پیدا  افزایش  تا 8-7 سالگی  بافت چربی 
چاقی  جلوی  سن  این  در  اگر  و  می کند 
کودکان را بگیریم مثل این است که آنها را 
یک عمر در برابر چاقی محافظت کرده ایم 

تا استعداد چاقی در آنها کنترل شود.
جلو  والدين  ا  :خيلی 
خوردوخوراک كودک و نوجوانشان را 
مه چي برايشان مهيا می كنند  نمی گيرند و 

چون بر اين باورند كه كودک و نوجوانی 
كه در سن رشد است برا قد كشيدن 

ورد. اين باور درست است بايد ب
همان طور که ابتدا توضیح دادم در سن رشد، 
کالری باید به اندازه به بدن برسد اما این 
موضوع به آن معنی نیست که باید کالری را 
از منابع بی ارزش تغذیه ای تامین کرد. کودکان 
ین بیشتری نیاز دارند،  در سن رشد به پروت
در حالی که بچه ها معموال بیشتر شیرینی ها 
و چربی های ساده می خورند که جذابیت 
تغذیه ای دارند اما مخل سالمت هستند. در 
رژیم نویسی روزهایی را آزاد می گذاریم تا 
افراد به مواد غذایی موردعالقه خود برسند 
تا دچار ولع نشوند. در بقیه روزها اما باید 
تعادل را بین گروه های غذایی رعایت کرد. 
ی ا سر بيکار يا  ا گا :نوجوان 
استر يا حتی تفري خوراكی می خورند. 

ور بايد برخورد كرد با اين موضوع چ
این  روان شناختی  مکانیسم های  با  باید   
موضوع را کنترل کرد. مدیریت وزن 3 پایه 
مهم دارد. یکی رژیم غذایی، دیگر فعالیت 
فیزیکی و درنهایت مداخالت روان و سطح 
آگاهی افراد. من همیشه به مراجعانم می گویم 
چرا به جای اینکه وقتی بیکاری سر یخچال 
بروید و چیزی بخورید، سرتان را به دیوار 
و  معموال می خندند  مراجعان  نمی کوبید؟ 
می گویند سرمان درد می گیرد، غافل از اینکه 
از سردرد نیست و  این خوردن هم بدتر 

دردش20-10 سال بعد بروز می کند. 

ن ك كنيد تيد و :چه شد كه تصمي گر
من با قد 170 سانتی متر چند وقت پیش 104 کیلوگرم بودم. 
با ورزش، کم کردن غذا و حذف شیرینی 4 کیلوگرم وزن 
کم کردم اما بعد وزنم متوقف شد و دیگر کم نشد. به همین 
واقعا دوست  مراجعه کردم چون  تغذیه  به متخصص  دلیل 

داشتم وزنم را پایین بیاورم.
:چرا تا اين حد اصرار داشتيد

زانودرد و مچ درد داشتم. نمی توانستم مثل بقیه دوستانم بدوم. 
همه دوستانم الغر بودند و من چاق. می خواستم لباس بخرم، به 
اندازه ام پیدا نمی شد. وقتی داخل فروشگاه می رفتم و فروشنده 
عذاب آور  برایم  خیلی  ندارم  لباسی  شما  سایز  به  می گفت 

بود. تنوعی در انتخاب نداشتم و همیشه خجالت می کشیدم. 
نتان چه بود ه و :دلي اضا

کم تحرکی و پرخوری. استعداد چاقی هم دارم. خیلی وقت ها 
از سر بیکاری غذا می خوردم.

ن  ه و :استعداد چاقی يعنی چه والدينتان اضا
دارند

نه، من هر چه می خورم، حتی آب چاق می شوم. 
:ور می كنيد

 اهل ورزش نیستم. شاید نهایتا یک ساعت در هفته پیاده روی 
داشته باشم.

ور بود ي چ ا ر ايی تان پي ا آ :برنامه 

ظهر و شب برنج می خوردم. احساس می کردم سیر نمی شوم. 
شیرینی هم خیلی می خوردم. 

يمتان چه تفاوتی با ق كرده است ن ر :ا
شب ها خوراک می خورم. ظهرها هم 6 قاشق برنج. شیرینی 
پایین  دلیل وزنم  به همین  و  و سر کردنی ها محدود شده 

آمده است. 
نان ور نمی كنيد م :

نه.
ت بود تن برايتان س ي گر :ر

ابتدا سخت بود اما حاال بدنم عادت کرده و اصال میلی به 
خوردن ندارم.  

یه براي کاه یا  گرد ت می ه هاي  ارید. روش که سو سالمت در میان ب وانندگان  ربه تان را با سایر  یرید و ت وانندگان با ما تما ب با  ه  ف ریق  یه باشید. کافی است از  گرد ت می ه  شما هم می توانید سو
وانید. ه ب ف ان را درباره درست یا نادرست هر رو در همین  هارنظر مت تما ا سالمت نیست.  یید  وما مورد ت ه م دهند ل ود ارا ای وزن  اف

 وید می د رمر و ک  رم و ک از ما  رعر  ک آ 

ورزش کردن در نوجوانی از هر زمان دیگری مهم تر است. اوال 
می گیرد.  شکل  استخوانی  تراکم  نوجوانی  در  که  دلیل  این  به 
تراکم  نمی شود و همان  ایجاد  تراکمی  دیگر  این دوره  از  بعد 
حفظ می شود. آثار ورزش کردن در کودکی و نوجوانی در 70 
سالگی نمایان می شود. نکته دوم اینکه ورزش در نوجوانی به 
و  می کند  مناسب کمک  و ساختار عضالنی  قامت  شکل گیری 
از بروز گودی کمر، افتادگی شانه و... پیشگیری می شود. نکته 
مرتب تری  خواب  می کنند  ورزش  که  نوجوانانی  اینکه  سوم 
دارند، درنتیجه هورمون رشد در بدنشان ترشح شده و قدشان 
بلندتر می شود. درنهایت ورزش به کنترل وزن و حفظ تناسب 

اندام در فرد کمک می کند. 
نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره داشت اینکه در این سن 
اگر فرد رژیم بگیرد، با کاهش دریافت کالری میزان مواد مغذی 
که باید به بدن برسد، کم می شود و این موضوع بر رشد قدی 
اثر منفی می گذارد. باید به جای رژیم و کاهش کالری دریافتی، 

مصرف کالری را باال ببریم. 
برای آقای نیلی روزانه 40 دقیقه ورزش هوازی با شدت متوسط 
است.  ثابت ضروری  دوچرخه  یا  تردمیل  و  پیاده روی  نوع  از 
قبل از ورزش باید خود را گرم کنند و در انتها برای 5 دقیقه 
دوست  نمی آید،  خوششان  ورزش  از  اگر  کنند.  سرد  را  بدن 
نداشتن را کنار بگذارند و قبول کنند با وجودی که ما از خیلی 
از کارها در زندگی خوشمان نمی آید، برای حفظ سالمت بدنمان 

باید به آن ها بپردازیم.

ورزش کردن در نوجوانی بسیار م 
ا

تی ی  ی  و  پ ا  ا می  یا  و  ا  ا   دکتر 

باعث  چاقی  که  داشتند  موضوع  این  به  اشاره ای  نیلی  آقای 
شده بود نتوانند لباس مناسب خود را بیابند و هرچه دوست 
دارند را بپوشند و این موضوع زمینه ساز ناراحتی ایشان شده 
بود. همین طور از اینکه مانند همساالنشان نیستند، ناراحت اند.

وزن  اضافه  با  که  معضالتی  و  مشکالت  از  یکی  متاسفانه 
به  نسبت  منفی  نگرش  می شود  ایجاد  نوجوانی  در  چاقی  و 
اضافه  با  درماندگی  و  ناامیدی  احساس  طبیعتا  است.  خود 
وزن همراه می شود و اگر فرد نتواند با رژیم و ورزش وزن 
کم کند، احساس های منفی بیشتر شده و فرد افسرده می شود 
که این موضوع با عالئمی مانند پرخوابی یا کم خوابی و افت 
این  نوجوانان چون نمی توانند  تحصیلی همراه خواهد شد. 
همپای دیگر دوستانشان فعالیت داشته باشند اعتمادبه نفسشان 
پایین می آید و به دنبال آن عالئم افسردگی و اضطراب هم 
در آنها باال می رود. در عین حال نوجوانی که اضافه وزن و 
نقش  ورزش  که  حالی  در  است،  هم  کم تحرک  دارد  چاقی 

مثبتی در افزایش توانایی و رشد او خواهد داشت. 
یک نوجوان چاق بی انگیزه است و این موضوع خود یکی از 
عوامل ابتال به افسردگی محسوب می شود. وقتی نوجوانی با 
آسیب  منفی خود  نگرش  از  نه تنها  است  روبرو  وزن  اضافه 
می بیند، بلکه نگاه ها و نظر اطرافیان هم بر او اثر می گذارد و 
طبیعتا یک نوجوان پسر مبتال به چاقی راحت از برنامه های 
ورزشی مدرسه و دوستانش کنار گذاشته می شود و حتی مورد 
انتقاد و تمسخر قرار می گیرد که این مسائل اضطراب و افسردگی 
را باال می برد. احساس طردشدگی از سوی همساالن و منزوی 
شدن از عوارض شایع اضافه وزن در دوران نوجوانی است.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که خانواده ها 
آنقدر که به درس بچه ها اهمیت می دهند به سالمتشان توجه 
ورزشی  در کالس های  فرزندانمان  حتما  است  الزم  ندارند. 
نوجوان همراه  ندارد،  امکان وجود  این  اگر  و  حاضر شوند 
خانواده، 3 بار در هفته در محیط سربسته یا پارک پیاده روی 
تند انجام دهد. کاهش وزن با افزایش اعتمادبه نفس و عزت 
با  باید  اینکه  دیگر  نکته  شد.  خواهد  همراه  شادی  و  نفس 
ارزش  و  غذایی  مواد  تغذیه ای  ارزش  مورد  در  نوجوانمان 
نخست  درجه  در  اما  کنیم  صحبت  سالمت  و  اندام  تناسب 

باید شیوه زندگی خانواده تغییر کند. 

ی در نوجوانی، ا
 افسردگی می آورد

ی ایرا و پ ا  ا می  یا  و  ا    دکتر کتا 

 ی ت ر م  و   ح ر  د تاک

تن در دوران نوجوانی قوانين خا خود را  ي گر ر
ن در اين دوران و در عين حال نداشتن  ه و دارد. اضا
مينه سا مشکالتی باشد كه در  تحرک بدنی می تواند 
د. مهمان اين  الی و سالمند خود را نشان می د ميان
ن  ته با اراده قو ا و ۱ ساله ا است كه توان يه نوجوان  گرد ت مي فته 
صصان  ر مت د. در ادامه ن ي خود را ادامه می د نان ر م د و  خود بکا

وانيد. سالمت را در مورد ايشان ب

ه   س
ی ودع م

 وز روندکاه ار ر  ی ت ر م
 مد کترم ور راما ی ان ار
 اه کتر  ی ت مت نی وا ا
کتر یو یورز  مت ی ا

و کو  روا ی ا و  کتایو
نوجوا

2



د  دکتر  
ر  و متخصص پوس و پ
ا ی ا و پ ا  ا

هوای سرد و خشک زمستان مشکالت پوستی بسیاری 
به جز  معموال  فصل  این  داشت.  دنبال خواهد  به  را 
سردی و خشکی هوا، گاهی با آلودگی هوا همراه است 
بنابراین باید مراقبت های خاصی از پوست انجام بگیرد. 
خشکی پوست یکی از شایع ترین شکایت ها در زمستان 
است که می تواند باعث چروکیده به نظر رسیدن پوست 
شود. در واقع سن ظاهری افراد وقتی در معرض هوای 
سرد و خشک و باد طوالني مدت قرار می گیرند، افزایش 
می یابد. در این فصل به دلیل خشکی و سردي هوا عالئم 
افرادی هم که با مشکالت پوستی قبلی دست وپنجه نرم 
می کنند، مانند کودکان مبتال به اگزمای سرشتی یا افراد 

مسن دچار خشکی پوست، تشدید می شود.
 

در زمستان به دلیل آلودگی هوا بروز 
مای چشم شای است اگ

اگزما یکی از شایع ترین مشکالت پوستی در زمستان 
است. بسیاری از افراد در آلودگی هوای زمستان دچار 

اگزماي دور چشم می شوند که باعث خشکی این نواحی 
و پوسته ریزی اطراف پلک می شود. پوست دور چشم 
بسیار نازک تر و آسیب پذیرتر از پوست نواحی دیگر 
بدن است بنابراین وقتی پوست کل بدن خشک می شود، 
پوست دورچشم خشکی شدیدتری را تجربه می کند. 
در صورت بروز این عارضه، باید کمتر از لوازم آرایشی 
و محلول های پاک کننده آرایش در ناحیه چشم استفاده 
شود تا احتمال تشدید عالئم کاهش یابد. لوازم آرایشی 
روی مژه و اطراف چشم نیز می توانند باعث تشدید 

حساسیت پوستی شوند.

کوهنوردان و اسکی بازان بیشتر در معر 
وست هستند شکی 

کسانی که در مناطق سرد و برفی زندگی می کنند یا 
خشکی  معرض  در  بیشتر  اسکی بازان  و  کوهنوردان 
پوست، پیری زودرس و خشکی بیش از حد صورت 
و لب هستند. مراقبت های پوستی و استفاده مرتب از 
کرم های مرطوب کننده، پوشش مناسب و کاله، دستکش و 
لباس هایی که بافتشان کرکی و زبر نیست، از توصیه های 
این فصل است. ضمن اینکه با وجود آسمان ابری در 
زمستان نباید از خطرات اشعه ماورای بنفش خورشید 

غافل بود و باید حتما از ضدآفتاب استفاده کرد. الیه 
شاخی پوست اغلب کوهنوردان و اسکی بازان به دلیل 
سرما، آفتاب و باد آسیب می بیند و این افراد ترک خوردگی 
و چروک شدن پوست را بیشتر تجربه می کنند. ضمن 
اینکه رنگ پوست این نواحی تیره تر می شود. الزم به 
ذکر است الیه شاخی اصلی ترین عامل در ممانعت از 

هدر رفتن رطوبت پوست است.

وست در  ت از   نکته ساده برای مراق
زمستان

1.  در زمستان به اندازه فصل تابستان توجه خاصی به 

پوست خود داشته باشید و به طور مرتب از لوسیون ها و 
کرم های مرطوب کننده که پوشش ایجاد می کنند و کرم 
ضدآفتاب برای محافظت پوست در برابر خشکی استفاده 
کنید. بسیاری از افراد این سوال را مطرح می کنند که از 
کدام برند کرم مرطوب کننده استفاده کنیم؟ در پاسخ باید 
گفت آنقدر که تعداد دفعات استفاده از کرم ضدآفتاب 

اهمیت دارد، نوع برند آن مهم نیست.

2. در زمستان از دوش آب گرم و شستشوی مکرر با 
مواد شوینده محرک اجتناب کنید، به خصوص سالمندان و 
بیمارانی که دچار اگزمای پوستی هستند باید در زمستان 

تعداد دفعات حمام رفتنشان را کاهش دهند. آب گرم 
با درجه حرارت باال باعث از بین رفتن چربی پوست و 

تشدید خشکی، خارش و بیماری اگزما می شود.

3. لباس هایی با الیاف مصنوعی نپوشید. بهتر است لباس 
نخی زیر لباس های پشمی و کرک دار بپوشید چون بافت 
این البسه ها به دلیل تحریک سطحی ای که در پوست 
ایجاد می کنند، باعث خارش پوست و خشکی آن می شود. 
الزم به ذکر است بی توجهی به خشکی پوست می تواند 
به مرور زمان، باعث ایجاد چین وچروک تازه و عمیق 

شدن خطوط قدیمی روی صورت شود.

2 شماره ششصدونود ونه   بیست ودو دی نودوهفت

 رما ی ون و تا لزم رف  کن  روا ع

برخال تصور عامه مردم، برو آكنه 
ر   

ا اس ت 
تان  م ا پوستی در ص  و التهاب 
ر  مان دي ر  بيشتر و راي تر ا 
با سردشدن و  راد  ا لب  ا ا ست. 
تند  د برو آكنه در پوست خود  وا شا خشکی 
ص سرد  ا، آن  در  ي اما برا داشتن پوستی 
ر  ا مفيد و موثر وجود دارد.  کار تان، را م
ص پايي در شراي خوب و  ه كه پوست در  اندا
بر و خشن  تان  م ص  اعد به سر می برد، در  م
د. به مرور  می شود و طراو خود را ا دست می د
ا پوستی  وا كمتر می شود، به تعداد جو  كه دما 
تان به علت  راد در تاب ی ا ته بع دشد! ال ه خوا اضا
ياد، مشکال پوستی بيشتر دارند اما خشکی  تعري 
ند. يکی  تان آسيب بيشتر به پوست می  م وا در 
وم  ان س تان به مي م ي برو آكنه در  ا مه ترين د
ن كه  يعی پوست( مربوط می شود. اين رو چربی ط
دد كوچ پوستی ترش می شود، پوست را  توس 
ه نيا  وم بي ا اندا ه  می دارد اما اگر س مرطوب ن
دود و بثورا جلد  ا پوست م نه  توليد شود، رو
تان   م وا در  آشکار می شوند. درحقيقت خشکی 
وم بيشتر توليد كند.  بدن را تحري می كند تا س
وم ترش می كنند در پيشانی، بينی و چانه  دد كه س
مين دلي اين نواحی صور  تند و دقيقا به  بيشتر 

بيشتر در معر برو آكنه قرار دارند.

ه دارید و ن وست تان را مر
برای مصون ماندن از بادهای سرد زمستانی که منجر به 
خشکی پوست و بروز آکنه می شوند باید از کرم های 
مرطوب کننده استفاده  کنید. برای این منظور از کرم هایی 
که حاوی ویتامینE باالیی هستند کمک بگیرید چون 
با یک تیر چند نشان خواهید زد و پوستی مرطوب، نرم 
و شاداب خواهید داشت!سرما و نیز خشکی و دمای 
پایین هوا پوست را ملتهب می کنند و همین التهاب و 
برانگیختگی در سطح پوست از جمله مهم ترین عواملی 
است که به شکل گیری آکنه منتهی می شود. پوست در 
فصل زمستان کمتر در معرض اشعه های فرابنفش خورشید 
قرار دارد و مسلما به سالمت پوست کمک می کند اما 
همین مساله بر سیستم ایمنی بدن و نیز میزان باکتری های 
پوستی تاثیر می گذارد و درنهایت شاهد بروز جوش ها و 
آکنه های پوستی خواهیم بود. الزم به ذکر است سرمای هوا، 
به ویژه ابتدای فصل، نوعی استرس فیزیکی برای پوست 
محسوب می شود زیرا بدن هنوز به این دمای هوا عادت 
ندارد. استرس از هر نوعی که باشد، تولید آکنه ها را در 
پوست تمام افرادی که به یک بیماری التهابی مزمن در 
سطح پوست مبتال هستند، تشدید می کند.اگر می خواهید 
چرخه معیوب سرما را بشکنید، به مح پایین آمدن 
دمای هوا پوستتان را کامال مرطوب   کنید. زمانی که بیرون 
از منزل هستید صورتتان را با شال بپوشانید چون وزش 
باد پوست را خشک و آسیب پذیر می کند، صورتتان را 
با پاک کننده مالیم تمیز کنید و برای جلوگیری از خشکی 
بیش از حد پوست در این فصل سراغ الیه بردارها نروید. 
هرچند پاک سازی پوست در جلوگیری از بروز بثورات 
جلدی بسیار موثر است، این پاک سازی در فصل زمستان 
منجر به خشکی بیش از حد پوست می شود. پیشنهاد ما 
به شما این است که در فصل زمستان هفته ای یکبار یک 

ماسک مقوی روی صورتتان بگذارید و هر شب از کرم 
مخصوص شب استفاده  کنید تا نوسازی سلول های پوستی 
به بهترین شکل ممکن انجام گیرد. یکی دیگر از راه های 
مرطوب سازی پوست، آشامیدن آب و مایعات کافی در 
طول روز است. به همین دلیل توصیه می شود روزانه 6 
تا 8 لیوان آب گرم یا آبی که به دمای محیط رسیده باشد، 
میل  کنید و حتی االمکان آبمیوه های غیرطبیعی، قهوه و 
چای را با احتیاط بنوشید و به جای آنها از دمنوش های 
طبیعی استفاده  کنید چراکه دمنوش ها از قدیم  یکی از 
بهترین ترفندهای درمان پوست خشک، آکنه، جوش و 

نیز التهاب های پوستی بوده اند. 

ورید ی ب ان کافی میوه و س به می
همه می دانیم مصرف سبزی ها و میوه ها برای بدن مفید 
است. این مواد ویتامین ها و امالح معدنی الزم را برای 
بدن تامین و به طورکلی سالمت عمومی بدن و به ویژه 
پوست را تضمین می کنند. با مصرف میوه ها می توانید 

پوستتان را در برابر رادیکال های آزاد مضر بیمه  کنید. 

یه درست بدنتان را سم زدایی و  با ت
ا سازی کنید

بدون شک داشتن یک تغذیه سالم و کامل، آن هم هر 
روز امکان پذیر نیست. با این حال تالش کنید مواد غذایی 
مصرفی شما از موادی باشند که از پوستتان در برابر آکنه 
محافظت کند. نه تنها عوامل محیطی، مثل سرما و خشکی 
هوا، بلکه حتی تغذیه نادرست نیز می تواند منافذ پوستی 
را مسدود و بروز آکنه را تشدید کند. تغذیه نامناسب 
پوستتان را خراب می کند. بنابراین سم زدایی روزانه یا 

فصلی، شادابی و طراوت را به پوست بازمی گرداند و 
احتمال ابتال به آکنه را به حداقل می رساند. 

ال کنید ورتتان را کمتر ا ل زمستان  در ف
در زمستان پوستتان را حتی االمکان کمتر تحریک  کنید. 
تحریک پوست احتمال ابتال به آکنه و جوش را دوچندان 
می کند. یکی از راه هایی که پوست را به شدت تحریک 
می کند، اصالح صورت است. بافت و حجم ریش  با درجه 
حرارت تغییر می کند. به همین دلیل توصیه می شود اصالح 
صورت را به بعد از حمام موکول کنید چون در این زمان 
پوست شما نرمی و لطافت الزم را برای اصالح دارد. بعد 

از اصالح حتما پوستتان را مرطوب  کنید.

اد کنید وستتان تعاد ای  pH در
زمانی  که پوست بیش از اندازه خشک می شود، تولید 
سبوم افزایش می یابد و نتیجه اینکه منافذ پوستی مسدود 
می شوند. البته ساختار پوست به گونه ای است که با 
انواع عفونت ها و عوامل محیطی مضر مبارزه می کند. 
برای رسیدن به این هدف pH پوست نقش مهمی بازی 
5 است و اگر این  می کند. pH طبیعی پوست عدد 5
عدد به هر دلیلی باال یا پایین برود، التهاب های پوستی و 

آکنه شکل می گیرند.

نید دآفتا ب تی در زمستان هم کرم 
کرم ضدآفتاب تنها مختص روزهای گرم تابستان نیست! 
آفتاب در زمستان هم وجود دارد و حتی اگر شدت تابش 
آن به اندازه تابستان نباشد، باز هم نباید از مصرف آن غافل 
شد! نور خورشید این قابلیت را دارد که پوست را مستعد 
ابتال به آکنه کند. متاسفانه بسیاری از افراد این موضوع را 

نادیده می گیرند و در این فصل پوستشان را در معرض 
نور آفتاب قرار می دهند. به همین دلیل توصیه می شود 
حتی در فصل زمستان نیز از کرم ضدآفتاب استفاده کنید. 
اگر دائم بیرون از منزل هستید، مثال اگر برای اسکی یا 
تفریح از منزل خارج می شوید، حتما از کرم ضدآفتاب 

با حداقلSPF 30 استفاده  کنید. 

ه  دارید و ن هوای من را مر
گرم نگه داشتن فضای منزل به کمک انواع وسایل گرمایشی، 
از الزمه های فصل زمستان است اما به خاطر داشته باشید 
گرمای زیاد برای پوست مناسب نیست. گرمای زیاد 
رطوبت پوست را تبخیر می کند و درنتیجه پوست خشک 
و پژمرده و جوش ها ظاهر می شود. برای حفظ رطوبت 
و شادابی پوست در این فصل سال، دمای حدود 20 
درجه سانتی گراد برای منزل مناسب است. بهتر است  
کنار بخاری، شوفاژ یا پکیج، حتما از دستگاه بخور سرد 

نیز کمک بگیرید تا رطوبت فضا تامین  شود.

رهی کنید از دو آ دا 
بدون شک بعد از یک روز سرد زمستانی، دوش آب 
به  ما  پیشنهاد  اما  بود  لذت بخش خواهد  بسیار  داغ 
شما این است که هرگز این کار را انجام ندهید چون 
برای سالمت پوست مضر است! آب داغ، شکاف ها و 
پارگی های کوچکی در سطح پوست ایجاد می کند که 
در ادامه منجر به بروز عفونت، جوش و آکنه خواهد 
شد. زمانی که در حمام از آب داغ استفاده می کنید، 
شسته  نیز  پوست  طبیعی(  )چربی  سبوم  ناخودآگاه 
می شود و درنهایت پوستتان مدام می خارد و در سطح 
آن احساس سوزش و خشکی خواهید داشت. به همین 
دلیل توصیه می شود برای حفظ حالت و pH طبیعی 
پوست، هنگام شستشوی خود از آب حدود 10 تا 
15 درجه استفاده کنید و حین شستشو از ژل حمام یا 

صابون طبیعی کمک بگیرید. 

والت  برای مهار آکنه های زمستانی م
ورید روبیوتی ب

اگر در زمستان مدام دچار آکنه می شوید، این احتمال وجود 
دارد که فلور روده شما نیاز به توجه بیشتری داشته باشد. 
اگر تعادل فلور روده به هر دلیلی از بین برود، بدن به 
بیماری های التهابی دچار می شود، التهاب هایی که آکنه 
نیز یکی از انواع آن محسوب می شود. برای ایجاد تعادل 
و توازن دوباره در فلور روده توصیه می شود 3 ماه رژیم 
غذایی غنی از پروبیوتیک داشته باشید. الزم به یادآوری 

ا ست لبنیات و میوه ها منبع باکتری های پروبیوتیک هستند.
https: www.santemagazine.fr : مناب

و مت ا ن

پوست انسان مانند لباسی سرتاسر بدن انسان را پوشانده و از بدن 
در مقابل عوامل آسیب رسان محیطی مانند نور خورشید و انواع 
آلودگی ها محافظت می کند. از دیدگاه طب ایرانی، پوست سالم آینه 
تمام نمای اعضای داخلی است و درنتیجه سالمت اعضای داخلی، 
پوستی سالم خواهیم داشت. از منظر این دیدگاه باید از پوست 

در مقابل آفتاب، سرما و برف و بادهای شدید محافظت شود.
با توجه به اینکه در فصل پاییز و زمستان شیوع خشکی پوست به 
دلیل سرد بودن مزاج این فصول بیشتر است، استفاده از ترکیبات 
موضعی مرطوب کننده می تواند در کاهش خشکی پوست موثر 
باشد. از منظر طب ایرانی، روغن های رطوبت دار از خشکی پوست 
می کاهد. برای این منظور  بالفاصله بعد از حمام در حالی که 
بدن کامال با حوله خشک نشده، این روغن ها را به سطح بدن 
بزنید و به کمک آنها پوست را چرب کنید تا جذب بدن شود. 
از روغن های موثر بر خشکی پوست می توان به روغن بادام 
شیرین، روغن کدو و روغن بنفشه اشاره کرد. البته به جز این 
روغن ها، گل ختمی هم فواید خوبی در رفع خشکی پوست 
دارد ولی برای استفاده از آن باید لعابی از این گل تهیه شود. 
برای تهیه لعاب گل ختمی، 2 قاشق غذاخوری گل ختمی را 
به دو لیوان آب اضافه کنید تا برای 5 دقیقه بجوشد و لعابدار 
شود. سپس آن را از صافی رد کنید. کافی است بعد از استحمام، 
این لعاب 15 دقیقه روی کل پوست دست، صورت یا نواحی 
دچار خارش  بماند. بعد از گذشت این زمان لعاب گل ختمی 
را از سطح بدن پاک کنید و روغن بادام  را به این نواحی بزنید. 
استفاده مرتب از لعاب گل ختمی برای مدت طوالنی، رطوبت 
را داخل پوست نگه می دارد و باعث رطوبت بخشی به پوست 

و لطافت آن می شود.  
افرادی که در سرما به ورزش های زمستانی مانند اسکی و کوهنوردی 
و حضور در مناطق برفی عالقه مند هستند نیز باید برای مراقبت 
پوست خود در مقابل عوامل آسیب رسان، عالوه بر بهره گیری 
از فواید این روغن  ها، از قرار گرفتن در مقابل تابش مستقیم 

آفتاب بپرهیزند. 
در کتاب های طب ایرانی، به ضدآفتاب های مختلفی اشاره شده که 
امروزه به دلیل تنوع زیاد، به کارگیری آنها برای مصرف کنندگان کمی 
مشکل شده است. در حال حاضر بهترین ضدآفتاب کرم اکسید 
روی یا همان اکسید زینک است که به کمک آن صورت و نواحی 
در معرض آفتاب کامال پوشیده می شود ولی این کرم با وجود 
مزایای زیاد به دلیل رنگ سفیدی که دارد، کمتر استفاده می شود. 
خوشبختانه در حال حاضر کرم های ضدآفتاب ساخت ایران با 
کیفیت عالی تولید می شوند که قابل رقابت با کرم های مشابه خارجی 
هستند. جدا از نوع برند، نباید در استفاده از کرم ضدآفتاب غفلت 
شود بنابراین  حتما هنگام خروج از منزل همه قسمت های نمایان 

را به کرم ضدآفتاب آغشته کنید.
بعد از مراقبت و رفع خشکی پوست، یکی دیگر از پیشنهادها 
برای داشتن پوستی زیبا، خوشرنگ و باطراوت، استفاده از میوه 
انار به صورت مرتب در فصل پاییز و زمستان است. با شروع 
فصل پاییز و فراوانی این میوه بهشتی، بهتر است مصرف آن در 
سبد تغذیه ای افراد گنجانده شود. کسانی هم که تمایل به مصرف 
آب انار تازه دارند، توجه کنند نباید با آب مخلوط شود. برای 
جلوگیری از ترشی انار فقط کافی است به آب انار کمی شکر 
ساده یا در صورت امکان شکر سر یا ترنجبین به مقدار 1 قاشق 
مرباخوری اضافه شود. انار عالوه بر تقویت کبد، طحال را نیز 
تقویت می کند و موجب خارج شدن مواد زائد از بدن می شود 
و در صورت مصرف مناسب آن چهره روشن، زیبا و باطراوت 

خواهد شد.

ر  دکتر  
را تی ت ا  س می  یا  و 



اروهای و ام جو را ار ر  و ر م
 مت ی اوو  و دم کتر ور هورمونیا

زیتا کتر  ی ت مت  امفر کتر  و
 م ی مدف کترم و زنا مت کرمانی ارزا

می ایرانیا

تخمدان 
پلی کیستیک     و  
بی نظمی عادت ماهانه

برای درمان جوش 
ابتدا باید مزاج فرد 
اصالح شود

بی نظمی در عادت ماهانه باعث تشدید آکنه، ریزش مو و حتی بروز موهای زائد می شود

اگر جوش می زنید، غذاهای حاوی امگا3 بخورید 

ا د کر ار تا   دکتر 
را ی ت و پ ا  ا استا 

 دکتر  
ی اسالمی م  ایرا

ی ا  ی  و پ ا  ا یا  ا وود  د د  دکتر س

را  ی ت و پ ا  ا می  یا  و  ر   ا    دکتر 

می  ر  روز ی  ای تری  مو ی از  ی
ی  مو و ا  و ت    ، ا ا ما
ی روز   م س اس  می توا  
ی  تر   ا ی ی پایی ای   س
ا  تخم ا  ا یا  ا  تخم ی  ب ت
و  ی  ا می افت  اق  ات تیک  ی ی  پ
ر  تال    مو ی  ا ی  ر ی ت
ا  ا ما می  تر، ی  ی ا ا  س
ا از جم  ال ا ی م می توا  
ا  ا ، س و  ا ا ری حی  و
ی  می  و   مایا  ح  ا از 
خیص  و را ت ی ا ا  س ی ا او
 ، ا ا ما و      
ر جوا ت  ا اس ا ا ت ا ا
ی  مو و ا  زمای  ا  ، ا ا ی  م
ی یا میو  خیص پو رافی را ت و و سو
ی ا  و  س وی می  زیر مخا ت
ا ام  ا  ما ی   ،  تا  سا
 ، و  و  وتا   ری و  و و 
یک   ا و  ر تخم ا تال   ا
تر موا  ی ی اس   ی یا  س
ا  تخم ی،  سا تا   ی   س  
ا  می  ی ی  تیک  ا ی ی  پ
ای س  اف ی  ا اس    ما
روز می  از ای  ا  ا مر مو  و
ا  و ا از  ای م  ما  را  و، 
و ای  ا می  ا است مو مر و
تو  و یرو اس ر  جم  از  ا  و ا
ی  ت و ا  مو مر و ا  
ا  موا  ی  مو و ی  و ما
ا  تو  و یرو اس اس  مم 
و اما مصر   ا   ا ما می  ام
تر  وی   ، ا زا ا  مو  
و  ا ی اس  بو جو م ا و  مو
ر  ا اس  ا ا یا  ر   ر،  ی
را م  ا مصر   ی  مو و
ی م   و از اس و را  و م م
الو  و  ا و ای  ی می  ی وج تو
ال  ما    ، ا ا یر از  و ر ج
ا  ا زا و جو  پرمویی،  مو
می  ا  موا    اساسی 
ر  ا ا مصر  ی یما مم اس ر
و  تو از جو  و یرو یا یا اس
ی  مو و ا  و ا ای  ای  
 ، ر  ا ر مال ای جو  ت و 
م افرا   ا  وا   اما از 
ای  ، مم اس  ی ا  ا ی و ا

و   ی  ر ت ا 

و  و می   ا افرا مر ا  م روز جو 
ا   رمی  ب  ی از  ا ا تر او و  ی
ا  ت ال و ا رای ا  اس  ای 
ا  جو  ف  سر   سم  ا   م
ی افرا  ر و اما   وا  مک  
ی  ی ای ت   ، مبتال  جو و 
را  می توا   ، ت ا ا اسبی  ام یا 
ب  ا  ایی  ی  ا و وی  ا ت ما ف 
ما یازم  ر و  ب  رمی   سر ر 
ی اس تصو  ی ت ا و ت ال م ا
ی  ال و ت و ا ی فر  ی 
و و  ا توج   وی متخصص  ،  ت ا م
ا  ا  وی است و ا  جو از 
مر تر  ا  تی جو   ا   از م
ا  ک  ا  ، فر مم اس  و می 
ا  و ا اجی  م ی  ما و پوستی 
وتا  ا تو یا  و یرو یمیایی م اس
ر اسا  تی  تی، سر اس و   س
یر و  ا  ا  ا ال م ، ا ا فر م
یمیایی  و  ا ما جو ف  را 
وا  یر  ا  ی پوس  وا  ، و مصر 
ا   ، ی  از ح پوس ر سر 
ا  ا    ، وتا اس  وا ا و  ا
 ، و ما می  و، جو  ا ای  مصر 
ی    ، و ی  ا  ت و ای م
ا  ک   ، و پوس  سر  ای  اف
تی  ا می    س ر پی ا پوستی ت
ا  ی م ،  ت ما جو و  را 
ی از ح  رمی  ر  یر و   ا می  ا
ی     حا  ، و ب می   ، ب
ی  ما ب  ا ف یک ج و ا وی  وی ا ت

یر  را می  ر  م

ایی باشید. کافی است از  گرد زی می ه  وانید. شما هم می توانید سو ه ب ف هارات آنها در همین  ان را درباره درست یا نادرست ا هارنظر مت تما ا سالمت نیست.  یید  وما مورد ت ایی درباره بیماري و درمان م گویند، ل گرد زی می ه هاي  ه سو آن
ارید. سالمت در میان ب وانندگان  ربه تان را با سایر  یرید و ت وانندگان با ما تما ب با  ه  ف ریق 

:آقا دكتر! چه عواملی باع ايجاد جو و آكنه رو پوست 
می شود 

آکنه به شکل های مختلفی بروز پیدا می کند؛ جوش های زیرپوستی سرسیاه 
برجسته  شدید، جوش های  نوع  در  و  چرکی  و  قرمز  سفید، جوش های  و 
زیرپوستی که به صورت کیست تظاهر پیدا می کنند. این بیماری میان خانم ها 
و آقایان برابر است و به یک اندازه در دو جنس دیده می شود و می تواند روی 
صورت، بازو و پشت بدن نمایان شود و گاهی جای جوشگاه آن باقی بماند. 
دالیل مختلفی از جمله استرس، مشغله فکری و بی خوابی می توانند باعث 
بروز و تشدید جوش ها شوند. کسانی که کارهای سخت و طاقت فرسا انجام 
می دهند یا تحت فشار های روانی قرار دارند نیز به آکنه های بزرگسالی مبتال 
می شوند. عالوه بر اینها، مصرف برخی داروها، بروز اختالالت هورمونی و ابتال 
به کیست تخمدان در زنان از دیگر علل موثر در ایجاد جوش و تبدیل آن به 
آکنه کیستیک هستند که درمانشان نیازمند استفاده از داروهای قوی خواهد بود.

ور آيا می تواند در برو جو  انه چ می در عاد ما :بی ن
موثر باشد

هورمونی  پی مشکالت  در  می تواند  ماهانه  عادت  در چرخه  بی نظمی  بله، 
یا کیست تخمدان ر دهد که باعث تشدید آکنه، ریزش مو و حتی بروز 
موهای زائد می شود. آکنه شدید از تظاهرات پوستی اختالالت هورمونی است 
که می تواند کیست تشکیل دهد و به شدت روی ظاهر و اعتمادبه نفس فرد 
تاثیر بگذارد. زنانی که تحت تاثیر تغییرات ناشی از هورمون آندروژن هستند 
یا دارای موهای زائد و دوره های عادت ماهانه نامنظم، بیشتر دچار التهاب و 
جوش می شوند. در این شرایط برای درمان می توان از داروهایی که خاصیت 

ضدهورمون مردانه دارد، بهره گرفت. 
ورمونی می تواند  انه يا اختال  می عاد ما :آيا درمان بی ن

در ر آكنه موثر باشد 
 بستگی دارد به اینکه ژنتیک در بروز آکنه نقش داشته یا نه؟ اگر مساله ژنتیکی 
مطرح نباشد، می توان امیدوار بود با تجویز دارو و رفع اختالالت هورمونی از 
شدت آکنه ها کاسته شود و تظاهرات پوستی ناشی از آن بهبود یابد. در غیر این 
صورت، ممکن است آکنه به درمان پاسخ مناسبی ندهد و کامال درمان نشود. 

:چرا اين خان با آنکه دارو مصر كرده اند، رو صورتشان ل 
كتون يرونو ا شده يا اس ايجاد شده راكوتان باع ل 

اینکه بگوییم راکوتان باعث لک شده، صحت ندارد. با این وجود برخی داروها 
می توانند عوارض جانبی ایجاد کنند. البته دیان هم قرص هورمونی است که 
در درمان جوش صورت به کار می رود و ممکن است باعث ایجاد لک شود. 
قبل روی صورت  از  که  داروی هورمونی می تواند لک هایی  این  واقع،  در 
وجود داشته ولی به چشم نمی آمده را پررنگ تر کند یا اینکه باعث ایجاد لک 
جدید شود. نکته  دیگری که نباید از آن غفلت کرد، این است که گاهی بیمار 
از قبل هم دچار لک و هم جوش و آکنه بوده، اما از آنجا که بیشتر تمرکزش 
به درمان و رفع آکنه است، توجهی به لک ها ندارد و تازه بعد از بهبود نسبی 

آکنه و جوش ها، توجهش به لک صورت جلب می شود. 
ا شديد چه دارويی تجوي می شود :معمو برا ر آكنه 

اگر آکنه خیلی شدید باشد، تحت نظر متخصص پوست از دارویی به نام »راکوتان« 
استفاده می شود. طول دوره درمان و دوز دارو، باتوجه به وزن شخص مشخص 
می شود. با کامل شدن دوره درمان این امید هست که جوش ها برای همیشه از 
بین برود.  با این حال در مواردی ممکن است به رغم درمان کامل با راکوتان، 
تظاهرات پوستی دوباره عود کنند، البته بسیار خفیف تر از دوره قبل. بنابراین، 
درمان سریع و مناسب این آکنه ها می تواند خطر عوارض پوستی طوالنی مدت 

مانند لک های تیره و جای جوش را کاهش دهد. 
ت  كتون و ديان چي يرونو :عملکرد دارو راكوتان، اس

داروی راکوتان ترشح غدد چربی ساز را کنترل و ابعاد و اندازه غدد را کوچک تر 
می کند. داروهای اسپیرونوالکتون و دیان نیز به دلیل خاصیت ضدهورمونی 
مردانه، اثر هورمون مردانه روی غدد چربی ساز را که کانون بروز آکنه ها هستند، 
مهار می کنند و از میزان ترشحات چربی می کاهند. به این ترتیب زمینه بروز 

جوش و آکنه فراهم نمی شود و عالئم آکنه کاهش می یابد. 
د دارند چون اين خان در  ا، تاثير بر عملکرد ك :اين دارو

د شان خوب است.  ت ك ايشان اشاره كردند ت حت  ص
بنابراین  شود.  مصرف  کبدی  آزمایش های  نتایج  به  توجه  با  باید  راکوتان 
زمانی که قصد تجویز این دارو را به فردی داریم، قبل از هر اقدامی به کمک 

برخی آزمایش ها عملکرد کبد بیمار را بررسی می کنیم. اگر نتیجه آزمایش ها 
نشان دهنده وجود مشکل نباشد، بیمار مجاز به استفاده از راکوتان است. ضمن 
اینکه حین روند درمان این آزمایش برای یکی- دو بار دیگر تکرار می شود تا 
اگر استثنائا به هر دلیلی، آنزیم کبدی یا چربی  خون فرد افزایش یافت، دوز 
دارو کاهش یابد یا اینکه درنهایت مصرف آن قطع شود. گفتنی است، در دو 
گروه از افراد )افراد مبتال به چربی خون باال یا آنزیم های کبدی( به هیچ وجه 

از داروی راکوتان برای درمان آکنه استفاده نمی شود. 
نان می توانند به مصر  م ا قهوه ا  :آيا اين خان با وجود ل 
ا، باقی  ند با توجه به اينکه يکی ا مشکال شاي جو  ا ادامه د دارو

ماندن جا ل است، راه حلی برا درمان وجود دارد 
بله،  چون داروهای تجویزی، اثر مثبتی بر درمان جوش  و آکنه صورت داشته، 
نظر  تحت  را  راکوتان  مصرف  درمان،  دوره  شدن  کامل  تا  می شود  توصیه 
پزشک ادامه دهند و ذهنشان را درگیر لک های صورت نکنند. در واقع هر 
وقت التهاب یا قرمزی روی پوست ایجاد  شود، تا مدتی ممکن است جای 
آن به شکل لک قهو ه ای روی صورت باقی بماند ولی زمانی که فرد مبتال به 
آکنه تحت  درمان است،  با رفع جوش ها به تدریج جای جوشگاه آن کمرنگ 
می شود و با گذشت زمان از بین می رود. البته به کمک برخی داروها از جمله 
کرم موضعی می توان سرعت بهبود را تسریع کرد. اگر با وجود اینها، با از بین 
رفتن ضایعه امکان به جا ماندن لک زیاد بود، به تشخیص متخصص پوست، 

می توان از لیزر برای نتیجه گیری بهتر بهره گرفت. 
ت  راد دچار آكنه چي :توصيه بهداشتی شما به ا

با توجه به اینکه پوست صورت این افراد چرب است، از صابون ها و پاک کننده های 
مالیم یا حتی انواعی که خاصیت ضدجوش دارند برای شستن صورت استفاده 
شود. شستشوی روزانه 2 بار صورت کافی است. باید از دستکاری، تخلیه و 
ترکاندن جوش پرهیز کرد چراکه انجام این کار می تواند وضعیت را بدتر کند 
و باعث التهاب شود. از آنجا که بیشتر محصوالت آرایشی باعث تشدید جوش 
می شوند باید استفاده از آنها را محدود و در صورت نیاز با محصوالت بدون 
چربی )oil free( آرایش کرد. به هیچ وجه هم از ماسک های الیه بردار استفاده 

نشود زیرا منجر به بدتر شدن آکنه خواهد شد. 

ا  ت ای ا ف   را  ی ا  ر ت از 
و  اسایی  روز   ر   مو  
ا مت ا  ما  یاز   ی   
تی  و ا   ی  ا و و  ی  مو از 
ا  ی تخم ی یا  مو و تال   ا
تی  ی ی  ر ا  روز جو  ر   م
از  ا  است و  ام  ف  ا  ای   ، و
وی  ت پوس  متخصص  ایی   و ا
ا  ی  ی  ی  ت ا ، توج  ر
ی  ا ت ا ا  ای   توج   ا 
ا  ا  ا تخا  ا  ، اس پوس 
ا  ایی حاو ام ا  ا از جم م ت ا
ا  ی  و ما وا  ر  بو  مو  
ا  از  ا  ا  تری ام ی  ،  سر
 ، ت  ، ی سا  ، مو سا می توا   ا 
ی  ا مخا زا و  ی  ی ما م   و 
ر  فر   تی   و ر   ا  ا
ایی  ام  ر ا   ی  می توا ما ی  ی
ا  ک ام ا  ای از م  ، ا و 
ای  و  ر م  ا  جو  ما   
و،  ر ایی ما  ر  موا  اسی 
و   و  تا    ، و ا ا، 
ز  صو ا ر ای م و ا یاف می 
یایی  ا  ب  م متر  ی ا  ت
ا  ر موجو  م ا  ا و اسی

یایی  ا  م ا  او  مت  ، ا ام ک 
ی و فوای مصر  رفت م ر    ، اس
ت  ا اس  ر  تر از مصر  ا 
ا   یاف ام ب  می   حا ا
وا  از  یر  ر  را  اس  ا  ام
ب   ای  ای  ر  اسی  ای 
ی  ر ب  رو اس  ایی  ی 
یر  ا از    تا    مت ا  ام ام
ا می   مو  ا  تبا ا اما  اس 
یا   و،     ای  ب  ی  ا
ی از ح  یاف  ی   ،  حا اس
ی  ت ا  ی  ا ت ا می توا   ا  ام
و  و   می  ی  تو رای  ا  
و  ا    ی ام ر ، مصر  ما
و مخصو  ا و  ر فتا و   ،
و  و  م  ، ا وجو  ی  ر سر 
حاو  ایی  موا  مصر  ا 
بو جو و   ی   ا   ی و ر
ایی  ام  ر ی    ا اس  ر  مو
 ، با  ، ما  سا  ا  و 
یا  ی  ت ی،  یری و  یک  وا  ا
مصر  تر  ی ی  و مص ا  میو 
ا  و ،   ای س  می 
ی   و ، تر ا و ا می   سر 
تر  ی ی  و ا ای می یا  اف ا 

ریک پوس  تر و ت ی ا  ت ا ا  م
می  تر اس   ی ا  روز   را 
ا سا  ا  ی و ر ای مصر  ی 
ی  ی جای ا پی ی و ر و و  م
و  ا می  و حتی  ای افرا پی  
یر  ا  ماس و  ر  سبو  و 
ا  ی و ر ا  خو  اف  و  ا
ا  فیبر ایی  موا از  ا  است  ، ی پی
تری  مک می   و  تر    
تاز  ا  میو  و  ا  ی سب فیبر،  ا  م

و  ر  ا     ز یاز  ت  
افی  ی  و وز اس ر   ایا  
ای  ا اف ی ای  ی   ا  مای
ی  تر  ر  م و  سو وساز  
می   مک  ما     ، و می 
افی  ا  ی م و ا   ای ترتی  
ی  ر تص م  ، و ای ح   و اف
ا  ا ی  و ب   و  ی  توس   
جو  و  ی   ا ت ا و  و  یر  می 
ا  ا افرا    می یا  ا 

ای توج   ، ت ر و   پوس 
ترا  و  با  ا ا  ی  ر  مصر 
ی ترا  ر ر و   ، ام یر،  ما سر
ر  ، م و ی و جام  موجو  
ا سرسیا  و  وم ا و  ی    ت
ایی   رای  ا و  می  ی  و سرس
 ، ت ت   ا و م ی  ر پوس 
با و ترا  ا ا ی  ر و  ای از 
ا  ا ت ی  ر ی و  مصر سایر  ر

ای    ا 

انه و به  می در عاد  ما ا يعنی بی ن فته به يکی ا شاي ترين مشکال خان  گرد اين   مي
ا ري و درشت پوست اختصا دارد. خان جوانی برايمان پيام كرده:  ال آن جو  دن
كتون۱00  يرونو نان مراجعه كردم. براي اس ص  انه به مت می در عاد ما به دلي بی ن
تي شد. اين  ا كي و ديان تجوي كرد. بعد ا مصر ۱0 عدد ا ديان، صورت پر ا جو 
ص پوست مراجعه كردم، گفتند ديان را مصر نکن و براي راكوتان تجوي كردند. حا بعد ا  بار به مت
ا قهوه ا شده  ا خوب شدند اما صورت پر ا ل  كتون و ۲ ماه راكوتان جو  يرونو ه اس مصر  ما
د ام خوب بوده. حا سوال اين است كه راكوتان  ت ك ن جواب ت ا باردار است. تا ا يه ل  كه ش
نان مصر را ادامه بد  م ا بوده، آيا  ! اگر راكوتان عام ل  كتون يرونو ا شده يا اس باع ل 
وانيد. مينه ب سالمت را در اين  صصان  ر مت . در ادامه ن ش گفته تا  ماه بايد اين دارو را استفاده كن پ

 م نادر
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کدامعملهایزیباییازامروزتانوروزجامیافتند؟

 دکتر رضا وقردوست
فوق تخصص جراحی پالستیک، 

ترمیمی و زیبایی

ا سال  يار ا مردم دوست دارند با آ ب
ا و پوستی  ي ايی بهار با چهره ا  ي نو و 
سال به ميان جم دوستان و اقوامشان بروند 
ر برسند. ا اين  ميشه به ن و متفاو تر ا 
شکان  ايی كه دا ا پ رو، يکی ا سوال 
اين  ايی می پرسند  ي ا پوست و  ه  حو
ايی  ي ا مربوط به  مان كار است كه چه 
تا  باقی مانده  اصله  در  ي كه  د انجام  را 
ر كني و نتيجه  ت آن را س نورو دوره نقا
. در ادامه به  يني واه را در ايام نورو ب دل
ا  رو در  ايی  ي اقداما  مه ترين 

. باقی مانده سال اشاره می كني

ریق سم بوتولینوم  1.ت
سم بوتولینوم با 
نام های  انواع 
تجاری در بازار 
تجهیزات و مواد 
به  پزشکی 
فروش می رسد 
و در ایران با نام 
تجاری بوتاکس میان مردم مصطلح شده است. 
ایران وجود ندارد و  بازار  البته این برند در 
انواع مشابه آن در مطب پزشکان متخصص 
پوست و جراحان پالستیک به مراجعان ارائه 
اثر هیجانات  می شود. صورت هر فردی در 
روانی مثبت یا منفی حرکت هایی دارد و به 
این ترتیب در طوالنی مدت چروک هایی روی 
پیشانی، بین ابروها، دور چشم ها، دور لب و 
با  ایجاد می شود. تزریق سم بوتولینوم  چانه 
این  عضالت  به  متصل  اعصاب  کردن  فلج 
نواحی، عضالت را در حالت استراحت قرار 
دیده  کمتر  چروک ها  درنتیجه  و  می دهد 
شرایط  به  توجه  با  نهایی  نتیجه  می شوند. 
تزریقی،  ماده  جنس  فرد،  بدن  فیزیولوژیک 
ناحیه تزریق و تبحر پزشک متخصص ممکن 
است تا یک هفته بعد از تزریق مشخص شود. 
اثر این تزریق نیز 3 تا 6 ماه در بدن فرد باقی 
می ماند. از مردم خواهش می کنم تزریق این 
ماده را حتما نزد پزشک متخصص پوست یا 
انجام  جراح پالستیک یا متخصص اعصاب 
دهند زیرا در صورتی که ناحیه تزریق درست 
نباشد یا نوع ماده مصرفی از نمونه های تقلبی، 
قاچاق یا چینی باشد عوارض این تزریق بسیار 
حاد خواهد بود. ممکن است حتی اگر فردی 
نزد متخصص پوست یا جراح پالستیک هم 
این تزریق را انجام دهد دچار عارضه شود 
اما پزشک متخصص دانش مقابله با این عوارض 
را دارد ولی افرادی که یک دوره  چندجلسه ای 
دیده اند یا با دیدن فیلمی در اینترنت با جان 
افراد بازی می کنند به هیچ وجه قادر به مدیریت 

شرایط بیمار نیستند.

ر  ریق فی 2.ت
رای پرکردن  ب
ودی زیر  گ
م ها،  چش
حجم  افزایش 
افزایش  لب، 
گونه،  حجم 
ظاهر  بهبود 
پیرشده دست، خطوط دور چشم، لب و چانه 
و بسیاری موارد جزیی دیگر می توان از فیلرهای 
برای  فیلر  کدام  اینکه  کرد.  استفاده  مناسب 
کدام اثر پیری موثر است را نمی توان در قالب 
منتشر کرد و  راهنمای کلی و عمومی  یک 
تشخیص این امر برعهده پزشک متخصص 
پوست یا جراح پالستیک است. با توجه به 
سطح واکنش های بدن، شرایط فیزیولوژیک 
فرد و نوع فیلر تجویزشده، ممکن است آثار 
التهابی تا 2 هفته برای فرد مشاهده شود و 
نهایتا طی یک ماه به نتایج مطلوب برسیم و 
نتیجه تزریق از 6 تا 18 ماه پایدار می ماند. 
توجه داشته باشید نوع مرغوب و اصل فیلر 
دارد  هزینه  تومان  میلیون   2 تا   1 5 حدود 
بنابراین اگر مرکزی به شما توصیه می کند از 
فیلرهای 200 هزار تومانی او استفاده کنید، 
ن باشید ماده مصرفی آن مرکز تقلبی و  مطم
مواردی  در  است.  خطرناک  مصرف  برای 

پیشنهاد می دهیم از چربی بدن خود فرد برای 
فیلر در بدنش استفاده شود.

وست  3.جوان سازی 
ود  ب ه رای ب ب
سطح پوست و 
آن  جوان سازی 
ای  روش ه
موقت و سرپایی 
ددی با  ع ت م
فاده از  ت اس
محصوالت موضعی، دارویی و انواع دستگاه ها 
مثل روش های درم ابریژن، نیدلینگ، استفاده 
از انواع لیزرها و امواج وجود دارند که بارها 
درباره آنها صحبت شده است. توجه داشته 
باشید  لیزردرمانی اثری مانند سوختگی درجه 
1 دارد و فرد حداقل 1 ماه درگیر از بین بردن 
آثار دستگاه  از  اطمینان  برای  اثر است.  این 
یا  پالستیک  با جراح  مشاوره ای  است  بهتر 

متخصص پوست خود داشته باشید. 

وست  4.کشیدن 
روش های  در 
مختلف کشیدن 
در  که  ت  پوس
یه صورت،  ناح
و  پلک  گردن، 
رو انجام  اب

می گیرد تخصص پوست یا جراح پالستیک 
با توجه به نوع افتادگی پوست و شرایط بدن 
فرد برش هایی در محل می زند و با زدودن 
بافت اضافه و تکنیک های تخصصی بخیه، 
پوست فرد را جمع تر می کند. به این ترتیب 
ناحیه مربوط صاف تر و جوان تر به نظر می رسد. 
دوره نقاهت این جراحی نیز 2 هفته ای است 
و پس از آن فرد می تواند به زندگی روزمره 
خود برگردد اما برای بهبود بخیه ها و کمتر 
دیده شدن بهتر است جراحی 2 ماه قبل از 

زمان مهم حضور در اجتماع انجام شود.

ولیت و چربی های  5.از بین بردن س
عی مو

روزه با  ام
روش هایی مثل 

کرایولیپولیز، 
فراصوت، انواع 
و  نوری  امواج 
لیزر می توان از 

سلولیت های 
بدشکل و چربی های موضعی راحت شد. در 
ایده آل  در محدوده وزن  فردی  که  صورتی 
باشد و تنها بخش های کوچکی را نتوانسته با 
ببرد، می تواند بدون  بین  از  ورزش و رژیم 
جراحی با روش های نامبرده در مطب جراح 
پالستیک از چربی های موضعی خود خالص 

شود. 

الستی( و  ایی زنانه )لی ی زی 6.اجرا
این جراحی برای 
خانم هایی که در 
یا  زایمان  اثر 
دچار  یائسگی 
کی،  خش

تغییرشکل، درد 
کالت  و مش
نزدیکی در ناحیه زنانه شده اند، توصیه می شود. 
خانم ها 3-2 هفته بعد از این جراحی می توانند 
گاهی  بپردازند.  خود  روزمره  فعالیت های  به 
متخصص جراح زیبایی تشخیص می دهد که 
فرد می تواند از روش های درمانی در مطب هم 
برای رفع این مشکالت بهره مند شود، مثل استفاده 
از لیزر و امواج رادیویی که اثر این درمان ها 
کوتاه مدت و یک ساله است. با این حال دوره 
نقاهت روش های گروه دوم در حد چند روز 

است و نتیجه سریع خود را نشان می دهد.

تان در مردان  س م  7.کاه 
نیکوماستی( (

ت پستانی  باف
برخی مردان در 
وامل  ع ر  اث
ی،  یک ت ژن

برخی  مصرف 
داروها یا دالیل 
خص  نامش

بزرگ تر از حد معمول می شود. این ویژگی 
ممکن است برای مرد یا همسر او خوشایند 
نباشد و روی اعتمادبه نفس او اثر منفی بگذارد. 
افرادی که دچار این مشکل هستند می توانند 
به جراح زیبایی مراجعه کنند. پزشک مربوط 
با توجه به ویژگی های فرد روش لیپوساکشن 
یا جراحی را تجویز می کند. دوره نقاهت این 
عمل مانند سایر عمل ها چند روز است و فرد 

می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

وساکشن 8.لی
اکشن  لیپوس

رای افرادی  ب
مناسب است که 
وه زندگی  شی
می دارند،  سال
م غذایی  رژی
می را  سال
و  دارند  کافی  تحرک  می کنند؛  ت  رعای
ورزش های موضعی انجام می دهند اما در عین 
حال که این موارد را رعایت می کنند در ناحیه 
چربی هایی  بازو  و  ران  گردن،  باسن، شکم، 
نرفته  بین  از  با تالشی که کرده اند  که  دارند 
اما  دارد  متناسبی  اندام  فرد  هم  گاهی  است. 
حس می کند ناحیه ای از بدنش چربی خیلی 
زیادی دارد که با فیگور سایر قسمت های بدنش 
همخوانی ندارد. اگر فردی وزن باالیی دارد و 
فکر می کند با لیپوساکشن به وزن ایده آل می رسد 
و اندام متناسبی پیدا می کند، تصورش کامال 
غلط است. لیپوساکشن با توجه به مناطقی که 
قرار است روی آنها کار شود حدود چند ساعت 
طول می کشد. دوره نقاهت این عمل چند روز 
است و فرد باید بعد از انجام آن رژیم غذایی 
باشد که دوباره دچار  سالم و درستی داشته 
چاقی موضعی نشود. به طور کلی افرادی که 
نسبت وزن به قد یا شاخص توده بدنی شان 
)BMI( 25 است برای این عمل مناسب هستند.

ستان 9کوچ کردن شکم و 
ن   بهتری
ب های  داوطل
راحی ها  ج این 
هستند  رادی  اف
ه یا وزن  ک
ایده آلی دارند یا 
کی  زدی در ن
ناحیه  اما  هستند  ده آل  ای وزن  محدوده 
سینه و شکم آنها به دلیل کاهش وزن یا افزایش 
سن افتاده و بدشکل شده است. دوره نقاهت 
باال بیشتر  این جراحی از موارد ذکرشده در 
است و با توجه به شرایط فرد و نظر پزشک 
از 2 تا 4 هفته طول می  کشد بنابراین در صورتی 
که از قبل قصد این عمل را داشته یا تحقیقات 
الزم درباره انتخاب پزشک را کرده اید برای 
راحت بودن در ایام نوروز تاریخ عمل تان را 

با جراحتان تنظیم کنید.

ا  ا تجربه رن كردن چندباره مو يار ا خان  ب
ندگی شان دارند و می دانند اين  خود را در طول 
ه باع  ا پی درپی می تواند تا چه اندا رن كردن 
ا در اثر رن  ا شود. آسيب ديدن مو آسيب ديدن مو
ا يا  تن درخش مو ا، ا دست ر كردن، موارد مانند خشکی مو
ا  ابتال به موخوره را شام می شود. اگر ا رن كردن مداوم مو
يد، بهتر  ر بيندا تيد و دوست نداريد سالمت آنها را  به خ خود 
صصان  ر مت ا رن كرده را بدانيد و  ن است 5 را حف سالمت مو

وانيد.  ايی را درباره رن مو ب ي

. تفاوت بین نمودار رن مو و رن 
ایی  کردن مو را در سالن های زی

بدانید 
اولین قدمی که شما برای رنگ کردن 
موهای خودتان برمی دارید، این است 
که رنگ موی مورد نظرتان را از روی 
نمودارهای رنگ مو که برندهای مختلف تولید 

این محصول آنها را تهیه می کنند و در اختیار شما قرار می دهند، 
انتخاب کنید. زمانی که شما رنگ موی مورد نظرتان را انتخاب می کنید، 

ممکن است رسیدن به آن رنگ نیاز به سفید کردن موها یا رساندن رنگ 
آنها به رنگ پایه داشته باشد. این کار در اصطالح آرایشگری با نام »دکلره« 
شناخته می شود. دکلره کردن موها برای رسیدن به رنگ مورد نظر می تواند 
به مرور زمان باعث از دست رفتن استحکام، درخشش و انعطاف پذیری موها 
شود، به طوری که موهایی که به صورت مداوم در معرض مواد سفیدکننده 
قرار می گیرند، بیشتر دچار خشکی، شکنندگی، موخوره و وزی می شوند. 
بنابراین، اولین نکته ای که باید هنگام انتخاب رنگ از روی نمودار رنگ 
مو به آن توجه کنید، عالوه بر کیفیت باالی رنگ، این است که آیا رسیدن 

به آن رنگ برای موهای شما نیاز به دکلره دارد یا نه؟ نکته دیگر 
اینجاست که شما رنگ های روی نمودار رنگ را بیشتر روی 
یک دسته موی مصنوعی کامال صاف مشاهده می کنید که ممکن 
است بعد از رنگ کردن موها اصال شبیه آنچه که دید ه اید، 
نشود بنابراین برای آسیب دیدن کمتر موها از آرایشگر خود 

بخواهید رنگ هایی را به شما معرفی کند که برای استفاده از آنها 
نیاز به دکلره کردن موهایتان وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، 

به او بگویید که می خواهید به یک رنگ خاص در نمودار رنگ برسید و 
اصال منظورتان این نیست که دقیقا از روی همان شماره رنگ موجود در 
نمودار استفاده شود. در این صورت، آرایشگران ماهر می توانند با ترکیب 
رنگ های مختلف و بدون نیاز به دکلره کردن موها، رنگ مورد نظر 

را برای شما دربیاورند. 

اوی  وهای  . از شام
سولفات برای موهای 

رن شده استفاده نکنید 
معموال بیشتر افراد توجه چندانی به 

ترکیبات موجود در شامپوی مصرفی 
خود ندارند. این درحالی است که به افرادی 

با موهای رنگ شده توصیه می شود از شامپوهای بدون 
سولفات استفاده کنند تا دوام رنگ موی آنها افزایش پیدا کند. سولفات 
می تواند به سادگی عالوه بر از بین بردن آلودگی های موجود در مو، باعث 
تغییر رنگ موها و شستن تدریجی رنگ شود. اگر می خواهید رنگ و سالمت 
موهای خود را حفظ کنید، حتما برای شامپو کردن موهای رنگ شده از 
شامپوهای مخصوص موی رنگ شده که حاوی مقداری روغن طبیعی هم 
هستند و می توانند عالوه بر حفظ رنگ مو باعث حفظ نرمی و لطافت 

موها نیز بشوند، کمک بگیرید. 

ور منظم کوتاه کنید  . موهایتان را به 
یکی از عوارض رنگ کردن مداوم موها، آسیب دیدن 
ساقه موهاست که خود را به صورت خشکی یا موخوره 
نشان می دهد. بنابراین اگر موهایتان را به صورت مداوم 

رنگ می کنید و دوست دارید  زیبایی و یکدستی 
آنها را هم حفظ کنید، حتما به طور منظم موها 

را کوتاه یا حداقل نوک گیری کنید. کوتاه کردن 
ساقه موها، حتی اگر فقط به اندازه 2 سانتی متر هم باشد، 
می تواند شدیدا بر حفظ سالمت آنها تاثیر مستقیمی بگذارد. بد 
نیست این را هم بدانید که دکلره کردن مداوم موها، می تواند 

خشکی تدریجی انتهای ساقه آنها را در پی داشته باشد و باعث 
شود بخش های پایینی مو کمی وز یا نازک تر از حالت عادی به 

نظر برسند. این مشکل هم با کوتاه کردن موها برطرف خواهد شد. 

، رن سا کنید  ود را به جای رن . موهای 
یکی از خطاهای رایج که بسیاری از خانم ها انجام می دهند 
و باعث آسیب دیدن موهای خود در اثر رنگ کردن مداوم 
زدن  بیرون  از  بعد  موها  پی درپی  کردن  رنگ  می شوند، 
ریشه هاست. این کار می تواند ضعیف شدن ساقه موها، خشکی 
بیش از اندازه آنها و از دست رفتن درخشش و انعطاف تارهای 
مو را در پی داشته باشد. متخصصان زیبایی توصیه می کنند برای حفظ 
سالمت موها و زمانی که حدود یکی- دو ماه بعد از رنگ کردن ریشه آنها 
بیرون زد، ابتدا از آرایشگر خود بخواهید با روش معمولی رنگ کردن، 
ریشه موها را رنگ یا ریشه گیری کند و سپس برای یکدست شدن رنگ 
موها، از تکنیک رنگ ساژ کمک بگیرد. در تکنیک رنگ ساژ، از رنگ مو 
با غلظت کمتری استفاده می شود و بیشتر از آب یا شامپوهای حاوی 
روغن و نرم کننده برای شل کردن ترکیبات رنگ مو کمک گرفته می شود. 

به این ترتیب، ساقه موهای شما کمتر در معرض ترکیبات شیمیایی قرار 
می گیرد و آسیب کمتری آنها را تهدید می کند. 

. موهای رن شده را درست بشویید 
آیا می دانید روش های درست و نادرست برای شستن موهای 
رنگ شده وجود دارند و این روش ها می توانند به صورت 
مستقیم بر حفظ سالمت یا آسیب دیدن موها تاثیرگذار 
باشند؟ اگر موهای خود را رنگ کرده اید و می خواهید 
سالمت یا لطافت آنها را حفظ کنید، بهتر است هر بار 
که به حمام می روید، شامپو را روی تمام قسمت های 
مو ماساژ ندهید و بیشتر تمرکز خود را روی شامپو کردن 
ریشه موها و کف سر بگذارید. در صورتی که موهایتان رنگ 
شده، باید تنها هر 2 یا 3 دفعه یکبار، ساقه موها را با شامپو بشویید. این 
کار هم باعث افزایش ماندگاری رنگ مو می شود و هم جلوی خشک 
شدن بیش از حد ساقه موها را می گیرد. بعد از رنگ کردن موها، باید 
در هر نوبت شستشو، مقداری نرم کننده کف دست خود بریزید و ساقه 
موها را با این نرم کننده ماساژ دهید. زدن نرم کننده به ریشه یا کف سر، 
به هیچ عنوان توصیه نمی شود. هنگام آب کشی موهای رنگ شده بهتر است 
از فشار آب دوش برای شستن ترکیبات شوینده کمک بگیرید و موهای 
خود را زیر دوش بیش از اندازه چنگ نزنید تا باعث ریزش یا شکستن 
احتمالی موهای آسیب دیده نشوید. توصیه می شود پس از استحمام و 
زمانی که نم اصلی موها را با کمک حوله گرفته اید، حتما ساقه موها 
را با یک ماسک موی حاوی نرم کننده ماساژ دهید. این روزها ماسک 
موهای مخصوص موهای رنگ شده هم به وفور در بازار وجود دارند که 
اگر بتوانید از آنها استفاده کنید، درخشش و لطافت بیشتری به تارهای 

مویتان خواهید بخشید.
Readers Digest :  من

ه  ر  
ی  ه ف را

نمودارهای رنگ مو که برندهای مختلف تولید 

ایی  های زی

اولین قدمی که شما برای رنگ کردن 
دارید، این است 
که رنگ موی مورد نظرتان را از روی 
نمودارهای رنگ مو که برندهای مختلف تولید 

دهند، 
کنید، 

به آن رنگ برای موهای شما نیاز به دکلره دارد یا نه؟ نکته دیگر 
های روی نمودار رنگ را بیشتر روی 
کنید که ممکن 
اید، 
دیدن کمتر موها از آرایشگر خود 

هایی را به شما معرفی کند که برای استفاده از آنها 
نیاز به دکلره کردن موهایتان وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، 

معموال بیشتر افراد توجه چندانی به 
ترکیبات موجود در شامپوی مصرفی 

خود ندارند. این درحالی است که به افرادی 
بیش از اندازه آنها و از دست رفتن درخشش و انعطاف تارهای شود از شامپوهای بدون 

کنید و دوست دارید  زیبایی و یکدستی 
طور منظم موها 

گیری کنید. کوتاه کردن 
متر هم باشد، 
تواند شدیدا بر حفظ سالمت آنها تاثیر مستقیمی بگذارد. بد 
تواند 

خشکی تدریجی انتهای ساقه آنها را در پی داشته باشد و باعث 
ریشه موها و کف سر بگذارید. در صورتی که موهایتان رنگ تر از حالت عادی به 
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شماره ششصدونود و نه  شنبه بیست ودو دی نودوهفت

تو فرود آی
 برف تازه، سالم...

برف می آید. برف سفید. از آنها که 
تا  دل می برد و خاطرت را می برد 
هزار جا؛ از روزهای کودکی گرفته 
تا قدم زدن با محبوب و حظ دیدن 
رد پاهای دونفره. انگار تماشای برف 
می آورد  آدم  یاد  را  فقط خوشی ها 
که صفحه ای  است  همین حس  و 
مجازی را پر می کند از عکس هایی 
من  احتماال  سپیدی اش.  و  برف  با 
و تو هم از همین قبیله ایم و شاید 
آخرین عکسی که آپلود کردیم، کنار 
پنجره با لیوانی چای یا قهوه باشد. 
خیلی خوب است که این نعمت سپید 
و سرد، حال مان را خوب می کند اما... 
باز هم از همان اماها که از هپروت و 
جای گرم و نرمت می کشدت بیرون 
و پرت می کند جایی میان برف ها تا 
سردی شان کمی حواست را جمع 
کند تا یادت بیاید کمی آن  طرف تر 
از قاب پنجره را ببینی. همان جایی 
که آدمی زیر لحافی از مقوا و کارتن 
کز کرده. آدمی که شاید اگر هوش و 
حواسی برایش مانده باشد، می داند 
گرمخانه شهرداری هست اما آنقدر با 
خودش و دنیا قهر است که نمی خواهد 
و پایش نمی کشد که تا آنجا برود 
و شاید اگر دستی از مهر به سویش 

دراز شود، انگیزه ماندن پیدا کند. 
کمی آن طرف تر را ببینی که کودکی 
از سوز سرما در خود مچاله شده و 
مجبور است یا مجبورش کرده اند، با 
همان لباس اندک در خیابان کار کند. 
کمی دورتر را هم که نگاه کنی، اصال 
نگاه نه، فکر هم بکنی، یادت می آید که 
خانه هایی سردند، ساکنانش سرپناه 
معصوم  کودکانی  که  ندارند،  امنی 

سردشان است.
برف زیباتر می شود، اگر وقتی هر 
جا را نگاه می کنی فقط زیبایی مانده 
باشد. از دست ما آدم ها برمی آید اگر 
بخواهیم، اگر برایمان مهم باشد ببینیم، 

مهم باشد چه می بینیم...

حرف آخر

آقا مصطفی یک پدر است در دهه 
پنجم زندگی. او و خانواده اش 
در روستایی در لرستان زندگی 
و  کشاورزی  شغلش  می کنند. 
بنایی بوده و زندگی آبرومندی 
کرده  فراهم  خانواده اش  برای 
و  حال  روزها  این  اما  بود 
به  زیرا  ندارند  خوبی  روز 
و  شده  مبتال  حنجره  سرطان 
دیگر نمی تواند کار کند. او از 
معمول  هزینه های  تامین  پس 
چه  برنمی آید،  هم  زندگی اش 
رسد به هزینه شیمی درمانی که 
هر بار حدود 415 هزارتومان 
جلسه   8 باید  او  می شود. 
شیمی درمانی شود و اگر خدای 
نکرده جواب نگیرد، حنجره اش 
دیگر حتی  و  می شود  برداشته 

کند.  نمی تواند صحبت 
تا  کنید  کمک  می خواهید  اگر 
فرزندانش  سر  بر  پدری  سایه 
هم  باز  مصطفی  آقا  و  بماند 
صدا  را  فرزندانش  بتواند 
بزند، می توانید وجه نقد را به 
کارت بانک پارسیان با شماره 
0756-8001-0610-6221 به 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
عاشورا واریز کنید و با شماره 
یا   تلفن75983000 )داخلی2( 
شماره همراه 09198012677 

بگیرید. تماس 
این آقا با کد 20703 در موسسه 
شناخته  عاشورا  امدادگران 

می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيکوكاري حداكثر در 
www.:500 كلمه به نشاني اينترنتي

salamat.ir   مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

معرفی کتاب

گفت وگوهاي سرنوشت ساز
آیا در زندگي روزمره مثال روابط عاطفي و زندگي مشترک، اختالف 
با همسایگان، رفع کدورت ها با همکاران، قراردادهاي بزرگ کاري، 
معامله هاي گرانقیمت و استعفا از محل کار دچار اختالف نظر در 
گفت وگوهایتان شده اید؟ آیا تا به حال شده فردي به شما بازخورد 
منفي و ناخوشایندي بدهد؟ پذیرشش براي شما سخت بود و در 
مقابل آن جبهه گرفتید یا فکر کردید آن فرد صالح شما را مي خواسته 
و نقد او را پذیرفتید؟ در چنین مواقعي چه راهکاري پیش مي گیرید؟ 
به سکوت متوسل می شوید و از ادامه گفت وگو اجتناب مي کنید یا 
برعکس با خشونت تالش مي کنید هر طور شده حرف خودتان را 
به کرسي بنشانید؟حتما شما هم این تجربه را دارید که حین یک 
گفت وگوي آرام و عادي، ناگهان دچار چالش شده، به  طوري که 
از مسیر اصلي )خواسته واقعي از این گفت وگو( دور و وارد مرحله 
سخت و دشواري  شده اید و هر چه بیشتر در این مسیر ادامه مي دهید 
برگشت به مسیر درست سخت تر و پرهزینه تر مي شود. این گفت وگوها 
سرنوشت ساز هستند و 3 ویژگي دارند؛ در آنها اختالف نظر زیاد، 
احساسات شدید و خطر باال وجود دارد. در این کتاب مي آموزیم که 
در موقعیت های پرخطر و مواقعي که عصبانی و احساساتي هستیم 
و خالصه در هر جایي و در مورد هر موضوعي، آمادگي و توانایي 
گفت وگویی قدرتمند را داشته باشیم. مهارت اینکه 
بتوانیم حتي اگر ترسیده یا اذیت شده ایم، گفت وگو 
را ادامه دهیم. با توجه به اینکه امروزه تقریبا تمام 
روابط ما حول گفت وگو و ارتباطات است، مطالعه 
این کتاب می تواند به عنوان یکی از ضرورت های 
زندگي و توسعه فردي مفید باشد.این کتاب نوشته 
کري پترسون، ترجمه مهرنوش عابر است و توسط 

نشر رشد در 246 صفحه به چاپ رسیده است.

کودکی نازنین براي انجام کاری از خانه خارج می شود. خانه ای که 
دیگر قرار نیست به آن برگردد. در راه فردی او را می رباید و پس 
از سوءاستفاده جنسی، به قتل می رساند. قضیه آنقدر هولناک است 
که ذهن در نگاه اول تمایل دارد آن را داستانی زاییده تخیل یک 
نویسنده منحرف جنسی بداند اما واقعیت مثل مشتی محکم وسط 
صورتش می خورد.این یک اتفاق واقعی است و از قضا تنها اتفاق 
از این نوع هم نیست. پدوفیلیا نوعی انحراف جنسی است که در 
مبتالیانش، تمایالت جنسی به کودکان از هر دو جنس )معموال 
زیر 13سال( وجود دارد و در مردان شایع تر است. احتماال همه ما 
ترجیح می دهیم این اختالل فقط فصلی در کتاب های روان پزشکی 
باشد اما در 3 تا 5 درصد جمعیت مردان حدس زده می شود و 
آمارها قربانیان پدوفیلیا  در آمریکا را حدود 20 درصد از کل جمعیت 
کودکان تخمین می زند. پس اتفاقا با یکی از شایع ترین انحرافات 
جنسی روبرو هستیم که انکار ذهنی آن مرهم هیچ زخمی نیست. 
پدوفیلی از نظر روان پزشکی نشانه های تشخیصی خاصی دارد و  با 
اینکه مراجعات خودآیند مبتالیان برای دریافت درمان کم است، برای 
آن روش های درمانی مختلف از مصرف دارو گرفته تا روان درمانی 
وجود دارد اما چگونه از کودکانمان در برابر این خطر محافظت کنیم ؟

جامعه)والدین(
 درباره اندام های خصوصی و جنسی و جاهایی از بدن که نباید 
دیگران ببینند و لمس کنند یا حتی درباره آن صحبت شود، به کودکان 
یاد بدهید و اگر خودتان هم نمی دانید، از همین حاال دنبال یادگرفتن 

و آموزش آن به کودکان باشید.
 به رفتار سرزنش گرانه با کودکان پایان دهید تا کودک بتواند با 

شما حرف بزند و از ترس توبیخ سکوت نکند.
 حرف های کودکان را در مورد آزار جنسی در همه موارد جدی 

بگیرید و هرگز آن را توهم یا خیاالت کودکانه تفسیر نکنید.
 بسیاری از آزارهای جنسی به وسیله آشنایان و نزدیکان انجام می شود 
پس در موارد شک به سوءاستفاده جنسی برای هیچ کس - تاکید 

می شود هیچ کس- استثنا قائل نشوید.
 به هر گونه تغییر رفتار کودک از قبیل در خودفرورفتن، افسردگی، 
باشید و حتما به روان پزشک و  پیگیر  اضطراب و... حساس و  

روان شناس مراجعه کنید.
 اگر مواردی از آزار جنسی در اطراف خود مشاهده کردید، حتما 

آن را به اورژانس اجتماعی بهزیستی اطالع دهید.
مسووالن

ماده ۱۹ پيمان نامه جهانی حقوق كودک مصوب مجلس ايران 
چنين می گويد: 

۱.کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی 
و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال 
خشونت های  جسمی و روانی، آسیب رسانی یا سوءاستفاده، بی توجهی 
یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار از جمله سوءاستفاده های 
جنسی حینی که  کودک تحت مراقبت والدین یا قیم های قانونی یا 

هر شخص دیگری قرار دارد، انجام خواهند داد.
۲.  این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات موثر 
برای ایجاد برنامه های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت های 
الزم از  کودک و کسانی که مسوول مراقبت از او هستند و نیز حمایت 
در برابر سایر اشکال محدودیت ها و نیز برای شناسایی گزارش، 
رجوع، تحقیق، رفتار و  پیگیری موارد بدرفتاری هایی که قبال ذکر 
شد و برای درگیری های قضایی نیز باشد. اما آیا اقدامات آموزشی، 
اجتماعی و اجرایی کافی برای حمایت از کودکان در سطح کشور 
انجام می شود؟ کدام نهاد یا سازمان در کشور متولی و مسوول 
اصلی این بخش حمایتی از کودکان است که در چنین مواردی از 
آن توضیح و بیالن کاری خواسته شود؟ اگر چنین سازمان مسوولی 
وجود دارد )مثال بهزیستی(، چگونه می توان از برنامه های آموزشی، 
اجتماعی و... آن در حال و آینده - البته با جدول زمانی و نه صرفا 
مصاحبه ای- مطلع شد؟اتفاقات هولناک، نوک کوه یخی است که 
گاهی از آب بیرون می زند و عمق مشکل بنا به اتفاقات و آمارها، 

ظاهرا بسیار بیش از اینهاست.

کنار هم نشسته ایم. هرکدام مان سرگرم گوشی خود. او بازی 
می کند و من در حال صحبت با دوستانم در فضای مجازی ام. 
پدر اما روبرویمان نشسته و در حال تماشای آنالین بسکتبال 
آمریکا از روی تبلت است. هرازگاهی حرف هایی بینمان رد 
و بدل می شود. صدای قطرات درشت باران، هرسه مان را به 
وجد می آورد. تقریبا همزمان می گوییم: »چه بارونیه!« و هر 
سه در خاطرات بارانی مان غوطه می خوریم. خاطراتی مربوط 
به سال هایی دور. شاید بشود گفت ربع قرن پیش. وقتی من 
11 ساله بودم. آن سال ها مثل این روزها، پرباران بود. مثل 
همین روزها، وقتی باران می بارید، کوچه ها و خیابان های 
اهواز، غرق در آب می شد. حاال هر سه با شنیدن صدای 
باران، غرق در آن روزها بودیم. گفتم: »مامان، یادته اون موقع 
که بچه بودیم، وقتی بارون می اومد چقدر آب سر کوچه مون 
جمع می شد؟ به اندازه قد خودمون آب جمع می شد. چه 
وضعیتی بود. یادته هر بار چکمه می پوشیدی و می رفتی چند 

تا سنگ گنده می چیدی توی اون آب ها و بعد می ایستادی 
رو سنگ ها و من و بقیه بچه ها رو بغل می کردی و دونه دونه 
از آب رد می کردی که سوار سرویس مدرسه بشیم؟« لبخند 
تلخی زد. تلخی اش را من هم با تمام وجود حس کردم. آن 
همه مهربانی و فداکاری، نمی توانست سرچشمه ای جز یک 
مادر عاشق داشته باشد. بی اختیار اشک در چشمانم حلقه 
زد. با خود فکر کردم من هم می توانم این همه عاشق باشم 
و بی ادعا؟با صدای مادر به خود آمدم: »اون که خوب بود. 
وقتی شب تا صبح بارون می اومد و صبح آب جمع می شد، 
خودم سوارتون می کردم. غصه ام مال اون روزی بود که باید 
زیر بارون صبر می کردین تا سرویس برسه.« سرش را با 
ناراحتی تکان داد و گفت: »وای یک روز اینقدر خیس شده 
بودی که وقتی رسیدی مدرسه، معلمتون زنگ زد و گفت 
این بچه خیسه، بیاین دنبالش ببرینش خونه. اون روز چقدر 
حرص خوردم.« من فراموش کرده بودم و مادر عاشق هنوز 

با یادآوری خاطره اش هم ناراحت می شد. خندیدم و گفتم: 
»یادش بخیر. وقتی رسیدم مدرسه اینقدر خیس بودم که تمام 
لباس هام رو درآوردم و انداختم رو بخاری. زنگ اول موندم 
تو آبدارخونه تا لباس هام خشک شه و بتونم بپوشم.« دوباره 
خندیدم و گفتم: »حتی کفش و جورابم رو هم گذاشته بودم رو 
بخاری. وای چه روزی بود.« جمله ام که تمام شد، زنگ خانه 
به صدا درآمد، برادرم و همسرش با جعبه شیرینی کوچکی از 
راه رسیدند. خیس بودند و لباس هایشان را روی شوفاژ خانه 
می انداختند و از شدت بارش باران و داستان خیس شدنشان 
در پارک می گفتند. برنامه پیاده روی دونفره شان به علت بارش 
باران، تبدیل شده بود به خوردن چای و شیرینی در محفل 
گرم خانه ما. در دل از خدا  خواستم که در این بارش های 
پاییزی و زمستانی، محفل همه خانواده ها گرم  و سرشار از 
عشق باشد. شاید عشق به خانواده، تنها عامل دوام آوردن 

مردم سرزمین مان در این روزهای سخت باشد.

عشق و باران

داستان زندگی

فقط منتظر قربانی بعدی باشیم؟

زندگی سالم

 دکتر فردوس نظری 
 متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعي کودکان

رژیم را جدی تر ادامه دادیم اما آن موقع رژیم غذایی 
آماده دستمان نمی دادند که مثال در آن نوشته شده باشد 
در روز چقدر غالت یا چقدر سبزی و میوه روزانه به 
بچه بدهیم. ما با دادن آزمایش خون به صورت مرتب 
و پشت سر هم متوجه می شدیم چه ماده خوراکی ای 
برایش خوب است و چه ماده غذایی ای میزان فنیل 
خونش را باال می برد، مثال فهمیده بودیم اگر زیاد نان، 
برنج و سیب زمینی بخورد، سریع فنیل آالنین خونش باال 

می رود. به همین دلیل سعی می کردم این مواد غذایی 
را کمتر به او بدهم. یک هفته برنج کته می دادم و هفته 
دیگر فقط برنج آبکش شده تا متوجه شوم کدام یک 
بیشتر نتایج آزمایش ها را تغییر می دهد. نتایج آزمایش ها 
را در دفتری می نوشتم تا یادم بماند خوردن هر ماده چه 

تاثیری در سالمت دخترم دارد.
غزال به سن مدرسه رسید اما با شروع سال تحصیلی 
مشکالت زیادی پیش رویمان قرار گرفت؛ رعایت رژیم 

سخت تر شد و خوراکی هایی دست بچه ها می دید و 
دلش می خواست.  عالوه بر این، نداشتن تمرکز کافی 
برای درس خواندن، همکاری نکردن با معلم و مدرسه 
و ناآرامی اش دردسرساز شده بود. این افزایش دغدغه و 
مشکالت در حالی بود که خدا دختر دیگری هم به ما عطا 
کرد و مسوولیتم بیشتر شده بود. نمی دانستیم چه می شود 
و نگران بودیم که مبادا در مدرسه عادی نگهش ندارند. 
می ترسیدم درس ها و خواندن و نوشتن را یاد نگیرد. 

قسمت چهارم: آغاز مشکالت مدرسه

مادرانه
 معصومه شاهمیری راد
مولف کتاب »مزه  سالمتی« ویژه بیماران مبتال به فنیل کتونوری
PKU مادر یک دختر مبتال به )PKU (

 یکی از نگرانی های عمده و جدی مادر و پدرهای امروزی، ترس از مصرف مواد و 
اعتیاد خاموش فرزندشان است. فرد دچار اعتیاد خاموش با اینکه مواد مصرف می کند، 
به دالیل فرهنگی یا هر مورد دیگر اعتقاد ندارد به ماده مورد نظر اعتیاد پیدا کرده، مثال 
تا همین چند وقت اخیر، افرادی معتقد بودند شیشه اعتیادآور نیست و مدتی شاهد 
افزایش مصرف آن بودیم اما به مرور زمان، عوارض آن برای همه روشن شد و تعداد 
زیادی بیماران روان پزشکی به جا ماند که عالئم آنها به دلیل مصرف شیشه ایجاد شده 
بود. از این قبیل مواد آنچه جدیدا شیوع پیدا کرده و به نظر می رسد همان مسیر شیشه 
را طی می کند، ماری جوآنا یا حشیش و ترکیبات آن از قبیل »گل« است. مصرف این 
مواد که روزبه روز با تغییر اسم، نوجوانان و جوانان بیشتری را جذب می کنند، برخالف 
تصور مصرف کنندگان، عوارض زیادی دارد.متاسفانه سن مصرف گل، به سنین دبیرستان 
کاهش یافته که تاثیرات زیادی در آینده زندگی اجتماعی فرد خواهد داشت. »ُگل« ماده 
محرک نام آشنای این روزها میان جوانان، اسم خوشایندی دارد اما یکی از خطرناک ترین 
موادی است که این روزها در دست جوان ها می چرخد.این ماده که ضربان قلب را باال 
می برد، احساس بی قراری می دهد، باعث توهم می شود و...، قسمتی از گیاه شاهدانه است. 
ماری جوآنا هم از قسمت های دیگر این گیاه به دست می آید. ماده موثر در این گیاه، 
تتراهیدروکانابینول، باعث سرخوشی مصرف کننده می شود و آثار اعتیادآور دارد.گل یک 
ماده اعتیادآور است. مصرف کننده این ماده پس از مصرف ضمن احساس دریافت انرژی 
باال، سرخوش می شود. اثری که این ماده روی عملکرد سیستم مغزی می گذارد، ممکن 
است باعث از دست رفتن تعادل،  خنده های زیاد و بی مورد،  خلل در تشخیص واقعیت و 
بروز رفتارهای غیرمتعارف شود. همچنین باعث افزایش ضربان قلب فرد می شود و لب 
و دهان را خشک می کند اما برای برای پیشگیری چه باید کرد؟برای اینکه بتوانید فرزند 
خود را در مواجهه با عوامل خطر آگاه کنید باید با توجه به نیازها و عواطف این دوره، او 

را در خانواده صاحب ارزش و احترام کنید. در مرحله بعد، با آموزش های درست کالمی 
و عملی او را در برابر عوامل خطر احتمالی مقاوم کنید و مهارت های اجتماعی مانند »نه 
گفتن« را به او بیاموزید.عزت نفس فرزندتان را افزایش دهید، برای حرف ها و نظراتش 
ارزش قائل شوید، با او ارتباط صمیمانه برقرار کنید و به صحبت هایش گوش دهید. از 
ترس ها و عالیق او باخبر باشید، دوستان و معلمانش را بشناسید و به او ابراز عالقه کنید. 
با این کار دیگر نیازی به ارتباط با افراد بزرگ تر که شناختی از آنها ندارد، نخواهد داشت 
اما اگر روزی فهمیدید که فرزندتان مواد مصرف می کند، بروز واکنش هایی مانند ترس، 
وحشت و عصبانیت طبیعی است اما به یاد داشته باشید اینکه چقدر از این مساله عصبانی 
هستید، دردی را دوا نمی کند. عصبانیت بیش از حد و داد و بیداد فقط منجر به تیرگی 
روابط تان می شود، بدون اینکه کمک موثری در حل مشکل کند. مخصوصا اگر هنگام 
ناراحتی برخالف میل باطنی به فرزندتان بگویید: »از این خونه برو بیرون و دیگه اسم ما 

رو نیار.«در این مواقع نکات زیر را در نظر داشته باشید:
 با حفظ آرامش با نوجوان تان حرف بزنید.

 حتما حین گفت وگو به او فرصت پاسخ  دادن بدهید.
 شاید او تمایل به صحبت نداشته باشد یا به شما دروغ بگوید. خونسرد باشید و او 

را عصبانی نکنید. 
 از قضاوت، تحقیر، سرزنش یا تنبیه او بپرهیزید. سعی کنید دالیل او را بشنوید.

 طوری صحبت کنید که بفهمد نگران سالمت او هستید، نه دلواپس واکنش آشنایان 
و همسایه ها.

 شتابزده اقدام به بیرون آوردن او از چاله نکنید.
 حتما از روان پزشک کمک بگیرید تا به هر دوی شما کمک کند با این مشکل کنار بیایید.

دبیرستانی هایی که بوی گل می دهند

زندگی مثبت
 دکتر مهدی قاسمی
روان پزشک و روان درمانگر نوجوانان

مان در این روزهای سخت باشد.

 خوابگه آن را كه سمور و خز است                          كي غم سرماي زمستان ماست
                                                 پروين اعتصامي




