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سالمت در ایران

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

پیشخوان

نبود آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی در برخی مدارس

نمایشگاهی برای بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی

معاون تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش درمورد مشکالت مدارس مناطق محروم گفت« :امروز
باید مشکالت اولویتدار حوزه بهداشت مورد توجه قرار بگیرد که ازجمله آنها میتوان به دسترسی نداشتن
به آب آشامیدنی در برخی مدارس و جدا نبودن سرویسهای بهداشتی از آبخوریها اشاره کرد ».مهرزاد
حمیدی با اشاره به شاخصهای بهداشتی و اقدامات انجامشده در  4استان هدف آذربایجان غربی ،سیستان و
بلوچستان ،کرمان و هرمزگان افزود« :پیشنهاد ما این است که مشکالت اولویتدار در این استانها در حوزه
بهداشتی مورد توجه قرار گیرد .تأکید ما این است که بحث جدا شدن سرویسهای بهداشتی از آبخوریها و
مخصوصا آنهایی که آب آشامیدنی ندارند و آب تانکری باید به آنها برسد ،مورد حمایت قرار بگیرد».

نـمایشــگــاه آثــار آبــرنگ یـک گـروه هــنری مشــهور در
حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی در فرهنگسرای نیاوران
در حال برگزاری است .استادان و هنرمندان برجسته گروه رنگاب
در حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی در حرکتی مردمی
اقدام به برپــایی نمــایشـگاهی از آثار آبرنگ استادان این رشته در
فرهنگسرای نیاوران کردهاند.
بر اساس این گزارش ،این نمایشگاه با تالش موسسه خیریه «مهتا»

دکتر حسین عرفانی ،رئیس اداره
مراقبت از بیماریهای وزارت بهداشت

امسال افزایش موارد آنفلوانزا
در حد انتظار بوده
ویروس آنفلوانزا میتواند در موقعیتهای مختلف جهش پیدا کند
و اگر این جهش شدید باشد ،به آن «شیفت آنتیژنیک» میگوییم
و چنانچه این جهش نتیجهاش ویروسی باشد که با ویروسهای
قبلی تفاوت زیادی دارد چون عامل بیماریزای جدیدی به وجود
میآید که بشر تجربه مواجهه با آن را نداشته ،در برخی از افراد
استعداد ابتال پیدا میشود و با توجه به افزایش موارد ابتال عوارض
بیشتری بروز میکند .عالوه بر آن ،برخی از این جهشها خیلی
کوچک هستند و طغیانهای سالیانه بیماری ایجاد میکنند .به بیان
دیگر ،ویروس همان قبلی است ولی تغییرات کوچکی در آن
ایجاد میشود بنابراین سیستم ایمنی بدن از قبل توانایی مقابله با
این ویروس را داشته یا مبتال نمیشوند یا اگر مبتال شوند میتواند
عوارض کمتری برای فرد مبتال داشته باشد .با این تفاسیر ،ما امسال
مثل سالهای گذشته و در ایران مثل دیگر کشورهای نیمکره
شمالی زمین ابتدای فصل زمستان و اواخر پاییز احتمال میدهیم
آنفلوانزای فصلی شایع شود .امسال هم جهشهای خیلی کوچک
در ویروس آنفلوانزا داشتیم .با توجه به نظام مراقبتی که داریم،
بهویژه در مناطق سردخیز و در تهران ،مناطقی از شمال غرب و
شمال شرق کشور و غرب ،مواردی در افزایش آنفلوانزا داشتیم
ولی قطعا موارد ابتال به سال گذشته و سال  94که با همهگیری
شدیدی روبرو بودیم ،نخواهد رسید.
ابتال به آنفلوانزا امسال به صورت همهگیری شدید نیست ،اما
طغیانهای محدودی را از موارد بیماری در کشور شاهد هستیم
که با ماهیت عامل بیماریزا هماهنگی دارد و رخداد غیرطبیعی
نیست .از سالها قبل ابتدای فصل سرما؛ یعنی اواخر آذرماه و
دیماه انتظار داریم موارد آنفلوانزا افزایش یابد ،امسال هم افزایش
یافته است .نکته مهم این است که بالغ بر  98درصد موارد آنفلوانزا
با استراحت در منزل و مصرف سوپ و مایعات گرم بهبود پیدا
میکند و نیاز به آنتیبیوتیک هم ندارد ولی ما باید بدانیم این بیماری
آنفلوانزای ساده است یا عفونت شدید آنفلوانزاست؟ در این زمینه
ما میخواهیم مردم توانمند باشند و با خودمراقبتی بتوانند از روند
بیماری جلوگیری کنند .بنابراین توصیه ما این است که اگر احساس
ناخوشی همراه تب و سرفه داشتند حتما به پزشک مراجعه کنند.
اگر پزشک به آنها توصیه کرد در منزل بمانند ،این توصیه را جدی
بگیرند تا هم خودشان زودتر بهبود یایند و هم بیماری به دیگران
منتقل نشود ۲ .درصد موارد آنفلوانزا ممکن است شدت پیدا کند
و به ذاتالریه تبدیل شود .این موارد نیاز به بستری در بیمارستان
و تجویز داروهای مناسب دارد .تعدادی از افراد جامعه نیز بیشتر در
معرض خطر هستند ،مثل کودکان زیر  5سال ،خانمهای باردار ،افراد
باالی  50تا  60سال ،افرادی که بیماریهای مزمن قلبی -عروقی و
ریوی دارند یا افرادی که بیماریهای متابولیک مثل دیابت دارند،
افرادی که به مدت طوالنی کورتون مصرف میکنند یا آسپیرین
میخورند .توصیه این است این افراد قبل شروع فصل سرما واکسن
آنفلوانزا بزنند ولی اجبار و الزام نیست .شهریور و مهر بهترین زمان
تزریق واکسن آنفلوانزاست .برخی دیگر از افراد به غیر از افرادی
که ذکر شد نیز در معرض خطر هستند؛ افرادی که در اورژانسها
و بیمارستانها کار میکنند ،محیطبانها که با پرندگان در تماس
هستند ،دامپزشکان و افرادی که در مرغداری کار میکنند .توصیه
ما به این افراد این است که واکسنشان را به موقع بزنند و حتما
بهداشت فردی را رعایت کنند و اگر با عالئم آنفلوانزا مواجه
شدند ،به پزشک مراجعه کنند .افرادی هم که بیمار نشدهاند ،برای
پیشگیری بهداشت فردی را رعایت کنند و شستشوی درست
دستها را جدی بگیرند .همچنین یکی از نکات مهم این است که
اگر فرد کوچکترین عالمتی از بیماری را داشت ،روبوسی نکند.
چنانچه فردی بیمار است ،آداب سرفه و عطسه را رعایت کند و
جلوی دهان و بینی را بگیرد و اگر به دستمال دسترسی نداشت،
در آستین قسمت آرنج عطسه یا سرفه کند .همچنین افراد بیمار
کمترین مراوده را با دیگران داشته باشند و اگر به اماکن عمومی
میروند ،ماسک بزنند تا بیماری منتقل نشود.
همانطورکهبیانشد،از100نفربیمار98درصدعالئمسرماخوردگی
معمولی دارند که با استراحت در منزل و مصرف مایعات بهبود
پیدا میکنند ولی ۲درصدی که تبدیل به عفونت حاد تنفسی میشود
باید در بیمارستان بستری شوند .از تعدادی که بستری میشوند،
برخی نیاز به آیسییو دارند و درصد کمی فوت میکنند .امسال
هم الگوی طبیعی بیماری داشتیم و موارد مرگومیر در حد
انگشتشمار و اندک بوده است .در چند روز گذشته خبری از
وزارت امور خارجه منتشر شد ،مبنی بر اینکه به دلیل شیوع و
موارد فوتی بیماری آنفلوانزا در کشور گرجستان ،هموطنان از
سفرهای غیرضروری به این کشور خودداری کنند .در این زمینه
باید بگویم ،آنچه ما در مرکز مدیریت بیماریها رصد کردیم که
این رصد براساس مقررات بهداشتی بینالمللی است ،در کشورهای
همسایه ما از جمله گرجستان ،افزایش غیرقابلانتظاری از بیماری
آنفلوانزا نداشتیم یا گزارش نشده و خبری که وزارت امور خارجه
داده باید از طریق خود این وزارتخانه اطالعرسانی شود .آنچه ما
بررسی کردیم ،موارد آنفلوانزا خارج از حد انتظار نبوده است.

 10برابر شدن مصرف
قلیان در دختران دانشجو

 35تا  40درصد دانشجویان کشور تجربه مصرف
قلیان را دارند و مصرف این ماده دخانی در دختران
دانشجو  10برابر افزایش یافته است .همچنین 20
تا  25درصد دانشآموزان دبیرستانی در کشور
تجربه مصرف قلیان را دارند و مصرف دخانیات در
نسل جوان ما افزایش قابلتوجهی داشته است .این
آمارها را رئیس شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای
غیرواگیر در یک نشست خبری عنوان کرد ه و
نسبت به افزایش مصرف مواد دخانی ،بهویژه در
نوجوانان و جوانان هشدار داده است .این درحالی
است که کشور ما مفتخر به تصویب قانون جامع
کنترل دخانیات بوده و یکی از کشورهایی است
که معاهده بینالمللی کنترل دخانیات را امضا کرده
است ولی با گذشت بیش از  10سال از زمان
تصویب این قانون که بندبند آن قرار بود مصرف
مواد دخانی را در کشور کاهش دهد ،همچنان
روی کاغذ مانده .در چند سال اخیر ،اما نگرانیها
به افزایش مصرف قلیان ،بهویژه بین دختران نوجوان
و جوان معطوف شده است .از آنجایی که قلیان قبح
سیگار را ندارد ،کمکم جایگاهش را در مهمانیها و
دورهمیها باز کرده و انگار مصرفش بین زنان از
سیگار پیشی گرفته است .این ماده دخانی که هر 30
دقیقه مصرف آن معادل  40نخ سیگار است ،هر روز
با ترفندهای جدید شرکتهای دخانی و با اشکال
مختلفدرمهمانیهاوکافیشاپهاخودنماییمیکند
و بسیار در دسترس است ،در حالی که قلیان بسیار
بیشتر از سیگار ،سالمت زنان را تهدید میکند .در
سالهای اخیر عرضه قلیان از راههای معمول خارج
شده و در فضای مجازی با تبلیغات فریبنده قلیان با
طعمهایمختلفوبستهبندیهایمتنوعدر ۲4ساعت
شبانهروزعرضهمیشودواینمسالهبسیارنگرانکننده
است .دکتر محمد رضا مسجدی ،رئیس شبکه ملی
پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر این جمالت را در

نشست خبری نخستین همایش شبکه ملی پیشگیری
از بیماریهای غیرواگیر بیان کرد و گفت:
«نتایج یک مطالعه در مراکز ترک اعتیاد زاهدان نشان
میدهد  90درصد معتادان ،اعتیادشان را با سیگار و
قلیان آغاز کردند ،این درحالی است که ما در کشور
 ۲میلیون و  700هزار معتاد داریم که در سن جوانی و
میانسالی هستند ».دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات
با گالیه از تخصیص ارز مبادلهای به سیگار تاکید کرد:
«در حال حاضر در کشور مشکالت ارزی داریم و
برای مایحتاج مردم باید ارز مبادلهای در نظر بگیریم،
چطور میشود برای سیگار و توتون ارز مبادلهای
تخصیص مییابد؟ از حاکمیت باید مطالبه کنیم که
این کار را نکند».

با کنترل مصرف سیگار و قلیان ،یکسوم
سرطانها کاهش مییابد

رئیس شبکه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
اضافه کرد« :در حال حاضر قیمت سیگار گرانتر
شده ولی مالیات آن افزایشی نیافته و سودش در جیب
واردکنندگان ،تولیدکنندگان و واسطهگران میرود ،در
حالی که دولت میتواند با افزایش مالیات سیگار،
برای تجهیز امکانات ورزشی و رفاهی هزینه کند».
به گفته دکتر مسجدی ،اگر دولت به درستی از سیگار
مالیات بگیرد ،رقمی معادل  ۲0هزار میلیارد تومان در
سالجمعمیشودکهمیتوانآنرابهآموزشوپرورش
و ورزش کشور تزریق کرد .وی در ادامه به ارتباط
بیماریهای غیرواگیر و مصرف دخانیات در کشور
نیز اشاره کرد 350« :تا  360هزار مورد مرگ ساالنه در
کشور اتفاق میافتد که  80درصد علت آن بیماریهای
غیرواگیر است .سرطان نیز جزو بیماریهای غیرواگیر
است که در کشور رو به افزایش است ،به طوری که
 365هزار بیمار مبتال به سرطان داریم و هر سال 115
تا  1۲0هزار بیمار جدید مبتال به سرطان شناسایی

که یک سازمان مردمنـــــهاد حـامی بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی
است ،در حال برگزاری است .الزم به ذکر است موسسه خیریه «مهتا»
فعالیت خود را از سال  93و با هدف کمک به جمعیت  10هزار نفری
ثبتشده بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی آغاز کرده است.گفتنی است،
آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار آبرنگ روز جمعه  ۲7دیماه  1397از
ساعت  16تـــا  ۲0بوده و عالقهمندان میتوانند از تاریخ  ۲8دیماه
لغایـت  4بهمنماه  1397از ســــاعت  10تا  ۲0برای بازدید به
نشانی تهران ،انتهای خیابان پاسداران ،مقابل پارک نیاوران ،فرهنگسرای
نیاوران مراجعه کنند.

میشود ».بر اساس مطالعات انجامشده اگر مصرف
سیگاروقلیانرادرکشورکنترلکنیم،یکسومسرطانها
را میتوان کاهش داد ،این درحالی است که هزینه
داروهای سرطان بیش از  4هزار میلیارد تومان در سال
است و با گسترش مصرف قلیان در خانهها نمیدانیم
وضع ابتال به سرطان در دانشآموزان ،دانشجویان و
دختران جوان چگونه خواهد بود!»

پرداخت هزینههای آن را داشته باشند .در کشورهای
پیشرفته امکانات ورزشی رایگان است ،در کشور ما
نیز شرایط باید به گونهای باشد که جوانان به سالنهای
ورزشی بیایند ،بعد استعدادهای ورزشی آنها شکوفا
شده و به سرمایه ملی تبدیل میشود و برای کشور
افتخار است ولی گسترش قلیان و سیگار چه افتخاری
برای کشور دارد؟!»

دختران جوان قلیان را برای تفریح و
تخلیه انرژی استفاده میکنند

با ورود زنان به مسابقات ورزشی ،تعداد
مدالهای طال افزایش یافت

قانون جامع مبارزه با دخانیات با  6بند در سال  85در
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و عالوه بر
آنایران،یکیازکشورهاییاستکهمعاهدهبینالمللی
مبارزه با دخانیات را امضا کرده است .کشورهایی که
جزو این معاهده بینالمللی هستند موظفاند در زمینه
مبارزه با قاچاق مواد دخانی ،افزایش مالیات بر سیگار،
نصب تصاویر هشداردهنده روی پاکتهای سیگار،
ممنوعیتتبلیغدررسانههایملیواحداثکلینیکهای
ترک سیگار اقدام کنند اما این قانون همیشه نصف و
نیمه اجرا شد و انگار هیچ گاه جدی گرفته نشد .دکتر
محمد رضا معدنی ،دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات
مجلس و در گفتوگو با «سالمت» در مورد افزایش
مصرفدخانیاتباوجودقوانینسفتوسختتوضیح
داد« :متاسفانه بعد از یک دهه از تصویب قانون جامع
کنترل دخانیات ،کاهش مصرف دخانیات را نداریم،
علت این است که هر ساله شرکتهای تولیدکننده
مواد دخانی به مجلس میآیند و ترفندهایی را به کار
میبرند تا مالیات بر مواد دخانی افزایش پیدا نکند .از
سوی دیگر ،دکههای روزنامهفروشی سیگار و قلیان
را میفروشند و هر نهاد که مسوول کنترل این قضیه
است ،به نحوی از زیر آن در میروند .عالوه بر آن،
در رسانه ملی در فیلمها و سریالها ،هنرپیشههای
مشهور سیگار و قلیان میکشند ،در حالی که الگوی
جوانان هستند .همچنین مغازههایی هم هستند که
بدون مجوز ،قلیان را دم منزل تحویل میدهند .در
واقع صحبت مدیر عامل جمعیت بدون دخانیات این
است که چون نوجوان و جوان امروز تفریحی برای
تخلیه هیجاناتش ندارد ،با وجود در دسترس بودن
قلیان وسیگار ،قاعدتا به سمت قلیان و سیگار میرود».
وی با اشاره به اینکه در مورد مصرف سیگار تفاوت
فاحشی بین زنان و مردان وجود دارد ،گفت« :در
مورد قلیان آمار مصرف بین خانمها و آقایان بسیار به
هم نزدیک است ،به گونهای که  7/۲1درصد مردان و
۲1/۲درصدخانمهاقلیانمصرفمیکنندونشاندهنده
این است که عملکرد خوبی برای مبارزه با دخانیات
در کشور نداشتیم ».دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات
مجلس ،با بیان اینکه قهوهخانهداران استدالل میکنند
که باعث اشتغالزایی  ۲هزار نفر شدهاند ،تاکید کرد:
«تا زمانی که قانون داریم ولی آن را اجرا نکنیم ،آمار
مصرفکنندگانمواددخانیبیندخترانوپسرانایرانی
افزایشمییابدچونجوانامروزیدنبالتفریحیاست
که انرژی را تخلیه کند .با این وضعیت اقتصادی کجا
برود! وقتی دکهها به راحتی قلیان عرضه میکنند و در
برخی سریالهای پرطرفدار قلیان و سیگار میکشند،
ما بگوییم قلیان بیماریزاست ،در ذهن جوانان تضاد
ایجاد میشود ».مدیر عامل جمعیت بدون دخانیات
باز هم تاکید کرد که جوانان ،بهویژه دختران جوان
برای دور هم بودن و تفریح قلیان میکشند و افزود:
«مراکز تفریحی باید به گونهای باشد که جوانان توان

مصرف دخانیات در سال  85بنابر اعالم شرکت
دخانیات  50میلیارد نخ در سال بوده ،در حالی که
اکنون بالغ بر  60میلیارد نخ مصرف سالیانه سیگار
است .مدیر عامل جمعیت مبارزه با دخانیات اعتقاد
دارد ،این آمار به این معناست که ما در زمینه مبارزه
با دخانیات به هر شکل موفق عمل نکردیم« :یک
زمان خانمها اجازه ورود در مسابقات ورزشی را
نداشتند ولی از زمانی که خانمها ورود کردند در
مسابقات ورزشی تعداد مدالهای طالی ما افزایش
یافت .همین خانمها بودند که در عرصههای مختلف
علمی و ورزشی افتخارآفرینی کردند .بنابراین برای
اینکه بتوانیم مصرف دخانیات ،بهویژه قلیان را بین
دخترانجوانمانکمکنیم،بایدعرصهرابرایشکوفایی
استعدادهای جوانان فراهم کنیم».

قلیان با بدن زنان چه میکند؟

همه میدانیم که دخانیات ماده سالمتمحوری نیست
و این قضیه بیشتر در مورد سیگار برایمان تبدیل به
باور شده تا قلیان .به همین دلیل مصرف قلیان برای
دخترانوزنانایرانیقبحسیگارراندارد.نکتهقابلتوجه
این است که تاثیرات قلیان برای سالمت زنان بیشتر
از مردان است .دکتر نسیم سنجری ،دبیر و نایبرئیس
انجمن علمی متخصصان زنان و مامایی ایران در
گفتوگو با «سالمت» درمورد تاثیر قلیان برسالمت
زنان توضیح داد« :مصرف قلیان زمینهساز بیماریهای
گوارشی ،تنفسی ،قلبی -عروقی و مشکالت دوران
بارداری است .همچنین مصرف قلیان همه عوارض
سیگار را دارد و هر  1ساعت مصرف قلیان معادل 5
بسته سیگار دود وارد بدن میکند .ضمن اینکه قلیان
عوارض منحصر به خود را نیز دارد ».به گفته وی،
مصرف قلیان در زنان باعث کاهش قابلیت بارداری
میشود و در مردان تحرک و عمر اسپرم را کاهش
میدهد .از سوی دیگر ،در قلیان فلزات سنگینی مثل
آرسنیک ،کروم ،سرب و کبالت وجود دارد که همه
این مواد وارد بدن میشود .این متخصص زنان اختالل
در جذب کلسیم را از دیگر عوارض قلیان بر خانمها
ذکر کرد« :قلیان باعث اختالل در جذب کلسیم و
ساخت استخوان و درنتیجه تسریع پوکی استخوان
میشود .همچنین در دوران بارداری مصرف قلیان با
افزایش احتمال سقط و وزن پایین نوزاد همراه است».
به گفته دکتر سنجری ،مصرف قلیان ،اختالالت
هورمونهایجنسیایجادمیکندوبایائسگیزودرس
مرتبط است .نکته دیگری که نایبرئیس انجمن
متخصصان زنان به آن اشاره کرد ،مصرف قلیان با
بوهاوطعمهایمختلفاست«:استفادهازموادآروماتیک
برای بودار کردن تنباکو ،میتواند زمینهساز سرطان
باشد .ایجاد چینوچروک در پوست و کاهش وزن
از عوارض دیگر استعمال دخانیات ،بهویژه قلیان برای
خانمهاست».

مصرف یک نوع داروی فشارخون منجر به سرطان میشود؟
اعالماخباریمبنیبرسرطانزابودندارویفشارخون،
موضوع تازهای نیست و تقریبا اوایل تابستان ،این
خبر بسیار داغ شد .داروی «والسارتان» که برای
کنترل فشارخون و کمک به پیشگیری از نارسایی
قلبی تجویز میشود به دلیل دارا بودن یک نوع ماده
شیمیایی خطرزا و تاثیر احتمالی این ماده در بروز
بیماری سرطان از  ۲۲کشور جمعآوری شد .در
همان زمان مسووالن سازمان غذا و دارو در کشورمان
اعالم کردند این دارو در کشور ما مشکلی ندارد و
در مواردی مواد اولیه آن مشکل داشت و جمعآوری
شد .این درحالی است که این دارو در کشور ما
جزو داروهای پرمصرف است و به دلیل آنکه بیش
از  10میلیون نفر از مردم کشورمان مبتال به فشارخون
هستند ،این نگرانی وجود دارد که برخی بیماران از
ترس بیماریزا بودن داروی فشارخون از مصرف
آنبپرهیزندومهمترآنکهآیاهمهداروهایفشارخونی
که طبق اعالم سازمانهای بینالمللی احتمال
سرطانزاییآنهاوجوددارد،ازداروخانههاجمعآوری

شدهاند؟ چند روز پیش مدیر کل داروی سازمان
غذا و دارو در گفتوگو با ایرنا در مورد سالمت
داروی لوزارتان گفته بود« :فقط در صورت مصرف
 10سال از دوز  360میلیگرم لوزارتان با ماده اولیه
مشخصی ،ممکن است منجر به سرطان شود ،اما
در حال حاضر داروهای لوزارتان موجود در بازار
مشکلی ندارند ».وی افزود« :در این رابطه سازمان
غذا و داروی آمریکا اطالعیهای صادر و اعالم کرده
که ماده اولیه این دارو که از یک یا دو منبع تهیه
شده ،در صورت مصرف  10سال با دوز 360
میلیگرم ،احتمال ابتال به سرطان را به دنبال دارد».
دکتر محمد عبدهزاده توضیح داد« :به همین علت
سری ساخت مربوط به همه نمونهها را به آزمایشگاه
فرستادیموفقطمحصولیککارخانهمشکلداشت
که جمعآوری شده و لوزارتانهای موجود در
داروخانههای کشور مشکلی ندارند ».برای اینکه
نگرانیها در مورد داروی لوزارتان و والسارتان برای
مصرفکنندگان برطرف شود ،جزییات بیشتر را از

دکترطلعتقانع،داروسازوعضوهیاتعلمیسازمان
غذا و دارو پیگیری کردیم .وی در این زمینه به
«سالمت» گفت« :شرکتهای تامینکننده مواد اولیه
یا شرکتهایی که محصول نهایی را تولید میکنند،
اگر متوجه یک اشکال در محصولشان شوند که این
اشکال میتواند در بستهبندی و مواد اولیه و ...باشد،
محصول را به اصطالح ریکال(جمعآوری) اعالم
میکنند و به مردم هم اطالعرسانی میشود که این
محصول را با این تاریخ تولید مصرف نکنند .در
مورددارویلوزارتانووارلسارتانشرکتتولیدکننده
ماده اولیه متوجه ناخالصی به مقدار کم در محصولش
شده و به همه اعالم کرده محصولی که در این تاریخ
تولید شده ،ممکن است بیماریزا و سرطانزا باشد.
بنابراین از این محصول استفاده نکنید ».به گفته
مدیر سابق مرکز پاسخگویی و اطالعات دارویی
 ،1490تمام کارخانههایی که از این ماده اولیه استفاده
کرده بودند که به طور وسیع شامل تولیدکنندگان
در آمریکا و اروپا و حتی کشور ما هم بود ،موظف

بودند این موضوع را به اطالع همه برسانند و داروها
را جمع کنند .دکتر قانع با بیان اینکه ،این یک روند
قانونی برای داروهای مشکلدار است ،تاکید کرد:
«تولیدکنندگان در کشور ما ممکن است از 10
کارخانه ماده اولیه دارو تهیه کنند و همه آن مواد
اولیه مشکلدار نبودند و فقط یک کارخانه مشکل
داشتهاست».ویتوضیحداد«:شمارهتولیدمحصول
به همین منظور است که اگر محصول مشکل داشته
باشد ،جمع شود و تولیدکننده میتواند ماه بعد با
یک ماده اولیه دیگر دارو را تولید کند ».عضو هیات
علمی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ماده اولیه
مشکلدار از کشور چین وارد شده بود ،افزود« :ما
هیچ دارویی که در چین به تولید نهایی رسیده باشد،
وارد نمیکنیم ،ولی مواد اولیه دارو از چین به همه
کشورهای دنیا صادر میشود و شرکتهای بزرگی
مثلنوارتیسهمازچینمادهاولیهشانرامیخریدند
و با مشاهده مشکلدار بودن ،همان محصولشان را
جمع کردند».

سالمت در جهان

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

کودکهمسریهنوزازبیننرفته

انگلستان

در حال حاضر ساالنه  12میلیون دختر زیر  1۸سال در جهان ازدواج میکنند .در انگلستان ،ولز و ایرلند شمالی
نوجوانان میتوانند از  1۶سالگی با دریافت رضایت والدین خود ازدواج کنند .در اسکاتلند ازدواج دختران و
پسران زیر  1۸سال به مجوز پدر و مادر هم نیاز ندارد ،در حالی که نیمی از ایالتهای آمریکا هنوز قانونی برای
کف سن ازدواج تصویب نکردهاند ،آمار یک موسسه فعال در زمینه حقوق کودکان نشان میدهد در حد فاصل
سالهای  2000تا  2010میالدی حدود  24۸هزار کودک و نوجوان زیر  1۸سال در این کشور ازدواج کردهاند.
فعاالن کارزار توقف ازدواج کودکان معتقدند ازدواج از سنین پایین با تشدید پدیدههایی مانند ترک تحصیل و طالق
موجب وارد آمدن آسیب روانی به کودکان میشود.سازمان ملل متحد هم ازدواج کودکان را نقض مسلم حقوق
بشر اعالم کرده است.
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انگلستان

منبع:یورونیوز

هزاران زن بریتانیایی دچار مرگ زودهنگام میشوند زیرا شیوه خوردن ،نوشیدن الکل و سیگار کشیدن آنها مانند
مردان است .این سبک زندگی همچنین باعث افزایش ابتالی زنان به بیماریهایی مانند دیابت ،بیماریهای قلبی و
سرطان میشود.بر اساس تحقیق کالج سلطنتی لندن ،بریتانیا میان کشورهای غربی رتبه چهارم را در موضوع مرگ
زودهنگام زنان دارد و احتمال اینکه یک زن  30ساله بریتانیایی در  ۷0سالگی به دلیل بیماریهای ناشی از سیگار
کشیدن ،مصرف نوشیدنیهای الکلی یا چاقی فوت کند 9 ،درصد بیش از زنان در دیگر کشورهای غربی است.
فقط کشورهای آمریکا ،هلند و دانمارک وضعیتی بدتر از بریتانیا دارند.سرطان ریه از جمله بیماریهایی است که
بهطور قابلتوجهی میان زنان این کشور افزایش یافته ،بهویژه آنکه زنان بریتانیایی از دهههای  ۶0و  ۷0میالدی سیگار
کشیدن را آغاز کردهاند.
منبع:یورونیوز

ثبت سوابق بیماران در پایگاه اطالعاتی

آمریکا

اطالعاتیکپارچهپزشکی،راهیکهسختپیمودهمیشود

در ایاالت متحده ،چارچوب واحدی برای تشخیص
و درمان سرطان که همه درمانگران و بیمارستانها
مرجان
یشایایی
از آن استفاده کنند و انگیزهای برای انتقال مستندات
مربوط به این حوزه از جایی به جای دیگر ،وجود
ندارد .آشفتگی در سوابق و اسناد پزشکی دست و پای تحقیقات را
میبندد و سد راه تالش برای درمان بهتر بیماران میشود.
به گفته دکتر ند شارپلس ،مدیر موسسه ملی سرطان آمریکا ،اطالعات در
تله گیر کردهاند و بیش از آنکه فکرش را کنید ،مشکلی بزرگ هستند.
موسسه ملی سرطان میلیونها دالر برای تعیین ترتیب ژنتیکی تومورهای
سرطانی بیماران هزینه کرده و پژوهشگران هزاران ژن را کشف کردهاند
که به نظر میرسد در رشد غدههای سرطانی دخیل هستند ،اما تا زمانی
که سوابق پزشکی بیماران به دادههای ژنتیکی گره خورده ،نمیتوان به
این سوالهای حیاتی پاسخ داد؛ چه دارویی برای آنها تجویز شده؟ آیا
درمان موثر بوده و آنها زنده ماندهاند؟ کجا درمان شدهاند؟
دولت فدرال در زمان اوباما دستور داد سوابق الکترونیکی بیماران در
شبکهای الکترونیکی به شکلی واحد و استاندارد گردآوری و ثبت شود،
اما به گفته کارشناسان ،سطح این اطالعات و جزییات دادههای بالینی
برای پاسخگویی به پرسشهای علمی موردنظر دانشمندان کافی نیست.
برخی بنگاههای درمانی خصوصی در پی حل این مشکل برآمدهاند.
موسسه سالمت فالتیرون به تازگی توانسته 2/2میلیون سابقه بیماران مبتال
به سرطان را جمعآوری کند و بعد از دستهبندی در اختیار پژوهشگران
بگذارد ،البته فالتیرون مجبور است برای ادامه این کار  900پرستار و
کارشناس ثبت تومور و کارشناس برنامهنویسی اطالعات استخدام کند
تا بتواند سوابق گردآوریشده را به صورت قابلاستفاده دربیاورد .رئیس
این شبکه میگوید« :دستکم نزدیک 50درصد از اطالعات اطالعاتی
که توانستهایم جمع کنیم ،دادههای ساختارنیافته است .برخی فایلها
پیدیاف هستند که نمیتوانیم محتوایشان را تغییر دهیم ،ممکن است
پزشکی یادداشت دستی یا تایپی کنار اطالعات بیمارش گذاشته باشد.
این یادداشتها روایتی هستند که نمیتوانند در حکم اطالعات پزشکی
در جداول علمی پزشکی گنجنانده شوند .مشکل دیگر آنکه احتمال
دارد اطالعات موسسه فالتیرون بهسهولت در دسترس پژوهشگران
قرار نگیرند ،اما اگر بتوان با هزینه معقولی مشکالت گفتهشده را حل
کرد ،کارشناسانی مایل به خرید و استفاده از این اطالعات هستند».
برخی کارشناسان سالهاست موضوع گردآوری اطالعات پزشکی از

مراکز مختلف ،سازمان دادن و دستهبندی و به اشتراک گذاشتن آنها
کار میکنند ،اما هنوز حجم اطالعاتی که بتوانند بهواقع مفید واقع
شوند ،کم است.
دکتر وگل ،یکی از این کارشناسان ،داستان انگیزه خود برای شروع جمع
کردن اطالعات را اینطور تعریف میکند که بیماری داشته با سرطان
پیشرفته تیروئید که همه انتظار داشتند زندگیاش ظرف چند ماه به پایان
برسد .در اوج ناامیدی ،پزشکان دارویی برایش تجویز کردند که امیدی
به اثرگذاری آن نداشتند .در کمال تعجب دارو جواب گرفت ،تومور
سرطانی از بین رفت و بیمار زنده ماند .چرا؟ چون تومور طوری جهش
ژنتیکی پیدا کرد که نتوانست دربرابر دارو مقاومت کند .همین موضوع
دکتر وگل را به فکر فروبرد که چه خوب میشد اگر پزشکان به پایگاه
اطالعاتیای دسترسی داشته باشند که سوابق این بیماران خوششانس،
نوع تومورهایشان و نوع جهش ژنتیکی تومور که احتمال موفقیت درمان
را پیشبینیپذیر میکند ،در آن ثبت شده باشد و چه بهتر که عالوه بر
اطالعات استاندارد ،اطالعات درمانهای غیراستانداردی هم که جان
بیمار را نجات داده نیز در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.
برای انجام تحقیقات بهتر ،پژوهشگران به یک پایگاه اطالعاتی بزرگ
نیاز دارند که اطالعات بالینی و ژنتیکی و تجویزهای بیماران را کنار
هم از مراکز مختلف گردآوری کرده باشد .عالوه بر اینها ،اثری از
روایتهای شخصی پزشکان که نقشی حیاتی دارند ،در مرکز اطالعات
رسمی دیده نمیشود .اطالعات جامع بینام بیماران نیاز مراجعه موردی
به هر بیمار را کاهش میدهد.
دکتر وگل کار ایجاد پایگاه اطالعاتی را با دادههای بیماران مبتال به سرطان
پیشرفته پستان در سال  2015میالدی آغاز کرد .حدود 155هزار بیمار
مبتال به این نوع سرطان در آمریکا وجود دارد .او برای دست یافتن به
اطالعات بیماران از شبکههای اجتماعی ،میزگردهای آنالین و گروههای
حمایتی استفاده کرد .بیماران تشویق شدند به این حرکت کمک کنند و
گروههای حمایتی به میدان آمدند .باالخره این طرح توانست اطالعات
 4هزار و  400بیمار مبتال را جمعآوری کند.
به گفته دکتر وگل ،جمعآوری مشخص کردن ترتیب ژنتیکی تومورهای
سرطانی و سلولهای سالم بخش آسان کار بود ،اما گردآوری سوابق
پزشکی برای خودش داستانی شد .اطالعات این بخش در شکلهای
متفاوت ثبت شده بود و در این میان برخی اطالعات مهم از قلم افتاده
بودند .این شکلهای مختلف اطالعات کابوس تیم کارشناسی شد؛ برخی
به صورت فکس و بعضی دیگر به شکل ایمیل ارسال میشدند .حتی

گسترشواکسیناسیونبرای
درچالههزینههاوزمان
طی  2دهه گذشته تقریبا هر سال شاهد برآمدن
یا همهگیری بیماری عفونی جدیدی بودهایم
که تهدیدی برای سالمت انسان هستند .در
میانه همهگیری آنفلوانزای خوکی و مرغی و
نوع  H1N1آنفلوانزا ،ویروس ابوال ،نشانگان
فوقحاد تنفسی ،نشانگان تنفسی خاورمیانه
و ویروس سیکا هم اینجا و آنجا خود را
نشان دادند و زمانی که کشورهای پیشرفته
بر این بیماریها تمرکز داشتند ،از شدت و
حدت بیماریهای ویروسی لسا ،نیپا و تب
خونریزیدهنده کریمه کنگو و کاسته نشد و
بیماریهای نوظهوری مانند تبهای حاد و
ویروس نشانگان ترومبوسیتوپنیا در مناطقی
محدود همچنان شیوع داشت.
وقتی اولین بار در سال  2014میالدی ویروس
ابوال در پایتختهای کشورهای گینه ،لیبریا
و سیرالئون در غرب آفریقا کشف شد ،جهان
نگران انتقال و گسترش جهانی بیماری به
وسیله مسافران آلوده و کارکنان سالمتی
شد که به دلیل حضور در منطقه ویروس
را با خود این طرف و آن طرف میبردند.
در سال  2015میالدی ،همزمان با شیوع
نشانگان تنفسی خاورمیانه در کره جنوبی،
شیوع ابوال که یادآور همهگیری نشانگان
فوقحاد تنفسی در سال  2002میالدی
در هنگکنگ و تورنتو بود ،نگرانیها را
افزایش داد و زیکا که تا پیش از آن یک
عفونت خودمحدودکننده شناخته میشد ،با
نابهنجاریهای جنینی پیوند خورد.
شیوع هر یک از بیماریهای ویروسی که
نام بردیم ،نشان داد جهان برای گسترش
واکسیناسیون دچار چه خالءهای گسترده
و عظیمی است .اول اینکه تحقیقات واکسن

واکنشی هستند؛ یعنی تا وقتی همهگیری
روی ندهد ،دانشمندان دنبال بهتر کردن
واکسن آن بیماری خاص نیستند ،مثال با
وجود گذشت بیش از  3دهه از تحقیقات
واکسن ابوال ،تحقیقات انسانی مربوط به
آن به دو نمونه اوایل قرن  21محدود مانده
است .دوم ،بررسی روی واکسنها در طول
همهگیری و درجریان باال گرفتن همهگیری
بیماری اتفاق افتاده است .سوم ،بودجهها
و حمایتهای مالی که در زمان افزایش
همهگیری بیماری روانه تحقیقات مربوط
به واکسنهای مربوط میشوند ،با فروکش
کردن همهگیری و پایین آمدن خطر ،کاهش
پیدا میکنند .مجموعه این عوامل ،باعث
میشوند به فکر ایجاد رویکرد هماهنگ و
یکپارچه برای بهبود و گسترش واکسیناسیون
برای عوامل بیماریزایی بیفتیم که گاه و بیگاه
در گوشه و کنار جهان سبب همهگیریهای
خطرناک و کشنده میشوند.

بر همین اساس ،سازمان جهانی بهداشت
متوجه نیاز هماهنگ کردن اقدامات متقابل و
مشاورهها برای بهبود طرح اولیه بیماریهای
عفونیبا قابلیتهمهگیری شد .ازطرف دیگر،
نهادهایی مانند بنیاد بیل و ملیندا گیتس یا
بنیاد تراست یا تحقیقات پیشرفته بیومدیکال
که همواره حامیان مهم طرحهای منتخب
سالمت و درمان بودهاند ،اهدافی بیشتر از
تحقیقات واکسیناسیون را در دستور کار
خود دارند.
آنچه سد راه گسترش برنامه واکسیناسیون
برای بیماریهای عفونی نگرانکننده شده،
هزینه هنگفت و زمان به دست آوردن واکسن
موثر است .آیا راهی هست تا ضمن افزایش
احتمال موفقیت واکسن بتوان زمان و هزینه
آن را کاهش داد؟ طرحهایی وجود دارند،
اما دانشمندان هنوز راهحل عملی و سریع
برای حل این مشکل پیدا نکردهاند.
منبع :النست

وقتی بیماران حاضر بودند سوابق پزشکی خود را دراختیار بگذارند،
راه درستی برای گرفتن این اطالعات پیدا نمیکردیم .دهها کارشناس
و پزشک به صورت تماموقت و پارهوقت سرگرم سامان دادن این
طرح شدند .گاهی الزم میشد برای یک سابقه پزشکی ساعتها وقت
صرف شود .یکی از این افراد میگوید ،وقتی بیماری آمادگی خود
را برای همکاری اعالم میکرد باید به پرسشهایی پاسخ میداد؛ کجا
درمان شده؟ تکهبرداری بافت سرطانی کجا انجام شده؟ اسکنها و
اقدامات پزشکی کجا انجام شده؟ روند پیشرفت گاهی ناامیدکننده بود.
شمارههای فکس معتبر نبودند ،فکسها برای اطالعات یک بیمار در

حجم  100تا  200صفحه ارسال میشدند و بار بسیاری بر دوش تیم
سازماندهنده اطالعات میگذاشتند .برخی مراکز امضاهای الکترونیکی
بیماران اجازه دستیابی به اطالعات پزشکی را نداشتند و گاهی مواقع
مراکز تقاضاها را نادیده میگرفتند .درپایان تنها نیمی از اطالعات مورد
نیاز گردآوری شد.
درنهایت باید گفت ،این طرحها هرچند مفید و اغواکننده به نظر بیایند،
موانع عملی آنقدر پیچیده و زیادند که هنوز راه خوبی برای آنها پیدا
نشده است.
منبع :نیویورکتایمز

جیمزواتسونبرندهجایزهنوبل
عناوینافتخاریخودراازدستداده
دراو که از پیشتازان شناخت دیانای است در برنامهای
تلویزیونی به این دیدگاه اشاره کرد که ژنها مسوول اختالف
میانگین تست هوش میان سیاهپوستها و سفیدپوستها
هستند.
آزمایشگاه کلد اسپرینگهاربر که واتسون زمانی رئیس آن
بود گفت که اظهارات این دانشمند  90ساله «استوار بر
شواهد نیست و بیخردانه است».
دکتر واتسون در سال  200۷میالدی هم ادعاهای مشابهی
را مطرح و سپس عذرخواهی کرده بود.
او یکی از  3برنده جایزه نوبل سال  - 19۶2کنار فرانسیس
کریک و موریس ویلکینز  -به دلیل کشف ساختمان مارپیچی
دوگانه دیانای بود .گفته میشود این جایزه یکی از مهمترین
جوایز نوبل پزشکی است .این کشف انقالبی در علم پزشکی
پدید آورد و از آن زمان انسان قادر شد ،ماده مولکولی را
که مسوول به ارث رسیدن صفات بدنی یا روانی هست را
بشناسد .پس از آن در زمان کوتاهتر از  ۷0سال ،این علم تا
جایی پیشرفت کرده که دانشمندان توانستهاند تمام ژنهای
افراد را شناسایی کنند.
گذشته از شناخت ،کشف ساختمان مارپیچی دیانای اولین
سنگبنایی است که امروز به نام مهندسی ژنتیک خوانده
میشود و ادعا میکند با دستکاری فرمول ژنتیکی موجودات
زنده قادر است در آینده نزدیک ،موجودات را آنطور که
خود میخواهد طراحی و خلق کند.
دکتر واتسون در سال  2014میالدی مدال طالی نوبل خود
را فروخت چون گفت جامعه علمی او را به دلیل اظهاراتش
درباره نژاد طرد کرده است.
او هماکنون بعد از تصادف اتومبیل درحال بهبود در یک
آسایشگاه است و گفته میشود از محیط اطرافش آگاهی
زیادی ندارد.
این برنده نوبل پزشکی در سال  200۷میالدی به روزنامه
تایمز گفته بود« :اساسا به آینده آفریقا خوشبین نیستم
چون همه سیاستهای اجتماعی ما بر این واقعیت استوار
است که هوش آنها مثل ماست ،درحالی که همه تستها

میگوید واقعا چنین نیست».
او افزود بود« :امیدوارم همه انسانها برابر باشند اما کسانی که
مجبورند با کارمندان سیاهپوست کار کنند میدانند اینطور
نیست».بعد از آن اظهارات دکتر واتسون عنوان ریاست
آزمایشگاه کلد اسپرینگهاربر را از دست داد و از تمام
مسوولیتهای اداریاش کنار گذاشته شد .او نامهای در
عذرخواهی نوشت و عناوین افتخاری خود را حفظ کرد اما
آزمایشگاه کلد اسپرینگهاربر گفت که پس از اظهارات تازه
عناوین افتخاریاش مثل «ریاست افتخاری» را از او میگیرد.
واتسون در برنامهای تحت عنوان «رمزگشایی از واتسون»
که از شبکه عمومی پی بیاس آمریکا پخش شد گفته که
نظراتش تغییری نکرده است.
دکتر واتسون در سال  19۶۸میالدی مدیر این آزمایشگاه
شد و در سال  1994میالدی به ریاست آن رسید .او یک
دهه بعد رئیس آزمایشگاه شد.
روفوس واتسون ،پسر او در گفتوگویی با آسوشیتدپرس
گفته که اظهارات پدرش ممکن است تصویر یک انسان
متعصب و اهل تبعیض از او به نمایش بگذارد اما این
حقیقت ندارد.
منبع :رویترز
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«سالمت»تاثیرحضوردوچرخههاینارنجیرنگرادرتهرانبررسیمیکند

درآرزویتهرانی«بیدود»
دوچرخه شاید یکی از
ریحانه
فرشتههای نجات روزهای
تهرانی
خاکستری تهران باشد.
گذشته از این ،با ترویج
دوچرخهسواری میتوان با
یک تیر چند نشان را هدف قرار داد؛ یعنی هم
میتوان جزیره گرمایی را در شهرها مهار کرد،
هم مصرف سوختهای فسیلی را کاهش داد.
کنار همه اینها سالمت شهروندان هم تضمین
میشود .عالوه بر این اگر دوچرخهسواری
جایگزین استفاده از خودرو تنها در درصد
کمی از جامعه هم شود ،قطعا در آلودگی هوا
هم موثر خواهد بود .چهره تهران با
دوچرخهسواران زیاد آشنا نیست ،اما بیشتر از
 1ماه است که این شهر بزرگ و پردود میزبان
دوچرخههای اشتراکی بیدود شدهاست .بیدود
یک سرویس اشتراکگذاری دوچرخه است
که به کاربر خود این امکان را میدهد که از
دوچرخه با ترکیب نوآوری و فناوری تازه
معرفیشدهاینترنتاشیاءاستفادهکندوسفرهای
شهری خود را با سهولت انجام دهد .بیدود
از اینترنت اشیاء استفاده میکند و اولین دوچرخه
اشتراکی در ایران است .معاون حملونقل و
ترافیک شهرداری تهران درباره این دوچرخهها
گفته« :این یک حلقه از زنجیره تالشهایی
است که شروع شده تا زمین و هوای تهران
قابلتحملتر شود ».این دوچرخهها را شرکت
پاک چرخ ایرانیان در اختیار شهروندان قرار
میدهد .این شرکت با بررسی نیازهای جامعه
و رویکرد حرکت به سمت شهری هوشمند
فعالیت خود را در زمینه حملونقل پاک با
هدف کاهش آلودگی هوا ،کمک به محیط
زیست ،افزایش سالمت شهروندی و کاهش
ترافیک آغاز کرده و تالش در باال بردن سطح
فرهنگ و بهبود کیفیت زندگی در جامعه ایرانی
دارد .شعار این شرکت این است؛ با بیدود،
دنیا را جایی تصور کنید که به راحتی میتوانید
در سفرهای کوتاه شهری خود از دوچرخه
استفاده و در مقصد خود بیدود را پارک کنید.
به اعتقاد سازندگان بیدود ،دوچرخه حلقه
مفقوده ترافیک و آلودگی هوا در کالنشهرهای
ایران است .با استفاده از دوچرخه میتوان به
کاهش حجم ترافیک درونشهری که نتیجه آن
کاهش میزان مصرف سوخت و کاهش اتالف
وقت شهروندان است ،امیدوار شد .دوچرخه
نهتنها بر زندگی فردی اشخاص ،بلکه بر چرخه
اقتصاد و مدیریت سوخت نیز تاثیر بسیاری
دارد و کاهش بروز بیماریهای قلبی و تفسی
و پیشگیری از پوکی استخوان میشود.

سهم گمشده زنان در
دوچرخهسواریهای تهران

با توجه به مناقشاتی که درباره استفاده یا عدم
استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر پیش

از این وجود داشته و با مطرح شدن حضور
دوچرخههای بیدود در تهران این سوال پیش
میآید که زنان از این طرح چه سهمی دارند؟ بر
اساس تجربههای گذشته ،زنان حق استفاده از
دوچرخه را نداشتند و حاال سرویسی راهاندازی
شده که قرار است به آلودگی هوا و سالمت
شهروندان کمک کند اما آیا زنان هم در این روند
نقشی خواهند داشت؟ خوشبختانه زنان بسیاری
از ابتدای شروع بهکار بیدود از دوچرخههای
اشتراکی آن در سطح تهران استفاده میکنند و
تا به حال هم مشکلی با این مساله نداشتهاند.
محسن پورسیدآقایی به معاونت حملونقل
ترافیک شهرداری تهران دستور داده خانههای
دوچرخه به زنان و مردان دوچرخه بدهند،
آنچه پیشتر از زنان دریغ شده بود .البته
او از زنان خواسته تا وقتی از دوچرخه
شهرداری استفاده میکنند پوشش را در نظر
بگیرند تا این مساله به تعطیلی این پروژه
منجر نشود .با این حال استفاده زنان از این
سرویس را میتوان یکی از نکات مثبت در
این طرح دانست .مهسا ،یکی از طرفدارهای
پروپاقرص بیدود است که تقریبا هر روز از
این سرویس استفاده میکند .او درباره اینکه
آیا با مشکلی در این خصوص مواجه شده
یا نه ،به «سالمت»میگوید« :من تقریبا هر
روز از این دوچرخهها استفاده میکنم و تا به
حال با محدودیتی در این زمینه روبرو نشدم،
در ضمن طبق شرایط ثبتنام برای دوچرخه،
هیچ شرطی برای جنسیت در نظر گرفته نشده
و فقط شرط سنی دارد .این موضوع از نظر
من خیلی جالب و خوب است چون قبل
از این خانههای دوچرخه به زنان دوچرخه
نمیدادند».

دوچرخههای نارنجیرنگ تهران
کجا هستند؟

در حال حاضر بیدود در مناطق  2و 6پارکینگ
دارد که البته برخی از این پارکینگها هنوز
به دوچرخه مجهز نشدهاند .رضا که محل
کارش مرکز شهر است و از دوچرخههای
بیدود استفاده میکند ،میگوید« :هوشمند
بودن این دوچرخهها واقعا مزیت خوبی
برای خانههای دوچرخه است و مهمتر از
همه اینکه میتوانیم این دوچرخهها را هر
جایی از شهر رها کنیم اما جایگاههای زیادی
در شهر هست که هنوز بیدوچرخه هستند،
مثل تئاترشهر .پارکینگ تئاترشهر مطمئنا یکی
از پرمتقاضیترین جایگاهها خواهد بود اما
متاسفانه هنوز دوچرخهای در جایگاه وجود
ندارد ،مثال دیروز رفتم دوچرخه بگیرم ،اما
در ایستگاه بیدود چهارراه ولیعصر بساط
جگر برپا کرده بودند .دوچرخهای هم وجود
نداشت .عالوه بر این به نظرم بهتر بود به
یک روش کاله ایمنی هم با این دوچرخهها

ارائه میکردند چون درست است که فرهنگ
دوچرخهسواری باید اشاعه داده شود اما کنار
آن در شهر بزرگ و پرخطری مثل تهران
دوچرخهسواری بدون کاله ایمنی واقعا اشتباه
است اما در کل طرح خوبی است و امیدوارم
این طرح به شهرهای دیگر که نزدیک تهران
هستند و شلوغ ،هم برسد .برای مثال شهر
کرج به دلیل اختالف ارتفاع نسبتا کمتر آن در
مرکز شهر و گسترش عرضی این شهر بسیار
مستعد استفاده از این طرح است».

بیدود یک سرویس وابسته یا
خصوصی؟

سرویس اشتراک دوچرخه بیدود یک شرکت
خصوصی است که با انعقاد قرارداد با شهرداری
در حال حاضر در این زمینه فعالیت میکند،
بنابراین کاربران نباید توقع رایگان بودن این
خدمات و حتی قیمتهای بسیار کم از این
سرویس داشته باشند .این در حالی است
که به گفته مدیران این شرکت ،شهرداری
هیچ کمک مالی یا لجستیکی به بیدود نکرده
و در مقابل سهمی هم از بیدود ندارد اما

بسیاری از کاربران در فضای مجازی از این
قیمتها و ودیعه اولیه 200هزار تومانی بیدود
شکایت کرده و گفتهاند این مبلغ زیاد است.
آنها معتقدند اگر دغدغه فرهنگسازی وجود
دارد باید تمامی اقشار جامعه در نظر گرفته
شوند و پرداخت این مبلغ برای بسیاری از افراد
بهصرفه نیست و حتی بیشتر از سفر با وسایل
نقلیه عمومی است .مهسا که یک کاربر بیدود
است اما نظر دیگری دارد .او به «سالمت»
میگوید« :من خودم هم از اول فکر میکردم
هزینهاش زیاد است ،هم پول بدهی ،هم پا
بزنی ،ولی با یک حساب سرانگشتی به هر
حال متوجه میشوم هزینه خرید ،نگهداری،
نوسازی ،کامیون توزیع شبانه دوچرخه بین
پارکینگها و نیروهای مربوط ،مکان سرور
کامپیوترها و ....نهایتا درآمدزایی برای بیدود
ندارد ،البته اگر اسپانسر برایش پیدا شود بهتر
است که دیگر رکابزن پولی ندهد ولی تا آن
موقع مشارکت در یک کار خیر و فرهنگسازی
در زمینهای است که شهر ما تا بهحال از آن
محروم بوده و ضروری هم هست .مزیت دیگر
هم اینکه افراد با ورزش کردن به سالمت جسم

خودشان کمک میکنند .طرح عالی است .به
نظرم با این طرح میشود تهرانی زیباتر برای
نسل بعد درست کرد و راهی نیست جز اینکه
از خودمان شروع کنیم».

راه دشوار فرهنگسازی

اگر از سرقت دوچرخهها یا پارک کردن آنها
در پارکینگهای اختصاصی و عمومی بگذریم،
به اینجا میرسیم که به نظر شما چند درصد
از مردم تهران به سفرهای درونشهری با
دوچرخه حتی فکر میکنند؟ مطمئنا پاسخ عدد
کمی و حتی در حد صفر باشد .دوچرخه در
فرهنگ ترافیکی تهران و به طور کلی کشور
ما جایی ندارد و این مساله اصال برای حال و
هوای خاکستری و دودی تهران خوب نیست.
طرحهایی مثل سهشنبههای بدون خودرو تا چه
اندازه جدی گرفته میشوند و اصال مسیرهای
مناسب برای دوچرخهسواری چند درصد از
خیابانهای تهران را دربرگرفتهاست؟ به نظر
میرسد مدیریت شهری در تهران تابهحال سهم
ناچیزی را به دوچرخه و دوچرخهسواری
اختصاص داده و حاال طرح بیدود میتواند

ازتویگوشیدوچرخهپیداکن
برای استفاده از دوچرخههای بیدود باید از برنامه این دوچرخهها
استفاده کنید که اتفاقا کار کردن با این برنامه کار سختی هم
نیست ،حتی اگر یک کاربر حرفهای در زمینه تکنولوژی و
استفاده از آپها نیستید ،میتوانید به راحتی با این برنامه کار
کنید .بیدود برای همه سیستمعاملهای تلفنهمراه قابلاستفاده
است و دسترسی به دانلود برنامه در سایت بیدود وجود دارد.
حاال که برنامه را دانلود کردید باید در سیستم ثبتنام کنید.
بعد از ثبتنام از طریق  GPSنزدیکترین دوچرخه به شما
پیدا میشود و محل دقیق آن را روی نقشه نشان میدهد .حاال
شما باید بعد از رسیدن به دوچرخه برای باز کردن قفل آن کد
 QRروی قفل یا فرمان را اسکن کنید .بعد از اینکه سفرتان
تمام شد باید دوچرخه را جای مناسبی پارک کرده و به صورت
دستی آن را قفل کنید .موضوع جالب این دوچرخههای اشتراکی
این است که شما میتوانید هرجایی که خواستید آنها را رها
کنید و الزم نیست به پارکینگهای مخصوص بیدود مراجعه
کنید .عالوه بر همه این شرایط ثبتنام تنها زمانی موفقیتآمیز
خواهد بود که کاربر قوانین و مقررات بیدود را قبول کند .کاربر
برای ثبتنام در برنامه تایید میکند که ظرفیت انطباق با رفتار
شهروندی بر اساس قانون برای استفاده از خدمات بیدود را
دارد و همچنین باید باالی  1۳سال و کمتر از  ۷0سال داشته
و از لحاظ جسمی دارای قدرت بدنی مناسب باشد .کاربری
که دارای بیماریهایی مانند صرع ،بیماری قلبی ،فشار خون
باال ،ضعف بینایی ،اختالل در شنوایی و ناتوانی جسمی است
یا تحت شرایط غیرطبیعی ،استفاده از مواد مخدر و قرصهای
روانگردان ،اختالل روانی متناوب و ...است مجاز به ثبتنام و
استفاده از خدمات بیدود نیست .همچنین خانمهای باردار اجازه
استفاده از خدمات بیدود را ندارند .با توجه به اصل حسننیت،
مسوولیت عدم صحت اطالعات اعالمشده از سوی کاربر در
زمان ثبتنام برعهده کاربر است و بیدود هیچ مسوولیتی در
این زمینه ندارد.

در ضمن بعضی از این قوانین درباره مسدود شدن حساب
کاربری شماست .برای مثال اگر دوچرخههای بیدود را در
زیرزمین یا پارکینگهای عمومی ،حیاط شخصی ،پارکینگ
شخصی و داخل منزل پارک کنید ،حساب کاربری شما برای
همیشه مسدود خواهد شد .عالوه بر این فراموش کردن بستن
قفل دوچرخه نیز حساب شما را مسدود خواهد کرد .در ضمن
شما حق ندارید برای دوچرخههای بیدود که اشتراکی هستند،
قفل شخصی بگذارید .در این صورت هم باید با حساب کاربری
خودتان خداحافظی کنید .بعضی موارد هم امتیاز منفی برای
حساب کاربری شما به دنبال خواهد داشت و در مقابل با انجام
برخی کارها امتیاز مثبت دریافت میکنید .برای مثال اگر دوستان
خود را به این برنامه دعوت کنید یا توسط دوستانتان دعوت
شوید ،امتیاز مثبت دریافت خواهید کرد ،یا اگر احیانا توانستید
این دوچرخهها را در جایگاه مخصوص بیدود پارک کنید هم
از امتیاز مثبت برخوردار خواهید شد اما پارک کردن دوچرخه
در میدان ،اتوبان و خیابان برای شما امتیاز منفی در پی خواهد
داشت .حواستان به عالئم راهنمایی و رانندگی هم باشد چون
اگر پلیس دوچرخه را متوقف کند ،امتیاز منفی میگیرید .اگر
هرکدام از این موارد که تخطی از مقررات محسوب میشود را
مشاهده کردید حتما اطالعرسانی کنید یا حتی اگر دوچرخهای
خراب بود یا قفل نمیشد ،به بیدود اطالع بدهید چراکه در
این صورت هم امتیاز مثبت دریافت خواهید کرد.
دوچرخههای خوابیده در پارکینگ شخصی؛ مهمترین مشکل
استفاده از آپ بیدود
اجرای این سیستم امتیازدهی مطمئنا اگر در بستر یک نرمافزار
نبود ،بسیار سخت میشد اما با برنامه به صورت آنی میتوان
امتیازها را مشاهده و حتی سریعتر از روشهای سنتی به شکایتها
یا موارد خرابی رسیدگی کرد .مسلما کاربران نسبت به عملکرد
این برنامه انتقاداتی دارند .آرش یکی از کاربران نرمافزار بیدود

است که میگوید« :خیلی وقتها روی نقشه دوچرخه را اشتباه
نشان میدهد ،برای مثال دیروز اولین جایی که مراجعه کردم روی
نقشه یک دوچرخه بود ولی وقتی رسیدم ،نبود .بعد از تماس
گفتند پشتیبانی دوچرخه را برده به پارکینگ بیدود .خب طبعا
خوشایند نبود و وقت زیادی از من سر همین موضوع گرفته
شد ».مهسا هم در این مورد تجربه مشابهی داشته و میگوید:
«امروز برای اولین بار میخواستم از سرویس استفاده کنم .در
نقشه ضلع غربی میدان هفتتیر به عنوان پارکینگ مشخص شده
که من رفتم و متاسفانه هنوز راه نیفتاده بود .خوب بود که در
نقشه ذکر میشد .بعد روی نقشه یک دوچرخه در خیابان بهار
پیدا کردم و پیاده تا آنجا رفتم اما هر چه گشتم ،تا چند متر این
طرف و آن طرف خبری نبود! ای کاش گزینهای در آپ بگذارید
که وقتی کاربر به لوکیشن یک دوچرخه میرود و آنجا نیست
بتواند سریع در سیستم ثبت کند ».امیر هم با مشکل مشابهی در
برنامه مواجه شده و البته معتقد است باید پشتیبانی در این زمینه
قویتر عمل کند تا از سرقت و سوءاستفاده جلوگیری شود« :من
شاید از قدیمیترین کاربرهای بیدود باشم ،اما بارها اتفاق افتاده
روی نقشه دنبال دوچرخه کلی راه پیاده رفتم اما وقتی به آن نقطه
رسیدم ،متوجه شدم دوچرخه را داخل ساختمان یا منزل گذاشتند.
این مساله در آینده ممکن است باعث نارضایتی کاربران دیگر هم
بشود چون آدمهای دزد و سودجو هم زیادند».
متاسفانه این سوءاستفادهها تنها به پارک کردن در منزل شخصی
یا رها کردن دوچرخه در جای نامناسب محدود نمیشود و
چند مورد از فروش این دوچرخهها در سایت دیوار مشاهده
شدهاست .کاربران زیادی با دیدن این دوچرخهها بالفاصله
متوجه شده و به پشتیبانی شرکت اطالع دادهاند .در واقع با
یک رنگ کردن ساده میتوانند این دوچرخهها را بفروشند.
البته بیدود اعالم کرده چند مورد با این موضوع را که کاربران
گزارش دادهاند به صورت کامل پیگیری کرده و مشکل مشابهی
بعد از آن وجود نداشته است.

نقطه شروع خوبی برای اشاعه این فرهنگ
میان مردم باشد اما باید به این نکته توجه کرد
که پخش کردن چندهزار دوچرخه در تهران با
روزی حدود  20میلیون سفر نمیتواند عددی
از ترافیک یا آلودگی هوا کم کند و تنها موردی
که در این زمینه میتواند کمککننده باشد،
فرهنگسازی است .استفاده از دوچرخه به
جای خودرو یا موتورسیکلت نیازمند تشویق و
فرهنگسازی است .به نظر میرسد شهرداری
یا نهادهای دولتی حتی میتوانند برای تشویق
به استفاده بیشتر از این دوچرخه به کسانی که
در سفر روزانه خود از این دوچرخهها استفاده
میکنند مشوقهایی ارائه یا زمینه فعالیت را
برای سایر سرویسهای مشابه در این زمینه
فراهم کنند .یکی از کاربران بیدود در این
مورد به «سالمت» میگوید« :من یک بار با
دوچرخههای بیدود رکاب زدم .همه وقتم
صرف جواب دادن به مردم گذشت .بعضیها
با تعجب نگاه میکردند .به نظرم در زمینه
تبلیغات خیلی قوی عمل نکردند و الزم است
که تبلیغات بیشتری در این مورد بکنند که
البته باید با فرهنگسازی هم همراه باشد.».

موضوع ویژه

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

دکتررابرتفرنام،دارایبوردتخصصیاعصابورواندربارهاعتیادهایاینترنتیمیگوید

با اعتیاد به فضای مجازی چه کنیم؟
مرجان
یشایایی

آیا هر عادتی اعتیاد است؟

دنیای مجازی به کشورمان وارد شد ،بیآنکه سازوکارهای درست استفاده از آن را بدانیم .عین همان اتفاقی که درباره
اتومبیل و رانندگی افتاده است .اتومبیلهای آخرین مدل را بدون داشتن فرهنگ رانندگی میرانیم .با دکتر رابرت فرنام ،دارای
بورد تخصصی اعصاب و روان و عضو کارگروه اعتیاد رفتاری مرکز ملی مطالعات ایران در این مورد گفتوگو کردهایم.

 :تفاوت فردی که به بازیهای
رایانهای اعتیاد دارد با فردی که ما او را
معتاد نمیدانیم ،چیست؟
مهمترین تفاوت این دو فرد اشتغال ذهنی
است .فرد معتاد به بازی یا گیم وقتی هم که
مشغول بازی نیست مدام به آن فکر میکند
و این اشتغال ذهنی مدام غالب فعالیتهای
زندگیاش را به خود اختصاص میدهد ،مثال
همانطور که راه میرود به آن فکر میکند
که امشب چه گیمی بازی کنم یا مثال اگر در
بازیدیشبچنینکاریمیکردم،نتیجهبهتر
میشد.وجهتمایزبسیارواضحیبیناشتغال
ذهنی مدام و عادت روزانه وجود دارد ،مثال
عادت روزانه این است که مسواک میزنید
و بعد تمام میشود و دنبال بقیه کارهای
روزانه خود میروید و نگران مسواک دفعه
بعد نیستید ،اما اشتغال ذهنی یعنی اینکه وقتی
به کار دیگری مشغولید ،به آن موضوع خاص
فکر میکنید.
مورد دیگر که اعتیاد به بازیهای آنالین را
شبیه اعتیاد میکند ،عالئم ترک است .فردی
که اعتیاد به گیم یا شبکههای اجتماعی دارد،
با قطع این ارتباط چند روز بیقرار ،عصبی
و مضطرب است .حتی بعضیها غمگین
میشوندواحساسمیکنندحالشانبداست.
در اعتیاد به بازیهای آنالین این رفتارها
خیلی شدیدتر است و حتی میتواند به شکل
پرخاشگریبروزکندیااینکهخوابشخص
به هم بریزد یا در حد بالینی افسرده شود.
گزارشهایزیادیداریمکهبچههاییکهگیم
را کنار گذاشتهاند یا به زور از آنها گرفته شده،
به پدر خود حمله کردهاند یا حتی مواردی
داشتیم که برای تهیه منابع مالی برای ادامه
بازی دچار قتل والدین شده یا دوستان خود را

کتک زدهاند .به نظر میآید این رفتار سیستم
بیولوژیک افراد مستعد را دستکاری میکند و
این دستکاری همان بالیی را بر سر شخص
میآورد که مواد بر سر معتاد میآورد؛ دست
فرد به هر دلیل به بازی نمیرسد و به همین
دلیل پرخاشگر میشود.
رفتارها در اعتیاد به بازی بسیار شبیه اعتیاد
است .در اعتیاد به بازی هم ما دقیقا مانند اعتیاد
به مواد پدیده تحمل را میبینیم؛ یعنی فرد
در طول زمان برای لذت بردن میزان استفاده
را افزایش میدهد و زمان بیشتری را صرف
بازی میکند .پژوهشی که در ایران با کمک
یکموسسهبینالمللیخارجیانجامگرفت،
نشان داد برای تعریف اعتیاد به بازی آنالین
یک خط برش  4تا  6ساعت را میتوانیم
قائل شویم؛ به این معنی که افرادی که روزانه
بیش از  4تا  6ساعت بازی میکنند ،وارد
فاز اعتیادی شدهاند .این افراد به عنوان یک
معتاد جدی نیاز به درمان دارند .پدیده تحمل
فقط به زمان بستگی ندارد .نوع بازی و شکل
بازی هم میتواند پیچیدهتر شود یا تغییر کند.
پدیده دیگر مشابه با اعتیاد به مواد ،شکست
فرد در کنترل شخصی است .فردی میگوید،
من از امروز قول میدهم سیگار نکشم ،اما
این قول را بارها میشکند یا مثال از امروز
حتما رژیم میگیرم ،اما هفته بعد میگوید
حاال یک بار پیتزا خوردن اشکال ندارد و به
این ترتیب چرخه تصمیم شکسته میشود.
همینموضوعرادربازیهایآنالینمیبینیم
که شخص برای کنترل ساعات بازی ناموفق
است ،مثال میخواهد یک یا دو هفته جلوی
خود را بگیرد ،اما نمیتواند و این مساله ادامه
پیدا میکند .شکستهای متعدد در کنترل
ساعات بازی یکی از معیارهای تشخیصی
ماست.

 :چه باید کرد؟
تشخیص اعتیاد به بازی تنها برعهده
متخصصاستوبرفرضتشخیص،اصولی
وجود دارد که باید زیر نظر متخصص انجام
گیردکهاستفادهازدارووشرکتدردورههای
درمانی گروهی و انفرادی از آن جمله است.
برخی افراد به واسطه شغلشان باید مدام
در دنیای مجازی باشند .درباره این افراد
دنیای مجازی را قطع نمیکنیم ،بلکه آن را
مدیریت میکنیم .تکنیکهای زیادی برای
افراد معتاد طراحی شده ،اما بیشتر افراد معتاد
نیستند و تنها عادت به استفاده از فضای
مجازی دارند .همانطور که گفتم ،طیفی از
اینتعریفهاوجوددارد.بعضیافرادهستند
کهچنددقیقهایبهحکمتفریحبازیمیکنند،
بعضیها هم معتاد به بازی هستند ،اما افراد
بیشتری در وسط این طیف قرار میگیرند
که وقت و زمان بیشتری را صرف بازی
میکنند که به آنها «بیشمصرفکنندههای
بیمار» میگوییم .این افراد را با استفاده از

برخی تکنولوژیها میتوان مدیریت کرد
یا اشتغال بیش از حد به بازی را دلیلیابی
کرد ،مثال ممکن است دلیل بازی بیش از
حد افسردگی باشد یا زن و شوهری که به
دلیل بازی زیاد یکی از آنها احساس دوری
میکند ،دلیل دیگری مانند برخی مشکالت
زناشویی پشت دوری آنها وجود دارد و از
ارتباطی خراب فرار میکنند که دلیل آن
را باید فهمید.
نوجوانی که افسرده است یا مادر بسیار
کنترلکنندهای دارد ،ترجیح میدهد به
دنیای مجازی پناه ببرد .در طیف غیربیمار
در بسیاری موارد باید در جستجوی دالیل
عمیقتریماننداسترسهایتحصیلیباشیم.
 :شدت عمل تا چه حد ممکن
است موثر باشد؟
اگرطرفمایکمعتادبهبازیباشد،هیچاثری
ندارد.دربارهبیشمصرفکنندههایغیربیمار
هم اگر دلیل روآوردن زیاد به بازی پیدا نشود،
باز هم اتفاقی نخواهد افتاد ،مثال برای تخلیه
استرس بهتر است ورزش کرد.

توصیهها

مفهوم گسترده اعتیاد

 :آقای دکتر! اعتیاد یعنی چه؟
مفهومی در روانپزشکی و روانشناسی وجود دارد ،به نام
«اعتیاد» که مفهوم بسیار گستردهای دارد .تا حدود  8سال
پیش ،تقسیمبندیهای جهانی بر این باور بودند که اعتیاد تنها
سوءمصرف مواد یا مصرف نوعی ماده است .از حدود  20سال
پیش ،پژوهشهایی پیدا شدند درباره اعتیادهای غیرمرتبط با
مصرف مواد؛ یعنی به دلیل اتفاقاتی رفتارهایی از شما سر میزند
که میتوانند در آینده از حالت عادت خارج شوند و کنترل
زندگی شما را در دست بگیرند که به آنها «اعتیادهای رفتاری»
میگویند .اعتیادهای رفتاری در  20سال گذشته بسیار مورد
توجه قرار گرفتند و پژوهشهای زیادی درمورد آنها انجام
گرفت .همین موضوع سبب شد که از حدود سال  2013میالدی
در تقسیمبندیهای بینالمللی روانپزشکی آمریکا ،گروههایی
اضافه شوند تحت عنوان «اعتیادهای غیرمرتبط با مواد» که
شایعترین آن بیماری قمار یا قماربازی بیمارگونه است و دومین
گروه در این تقسیمبندی ،اعتیاد به بازیهای آنالین است .در
تقسیمبندی بیماریهای سازمان جهانی بهداشت که سال آینده
منتشر خواهد شد ،اعتیاد به بازی یازدهمین بیماری شناختهشده
است که خود شامل  2زیرگروه است؛ اول زیرگروه بازیهای
آفالین یا بازیهای غیرمرتبط با اینترنت و دیگری زیرگروه
بازیهای آنالین یا بازیهای مرتبط با اینترنت.
 :این روند چگونه اتفاق افتاده است؟
بعدازاینکهاینمفهومهمموردپذیرشتقسیمبندیهایآکادمی
روانپزشکی آمریکا قرار گرفت و هم سازمان جهانی بهداشت

عوارض اعتیاد به فضای مجازی را بشناسیم

اولین عارضه
اعتیاد به بازی افت
عملکرد است؛ افت
تحصیلی چشمگیر
و بروز بیشتر
برخی اختالالت
مانند افسردگی و
اضطراب

آن را به عنوان یک بیماری پذیرفته است ،به این نقطه میرسیم
که دقیقا در این نوع بیماری چه اتفاقی در حال افتادن است .از
زمانی که تکنولوژی وارد زندگی انسان شد ،انسان را مستعد ابتال
به برخی بیماریها کرد ،مثال اتومبیل باعث افزایش تصادفات
و ضربوجرح انسانها شد .درواقع تعامل با تکنولوژی هم
آسیبهایی را از جنبههای روانی برای انسان به دنبال داشت.
به وضوح میبینیم افرادی ساعتها پای تلویزیون مینشینند
و معتاد به تلویزیون هستند یا شایعتر از آن در حال حاضر،
اعتیاد به گوشیهای همراه یا شبکههای مجازی است؛ ورود
به شبکههای مجازی و پرسه زدن در آنها برای مدت طوالنی.
اصطالح اعتیاد به تکنولوژی نوعی اختالل وابستگی بیمارگونه
یا گذاشتن زمان زیاد با دنیای مجازی است.
داستان از اینجا شروع میشود که تکنولوژی به صورت خاص
دسترسی خیلی باالتری برای آنچه فرد دوست دارد ،فراهم
میکند و درواقع این اتفاق وقتی پررنگتر شد که تکنولوژی
وارد فاز تعاملی شد و از حالت یکطرفه بیرون آمد ،مثال شما
تنها تلویزیون را تماشا میکنید یا رادیو را گوش میدهید اما
خودتان نمیتوانید بر آنها تاثیری بگذارید و ارتباط این  2رسانه
با شما یکطرفه است .از زمان ایجاد اینترنت و شبکههای مجازی
که شما توانستید سوال کنید و پاسخ بگیرید و از وقتی توانستید
انتخاب کنید که دنیای مجازی چه چیزی به شما بدهد ،اعتیاد
به رسانه و تکنولوژی شکل بیشتری از اعتیاد به خود گرفت .از
دهه  90اصطالحی پیدا شد به نام «اعتیاد به اینترنت» که بعدها
به این صورت اصالح شد که اینترنت نوعی ابزار است .آنچه
که اعتیادآور است ،نحوه تعامل فرد با محتوای داخل آن است

 :عوارض اعتیاد به بازی چیست؟
اولین عارضه افت عملکرد است؛ افت تحصیلی چشمگیر و بروز بیشتر برخی
اختالالت مانند افسردگی و اضطراب .به نظر میرسد ،افرادی که اضطراب
اجتماعی دارند و مایل به حضور در جمع نیستند ،بیشتر مستعد ابتال به اعتیاد
اینترنتی هستند .گروه دیگری که بازی با گیم را دوست دارند ،افرادی هستند که
تمرکز خوبی ندارند .بچههای بیشفعال خیلی مستعد به اعتیاد به گیم هستند .بر
اساس پژوهش جدیدی که در همین رابطه انجام شده ،افراد اوتیستیک که در
تعامالت اجتماعی دچار مشکل هستند یا روابط اجتماعی لذتی به آنها نمیدهد
یا برخی شخصیتها مانند شخصیتهای وسواسی هم جزو مستعدان اعتیاد
به گیم تعریف میشوند .پژوهشهای دیگر نشان میدهند ،اعتیاد به بازیهای
آنالین اختالل جوانان و نوجوانان است و به نظر میرسد با افزایش سن این
تمایل کم میشود ،هرچند یافتههای جدید نشان میدهند نوجوانان معتاد به
بازیهای رایانهای با افزایش سن همچنان معتاد به بازی باقی میمانند.
در کشورهای توسعهیافته مدارس درباره نحوه تعامل با دنیای مجازی به
دانشآموزان آموزش میدهند .در این کشورها نحوه استفاده از رایانه آموزش
داده نمیشود .آنها کار با محتوای داخل رایانه را به شخص آموزش میدهند.
این نقطه ضعف اساسی در سیستم آموزشی ما وجود دارد.
 :آیا این عوارض درمان هم دارد؟
پژوهشها نشان میدهند باید به سمت درمان اعتیاد به بازی یا گیم رفت.
آلمان و آمریکا از کشورهای پیشرو در زمینه این درمان هستند و بستههای
درمانی برای این افراد طراحی میکنند .در برخی کشورها با تشدید عالئم
اعتیاد عالوه بر مراکز درمان سرپایی ،افراد در بیمارستانهایی که برای این کار
ساخته شده ،بستری میشوند.
 :خانوادهها مرتب به فرزند خود میگویند که کار با گوشی
دیگر کافی است .این گفته تا چه حد بر میزان بازیهای فرزند تاثیر دارد؟
درواقع تاثیر این حرفها مانند ترک سایر اعتیادهاست .خانواده مدام به فرد
سیگاری میگوید ،سیگار بس است و او هم قبول میکند ،اما باز هم ادامه
میدهد.بعدخوراکیهایمختلفمانند آدامس ترک سیگار ،تخمهو آبپرتقال
را جایگزین میکند ،اما بعد از مدتی هم جایگزینها را مصرف میکند و هم
سیگارمیکشد.اعتیادبیماریبسیارپیچیدهایاستکهبا«نکن»درماننمیشود.
خانوادهها باید بپذیرند با پدیدهای روبرو هستند که نیاز به درمان دارد.

بیوههای اینترنتی در راه هستند

و از اینجا بیماریای سر برآورد که به آن «اعتیاد به بازیهای
آنالین» میگوییم.
:سیستمهایدرمانیچطوربهمفهوماعتیادرسیدند؟
این اصطالح از آنجا مورد توجه قرار گرفت که برخی افراد به
دلیل بازیهای آنالین به طور جدی دچار مشکل شدند ،مثال
مواردی از مرگ گزارش شد .در هند ،نوجوانی  3روز بدون
وقفه بازی کرده و در پایان  3روز از دنیا رفته بود یا مواردی
از تشنج بعد از ساعتهای طوالنی بازی گزارش شد .این
گزارشها کمکم سیستم بهداشتی را حساس کرد که ماجرایی
در این بازیهای آنالین وجود دارد که دیگر طبیعی نیست.
متخصصان تالش کردند این حاالت را تعریف و تفسیر کنند.
پژوهشهای علمی زیادی انجام شد .برخی از این مطالعات
آن را اختالل کنترل تکانه دانست؛ یعنی فرد میل میکند و
نمیتواند جلوی خودش را بگیرد ،اما پژوهشهایی که مغز
انسان را براساس فیزیولوژی کارکرد آن بررسی میکند ،نشان
داد سیستم مغزی درگیر در اعتیادهای رفتاری ،خیلی شبیه
سیستم درگیر در اعتیاد به مواد است که به آن «سیستم ریوارد» یا
«سیستمبازخوردلذت»میگوییم.درواقعسیستملذتشخصی
به فرد بازخورد میدهد که آن رفتار خاص را ادامه دهد .به
دنبال یافتههای علوم اعصاب بود که محققان اعتیاد به بازیهای
آنالین را نوعی اعتیاد دانستند و برخی معیارهای تشخیصی
برای آن گذاشتند بر این اساس که اعتیاد به بازیهای آنالین
در دنیای مجازی یک اعتیاد رفتاری است که مهمترین شاخصه
آن استفاده بیش از حد یا وسواسگونه از این بازیهاست که
میتواند زندگی روزانه شخص را دچار اشکال کند.

 :خانوادهها بیشتر به چه دلیل به درمانگران
مراجعه میکنند؟
اتفاق دیگری که بیش از سایر اتفاقات خانوادهها را
حساس میکند و دلیل مراجعه آنها به کلینیکهای
رواندرمانی است ،این است که شخص عالقه خود
را به سایر امور زندگی از دست میدهد ،مثال تا قبل
از آن با خانواده به دیدن اقوام یا گردش یا مهمانی
میرفته یا فوتبال بازی میکرده ،اما با بروز عالئم اعتیاد
کمکم برای همراه نشدن با خانواده عذر و بهانههای
گوناگون میتراشد تا بازی کند .به تدریج از نشستن
کنار خانواده هم دوری میکند و ترجیح میدهد با
تلفنهمراه یا لپتاپ خود مشغول شود و این روند
ادامه پیدا میکند تا حدی که کامال منزوی میشود.
مواردی در آسیای جنوب شرقی گزارش شده که
دانشجویی چند ماه از محیطهای درسی دور بوده و
وقتی سراغش را میگیرند ،میبینند در اتاق آشفته و
نامرتبی پر از جعبههای پیتزا و غذاهای سفارشی در
این چند ماه فقط نشسته و گیم بازی کرده .اصطالحا
میگویند این فرد «غوطهور» شده است .این دور
شدن از ارتباطات و زندگی روزمره ،خانوادهها را
بیش از عالئم دیگر حساس میکند و در این مرحله
به ما مراجعه میکنند.
یکی از معیارهای دیگر که به تشخیص بسیار کمک
میکند ،این است که فرد معموال به اختالل رفتاری
خود آگاه است که مثال افت تحصیلی پیدا کرده یا
ارتباطاتش ضعیف شده یا شغل خود را از دست داده،
اما با وجود این آگاهی ،رفتار اعتیادی ادامه پیدا میکند
و بر سایر رفتارها غالب میشود.
تفاوتی که با اعتیاد به مواد دارد این است که اعتیاد به
مواد معموال ادامهدار است ،اما اعتیادهای آنالین ممکن
است منقطع باشند .فرد میتواند مثال برای  6ماه رفتار
اعتیادی از خود نشان ندهد .بعد دوباره به همان روال
برگردد .این قطعووصل در اعتیادهای رفتاری بیشتر
از اعتیاد به مواد دیده میشوند.
ازشباهتهایدیگرایندونوعاعتیادایناستکهمانند
یک معتاد به مواد که سر خانواده کاله میگذارد ،دروغ
میگوید و مواد خود را پنهان میکند ،معتادان رفتاری
هم دست به پنهانکاری و دروغ میزنند .میگویند
 5دقیقه بازی میکنم ،اما این  5دقیقه تبدیل میشود
به  4ساعت یا سر کالس بازی میکنند یا قرار است
کالس ورزش بروند ،اما در وقت ورزش پنهانی بازی
میکنند یا در ساعاتی که باید در کالس زبان باشند،
پنهانی در کافینت بغل کالس مشغول بازی میشوند.
آخرین معیار تشخیص که در اعتیاد به دنیای شبکههای
اجتماعی هم میبینیم ،این است که شخص یاد میگیرد
ابتدا این کار را به دلیل لذت ،وسوسه و هیجان آن
انجام دهد ،اما بعد رفتار کارکرد دیگری پیدا میکند
و برای فرار از تنش و کاهش خلق منفی به کار گرفته
میشود .درواقع رفتار کشف میشود و فرد به خودش
میگوید ،وقتی حالم گرفته یا زمانی که عصبی هستم
یا مضطربم ،بازی حالم را بهتر میکند .این کشف
موضوع را پیچیدهتر میکند .اول تجربه لذت است
و بعد کمک و خدماتی که بازی در اختیار کاربر

میگذارد و این استفاده در این مرحله تشدید میشود.
بعد از آن به تعبیر ما روانپزشکان مرحله دوم بیماری
شروع میشود .بیماری به سمتی میرود که فرد نه
برای رفع نیاز یا لذت ،بلکه برای درمان و حال خوب
خود بازی میکند .از این مرحله بیماری به شدت
به سرپایینی میافتد ،مثال فرد درس نمیخواند ،شغل
خود را از دست میدهد ،اخراج میشود و همسرش
طالق میگیرد .اصطالحی در مداخالت زنوشوهر
داریم به نام «بیوه اینترنتی»
 :لطفا درباره طالقهای اینترنتی بیشتر
بگویید.
در موارد طالقهای اینترنتی زن شاکی میگوید ،شوهر
خوبیاست،ولیمادیگرباهمزندگینمیکنیم.شوهرم
مرتب جلوی لپتاپش به کاری مشغول است و من هم
زندگی خودم را میکنم .تا زمانی که صدایش نکنم،
خوب و خوشاخالق است ،اما به محض آنکه از پای
دستگاه صدایش بزنم ،عصبانی میشود .همسران در
این مرحله مشکالت زناشویی پیدا میکنند.
 :این موارد در ایران چگونه است؟
دنیای دیجیتال در کشور ما حدود  10تا  20سال
از دنیای دیجیتال کشورهای دیگر عقبتر است .به
همین دلیل اعتیاد به گیم را در نوجوانان میبینیم و
هنوز به دنیای بزرگسالی نرسیده است .به همین علت
ما بیوه اینترنتی را کمتر در کشورمان میبینیم ،هرچند
بهتدریج در دهه دوم و سوم زندگی پیدا میشوند،
افت تحصیلی یا شکایت خانوادهها از اینکه فرزندشان
مدام در حال بازی است بیشتر دیده میشود .باید در
نظر داشته باشیم اعتیاد به گیم هم مانند تمام بیماریها
طیفهای مختلفی دارد؛ یعنی ما طیف خفیف داریم،
طیف متوسط و طیف شدید .مثالهایی که درمورد
حمله به والدین یا فرار از مدرسه زدم ،بیشتر طیف
شدید هستند .ازجمله افراد طیف شدید ،آنهایی هستند
که مثال به همسر خود میگویند مشغول کار روی
یک پروژه اینترنتی هستم ،اما ساعتها پای رایانه
هستند اما هیچ بازدهیای ندارند چون اتفاق دیگری
در حال افتادن است .معتادان بازی ما االن بیشتر در
سنین دانشآموزی هستند اما بزرگ میشوند.
 :آیا مغز معتادان به بازیهای آنالین از
نظر علمی با مغز بقیه افراد تفاوت دارد؟
در اینجا باید به پژوهشهای علمی اشاره کنم .در این
پژوهشها مشاهده شد که غلظت بخش خاکستری
مغز افرادی که بیش از حد به بازی آنالین مشغولند
در طوالنیمدت کمتر میشود .تغییرات ساختاری و
آناتومیکی را میتوان بهوضوح در مغز معتادان به گیم
تشخیص داد .اندازه بخشی از مغز کوچک میشود،
گیرندههای دوپامینی در بخشهایی از مغز کاهش پیدا
میکنند و فعالیت نواحی بخشهایی از مغز معتادان به
گیم بیشتر از فعالیت همان نواحی در افراد عادی است،
مثل افرادی که در برابر بوی شیرینی از خود مقاومتی
ندارند .درواقع حساس شدن بیش از حد به محرکها
را در افراد معتاد به گیم هم میبینیم .بخشهایی از مغز
این افراد همواره بیدار است و دنبال بازی میگردد.
یافتههای فیزیولوژیک تکلیف را یکسره کرد و دهان
مخالفان با تعریف اعتیاد را بست.
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هنر و سالمت

شماره هفتصد بيستونه دی نودوهفت

عاشق پلو و کباب هستم

كم نيستند هنرپيشههايي كه در يك دوره زماني اضافه
وزن پيدا كردهاند ،چهرههايي كه با باال رفتن سنشان،
وزنشان هم باالتر رفته ،مثل مردم عادي .آنهايي هم كه
كمترمراقبكيلوهاياضافهشانبودهاند،بيشتردچارچاقي
ميشوند اما بعضي از چهرهها به دليل گرفتن يك نقش،
مجبورند به اين كار هستند .يكي از بازيگرانی كه برای
بازی در يك فيلم مجبور به افزايش ناگهانی وزن خود
شد ،كامبيز ديرباز است .او برای بازی در فيلم «خاكستر و
برف» و ايفای نقش فردی  15سال از خودش بزرگتر،
مجبور به افزايش وزن  15تا 18كيلوگرمی شد .هرچند
اين افزايش وزن و اقداماتی كه برای رسيدن به آن انجام
داد ،امروز خاطره جذاب و دلنشينی برای اوست چرا كه
عاشق غذا خوردن است اما به گفته خود ديرباز ،سختی
كارازجايیشروعشدكهتصميمگرفتاين 15كيلوگرم
را كم كند و به وزن سابقش بازگردد.

برنج و کباب نقطه ضعفهای من

شايد روزي كه به ديرباز اين نقش را پيشنهاد دادند و از
خواستندكهغذايبيشتريبخوردتاچاقشود،خوشحال
هم شده چرا كه عالقه زيادي به غذا دارد« :برای بازی در
فيلم «خاكستر و برف» تصميم گرفتم در مدت كوتاهی
وزنم را به شكل قابلتوجهی افزايش بدهم ،روزهاي اول
يعنی زمانی كه فقط به فكر چاق شدن بودم ،كار راحت
بود .هم استعداد چاقی دارم و هم از غذا خوردن خوشم
ميآيد .بهتر است بگويم در نظر من لذتبخشترين كار
دنيا ،غذا خوردن است اما مشكل از جايی شروع شد كه
تصميم گرفتم اين وزن را كم كنم ».ديرباز براي باال بردن
وزنش ،غذاهايي را خورده كه دوست دارد« :خيلی اهل
مصرف زياد غذاهای فستفودی و چرب نيستم .اينكه
بگويم ديوانهوار پيتزا را دوست دارم ،درست نيست اما
من شمالی هستم و شمالیها هم عاشق برنج .اگر يك
وعده غذايی برنج نخورم ،انگار چيزی نخوردهام .برنج

هم كه فوقالعاده چاقكننده است اما چه كنم كه نقطه
ضعف من برنج و كباب است».
ديرباز حتي براي اينكه وزنش را باال برود ،نيازي نديده
با متخصص تغذيه مشورت كند« :براي چاق شدن كار
خاصی نكردم و حتی زير نظر پزشك تغذيه هم نبودم.
فقط بیوقفه زياد غذا ميخوردم .به اين دليل كه استعداد
چاق شدن هم دارم ،سختی زيادی نكشيدم اما اگر كسی
اين استعداد را نداشته باشد ،به راحتی نمیتواند در يك
ماه  15كيلوگرم افزايش وزن داشته باشد .بيشترين مواد
غذايی كه در چاق شدن من تاثير زيادي داشت ،برنج
و نوشابه بود ».در روزهايي كه ديرباز بايد چاق ميشد،
خوششانس بود كه در شهر خوشآبوهوا زندگي
ميكرد« :در آن مقطع زماني به خاطر اداره آموزشگاه
بازيگریام رشت زندگی میكردم و اين فيلم(خاكستر
و برف) هم بندر انزلی فيلمبرداری میشد .آب و هوای
خوب و غذاهای لذيذی كه دراين منطقه هست ،كمك
كرد به راحتی وزن اضافه كنم .معموال بيشتر از  3وعده
غذايیداشتم.شدهبوددريكروز 5-6بارغذامیخوردم.
در اين شرايط بود كه در مدت كوتاه يك ماهه ،توانستم
به  118كيلوگرم برسم .البته زمانی كه شروع به افزايش
وزنم كردم ،نسبت به فرمول قد و وزن ،وزنم بيشتر بود؛
قد من  183سانتیمتر و وزنم  96كيلوگرم بود و حدود
 15تا  18كيلوگرم هم اضافه كردم».

ديگر چاق نميشوم

ديرباز هم چاقشدن را سخت ميداند و هم الغر
شدن را« :از نظر من كه استعداد چاقی دارم ،چاق شدن
راحتتر از الغر شدن است .همكاران ديگرم را ديدهام
كه بايد در مدت كوتاهي با رژيمهای سخت وزنشان
را افزايش ميدادند ولي نشدند .شرايط سوختوساز
بدنشان به شكلی است كه قادر به اين كار نيستند .در
اصل هم چاق شدن و هم الغر شدن دشوار است چرا
كه بايد مراقب خورد و خوراک خود باشيم .از طرفی
هم استعداد بيش از حد به چاقی آزاردهنده است و هم
بیاستعدادی در اين زمينه».
كمتر بازيگري حاضر ميشود به خاطر بازي در يك
نقش چاق شود .ديرباز دليل اين امتناع را توضيح ميدهد:
«كار دشواري است .همين االن اگر به من مجدد پيشنهاد
شود برای بازی در نقشی بايد چاق شوم ،شايد خيلی
سخت بپذيرم و اصال هم طرف آن نروم .صحبت در
اين باره راحت است ولی اينكه بعد از افزايش وزن
برای برگشت به وزن قبلی مجبور شوی وعدههای
غذايیات را حذف كنی و از مصرف غذاها و موادی

چهرههاي معروف هاليوودي هم كه اضافه وزن داشتهاند،
كم نبودهاند .جورج كلونی براي بازي در فيلم سيريانا 13
كيلوگرم چاق شد يا رابرت دنيرو كه براي بازي در فيلم
گاو خشمگين  27كيلوگرم وزنش را افزايش داد .دنيرو با
اين كار دچار مشكالت پوستي و تنفسي شد ولي براي اين
فيلم اسكار و گلدنگلوب گرفت .رايان گاسلينگ هم براي
بازي در فيلم استخوانهاي دوستداشتني ،با خوردن بستني
 28كيلوگرم وزنش را افزايش داد اما كارگردان فيلم ،نقشي
را كه قرار بود به او بدهد ،نداد .بردلي كوپر براي بازي در
فيلم تكتيرانداز  18كيلوگرم چاق شد.

حامد بهداد در بیمارستان

ميان چهرههای ايرانی هم هستند بازيگرانی كه به
واسطه بازی در نقشی خاص مجبور به تغيير وزن
ناگهانی خود شدند« .حامد بهداد» برای بازی در
فيلم«چه خوبه كه برگشتی» ساخته «داريوش
مهرجويی» بايد  20كيلوگرم وزنش را افزايش ميداد .او فقط

كه دوست داری چشمپوشی كنی ،كار سادهای نيست
اما به هرحال من انجامش دادم».

بازی در میکائیل انگیزهای برای الغری

ديرباز براي بازي در نقش ديگري وزن كم كرده ،بازي در
سريال«ميكائيل».جالباستكهميگويداينافزايشوزن
خيلي اذيتش نكرده« :مشكلی برايم به وجود نيامد ،حتي
اين كار فوقالعاده برايم جذاب و خوب بود .البته میدانم
كه اين موضوع در طول زمان ممكن است آسيبهای
جدی به بدن وارد كند و ارگانهايی مانند قلب را به خطر
بيندازد اما به دليل اينكه مدت آن طوالنی نبود ،مشكالت
جدی برايم ايجاد نكرد .تنها مشكالتی كه پيش آمد اين
بود كه لباسهايم ديگر اندازهام نمیشد و در درجه بعدی
طيف نقشهايی كه به من پيشنهاد ميكردند ،كمتر شد.
پشت سرهم نقشها را ازدست میدادم تا اينكه نقشی
به من پيشنهاد شد كه خيلي دوست داشتم؛ نقش سرگرد
پليسی به نام «ميكائيل» .بازی در اين نقش انگيزهای برای
كاهش وزن من شد ،در حدي كه در مدت يك سال تا
شروع فيلمبرداری توانستم  27كيلوگرم وزن كم كنم.
با دشواری خودم را به وزن  95كيلوگرم رساندم و به
دليل اينكه از قبل هم اضافه وزن مختصری داشتم بايد
 7كيلوگرم ديگر كم میكردم تا به وزن دوران بازی در
فيلم «اخراجیها» كه از نظر خودم وزن بسيار ايدهالم
بود ،برسانم ،اما متاسفانه بيشتر از آن نتوانستم الغر شوم
و هنوز روی وزن  95كيلوگرم ماندهام».

دو وعده غذا میخورم

ديرباز براي كم كردن اين  27كيلوگرم هم نه رژيم داشته
و نه تحتنظر پزشك« :من حتی زمانی هم كه تصميم
به كاهش وزن گرفتم ،از رژيم خاصی پيروی نكردم و
زيرنظرمتخصصنبودماماازتجربياتاطرافيانماستفاده
كردم .اين را میدانستم كه كار اصولی اين است كه در
بازه زمانی نسبتا طوالنی بايد وزن كم كنم تا پوست بدن
و خصوصا صورت شل نشود و نيفتد .من در مدت 15
ماه حدود  27كيلوگرم وزن كم كردم .برنامهام اين بود
كه در روز فقط دو وعده غذا بخورم؛ صبحانه را حدود
ساعت  11صبح و ناهار را ساعت  5عصر میخوردم،
با اين كار ميلی برای وعده شام نداشتم .اگر يك شب
دير وقت میخوابيدم ،به جای غذا ساالد ميخوردم .كنار
كم كردن وعدههای غذا ،ورزش هم ميكردم .يك روز
درميان شنا ميكردم ،در طول هفته واليبال و فوتبال هم
بازي ميكردم ».ديرباز با اينكه خودش زير نظر پزشك
افزايش و كاهش وزن نداشته ،به بقيه توصيه ميكند حتما

بازی به قیمت جان

توانست  20كيلوگرم چاق شود ولي همين هم برايش دردسرساز
شد .او سر صحنه فيلمبرداري از حال رفت و به خاطر افت فشار
راهي بيمارستان شد.

کیانیان چاق خوب

رضا كيانيان هم قبل از اينكه بهمن فرمانآرا پيشنهاد
بازي در فيلم«خانهای روی آب» را به او بدهد،
تناسب اندام داشت اما بازي در اين فيلم كيانيان
را به اجبار  20كيلوگرم چاقتر كرد .كيانيان در
اين فيلم نقش دكتر سپيدبخت را بازي كرد ،نقش مرد جاافتاده و
چاق .بازي كيانيان در اين فيلم به يادماندني بود.

نرگس محمدی ،چاق پیر

شايد براي زنان بازيگر كه بيشتر از همه مراقب
تناسباندامشان هستند ،قبول اينكه چاق شوند،
سختتر باشد اما به هر حال بودهاند زناني كه
براي بازي در يك نقش چاق شدهاند .يكي از

با پزشك مشورت كنند« :من رژيمم را زيرنظر پزشك
متخصص نگرفتم اما اين را میدانم كه قطعا هر كاری
را اگر به دست كاردان بسپاريم ،خيلی بهتر است و رژيم
غذايیكهزيرنظرمتخصصباشدعوارضكمتریدارد».

در هفته  7بار فوتبال بازی میکردم

بازيگر بودن مصايب ديگري هم دارد كه روي سالمت
تاثير منفي ميگذارد .ديرباز عالقه زيادي به ورزش دارد
اما در شرايط فعلي ورزش كردن برايش خيلي راحت
نيست« :ورزش جای مشخصی در زندگی روزمره من
داشت و امروز هم كه سنم باالتر رفته اين موضوع برايم
اهميت زيادی دارد 40 .سالگی را كه رد میكني ،زنگ
خطری به صدا درميآيد كه بيشتر بايد مراقب سالمتت
باشي .از  40سال به باال ديگر بدن چاالكی گذشته را
ندارد ،من سابق هفتهای  7بار آن هم در دو سانس پشت
هم فوتبال بازی میكردم و بعد از آن هم به استخر میرفتم
اما االن نه وقت اين كار را دارم و نه از لحاظ فيزيكی
توانش را .ما بازيگران معموال طی روز  12ساعت آفيش
هستيمو2-3ساعتیهمبرایرفتوآمدوقتميگذاريم،
به خاطر همين زمان كافي براي ورزش كردن نداريم».
موضوع ديگري كه سالمت بازيگران را به خطر مياندازد،
ساعتخوابوبيداريآنهاست.ديربازميگويد«:خوابو
بيداریمامنظمنيستواينموضوعضربهبزرگیبهسالمت
ما میزند .در ساعتهايي كه مردم از خواب برمیخيزند
و صبحانه میخورند ،تازه ما در حال خوردن شام هستيم
و براي خوابيدن آماده ميشويم .شببيداری و ساعات
نامناسب خوردن غذا همراه استرس شديد كار در به خطر
انداختن سالمت ما نقش زيادي دارند .بازيگری به شدت
حرفه پراسترسی است؛ چه در مواقعی كه سركار هستيم و
چه در مواقعی كه بيكار و در حال انتخاب نقشها ،مورد
دوم استرس بيشتری نسبت به مورد اول دارد».

اولويت من فرزندم ،نه بازيگری

با همه اين سختيها و با وجود به خطر افتادن سالمت،
خيليها دوست دارند بازيگر باشند اما واقعا بازيگري
ارزش دارد ،كسي بخواهد سالمتش را به خطر بيندازد؟
ديربازجوابميدهد«:تاقبلازاينكهبچهدارشوم،جوابم
به اين پرسش مثبت و اولويت من بازيگری بود و برای
اين حرفه هر خطری را به جان میخريدم اما االن اولويت
من فرزندم است و سعی میكنم بيشتر مراقب سالمت
خودم باشم تا سالم بمانم و بتوانم به خوبی بزرگش
كنم .نسبت به قبل محتاطتر شدهام و كارها را با گزينش
بيشتری انتخاب میكنم».

معروفترين اين زنان نرگس محمدي است كه چاق شدن او را
بيشتر مردم به چشم ديدند .در سريال ستايش  2او براي بازي نقش
پيريهاي ستايش مجبور شد چاق شود ،اينكه چند كيلوگرم چاق
شده ،مشخص نيست ولي براي ستايش  3بايد خودش را در اين
وزن نگه دارد.

چهرههايی که الغر شدند

بازيگران زيادی بودهاند كه سالهای اخير موفق
شدهاند براي ايفاي نقش وزن كم كنند .بين فيلمهايي
كه اين روزها اكران شده ،باران كوثري براي فيلم
«عرق سرد» 21 ،كيلوگرم وزن كم كرده .محسن
تنابنده هم براي بازي در سريال پايتخت در  3هفته  11كيلوگرم
وزن كرده بود ،به همين دليل دچار مشكالت گوارشي شد .بعضي
از بازيگران نه براي بازي در نقش خاص كه براي رسيدن به تناسب
اندام وزن كردهاند ،نمونهاش شهره لرستانی است كه  40كيلوگرم
الغر شده ،يا نعيمه نظامدوست و بهاره رهنما كه با جراحي الغر
شدهاند.

يا

در دنياي امروزي كه همه به فكر
داشتن اندام متناسب هستند ،تصور
اعظم
صفایی
اينكه كسي بخواهد چاق شود،
سخت است .اين چاق شدن براي
كسانيكهكمبودوزندارند،قابلقبولاستاماچطور
ميشود از يكي انتظار داشت براي اينكه ظاهر و
شخصيت جديدي پيدا كند ،چاق شود؟ چاق و الغر
شدنهاازسختيهايكاربازيگراناست.شايدبرايما
كه سر ثانيه شبكههاي تلويزيون را باالوپايين ميكنيم
تا فيلم باب ميلمان را ببينيم ،بازيگری حرفه سادهای
باشد؛ نقشی را انتخاب و مقابل دوربين و در قالب آن
شخصيت بازي ميكني يا روی صحنه تئاتر ،هنرت را
نشان ميدهي اما واقعيت اينقدر ساده نيست .بازيگران
براي اينكه شخصيت داستان فيلم را بازي كنند ،به
اجبار بايد تغييراتي در چهره و فيزيكشان ايجاد كنند.
گاهی با گريمی ساده و پوشيدن لباسهاي متفاوت
شخصيت فيلم ساخته ميشود اما در بعضي از نقشها
كار سخت است .براي بعضي از نقشها بازيگران
مجبورند كاهش يا افزايش وزن زيادي داشته باشند.
اين تغيرات ناگهاني در وزن به نظر ساده نميآيد.
كساني كه با اضافه يا كمبود وزن درگير هستند،
اين سختي را بهتر درك ميكنند .به همان اندازه كه
كاهش وزن در مدت كوتاه راحت نيست ،افزايش
وزن هم سخت است .البته تنها مشكل اين كاهش و
افزايش وزن ،سختي كار نيست ،عوارضي هم هست
كه بازيگران بعد از آن دچارش ميشوند .كارشناسان
تغذيه و پزشكان هميشه توصيه ميكنند هر گونه تغيير
در وزن ،اعم از چاقی يا الغری بايد تدريجي باشد
تا سالمت به خطر نيفتد .حمالت قلبی-عروقی ،باال
رفتن كلسترول و قند خون از جمله عوارضی است
كه به دنبال افزايش وزن سريع ،سالمت بازيگران
را تهديد میكند .كاهش وزن در مدتی كوتاه ،خطر
ابتال به افت شديد فشارخون ،كاهش حجم عضالنی
بدن و نقص عملكرد سيستم ايمنی را باال میبرد.
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مصايب بازيگري كه چاق و الغر شد

افزايش وزن بايد علمی باشد
در موضوع افزايش وزن ،اولين نكتهاي كه بايد مورد
توجه قرار بگيرد ،اين است كه آيا افزايش وزن به دليل
كمبود وزن است يا به دليل بازی برای نقشی خاص.
درمورد دوم كه موضوع مورد بحث ماست ،حفظ
سالمت بازيگر اهميت ويژهای دارد و برای دستيابی به
اين منظور بهتر است رژيم غذايی زير نظر پزشك باشد.
امروزه معموال افزايش و كاهش وزن به شكلی خودسرانه
انجام میشود و اين اقدام خارج از مبانی علمی ،سالمت
افراد را تهديد میكند بنابراين توصيه میشود قبل از
تصميم به افزايش و كاهش وزن ،تمامی جوانب آن
در نظر گرفته شود .در مورد بازيگران اين مساله وجود
دارد كه اغلب اين افراد از كسانی هستند كه سنين رشد
اوليه خود را پشت سر گذاشته و عمدتا در سنين
 20تا  25سال به باال قرار دارند و افزايش وزن در
آنها بيشتر از طريق افزايش چربی است و نه افزايش
عضله .اين چربیها ميتوانند سالمت فرد را به خطر
بيندازند .افزايش وزن بايد كنترل شود و حتیاالمكان
روی عضالت انجام گيرد تا زمانی كه فرد تصميم به
برگشت به وزن اوليه گرفت ،اين كار دشوار نباشد.
گاهی بازيگر افزايش وزن زيادی پيدا ميكند و اين
اضافه وزن هم عمدتا از نوع چربی است و زمانی كه
قصد برگشت به وزن اوليه را دارد ،دچار مشكل شده
و سالمت او تهديد میشود.
حال به چه دليل سالمت تهديد میشود؟ به اين دليل
كه اگر اين افزايش وزن صرفا از نوع چربی باشد
خودبهخود خطر ابتال به انواع بيماریهای مزمن مانند
«پرفشاری خون»« ،ديابت» و بيماریهای «قلبی عروقی»
را باال میبرد .حتی بيماریهای التهابی مثل «آرتريت
روماتوئيد» و «دردهای مفاصل» ايجاد میكنند و خطر
ابتال به انواع «سرطان» را افزايش میدهند.
از طرفی ،اگر چربی افزايشيافته در قسمت مركزی و
اطراف شكم باشد ،خطر چندبرابر میشود ،درحالی كه
اگر اين افزايش وزن در پاها باشد شايد خطر چندانی
نداشته باشد .افزايش وزن در قسمت شكم و اندامهای
احشايی مانند كبد ،قلب و كليه خطر ابتال به بيماریها را
افزايش ميدهد و بسياری از هورمونهايی كه سالمت
بدن را تهديد میكنند ،بر اثر انباشت چربی در اين نواحی
تشديد و ترشح میشوند .بنابراين توصيه میشود اين
افزايش وزنها با نگاهی علمی و مديريتشده انجام
شود تا خطری هنرپيشهها و افراد ديگر را تهديد نكند.
از آنجا كه هنرمندان الگوهای يك جامعه هستند ،قطعا
وضعيتسالمتآنهابيشترموردتوجهاستوبیتوجهی
به حفظ سالمت از جانب آنها الگوی رفتاری بدی برای
جامعه میسازد اما رژيم غذای مناسب برای اين كار
چه رژيمی است؟ برای ارائه برنامه غذايی مناسب به
اين افراد ،در درجه اول بايد وضعيت سالمت ،ژنتيك،
سوابق پزشكی فرد و خانواده او بررسی شود چرا كه
در برخی از خانوادهها خطر ابتال به بيماریهايی مانند
«ديابت»«،بيماریهایقلبی-عروقی»و«پرفشاریخون»
باالست و در چنين شرايطی به هيچ وجه صالح نيست
افزايش وزنی اتفاق بيفتد .اگر فرد و خانواده او هيچ
گونه سابقهای در بروز بيماریهای مزمن نداشته باشند و
آزمايشهانشاندهندهوضعيتمطلوبچربیووضعيت
قندی مناسب باشد ،با رعايت استانداردهای خاص رژيم
غذايی به گونهای كه افزايش وزن كنترل شود و بيشتر
در عضلهها باشد ،میتوان خطر را به شدت كاهش داد.
زمانی كه فرد خواهان برگشت به وزن اوليه است ،ابتدا
بايد پيشينه وزنی او بررسی شود ،به اين صورت كه
ممكن است در اصل هيچ گونه افزايش وزنی نداشته
باشد و صالح نباشد به وزن قبلی برگردد .در بعضي
از افراد هم افزايش وزن در آنها بيشتر در عضله است
و با بررسی عضالت متوجه میشويم اين افزايش
وزن نهتنها خطری به دنبال ندارد ،بلكه ممكن است
مفيد هم باشد.
در شرايطی كه عمده افزايش وزن از نوع چربی باشد
و در معاينه هم مشخص شود فرد در معرض خطرات
بافت چربی قرار گرفته ،طبيعی است خطر بيماریهايی
مثل بيماریهای قند خون و چربیخون باال میرود .در
اين شرايط بايد رژيمی در نظر گرفته شود كه اصطالحا
«انقالبی» نباشد؛ يعنی سريع و ناگهانی نباشد و به
طورمتوسط تنها در ماه 2تا  4كيلوگرم كاهش وزن به
همراه داشته باشد تا فرد باتوجه به وزنی كه اضافه
كرده بتواند در عرض چند ماه به حالت اوليه برگردد.
عوارض افزايش وزن صرفا در مراحل اوليه نمايان
نمیشود و در بيشتر مواقع ممكن است اين عوارض
عالمتی نداشته باشند ،به طور مثال ممكن است كبد
چرب شود اما بیعالمت باشد يا چربیخون مشكل
پيدا كرده باشد اما خود را نشان ندهد.
برخی از افراد گمان میكنند به اين دليل كه در 2-3
ماهه اخير بعد از افزايش وزنشان مشكلی پيدا نكردهاند،
پس هيچ وقت دچار عارضه نخواهند شد ،درحالی كه
اثر مخرب اضافه وزن مربوط به آينده نزديك نيست،
بلكه اثر آن ماندگار و طوالنیمدت خواهد بود چرا
كه بدن را وارد فازهای التهابی ،عدم تعادل ،افزايش
راديكالهای آزاد و عوارضی از اين قبيل میكند .بنابراين
عدم احساس ناراحتی از جانب فرد به معنی نبود مشكل
نخواهد بود .گاهی اوقات عامل سن هم در اين زمينه
دخيل است و انتظار نمیرود در سنين پايين عوامل
خطر سالمت ظاهر شوند.

ت
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پرسشی از دکتر وحید مفید ،مدیرکل نظارت بر سالمت مواد غذایی سازمان غذا و دارو

چهموادغذاییایراباویتامینDغنیمیکنید؟
کمبود ویتامین  Dدر همه گروههای سنی در کشورمان یکی از مشکالت جدی تغذیهای است،
به گونهای که طبق گفتههای رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 86 ،درصد خانمهای
مهدیه
آقازمانی
باردار 76 ،درصد نوجوانان 62 ،درصد کودکان زیر  6سال و  71درصد بزرگساالن در کشور
کمبود ویتامین Dدارند .اهمیت این ویتامین به این دلیل است که مطالعات مختلف تاثیر کمبود
آن را در ابتال به بسیاری از بیماریهای غیرواگیر ثابت کرده است .این در حالی است که در کشور ما مواد
غذایی حاوی ویتامین Dآنقدر کم و محدود است که نمیتواند نیاز بدن به ویتامین Dرا تامین کند .وزارت
بهداشت در سالهای اخیر در بررسیهای مختلف از وضعیت ریزمغذیهای ضروری بدن نسبت به کمبود
ویتامین Dدر همه گروههای سنی هشدار داده و اقداماتی نیز انجام شده ،مثل مکملیاری ویتامین Dکه هم در

 :آقای دکتر! بهتر است از همین
ابتدا در مورد برنامههای سازمان غذا
و دارو برای غنیسازی مواد غذایی با
ویتامین Dتوضیح دهید.
بحث غنیسازی در سازمان غذا و دارو
بسیار جدی دنبال میشود و به دلیل شیوع
کمبود ویتامین Dبر اساس بررسیهایی
که دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
بارها انجام داده ،باید برای جبران این
کمبود اقدام کنیم .غنیسازی مواد غذایی
بهترین راه برای این است که در گروههای
مختلف بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.
در این مواقع غنیسازی شامل دو بخش
است؛ یک بخش غنیسازی اجباری است؛
مثل غنیسازی آرد با ویتامین Dکه طرح
پایلوت آن در بیرجند انجام شد و باید ببینیم
آیا شرایط اجرای طرح فراهم است یا نه
و بعد این غنیسازی گسترش پیدا میکند.
 :منظور از فراهم بودن شرایط
غنیسازی چیست؟
همه چیز به نتایج طرح بستگی دارد .به
طور کلی ،قرار است به آرد همه نانها
ویتامین Dاضافه شود و این کار بعد از
آنکه نتایج بررسی ما آماده شد ،مشخص
میشود که گروهی از نانها حذف شود یا
همه نانها قابلیت غنیسازی را دارند؟
اگر غنیسازی در نانها جواب نداد باید
از راه دیگری اقدام کرد.
 :غنیسازیهای اختیاری
چگونه قرار است انجام شود؟
یک بخش دیگر از برنامه ما ،غنیسازی
اختیاری است که در مواد غذایی مختلف
میتواند انجام شود .البته ما در انتخاب مواد

دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه و دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران

مادرانتخابموادغذاییبرای
غنیسازیشرطوشروطداریم.بهطور
مثالبایدموادغذاییسالمتمحور
باشندیعنیاگرتولیدکنندهنوشابه
بخواهدغنیسازیکند،پذیرفته
نمیشود.بهترینموادغذاییبرای
غنیسازی،موادغذاییسودمندتر
هستندکهارزشتغذیهایباالیی
داشتهباشند،مثلشیرکهازقدیم
غنیسازیباویتامینDبرایآنانجام
میشد

غذایی برای غنیسازی شرط و شروطی
داریم .به طور مثال باید مواد غذایی مناسب
و سالمتمحور برای غنیسازی انتخاب
شوند ،مثال اگر تولیدکننده نوشابه بخواهد
غنیسازی کند ،پذیرفته نمیشود یا مواد
غذایی پرقند یا پرنمک .بهترین مواد غذایی
برای غنیسازی ،مواد غذایی سودمندتر
هستند که ارزش تغذیهای باالیی داشته
باشند ،مثل شیر که از قدیم غنیسازی با
ویتامین Dبرای آن انجام میشد.
 :غیر از آرد چه گزینههای
دیگری برای غنیسازی اجباری ویتامین
 Dمدنظر است؟
در بحث اجباری شدن  3محصول
مطرح شد؛ شیر ،روغن و آرد .در واقع

دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و رئیس دفتر
بهبود تغذیه جامعه وزارت
بهداشت

غنیسازیآردرااز
بیرجندشروعکردیم


دبیرستانهای دخترانه و پسرانه انجام میشود و هم در شبکههای بهداشت و درمان برای سایر اقشار جامعه و
مکملها به صورت رایگان در اختیار گروههای آسیبپذیر قرار میگیرد .عالوه بر آن ،یکی دیگر از راههای
جبران کمبود ،غنیسازی مواد غذایی با ویتامین Dاست که هنوز به صورت برنامه کشوری مانند غنیسازی
آرد با آهن و اسیدفولیک ،جدی انجام نشده است .البته در یکی -دو هفته اخیر وزارت بهداشت از اجرای طرح
پایلوت غنیسازی آرد با ویتامین Dخبر داد که هنوز اجرای قطعی آن منوط به بررسیهای بیشتر است .از
اینرو ،در مورد برنامههای وزارت بهداشت برای غنیسازی مواد غذایی با ویتامین Dبا دکتر وحید مفید ،مدیر
کل نظارت بر سالمت مواد غذایی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفتگو کردهایم که در
ادامه آن را میخوانید.

فاز اول غنیسازی با ویتامین Dدر شهر بیرجند
شروع شده و این اقدام با حضور مشاوران سازمان
بهداشت جهانی انجام گرفت .در کارگروه سالمت و
امنیت غذایی در بیرجند که معاون سیاسی استاندار
در آنجا حضور داشت ،بحث غنیسازی آرد با ویتامین
 Dمطرح شد و مسووالن آنجا اعالم آمادگی کرده و
استقبال کردند .همچنین رئیس و معاون دانشگاه و
معاون غذا و دارو برای همکاری در اجرای این طرح
اعالم آمادگی کردند .مقدمات کار فراهم شد و در
حال حاضر در مرحله تهیه مخلوط اولیه هستیم و
به محض اینکه مخلوط حاوی آهن و اسیدفولیک
ویتامین Dآماده شود کار در بیرجند شروع میشود.

ویتامینDراخودسرانهمصرف
نکنید

موضوع ما فراگیر شدن مصرف مواد غذایی
غنیسازیشده است .سرانه مصرف شیر
پایین است و بخشی از مردم شیر مصرف
نمیکنند یا به مقدار کم مصرف میکنند،
بنابراین برای دریافت کافی ویتامینD
مشکل ایجاد میشود ولی آرد فراگیر
است و همه مردم نان مصرف میکنند.
یکی دیگر از گزینههای ما روغنهای مایع
بود که هنوز جدی نشده و بررسیهایش
را به صورت پایلوت انجام میدهیم چون
نسبت به لبنیات استفاده فراگیرتری دارد.
:آیا ویتامین Dموجود در روغن
با حرارت پختوپز یا سرخ کردن از
بین میرود؟
مابررسیکردیمکهدرحرارتتاثیرویتامین

بعد از یک سال با توجه به تجارب و دستاوردهایی
که در این استان به دست میآید ،برنامه کشوری
تدوین و در کشور اجرایی خواهد شد .برای غنیسازی
آرد با آهن و اسیدفولیک نیز همین گونه بود ،به
گونهای که ما غنیسازی را با یک استان شروع
کردیم و در سال  83با استان بوشهر غنیسازی
آرد با آهن و اسیدفولیک شروع شد و به تدریج
گسترش پیدا کرد و در سال  86برنامه کشوری
نوشته شد .البته برای ویتامین Dانتظار داریم یک
سال که در بیرجند اجرا شد ،بالفاصله به صورت
کشوری اجرا شود .علت انتخاب یک استان برای
غنیسازی،چندمسالهاست؛دربیرجندشیوعمشکل
زیاد است و بعد تعداد کارخانههای آرد باید کم باشد
که بتوانیم کنترل کنیم .در بیرجند  3کارخانه آرد
وجود دارد .همچنین پتانسیل از لحاظ مدیریتی،
همکاری بینبخشی و حمایت استاندار و آمادگی
معاون بهداشت باید وجود داشته باشد.
موضوع مهم دیگر بحث آزمایشگاه کنترل کیفی
است .آزمایشگاه کنترل کیفی باید خیلی قوی باشد
تا هم در کارخانه و هم در نانوایی بتوانیم کنترل

 Dچگونه میشود .در مورد روغنهای
سرخکردنی درصدی تخریب داشته ولی
باز هم در حال بررسی است و اگر نتایج
مثبت بود ،روغنهای مایع به عنوان یک
ماده غذایی مناسب برای غنیسازی استفاده
میشود .بررسیهای ما هنوز نهایی نشده و
نتیجه قطعی از آن به دست نیامده است .در
هر صورت اگر کارخانههای روغن از ما
درخواست مجوز برای غنیسازی داشته
باشند ،به آنها مجوز میدهیم.
:آیا غیر از نوشابه ،سایر
نوشیدنیها هم میتوانند گزینه مناسبی
برای غنیسازی باشند؟
برخی از آبمیوهها که شکر افزوده نداشته
باشند و در هر ماده غذایی که میزان قند،

کنیم که آیا همان مقدار تعیینشده ویتامین Dبه
آرد اضافه میشود یا نه .بنابراین با توجه به شرایط

نمک و چربی آن یا خیلی کم باشد یا
نداشته باشد .در مورد چربیهای اشباع و
ترانس هم باید آن ماده غذایی محدودیت
داشته باشد تا برای غنیسازی استفاده شود.
در بــــحـث نوشیدنیها ،نوشیدنیهای
فراسودمند هم داریم که غنیسازی آنها
مشکلی ایجاد نمیکند ولی نوشیدنیای که
به دلیل درصد قند و مواد تشکیلدهندهاش
سالمتمحورنباشدبرایغنیسازیاستفاده
نمیشود .درحقیقت ما باید بررسی کنیم
که کدام ماده غذایی خطر کمتری دارد و
بعد برای غنیسازی میتواند مورد استفاده
قرار بگیرد .باز هم تکرار میکنم مصرف
آن ماده غذایی باید فراگیر باشد تا تاثیرگذار
باشد.

برشمرده از این استان و اعالم آمادگی خود استان،
ما در شهر بیرجند کارمان را شروع کردیم.

ویتامین  Dماده مغذی محسوب میشود ولی برخی متخصصان اعتقاد
دارند مغذی نیست زیرا راه اصلی دریافتش نور آفتاب است .به عبارت
دیگر ،اگر همه خوراکیهایی که ما مصرف میکنیم بهترین کیفیت غذایی
را داشته باشند هم فقط حدود  5درصد تا  7درصد میزان ویتامین Dمورد
نیاز بدن میتواند از طریق خوراک تامین شود .به همین دلیل خیلی از
متخصصان ویتامین Dرا ماده مغذی نمیدانند اما وجود این ویتامین
برای سالمت بدن بسیار مهم است.
در مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده شده افرادی که در بلندمدت
کمبود ویتامین Dداشتند ،احتمال بیماریهایی که باعث تحلیل سیستم
عصبی بدن میشود در آنها بیشتر است ،مثل بیماری اماس یا بیماریهای
تحلیلبرنده بافت عصبی .حتی مطالعه دیگر نشان داده سربازانی که مدت
خدمتشان را در مرزهای جغرافیایی باالتر در کره زمین گذراندهاند ،نسبت
به افرادی که در عرضهای جغرافیایی پایینتر بودند ،در دهه چهارم و
پنجم زندگیشان بیشتر به این بیماریها مبتال شدند چون در این مناطق
نور آفتاب به صورت مایل میتابد و سنتز ویتامین Dمشکل است .در واقع
بیماریهایعصبیوحتیبیماریهایروانیدرآنهابیشترمشاهدهمیشد.
حتی مطالعات مختلفی ثابت کرده کمبود ویتامین Dمیتواند با افسردگی
در ارتباط باشد .از طرف دیگر ،نقش ضدالتهابی برای ویتامین Dقائل
هستیم؛ یعنی افرادی که کمبود ویتامین Dدارند احتمال واکنشهای
التهابی در بدنشان بیشتر است .درحقیقت کمبود ویتامین Dمیتواند
زمینهساز بیشتر بیماریهای مزمنی که ما با آن مواجه هستیم ،باشد؛ از
بیماریهای قلبی -عروقی گرفته تا انواع سرطانها و دیابت.
نقشهای قدیمی که برای ویتامین Dذکر میشد و مربوط به یک
قرن پیش میشود ،در ارتباط با سالمت استخوان بوده چون مهمترین
نقش ویتامین Dکه سالها قبل مورد توجه قرار گرفته ،این است که
کمبود ویتامین Dمیتواند باعث رسوب امالح در بافت استخوان شود
و کمبودش در بچهها باعث راشیتیسم میشود و در بزرگساالن باعث
پوکی استخوان خواهدشد .از این رو ،در کشور ما از حدود  20سال قبل
که بررسی وضعیت ریزمغذیها در کشور انجام شده ،ما متوجه شدیم
کمبود این ویتامین شایع است .منبع اصلی این ویتامین نور آفتاب است.
در شهرهای بزرگی مثل تهران ،شیراز ،اصفهان و یزد آلودگی هوا شایع
است بنابراین نور آفتابی که به آلودگی هوا میتابد عمال غیرموثر است و
نمیتواند سنتز ویتامین Dرا حتی برای افرادی که در معرض نور آفتاب
هستند ،تامین کند.
بنابراین نیاز به مصرف مکمل داریم و حتما باید مکملها را باتوجه به
شرایط هر فرد و منظم دریافت کرد .از آنجایی که مقادیر زیاد ویتامینهای
محلول در چربی مثل ویتامین ،Dمیتواند باعث مسمومیت شود ،خیلی
اهمیت دارد دوز مصرف و مدت مصرف را پزشک مطرح کند و خودسرانه
نباید مصرف شود .به طور مثال ،میزان  50هزار واحدی که ماهیانه در
دبیرستانهایدخترانهوپسرانهتوزیعمیشود،خطرمسمومیتنداردولی
ضمانتی نیست برای افرادی که کمبود شدید دارند ،کمبود را برطرف کند.
برخی شواهد نشان میدهد ،کمبود ویتامین Dدر افرادی که در روستاها
و شهرهای کوچک زندگی میکنند و تماس بیشتری با نور آفتاب
دارند ،کمتر است .اگر تاکنون فردی مکمل ویتامین Dمصرف نکرده
و با نور مستقیم آفتاب نیز تماس ندارد و در شهرهای بزرگ زندگی
میکند ،به احتمال زیاد کمبود ویتامین Dدارد .دستورالعملهای
بینالمللی میگوید میتوان ماهیانه  50هزار واحد مکمل ویتامینD
برای پیشگیری از کمبود به افراد داد اما برای تعیین میزان کمبود
حتما باید آزمایش داده شود و پزشک تعیین کند هر فرد چه میزان
دوز نیاز دارد.

نقشه سالمت

 ۸نفر در  3محل
متفاوت در قم دچار
مسمومیت با گاز
مونوکسید کربن
شدند .ایسنا

چند دانشآموز
خوزستانی مبتال به
بیماریهای لبوکام به
وسیله تیم جراحی «خیریه
مرهم» به طور رایگان
درمان شدند .ایسنا

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
صاحب امتیاز :مؤسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباس فتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  ۸صندوقپستی۱۴۱۴۵-۵۵۷ :
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،علی مالئکه ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ۲۶ ۱۵ ۱۴ ۸۵ :تحریریه۲۶ ۱۵ ۱۲ ۵۶ :
روابطعمومی ،سازمان آگهیها۲۶ ۱۰ ۷9 ۷۶ :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

تازهها
کاهش حمالت صرع
با رژیم غذایی کتوژنیک
نتایج یک مطالعه جدید نشان
میدهد افزایش کتونهای
خون میتوان بدون محدودیت
در رژیم غذایی و با استفاده از
مکملهای کتوژنیک به کاهش
حمالت صرع کمک کند .به
گزارشخبرگزاریمهر،محققان
دانشگاه ساوت فلوریدا آمریکا
با مطالعه روی موشها دریافتند
رژیم غذایی کتوژنیک عالوه بر
کمک به کاهش وزن و بهبود
سالمت عمومی بدن ،میتواند به
کاهش حمالت صرع نیز کمک
کند.رژیمغذاییکتوژنیکحاوی
میزان باالیی چربی و مقدار کمی
پروتئین و کربوهیدرات است.
رژیم غذایی کمکربوهیدرات
موجب میشود بدن برای تامین
انرژی ،به جای سوزاندن قند ،از
چربی و کتونها استفاده کند.به
گفتهمحققان،ترکیبکردنبرخی
مواد در رژیم غذایی کتوژنیک
با رژیمهای غذایی سرشار از
کربوهیدرات میتواند به طور
چشمگیریحمالتناشیازقرار
گرفتن در معرض سطح باالیی
از اکسیژن را به تاخیر بیندازد.

مانور مقابله با شرایط اضطراری بندر امام خمینی(ره)

اثرگذاری باکتریهای بینی بر آنفلوانزا

محققان دانشگاه میشیگان آمریکا یک رابطه همزیستی بین
انسان و گروهی از باکتریها یافتند که با ویروس آنفلوانزا
مقابله میکند و این باکتریها در بینی ساکن هستند.
به گزارش ایرنا و به نقل از ساینسدیلی ،یکی از کارکردهای
اصلی بینی فیلتر کردن هوا و جداسازی عوامل بیماریزای

مضری است که با جریان هوا وارد مجاری تنفسی و بدن
میشوند .البته این فیلتر همواره عملکرد مطلوب را ندارد
و گاهی ویروس آنفلوانزا از آن عبور میکند.
محققان برای بررسی نقش باکتریهای ساکن بینی و حلق
در این فرایند فیلترسازی ،اطالعات به دست آمده از یک
مطالعه را که در سالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴میالدی انجام
گرفت ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
در این مطالعه  ۷۱۷داوطلب ساکن در  ۱۴۴منزل مسکونی
در کشور نیکاراگوئه برای بررسی نحوه انتشار ویروس
آنفلوانزا بین اعضای خانواده و اجتماع ،تحت نظر گرفته
شدند .اطالعات حاصل از این مطالعه در تحقیقات مختلفی
با استفاده از روشهای متفاوت مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
محققان دانشگاه میشیگان به بررسی وضعیت  ۵3۷داوطلب

دوربين سالمت

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
در ارایه مطالب «سالمت» تالش زیادی
در جهت کامل بودن و تطابق آن با
استانداردهای روز پزشکی دنیا تا زمان
انتشار صورت گرفته است .اما به دلیل
اینکه در علوم پزشکی وجود تغییرات
همواره متصور است« ،سالمت» مطالب
ارایه شده را کامل و عاری از خطا
نمیداند .ارجح آن است که کاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوع به پزشکان نیز تایید نمایند.
■ مسوولیت محتوای آگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهنده است.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

پرداختند که ابتدای این مطالعه دچار آنفلوانزا نبودند و
نمونههایی از باکتریهای بینی و حلق آنها گرفته شده بود.
محققان با توالییابی ژنتیکی این نمونهها توانستند نوع و
میزان باکتریهای موجود در بینی این افراد را شناسایی کنند.
در این بررسیها محققان  ۵خوشه از باکتریها را شناسایی
کردند که در بینی داوطلبان وجود دارند .همچنین مشخص
شد وجود یکی از این خوشهها که در مقایسه با سایرین
دربرگیرنده تعداد زیادی از باکتریهای از نوع فوزوباکتریوم،
نایسریا و استرپتوکوک است ،موجب کاهش احتمال ابتدای
فرد به آنفلوانزا میشود .به گفته محققان ،با وجود اینکه
تحقیقات هنوز مراحل اولیه را شناسایی میکند ،شناسایی
این خوشههای باکتریها میتواند منجر به توسعه روشهای
درمانی جدید برای آنفلوانزا شود .گزارش کامل این تحقیقات
در نشریه  PLOS Oneمنتشر شده است.

افتتاح مرکز تروما و اورژانس  ۱۵۲تختخوابی شهید نبوی گرگان با حضور
رئیسجمهور

سیگار کشیدن در دانشگاه تورنتو ممنوع شد
دانشگاه تورنتو نیز در زمره دانشگاههایی در کانادا قرار گرفت که
سیگار کشیدن را در ساختمانهای خود ممنوع اعالم کردهاند.
به گزارش ایسنا ،دانشگاه «تورنتو» از آغاز سال جدیدی میالدی،
سیگار کشیدن در  3دانشکده خود را ممنوع اعالم کرده و قصد
دارد این تصمیم را در تمامی دانشکدههای خود عملیاتی کند.
استفاده از سیگار الکترونیکی و سایر دستگاههای دود و دم
نیز ممنوع اعالم شده است.
قرار است هر کدام از این دانشگاهها به بررسی این موضوع
بپردازند که آیا میتوان طی زمان مشخصی مناطقی را برای
سیگار کشیدن دانشجویان اختصاص داد؟
کلیهانا ،معاون منابع انسانی دانشگاه تورنتو گفت« :هدف
ما از این کار این است که محوطه سالمتری را در دانشگاه
خود داشته باشیم».

بر اساس گزارش انجمن سرطان کانادا ،سالیانه  3۷هزار نفر بر
اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست میدهند.
 ۸۵درصد از علل ایجاد سرطان ریه به استعمال دخانیات
مربوط میشود.

امروزه بیش از  ۶۵دانشگاه کانادایی و صدها دانشگاه آمریکایی
تصمیم گرفتهاند دانشکدههای خود را از استعمال دخانیات
پاکسازی کنند .برخی از دانشگاههای دیگر کانادا مانند دانشگاه
«مکمستر» در همیلتون مصرف سیگار به طور کامل ممنوع
اعالم کردهاند.
دانشگاه «مکگیل» کانادا نیز از دانشگاههایی است که سیگار
کشیدن را فقط در مناطق مشخصشده آزاد اعالم کرده است.
بر اساس آمار موجود ،در سال  ۲۰۱۶میالدی حدود ۱۷
درصد کاناداییها در سنین  ۱۲سال و باالتر (حدود ۵/۲
میلیون نفر) به طور روزانه یا گاهگاهی سیگار میکشند .البته
درصد کاناداییهای باالتر از  ۱۲سال در سالهای  ۲۰۱۵و
 ۲۰۱۶میالدی کاهش یافته و از  ۱۷/۷درصد به  ۱۶/9درصد
رسیده است.

جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور معاون رئیسجمهور

ایسنا

ایرنا

ایسنا

عملکرد معکوس مغز برای بازیابی خاطرات
محققان دانشگاه بیرمنگهام دریافتند زمانی که شخص خاطرهای از
یک رخداد را به یاد میآورد ،مغز او رخداد را به صورت معکوس
و از آخر به اول بازسازی میکند.
به گزارش ایرنا و به نقل ساینسدیلي ،محققان براي بازسازی
فرایند به یادآوری خاطرات در مغز از تکنیکهای رمزگشایی
مغز استفاده کردند.
این تکنیکها امکان تشخیص زمان فعال شدن یک خاطره در
مغز را فراهم میکنند .بر اساس این بررسیها مشخص شد زماني
که اطالعات مربوط به یک شیء بصری در مغز بازیابي میشود،
مغز ابتدا روی مفهوم کلی آن متمرکز شده و سپس جزییات بیشتر
را به آن اضافه میکند.
این شیوه بازیابي اطالعات دقیقا عکس فرایندی است که هنگام
مشاهده تصاویر براي اولین بار در مغز رخ میدهد .هنگامی که
ما یک شيء پیچیده را براي اولین بار مشاهده میکنیم ،جزییات
بصری شامل الگوها و رنگها پیش از هر چیز ثبت میشوند.
در مرحله بعد اطالعات معناداری که ماهیت شیء موردنظر را
تعیین مي کنند ،پردازش شده و به خاطر سپرده میشوند.
به گفته محققان ،خاطراتی که به یاد میآوریم دقیقا همان رخدادهایی
نیستند که تجربه کردهایم ،بلک هاین خاطرات در فرایند مغزی بازسازی
میشوند و این فرایند تحتتاثیر دانش فردی و دیدگاههای هر

شخص قرار دارد .در حال حاضر محققان در تالشند تا چگونگي
و محل به یادآوري خاطرات پیچیده در مغز را شناسایی کنند و
مسیرهاي به یادآوری خاطرات را بیابند.
پس از شناسایی این مسیرها در مغز سالم ،محققان میتوانند نحوه
تغییر این مسیرها را در فرایند پیری سالم بررسي و روشهای ی
براي یادآوری خاطرات پس از اختالل فشار ناشی از حوادث
ایجاد کنند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Communications Nature
منتشر شده است.

میزان باالی کلسیم ممکن است نشانه اولیه بیماری قلبی باشد
نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد وجود لکههای کلسیم در
دیواره عروق قلب میتواند نشانه اولیه بیماری قلبی -عروقی باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،طبق گزارش تیم تحقیق از دانشگاه
کالیفرنیا ،مردم جنوب آسیا با احتمال باالی ابتال به بیماری
قلبی-عروقی روبرو هستند و بیش از  ۶۰درصد بیماران قلبی-
عروقی جهان مربوط به این منطقهاند.
مردم این منطقه همچنین بیش از هر نژاد و قومیت دیگری در سنین
جوانی مبتال به عوامل پرخطری مانند فشارخون باال ،کلسترول
و دیابت میشوند.
با این حال هنوز دلیل این مساله مشخص نیست.
آلکا کانایا ،سرپرست تیم پژوهش ،در این باره میگوید« :وجود و
تغییر میزان کلسیم عروق کرونر ممکن است در پیشبینی عوامل
پرخطر در این جمعیت مفید باشد و ممکن است به تجویز استاتین
و سایر درمانهای پیشگیرانه کمک بهتری کند».
تیم تحقیق در این مطالعه ،به بررسی حدود  ۷۰۰بیمار از هند،
پاکستان ،بنگالدش ،سریالنکا ،نپال و بوتان از نظر تغییر در
تشکیل کلسیم در دیوارههای عروق خونی قلب در طول مدت
 ۵سال پرداخت.
محققان مشاهده کردند در مقایسه با مردان سفیدپوست ،مردان

دارای پیشینه قومی از جنوب آسیا ،میزان باالی تغییر در تشکیل
کلسیم در عروق خونی قلبشان داشتند و درنتیجه با نرخ باالتر
بیماری قلبی-عروقی روبرو بودند.
تشکیل رسوبات کلسیم در عروق کرونر میتواند موجب باریک
شدن عروق خونی و ابتال به بیماری قلبی شود .تشخیص این
رسویات کلسیم از طریق سیتیاسکن امکانپذیر است.

سال پانزدهم شماره  700شنبه  29دی 1397
صفحات  9تا 16

آیا فرد جسوری هستید؟

چقدر به خودتان
اطمینان داريد؟
این آزمون روانشناسی این توسط متخصصان دانشگاه  UCLAآمریکا
طراحی شده است .هدف از طرح این نوع آزمونها این است که به
عواملی که در زندگی ما مانع زندگی رضایتمند و شاد میشوند ،پی ببریم.
در این آزمون سواالت به گونهای طراحی شده که نشان میدهد آیا شما
خود واقعیتان را به خوبی میشناسید( ...صفحه)14
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رهايی از سرما با
کمک خودیها
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آلودهترين مکانهای
اداره شما کجاست؟
()12

ورزشاستخوانی
()11

سارا شریفی

درباره گريه کردن
گریه کردن اغلب نشانه ورود به حفرههای
عمیق عاطفی است ،حفرههایی آکنده از
اندوه که در مهمترین قسمتهای روحمان
جا دارند و با هیچ چیزی از بین نمیروند؛
نه گذر زمان و نه دارو و مسکن ...اندوههای
عمیق ما اغلب از اتفاقاتی در گذشته میآیند
که ما در مواجهه با آدمهایی بودهایم که
ما را تنها گذاشتهاند ،آدمهایی مهم در
زندگیمان که بیدریغ دوستشان داشتیم
اما درنهایت ما را رها کردهاند .این آدمها
میتوانند پدر و مادر ،خواهر یا برادرمان
باشند یا شریک و یارمان.
ما با یادآوری اینکه چقدر در زمانهایی
که به آنها نیاز داشتیم تنهایمان گذاشتند،
رهایمان کردند و آنطوری نبودند که باید،
دردی عمیق درون قلبمان میپیچد ،اندوه
باال میآید و اشکها سرازیر میشوند.
این اشکها از درماندگی نیستند و اگر
زبان داشتند چه موارد مهمی که میگفتند.
اندوه ناشی از آدمهای بزرگ زندگیمان
ماندگارند و با هیچ دارویی از بین نمیروند
اما در زمانهایی خودخواسته میتوانیم با
آنها روبرو شویم.
به اشکهایمان دور از احساس درماندگی
و بیچارگی اجازه آمدن بدهیم و بعد دوباره
به جریان زندگی بازگردیم و این بازگشتن
مهم است.
با دردها و اندوههایی که در حفرههای عمیق
قلب ما النه کردهاند و از بین نمیروند،
مواجه شویم و بدانیم تنها با اجازه ابرازشان
میتوان آنها را کنترل کرد.
نادیده گرفتن ،سرکوب کردن و ناچیز
دانستن این اندوهها قطعا حالمان را بد
میکند.
گهگاهی به اشکهایمان اجازه دهیم از
عمیقترین حفرههای قلبمان بجوشند و
صورتمان را خیس کنند .اگر اشکهایت
زبان داشتند ،چه میگفتند؟
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با خوانندگان

پرسشاول:آیاداروییوجودداردکهبامصرف
آن بتوان اشتها را کنترل کرد یا اصال راهی
برای کنترل اشتها هست؟ 0912****521
پرسشدوم:خانمی25سالهباقد157سانتیمتر
و وزن  48کیلوگرم هستم .آزمایش دادهام.
هیچ مشکلی ندارم اما هر کاری میکنم
وزنم باال نمیرود .لطفا مرا راهنمایی کنید.
0938****426
پرسش سوم :پسری  1/5ساله دارم که مرکز
بهداشت توصیه کرده هفتهای  2بار گوشت
و ماهی بخورد اما به دلیل باال بودن قیمت
انواع گوشت این امکان برایم وجود ندارد.
آیا ماده ارزانقیمت جایگزینی برای گوشت
وجود دارد؟ 0903****532

پاسخ
دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :به طور کلی باید سعی کنیم روی
تمامکارهاییکهدرزندگیانجاممیدهیمکنترل
داشته باشیم .ما از صبح که بیدار میشویم دائم
به این فکر میکنیم که چه بپوشیم ،چه بخوریم،
کجا برویم ،چه بکنیم و ...اما هنگامی که زمان
خوردن فرا میرسد ،کمتر روی آنچه میخوریم
یا حجمی که مصرف میکنیم ،کنترل داریم.
نتیجه این عدم کنترل هم عارضهای جز چاقی
و اضافه وزن نیست .اگر افراد برای مدتی زیاد
غذا بخورند ،معدهشان بزرگ و حجیم میشود
و به جایی میرسد که سیریناپذیر میشود .تنها
راه کنترل اشتها این است که تالش کنید برای
مدتی کمتر غذا بخورید و حجم وعدههایتان
را کاهش بدهید تا معده به تدریج خودش را
جمع کند .قرص و دارو هرگز مشکل شما را
حل نخواهد کرد و به محض اینکه داروها را
کنار بگذارید ،پرخوریها دوباره شروع خواهد
شد .ضمن اینکه هر دارویی کنار فوایدی که
دارد،مضراتینیزخواهدداشتبنابراینپیشنهاد
میشودبرایکنترلاشتهایتانبهمتخصصتغذیه
مراجعهکنید،برنامهغذاییمتناسبباشرایطتان
بگیرید و از آن پیروی کنید یا الاقل خودتان
 2قاشق از برنجی که همیشه میخورید کم
کنید ،مقداری از نان روزانهتان را کنار بگذارید،
ریزهخواریها را حذف کنید و طبق فرمایش
بزرگان دینمان به آنچه میخورید ،توجه داشته
باشید .قطعا در این صورت اشتهایتان پس از
مدتی کنترل خواهد شد.
پاسخ دوم :بهترین راهکار برای اینکه ببینید
وزنتان مناسب است یا نه ،این است که وزنتان
را به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قدتان به متر
کنید .عددی که به دست میآید باید بین  20تا
 25باشد .این کار را همه افراد بین  20تا  40سال
میتوانندانجامبدهند.طبقاینفرمول،شاخص
توده بدنی شما زیر  20به دست میآید و نشان
میدهد کمی از حد طبیعی الغرتر هستید .افراد
زیادی مانند شما هستند که هرچقدر بیشتر از
حد معمولشان غذا میخورند ،دفع و سوخت
بدنشانبیشتروجذبشانکمتراست،دنتیجهوزن
نمیگیرند .بسیاری از این افراد حتی داروهایی
تهیه میکنند که اشتهایشان زیاد شود .این افراد
تا زمانی که دارو میخورند وزنشان باال میآید
اما به محض آنکه دارو را قطع میکنند دوباره
به وزن قبلی برمیگردند.
برعکس افرادی که هر چه میخورند وزن
نمیگیرند ،افراد سیریناپذیری هستند که هر
چه میخورند باز احساس گرسنگی میکنند.
این افراد همانطور که در پرسش قبلی توصیه
شد باید مدتی با سعی و تالش حجم غذایشان
را کم کنند تا معدهشان کوچک شود .برعکس
آنها،شمابایدبکوشیدطبقرژیمیکهمتخصص
تغذیه در اختیارتان قرار میدهد ،عمل کنید.
حتی اگر با خوردن غذا حالت تهوع به شما
دست بدهد زیرا تنها با این کار است که معده
کمی جا باز میکند .به عبارت سادهتر ،با غذا
خوردن زیاد ،معده بزرگ و با کم خوردن ،معده
کوچک میشود.
الزم است بدانید حتی پس از جراحی کوچک
کردن معده هم این اتفاق میتواند بیفتد؛ یعنی
اگر فردی معدهاش را با جراحی کوچک کند
اما رژیم غذایی مناسبی نداشته باشد و همچنان
پرخوری کند ،معده کوچکشده دوباره بزرگ
خواهد شد و وزن باال خواهد رفت.
پاسخسوم:درحالحاضرماهیهاییمانندکیلکا
دربازاروجودداردکهقیمتبسیارمناسبیدارند.
میتوانید هر  3-2هفته یک بار یک سیخ کباب
گوشت قرمز به کودک بدهید و سایر هفتهها 2
بار در هفته از گوشت ماهی استفاده کنید .در این
صورت هیچ مشکلی برای کودک پیش نخواهد
آمد .ماهیهای آزاد پرورشی هم در مقایسه با
سایر مواد غذایی قیمت مناسبتری دارند که
میتوان از آنها هم استفاده کرد .عالوه بر اینها
مصرف انواع میوه و سبزی ،نان سبوسدار،
لبنیات کمچرب و انواع حبوبات و غالت نیز
میتوانندسایرنیازهایکودکانرابرآوردهکنند.

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

پرسش :لطفا درباره تکرر ادرار
و علل آن توضیح دهید .آیا تکرر
ادرار در مردان و زنان تفاوت دارد؟
0936****852

مکانیسمی هست که میتواند اجازه دهد
مثانه تا  500سیسی ادرار را در خود
نگه دارد و کمک کند ما به کارهای
روزمرهمان برسیم .اگر چنین سیستمی
وجود نداشت ،با هر قطرهای که وارد
مثانه میشد مجبور میشدیم به سرویس
بهداشتی مراجعه کنیم.
وقتی  500سیسی ادرار در مثانه جمع
شد ،نخست چند قطره ادرار وارد ابتدای
مجرای خروجی میشود .در این حالت
اعصاب مجرا به مغز خبر میدهند که
ادرار در حال عبور است .سپس مغز
انقباضات عضله مثانه را تقویت میکند
تا ادرار به طور کامل تخلیه شود .حال
اگر الیه االستین در مثانه کارایی خود
را از دست بدهد ،فرد را دچار تکرر
ادرار خواهد کرد .این پدیده معموال در
سنین باال مشاهده میشود.
از سوی دیگر ،اعصابی که از مثانه خارج
میشوند ،وارد نخاع شده و از آنجا به
مغز میروند پس این مسیر باید کامال
سالم و بینقص باشد .به همین دلیل
کسانی که دچار ضایعات عصبی نخاعی
و مغزی میشوند ،مثل افرادی که در
حوادث آسیب میبینند و ضربه مغزی
میشوند یا قسمتی از نخاعشان قطع
میشود ،بیماران مبتال به پارکینسون و...
در کنترل ادرار خود مشکل پیدا میکنند
و دچار تکرر ادرار میشوند.
بد نیست بدانید ما در روز حدود  1/5لیتر
ادرار دفع میکنیم که اگر به ساعت در
نظر بگیریم ساعتی  110تا  115سیسی
ادرار میشود .بنابراین مثانه  500سیسی
ما  4تا  5ساعت وقت دارد تا پر شود و
هر  5ساعت یکبار توالت رفتن کامال
طبیعی است.
حال تصور کنید پروستات مردی بزرگ
شده و مجرای ادرار را تنگ کرده و ادرار
نمیتواند به طور کامل از مثانه خارج
شود .درنتیجه مثانه در هر بار توالت
رفتن فقط نیمی از ادرار یا حتی کمتر
از آن را تخلیه میکند و بقیه ادرار در
مثانه باقی میماند .در نتیجه فرد مجبور

است هر یک ساعت یکبار ادرارش را
تخلیه کند .به این حالت هم «تکرر
ادرار» گفته میشود.
مثانه برخی افراد هم به دالیلی مثل ابتال
به بعضی بیماریها مانند بیماری سل،
کوچک میشود و ظرفیت ادراری پایین
میآید و فرد مجبور است زودبهزود
خود را تخلیه کند.
افرادی هم که در مثانهشان توده یا غدهای
دارند که حجم مثانهشان را گرفته ،از
تکرر ادرار رنج میبرند .همچنین خانمها
بعد از دوره یائسگی دچار تنگی مجرای
ادرار میشوند و نمیتوانند ادرارشان را
خوب تخلیه کنند .درنتیجه این افراد هم
ادرار باقیمانده در مثانه دارند و مجبورند
دفعات بیشتری آن را تخلیه کنند.
عفونت ادراری هم یکی از مهمترین
دالیل تکرر ادرار است.
عفونت ،عصبهای مثانه را حساس
میکند .از این رو ،با کمترین حجم ادرار
در مثانه ،اعصاب آن تحریک میشود و
فرد احساس پری میکند اما وقتی به
سرویس بهداشتی میرود فقط در حد
چند قطره ادرار دارد .البته هنگام عفونت،
عالوه بر تکرر ادرار عالئمی مانند سوزش
و درد هم فرد را آزار میدهد.
وجود سنگ در مثانه هم میتواند در آن
التهاب ایجاد کرده و مشابه عفونت عمل
کند .جالب است بدانید بسیاری از افراد
با توجه به شرایط محیطی دچار تکرر
ادرار میشوند ،مثال خیلیها در فصل
زمستان یا در شرایط استرس ،اضطراب،
نگرانی ،ترس ،وسواس و ...تکرر ادرار
میگیرند زیرا تحریکات مغزی به مثانه
فرمان میدهد که هرچه سریعتر خود
را تخلیه کند.
در واقع این نوع تکرر ادرار ربطی به
مثانه ندارد و به مغز مربوط میشود .به
هرحال تکرر ادرار هر علتی که داشته
باشد ،آزاردهنده است و افرادی که
این مشکل را دارند باید برای بررسی،
یافتن علت و درمان آن حتما به پزشک
مراجعه کنند.

پرسش اول :خانمی  52ساله با وزن
 79کیلوگرم و قد  162سانتیمتر هستم.
دفع پروتئین داشتم و تحت نظر پزشک
دارو مصرف میکردم و همچنان انسولین
می زنم.
در حال حاضر به هیچ عنوان پروتئین
استفاده نمیکنم .لطفا راهنمایی کنید
به جای پروتئین چه موادی میتوانم
مصرف کنم؟ 0916****112
پرسش دوم :چه کنیم تا هنگام کاهش
وزن پوست و فرم صورتمان خراب
نشود؟ 0912****553
پرسش سوم :در شلغم چه ویتامینهایی
وجود دارد که گفته میشود مصرف
آن برای سرماخوردگی مفید است؟
آیا درست است که میگویند شلغم
سرشار از پنیسیلین طبیعی است؟
0910****794

به دنبال بیماری دیابت در شما اتفاق
افتاده به کلیههایتان آسیب رسانده ،در
حدی که پروتئین به راحتی میتواند از
کلیه عبور کند و وارد ادرار شود.
در حال حاضر چند توصیه برایتان دارم؛
نخست اینکه شما هر روز دوز ثابتی از
انسولین دریافت میکنید پس باید میزان
غذایی هم که مصرف میکنید ثابت باشد.
به عبارت دیگر ،در حالت عادی میزان
انسولین خون ثابت نیست و با خوردن
غذا و افزایش قند خون ،انسولین بیشتر
ترشح میشود و با کاهش قند خون میزان
ترشح انسولین هم کاهش مییابد اما این
حالت در بدن شما وجود ندارد چون
باید هر روز دوز مشخصی از انسولین
را مصرف کنید.
از این رو ،نباید مقدار غذایی که در
طول روز مصرف میکنید و ترکیب آن
هر روز تغییر کند.
تغییرات روزبهروز غذا و اینکه یک روز
زیاد غذا بخورید و روز دیگر کم ،باعث
باال و پایین رفتن بسیار زیاد قند خون
میشود و این مساله به عروق ،کلیهها،
اعصاب و ...آسیب میزند.
بهترین کار این است که تحت نظر
متخصص تغذیه باشید و براساس رژیمی
که برایتان تنظیم و تجویز میشود ،عمل
کنید .توصیه دوم داشتن فعالیت بدنی
مناسب است .روزی  30دقیقه پیادهروی
کمی تند ،حداقل  5روز در هفته میتواند
در تنظیم قند خون بسیار مفید باشد .توصیه
سوم اینکه خودسرانه برنامه غذاییتان را
تغییر ندهید و حتما با متخصص تغذیه
مشورت کنید.

گردی دارند و با کاهش وزنهای باال هم
تغییری در صورتشان ایجاد نمیشود
اما افرادی که صورت کشیدهای دارند با
کوچکترین کاهش وزنی دچار الغری
در صورت میشوند.
برای این مساله کار زیادی نمیتوان انجام
داد .ضمن اینکه تغییرات پوست در سنین
باال پس از کاهش وزن قطعا بیشتر از
سنین پایینتر خواهد بود.
باید ببینید کدام عامل برای شما مهمتر
است؟ تندرستی در طوالنیمدت یا داشتن
چهره زیبا در کوتاهمدت؟ زیرا به هر
حال با افزایش سن ،صورت و پوست
آن تغییراتی خواهند داشت بنابراین بهتر
است بیشتر به فکر تندرستی و سالمتتان
باشید.
نکته دوم اینکه کاهش وزنهای پرشتاب
و سریع بیشتر بر چهره تاثیر ناخوشایند به
جا میگذارند و به همه قسمتهای بدن
از جمله پوست آسیب میزنند بنابراین
به هیچ وجه از رژیمهای غیراصولی و
غیرعلمی که مدعیاند در زمان کوتاهی
وزن زیادی را کاهش میدهند ،پیروی
نکنید و برای این کار حتما به متخصص
تغذیه مراجعه و طبق برنامه ایشان عمل
کنید .عالوه بر این مایعات زیاد بنوشید
و میوه و سبزی در حدی که متخصص
تغذیه برایتان تعیین کرده مصرف کنید.
خواب خوب هم میتواند تاثیر مطلوبی
بر چهره داشته باشد.

پاسخ
دکتر عباس بصیری
متخصص کلیه و مجاری
ادراری
و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ :همانطور که میدانید کلیهها کار
تصفیه خون را انجام میدهند و مواد زائد
را جدا و ادرار تولید میکنند .ادرار از
لولههای باریکی که «حالب» نام دارند
وارد مثانه شده و در آنجا جمع میشود
و پس از مدتی که تجمع ادرار زیاد شد،
حس ادرار به فرد دست میدهد و عمل
تخلیه انجام میشود .دیواره مثانه در
افراد بزرگسال حدود  4تا  5میلیمتر
ضخامت دارد و حجم و گنجایش آن در
مردان حدود  500تا  550سیسی و در
زنان حدود  450تا  500سیسی است.
داخل دیواره مثانه قسمتهای متعددی
وجود دارد که از جمله آنها میتوان به
الیههای عضالنی به نام االستین ،کالژن،
عضله مثانه و بافت چربی اشاره کرد.
الیه االستینی که قسمت اصلی مثانه را
تشکیل میدهد ،با پر شدن مثانه کش
میآید اما اعصابی ندارد که به مغز خبر
دهد اینجا ادرار جمع شده است .در نتیجه
ادرار به راحتی در مثانه جمع میشود.
وقتی حجم ادرار به حدود  350سیسی
میرسد ،کشش الیههای االستین تمام
و کالژنها تحریک میشوند.
کالژنها دارای عصب هستند ،درنتیجه
به مغز خبر میدهند که مثانه در حال
پر شدن است .این اولین احساس ادرار
است که ما میتوانیم با کنترل مغزی
خود آن حس را از بین ببریم و صبر
کنیم تا  500سیسی ادرار در مثانه
جمع شود .به عبارت دیگر ،در مثانه

پاسخ
دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول :واقعیت این است که ما
نمیتوانیم و نباید پروتئین را از رژیم
غذاییمان حذف کنیم .پروتئین ماده
مغذی زائدی نیست.
جالب است بدانید اسم پروتئین از یک
واژه التین به معنای «درجه اول اهمیت»
گرفته شده؛ یعنی مصرف پروتئین برای
حیات انسان بسیار مهم است .به همین
دلیل در محدودترین رژیمهای غذایی
از نظر پروتئین که برای موارد خاصی
ممکن است تجویز شود ،حداقلی برای
پروتئین در نظر گرفته میشود که آن
را متخصص تغذیه براساس شرایط و
بیماری فرد محاسبه و تجویز میکند.
ضمن اینکه پروتئین در همه مواد غذایی
از جمله نان ،برنج و ...یافت میشود اما
در بعضی مواد غذایی کمتر و در برخی
بیشتر است.
بنابراین حذف پروتئین از برنامه غذایی
عملی نیست ،مگر در موارد خاص که
آن را متخصص تغذیه تنظیم و تجویز
خواهد کرد.
با توجه به شرح حالی که دادهاید چنین
به نظر میرسد که تغییرات قند خون که

پاسخ دوم :به زبان ساده ،وقتی ما غذا
میخوریم ،مواد غذایی در معده و روده
هضم و جذب میشوند و از راه خون
به قسمتهای مختلف بدن میروند.
بنابراین ما نمیتوانیم به مواد غذایی
نشانی بدهیم که کجا بروند و کجا نروند.
الغری و جمع شدن صورت به دنبال
پیروی از رژیمهای کاهش وزن تغییری
است که ما چندان نمیتوانیم در آن مداخله
کنیم .این مساله به سن ،ژنتیک فرد ،سرعت
کاهش وزن و برنامه غذاییای که از آن
پیروی میشود ،بستگی دارد .بسیاری
از افراد بر اساس ژنتیکشان صورت

پاسخ سوم :این باور که شلغم حاوی
پنیسیلین است ،درست نیست و خود
داروی پنیسیلین هم از نوعی قارچ تهیه
میشود .شلغم از نظر مواد مغذی ارزش
غذایی خیلی خاصی ندارد ،فقط مانند
همه سبزیها حاوی فیبر است و اگر
حرارت نبیند دارای ویتامین  Cاست.
عالوه بر این ،شلغم مقداری هم مواد
معدنی دارد اما مقدار نشاسته و نوعی
که در آن هست برای افرادی که سرما
خوردهاند ،گلودرد دارند ،دچار مشکالت
تنفسی شدهاند یا به دلیل تب از بوی غذا
بدشان میآید و نمیتوانند غذا بخورند،
مفید است و حالت التیامبخش دارد اما
شواهد علمی که نشان دهد مصرف شلغم
اثر درمانی در سرماخوردگی دارد ،تا
جایی که اطالع دارم ،وجود ندارد.

پرسش اول :شوهرم به بیماری هموفیلی مبتالست و از
سال  1370به هپاتیت Cهم مبتال شد .در حال حاضر
1سال است که زیر نظر پزشک و داروهایی که برایش
تجویز کردند بیماری هپاتیتش درمان شده اما متاسفانه
همسرم سیروز کبدی هم دارد .چه باید بکند تا سیروزش
پیشرفت نکند؟ لطفا راهنمایی کنید.
پرسش دوم :خانمی  36ساله هستم .یک سالی بود
که جوشهای دردناک زیرپوستی میزدم .به متخصص
پوست مراجعه کردم .برایم آزمایش نوشت و مشخص
شد آنزیمهای کبدیام باال رفته و کبدم چرب است.
در حال حاضر با توجه به درمانهایی که انجام دادهام
آنزیمهای کبدیام پایین آمده ولی همچنان کبدم تا
حدی چرب است .مدتی است دوباره پوست اطراف
صورتم جوشهای بزرگ و دردناکی میزند .این مساله
خیلی در روحیهام تاثیر بدی گذاشته و استرس بسیاری
در من ایجاد کرده که نکند کبدم آسیب ببیند .لطفا مرا
راهنمایی کنید .باقری از خرمآباد

پاسخ
دکتر سیدموید علویان
فوقتخصص گوارش و
بیماریهای کبد و رئیس شبکه هپاتیت ایران

پاسخ اول :ما در برخورد با بیماری هپاتیت به  2مورد
دقت میکنیم؛ یکی آنکه میخواهیم هپاتیت را کنترل یا
ریشهکن کنیم و دیگر اینکه به وضعیت بیماری کبدی
توجه کنیم .بد نیست بدانید در گذشته هپاتیت Bکنترل
میشد ،در حال حاضر هم کنترل میشود اما هپاتیتC
در گذشته کنترل و اکنون کامال درمان میشود .اگر ما
بتوانیم بیماری را کنترل و ریشهکن کنیم ،پیشرفت آن در
کبد تا حد زیادی متوقف میشود اما گاهی به دلیل اینکه
بیماری در فرد ناشناخته میماند ،ویروس کار خودش را
میکند و به کبد آسیب میرساند و سپس بیمار زمانی به ما
مراجعه میکند که بیماری پیشرفت کرده و عالئم کبدی
کامال آشکار شدهاند .در این شرایط کار پزشک سخت
خواهد شد زیرا هم باید ویروس هپاتیت را کنترل یا
ریشهکن کند و هم بیماری کبدی را تحت درمان قرار بدهد.
متاسفانه بیماری کبدی میتواند به سمت سیروز کبدی
پیشرفت کند و عوارض شدیدی در کبد به وجود بیاورد.
همانطور که اشاره شد امروزه ما میتوانیم بیماری هپاتیت
را کنترل کنیم و جلوی پیشرفت آن را بگیریم ولی اگر
بیماری پیشرفت کرد ،باید از درمانهای خاص خودش
کمک بگیریم .بیماران باید توجه داشته باشند وقتی
هپاتیت Bکنترل یا هپاتیت Cریشهکن میشود باید حتما
از اضافه وزن و چاقی بپرهیزند ،مراقب باشند کبدشان
چرب نشود ،سیگار یا قلیان نکشند ،مشروبات الکلی
نخورند و حتما ورزش و فعالیت بدنی داشته باشند.
همه این کارها به سالمت کبد کمک خواهد کرد.نکته
دیگر در مورد بیماران مبتال به هپاتیت Cاین است که
به هیچوجه نگران ابتالیشان به این بیماری نباشند زیرا
اگر هپاتیت Cزود تشخیص داده شود ،با  3ماه درمان
ریشهکن میشود .اگر دیر تشخیص داده شود ،ممکن
است به درمان  6ماهه نیاز داشته باشد و اگر بیماری
کبدی ایجاد شده و به کبد آسیب رسیده باشد ،درمان
خاص خودش را خواهد داشت.برآورد ما این است که تا
سال  1410شمسی؛ یعنی تا حدود  13سال دیگر بتوانیم
هپاتیت Cرا در ایران ریشهکن کنیم .الزمه این کار هم
این است که دولت ،بیمهها ،سازمانهای مردمنهاد و...
به ما کمک کرده و رسانهها ،مردم را به انجام آزمایش
در گروههای پرخطر تشویق کنند .اگر در گذشته رفتار
پرخطری داشتهاید باید حتما آزمایش هپاتیت بدهید.
اگر آزمایش نشان بدهد بیمار هستید ،بالفاصله تحت
درمان قرار خواهید گرفت .خوشبختانه داروهای ایرانی
درمان هپاتیت موجود است و تحت پوشش بیمه و با
دفترچه بیمه در اختیار بیماران قرار میگیرد .بنابراین
از همه مردم میخواهم به بیمارانی که بضاعت مالی
ضعیفی دارند و نمیتوانند درمانهای مناسب را دنبال
کنند ،در تشخیص و درمان این بیماری کمک کنید تا
بتوانیم هپاتیت Cرا به کلی در کشورمان ریشهکن کنیم.
پاسخ دوم :متاسفانه برخی افراد نسبت به مشکالت یا
بیماریهای خودشان عکسالعمل بسیار شدیدی نشان
میدهند ،در حالی که این قبیل بیماریها کامال قابلدرمان
هستند و اصال جای نگرانی ندارند .در حالت عادی کبد
 5درصد چربی دارد اما این مقدار نباید افزایش پیدا
کند زیرا منجر به چرب شدن کبد خواهد شد و ما به
چشم بیماری به آن نگاه میکنیم .شیوع کبد چرب در
جامعه ما و در همه دنیا بسیار زیاد شده و جالب اینکه
بیشتر مبتالیان به کبد چرب اصال مشکل کبدی ندارند.
بسیاری از این افراد وقتی متوجه میشوند کبدشان چرب
است فوری به فوقتخصص گوارش و کبد مراجعه
میکنند ،در حالی که وقتی معاینه میشوند ،میبینیم بهتر
است نزد متخصص تغذیه بروند زیرا بیماری کبدیشان
جدی نیست و فقط باید شیوه زندگی و تغذیهشان
را اصالح و وزنشان را کم کنند .درواقع بهترین راه
درمان کبد چرب انجام ورزش و فعالیت بدنی ،اصالح
رژیم غذایی با کمک متخصص تغذیه ،استفاده بیشتر
از غذاهای دریایی ،میوهها و سبزیها و کاهش استرس
است .استرس یکی از علل ایجاد کبد چرب و بروز آکنه
یا جوشهای صورت است .اگر استرس و نگرانیهایتان
را کاهش دهید ،بسیاری از مشکالتتان رفع خواهد شد
اما نکتهای که باید بدانید این است که جوش صورت
در بیشتر موارد ارتباطی با کبد چرب ندارد و ممکن
است به سن ،هورمونهای بدن ،داروهایی که مصرف
میکنید ،عادات تغذیهای و ...مربوط باشد که باید از
این نظرها هم مورد بررسی قرار بگیرید.

ورزشوتناسباندام

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

11

6تمرینپیشنهادیبرایافزایشتراکماستخوانها

ورزش استخوانی
حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیبشناسی
ورزشی و حرکات اصالحی

پوکی استخوان یکی اختالالت اسکلتی در دوران
کهنسالی است که ویژگی بارز آن کاهش استحکام
استخوانهاست و فرد را در معرض خطر شکستگی
قرار میدهد .برخالف آمارهای گذشته که بیشتر

افراد باالی  50سال دچار کمبود تراکم استخوان بودند ،آمارهای جدید نشان دادهاند
که سن پوکی استخوان در کشور به زیر  30سال رسیده است .اما باید چه کار کرد و
راهکارهای پیشگیرانه آن چیست؟ در صفحه «تناسب اندام» این شماره به این موارد
اشاره کرده و  6تمرین موثر را پیشنهاد کردهایم.

عوامل کاهنده تراکم استخوان

بهترین ورزشها

یادتان باشد که...

در بدن سلولهای بسیاری وجود دارد که بعضی از این سلولها وظیفه تولید استخوان را بر عهده دارند .سلولهای استخوانی را
«استئوسیت» مینامند .بخش بیرونی استخوان سفت و سخت و پدیدآمده از مواد آلی مانند کالژن و امالح معدنی مانند فسفات
کلسیم و کربنات کلسیم است .سلولهای دیگری نیز وجود دارند که وظیفه تولید استخوان در بدن را برعهده دارند که به آنها
«استئوبالست» میگویند .فعالیت استئوبالستها با افزایش سن کمتر میشود .استئوکالستها عکس استئوبالستها فعالیت
میکنند و وظیفه تخریب سلولهای استخوانی را برعهده دارند از این رو ،نام دیگر آنها «سلولهای مخرب» است.
با افزایش سن فعالیت استئوبالستها کاهش پیدا میکند و همچنان فعالیت استئوکالستها ادامه دارد و به این ترتیب کاهش تراکم
استخوانها رخ میدهد .عوامل دیگری همچون کمبود مواد معدنی مانند کلسیم ،پروتئین ،ویتامین Dو استعمال دخانیات مانند
سیگار فرایند پوکی استخوان را تسهیل میکند و احتمال اینکه فرد در سنین پایینتر به پوکی استخوان مبتال شود ،بیشتر میشود.
عالوه بر این موارد ،کمتحرکی نیز یکی از عوامل اصلی پوکی استخوان است .کمتحرکی از چند طریق میتواند منجر به پوکی
استخوان شود .یکی از آنها افزایش وزن است و دیگری کاهش میزان تحمل فشار استخوانی .طبق قانون «ولف» استخوانها
دارای خطوطی هستند به نام «خطوط فشار» که استخوانهای یک شخص با میزان فشار و باری که بر آنها تحمیل میشود،
سازگار شود .به این ترتیب که اگر میزان فشار روی یک استخوان زیاد باشد آن استخوان خود را در طول زمان بازسازی میکند
تا قویتر شده و بتواند آن فشار را تحمل کند .عکس این مساله نیز صادق است؛ یعنی با کاهش فشار بر استخوانها ،آنها نیز
در طول زمان ضعیفتر میشوند.

نتایج پژوهشها نشان دادهاند که فعالیت بدنی به علت فشارهای وارده بر بدن و
استخوان موجب افزایش تراکم استخوانی و محکم شدن استخوان میشود و فرایند
پوکی استخوان را به تعویق میاندازد .بنابراین ،عالوه بر رژیم غذایی مناسب ،فعالیت
بدنی و ورزش کمک شایانی به پیشگیری از پوکی استخوان میکنند .طبق نتایج
پژوهشهای متخصصان پزشکی ورزشی ،باال و پایین پریدن مانند بازی لیلی و( ...به
تکرار  10بار در روز) میتواند به افزایش تراکم استخوانها در کودکان ،نوجوانان،
جوانان و افرادی که پوکی استخوان ندارند ،کمک و از بروز پوکی استخوان در
آینده پیشگیری کند.
ورزش عالوه بر تاثیر مستقیم بر استخوان موجب افزایش قدرت عضالت ،بهبود
فعالیت مغز ،افزایش تعادل ،کاهش خطر افتادن ،کاهش خطر شکستگی استخوان
و بهبود وضعیت بدنی در افراد میشود که به پیشگیری از پوکی استخوان کمک
میکند اما در افرادی که مبتال به پوکی استخوان هستند ،ورزشهای هوازی سبک
بدون پرش ،ورزشهای آبی سبک ،تمرین با وزنه و با شدت کم ،تمرینات تعادلی
و ثباتی بهترین گزینهها برای افزایش تراکم استخوان هستند.

•پیش از آغاز هرگونه فعالیت بدنی با
متخصص پزشکی ورزشی مشورت کنید.
احتمال دارد چند تست از شما گرفته شود
که شامل اندازهگیری تراکم استخوان و
آزمون آمادگی جسمانی است.
•به ورزشهایی بپردازید که از آنها لذت
میبردید.
•با تمرینهای کششی ،قبل و بعد از
انجام تمرینهای اصلی ،بدن خود را
گرم و سرد کنید.
•اگر به پوکی استخوان مبتال هستید،
از فعالیتهای شدید بهخصوص
ورزشهایی که دارای پرشهای زیاد
هستند ،خودداری کنید.

تمرین اول

تمرین دوم

مشابه تصویر صاف بایستید .یک زانویتان
را باال بیاورید و سپس به پایین ببرید و در
همین حین پای مخالفتان را باال بیاورید
و بدون مکث و پیاپی زانوهایتان را باال
و پایین ببرید .تمرین را به مدت 10ثانیه
انجام دهید و  2مرتبه تکرار کنید .توجه
داشته باشید که زانوها را بیشتر از 45
درجه خم نکنید؛ یعنی بهگونهای باشد
که زانوها به سطح لگن نرسند.

در وضعیت شنا مانند تصویر قرار بگیرید و شکمتان را داخل ببرید و عضالت سرینی را منقبض کنید .لگن را در
وضعیت طبیعی نگه دارید و به آرامی با خم کردن آرنج به زمین نزدیک شوید و با باز کردن آرنجها و انقباض عضالت
سینهای ،بدن را به حالت اولیه برگردانید .اجازه ندهید سر به جلو متمایل شود .تمرین را  3مرتبه و با  10تکرار انجام
دهید .توجه داشته باشید اگر تمرین دشوار بود آن را روی زانویتان انجام دهید.

تمرین سوم

تمرین چهارم

در حالت ایستاده پاهایتان را جفت کنید
و دستهایتان را در کنار بدن قرار دهید.
سپس دستهایتان را از طرفین به سمت
باال ببرید و در همین حالت پاهایتان را
نیز باز کرده و جمع کنید و دستهایتان
را به حالت اولیه برگردانید .سپس تمرین
را بدون مکث و پیاپی  15بار تکرار
کنید و  3مرتبه برای هر پا انجام دهید.

مشابه تصویر روی زمین دراز
بکشید .به آرامی سر و شانهتان
را از زمین بلند کنید و تا حدود
حداقل  5سانتیمتر از زمین جدا
شوید و  10ثانیه مکث کنید6 .
مرتبه تمرین را تکرار کنید.

تمرین پنجم

تمرین ششم

مشابه تصویر پشت صندلی بایستید.
انگشتان پاهایتان روبه جلو باشند .یک
پا را حدود  30سانتیمتر عقب ببرید و
از روی زمین بلند کنید .حاال به آرامی
به پایین بروید .توجه داشته باشید زانوها
از پنجه پا جلوتر نروند .دوباره به آرامی
به حالت اولیه برگردید .این تمرین را 3
ست با  5تکرار برای هر پا انجام دهید.
توجه داشته باشید اگر تمرین دشوار است،
میتوانید برای حفظ تعادل ،پایی که عقب
است را روی پنجه بگذارید به گونهای که
فقط پنجه پا روی زمین باشد.

روی صندلی بنشینید ،دستها را
پشت سر قالب کنید و به آرامی
آرنج را به عقب ببرید (مابین دو
کتف انقباضی را احساس میکنید)
و  10ثانیه مکث کنید .به آرامی
آرنجها را به حالت اولیه برگردانید
و  5مرتبه تمرین را تکرار کنید.
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آلودهترین مکانهای
اداره شما کجاست؟
هر فرد شاغل حداقل باید  8ساعت از روز خود را در اداره کار کند .در این زمان
آیدین
انسان نیاز به خوردن ،نوشیدن و استفاده از سرویس بهداشتی دارد .از وسایل ادارهها
پورخامنه
به صورت مشترک استفاده میشود و معموال اگر یک نفر در اداره سرما بخورد ،همه
کارکنان آلوده خواهند شد .در این گزارش متوجه میشویم کدام قسمتهای دفتر کار
ما از سایر بخشها آلودهتر است و برای تمیز نگه داشتن آن چه میتوان کرد؟

1

دکمههای آسانسور

2

فکر میکنید در روز چند نفر دکمه باال و پایین آسانسور را برای استفاده از
آن فشار میدهند؟ نظرتان درباره دکمه همکف چیست؟ پس این دکمهها
دارای میکروبهای بیشتری نسبت به سایر قسمتهای اداره شما هستند.
شما میتوانید از آرنج خود برای انتخاب طبقه مناسب استفاده کنید ،اگر
چه ممکن است برای برخی خندهدار به نظر برسد یا پس از فشار دادن
دکمه ،دستان خود را با ماده شستشودهنده حاوی الکل وقتی هنوز سوار
آسانسور هستید ،تمیز کنید.

4

صفحه کلید

5

7

برای پر کردن بطری شما ،آبپاشها امنتر از آب معمولی نیستند .در زمان
حملونقل و تحویل ،میکروبها میتوانند وارد آب شوند .مردم برای
دریافت آب خود ،گاهی چند بار در روز ،آبسردکن را لمس میکنند.
برای جلوگیری از بیماری در فصل سرد و آنفلوانزا شما میتوانید آبتان
را از خانه بیرون بیاورید یا آن را در بطریها بخرید.

10

لیوان

ممکن است به نظر برسد از لیوانهایی که قابلشستشو و خشک کردن
هستند میتوان به صورت مشترک استفاده کرد اما طبق مطالعاتی که در
این زمینه انجام شده 90 ،درصد از میکروبهای قابلتوجه مانند ماده
مدفوعی را اطراف آن میتوان پیدا کرد .احتماال مشکل از خود فنجان یا
افرادی که از آنها استفاده میکنند ،نیست .عجیبوغریب به نظر میرسد،
به احتمال زیاد مشکل از زمانی شروع میشود که شما سعی میکنید آنها
را با تجهیزات مشترک در یک آشپزخانه مشترک بشویید.

13

دستگیره مایکروویو

بسیاری از مردم ناهار خود را در این ماشینهای جادویی گرم میکنند.
هر فرد باید چند بار آن را لمس کند تا بتواند در آن را باز کند و آن را
ببندد .غذا را در آن قرار دهد و آن را بیرون بیاورد .این دسته معموال
یکی از آلودهترین نقاط در یک دفتر است .تقریبا نیمی از آزمایش های
انجامشده در یک مطالعه بزرگ سطح باالی یک ماده شیمیایی مرتبط با
موجودات زنده را در این قسمت نشان داد .آن را به فهرستی از مکانهای
خود اضافه کنید که باید اکنون و پس از آن پاک و ضدعفونی کنید.

تلفن

6

تلفن دفتر شما ممکن است حتی بدتر از میز کار شما باشد؛
به طور متوسط  25میکروب در هر اینچ مربع دارد .تلفن
را چند بار در روز با ضدعفونیکننده پاک کنید ،بهویژه
اگر دیگران از آن استفاده میکنند.

8

قهوهساز

11

همیشه مشخص نیست چه کسی مسوول نظافت فضاهای
مشترک است .اگر تصمیم دارید داوطلب شوید ،از این
دستگاه شروع کنید .باکتریها در نقاط مرطوب و تاریک
این دستگاهها رشد میکنند .آن را با  4فنجان سرکه سفید
پر کنید و بگذارید  30دقیقه در این وضعیت بماند .سپس
این وسیله را  3بار یا تا زمانی که دیگر بوی سرکه استشمام
نمیکنید ،آبکشی کنید.

ظرفشویی

مانند خانه شما مقدار زیادی از آلودگی دست و مواد غذایی
ظرفشویی شما را به آهنربایی برای جذب باکتریها و دیگر
میکروبها تبدیل میکند .بخشی که شما لمس میکنید،
مثال اگر دسته دارد ،بیشترین میکروب و آلودگی را دارد
چون همه همین قسمت را لمس میکنند.

14

دستگاههای وندینگ (تحویل غذا)

خوردن غذای آمادهشده مشکل را حل نمیکند .در یک
مطالعه مشخص شد دکمههای  1دستگاه از هر  5دستگاه
احتماالآلودهبهبیماریهایمیکروبیهستند(.اینموضوع
برای در یخچال در نسبت  1به  4است) از این آلودهتر
نمیشود ،اما میتواند تمیزتر باشد .احتماال در مورد این
سطوح به عنوان مناطق آمادهسازی مواد غذایی فکر نمیشود،
اما شما باید با آنها رفتاری متناسب با محلی برای آمادهسازی غذا
داشته باشید.

میزکار

این مکان میکروبهای بیشتری؛ یعنی حدود  400برابر توالت فرنگی در
خود دارد .این میزان به معنی حدود  21هزار باکتری ،ویروس و قارچ در
هر اینچ مربع است .همانطور که احتماال متوجه شدهاید ،این میکروبها،
ویروسها و قارچها با هر تماس با میز و استفاده از وسایلی که آنها را
لمس میکنید ،به دست شما مهاجرت میکنند ،به همین دلیل است که
شستشوی دستها اغلب کلید توقف عفونت است.

هر کس از دستگیره در برای ورود و خروج به محل کار
استفاده میکند .هرچه تعداد بیشتری این کار را انجام
دهند ،میکروبهای متنوع بیشتری میتوانند از فردی به
فرد دیگر منتقل شوند .برای متوقف کردن نشر آلودگی،
دستها را به طور منظم با صابون و آب گرم حداقل 20
ثانیهبشویید.شمامیتوانیدازکارکنانادارهبخواهیددستگیرهها
را تمیز و ضدعفونی کنند.

شما احتماال روی آن عطسه میکنید ،نزدیک آن غذا و نوشیدنی میخورید
و هرگز آن را پاک نمیکنید .حتی پس از آن شما مجبور شدهاید ایمیل
مهم را وسط خوردن یک کیک دارچینی بررسی کنید .شما میدانید چه
کسی اثر انگشت و خردههای چسبندهای که روی کلیدها گذاشتهاید را
دوست دارد؟ میکروبها! اگر یک صفحه کلید را با همکاران خود به
اشتراک بگذارید ،حتی میتواند بدتر باشد .هر فرد چربی ،نمک و مواد
غذایی خود را روی آن اضافه میکند.

آبسردکنها

دستگیره در

3

تجهیزات اداری

میکروبها میتوانند روی دکمههای چاپگر ،کپی ،فکس ،وسایل پستی
و دیگر دستگاهها پنهان شوند و رشد کنند .مردم به ندرت فکر میکنند
که آنها را پاک کنند .تعدادی دستمال مرطوب را اطرافتان قرار دهید تا
هر زمان که از یک دستگاه استفاده میکنید ،به خودتان یادآوری کنید.

9

قوری

تنها قهوهساز نیست که میکروبها را جمع میکند .بعد از هربار شستشوی
روزانه قوری ،اغلب دسته آن نادیده گرفته میشود و این بخشی است
که بیشتر لمس میکنید.

12

اسفنج ظرفشویی

مکانی مرطوب و جذاب برای جمعآوری و پرورش میکروبهاست.
اسفنجهای جدید در طول  3هفته محل زندگی ایکوالی و سالمونال
خواهند شد .هنگامی که مردم در طول روز از اسفنج استفاده میکنند،
میکروبهای آن را به سایر بخشهای اداری انتقال میدهند (از
جمله فنجان قهوه) .فقط  2دقیقه در مایکروویو بیشترین میکروبها
را میکشد .سعی کنید آن را یک بار در مایکروویو انجام دهید و اسفنج
را هر  2هفته جایگزین کنید.

15

توالت (سرویس بهداشتی)

میکروبها مانند باکتری ایکوالی میتوانند در دستشویی اداره گسترش
پیدا کنند .حتی تمیزکردن دستانتان ممکن است دشوار به نظر برسد زیرا
ممکن است دستگیره شیر آب آلوده باشد .شما میتوانید یک دستمال
کاغذی داشته باشید و برای باز و بسته کردن شیر آب و فشار دکمه
صابون از آن استفاده کنید.
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تدابیر طب سنتی ایرانی در مواجهه با بیماری «سرماخوردگی»

رهاییازسرماباکمکخودیها
در شــروع فــصـل
دکتر علی
زمــستان دو بیـماری
غالمپور
دستیار تخصصی طب سرمــاخــوردگی و
ایرانی دانشکده طب آنفلوانزا شیوع بیشتری
ایرانی و مکمل مشهد دارد و سبب اذیت و
آزار افراد بیمار می شود و دانشآموزان را
از رفتن به مدرسه و افراد شاغل را از رفتن
به محل کار بازمیدارد و در مجموع عالوه
بر رنج بیمار ضررهای اقتصادی هنگفتی
نیز دارد .ویروسهای سرماخوردگی بسیار
متنوع هستند بنابراین نمیتوان برای آن
واکسن ساخت ولی ویروسهای آنفلوانزا
که عموما باعث ابتالی انسان میشوند دو نوع
 Aو  Bهستند که البته زیر نوعهای فراوانی
دارند و هر سال بر اساس نوع شایع ویروس
آنفلوانزا واکسن تهیه میشود که البته 60
تا  70درصد در پیشگیری از بیماری موثر
است و برای همه افراد توصیه نمیشود.
عالئم بیماری آنفلوانزا شدیدتر از
سرماخوردگی است و با تب باال و ناگهانی
شروع میشود و درد عضالنی ،خستگی و
کوفتگی بدن ،لرز ،سرفه ،آبریزش بینی ،گلودرد،
عطسه ،گاهی درد شکم بهخصوص در کودکان،
گرفتگی بینی و  ...از عالئم آن است .در بیماری
سرماخوردگی عالئم عموما خفیفتر است و
تب با درجه پایینتری گزارش میشود .عمدتا
درمان هر دو بیماری ،استراحت بهمقدار کافی
و استفاده از مایعات گرم ،مصرف غذاهای با
هضم آسان مانند سوپ جو که در پخت آن
ازسبزیجات تازه هم استفاده شده برای درمان
کفایت میکند .رعایت دستورات بهداشت
فردی بهویژه شستشوی دستها با آب و
صابون و استفاده از ماسک برای انتقال ندادن
بیماری به دیگران توصیه میشود.
در طب سنتی ایران به مواردی مانند
سرماخوردگی ،آنفلوانزا ،حساسیتهای
فصلی ،سینوزیت که همراه با ترشحات فراوان
از بینی یا ترشحات پشت حلق است «زکام و
نزله» گفته میشود .در زکام ترشحات عمدتا
از بینی و در نزله این ترشحات از پشت حلق
خارج میشود .این دو بیماری اهمیت خاصی
دارند و از آن بهعنوان «اُماالمراض» یاد کردهاند.

درطبسنتیایرانبهمواردی
مانندسرماخوردگی،آنفلوانزا،
حساسیتهایفصلی،سینوزیتکه
همراهباترشحاتفراوانازبینییا
ترشحاتپشتحلقاست«زکامو
نزله»گفتهمیشود

.7توجه داشته باشید در بسیاری از این موارد
حتی اگر خلط غلیظ و سبزرنگ بود ولی تب
نداشتید ،از مصرف آنتیبیوتیک بپرهیزید.
.8اگر یبوست دارید برای درمان آن اقدام کنید.
.9در معرض هوا و باد سرد قرار نگیرید و
در هر حال سر خود را با پوشیدن کاله گرم
نگهدارید.
 .10روغن زدن به سر توصیه نمیشود.

دستورات اختصاصی

«سید اسماعیل جرجانی » طبیب عالیقدری
است که در نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول
قرن ششم هجری قمری میزیسته است .ایشان
در کتاب « ذخیره خوارزمشاهی» ،منشاء بروز
زکام و نزله را تجمع مواد زائد هضمنشده در
مغز بهدلیل ضعف و سردی مغز میداند که این
رطوبتهای جمعشده ،ذوب میشود و از سر
به سمت پایین حرکت میکند .این مواد زائد
گاهی در چشم ،گوش ،دندان یا ریه و معده
و حتی نقاط دورتر مانند مفاصل میریزد و
در هر جا عالئم خاص خود را ایجاد میکند.
در یک تطبیق نسبی شاید بتوان زکام را با
سرماخوردگی و نزله را با سینوزیتهای حاد
و مزمن انطباق داد .به هر حال برای درمان
درست بیماری ،باید ابتدا تشخیص درستی
داد .به این منظور در طب ایرانی زکام و نزله
به دو گروه گرم و سرد تقسیم میشود و شامل
دو نوع ماده است:
 .1ماده گرم و رقیق که این ماده تیز ،سوزاننده،

تلخ یا ترش ،با احساس خارش و سوزش در
بینی و گلو ،گوشدرد ،سرخی رنگ چهره
و چشم ،خروج رطوبات سوزاننده از بینی،
اشکریزش ،گرمی سر و نبض سریع است.
.2ماده سرد و غلیظ که شور با طعم بد یا
بدون طعم است .سنگینی سر ،سردرد ،خشکی
چشمها ،وجود خلط غلیظ بیشتر به رنگ سفید
در ته حلق از عالئم این نوع است.

درمان

دستوراتکلی

.1بیماران مبتال به زکام و نزله (سرماخوردگی
و سینوزیت) از خوابیدن به پشت پرهیز کنند
تا مواد به ریه وارد نشود .این افراد بهتر است
از بالش استفاده نکنند و به یک پهلو بخوابند
تا ماده به سمت بینی برود و خارج شود.
.2حتیاالمکان در طول روز و بهویژه بالفاصله
پس از صرف غذا نخوابند.
.3از انجام فعالیتهای جسمی شدید پرهیز

کنند.
.4مصرف غذا و نوشیدنی را کاهش دهند و به
خوردن غذاهای سبکهضم اکتفا کنند .اصوال
میل به خوردن حین سرماخوردگی کاهش
مییابد تا طبیعت بدن به پاکسازی دستگاه
تنفس کمک بیشتری کند بنابراین به خوردن
زیاد غذا بهخصوص در کودکان اصرار نورزید.
 3 .5روز مانع خروج ترشحات از بینی و
حلق نشوند چرا که این کار به نوعی سیستم
پاکسازی در مغز است و مغز با این اقدام در پی
خارج کردن مواد مضر است .بنابراین خوردن
داروهای آنتیهیستامین در این  3روز توصیه
نمیشود چراکه باعث غلیظ شدن ترشحات
خواهد شد.
 .6از خوردن غذاهای دیرهضم و سنگین،
غذاهای خمیری مانند ماکارونی ،پیتزا ،آشهای
پررشته ،الویه ،قارچ و موز پرهیز شود .مصرف
خوراکیهایی مانند حلیم ،کلهپاچه و مواد شور
و ترش حین سرماخوردگی مناسب نیست.

اگر نزله و زکام گرم است و ترشحات رقیق
است (با توجه به عالئم ذکرشده):
مصرف سوپ جو همراه ماش و عدس،
اضافه کردن سبزیهایی مانند جعفری و گشنیز
و چند عدد آلو بخارا و کمی شلغم فراموش
نشود .در سوپ کمی بال مرغ بریزید.
سوپی که جو در آن بیشتر پخته شده باشد .در
سوپتان عناب ،سپستان و تخم خشخاش بریزید.
ماءالشعیر در این موارد بسیار خوب است.
البته منظور ماءالشعیر موجود در بازار نیست،
بلکه در منزل آن را با این دستور تهیه کنید؛
 2قاشق غذاخوری ( 50گرم) پر جو تمیز و
تازه را با  4لیوان آب (یک لیتر) در یک قابلمه
بریزید و با شعله آرام بپزید .زمانی که جو
پخته شد(مواظب باشید جوها شفته نشود) و
در حالت نیمگرم آن را صاف کنید .شما االن
 3لیوان آبجو دارید .آن را به آهستگی و
در طول روز استفاده کنید .تا حصول بهبود
میتوانید از ماءالشعیر استفاده کنید.
یک قاشق غذاخوری عسل را در یک لیوان
آب بریزید و کمی لیموی تازه به آن اضافه کنید
و به جای آب از آن استفاده کنید.
لعاب بهدانه و خیسانده گل بنفشه هم مفید
است.

مصرف آبپز کدو همراه آلو بخارا ،به ،نخود
سبز و باقال سودمند است.
نوشیدن آب انار شیرین و آب سیب توصیه
میشود.
ریختن یک تا دو قطره روغن بنفشه در
بینی برای رفع التهاب و کاهش تندی یا تیزی
ترشحات مفید است.
از مصرف سیر و پیاز ،زنجبیل و دارچین و
غذاهای پرادویه و تند و تیز بپرهیزید.
اگرنزلهوزکامسرداستوترشحاتغلیظاست
خوردن غذاهای لطیف مانند سوپهای
گرم و ملین .غذاهای لطیف ،غذایی است که
هضم آن برای دستگاه گوارش آسان است و
به سرعت جذب بدن می شود و مواد دفعی
کمی از آن باقی میماند.
برای رقیق شدن ترشحات استفاده از دمنوش
آویشن شیرازی و دمنوشی از مرزنجوش و
ریشه شیرین بیان خردشده ،کارایی خوبی دارد.
مخلوطی از بابونه ،اسطوخودوس و آویشن
شیرازی را در یک قابلمه آب بریزید و پس از
جوشیدن ،بخار آن را به سر و صورت برسانید.
بهتر است پارچهای روی سر خود بیندازید.
از برگ یا عصاره آماده اکالیپتوس هم میتوان
برای بخور استفاده کرد.
چکاندن قطره روغنی سیاهدانه به مقدار یک
تا دو قطره در بینی برای باز کردن مجاری
سینوسها توصیه میشود.
بوییدن ُمشک و قرار دادن پنبه آغشته به
روغنهای گرم در گوش برای خروج ترشحات
غلیظ سودمند است.
در مجموع به نظر میرسد کاربرد تدابیر طب
سنتی ایرانی در کاهش سرماخوردگی که یکی
از شایعترین عفونتهای دستگاه تنفس فوقانی
است ،ضمن کارایی ،مقرون بهصرفه است و
استفاده نابجا از آنتیبیوتیکها را تا حد زیادی
کاهش میدهد.
درنهایت یادی میکنیم از حکیم فرزانه محمد
بنزکریای رازی که در قوانین عالج بیماریها
بیان میکند تا حد امکان ابتدا از غذا در درمان
بیماریها استفاده شود و بعد از داروهای ساده
و درنهایت از داروهای ترکیبی.
منبع :روابط عمومی دانشکده طب ایرانی

سالمتکده

مزاجشناسی

گامبهگامآشناییبامزاجهادرطبایرانی
شناخت ارکان

در طب سنتی ایران اعتقاد بر
این است که تمام موجودات
از 4ماده اولیه تشکیل شدهاند
که به آن «رکن» یا «عنصر»
دکتر
حمیدرضا
گفته میشود و مجموع آنها
حسینزاده
را «ارکان» مینامند .این 4
متخصص طب
رکن اولیه عبارتند از :آتش،
سنتی ایرانی
هوا ،آب و خاک که هر کدام
ویژگیهای خاصی دارند .البته این ارکان با
آتش ،هوا ،آب و خاک واقعی که در دسترس
ما هستند ،تفاوت دارند اما به دلیل شباهت
خصوصیات هر یک از آنها با انواع واقعی
شان ،به این صورت نامگذاری شدهاند.
به بیان دیگر ،ارکان چهارگانه ،ذرات یا مواد
بنیادین تشکیلدهنده موجودات جهان هستند
که در بدن هر یک از ما با مقادیر متفاوت وجود
دارند؛ مثال ممکن است در بدن شما رکن آتش
بیشتر از آب و خاک و هوا موجود باشد و در
بدن شخص دیگری ،رکن آب بیشتر از آتش و
خاک و هوا وجود داشته باشد .در واقع آنچه
که باعث بروز تفاوت در افراد مختلف میشود،
همین تفاوت در مقدار هر یک از ارکان در بدن
آنهاست که میزان و تناسب آن در بدن هر فرد از
جانب خداوند متعال به ودیعه نهاده شده است.
قبل از اینکه به چگونگی ایجاد این تفاوتها
بپردازیم ،الزم است با ویژگیهای هرکدام از
این ارکان آشنا شویم.

ویژگیهای آتش

وقتی به آتش فکر میکنید ،اولین نکتهای که
به یادتان میآید ،گرمای آن است .بعد از آن
ممکن است به این فکر کنید که آتش باعث
خشک شدن اشیای اطراف خود میشود؛ مثال
اگر پارچه خیسی را روی آتش بخاری نگه
دارید ،زود خشک میشود یا اگر گروهای خود
را بشویید و روی شعله آتش بگیرید ،رطوبت

انار

دست شما از بین میرود و خشک خواهد شد.
این تصور از آتش درست است و گرمی و
خشکی دو ویژگی مهم آن هستند .آتش نفوذ و
سرعت زیادی دارد و عملکرد آن ،ایجاد سبکی
و چابکی در جسم است ،مثال بارها شنیدهاید
که اگر یک وسیله در خانه آتش بگیرد ،خیلی
زود شعلههای آتش به قسمتهای دیگر خانه
هم سرایت میکند بنابراین کسانی که در بدن
آنها رکن آتش بیشتر از ارکان دیگر وجود دارد،
افرادی فرز و چابک هستند و کارهایشان را به
سرعت انجام میدهند.

ویژگیهای هوا

گرمی و تری دو ویژگی مهم هوا هستند .در
کتابهای فیزیک خواندهاید که اگر آب را حرارت
دهید ،به بخار تبدیل میشود و گرمای بخار آب
از گرمای خود آب بیشتر است ،پس در مقایسه
هوا با آب ،هوا گرمتر است .از طرفی ،یکی دیگر
از قوانین فیزیک بیان میکند که گازها را در هر
ظرفی بریزیم به شکل آن ظرف درمیآیند و این
یعنی هوا شکلپذیر است که در طب سنتی این
شکلپذیری و قابلیت انعطاف را «تری» مینامند،
پس تری به معنای خیس بودن نیست .عملکرد
هوا ایجاد فاصله بین اجزای جسم است بنابراین
کسانی که در بدن آنها رکن هوا بیشتر از ارکان
دیگر وجود دارد ،استخوانبندی درشتتری دارند
زیرا هوا بین اجزای استخوانی آنها فاصله ایجاد
کرده است.

ویژگیهای آب

آب سردتر از هواست .از طرف دیگر آب قابلیت
شکلپذیری نیز دارد و اگر آن را در ظرفی بریزیم،
شکل آن ظرف را به خود میگیرد و همانطور
که پیش از این ذکر شد ،ویژگی شکلپذیری
را در طب سنتی «تری» مینامند؛ به این ترتیب،
سردی و تری به عنوان دو ویژگی مهم رکن آب
مشخص شد .ویژگی شکلپذیری و تری آب
باعث میشود کسانی که در بدنشان رکن آب بیشتر

خوراکیهادرمطبخایرانی

از ارکان دیگر است ،در مقابل شرایط مختلف
سختگیری نکنند و انعطافپذیری بیشتری داشته
باشند و به عبارت دیگر این افراد به راحتی خود
را با شرایط محیط وفق میدهند.

ویژگیهای خاک

دو ویژگی مهم خاک سردی و خشکی است.
خشکی خاک باعث پایداری آن میشود .حتما
تا به حال به ساحل دریا رفتهاید؛ اگرکلمهای را
با انگشت روی آب دریا بنویسید ،بعد از مدت
کوتاهی ،به خاطر تغییر شکل دائم آب ،چیزی
از آن کلمه پیدا نخواهد بود ،اما اگر همان کلمه
را روی شنهای ساحل بنویسید ،تا مدتی باقی
خواهد ماند.
این پایداری حاصل عملکرد مهم خاک است؛ از
این رو کسانی که در بدنشان رکن خاک بیشتر
از بقیه ارکان است ،وقایع را دیرتر از دیگران
فراموش میکنند.

کیفیتهای ارکان چهارگانه

نام رکن
آتش
هوا
آب
خاک

کیفیت
گرم و خشک
گرم و تر
سرد و تر
سرد و خشک

میوه بهشتی که در این ایام سال در بازار میوه ایران دیده میشود در عربی به نام «رمان»
شناخته میشود و در قرآن کریم  3بار از آن نام برده شده است .خاستگاه انار تمدن ایران
است و اواخر قرن  19وارد آمریکا شد .ایران بزرگترین تولیدکننده انار دنیاست.
دکتر علی قسمتهای مختلف این میوه از خود میوه تا گل ،پوست میوه ،پوست درخت و ریشه
غالمپور
آن کاربرد درمانی دارد .از نظر مزه انار به  3گروه تقسیم میشود؛ نوع املسی (شیرین)
دستیار تخصصی
که طبیعتی سرد بااعتدال و تر دارد .نوع دوم انار ترش و شیرین یا میخوش است که در
طب ایرانی
دانشکده طب
سردی و تری مایل به اعتدال است و نوع سوم انار ترش است که سرد و خشک است.همه
ایرانی
مشهد و مکمل قسمتهای انار خاصیت قبض (جمعکنندگی) دارد .هرچه انار ترشتر باشد این تاثیر بیشتر
است .گلانار بیشتر از سایر قسمتها قدرت قبض دارد و میتواند اجزای عضو را بههم
نزدیک کند و با این کار مانع ریزش مواد در یک عضو و درنتیجه مانع گسترش ورم میشود .این خاصیت در
انار ترش هم بارز است .انار شیرین به خاطر گرمایی که در طبیعت خود دارد تحلیلبرنده و بازکننده است و
به مجاری داخل بدن هم نرمی میبخشد و رطوبت بیشتری هم به بدن میدهد .با خوردن این میوه هر چند
خون کمی تولید میشود (قلیلالغذا) ،خلط ایجادشده از آن (منظور اخالط اربعه خون ،بلغم ،صفرا و سودا)
خوب و باکیفیت است .ممکن است برای بسیاری از افراد این سوال مطرح شود که انار را با دانه بخوریم یا
فقط آب آن میل شود؟ در پاسخ باید گفت دانه انار دارای قدرت قبض است بنابراین در یبوست بهتر است
آب انار خورده شود ولی اگر کسی بیماری التهابی روده داشت ،خوردن انار شیرین مایل به ترش همراه با
پردهها و قدری از پیه سفید آن هنگام اسهال و دفع خون بسیار مفید است و مانع خونریزی از روده میشود
و آثار محافظتی روی مخاط روده دارد.
پیه انار و پردههای آن که مزه گس دارد دارای تانن زیادی است که آثار قابض و محکمکننده روی بافت معده
و اسفنکتر تحتانی مری دارد .بنابراین به کسانی که دچار سنگینی سر معده بعد از صرف غذا هستند توصیه
میشود انار را با پرده و پیه آن استفاده کنند.
خوردن زیاد انار میتواند باعث ایجاد گاز در معده و سردرد شود .همچنین مصرف زیاد انار ترش در صبح
ناشتا میتواند منجر به آسیب معده و روده شود ،ضمن اینکه آثار مضری روی اعصاب و بینایی دارد .به افرادی
که گاز زیادی در معده و روده دارند توصیه میشود به جای انار ،رب انار استفاده کنند.
برای انواع زخم دهانی مثل آفت نیز رب انار سودمند است .مقداری آب انار ترش را با عسل حرارت دهید
و به قوام بیاورید .این ماده برای محکم کردن دندانها و جلوگیری از خونریزی لثه مفید است .انار در طب
جدید نیز در بیماریهای مغز و اعصاب از جمله آلزایمر کاربرد دارد .در درمان سرفه میتوان انار را از بیرون
آهسته فشار داد تا سوراخ یا پاره نشود و سپس از قسمت
باالی آن با سرنگ مقداری روغن بادام شیرین تزریق کرد
و سپس برای گرم کردن ،روی بخاری و یا فر گذاشت و
آب آن را در حالت گرم استفاده کرد .انار برای کسی که
قلب گرمی دارد و دچار تپش قلب و احساس گرفتگی
در قفسه سینه میشود آثار مفیدی دارد.
نکته آخر اینکه مصرف انار بعد از یک غذای غلیظ و لزج
مانند حلیم توصیه نمیشود زیرا انار دارای قوه قبض است
و اجزای غذا را بههم فشرده میکند درنتیجه غذا هضمنشده
از معده خارج میشود.
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آزمون سالمت

شمارههفتصدبیستونهدینودوهفت

آزمون خودشناسی و ارزیابی ویژگیهای شخصیتی و فردی

آیا فرد جسوری هستید؟ چقدر به خودتان اطمینان دارید؟
نحوهنمرهدهی
آزمون روانشناسی زیر توسط متخصصان دانشگاه
سیما اخالقی  UCLAآمریکا طراحی شده است .هدف از طرح
این نوع آزمونها این است که به عواملی که در
زندگی ما مانع زندگی رضایتمند و شاد میشوند،
پی ببریم .در این آزمون سواالت به گونهای طراحی شده که نشان

میدهد آیا شما خود واقعیتان را به خوبی میشناسید .لطفا پس
از مطالعه هر سوال عددی را که طبق جدول ذیل نمایانگر پاسخ
مورد نظر شماست کنار هر سوال یادداشت کنید .پاسخی که به
هر سوال میدهید باید به خوبی نشان دهد شما در موقعیتهای
مختلف چگونه خود را ابراز میکنید .اگر موقعیت خاصی که در

سواالت منعکس میشود در زندگی شما اتفاق نیفتاده ،لطفا تجسم
کنید اگر در آن موقعیت قرار بگیرید ،چه واکنشی نشان خواهید
داد یا دوست دارید چگونه رفتار کنید .نیازی نیست که در مورد
سوال فکر کنید زیرا اولین پاسخی که به ذهن شما خطور میکند
احتماال دقیقترین پاسخ شما خواهد بود.

 =0تقریبا همیشه یا همیشه
 =1معموال
 =2گاهی اوقات
 =3به ندرت
 =4هرگز یا به ندرت

سـوالها

جمعبندیامتیازات

تحلیلدادهها
جراتورزیوبهعبارتدیگر،داشتنقاطعیتمبتنیبراعتمادبهنفسکهعاملبینهایت
مهمیبرایداشتنارتباطموثربینفردیاست،بهمعنایبیاناجتماعیاحساساتبهطور
مناسباست.اینمشخصهبسیارمهمدهههاستموردتوجهروانشناسانرفتاردرمانیبوده
وآنهاانواعگوناگونآزمونهاراطراحیکردهاندتابتوانندحدوحدودآنراتعیینکنند.
افرادیکهجراتورزیکمتریدارنددرحداقل2حوزهدچارمشکلهستند؛اولاینکه
آنهاخودشانراازدیگرانجدامیکنند.آنهابرایبرقراریاولینارتباطبادیگرانراحت
نیستند.زمانیهمکهبافردموردنظرواردگفتوگومیشوند،حرفکممیآورندو
نمیتوانندعالقهخودرابهفردمقابلنشانبدهند.سرانجامپسازشروعبهگفتوگوو
برقراریارتباط،مایلنیستنداحساساتواقعیخودرابیانکنند،حتیوقتیکهاحساسات
آنهاکامالمثبتاست.نداشتنجراتواعتمادبهنفسموجبمیشوداینافرادبهشدت
احساستنهاییوانزواکنند.
مشکلدومآنهاایناستکهاجازهمیدهنددیگرانازآنهاحداکثرسوءاستفادهرابکنند.
همانطورکهدربرخیازسواالتآزمونمشاهدهکردید،اینگروهازافرادمایلنیستند
درمقابلدرخواستغیرمنطقیدوستشانمخالفتکنند.آنهاانتقاددیگرانرامیپذیرند
وبهاظهارتآزاردهندهدیگراناعتراضنمیکنندواجازهمیدهنددیگرانبرنامههای
آنهارابهراحتینادیدهبگیرند.حتیبیشتراوقاتاینافرادسعیمیکنندبرایاشتباه
خودوعدماعتراضبهخودخواهیدیگران،توجیهمنطقیبیاورند.بهعنوانمثالبهخود
میگویند«:اینموضوعارزشندارهکهبهخاطرآنرابطهامراخرابکنم».اماآنچهکه
آنهانمیدانندایناستکهنداشتنجراتوقاطعیتدردفاعازخود،آنهاراباخودشان
دشمنمیکند.فردیکهناتوانیخودبرایردکردندرخواستغیرمنطقیدوستیرا
اینگونهتوجیهمیکندکه«:اینموضوعپیشپاافتادهایه.منکهنمیخوامکسیروعصبانی
کنم،».خوداولینکسیخواهدبودکهعصبانیخواهدشد.ممکناستکهازیک،دو
یاحتینیمیازدرخواستهایغیرمنطقیبگذریموآنهارانادیدهبگیریمامادیریازود
اینرفتارآسیبخودراخواهدزد.اینفردبهتدریجنسبتبهدوستانپرتوقعخود
احساس انزجار
احساسانزجارمیکندوازآنجاییکهنمیتوانداحساسخود
رابیپردهبهآنهاابرازکند،کمکمازآنهادوریمیگزیند.
این تنها
اینتنهاراهکارقابلدسترسبرایکنارآمدنباتنفر
وودشمنیسرکوبشدهاست.اگرامتیازشماکمی
بیشاز109بینآقایانو104بینخانمهاشده،
بهاینمعناستکهشمادرروابطتانبادیگران
احتماالاحساسراحتیبیشتریخواهیدکرد،
اگربیشتربهخوداعتمادواطمینانداشتهباشید.
اولینقدمبرایتبدیلشدنبهیکفردجراتورز
ومتکیبهنفسایناستکهمنطقیکهشمارا
عقبنگهمیدارد،کناربگذارید.بسیاریازاین
عقب
افرادستیزهجوییراباقاطعیتواعتمادبهنفساشتباه
افراد
گیرند.قاطعیتازنظراجتماعیپسندیدهاستاما
میگیرند.
جوییزشتوبیرحمانهاست.یکفردستیزهجو
ستیزهجویی
سعیدارددیگرانرامرعوبیابهطورغیرمنصفانهایخواست
سعی دارد دیگران
خودراتحمیلکند،درحالیکهیکفردجراتورزبهصورتکامالمنطقینظرخود

رابیانمیکندواجازهنمیدهددیگرانازاوسوءاستفادهکنند.اینکهبه
دوستتانکهنیمساعتدیرسرقراررسیدهبگویید«:ازایندیرآمدنخوشحال
نیستم»،ابداستیزهجویینیست،بلکهتنهانشانهاعتمادبهنفسشماست.دوستتان
ازشمادرخواستمیکندماشینتانرابرایآخرهفتهقرضبگیردواینبرای
شمابهمعنایایناستآخرهفتهرامجبورخواهیدشددرخانهبمانید.اینکهشمااین
درخواستنابجایدوستتانراردکنید،نشانهخسیسبودنشمانیست،بلکهفقطرد
کردنمحترمانهیکدرخواستنامناسباست.بهخاطرداشتهباشیدداشتنقاطعیتو
جراتورزبودنبهاینمعنانیستکهصدایخودراباالببریدیاسخناننامناسببه
زبانبیاورید.شمامیتوانیدباآرامشواحترامبهدوستخودبگوییدچهفکرمیکنید
یاعلترددرخواستاورابهصورتمنطقیبرایشتوضیحدهید.
برایاینکهبیاموزیمچگونهمیتوانیکفردمتکیبهنفسبود،بهتراستداستانیکیاز
مراجعهکنندگانبهمرکزمشاورهراتعریفکنم.ناموی«جاناتان»بود.اودانشجویسال
آخردانشگاهوبسیارباهوشوخوشتیپبودوتاموقعمراجعهبهمرکزمشاورههیچ
دوستینداشت.اوبهشدتاحساستنهاییمیکردوازعواقبصحبتکردنباهریک
ازهمکالسانخودواهمهداشت.اولینتوصیهمنبه«جاناتان»اینبودکههنگامصحبت
کردنبادوستانخودمستقیمبهچشمانآنهانگاهکندیازمانیکهدرمحیطدانشگاه
راهمیرودبهآنهالبخندبزند«.جاناتان»پیشرفتکندیداشت،شایدبیشازیکهفته
طولکشیدتاشروعکندوبیشازیکهفتهدیگرهمطولکشیدتانسبتبهاینرفتار
احساسراحتیکند.درجلسهدومحضوردرمرکزمشاورهاوبهشدتنسبتبهواکنش
دوستانخودهیجانزدهشدهبودزیرادرجوابهرلبخند،متقابالدوستانشواکنشمثبتی
نشاندادهبودند.درجلسهبعدیاویادگرفتوقتیبادوستانشروبرومیشود،عالوه
برلبخندزدن،سالمهمبکند.همینسادهتریناصلارتباطانسانیباعثشدجاناتان
دیگراحساستنهایینکند.اوخیلیزودیادگرفتبهراحتیبادیگرانواردگفتوگو
بشود.هربارکهسعیکنیمکمیبهجراتخوداضافهکنیم،ازنتیجهآنبسیارخوشنود
خواهیمشدوبهدنبالآنمیتوانیمتغییراتدلخواهبعدیرادررفتارمانایجادکنیم.
موقعیت«جاناتان»بهگونهایبودکهبهراحتیتوانستباایجادتغییراتبسیارکوچکیدر
رفتارخود،بهتغییراتمطلوببزرگتریدستپیداکند.زمانهاییوجودداردکهقانون
همهیاهیچحاکماست.مراجعهکنندهدیگرمن«جودی»بود.مشکلاوباهماتاقیاش
بود.هماتاقیاوعادتداشتازاوپولقرضکندوهمیشهفراموشمیکردقرض
خودراپسبدهد«.جودی»پیشخودفکرمیکردمبلغوامدانشجوییخیلیکماست
بنابراینتنگنظریخواهدبوداگرازدوستشپولخودراطلبکند.خیلیطولکشید
تا«جودی»رامتقاعدکردمکهایندوستاوستکهتنگنظراست،نهاووعصبانیت
جودیکامالمنطقیاست.سرانجام«جودی»یادگرفتباربعدکهدوستشازاوتقاضای
قرضکرد،بگویدمتاسفمنمیتوانمبهتوپولقرضبدهمچوندفعاتپیشقرض
خودراپسندادهای.البتههمانطورکه«جودی»انتظارداشتاینجوابباعثرنجش
دوستششد.پسازآن«جودی»تازهفهمیدچقدرمضحکبودهکهاودائمحسبدی
بهخودشنسبتبهاینموضوعداشتهوکسیکهدراینمیانبایداحساسشرمندگی
میکرد،دوستاوبودونهاو.
بهعقیدهمن،بیشترکردنجراتیکتغییراستکهکاریشدنیاست.پاداشیکهبرای
اینتغییرخواهیمگرفتآنقدرسریعوروشنبهدستمیآیدکههمهسعیمیکنند
فوریقدمهایبعدیرابردارند.دربرداشتناولینقدمموفقباشید.

منبعThe Psychologists Book of Personality tests :

.1هنگامیکهدرصفیایستادهایداگرفردیخارجازنوبتجلوترازشمابایستدآنرانادیدهمیگیرید؟
.2برایشمامشکلاستاگرازدوستیبخواهیدکهبرایشماکاریانجامدهد؟
.3اگررئیسیاسرپرستجاییکهدرآنکارمیکنیدازشمادرخواستیغیرمنطقیداشتهباشد
برایشماسختاستکهبهاونهبگویید؟
.4آیامایلنیستیدبافردجذابیازآشنایانازجنسمخالفصحبتکنید؟
.5آیابرایشمامشکلاستکهدرخواستهایغیرمنطقیوالدینخودراردکنید؟
.6اگررئیسیاسرپرستشماازشماتعریفکنندبرایتانمشکلاستکهآنراباورکنید؟
.7اگرشرایطمناسبباشد،آیاازاحساساتمنفیخودبادیگرانصحبتمیکنید؟
.8آیاعقیدهودانستههایخودرادرگفتوگوباافرادیکهنمیشناسیدبهراحتیبهاشتراکمیگذارید؟
.9درجمعبزرگییکشخصیتاجتماعیحضورداردکهشمابهشدتاوراتحسینمیکنیدو
بهاواحتراممیگذارید،آیاسعیمیکنیدخودتانرابهاومعرفیکنید؟
.10هرچندوقتبهچندوقتممکناستباوالدینخود بیپردهدربارهمسائلیکهموجبعصبانیت
شمامیشودصحبتکنید؟
.11دوستیداریدکهموردتاییدوالدینشمانیست.آیاسعیمیکنیدشرایطیرافراهمبیاوریدتا
همدیگررابهتربشناسند؟
.12مشغولتماشایبرنامهتلویزیونیموردعالقهتانهستیدویکیازبستگاننزدیکمزاحم
تلویزیوندیدنشمامیشود.آیاازاومیخواهیدساکتباشد؟
.13درموردبرنامهریزیدرموردگذراندناوقاتفراغتخودودوستتانبایکدیگر،شمانقش
اصلیرادرتصمیمگیریایفامیکنید؟
.14اگرشماازدستهمسریادوستخودعصبانیباشید،آیامیتوانیدبهراحتیبهاوبگویید؟
.15قراراستیکیازدوستانتانبرایرفتنبهمراسمنامزدیمهمدنبالشمابیایدودرست5دقیقه
قبلاززمانیکهقراربودآنجاباشدبهشماتلفنمیکندکهنمیتواندبیاید.آیابهاونشانمیدهید
کهبهشدتعصبانیشدهاید؟
.16درنظربگیریدکهعجلهداریدبهجاییبروید.سرراهجلوییکسوپرمارکتمیایستیدتا
چندچیزالزمرابخرید.آیاممکناستازدیگرانکهدرصفایستادهاندبخواهیداجازهدهند
شمازودترپایصندوقبروید؟
.17برایشماسختاستکهدرخواستدیگرانراردکنید؟
.18رئیسوسرپرستشمادرمحلکاراظهارنظریمیکنندکهشمابهشدتباآنمخالفهستید.
آیاحاضریدخودرابهخطربیندازیدونظرخودراابرازکنید؟
.19شمادوستنزدیکیداریدکههمسرشمادائمازاوانتقادمیکند.آیابهاومیگوییدکهبااو
موافقنیستیدوازخصوصیاتخوبدوستتانتعریفمیکنید؟
.20برایشمامشکلاستکهازدیگرانکمکبخواهید؟
.21بهیکرستورانخیلیخوبمیرویداماازغذاییکهبرایشماسرومیشودراضینیستید.
آیاموضوعرابهپیشخدمتمیگویید؟
.22برایعذرخواهیکردنتعللمیکنید؟
.23درمواقعضروریبرایشمامشکلاستکهازوالدینتانکمکبخواهید؟
.24باورداریدکههمهدرمحیطکاربهصورتمنصفانهسهمخودراانجاممیدهند؟
.25برایشمامشکلاستکهبهفروشنده«نه»بگویید؟
.26آیامایلنیستیددریکگفتوگوباجمعکوچکیازدوستانتانبیپردهحرفبزنید؟
.27وقتیحقباشماستعصبانیتودلخوریخودرابهرئیسیاسرپرستمحیطکارتان
ابرازمیکنید؟
.28آیاشمادیگرانراتحسینیاازآنهاتعریفمیکنید؟
.29برایشماسختاستکهازدوستنزدیکتانبخواهیدبهشمالطفبزرگیبکند،درحالی
کهمیدانیدباعثاذیتاومیشوید؟
.30یکیازبستگاننزدیکازشمادرخواستیداردکهبهنظرتانمنطقینیست،میتوانیدبهاونهبگویید؟
.31رئیسیاسرپرستمحیطکارشماجمالتیرااظهارمیکنندکهشماآنرادورازواقعیت
میدانید.آیاحاضریدباصدایبلندواقعیترابیانکنید؟
.32احساسمیکنیدبهیکیازدوستانتانعالقهمندشدهاید،میتوانیدبهراحتیاحساسخودتان
رابهاوابرازکنید؟
.33کاالییراخریداریکردهایدامابعداازخریدخودپشیمانمیشوید،میتوانیدکاالرابرگردانید؟
.34شمادریکجلسهمهمهستیدویکمقاممهمبینجلسهشماراصدامیکند.آیاازاو
میخواهیدتاصبرکندجلسهتمامشود؟
.35شمادرمجلسیهستیدوشخصیهمازجنسمخالفدرآنجاحضورداردکهبهشدتمایل
هستیدبهشماتوجهکند.آیاقدمپیشمیگذاریدتاسرگفتوگورابااوبازکنید؟
.36دوستیبهطورغیرمنطقیازشماانتقادمیکند.آیارنجشخودرانشانمیدهیدیادچار
تردیدمیشوید؟
.37والدینتانازشمامیخواهندبرایتعطیالتآخرهفتهبهخانهآنهابرویداماشمابرایآخر
هفتهبرنامهمهمیدارید.آیابرنامهخودراتغییرمیدهید؟
.38آیامایلیددریکگفتوگوومذاکرهباصدایبلندصحبتکنید؟
برای
است.آیابرای
آیا
.39دوستیازشماپولکمیقرضگرفتهوبهنظرمیرسدکهکامالفراموشکرده
شمامشکلاستکهبدهیاشرابهاویادآوریکنید؟
نیست،
.40رئیسیاسرپرستمحیطکارتانشمارادستمیاندازند،بهطوریکهاصالجالبنیست،
میتوانیدنارضایتیخودرابیانکنید؟
توانیدبهراحتیاینموضوعرابهاو
او
.41اگرهمسرشمابهوضوحبیانصافیمیکند،می
گوشزدکنید؟
واردیکهپس
پس
.42شماواردفروشگاهیشدهایدوعجلههمداریدامافروشندهبهفردتازه
ازشماواردشدهتوجهمیکند.آیابهفروشندهدراینموردتذکرمیدهید؟
اطالع
.43شمادرآپارتمانیزندگیمیکنیدوصاحبخانهازانجامتعمیراتیکهقبالدربارهآناطالع
داشتهسربازمیزند.آیارویانجامتعمیراتپافشاریمیکنید؟
ترککنید؟
.44برایشماسختاستکهیکروزازرئیسخودبخواهیدزودترمحلکارخودرا کنید؟
.45آیامیتوانیدعشقوعالقهخودرابههمسرتانبهصورتکالمیبیانکنید؟
.46آیابهآسانینظراتخودرابهدیگرانابرازمیکنید؟
.47اگردوستیازشمادرخواستیداشتهباشدکهبهنظرشماغیرمنطقیاست،میتوانیدآنراردکنید؟
ردکنید؟

ابتدا نمرههایی را که به سواالت ،11 ،10 ،9 ،8 ،7
،34 ،31 ،28 ،24 ،21 ،19 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12
 46 ،44 ،43 ،42 ،35و  47داده اید بر اساس جدول
زیر به این امتیازات تبدیل کنید:
نمره4تبدیلمیشودبهامتیاز0
نمره3تبدیلمیشودبهامتیاز1
نمره2تبدیلمیشودبهامتیاز2
نمره1تبدیلمیشودبهامتیاز3
نمره0تبدیلمیشودبهامتیاز4
نمرههایدادهشدهبهبقیهسواالتهمانامتیازآنسوال
محسوبمیشود.سپسامتیازاتراباهمجمعببندید.
عددبهدستآمدهامتیازشمادراینآزموناست.
باالتربودنامتیازنشانگرباالتربودناعتمادبهنفسو
جراتشماست.
برای اینکه بدانیم در این آزمون در کجا قرار گرفتهایم،
الزم است امتیاز خود را با امتیاز دیگران که در این
آزمون شرکت کردهاند ،مقایسه کنیم.
کارشناسان این آزمون را در اختیار گروهی از
دانشجویان گذاشتند و نتیجه بهدستآمده از آنها به
این ترتیب بود که باالترین امتیاز در مردان  138و
در خانمها  137و پایینترین امتیاز بین آقایان 100
و بین خانمها  93بود .حال میتوانیم با مقایسه
عدد امتیاز خود با این گروه تا حدی به وضعیت
خصوصیت شخصیتی خود پی ببریم.

وقف و سالمت
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گفتوگو با دکتر محمد اجل لوئیان ،مدیرعامل بنیاد خیریه شنواییبخشی شفا (بخشش)

شعار ما «شنیدن برای همه» است
دنیای صداها از لحظه تولد برای همه ما مفهوم پیدا میکند .درست زمانی که ما با شنیدن صدای مادرمان آرامش میگیریم و این آرامش نقطه شروع رابطه با دنیای بیرون است.
حال اگر این اتفاق برای کودکی نیفتد ،چه میشود .تصور این اتفاق هم تلخ است و از همان لحظه تالشها برای رساندن صدا به گوش کودک شروع میشود .بر اساس آمار،
علیاکبر
ابراهیمی
ساالنه تعدادی کودک با این عارضه به دنیا میآیند که همه تالشها برای درمان آغاز میشود .حال خانوادهای را تصور کنید که به دلیل نداشتن تمکن مالی ممکن است کودکش
تا آخر عمر ناشنوا باقی بماند .خوشبختانه در چند سال اخیر با کمک دولت و بنیادهای خیریه اقداماتی برای درمان این کودکان آغاز شده است .بنیاد خیریه شنواییبخشی شفا
(بخشش) یکی از این نهادهاست که از ابتدای دهه  90کار خود را در این زمینه شروع کرده و تا امروز توانسته نعمت شنیدن را به کودکان زیادی اهدا کند .برای آشنایی بیشتر با این بنیاد سراغ
دکتر محمد اجل لوئیان ،جراح کاشت حلزون و مدیرعامل بنیاد خیریه شنواییبخشی شفا (بخشش) رفتهایم تا بیشتر با این موسسه و فعالیتهای آن آشنا شویم.
 :بنیاد خیریه شنواییبخشی شفا
چه سالی تاسیس شد؟
بنیاد خیریه شنواییبخشی شفا (بخشش) در
 4دیماه سال  95با کمک رئیس وقت مجمع
خیرین سالمت و همراهی دکتر فرهادی ،وزیر
وقت علوم و دکتر خرسندی ،رئیس گروه
گوشوحلقو بینی بیمارستان امیراعلم تهران
شکل گرفت و به ثبت وزارت کشور رسید .این
بنیاد قبل از اینکه به ثبت رسمی برسد اقدامات
خود را شروع کرده بود و با هماهنگی 11
مرکز کاشت حلزون دولتی در کشور به افراد
نیازمند کاشت حلزون خدمات ارائه میداد.
 :انگیزه تشکیل بنیاد خیریه
شنواییبخشی شفا چه بود؟
دلیل اینکه ما سراغ راهاندازی یک بنیاد به
نام بنیاد خیریه شنواییبخشی شفا (بخشش)
رفتیم این بود که بعد از سال  71در کشور ما
همپای کشورهای پیشرفته دنیا کاشت حلزون
شنوایی برای افراد ناشنوا آغاز شد .ابتدا تعداد
عملهای جراحی بسیار کم بود و بهتدریج
زیاد شد ،تا اینکه از سال  87به بعد تعداد
عملها به دلیل حمایتی که از سوی دولت
از این اعمال جراحی انجام گرفت ،افزایش
پیدا کرد و به رقمی حدود  700عمل جراحی
کاشت حلزون در سال رسید.
بنابراین بعد از این رویداد اتفاقات خوب نمیتوانستند هزینههای این اتفاق را جبران بخش سومی که برای بنیاد مهم است این است
و بدی افتاد .اتفاق خوب این بود که بیشتر کنند و این خود یکی از مشکالت اساسی بود .که برای ازدواج و فرزندآوری افرادی که سابقه
کودکان ناشنوایی که به دنیا آمده بودند در آن موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار کاشت حلزونی ناشنوایی ژنتیک در خانواده آنها
سال امکان کاشت حلزونی برای آنها فراهم میگرفت این بود که پیشگیری از تولد وجود دارد باید مشاورههایی انجام شود که
شد و به زندگی عادی بازگشتند .کودکان کودکان با این عارضه باید در مرکز توجهها متاسفانه این موضوع مورد غفلت قرار گرفته
بعد از کاشت و انجام اقدامات توانبخشی قرار میگرفت .ما با این اهداف از سال  95به بود ،اما خوشبختانه امروز سرویسی با کمک مالی
توانستند بهعنوان یک کودک معمولی که دیگر این فکر افتادیم که یک موسسه خیریه برای بنیاد بخشش و با همکاری متخصصان ژنتیکی
معلول نیست در مدارس عادی شرکت کنند این منظور در کشور تاسیس کنیم تا بتوانیم که در مراکز کاشت حلزونی هستند و همچنین
زیرا اگر کودکی با عارضه ناشنوایی متولد و خیرین مختلف و متخصصان را از همه کشور کمک سازمان بهزیستی راهاندازی شده که همه
خانوادههایی که سابقه کاشت حلزونی در آنها
درمان نشود ،ناگویا هم خواهد شد بنابراین برای این منظور بسیج کنیم.
دو عارضه ناشنوایی و ناگویایی برای کودکی
 :کمکها چگونه به نیازمندان ارائه وجود دارد میتوانند بهصورت رایگان مورد
میشود؟
که ناشنوا به دنیا میآید ،عارض میشود.
مشاوره قرار گیرند و در انتخاب راههایی که
درنتیجه این حمایتها کاشت حلزونی برای این کمکها بدون نام و نشان ارائه میشود و فرزندان آنها به این عارضه دچار نشوند به آنها
کودکان بسیاری انجام گرفت و جمعیت زیادی بدون اینکه در نیازمندی افراد نیازمند تفتیش شود کمک میشود و آزمایشهای ژنتیکی برای این
مانند کودکان معمولی به مدرسه رفتند .البته و با حفظ کرامت آنها خدمات را ارائه میکنیم ،منظور انجام خواهد شد.
نکتهای که وجود داشت این بود که بسیاری حتی بسیاری از خانوادهها اطالعی از اینکه چه ایناقدامبااینهدفانجاممیشودتادرکوتاهمدت
از این کودکان از خانوادههای با سطح درآمدی موسسه یا نهادی این کمکها را به آنها داده این تعداد متولدین با ناشنوایی مادرزادی و ژنتیکی را
پایین ،ناشی از ازدواجهای فامیلی و از یک خدمات را دریافت کردهاند.
به حداقل برسانیم زیرا در سال گذشته  30کودک
محیط کوچک مانند روستا یا شهر کوچک قسمت دیگر کار این بود که برای افرادی که بهعنوان کودک دوم کاشت شدند که خانواده آنها
بودند و درنتیجه تعداد کاشت حلزونی باال رفت کاشت حلزون شده و در حال حاضر شنوایی بعد ازکاشتبرایکودکاولشانکودک دیگری را
بنابراین بیشتر دریافتکنندگان این خدمت از پیدا کردهاند ،زمان تعمیر دستگاه چه باید کرد؟ با این عارضه به دنیا آوردهاند و برای این کودکان
گروههایی بودند که مشکل امرارمعاش داشتند برای این منظور هم بیمهای تعریف شد .تعداد نیز کاشت انجام شد بنابراین برای اینکه از این
و نمیتوانستند هزینههای اعمال جراحی را  2هزار خانواده از مجموع  10هزار خانوادهای اتفاقاتجلوگیریشودبایداقداماتاساسیانجام
تامین کنند.
که کاشت حلزون داشتهاند ،شناسایی شده و شود.هزینهایکهبرایآزمایشهایژنتیکیصرف
دولت از ابتدا کمک اصلی برای این اقدام بوده برای آنها بیمهای تعریف شد تا بدون اینکه به میشود را نباید هزینه اضافی دانست ،بلکه این
و از شروع این اعمال جراحی در ایران پروتز بنیاد بخشش مراجعه کنند زمان خرابی دستگاه موضوع را باید نوعی سرمایهگذاری تلقی کرد.
را خریده و برای داوطلبان دریافت دولتی به مرکزی که کاشت را انجام دادهاند مراجعه
 :حلزونها از کجا تهیه میشوند؟
بهصورت رایگان داده است و امروز هم این کنند و با تایید مدیر آن مرکز بر اساس اسامیای در حال حاضر پروتز تولید داخل وجود ندارد و
روند همچنان ادامه دارد .البته تنها مبلغی که که از سوی بنیاد در اختیار شرکت قرار داده هیأتامنای ارزی وزارت بهداشت به نمایندگی از
خانوادههای متقاضی برای پروتز پرداخت شده قطعه مورد نظر را با پرداخت  20درصد دولت که تنها واردکننده این محصول است رقمی
میکنند مبلغ ناچیزی حدود  6میلیون تومان مبلغ دریافتکنند بنابراین در این بخش هم بنیاد حدود  45میلیون برای هر پروتز را با ارز دولتی به
است که برای فرانشیز هزینههای بستری ،سازوکاری را طراحی کرده که با حفظ کرامت کشور وارد میکند .در دنیا تنها  5شرکت وجود
افراد و بدون نیاز به مراجعه به بنیاد افراد نیازمند دارد که تولیدکننده پروتزهای شنوایی هستند.
جراحی و توانبخشی پرداخت میکنند.
یکی از این شرکتها چینی است که هنوز در
بهتدریج و با افزایش خانوادههای متقاضی میتوانند خدمات را دریافت کنند.
بازار جهانی پذیرفته نیست .شرکت دیگر متعلق
دریافت پروتز افرادی پیدا شدند که در تامین
بهتدریج
تدریج در حال بازاریابی
به فرانسه است که به
رو،
هزینههای فرانشیز هم ناتوان بودند .ازاین
ازاینرو،
است و امروز بیشتر در اروپا محصوالت خود را
خیریههای متعددی در سطح کشور برای کمک
میکند3.
کند 3.شرکت دیگر متعلقبه کشورهای
عرضه می
به این خانوادهها تشکیل شد و در شهرهایی
اتریش ،استرالیا و سوئیس هستند که در بازار
مانند اصفهان ،مشهد ،تبریز ،تهران و دیگر
راههای
جهان بیشترین سهم و فروش را دارند
شهرها به این افراد کمک کردند .بعد از گذشت
ارتباطوکمک
و پروتزهای مصرفی در کشور ما
های کودکان
مدتی از کاشت حلزون دستگاه
دستگاههای
راههایکمکبهبنیادبخششچندگروهاند؛
هم از این  3شرکت تامین
بهمرور فرسوده میشد و نیاز به تعمیر
نخست اینکه افراد با مراجعه به سایت موسسه به
میشوند.
شوند.
می
پیدا میکرد ،مثال هزینه تعویض
آدرس  www.bakhshesh.irکمکهای نقدی و غیرنقدی را
باتری 1میلیون تومان بود.
از این طریق به ما اعالم کنند .همچنین افراد میتوانند با مراجعه به این
بنابراین کودکانی که از
سایت خود را بهعنوان حامی در این سایت ثبت و انتخاب کنند که به چه تعداد
این دستگاهها استفاده
کودک و با چه سنینی از یک استان و گروه اجتماعی خاص میخواهند کمک کنند .روش
میکردند و در مدارس
دیگر گرفتن کد دستوری * #14*14*500است که از این طریق میتوانند
عادی به تحصیل
کمکهای خود را به حساب بنیاد واریز کنند .همچنین با مراجعه
مشغول بودند ،یکباره و با
به نرمافزار آپ و بخش نیکوکاری خیریه شنوایی شفا را
شنوایی
سوختن دستگاه کمک
کمکشنوایی
انتخاب کنند .بهزودی در برخی بانکها افراد با
در ناشنوایی محض قرار میگرفتند
میگرفتند
مراجعهبهباجههایخودپردازمیتوانند
و والدین آنها این امکان را نداشتند که
کمکهای خود را به حساب
هزینههای تعویض و تعمیر را در کوتاهترین
کوتاهترین
بنیاد واریز کنند.
زمان ممکن تامین کنند ،درنتیجه این کودکان
دوباره در دنیای سکوت میرفتند
میرفتند و گاهی این
میکشید و خانوادهها
اتفاق  3-6ماه به درازا میکشید
خانوادهها

در حال حاضر
پروتز تولید
داخل وجود
ندارد و در
دنیا هم تنها
 5شرکت
وجود دارد که
تولیدکننده
پروتزهای
شنوایی هستند.
وزارت بهداشت
تنها واردکننده
این محصول
است و هر
دستگاه با هزینه
 45میلیون
به کشور وارد
میشود

 :شرکتها خدمات پس از فروش

دارند؟
بله ،این شرکت خدمات پس از فروش هم ارائه
میدهند و خدمات برای قطعات مختلف از 6
ماه تا  1سال و  3سال و  10سال متغیر است
بنابراین خدمات پس از فروش باتوجه به نوع
قطعه و شرکت متغیر است و بعد از اتمام دوره
قطعات جایگزین میشوند.
 :در وضعیت تحریمها مشکلی برای
تامین حلزونها ندارید؟
خوشبختانه با تمهیداتی که دولت از سال قبل برای
این موضوع در نظر گرفت خریدها به مقدار نیاز
انجام شده و فعال مشکلی نداریم .البته خریدهای
جدید هم ثبت میشوند و در هیأتامنای ارزی
وزارت بهداشت تمهیدات الزم برای این منظور
در حال انجام است .البته روند مشکلی است ولی
خوشبختانه مشکلی از این لحاظ وجود ندارد و
بیماران نیازمند نگران این موضوع نباشند.
 :تعداد پزشکان همکار بنیاد بخشش
چند نفر است؟
بنیاد بخشش با مراکز کاشت حلزون دولتی ارتباط
دارد و حدود  25پزشک متخصص گوش و حلق
و بینی و فوق تخصص گوش همکار مستقیم این
مرکز هستند .همچنین متخصصان شنواییسنجی
و گفتاردرمانگر هم با ما همکاری میکنند .تعداد
اعضای هیأتامنای بنیاد  19نفر است که برخی
از آنها پزشکاند و برخی خیرینی هستند با بنیاد
همکاری میکنند.
 :کاشت حلزون بیشتر برای کدام سنین
انجام میشود؟
کاشت حلزون دو بخش است؛ کاشت در مراکز
دولتی و کاشت در مراکز خصوصی بنابراین بنیاد
بخشش از کاشت حلزون در مراکز دولتی حمایت
میکند .در این مراکز هم کاشت برای دو گروه
از افراد انجام میشود؛ نخست کودکان کمتر
از  4سال که مادرزادی ناشنوا به دنیا آمده و
نتوانستهاند با استفاده از سمعک و روشهای
دیگر آموزش ببینند یا کودکان بزرگسالی که با
سمعک یا بدون سمعک شنوایی داشتند و به دلیل
بیماری یا مخاطرات دیگر ناشنوا شدهاند بنابراین
این دو گره مشمول خدمات دولتی میشوند و
بنیاد هم از این گروه حمایت میکند.
 :هزینه کاشت حلزون چقدر است؟

این هزینهها چند بخش دارد؛ نخست هزینههای
قبل از عمل که با انتخاب بیمار و آزمایشها و
خرید سمعک که این هزینهها بین  6-7میلیون
تومان متغیر است که برعهده خانوادههاست .البته
برای خرید سمعک هم سازمان بهزیستی برای
گروههایی که تحت پوشش هستند اقداماتی انجام
میدهد .هزینه واقعی جراحی که رقمی بیش
از  6میلیون تومان است هزینههای جراحی و
توانبخشی با هزینههای امروز حتی در سیستم
دولتی رقمی حدود  10میلیون تومان هم هست
ولی دولت حدود  6میلیون تومان دریافت میکند
و این رقم هم به مراکز کاشت داده میشود تا
هزینههای خود را جبران کنند .البته امروز مراکز
کاشت زیانده هستند و با این روند کار میکنند
و اگر حمایت دانشگاهها و خیرین نباشد این
مراکز نمیتوانند ادامه فعالیت داشته باشند.بعد از
اینکه کاشت حلزون انجام شد و فرد  100جلسه
توانبخشی را هم پشت سر گذاشت گاهی اوقات
نیاز هست که این جلسات ادامه پیدا کند تا گفتار
کودک بهدرستی شکل گیرد و در آن صورت
از حمایت دولتی خارج میشود و باید فرد به
بخش خصوصی مراجعه کند و در برخی شهرها
که امکانات سازمانهای متولی مانند بهزیستی
وجود دارد میتواند به این سازمانها مراجعه
کند و این فراگیر نیست.
 :بنیاد بخشش کودکان همه کشور را
پوشش میدهد؟
بنیاد برای همه کودکان ایرانی که این مشکل را
داشته باشند پوشش دارد.
 :تولد کودکان ناشنوا بیشتر در کدام
نقاط کشور شیوع و فراوانی بیشتری دارد؟
شیوع به نسبت جمعیت در استانهایی مانند
کهگیلویهوبویراحمد،خراسان،بوشهروخوزستان
و استانهایی که ازدواجهای فامیلی در آنها زیاد
است ،فراوانی بیشتری دارد.
 :گروههای هدف را چگونه شناسایی
میکنید؟
در حال حاضر بنیاد در امر غربالگری دخالتی ندارد
و این کار عمدتا توسط سازمان بهزیستی انجام
میگیرد .نزدیک به  90درصد کودکان غربالگری
میشوند و در فاصله کمتر از یک سال به مراکز
مربوط معرفی خواهندشد .البته در برخی محلها
که سازمان بهزیستی پوشش صددرصدی ندارد

کودکانی مراجعه میکنند که سن آنها به 3-4
سال هم میرسد که باید برای این موضوع هم
برنامهریزی شود.
 :تعداد کودکانی که با این مشکل
متولد میشوند چقدر است؟
در سال گذشته بیش از  1/5میلیون تولد در کشور
ثبت شده که از این تعداد  3در هزار نفر مشکل
شنوایی داشتهاند که این رقم حدود  4هزار و 500
نفر مشکل شنوایی داشتهاند که از این تعداد 1500
نفر ناشنوای کامل بودند بنابراین در طول چند سال
گذشته حدود  1200تا 1500کودک ناشنوای
جدیدبه جمعیت کودکان ناشنوا اضافه شده است.
 :مراکز یازدهگانه کاشت حلزون در
کشور دولتی هستند؟
بله ،این مراکز همگی دولتی هستند و در پراکندگی
جغرافیاییخوبیقراردارند.استانهایآذربایجان،
خراسان و خوزستان ،فارس ،کرمان ،اصفهان،
فارس و تهران عمده نیازمندان را پوشش میدهند.
البته یکی از استانهای نیازمند در این خصوص
استان سیستان و بلوچستان است که باید برای
آن هم برنامهریزی شود.
 :ناشنوایی کامل بیشتر بر اثر چه
عارضهای به وجود میآید؟
بر اساس مطالعاتی که در کشور ما و خارج از کشور
هم انجام شده نزدیک به  50تا  70درصد افرادی
که ناشنوا به دنیا میآیند زمینه ژنتیکی دارند و 30
درصد هم مربوط به بیماریهای مختلفاند ،مانند
تولد زودرس ،بیماریهای ویروسی .در ضمن
بارداری و مشکالت خونی و بیماریهای مادر
و استفاده از آنتیبیوتیکها در آیسییو میتوانند
دالیلی باشند که کودک را ناشنوا میکنند بنابراین
علتاصلیژنتیکاستوهمهمواردقابلپیشگیری
و قابلکنترل هستند.
 :پوشش بیمهای کاشت حلزون در
کشور وجود دارد؟
متاسفانه امروز هیچ پوشش بیمهای برای این
منظور در کشور وجود ندارد و بیمههای پایه
هیچ حمایتی در این خصوص ندارند .بیمههای
تکمیلی در مورد خدمات کاشت و پس از کاشت
حمایتهای محدودی در حدود  6تا  20میلیون
دارند .مشکل دیگری هم عالوه بر نبود پوشش
بیمهای کاشت نبود حمایت بیمهای برای بعد از
کاشت و کالسهای گفتاردرمانی و توانبخشی
است که در همه جای دنیا وجود دارد.
 :مبلغی که بنیاد به خانوادههای نیازمند
پرداخت میکند از چه محلی تامین میشود؟
تماممبالغیکهتاامروزدریافتوپرداختمیکنیم
از محل کمکهای خیرین است .البته در این بین
افرادحقیقیوحقوقیدرفهرستخیرینوحامیان
مالی بنیاد هستند .اتفاقی که بهتازگی افتاده این
است که امروزه مبالغی خرد از طریق آپهایی
که مردم بهصورت روزانه با آنها تراکنشهایی را
انجام میدهند به بنیاد میرسد که به دلیل باال
بودن تعداد تراکنشها کمکهای خوبی برای ما
محسوب میشود.
 :آیا کودکان دریافتکننده حلزون
مشکلی برای ارتباط و محیط مدرسه ندارند؟
این بچهها در مدارس عادی تحصیل میکنند و
در گذشته به دلیل اینکه این عارضه کمتر شناخته
شده بود ،در خیلی از مدارس مشکالتی را داشتیم
و همکاران ما به مدارس میرفتند تا مدیر و معلمان
و حتی کودکان را با این اختالل آشنا کنند اما
خوشبختانه در سالهای گذشته با افزایش تعداد
کودکان دریافتکننده و آشنایی معلمان با این
مشکل ،مشکالت کمتر شده و این کودکان نیاز
به حمایت پیدا نمیکنند.
 :هدف کوتاهمدت و بلندمدت بنیاد
چیست؟
چشمانداز بلندمدت ما در این بنیاد این است که
شعار«شنیدنبرایهمه»راتحققببخشیموبتوانیم
موضوع را عالوه بر کودکان که تحت پوشش
هستند به بزرگساالنی که با این عارضه مواجهاند
هم گسترش دهیم و بتوانیم به این سمت برویم
که با داشتن افراد شنوای سالم جامعه سالم هم
محقق شود .در کوتاهمدت امیدواریم پیشگیری را
بهعنوان یک اقدام اساسی نهادینه کنیم و نهادهایی
مانند وزارت بهداشت که مسوول این موضوع
هستند را پای کار بیاوریم .البته کمکهای سازمان
بهزیستی در این خصوص قابلقبول است و شاید
در آینده نزدیک بتوانیم پیشگیری را بهصورت
نهادینه داشته باشیم.
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یادداشت سبز

روز هوای پاک؛ هوا هنوز آلوده است

فتح بلندترین قله افغانستان به افتخار «لیندا»
دراوت « ،2018حنیفه یوسفی» 24ساله  ،اولین دختر افغان ،موفق
به فتح قله«نوشاخ» ( ۷4۹2متر) بلندترین قله کشورش به افتخار
«لیندا نورگروو» شد« .لیندا نورگروو» امدادگر اسکاتلندی،
سپتامبر سال  2010به اسارت شورشیان در افغانستان درآمد و در
جریان عملیات نجات کشته شد.

از سال  1374که قرار شد  29دی ماه
هر سال به نام «هوای پاک» در نظر
مرجان
گرفته شود ،راه درازی طی شده ،اما
یشایایی
از شدت آلودگی هوا در شهرهای ما
نهتنها کاسته نشده ،بلکه افزایش تعداد خودروها ،پایین
ماندناستانداردهایمحیطزیستیموتورهایخودروهاو
موتورسیکلتها،سوختبیکیفیتوعقبماندنسیستم
حملونقل شهری از رشد جمعیت و گسترش شهرها
و فرسودگی روزافزون آن از یک طرف و وجود پدیده
ریزگردها که بخشی از آن منشاء خارجی دارد و حاصل
خشکاندن زمینهای باتالقی و دریاچهها به دست انسان
است،ازطرفدیگر،برخیکالنشهرهایایرانمانندتهران،
تبریز ،اراک و اصفهان را در زمره شهرهای آلوده جهان قرار
داده است و پدیده ریزگردها باعث شده در بسیاری موارد
در شهرهای جنوبی کشورمان مانند اهواز و زابل مردم
هواییبسیارناسالمراتنفسکنند.
هماکنون براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران ،شهرهای
تهران،مشهد،تبریز،اصفهانواراکجمعاحدود1۶میلیون
نفر جمعیت ساکن و شهرنشین دارند (به غیر از جمعیت
شناور) و این موضوع نشان میدهد  1۶میلیون ایرانی در
شهرهایی زندگی میکنند که در بخش زیادی از روزهای
سال،هوایناسالمدارندوآلودگیهواسالمتتکتکآنها
راتهدیدمیکند.بهگزارشروزنامهدنیایاقتصاد،بررسیها
نشانمیدهند،دراغلبکالنشهرهایمامانندمشهد،تهران،
تبریز،اصفهانواراککهشهرهایآلودهکشورمامحسوب
میشوند،درمجموعخودروهاونزدیکیمراکزصنعتیدر

نزدیکی شهرها و برخی عوامل محیطی مانند باد یا نوع
قرارگیری کوهها از دالیل اصلی آلودگی هستند.
آنطور که مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی
میگوید ،میزان غلظت لحظهای این آالیندهها نیز به 7۰
میکروگرم بر مترمکعب رسید که از این نظر نیز  2برابر
حد مجاز است .یکی از اعضای شورای شهر اصفهان
در اینباره اظهار کرده« :آمارها نشان میدهد ،شاخص
مونواکسیدکربن ،دیاکسید نیتروژن و حتی ازون اصفهان
نسبت به شهرهای دیگر بیشتر است که این مساله بهدلیل
مشکالت احتراق سوخت است».
علیاصغررجبی،رئیسسابقمرکزهواوتغییراقلیمسازمان
حفاظتمحیطزیست،عقیدهداردبخشعظیمیازذرات
معلق از خودروهای دیزلی خارج میشود .این خودروها
شامل ناوگان حملونقل شهری هم میشود.

آالیندهها کدامند؟

وی در تشریح آالیندههای هوا به خبرگزاری اینا میگوید:
«آالیندههایهوابه2گروهعمدهوخطرناکتقسیممیشوند.
بهگوگرد،ازونومونوکسیدکربن«آالیندههایعمده»گفته
میشودکهتاثیراتزیادیرویبروزبرونشیتهایریوی
دارند .بنزن از جمله آالیندههای خطرناکی است که از نظر
علمی بسیار خطرناک تلقی میشود و مواجهه مستمر با
آن باعث بیماری یا حتی مرگ میشود.کارشناسان عقیده
دارند ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون که دارای قابلیت
جذب باال در سیستم تنفسی انسان هستند نیز ازجمله
آالیندههایخطرناکهستند.

حملونقل یکی از بزرگترین منابع آلودگی هوا و
طبق برآوردها مسوول بیش از ۶۰درصد آلودگی هوای
شهرها در ایران است .احتراق سوختهای فسیلی در
موتور وسایل نقلیه آثار نامطلوبی روی محیطزیست
و انسان میگذارد .به تازگی استفاده از سوختهای
پاکتر و موتورهای با راندمان باالتر برای کاهش انتشار
آالیندههای هوا توسعه یافتهاند ولی با توجه به افزایش
سفرهایدرونشهری،حملونقلهمچنانیکیازمنابع
آلودگی هوای شهرها محسوب میشود .حملونقل در
ایجاد آالیندههای گازی و ذرات معلق در اندازهها و
ترکیبات شیمیایی مختلف سهم بسزایی دارد ،به طوری
که 9۰درصد مونوکسیدکربن51،درصد اکسیدهای
نیتروژن 41،درصد ترکیبات آلی فرار و  19درصد دی
اکسیدمنتشرهدراتمسفرمربوطبهخودروهاست.

اکنون چه باید کرد؟

کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و گسترش
سیستم حملونقل عمومی
استفاده از سوختهای پاک مثل گاز و...
الزام سازندگان خودروها به رعایت آخرین
استانداردهای زیستمحیطی
کنترل و اجباری کردن معاینه فنی برای تمام
خودروها
جایگزینی خودروهای نو و دارای استانداردهای
باالتر به جای خودروهای فرسوده
توسعه معابر ،خیابانها و ارتقای سیستم مدیریت
ترافیک شهر
تشویق دارندگان وسایل نقلیه به نصب دستگاههای
کاهشدهنده آلودگی ناشی از اگزوز خودروها

جهان سبز
گاردین اولین روزنامه انگلیس شد که دیگر با پالستیک بستهبندی
نمیشود ،بلکه از مواد قابل تجزیه زیستی (زیست فروسایی یا
زیست تخریب پذیری) برای بستهبندی آن استفاده می شود.

زیباییهای ایران -تنگه شیرز -کوهدشت لرستان
عکس از عارف زیودار

نمیتوانیم گوشهای بایستیم تا آلودگی هوا نفسمان را بگیرد
هفتهگذشته،سازمانجهانیبهداشتضمنانتشارگزارشیهشدارداد:
«آلودگیهواسببکاهشعمرمیلیونهاانسانرویکرهزمینشدهاست»
براساساینگزارش،تاثیراینپدیدهبرکودکانبسیاربیشازبزرگساالن
است ،به طوری که 93درصد از کودکان زیر  15سال در جهان روزانه به
درجاتمتفاوتهوایآلودهتنفسمیکنند.
اینتاثیردرکشورهایدرحالتوسعهبهنحویچشمگیربیشتراستوبیش
از  4۰درصد از مردم جهان؛ یعنی  1میلیارد نفر زیر  15سال ،درمعرض غبار
آلوده حاصل از سوخت چوب و زغال سنگ برای آشپزی و گرم کردن
خانههایخودهستند.تهویهناقصفضاهایآشپزیخطرمسمومیتباگاز
مونوکسیدکربن را بهخصوص در ارتفاع پایینتر که بچهها مشغول بازی
هستند ،افزایش میدهد .بهعالوه ،تاثیرات متمرکز بر اثر تماس بلندمدت با
آالیندهها میتواند رشد ریهها و سالمت قلبی -عروقی را به خطر بیندازد.
در کشورهای ثروتمندتر ،ماشینهای گازوئیلی دشمن شماره  1محسوب
میشوندکهبیرونازمدارسودرخیابانهامشغولآمدورفتهستند.ذرات
حاصل از احتراق گازوئیل شامل دیاکسیدنیتروژن و ذرات معلق که سطح
ریه را میپوشانند و میتوانند خود را به جریان خون برسانند 5 ،بار بدتر از
ذراتحاصلازسوختخودروهایبنزینیهستند.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت ،با وجود گرمتر شدن و شلوغتر شدن
جهانما،موتورهایساختانسانهمچنانآالیندههایکثیفراواردهوای
اطرافمامیکنندودسترسینداشتننیمیازجهانبهسوختوفناوریپاک
ماننداجاقهایآشپزییاالمپهایروشنایی،هواییراکهتنفسمیکنیمهر
روزآلودهترمیکنند.امروزه 9،نفرازهر 1۰ساکنرویکرهزمینهوایآلوده
تنفس میکند و همین مساله ساالنه7میلیون نفر را در جهان از پا درمیآورد.
برای دانستن میزان سهم آلودگی هوا در سالمت افراد باید بدانیم ،یکسوم
از مرگهای به دلیل سکته مغزی یا بیماریهای قلبی یا سرطان ریه ،مربوط
به آلودگی هوا هستند.صرفنظر از آنکه غنی باشیم یا فقیر یا کجا زندگی
کنیم ،آلودگی هوا ما را احاطه کرده و نمیتوان بهآسانی از آن فرار کرد .ذرات

میکروسکوپی آالینده میتوانند از سد دفاعی بدن عبور و در عمق سیستم
تنفسیوگردشخونمانفوذکنندوبهریهوقلبومغزماآسیبجدیبرسانند.
اگرذراتمعلقدرهوابهچشمنمیآیند،دلیلبرآلودگیهوانمیشود.برای
اینکهمردمهرمنطقهدرکدرستیازمیزانآلودگیمحیطاطرافخودداشته
باشند ،سازمان جهانی بهداشت ،محیطزیست و اقلیم سازمان ملل متحد به
صورت آنالینمیزان آلودگی را در اختیارکاربران قرارمیدهند.

 2نوع اصلی آلودگی هوا

2نوعاصلیآلودگیهواداریم؛آلودگیهایبیرونازخانهوآلودگیهایدرون
خانه که نوع دوم مربوط به احتراق سوختهایی مانند زغال سنگ ،چوب یا
نفت سفید برای برپا کردن آتش یا روشن کردن اجاقهای خوراکپزی در
مناطق فقیر است .با حرکت هوا از داخل خانه به خارج یا برعکس ،این دو
نوع آلودگی میتوانند به یکدیگر اضافه شوند .آلودگی درون خانه ساالنه
مسوول مرگ 4میلیون نفر در جهان بیشتر در مناطق آفریقا و آسیاست که به
طور معمول ،فناوری و سوختهای آالینده در خانه برای پخت غذا ،گرما و
روشنایی مورد استفاده قرار میگیرند .آلودگی اصلی هوا به دلیل وجود چند
عنصر در هوا به وجود میآید؛ یکی ذرات معلق که مخلوطی از ذرات جامد
وقطراتمایعهستندکهبااحتراقسوختخودروهاوترافیکجادهایوارد
هوایاطرافمامیشوند.دوم،دیاکسیدنیتروژنحاصلازترافیکجادهای
واجاقهایآشپزی،سوم،دیاکسیدگوگردحاصلازاحتراقسوختهای
فسیلی.چهارم،ازونیکهدرسطحزمینبهدلیلواکنششیمیایینورخورشید
وآالیندههایوسایلنقلیهایجادمیشود.نوعاولبیشازبقیهبرسالمتمردم
اثرمیگذاردوخطرناکشمردهمیشود.

آلودگی هوا ساالنه باعث مرگ 1/7میلیون کودک در
جهان میشود

دلیل مرگ ساالنه بیش از  1کودک از هر  4کودک زیر  5سال -حدود
1/7میلیون کودک -خطرات زیستمحیطی از قبیل آلودگی هوا ،دود

دست دوم ،آب ناسالم و بهداشت ناکافی است .سازمان جهانی بهداشت
به همه کشورهای عضو پیشنهاد میدهد برای رسیدن به دستاوردهای
بهداشتی چشمگیر برخی اقدامات مانند بهبود کیفیت آب یا استفاده از
سوخت پاک را در برنامههای خود بگنجانند .به گزارش این سازمان،
میتوان از بخش بزرگی از بیماریهایی که از جمله دالیل عمده مرگ
کودکان زیر  5سال در جهان هستند ،مانند اسهال ،ماالریا و ذاتالریه با
مداخالتی که منجر به کاهش خطرات زیستمحیطی میشود ،مانند
دسترسی به آب سالم یا سوخت پاک برای پختوپز جلوگیری کرد.
تماس مضر با آلودهکنندههای محیطی میتواند از رحم مادر آغاز شده و
در اولین گام سبب تولدهای نارس پیش از موعد شود .عالوه بر آن ،بودن
در معرض آلودگیهای هوای داخل و خارج از خانه و نیز دود دست دوم
باعث افزایش ذاتالریه در کودکی و افزایش خطر بیماریهای تنفسی
مزمنمانندآسمونیزبیماریهایقلبی،سکتهوانواعسرطانهادرسراسر
عمر میشود.

نگاه سبز

آلودگی هوا راه چاره دارد

زرافه هم به فهرست گونههای در خطر انقراض اضافه شد.
جمعیت زرافههای در اثر فعالیتهای انسانی در زیستگاه این
پستاندار طی  3دهه گذشته  40درصد کاهش یافته است

براساس اعالم سازمان حفاظت از محیطزیست،
مهمترین عامل آلودگی هوا در کالنشهرهای ایران،
آالیندگی خودروهای شخصی و دیزلی است .این
موضوع یه چند عامل ارتباط دارد که یکی از مهمترین
آنهاارزانیبنزیندرکشورماست.بهگزارشهمشهری،
ایران دومین بنزین ارزان دنیا را دارد و قیمت این کاال
در کشور ما به نسبت از همه کشورهای جهان به جز
ونزوئال ارزانتر است.
نتیجه کنار هم گذاشتن بنزین ارزان ،خودروهای با
استاندارد پایین زیستمحیطی و نبود سیستم حملونقل
عمومیمناسببیرونودرونشهری؛یعنیآلودگیهوای
کالنشهرهای کشورمان است که سالمت بسیاری از
شهروندان ما را به خطر انداخته و از سوی دیگر ،قاچاق
اینکاالبهکشورهایهمسایهاست .هر چندسردارایوب
سلیمانی ،جانشین فرمانده ناجا ،در گفتوگویی با ایسنا
از افزایش  2برابری کشف سوخت قاچاق در مرزها خبر
داد ،طبق آمار رسمی که وزارت نفت به تازگی اعالم کرده،
روزانه بیش از  1۰میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور
قاچاق میشود که البته حجم زیادی از این قاچاق مربوط
به حوزه جنوب ،غرب ،خلیج فارس و دریای عمان است.

برگ بازنده یا برنده؟

بدون شرح

به این ترتیب هرچند دفاع سرسختانه از افزایش نیافتن
قیمت بنزین که بهخصوص در زمانهای نزدیکی به
انتخابات به برگ برندهای در دست داوطلبان تبدیل

میشود ،میتواند در کوتاهمدت رضایت افکار عمومی
رابهدنبالداشتهباشد،دربلندمدتاینبازیدوسرباخت
بهضررمنافعکشورماست.آلودگیهواتنهامشکلکشور
ما نبوده و نیست .آغاز صنعتی شدن در اواخر قرن نوزدهم
و بعد از آن گسترش شهرنشینی باعث شد بشر با پدیده
آلودگیهوایشهرهاآشناشودوبعدازآنکهنتایجمخرب
آن آشکار شد ،تصمیم به تعدیل و حذف آن بگیرد .در
ایران 1۰ ،سالی است که زنگ خطر به صدا درآمده ،اما
هنوز آلودگی هوا از مشکالت جدی ماست ،بهطوری که
پیروزحناچی،شهردارتهران،درگفتوگوییاعالمکرده:
«براساسنظرسنجیها،مهمترینمشکالتشهرتهراناز
نظر ساکنان شهر ،آلودگی هوا و ترافیک است».

جهان درحال حل مشکل آلودگی

کشورهای جهان با استفاده از روشهای مختلف که
مهمترین آنها کم کردن رفتوآمد خودروهای شخصی
و افزایش سیستم حملونقل عمومی است ،توانستهاند
از عهده حل مشکل آلودگی هوا بربیایند .حسین آخانی،
گیاهشناسواستاددانشگاهتهراندریادداشتیمینویسد:
«االن که این مطلب را مینویسم برای سفر علمی به شهر
ادینبورگ اسکاتلند (انگلیس) آمدهام .کشور انگلیس
قدیمیترین صنعت نفت جهان را دارد و تاریخ کشف
نفتدرایرانبااینکشورگرهخوردهامادرهمینانگلیس
خیابانها پر است از اتوبوس ،شبیه همان اتوبوسهای
دوطبقهای که  3۰-4۰سال پیش مشابه آنها در تهران پر

بود ،با این تفاوت که این اتوبوسها بهروز و دوستدار
محیطزیستاند .در این کشور حداقل  3عامل باعث
میشود که مردم از وسیله نقلیه شخصی کم استفاده
کنند یا هرگز استفاده نکنند؛  .1داشتن سیستم بسیار
کارآمد حملونقل عمومی که شبانهروز در دسترس
همه است .2 .باال بودن قیمت بنزین که در حال حاضر
به ازای هر لیتر 1/2پوند (حدود  7هزار تومان) است.
 .3محدودیتهای بسیار شدید از نظر پارکینگ و قیمت
بسیار باالی آن .مجموعه این عوامل باعث شده افراد فقط
درمواقعبسیارضروری(مثالجابجاییوسیلهیابیماری)
از خودروی شخصی استفاده کنند .استفاده از دوچرخه
هم یکی از رایجترین راههای جابجایی است که عالوه
بر پاکی ،برای حفظ سالمت مردم بسیار مفید است».
آلمان یکی از کشورهای اروپای شمالی است که یادآور

احترامبهمحیطزیستوشهروندانتحصیلکردهایاست
که زبالههایشان را بازیافت میکنند اما اگر کمی بیشتر
پرسوجوکنید،متوجهمیشویدیکچهارمبرقآلماناز
زغال سنگ قهوهای تامین میشود .زغال سنگ قهوهای
آالیندهترین نوع زغال سنگ و مسوول  2۰درصد انتشار
گازهای گلخانه کل کشور است.
از سوی دیگر ،آلمان اهداف جاهطلبانهای برای استفاده از
انرژیهای پاک دارد .این کشور قصد دارد تا سال 2۰3۰
میالدی سهم منابع تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را از
یکسوم به ۶5درصد برساند.بیشتر آلمانیها میخواهند
کشورشان به تولید برق از زغال سنگ پایان بدهد ،اما البی
طرفداران زغال سنگ در آلمان قوی است .زغال سنگ
سوختیارزاناست،داخلکشوراستخراجمیشودوبیش
از 2۰هزار شغل ایجاد کرده است.

سال پانزدهم شماره  700شنبه  29دی 1397
صفحات  17تا 24
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درمـــانـــــگاه
سالمـت و ورزش
فرزنـــدپـروری
همــــــــسران
ســالــمنـــدان
پـوستـــرسالمت

پاپ کورن؛
میانوعدهایسالم
()24

مراقب سوزگزنده
زمستانباشید()23

به پرسش كودكان درباره خدا چگونه پاسخ دهيم؟

طالق؛ جدايي يا
رهايي؟
()22

و خدايی که همین نزديکی است...
كنجكاويهايكودكانوسواالتآنهاگاهيبهگونهاياستكهوالديننميدانندچهپاسخيبرايآنهامناسباست
وچطورميتوانندتوضيحدهندكهكودكمتوجهشود.وقتيآنهادربارهموضوعاتيمانندمشكالت،مرگ،خداوندو
بسياريازمفاهيمانتزاعيسوالميكنند،چهجوابيبايدبدهيم،زمانيكهحتيخودمانهمپاسخبسياريازسواالتشان
رانميدانيم؟)21(...

خودرو؛ پناهگاه زنان
()19

دکتر مهدی
خواجوی
جراح مغزواعصاب

خونريزی مزمن زير
پرده مغزی
(هماتوم ساب دورال
مزمن)
شاید افراد پا به سن گذاشتهای را
دیده باشید که ظرف چند روز بیحال
میشوند و بعد از آن یکطرف بدنشان
فلج یا بهقول خودشان لمس میشود
و بعد که به اورژانس مراجعه میکنند
با تشخیص خونریزی مغزی عمل
میشوند و به صورت معجزهآسایی
خوب خواهندشد.
این سوال برای مردم پیش میآید که:
«خب اگر خونریزی مغزی بوده چطور
فالن اقوام یا همسایه ما فوت کرده
ولی این یکی خوب شده است؟»
پاسخ در این است که آن خونریزیها،
خونریزیهای داخل مغز بوده ولی
این خونریزی که به درمان جواب
داده ،خونریزی مزمن زیر پرده مغزی
و روی مغز بوده است.
معموال افراد مسن بهدنبال افتادن یا
خوردن ضربهای به سر یا حتی یک
ترمز ناگهانی در ماشینی که سرنشینش
بودهاند و حتی این حادثه را بهخاطر هم
نمیآورند ،دچار خونریزی به شکل
نشت خون از یکی از مویرگهای
مغزی که بین پرده مغزی(دورا) و
مغز است میشوند چون افراد مسن
معموال بهعلت مشکالت قلبی یا
بهطور سرخود آسپیرین یا از این
قبیل داروهای رقیقکننده خون
مصرف میکنند.
پرده مغزی این افراد خاصیت ارتجاع
کمتری نسبت به جوانان دارد و مغز
بهطور طبیعی با افزایش سن کوچکتر
میشود ،بنابراین بیشتر مستعد این نوع
خونریزی هستند و این نشت خون
بهتدریج تا هرجا که مغز اجازه دهد،
ادامه مییابد ،بدون اینکه عالمتی بیش
از یک سردرد ساده در آنها بدهد و
بعد از یکجایی به بعد خونریزی
متوقف میشود و این خون شروع
به تجزیه شدن میکند و شبیه مایعی
مثل روغن موتور ماشین میشود.
حال کوچکترین خونریزی مجدد
یا کوچکترین اتفاقی که باعث
افزایش فشار مغز فرد بشود ،منجر
به تشنج میشود یا نیمهمقابل بدن
فلج خواهدشد یا فرد دچار افت
هوشیاری میشود.
در اینگونه موارد جراح مغز باید سریع
اقدام به تخلیه خون بکند و همانقدر
که این بیماری بهظاهر درمان راحتی
دارد به همان میزان هم اگر بهموقع
درمان نشود باعث توقف تنفس و
مرگ میشود.
پس توصیه من این است در صورتی
که افراد باالی ۵۰سال در اطرافتان
هستند که بهویژه داروهای رقیقکننده
خون مصرف میکنند ،حتما افتادن و
ضربات به سر آنها را جدی بگیرید
و در صورت بروز سردرد به پزشک
مراجعه کنید و اجازه ماجراجوییهای
بیش از حد و ورزشهایی که احتمال
ضربه به سر در آنها وجود دارد را
به آنها ندهید.
توضــیــح آخـر اینـکـه در کشورهای
غیراسالمی بیشترین علت این نوع
خونریزی مصرف مزمن الکل است
و افراد مسن بعد از مصرف الکل و
مست شدن معموال دچار زمین خوردن
و ضربات به سر میشوند که اصال آن
را به یاد نمیآورند یا جدی نمیگیرند.
ژاپن از نظر این علت برای ساب دورال
هماتوم مزمن مقام اول را دارد.
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نگاهی بر عوامل ،عالئم و راههای درمان درد شانه

ریشهیابی درد شانه
مفصل شانه یکی از پرتحرکترین مفاصل بدن است که با کمک آن میتوانید بازو را به جلو ،عقب ،باال و پایین ببرید یا بچرخانید .از شانه کردن و مسواک زدن گرفته تا برداشتن
ستاره محمد ظروف از کابینت ،این مفصل در اغلب فعالیتهای روزمره مورد استفاده قرار میگیرد .این میزان تحرک ،شانه را مستعد آسیب میکند .درواقع درد شانه یکی از شایعترین مشکالت
اسکلتی-عضالنی دنیای امروز است ،طوری که بیش از  60درصد از افراد آن را برای حداقل یک بار در زندگی تجربه میکنند .درد شانه ،محور حرکتی دست را محدود کرده و در فعالیتهای
روزمره اختالل ایجاد میکند .این درد ممکن است به صورت حاد یا مزمن ایجاد شده باشد و حین فعالیت یا استراحت احساس شود .بسیاری از دردهای شانه موقت هستند و با خانهدرمانی بهبود
مییابند اما درد در بعضی موارد ادامهدار است و نیاز به درمان تخصصی پیدا میکند .در ادامه با شایعترین عوامل درد شانه و درمان آنها آشنا میشوید.

با آناتومی شانه آشنا شوید
دکتر شاهد صدر
متخصص کایروپراکتیک
عضو انجمن علمی
کایروپراکتیک ایران

شانه از  2مفصل و  3استخوان اصلی تشکیل
شده است؛ مفصل توپی یا گوی و کاسهای
(گلنوهومرال) ،مفصل آکرومیوکالویکوالر
بازو
استخوان
(اهرمی-چنبری)،

تاندونیت روتاتور کاف

از بین تمام عوامل درد شانه ،آسیب روتاتور کاف یا عضله
چرخاننده شانه ،شایعترین آنهاست .درواقع حدود دوسوم از
دردهای شانه به اختالالت روتاتور کاف مربوط میشوند.
روتاتور کاف از گروهی از عضالت و تاندونهای متصل به
مفصل شانه تشکیل شده و بخش توپی سر استخوان بازو را
در کاسه مفصل شانه نگه میدارد و حرکت دست در جهات
مختلف را امکانپذیر میکند .انجام حرکات مکرر و مداوم
باعث ایجاد التهاب در تاندونهای روتاتور کاف (تاندونیت)
میشود .روتاتور کاف و تاندونهای آن مانند الستیک اتومبیل
با گذشت زمان و استفاده مکرر ،بهتدریج تحلیل میروند و
درد شانه ایجاد میکنند .درد ناشی از تاندونیت ،اوایل خفیف
است و فقط حین حرکت مفصل شانه احساس میشود اما بعد
از مدتی تشدید خواهد شد .تاندونیت روتاتور کاف معموال با
اجتناب از حرکتهای تکراری و تشدیدکننده درد ،سرما و
گرمای موضعی و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی بهبود
مییابد .درمانهای دستی ،فیزیوتراپی و ورزشهای تقویتی
شانه نیز در بهبود شانه نقش مهمی ایفا میکنند.

ایمپینجمنت شانه

ایمپینجمنـتیاگیرافتادگیتاندونمتصلبهعضلههایچرخاننده
شانه (روتاتور کاف) به دلیل حرکات مکرر دست باالی سر
(مثل حرکات ورزشی شنا) و التهاب و تحت فشار قرار گرفتن
تاندونها و بورس شانه اتفاق میافتد .کیسه بورس هنگام انقباض
عضالنی از بافت ماهیچه محافظت کرده و از گیر کردن آن
به استخوان جلوگیری میکند اما در ایمپینجمنت شانه ،نوعی
حالت گیرافتادگی یا نیشگون گرفتن در محل اتصال عضالت
به مفصل شانه ایجاد میشود .ایمپینجمنت معموال حین حرکت
دادن دست و شانه در زوایایی خاص باعث بروز درد میشود.
به عبارتی ،درد در این عارضه در تمام امتداد دامنه حرکتی بروز
پیدا نمیکند و بیشتر در حرکتهای دست باالی سر ،به عقب
بردن دست یا خوابیدن روی سمت درگیر ،احساس میشود.
این عارضه بهتدریج باعث ضعف در عضالت چرخاننده شانه
میشود .از آنجایی که عضالت چرخاننده در حفظ ثبات مفصل
شانه نقش اساسی ایفا میکنند ،هرگونه ضعف در آنها میتواند
منجر به تشدید ایمپینجمنت شود و فرد را وارد چرخه معیوبی
کند .بنابراین تقویت عضالت چرخاننده و حفظ تعادل میان
عضالت و سایر بافتهای شانه در بهبود ایمپینجمنت و پیشگیری
از عود آن بسیار موثر است.

(هومروس) ،استخوان ترقوه (کالویکل) و استخوان کتف (اسکاپوال) .مفصل
آکرومیوکالویکوالر در قله شانه ،بین باالترین قسمت استخوان کتف و ترقوه قرار
دارد .مفصل گوی و کاسهای گلنوهومرال نیز شامل سر توپیشکل استخوان بازو و
حفره کمعمق استخوان کتف میشود .استخوانهای شانه ابتدا و انتهای خود با الیهای

پارگی تاندون

پارگی و نیمپارگی تاندونهای ناحیه شانه با درد و محدودیت
دامنهحرکتیهمراههستند.اینآسیبهادرتاندونهایروتاتور
کاف و عضالت دوسر بازویی بیشتر دیده میشوند و معموال
بر اثر حرکات تکراری و مداوم ،باال رفتن سن و تحلیل رفتن
تاندون یا ضربه ،تصادفات و زمینخوردگی رخ میدهند .درد
ناشی از پارگی حاد تاندون ،بسیار شدید است اما در پارگیهای
جزیی و مزمن ،احساس درد و ضعف شانه ،تدریجی و
پیشروندهاست.درنتیجهبسیاریازافراداوایلمتوجهاینآسیب
نمیشوند .نیمپارگیهای تاندون را میتوان با استراحت ،سرما
و گرمای موضعی ،داروهای ضدالتهاب ،فیزیوتراپی ،حرکات
اصالحی و ورزشدرمانی ،بهبود بخشید اما پارگیهای کامل
به جراحی نیاز پیدا میکنند.

آرتروز و تحلیل مفصل

آرتــــروز به دلیل تحلیل و فرسودگی بافت غضروفی مفصل
ایجاد میشود .ابتدا و انتهای هر استخوان با بافت غضروفی
پوشانده شده است .این بافت از ساییدگی سر استخوانها روی هم
جلوگیریمیکند.باازبینرفتنالیهغضروفیمفاصل،اصطکاک
سر استخوانها افزایش مییابد و درد ،التهاب ،خشکی مفصل
و محدودیت حرکتی ایجاد میکند .افراد مبتال به آرتروز شانه
نمیتوانند به راحتی بازوی خود را حرکت دهند .گاهی اوقات
این افراد حین حرکت شانه صدایی کلیکمانند یا تقتق نیز از
آن میشنوند .آرتروز شانه در موارد شدید میتواند باعث ایجاد
خارهای استخوانی شود و دامنه حرکتی را محدودتر و دردناکتر
کند .تخریب غضروفی قابلترمیم نیست اما عالئم ناشی از آن را
میتوان با استراحت ،اجتناب از فعالیتهای تحریککننده درد،
سرما و گرمای موضعی ،مسکنها ،فیزیوتراپی و حرکات کششی
و تقویتی عضالت ،کاهش داد .روماتیسم یا آرتریت روماتوئید
یکی دیگر از بیماریهای تحلیل مفصل است که به دلیل حمله
سیستم ایمنی به بافت غضروفی مفصل ایجاد میشود .این بیماری
نیز میتواند باعث درد ،سفتی و خشکی در مفصل شانه شود.

دیسک گردن

از آنجایی که عضالت گردن بر عملکرد شانه تاثیرگذار هستند،
میتواند شانه و کتف را نیز تحت تاثیر
هرگونه آسیب به گردن میتواند
قرار دهد .خیلی اوقات درد شانه از بخش باالیی ستون فقرات و
بیرونزدگی دیسکهای بینمهرهای گردن
میگیرد .بیرونزدگی
گردن نشأت میگیرد.
یکی از علل شایع درد شانه است .این بیرونزدگی میتواند بر
ریشههای اعصاب مربوط به شانه و دست تاثیر بگذارد
نخاع و ریشههای
طوالنیمدت منجر به ضعف و تحلیل عضالت دست و
و در طوالنیمدت
بازو و درد شدید شود .خوشبختانه اغلب موارد بیرونزدگی
درمانهای غیر تهاجمی جواب میدهند.
دیسک به درمانهای

دردهای انتشاری

درد انتشاری معموال با
حرکت دادن شانه تشدید
اختالالت
نمیشود.
مربوط به ستون فقرات
گردنی،بیماریهایکبد،قلب
و کیسه صفرا از گروه بیماریهایی
میتوانندمنجربهانتشاردردبهشانه
هستندکهمیتوانند
شوند .برای مثال درد دست یا شانه سمت چپ
نشانهای از شروع سکته قلبی باشد .بنابراین اگر
میتواند نشانهای
میتواند
درد شانه با سایر عالئم سکته قلبی مثل درد و فشار در ناحیه
قفسه سینه ،تعریق سرد ،حالت تهوع و تنگی نفس همراه باشد،
باید به سرعت به مراکز درمانی مراجعه کرد.

شانه منجمد

شانه منجمد ممکن است در یک یا هر دو شانه اتفاق بیفتد.
افراد مبتال به این عارضه ،بر اثر خشکی کپسول شانه دچار
درد و محدودیت دامنه حرکتی میشوند .در این بیماری ،فرد با
باال آوردن دست بالفاصله دچار درد در مفصل شانه میشود.
درواقع این درد فرد را از باال آوردن شانه ناتوان میکند.
این اختالل که تحت عنوان «چسبندگی کپسول مفصلی» نیز
شناخته میشود ،زمانی اتفاق میافتد که بافت همبند مفصل
شانه ضخیم و ملتهب میشود .در این شرایط ،عضالت روتاتور
کاف نیز دچار گرفتگی میشوند .علت بروز شانه منجمد هنوز
ناشناخته است .این بیماری در زنان میانسال و افراد مبتال به
دیابت ،اختالالت تیروئید و پارکینسون بیشتر دیده میشود.
شانه منجمد معموال خودبهخود بعد از گذشت  18ماه بهبود
مییابد .این نشانگان 3مرحله دارد؛ مرحله درد ،مرحله خشکی
و مرحله ذوب شدن .در مرحله اول ،فرد دچار درد است اما
هنور محدودیت حرکتی شدید پیدا نکرده است .در مرحله
خشکی ،محدودیت حرکتی بیشتر میشود و با باال آوردن
دست دردی تیز و ناگهانی در شانه احساس میشود .در
مرحله ذوب شدن نیز درد و محدودیت حرکتی بهتدریج
برطرف میشود .طول درمان شانه منجمد را میتوان با کمک
درمانهای دستی ،حرکات اصالحی ،فیزیوتراپی و کمپرس
سرد و گرم ،کوتاهتر کرد.

عدم ثبات مفصل شانه

شانه در حالت طبیعی نسبت به دیگر مفاصل بدن ،ثبات کمتر
و تحرکپذیری بیشتری دارد .اگر این ثبات بیش از حد کاهش
یابد ،فرد مستعد انواع آسیبهای شانه میشود .درواقع اگر
کاسه مفصل شانه بیش از حد شل باشد و شانه بیش از اندازه
الزم در جهات مختلف حرکت کند ،لیگامانها دچار کشیدگی
میشوند و مفصل در معرض خطر آسیبهایی مثل دررفتگی
قرار میگیرد .بیثباتی در مفصل شانه بیشتر در ورزشهای
پرتابی ،شناگران ،بازیکنان والیبال و افرادی دیده میشود که
به طور مکرر از مفصل شانه با حداکثر محور حرکتی استفاده
میکنند .این عارضه یکی از علل شایع درد شانه در جوانان
است .استراحت ،گرما و سرمای موضعی و مسکنها میتوانند
درد ناشی از بیثباتی شانه را کاهش دهند اما کلید اصلی برای
افزایش ثبات شانه ،انجام حرکات اصالحی ،ورزشدرمانی،
درمانهای دستی و فیزیوتراپی است.

تاندونیت کلسیفیه

در این بیماری ،کریستالهای کلسیم درون تاندون تجمع پیدا
میکنند و باعث درد ،التهاب و اختالل عملکرد تاندون میشوند.
تاندونیت کلسیفیه ناحیه شانه بیشتر در تاندونهای روتاتور
کاف اتفاق میافتد .درد ناشی از این اختالل تدریجی است و
معموال هنگام خواب یا حرکات دست باالی سر (مثل زمان
لباس پوشیدن) تشدید میشود .بیشتر افراد مبتال به تاندونیت
کلسیفیه ،خودبهخود بعد از  3تا  6ماه بهبود مییابند اما این
بیماری در بعضی موارد مزمن میشود و به درمانهای تخصصی
نیاز پیدا میکند.

نشانگان خروجی قفسه سینه

نشانگان خروجی قفسه سینه معموال باعث بیحسی ،گزگز و
درد در شانه ،بازو و دست میشود .این اختالل به دلیل فشار
بر شبکه اعصاب بازویی در ناحیه گردن اتفاق میافتد .درواقع
اگر عضالت نردبانی پایین گردن دچار گرفتگی مزمن شوند،
شبکه اعصاب بازویی را تحت فشار قرار میدهند و عالئم
نشانگان خروجی را ایجاد میکنند .افرادی که دارای زائده دنده
گردنی هستند ،بیشتر به این نشانگان مبتال میشوند .نشانگان
خروجی قفسه سینه را میتوان با درمانهای غیرتهاجمی مثل
درمانهای دستی ،حرکات اصالحی و کششی ،فیزیوتراپی و
 ...بهبود بخشید .در صورت عدم پاسخگویی به این درمانها
میتوان از روشهای دیگر مثل تزریق یا جراحی کمک گرفت.

از غضروف پوشانده شدهاند .این استخوانها توسط رباطها و تاندونهای متعدد به
یکدیگر متصل میشوند .عالوه بر اینها بیش از  20عضله به طور مستقیم و غیرمستقیم
به شانه متصل هستند که از مهمترین آنها میتوان به عضلههای چرخاننده شانه
(روتاتور کاف) اشاره کرد.

بورسیت شانه

اگر دچار درد عمقی و تیز همراه با احساس داغی و التهاب در
ناحیه شانه شدهاید ،ممکن است به بورسیت شانه مبتال باشید.
بورسیت به معنای التهاب بورسهای شانه است .بورسها،
کیسههای حاوی مایع هستند که مانند بالشتک محافظ بین
عضالت،استخوانهاومفاصلنقاطمختلفبدنقرارمیگیرند
و از ساییدگی و اصطکاک آنها روی هم جلوگیری میکنند.
درواقع این بافتها بدون وجود بورسها نمیتوانند کنار هم
حرکت کنند و عملکرد طبیعی داشته باشند .حرکات مکرر
و فشار بیش از حد بر کیسههای بورس شانه در فعالیتهایی
مثل پرتاب توپ یا حمل بار از باالی سر باعث درد و التهاب
و افزایش مایع درون بورس میشوند .درد ناشی از بورسیت
معموال در بخش خارجی شانه احساس میشود و با باال بردن
بازو تشدید خواهدشد .این عارضه معموال با استراحت ،سرما
و گرمای موضعی ،مسکنها ،درمانهای دستی ،فیزیوتراپی و
حرکات کششی ،اصالحی و قدرتی بهبود مییابد.

دررفتگی شانه

اگر فرد دچار بیثباتی در مفصل شانه باشد و نسبت به بهبود
آن اقدام نکند ،در معرض خطر دررفتگی شانه یا سابالکسیشن
(نیمهدررفتگی) قرار میگیرد .در دررفتگی کامل ،بخش توپی
مفصل شانه به قدری شل میشود که به طور کامل از بخش
کاسهای مفصل بیرون میآید .در این عارضه ،بافت البروم پاره
شده و استخوان بازو از کتف خارج میشود .دررفتگی کامل شانه
با درد و تغییر شکل وضعیت شانه همراه است .بنابراین میتوان
آن را به راحتی با مشاهده شانه تشخیص داد .در سابالکسیشن
نیز بخش توپی مفصل از کاسه بیرون میآید اما بالفاصله به جای
خود بازمیگردد .دررفتگی و سابالکسیشن هر دو میتوانند بر اثر
ضربه و زمینخوردگی هم ایجاد شوند .دررفتگی شانه حتما باید
توسط فرد متخصص جا انداخته شود .قبل از جا انداختن شانه
بهتر است رادیولوژی هم انجام شود زیرا لبههای تیز استخوان
شکسته یا خارهای استخوانی میتوانند حین جا انداختن شانه
باعث آسیب به اعصاب شوند .درد و التهاب پس از جا انداختن
شانه را میتوان با استراحت و مصرف مسکن کنترل کرد .در
بعضی موارد نیز استفاده از اسلینگ شانه برای کاهش تحرک
دست و فیزیوتراپی برای بازتوانی شانه الزم است.

دررفتگی ترقوه

در این آسیب ،استخوان ترقوه از محل اتصال خود به استخوان
کتف جدا میشود .دررفتگی ترقوه معموال بر اثر زمینخوردن
یا ضربه شدید ایجاد میشود .در این ضربه ،لیگامانهای مفصل
اهرمی-چنبری (مفصل بین استخوان ترقوه و کتف) دچار پارگی
میشوند و ترقوه را از محل خود خارج میکنند .دررفتگی ترقوه
با برجستگی در باالی شانه همراه است .این عارضه باید توسط
فرد متخصص تحت درمان قرار بگیرد .اگر جابجایی ترقوه
خفیف باشد ،میتوان از درمانهای غیرجراحی مثل بیحرکتی،
کمپرس سرد و داروهای مسکن کمک گرفت اما اگر جابجایی
استخوان زیاد باشد فرد برای ترمیم لیگامانها ممکن است به
جراحی نیاز پیدا کند.

وضعیتهای غلط بدن

عارضه سر به جلو یکی از شایعترین عوامل گرفتگی عضالت
شانه و کتف است .این عارضه یکی از وضعیتهای غلط بدن
است که منجر به آسیب ستون فقرات گردنی میشود .وقتی سر
تعادل خود را روی شانه و ستون فقرات از دست میدهد و به
جلو متمایل میشود ،عضالت بخش باالیی پشت وارد انقباض
و گرفتگی میشوند تا تعادل سر را در برابر نیروی جاذبه حفظ
کنند .ادامه این وضعیت منجر به درد و انتشار آن به گردن ،شانه
و کتف میشود .قوز کردن یکی دیگر از عواملی است که بر
کتف و عضالت پشت تاثیر میگذارد و به مرور زمان باعث
تضعیف و کوتاه شدن آنها میشود .در این شرایط فرد نمیتواند
دست خود را بدون تکان دادن کتف ،حرکت دهد .به عبارت
سادهتر ،عضالت کتف همزمان با تکان خوردن دست حرکت
خواهند کرد .حرکت مداوم در ناحیه کتف نیز موجب افزایش
آسیــبپذیری عــضلههای سرشانه و مفصل شانه میشود.

پارگیهای البروم

لـــابروم ،لــایهای از جنس غضروف است که سطح حفره
مفصل شانه را میپوشاند .این الیه در عین حال که به مفصل
شانهثباتمیدهد،تحرکپذیریآنرانیزحفظمیکند.پارگی
البروم یکی از آسیبهای شایع در ورزشکاران حرفهای است
اما در افراد عادی نیز زیاد دیده میشود .درواقع نیمی از
افراد میانسال به دلیل استفاده مکرر از شانه در طول زندگی
خود دچار درجاتی از پارگی البروم میشوند .از آنجایی که
بسیاری از این پارگیها بدون عالمت هستند ،خیلی از افراد
متوجه آن نمیشوند اما این پارگی در بعضی موارد میتواند
دردناک باشد ،بهخصوص حین باال بردن دست یا حرکت
دست به سمت مخالف بدن (مثل زمانی که میخواهید با
دست چپ ،شانه راست خود را بخارانید) .پارگی البروم
درجات مختلفی دارد .درمان آن نیز باتوجه به شدت آسیب
میتواند متفاوت باشد .برای مثال اگر البروم فقط مقداری
ساییده و فرسوده شده و هنوز به حفره شانه متصل باشد ،با
استراحت ،فیزیوتراپی و مصرف مسکن ،تسکین مییابد اما
باید توجه داشت که این پارگیها اغلب به طور کامل ترمیم
نمیشوند و درد آنها پس از مدتی بازمیگردد .در موارد
جداشدگی کامل البروم نیز نیاز به جراحی وجود دارد.

ترکخوردگی و شکستگی

شکستگی استخوان ترقوه حدود  5درصد از شکستگیها را در
افراد بالغ شامل میشود .این نوع شکستگی معموال با ضربه یا
زمینخوردگی روی شانه اتفاق میافتد .اگر حین ضربه ،ورزش
یا زمینخوردگی از ناحیه شانه صدای تقمانند به گوشتان رسید
و دچار درد و محدودیت حرکتی در شانه شدهاید باید در اسرع
وقت به مراکز درمانی مراجعه کنید زیرا بعضی از آسیبهای شانه
اگر به موقع تحت درمان قرار نگیرند به درستی ترمیم نمیشوند.
شکستگیترقوهمیتواندخفیفیاشدیدباشد.درشکستگیهای
شدید ،دو طرف استخوان از یکدیگر دور میشوند .این موارد
معموال بسیار دردناک هستند و به جراحی نیاز پیدا میکنند اما
شکستگیهای خفیف و ترکهای استخوانی معموال با استراحت
و استفاده از اسلینگ برای محافظت از محل شکستگی ،بهبود
مییابند .در هر صورت ترمیم شکستگی ممکن است چند ماه
زمان ببرد .برای حفظ قدرت عضالنی و محور حرکتی شانه باید
از ورزشدرمانی و فیزیوتراپی نیز کمک گرفت.

عارضه اسلپ ()SLAP

عارضه اسلپ در حالتی ایجاد میشود که تاندون ماهیچه دوسر
بازویی ،دور سر استخوان بازو گیر بیفتد .این عارضه در تمام
موارد دررفتگی شانه ایجاد میشود اما میتواند بدون بروز
دررفتگی نیز رخ دهد .آسیبهای ورزشی در حمل وزنههای
سنگین ،حرکات پرتابی و هرگونه حرکت با قدرت در مفصل
شانه میتواند در بروز عارضه اسلپ نقش داشته باشند .در این
بیماری ،درد معموال در عمق مفصل حس میشود .از دیگر عالئم
آن میتوان به احساس صدای تقتق در شانه ،درد و محدودیت
حرکتی شانه در بعضی جهات اشاره کرد .عارضه اسلپ در
مراحل اولیه و موارد خفیف با درمان غیرجراحی بهبود مییابد
اما در موارد شدید و عدم پاسخگویی به درمان غیرتهاجمی،
نیاز به جراحی پیدا میکند.

اختالالت عضله دو سر بازویی

التهاب تاندون عضله دو سر بازویی باعث درد تدریجی در
جلوی شانه و درد انتشاری به عضله دو سر بازویی میشود .این
درد معموال هنگام خواب یا با حمل مکرر بار ،حمل کیفهای
سنگین و حرکات دست در باالی سر تشدید میشود .بعضی
از افراد مبتال به این التهاب ،حین حرکات چرخشی شانه نیز
صدایی کلیکمانند از آن میشنوند .پارگی تاندون عضله دو سر
بازویی یکی دیگر از عوامل درد شانه است که باعث جدایی
عضله دو سر بازو از مفصل شانه میشود .از عالئم این عارضه
میتوان به صدای ناگهانی از شانه ،درد شدید ،کبودی ،تورم
و ایجاد برجستگی در باالی حفره آرنج اشاره کرد .عوارض
مربوط به تاندونهای عضله دو سر بازو اغلب با درمانهای
غیرتهاجمی ،کمپرس سرد ،استراحت و  ...بهبود مییابند اما
ورزشکاران یــا افــرادی که بــرای ادامه فعالیتهای خود
نیازمند قدرت عضالنی باال هستند شاید برای ترمیم تاندون به
جراحی نیاز پیدا کنند.
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پیادهپیمایی را جایگزین خودرو
الهام فخاری ،عضو شورای شهر معتقد است مردم به دالیل مختلفی دوچرخه و پیادهپیمایی
نمیکنند.
کنند .یکی از این دالیل نداشتن امنیت و حریم شخصی است و زنان برای داشتن این دو ،به سمت استفاده از
نمی
میروند
خودرو میروند
گرفتهاند یا نفسشان بند آمده.
شود از کسانی که یا قلبشان را گرفتهاند
میشود
میگیرد و اورژانس بیمارستانها پر می
گرمای هوا که کم میشود ،نگرانیها بیشتر میشود ،چشمها به آسمان دوخته میشود که کی باران میآید یا بادی میوزد ،هنوز سرمای پاییز به تنت نخورده ،نفست میگیرد
میبینی
میگذارند
کمیتهها
بینی چیزی
گذارند تا ببینند مشکل از چه و کجاست ،راهحل میدهند و مسووالن هم وعده پشت وعده ردیف میکنند که سال آینده چنین و چنان میکنیم اما هر سال پاییز که میآید می
ها و کارشناسان ساعتها وقت می
لیلی خرسند هر سال بدتر از سال قبل میشود .هر سال کمیته
ماشینها را در پارکین
پارکینگ
بیدود» است ،اینکه ن
شنبههای ی
«سه ه
حلهایی که داده شده ه
میکنند .یکی از راه ل
خیابانها را باال و پایین ی
ونها با اگزوزهای پردودشان ان
وسها و کامیون
فرقی نکرده ،کارخانهها و دودهایشان سر جایشان هستند و اتوبوس
گها بگذاریم ،از وسایل نقلیه عمومی
دوچرخهسواری
دوچرخهه
میدهند تا شاید شهروندان هم جذب دوچرخه و دوچرخ
دوچرخههایشان نمایش ی
ه
استفاده کنیم یا اینکه مثل شهردار تهران با دوچرخه به محل کارمان برویم .از روزی که پیروز حناچی ،شهردار تهران شده ،هر سه
سواری شوند .تبلیغ
سهشنبه او و اطرافیانش در پارک شهر با
دیدهایم یا اینکه
دوچرخهسوار ده
ه
خیابانهایی که هر روز از آنها می
بودهاند؟ در همین ان
توصیهها چقدر کارساز وده
برای دوچرخهسوار شدن کم نبوده ،هر مدیری که کارش ربطی به شهر و آلودگی هوا داشته ،کم توصیه نکرده که مردم به جای ماشین از دوچرخه استفاده کنند اما این توصیه
دیدهایم
میگذریم چند
دوچرخهسواران
ه
دوچرخه در بعضی از چهارراه
ه
الهای اخیر و با مستقر شدن ایستگاه
خودمان چقدر به خرید دوچرخه فکر کردهایم و اینکه بخواهیم در ذهنمان هم که شده مسیر خانه تا محل کار را با دوچرخه طی کنیم؟ شاید در سال
سواران بیشتر از قبل شده باشد اما این
دوچرخه
ارراههای شهر ،تعداد
ایستگاههای
سرباالییهای
سراشیبیها
میدهند
های تند پایشان را روی گاز ماشین بگذارند ،نه رکاب دوچرخه .نبود امنیت و مسیر مشخص برای
ها و سرباالیی
دهند در سراشیبی
افزایش در حدی نبوده که به چشم بیاید .خیلیها گرانی دوچرخه را بهانه میکنند و میگویند خرید این وسیله خیلی به صرفه نیست .بعضیها هم ترجیح می
کردهایم.
گفتوگو رده
دوچرخهسواری در این شهر ت
ه
حرکتهای نمادین حناچی می
ت
ه
کردهایم.
یتواند تهران را شهر بدون دود کند؟ با الهام فخاری از اعضای شورای شهر تهران و رئیس کمیته اجتماعی ،درباره تهران و
دوچرخهسواری نکرده .در این شرایط
دوچرخهسواران و ...تهران را شهر مناسبی برای
 :مدتی است که برای دوچرخهسواری در تهران
تبلیغ میشود ،تهران با توجه به شرایط جغرافیایی پتانسیل
داشتن شهروندان دوچرخهسوار را دارد؟
این تبلیغات نباید تبلیغ برای دوچرخهسواری تعبیر شود،
بلکه ترویج این فرهنگ است که کمی خودروهایمان را کنار
جایگزینها
بگذاریم .برای کنار گذاشتن خودرو ،یکی از جایگزین
ن
ها
دوچرخهسواری و دوچرخه است .اسم روز نمادین هم
«سهشنبههایبدونخودرو»است،نهسهشنبههایبادوچرخه.
اصل این است که کمی از خودروهایمان فاصله بگیریم
و اینکه یادمان باشد شهر در چه وضعی است و به جای
خودرو از دیگر وسایل نقلیه استفاده و مدلهای ترکیبی را
امتحانکنیم.دراینکهموقعیتجغرافیاییتهرانمناسباست
یا نامناسب ،باید این موضوع را در نظر بگیریم که در مورد
تهرانی صحبت نمیکنیم که شهر کوچکی در دامنه کوه قرار
گرفته باشد .ما از شهری حرف میزنیم که منطقهای
منطقهای کامال
مسطح با کمترین شیب است .کنار آن منطقهای با بیشترین
شیب را هم دارد .منطقه  1یا بعضی از بخشهای منطقه
سازهای
 22شیبهای تندی دارد .ما برای شهری که تنوع ازه
سازهای
و تنوع زیرساختی دارد ،نمیتوانیم فرمول کلی بدهیم .این
اشتباه است که فکر کنیم یک نفر از منطقه کن یا شهران
با دوچرخه به محل کارش در بهارستان برود .تقریبا در
های
فتهای
میشود برای مسافت
شرایط فعلی نشدنی است .اما میشود
روشهای
های
مشخص از دوچرخه به عنوان یکی از روش
وآمدی و یکی از ابزارها نام برد.
رفتوآمدی
رفت
ت
:بااینحالدوچرخهدربیشترکشورها
جایگزین اصلی خودرو است.
میتواند
میتواند
همینطوراست.دوچرخههسواری ی
روشهای
ک
کمک کند که افراد به روشهای
غیرخودرویی روبیاورند .دوچرخه
یک سوژه و شیء جذاب و
تواندبهخاطر
میتواند
تجربهایاستکهمی
نامتعارفبودنشوبهدلیلاینکه
تجربه متفاوت جمعی است،
جذابیتهاوانگیزههایی
جذابیتها
انگیزههاییایجاد

کند که ما به ترک خودروهایمان ترغیب شویم .درست است
پهنههای شهری از دوچرخه استفاده
که نمیشود در همه پهنههای
رفتوآمد بین خانه تا مدرسه ،البته اگر مدرسه
کرد ،برای ت
رفتوآمد
رفتوآمد
منطقهای نداشته باشد ،برای رفتوآمد
فاصله زیاد یا بین منطقهای
خوابگاههایی که نزدیک به دانشگاه هستند،
بین دانشگاه و خوابگاههایی
رفتوآمد بین محل کار و محل سکونتی که خیلی با
برای رفتوآمد
میتواند جایگزین خوبی باشد.
هم فاصله ندارند ،دوچرخه می
یتواند
دوچرخهسواری روبیاورند،
دوچرخهسواری
ه
از طرفی ،اگر مردم دوباره به
جاذبههایی که دارد،
میشود و با جاذبههایی
قطعا به سالمتشان کمک میشود
میشود آنها به سمت ترک خودرو بروند.
میشود
باعث ی
دوچرخهسواران کم
 :درست است که تعداد دوچرخههسواران
سواری
دوچرخه
است ،در شهر هیچ تعریفی برای مسیر
دوچرخهسواری
ه
بینند هیچ امکانی برای استفاده
می
میبینند
وجود ندارد .وقتی مردم ی
اندازند و
نمی
نمیاندازند
از این وسیله نیست ،خودشان را به دردسر ی
رسد
می
با همان ماشین
میرسد
میکنند .به نظر ی
هایشان رفتوآمد ی
ماشینهایشان
شود
می
میشود
تا زمانی که زیرساختها آماده نباشد ،تبلیغاتی که ی
تواند موثر واقع شود.
نمی
نمیتواند
ی
باالخره در شهر و در بازار هدف پرتعداد خیلی مواقع آنچه
کند ،متاثر از آن
می
میکند،
که بازار عرضه ی
چیزیاستکهمشتریدارد.
چطور در تهران این همه
شود
بزرگراه ساخته می
میشود
ولی مسیرهای دوچرخه
کند یا توسط
تغییر پیدا می
میکند
رود؟
بقیه کاربریها از بین می
میرود؟
 :کنار همین
شود،مسیری
می
میشود،
بزرگراهیکهساخته ی
شود.
نمی
برای
نمیشود.
دوچرخهسوارتعریف ی
ه
مسیر بزرگراهی تعریف مشخصی
بینیم خیلی از
می
دارد .االن ی
میبینیم
شهروندان خالف
کنند و با
می
میکنند
موتورسکلتوارد
شوند.
ها می
تونل
میشوند.
تونلها

بینید
می
میبینید
هر روز هم روی بیلبوردهای راهنمایی و رانندگی ی
اند ورود موتورسیکلت به تونل و بزرگراه ممنوع
نوشته
که ه
نوشتهاند
کاربری
است اما
موتورسیکلتها در بزرگراه حضور دارند .ری
ت
بزرگراه برای موتورسیکلت و دوچرخه نیست و نباید وارد
های اصلی
بزرگراه شوند .مسیرهای جایگزین باید خیابان
خیابانهای
شهر باشد .منظور من این است که اگر بزرگراه توسعه پیدا
کرده و بیشتر ساخته شده ،به این دلیل است که تقاضای
بیشتری برایش بوده .اگر خود جامعه و رفتار اجتماعی به
سوار و کاربرد دوچرخه بیشتر
رفت که دوچرخه
سمتی می
میرفت
دوچرخهسوار
بود ،مدیریت شهری باید به سمت پاسخ به آن نیاز حرکت
کرد .به نظر من ،هم شهروندان و هم مدیریت شهری
می
میکرد.
ی
هایمورد
مسوولندوالبتهدولتهمبهعلتاینکهزیرساخت
زیرساختهای
وآمدی را
های ترکیبی رفت
ونقل عمومی و شیوه
نیاز حمل
رفتوآمدی
شیوههای
حملونقل
نتوانسته تامین کند در این موضوع مسوول است.
 :این تبلیغات به باال رفتن جمعیت
کند؟
می
میکند؟
دوچرخهسواران کمک ی
ه
این حرکت نمادین در بعضی از شهرها از جمله اصفهان
میشد .شهردار اصفهان غیر از سهشنبه
سهشنبه
جدیتر گرفته میشد.
جدیتر
میرفت .این
یرفت.
روزهای دیگر هم با دوچرخه سر کار می
میکند که مردم ترغیب شوند
حرکت نمادین کمک میکند
و تقاضای اجتماعی را باال ببرند .اگر تقاضایی وجود
نداشته باشد ،نباید برایش هزینه کرد .این کار هم اشتباه
اینطور نیست که یکی شهردار بشود و بگوید
است .اینطور
انها
خیابانها
چون من دوچرخههسواری دوست دارم ،عرض خیابان
را زیاد کنید.
 :اگر تقاضا باال برود ،مسووالن شهری باید چه
دوچرخهسواران در نظر بگیرند؟ «سالمت»
امکاناتی برای دوچرخههسواران
چند هفته قبل با قادر میزبانی ،قهرمان ایران صحبت کرده
یگفت هر جا می
بود .قادر می
میرود ،اجازه پارک دوچرخه
یرود،
نمیدهند.
در پارکینگ را به او ی
دهند.
نمی
زیرساخت فقط این نیست که بخشی از خیابان را به دوچرخه
اختصاص بدهیم .باید مکان استقرار و امنیت دوچرخه هم
فراهم شود .خیلی از فضاهای عمومی شهری از جمله
پردیسهای
مالها
ها هیچ
های سینمایی ،حتی مراکز تجاری و مال
پردیس
دوچرخهسوار
ردهاند.حتیاگردوچرخهه
بینیایبرایدوچرخهنکرده
پیش ی
ش
سوار
با دادن حق پارکینگ هم بخواهد پارک کند ،باز هم این اجازه
را به او نمی
ی
نمیدهند.
دهند .چرا برای دوچرخه پارکینگ تعریف
نشده؟ فرد باید جایی پیدا کند و دوچرخه را قفل کند،
دوچرخهای باشد یا
معلوم هم نیست موقع برگشت دوچرخهای
دوچرخهای هم طوری است که سرقت
نباشد .ساختار دوچرخههای
میافتد.
زدن به آن خیلی راحتتر اتفاق می
آسیبزدن
افتد .محل
یا آسیب
پارک قبل از طراحی مسیرها باید تامین شود .مهم این
وسیلهتان
است که بتوانید ه
تان را جایی بگذارید و برای خرید
وسیله
وسیلهتان وبال
یا انجام کاری بروید .اگر این امکان نباشد ،وسیلههتان
میگذارید.
میشود و بعد از یک مدت کنارش ی
گردنتان ی
گذارید.
می

بیدود
شنبههای ی
:دراینسهه ه
دودواستفادهازدوچرخه
بی
زنان هم جایی ندارند؟
درست است ،فضای استفاده از دوچرخه بیشتر برای آقایان
گویند برای رفتوآمد
رفتوآمد
میگویند
مهیاست .هر چند بعضی از زنان می
میکنند و مشکلی هم ندارند .با این
یکنند
از دوچرخه استفاده می
سالهای قبل در
الهای
حال غلبه استفاده مردانه در شهر هست .سال
بازاریاش
شهری مثل اصفهان حتی نیروی کار کارگری و بازاری
ازاریاش
میکرد اما به تدریج دوچرخه از
توآمد می
با دوچرخه رفت
یکرد
خیابانها
سطح شهر و زندگی مردم زدوده شد .بعد از آن ان
خیابانها
آدمهایی که پا به سن
برای دوچرخههسواران ناامن شد و آدمهایی
یشدند،
میشدند،
دوچرخهسوار می
ه
گذاشته بودند و روی عادت قدیمی
آسیبها و تصادفات قرار گرفتند .فقط زنان
آسیبها
در معرض ب
بچههای
نیستند که نمیتوانند از این وسیله استفاده کنند .ما بچههای
بچهها خیلی
دوچرخهسوار را هم نمیبینیم .حضور محلهای بچهها
کمرنگ شده .حاال شاید با طرح خیابان ورزش ،بعضی
امنتر
انها برای دوچرخههسواری امن
از روزها بعضی از خیابان
نتر
بچهها را با ماشین به فضای سبزی برد
شود .البته میشود بچهها
دوچرخهسواری
ه
که آنجا
سواری کنند اما دیگر برای این کار وقت
دوچرخه
نمیگذاریم .ترجیح افراد این است که بچه را به یک مال یا
ی
نمیگذاریم.
رستوران ببرند .مشکل دیگر این است که ورود دوچرخه
بوستانها
ها ممنوع است .این ممنوعیت باید بازنگری شود
در بوستان
دوچرخهسواری
ه
انها برای
و بعضی از بوستان
سواری تعریف شوند.
دوچرخه
میدهند،
یدهند،
 :اینکه مردم مال را به فضای سبز ترجیح می
یتواند
میتواند داشته باشد؟
چه دلیلی می
آسیبشناسی شود .باید ببینیم غیر از زیرساختها،
باید آسیبشناسی
زیرساختها،
یشود
میشود مردم نه سمت دوچرخه بروند
چه عاملی باعث می
ادهروی.
پیادهروی .من دلیلش را تغییر شیوه زندگی
و نه سمت پیاده
میبینم .اینکه دوچرخه و پیادهروی
مردم میبینم.
پیادهروی انتخابشان نیست.
مساله دیگر این است که خودرو غیر از کارکردهای حرکتی،
کارکردهای دیگری هم دارد .در کشوری مثل آفریقای جنوبی
به دلیل پایین بودن امنیت خودرو کارکرد امنیتی دارد .باید
ببینیم خودرو چه کارکرد دیگری را برای شهروند تهرانی
دارد .بخشی از آن تشخص اجتماعی تلقی میشود؛
میشود؛ یعنی
دلیلی بر دارا بودن و از عهده برآمدن است ،اینکه یکی نه،
بلکه  2-3تا خودرو داری .ما که ناامنی شهر ژوهانسبورگ
را نداریم چرا باید در یک خانه  4خودرو باشد؟ یک دلیل
میتواند داشتن حریم شخصی باشد .مردم ما فکر میکنند
میکنند در
یشان
خصوصیشان در معرض دید دیگران
فضای عمومی حریم خصوصی
یدهد،
میدهد،
است ،در این فضا کسی هست که تذکر ارشادی می
کسی هست که تنه میزند
میزند و ...به همین دلیل حریم شخصی
یکند.
میکند.
را در قالب خودرو تعریف می
 :پس باید به این نتیجه برسیم که یکی از
دالیل آلودگی هوای تهران ،اضافه شدن زنان به جمعیت
خودروسوار است ،زنانی که به خاطر حفظ حریم
شخصیشان،
شخصیشان ،خودرو را به عنوان وسیله نقلیه انتخاب
ی

کردهاند؟
کردهاند؟
رده
وقتی شما در فضای عمومی احتمال نقض حریم شخصی
داشته باشید ،به مکانیسمی متوسل میشوید.
میشوید .خودرو یکی از
ابزارهای حفظ این حریم است .به هر حال خودرو کارکردی
غیر از حرکت هم برای بعضی افراد دارد ،وگرنه چطور
ممکن است دو ساعت در ترافیک بمانید ،فقط به خاطر
یخواهید
اینکه می
میخواهید از خودروی شخصی استفاده کنید .این
حتما خاصیتی غیر از خاصیت حرکتی دارد.
یتواند
میتواند روی
 :حرکت نمادین شهردار چقدر می
تغییر رفتار مردم تاثیر بگذارد؟
اولین خاصیتش این است که به حرفی که میزند ،عمل میکند
میکند
و فقط به بقیه توصیه نمیکند.
نمیکند .این حرکت خوب است ولی
کافی نیست .باید ارزیابی سیستماتیکی بیشتری در شهر انجام
شود ،مثال اینکه چرا انتخاب مردم خودرو است ،نه دوچرخه.
یتواند
میتواند جوانان را ترغیب کند و پیش
به هر حال این حرکت می
یشود،
میشود ،ما هم
خودشان بگویند نفر اول شهر سوار دوچرخه می
رورتها
ضرورتها را
زامها و ضرورت
امتحان کنیم .البته در این حرکات باید الزام
هم رعایت کنیم .از جمله اینکه این کار ما باعث مخل شدن
رفتوآمد
رفتوآمد دیگران نشود و حقوق دیگران را نقض نکنیم .با
ت
یشود
نمیشود و باید مداوم باشد.
یک بار و دو بار رفتار نمادین نمی
کنار این باید زیرساختهای
زیرساختهای دیگر وسایل نقلیه هم فراهم
باشد .شاید دوچرخه انتخاب همه مردم نباشد .ممکن است
مردم به خاطر مسائل مالی ،مشکالت فیزیکی و ...دوچرخه
را انتخاب نکنند .در کل باید روی شیوه زندگی کار کنیم؛
یروند
میروند
یدهند و به باشگاه می
اینکه چرا مردم هزینه گزاف می
ولی حاضر نیستند پیادهپیمایی
پیادهپیمایی کنند؟
 :موضوع همین است ،هم هوای تهران ناسالم
یرسد
میرسد تبلیغات باید
شده و هم شهروندانش .به نظر می
بیشتری روی همین تغییر شیوه زندگی باشد.
به نظر من باید پویش پیادهپیمایی
پیادهپیمایی را فعال و کنار آن سیستم
سمتها
قسمتها نه
حملونقل عمومی را هم تقویت کرد .بعضی قسمت
انهای
خیابانهای
به مترو دسترسی دارد و نه به اتوبوس .بعضی از خیابان
شهر ،مکانهای ناامن تلقی میشوند ،بهخصوص
بهخصوص برای زنان.
در این شرایط است که زنان حاضر میشوند
میشوند هزینه سنگین
خرید خودرویی را بدهند که امنیت چندانی ندارد ولی
احساس امنیت بهتری به آنها میدهد.
میدهد.
شها
پویشها و در حرکات نمادین شهر،
 :در این پویش
تها
وقتها تلقی زنان این است
دهاند .بعضی وقت
زنان حذف شده
دهاند.
شدهاند.
که کال از زندگی شهری کنار گذاشته شده
من خیلی موافق نیستم که همه باید از یک ابزار استفاده
کنیم .بعضی از آقایان شورا هم با مترو رفتوآمد میکنند
میکنند
یشوند.
نمیشوند .بنا به شرایطی که هست و
ولی سوار دوچرخه نمی
خیلی هم قابلتوضیح دادن نیست ،اگر زنان میخواهند
میخواهند ما
یتوانیم
میتوانیم
چهره نمادینشان در استفاده از فضای شهری باشیم ،ممی
هپیمایی باشیم.
چهره نمادین پیادهپیمایی

دوچرخه کوهستان

دوچرخهسواری کوهستان در بخش کراس کانتری رشته المپیکی
است .دوچرخهها از لحاظ چرخش اندازههای مختلف؛ ۵/2۷ ،2۶
و 2۹اینچ دارند که در سالهای اخیر کمتر از سایز  2۶اینچ استفاده
میکنند و باتوجه به مقدار سرازیری  ۵/2۷و  2۹و ابعاد بدنی و
وزن رکابزن کاربرد بیشتری دارد .این دوچرخه برای باالرفتن از
سرازیریها ،پیچ و عبور از موانع سختتر است .البته دوچرخه
 2۹اینچ کمک میکند رکابزن با صرف انرژی کمتری سرباالییها
را باال برود.

دانهیل

دوچرخه دانهیل هم برای سرازیریها و سراشیبیهاست .المپیکی
نیست و تنها مسابقهاش در قهرمانی جهان و آسیا برگزار میشود
که دوچرخهسواران جسور میخواهد و جزو ورزشهای مهیج

هلند

علیزاده ،دوچرخهسواری که در خیابانهای خیلی از کشورها رکاب زده

در ایران «پز»

دوچرخهسواری هست ،نه خودش
دوچرخهسواری در خیابانهای کشورهای دیگر را دارد ،کشورهایی که در خیابانهایشان
حسن علیزاده ،جهانگردی است که تجربه دوچرخ
دوچرخهسواران را هم دیدهاند ،برایشان مسیر و پارکینگ تعریف کردهاند ،در قانونگذاریهایشان آنها را هم لحاظ کردهاند و ...علیزاده
دوچرخ
دوچرخهسواری در ایران و کشورهای دیگر را در گفتوگو با «سالمت» مقایسه میکند« :نه در تهران که در ایران ما مشکالتی
شرایط دوچرخ
دوچرخهسواری داریم ».مهمترین موردی که از نظر علیزاده در ایران وجود ندارد ،فرهنگ دوچرخهسواری است« :االن بهتر از قبل
را در دوچرخ
سالهایی که من تازه دوچرخهسواری را شروع کرده بودم ،ما را با سنگ میزدند ،ناسزا میگفتند و ...االن هم نمیتوانم بگویم از
شده ،س
نظر فرهنگی خیلی رشد ککردهایم .دوچرخهسوار شدن در ایران یک «پز» است ،نه برای استفاده ،وسیلهای است که هفتهای  30دقیقه برای
تفریح استفاده ممیشود ».علیزاده امکانات و فضای شهری تهران را مناسب دوچرخهسواری نمیداند .اولین دلیل این نامناسب بودن ،شرایط
جغرافیایی شهر است .کسی که در شمال شهر زندگی میکند شاید بتواند رو به پایین رکاب بزند و به محلی که میخواهد برسد ولی
برگشت حتما به مشکل ممیخورد و راحت نمیتواند سرباالیی را با دوچرخه برگردد« :موضوع فقط این نیست .برای مسیر شرقی و غربی
دوچرخهسواری نیست .مسیری نیست که دوچرخهسواران راحت بتوانند تردد کنند .در اروپا مسیرهایی برای دوچرخهسواری
هم امکان دوچرخ
ماشینها اجازه ورود به آنجا را ندارند .مساله مهم دیگر این است که در شهرهای ایران و بهخصوص تهران هیچ امنیتی
وجود دارد که ما
دوچرخهسواران وجود ندارد».
برای دوچرخ
علیزاده شرایط دوچرخهسواری در ایران را با ترکیه مقایسه میکند« :به اروپا نرویم ،خودمان را
با کشور همسایه ترکیه مقایسه کنیم؛ وقتی در جاده رکاب میزنی ،هر ماشینی به دوچرخهسوار
میرسد ،انگار با یک وسیله نقلیه دیگر روبرو شده .حتی محتاطتر حرکت میکند و راهنما میزند
تا از کنارت رد شود اما در ایران هر ماشینی که به دوچرخهسوار میرسد عمدا به سمتش میآید
و اصال به حسابش نمیآورد».
علیزاده ترجیح میدهد در ایران دوچرخهسواری نکند« :هم امنیت نیست و هم آلودگی هوا و
آلودگی صدا مشکلساز است .همه با آلودگی هوا درگیر هستند ولی صدای بوق و ماشینها خیلی
اذیت میکند و اگر یک مدت در این شرایط دوچرخهسواری کنی ،روحیهات به هم میریزد» .
دوچرخهسواری در اروپا بیشتر از آمریکا و آسیا طرفدار دارد .در آمریکا به دلیل فاصله زیاد
محیطهای شهری ،خیلی دوچرخهسواری گسترش پیدا نکرده است .علیزاده میگوید« :در آمریکا
به خاطر شرایطی که دارند ،به ندرت از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده میشود .با این حال
در نیویورک در مسیرهای کوتاه و برای جابجایی بستهها و روزنامهها دوچرخه اولویت دارد ،چرا که

ریو-برزیل

سریعتر میرسد ».برخالف آمریکا در اروپا دوچرخه طرفداران بیشماری دارد« :در شهرهای سوئیس
ایستگاههایی برای دوچرخه هست که باید پول بیندازی و دوچرخه برداری اما وقتی به مقصد میرسی،
دوچرخه را تحویل میدهی و پول را به تو پس میدهند .راحت میتوانی با دوچرخه از قطارهای
بین شهری استفاده کنی ،کوپههایی برای دوچرخهسواران تعریف شده که جایی دارد و میتوانی
دوچرخهات را آویزان کنی و بعد از پیاده شدن از قطار دوباره با دوچرخه مسیر را ادامه بدهی».
هلند هم که بهشت دوچرخهسواران است« :در این کشور در همه مسیرها ،آبی ،هوایی ،قطار میتوانی
دوچرخه را با خودت ببری .حتی با قایق هم میتوانی دوچرخهات را کنارت داشته باشی .در همه جای
کشور مسیرهایی برای دوچرخهسواری تعریف شده است .وارد هر خیابانی که میشوی ،میتوانی
رکاب بزنی ،عالئم راهنمایی و رانندگی کامال برای دوچرخهسواران تعریف شده .هلند  8میلیون
دوچرخهسوار دارد اما در آسیا دوچرخه خیلی طرفدار ندارد« :در آسیا خیلی دوچرخهسوار نداریم .در
ژاپن تعداد آنها قابلتوجه است که در این کشور هم به دلیل مساحت کمی که دارند ،دوچرخهسواران
بیشتر از پیادهرو استفاده میکنند و برای عابران پیاده هم این موضوع جا افتاده و با آن کنار آمدهاند».

خیلیها در ایران دوچرخه را وسیلهای گران میدانند و به این دلیل حاضر نیستند از آن استفاده
کنند .علیزاده گرانی را بهانه میداند« :مشکل اصلی نبود فرهنگ دوچرخهسواری است ،نه گرانی
آن .از نظر حرفهای هر ورزشی که پسوند سواری داشته باشد ،ورزش گرانی است ،ماشین،
اسب ،موتور ،قایق و ...غیر از خود آدم ،این ورزشها وسیله هم نیاز دارند .در دوومیدانی با
یک کفش میتوانی قهرمان شوی ولی در این ورزشها وسیله مهم است .کسانی که گرانی را
بهانه میکنند و حاضر نیستند از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده کنند ،تنبلی میکنند چرا
که با  2-3میلیون تومان هم میشود دوچرخه خوب خرید ».بعضیها هم نگران دزدیده شدن
دوچرخههایشان هستند و حاضر نیستند خطر کنند و دوچرخه بخرند ،بهخصوص در تهران که
پارکینگی برای دوچرخهها ندارد .علیزاده دزدی دوچرخهها را اتفاقی طبیعی میداند« :در هلند
دوچرخه زیاد است ،دزد دوچرخه هم زیاد است .به همین دلیل همه ترجیح میدهند دوچرخه
ارزان بخرند اما در ژاپن به دوچرخه قفل هم نمیزدیم .جلوی هتل همان جایی که دوچرخه را
پارک کرده بودیم ،سوارش میشدیم».

انواع دوچرخههای شهری در دنیا

تفاوت انواع دوچرخهها
دوچرخهسواری با دامنه زیاد ،بعد از دوومیدانی پرمدالترین
رشته المپیک است .دوچرخهسواری بخشهای مختلف جاده
یا  road raceکه بخش استقامت را همه بیشتر میشناسند،
مثل مسابقات توردوفرانس ،مسابقه تایمتریل المپیک هم ۵0
کیلومتر است که دوچرخه ،پوشش و کاله خاص خودش
را دارد .فرمان دوچرخه جاده از لحاظ ظاهری متفاوت
است و برای فرد عادی دوچرخه راحت و قابلاستفادهای
نیست که از آن لذت ببرد چرا که خاص مسابقات تایمتریل
است .رکابزن آیرودینامیک روی فرمان است و راحتی بقیه
دوچرخهها را ندارد .دوچرخه خیلی سبکی است ولی حداقل
وزن یک دوچرخه یک کیلو و  ۸00گرم است.

استکلهم-سوئد

است .این دوچرخه قویترین کمکفنرها را دارد .کمکفنر دوشاخه
جلو و تنهاش قویترین و پرشهایش خیلی بلندتر از پرشهای
کراس کانتری است .اگر نوع کمکفنرهای کراس کانتری  1۵تا
 2۵بازی دارد ،در دانهیل از  2۵تا  ۵۵جای بازی دارد .بدنه این
دوچرخه به علت پرشهایش خیلی باالتر است .زوایای بدنهاش
متفاوت از دوچرخه کراس کانتری است.

BMX

این دوچرخه هم جزو رشتههای المپیکی است که در دو بخش
 BMXنمایشی ،با فری استایل بخشهای نتپارک و BMX
فریاستایل  felatبا دوچرخه  2۰اینچ از نظر ابعادی و زوایای
بدنه با دوچرخه  BMX Raceمتفاوت است.

تریال

دوچرخهسواری تریال رشتهای در ظاهر نمایشی است ولی در دو
بخش مجزای  2۰اینچ و  2۶اینچ وجود دارد و البته تفاوت آن به
نداشتن زین است .دوچرخهسوار روی تنه دوچرخه میایستد و
آن را روی چرخ عقب کنترل میکند و باید از روی موانع مختلف
در محیطهای بسته ،باز ،موانع صخرهای و جنگلی بپرد.

پیست

در عرف بینالمللی به دوچرخه پیست track ،میگویند .پیست
شامل  1۰ماده مختلف و متفاوت میشود ،با دوچرخههای متفاوت
در سرعت و نیمهاستقامت.

ماده سرعت

ماده سرعت کوتاهترین ماده پیست است؛ یعنی  2۰۰متر یا اسپرینت

که به طور معمول بین  ۹تا  1۰ثانیه زمان میبرد .رشتهای المپیکی
که دوچرخهاش متفاوت از دیگر دوچرخههای پیست است.

کایرین

دوچرخه کایرین متفاوت از بقیه است و در پیست از
موتورسیکلتهای منحصربهفردی استفاده میکنند .موتورسیکلت
جلوی دوچرخهسواران حرکت میکند و وقتی بعد از  3دور به
سرعت مدنظر رسیدند ،موتورها کنار میروند و رکابزنان در دو
دور با هم رقابت میکنند .رشتهای المپیکی است و دوچرخهاش
از نظر زوایای بدنه و از لحاظ ظاهری و نوع فریم ،متفاوت است.

یک کیلومتر

دوچرخهسواری این ماده برای مردان یک کیلومتر و زنان  ۵۰۰متر
است .دوچرخه این ماده از نظر فریم و بدنه و حتی کاله رکابزن
متفاوت است .در این ماده مردان  3دور در پیست  333یا 2۵۰
متری دور رکاب میزنند و زنان  2دور.

4کیلومتر تعقیبی

دوچرخه  4کیلومتر تعقیبی دوچرخه متفاوتی است ،با ظاهری
شبیه تایمتریل جاده که دو بخش انفرادی و تیمی دارد .مسابقه
برای زنان  3کیلومتر و برای مردان  4کیلومتر است.

(Point raceدور امتیازی)

دوچرخه دور امتیازی سرعتی متفاوت دارد .دوچرخهای که جزو
نیمهاستقامت است و باتوجه به پیست مسابقه فرق میکند .رکابزنان
هر  ۵دور یکبار خط آخر را میزنند و در دور آخر  4نفر اول امتیاز
میگیرند و امتیازات جمع میشوند که درنهایت رکاب زنانی که

بیشترین امتیاز را میگیرند روی سکو میروند.
میروند.

دور حذفی

دوچرخه دور حذفی شبیه دور امتیازی است .در این ماده رکابزن
طبق نوع پیست  4۰۰،2۵۰یا  333متر تعداد دورها و شرکتکنندهها
شرکتکنندهها
شود.
میشود.
مشخص میشود .در هر دور یک نفر حذف می

اومینیوم

ماده اومینیوم تلفیقی از مواد پیست است .بدنه دوچرخه برای
ریس
2۰۰متر،
پوینتریس
متر ،تعقیبی ،پوینت
اومینیوم طراحی شده و تلفیقی از 2۰۰
و تمپوریس است که درنهایت آنهایی که باالترین امتیاز
را دارند مدال میگیرند.

تمپوریس

تمپوریس ماده استقامتی پیست است که
ترکیب بدنه دوچرخهاش شبیه دوچرخه
استقامت جاده است اما از نظر زوایا کامال
با هم تفاوت دارند و ارتفاع دوچرخه
تمپوریس از دوچرخه جاده باالتر است
تا به پیست گیر نکند.

مدیسون

این ماده امدادی است که دو رکابزن با
یک شماره و دو رنگ در مسابقه حاضر
میشوند و تلفیقی از استقامت و سرعت
است که دو نفر به صورت امدادی جایشان
شان
را با هم عوض میکنند.

دوچرخههای شهری انواع مختلفی دارند که برای
عموم قابلاستفاده است و راحتی و قدرت مانورشان
با هم تفاوت میکند.

دوچرخه گردشگر

این نوع دوچرخهها برای پیمایش فاصله بین شهرهاست
که گردشگران از آن استفاده میکنند.

دوچرخه کراس

این نوع دوچرخهها مثل
دوچرخههای جاده هستند
اما با فریم خاص و
الستیکهایشان هم با
دوچرخههای مسابقهای
فرق دارد .معموال در
مسیرهای صعبالعبور
در مناطق کوهستانی
و جنگلی خاص
قابلاستفادهاند.

ایران
تولیدکننده
دوچرخه نیست

هیچ دوچرخهای در
ایران تولید نمیشود و
همه دوچرخهها وارداتی
هستند .معموال هم طبق ذائقه

و طبع واردکنندگان دوچرخههای کوهستان وارد میشود
بنابراین مردم ایران به این نوع دوچرخه عالقه دارند.

دوچرخه بایچرینگ مختص شهرها

هیات دوچرخهسواری تهران در این چند سال سعی کرده
تعاملش را با شهرداری بیشتر کند .قبال از دوچرخههای
بیدنده استفاده میشد ،در حالی که برای شهرها سیستم
دوچرخه و نوع آن مهم است .تعدادی دوچرخه سلزرنگ
آلمانی خریداری شد ،دوچرخههای شهری با دنده که
با شیبهای تهران همخوانی دارد اما دوچرخههای
بایچرینگ در دنیا برای مسافتهای کوتاه شهری
طراحی شدهاند تا شهروندان به عنوان مثال از میدان
امام خمینی (ره) تا میدان  1۵خرداد را رکاب بزنند.
دوچرخه شهری استاندارد دارد .اگر دوچرخه شهری
شخصی باشد باید زین ،فرمان و قد دوچرخه با رکابزن
همخوانی داشته باشد چراکه دوچرخه هم وسیلهای
است مثل بقیه وسایل شخصی یا کفش که از آن برای
فعالیتهای روزانه استفاده میکنید و باید اندازه پای شما
باشد .سایزبندی دوچرخه هم طبق مشخصات افراد تعیین
میشود .این قضیه را هیات تهران در کارگاههای آموزشی
به عالقهمندان تهرانی آموزش داده است .دوچرخه شهری
هم استاندارد دارد.
نوع دوچرخه را ویژگیهای خاص افراد مشخص میکند.
شک نکنید دوچرخههای شهری هم استاندارد دارند
و دوچرخه هر فرد با فرد دیگر تفاوت میکند .برای
آگاهی مردم از این مسائل باید همه حتی رسانهها ،با
هیات و شهرداری دست به دست هم بدهند تا مردم

توجه شوند برای دوچرخهسواری طبق نیازشان از چه
سایزی و چه نوع دوچرخهای استفاده کنند.

برندهای دوچرخهسواری

برندهای مختلفی برای دوچرخه در دنیا وجود دارد .یکی
از شرکتها در ایران انرژی موتور هست که دوچرخه
جاینت را وارد میکند .شرکت آپاریس آوا برند فوجی
و شرکت فست توس هم برند  ،rapidoشرکت ktm
هم کلینیک را وارد میکند.

قیمت دوچرخه کمتر از گوشی تلفنهمراه است

اگر قرار باشد قیمت دوچرخه را با گوشی تلفنهمراه
مقایسه کنیم ،به طور حتم کمتر از آن است چرا که
این روزها یک گوشی تلفنهمراه باکیفیت  ۷-8میلیون
تومان است اما دوچرخه مرغوب را میتوان با 4-۵
میلیون تومان خرید .این روزها برخی به راحتی بابت
گوشی هوشمند  1۰میلیون تومان پول میدهند اما سیستم
فرهنگی ایرانیها طوری است که خرید دوچرخه را
بیارزش میدانند.

دوچرخه وسیلهای سالم و بیخطر

دوچرخهسوارینسبتبهرشتههایورزشیدیگرکمترآسیب
دارد چرا که فشار زیادی به اندام تحتانی نمیآورد .این وسیله
خیلی سالم و ایمن است ،در حالی که ممکن است دو مچ
پا پیچ بخورد یا دوچرخهسوار به دلیل فشار زیاد مصدوم
شود .اما اگر دوچرخه استاندارد و اندازهاش متناسب باشد،
خطری ندارد.

تشنگی ،زنگ خطر بدن است

طبق بحثهای فیزیولوژی وقتی بدن به مرحله کمآبی
میرسد ،تشنگی زنگ خطر است .در ورزش قهرمانی
این نشانه ،عملکرد بدن را پایین میآورد .نوشیدن آب
حین فعالیت بدنی خیلی الزم است اما برخالف آن،
نمیتوان بالفاصله بعد از غذا رکاب زد و حداقل باید
 3ساعت بعداز غذا پا به رکاب شد ،وگرنه اختالالت
گوارشی پیش میآید.

فعالیت در هوای آلوده صدمه میزند

طبق تحقیقی که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و
تهران انجام شده ،ورزش و فعالیت هنگام آلودگی
شدید هوا باعث صدمات حاد به بدن میشود .در این
شرایط با باال رفتن فشار خون و ضربان قلب ،مقدار
بیشتری از ذرات معلق وارد گردش خون میشود
و صدماتش بیشتر از مونوکسید کربن و دیاکسید
کربن است .پس زمان آلودگی هوا بهتر است فعالیت
ورزشی نداشته باشیم.

همیشه دوچرخه اندازه خودتان بخرید

دوچرخه هم هنگام خرید باید تنظیم شود ،البته بعد از
انتخاب دوچرخه استاندارد و طبق اندازه خودتان ،همان
طور که وقتی شلوار میخرید ،ممکن است پاچه یا قد
آن اندازه نباشد و آن را اندازه میکنید .پس دوچرخه را
هم باید با نظر کارشناس اندازه خودتان کنید .کارشناسان
هیات تهران مشاوره کامل برای اندازه کردن دوچرخه
به شما میدهند.
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شماره هفتصد بيستونه دی نودوهفت

به پرسش كودكان درباره خدا چگونه پاسخ دهيم؟

و خدایی که همین نزدیکی است...
شیرین کاکاوند
روانشناس بالینی

كنجكاويهاي كودكان و سواالت آنها
گاهي بهگونهاي است كه والدين نميدانند
چه پاسخي براي آنها مناسب است و چطور
ميتوانند توضيح دهند كه كودك متوجه
شود .وقتي آنها درباره موضوعاتي مانند
مشكالت ،مرگ ،خداوند و بسياري از
مفاهيم انتزاعي سوال ميكنند ،چه جوابي
بايد بدهيم ،زماني كه حتي خودمان هم پاسخ
بسياري از سواالتشان را نميدانيم؟ در چنين
مواقعي چگونه بايد با كودكان برخورد
كرد و چطور بايد برايشان توضيح داد؟

به آنچه میگویید ایمان داشته
باشید

يكي از ارزيابيهايي كه ميتوانيم در مورد
پرسشهاي فرزندان خود داشته باشيم اين
است كه دقيقا بدانيم براي فرزندمان چه
ميخواهيم؛ يعني اينكه دغدغه خود ما درباره
مفهوم خدا چيست و خودمان تا چه حد ايمان
داريم؟ زيرا كودكان به آنچه ما ميگوييم
زياد توجه نميكنند ،بلكه بيشتر تحتتاثير
رفتارهاي ما هستند .بنابراين آنچه مهم است
رفتار ماست ،نه گفتارمان ،مثال اگر هنگام
مشكالت ،سختيها يا بيماريها والدين
بتوانند به خدا توكل كنند و بيش از اندازه
ضعف نشان ندهند ،كودكان هم به تدريج
ياد ميگيرند همانگونه عمل كنند ولي اگر
اين توجه در حد گفتار باقي بماند ،بچهها
هم نميتوانند توكل كردن واقعي را بياموزند.

به آنچه میگویید عمل کنید

ما ميتوانيم خدا را براي بچهها بسيار مهربان
و توانا معرفي كنيم و بگوييم خدا ما را دوست
دارد و وقتي ميميريم ما را پيش خودش
ميبرد و هيچ وقت هم بد ما را نميخواهد
ولي بايد توجه داشته باشيم كه رفتارمان هم
بايد مطابق با همين حرفها باشد؛ نه اينكه
مدام گله و شكايت كنيم كه خدا چطور
دلش آمد با ما اينگونه رفتار كند و چرا
براي ما چنين مشكالتي را رقم ميزند .در
واقع بهترين كار ،داشتن هماهنگي بين رفتار
و گفتار است ،نه اينكه مثال با فرزندانمان
از مهرباني خدا بگوييم ولي وقتي مشكلي
برايمان پيش ميآيد يا عزيزي را از دست

ميدهيم ،مدام شكايت كنيم و به همه چيز
اعتراض داشته باشيم .بچهها نبايد شاهد
اينگونه رفتارهاي ناهماهنگ و اعتراضات ما
باشند چون بسيار تحتتاثير قرار ميگيرند،
سردرگم ميشوند و در آينده هم خودشان
همانگونه رفتار ميكنند.

از احساسات خود برای فرزندانتان
بگویید

يكي از مواقعي كه كودكان بيشتر درباره خدا
سوال ميكنند ،زمان مرگ يكي از نزديكان
يا هنگام مشكالت است كه دوست دارند
بدانند چرا خدا اين كارها را ميكند؟ چرا
آن شخص را پيش خود برده؟ اصال خودش
كجا زندگي ميكند؟ و ...در چنين مواقعي
ما بايد بتوانيم راحت از احساسات خود
با بچهها گفتوگو كنيم و علت ناراحتي
و بيتابيمان را به آنها بازگو كنيم ،مثال
بگوييم از اينكه پدربزرگ ديگر بين ما نيست
و دلتنگش هستيم ،ناراحتيم .ضمن اينكه
بايد به خود بچهها هم اجازه دهيم راحت
از احساسات خودشان با ما صحبت كنند.
وقتي آنها ميگويند« :چرا خدا بابابزرگ را
پيش خودش برد؟» بايد به آنها پاسخ علمي
بدهيم ،نه مذهبي ،مثال اينكه او مريض
بوده .اگر باز هم بچهها سواالتي ميكنند كه
نميدانيم چه بگوييم ،ميتوانيم اقرار كنيم
كه ما هم علت بعضي موارد را نميدانيم.

شیوههاي مختلف آموزشي را
بشنا سید

با توجه به اينكه والدين چه شيوه آموزشيای
را براي شناساندن خدا به فرزندان خود در نظر
گرفتهاند ،ميتوانند پاسخگوي آنها باشند.
بعضيها ترجيح ميدهند بدون برنامهريزي
و فقط با توجه به سواالت خود كودك به
او پاسخ دهند و عدهاي ديگر ميخواهند
خودشان از قبل به كودك آموزشهايي در
اين خصوص بدهند .مكاتب فكري مختلف
تفاسير متفاوتي براي اين موضوع دارند كه
اگر بخواهيم از زاويه مناسبي به آنها نگاه
كنيم ،اغلب به اين صورت است كه قواي برتر
در كائنات و خوبيها را به خدا و بديها را
به شيطان نسبت ميدهند چون براي بچهها
ملموستر است و آنها را سردرگم نميكند.

همه ما دوست داریم به یک منبع
قدرتمندتر وصل باشیم

كودكان معموال تا  5سالگي خدا را مانند

مردي قدرتمند ميدانند .كسي كه حتي از
پدرشان هم قويتر است چون تفكر انتزاعي
ندارند .همانطور كه میدانيد تمام نيازهاي
كودكان تا  2سالگي توسط والدينشان برآورده
ميشود اما بعد از آن كودك به تدريج متوجه
ميشود پدر و مادر هميشه هم نميتوانند همه
نيازهايش را برآورده كنند و نياز به وجود
قدرتي برتر را احساس ميكند ،مثال وقتي
پدربزرگ يا مادربزرگ مريض ميشوند و
كاري از پدر و مادر برنميآيد ،بچهها مجبور
ميشوند به نيروي باالتري پناه ببرند .در
واقع همه ما دوست داريم هميشه به يك
منبع قدرتمندتر وصل باشيم .در كودكي
هم همين اتفاق ميافتد.

کودکان را از خداوند نترسانید!

وقتي كودكان در مورد خدا سوال ميكنند
بايد اول از خود او سوال كنيم كه او چطور
فكر ميكند؟ اطالعات او در چه حد است؟
و دقيقا چه چيزي ميخواهد بداند .بهترين
كار اين است كه ذهن كودك را به چالش
بكشيم و از خودش در اين باره سوال
كنيم .بعد ميتوانيم با داستانهاي زيادي
كه در اين مورد وجود دارد براي فرزندمان
توضيحات قابلفهمي بدهيم .توجه داشته
باشيد قرار نيست مفهومي كه كودك در
 3سالگي از خدا ياد ميگيرد ،با مفهوم
آن در بزرگسالي يكسان باشد ،بلكه بهتر
است در اين زمان فقط احساس خوبي از
خدا در ذهن او جا بگيرد .هيچ وقت نبايد
اتفاقات بد را به خدا منسوب كنيم و مثال
به فرزندمان بگوييم خواست خدا بوده كه
پدربزرگ از پيش ما برود .بچهها را نبايد
از خدا بترسانيم چون اينگونه حرفها
و ترسها باعث ميشود آنها حس خوبي
نسبت به خدا نداشته باشند ،از او دور شوند
و نتوانند ارتباط خوبي با خدا برقرار كنند.
آنها نبايد فكر كنند خدا قصد تنبيه ما را
دارد و نتوانند توكل به خدايي را كه در
بزرگسالي به آن نياز دارند به دست بياورند.

خواست خدا کنار تالش و کوشش
نتیجهبخش است

اين موضوع خيلي مهم است كه والدين بدانند
چگونه بايد با فرزندان خود گفتوگو كنند و
چطور پاسخي براي سواالتشان بيابند تا آنها
برداشت نادرستي از موضوعات مهم زندگي
نداشته باشند ،مثال وقتي ما به فرزندانمان
میگوييم خدا خودش همه كارها را پيش

ميبرد و همه چيز در دستان قدرتمند اوست،
نبايد مانع تالش و كوشش كودك شود ،به
طوري كه مسووليتگريز
مسووليتگريز شود و فكر كند اگر
قرار است خدا خودش همه چيز را درست
كند ،پس تالش من ديگر فايدهاي
فايدهاي ندارد.
ما حتما بايد به فرزندان خود تالش كردن
را بياموزيم .آنها بايد بدانند «خواست خدا»
هميشه كنار تالش و كوشش آنها نتيجهبخش
نتيجهبخش
خواهد بود .والدين بايد حتما به فرزندان خود
اين آگاهي را بدهند كه خدا به همه «حق
انتخاب» داده و ما بايد با كمك گرفتن از
ديگران و باال بردن ميزان اطالعات و آگاهي
خود تصميمات درستي بگيريم.
ضمن اينكه ميتوانيم هميشه از
خدا هم كمك بگيريم .يادتان
يادتان
باشد بچهها خيلي دنبال
گرفتن جواب خاصي
نيستند .آنها بيشتر به
حمايت و توجه ما
نيازدارند.
ازدارند .بنابراين
سختيها
سختيها
هنگام
هم بهتر است
حمايتشان كنيم
و اين اطمينان را
به آنها بدهيم كه
خدا هيچگاه
ما را تنها
نمي گذارد.

اگر پاسخ سوالی را نمیدانید ،با کودکتان صادق باشید
گاهي سواالت كودكان در مورد خدا بهگونهاي است كه والدين نميدانند چگونه به آن پاسخ دهند يا در بعضي موارد واقعا هم پاسخ آن
را نميدانند .وقتي كودكان سوال ميكنند خدا كجا زندگي ميكند؟ چه رنگي است؟ چه چيزي ميخورد؟ و ...ميتوانيم به آنها بگوييم
خدا در همه جا همراه ما و كنار ماست .با توجه به اينكه كودكان دوست دارند پاسخهاي ملموسي بشنوند ميتوانيم رنگي را هم براي
خدا انتخاب كنيم و مثال بگوييم همان صورتي كه تو دوست داري چون اگر بگوييم خدا رنگي ندارد كودك نميتواند علت آن را متوجه
شود .در مورد بعضي سواالت هم ميتوانيم صادقانه بگوييم كه آگاهي كافي نداريم .بهتر است هميشه صادقانه به فرزند خود بگوييم
كه خود ما هم پاسخ بسياري از سواالت را نميدانيم .پاسخ به سواالت كودكان نبايد مبهم باشد و آنها را گيج كند .پاسخهاي ما بايد
كامال شفاف و روشن باشند .به همين دليل بهتر است به آنها بگوييم كه خيلي چيزها را نميدانيم و اين خيلي بهتر است نسبت به اينكه
با پاسخهاي مبهم و نامناسب براي فهم كودك او را گيج كنيم .حتي ميتوانيم بگوييم كه وقتي خودت بزرگ شدي و به مدرسه رفتي
ميتواني كتابهاي زيادي را كه در اين باره نوشته شده ،بخواني .كودك بايد بداند كه ما با وجود ايمان و اعتقاد به خدا هنوز خودمان هم
سواالت زيادي در اين زمينه داريم و اين اصال اشكالي ندارد كه ما از خيلي مسائل آگاهي نداشته باشيم .ما ميتوانيم در پاسخ به سواالت
متعدد كودك در مورد خدا به او بگوييم كه خدا بسيار مهربان است ،در همه جا حضور دارد و هميشه ما را در تمام كارها حمايت ميكند.

 4راه مناسب برای آشنا كردن كودكان با خدا

میشه خدا رو حس کرد تو لحظههای ساده
يكی از چالشبرانگيزترين
مسائلی كه ممكن است
ترجمه:
راضیه فیضی برای هر پدرومادری پيش
بيايد ،آشنا كردن فرزندان
با مفاهيم انتزاعی مختلف مانند خدا ،روز
قيامت يا ارزشگذاری كارهای خير و شر
است .بنابراين ،والدين پيش از آنكه
بخواهند چنين مفاهيمی را برای فرزندان
خود توضيح دهند ،بايد خودشان درك و
باور درستی از آنها داشته باشند.
آشنا كردن كودكان با خدا میتواند فوايد
روانی و اخالقی بسيار زيادی برای فرزند
شما داشته باشد.
از اينرو ،اگر میخواهيد درك درستی
از خدا به فرزندتان بدهيد و با اين درك
درست ،امنيت روانی و آرامش قلبی او را
در طول زندگی فراهم كنيد ،توصيه میكنيم
پيش از چنين كاری حتما راهكارهای ساده
زير را مرور كنيد.

بهتر است در پاسخ به چنین
مسائلی به فرزند خود اطمینان
دهید که خداوند هیچ نیازی
به سپاسگزاری ما ندارد و اگر
ما بابت سالمت ،زندگی خوب
یا غذایی که میخوریم ،از او
تشکر میکنیم ،تنها به این دلیل
است که میخواهیم حس خوب
قدردانی را در وجود خودمان
زنده نگه داریم

 .3خدا ترسناک نیست

 .1خداوند ناظر اعمال ماست

بسياری از كودكان ،مخصوصا كودكان زير
 7سال ،در بيشتر موارد با اين سوال مواجه
میشوند كه چرا ما بايد در حق ديگران
نيكی كنيم يا چرا بايد برای خوشحال شدن
دوست يا همكالسی خود ،كاری را انجام
دهيم كه شايد خودمان دوست نداريم؟
اين كار میتواند شامل موارد بسيار كوچكی
مانند تقسيم كردن اسباببازی يا لوازم
تحرير باشد.

ماست كه بايد بعد از خوردن غذا يا هنگام
سالمت ،سپاسگزار او باشيم و آن را با
انجام فرايض دينی به او ثابت كنيم؟ در
چنين مواردی والدين اصال نبايد برای
پاسخ دادن عجله كرده و فكر كنند اين
سوال بدون پاسخ است.
بهتر است در پاسخ به چنين مسائلی به
فرزند خود اطمينان دهيد كه خداوند هيچ
نيازی به سپاسگزاری ما ندارد و اگر ما
بابت سالمت ،زندگی خوب يا غذايی
كه میخوريم ،از او تشكر میكنيم ،تنها
به اين دليل است كه میخواهيم حس
خوب قدردانی را در وجود خودمان زنده
نگه داريم.

اين زمان ،زمان بسيار خوبی برای شناساندن
خدا به كودكان است.
شما میتوانيد به كودك خود اين نكته را
يادآور شويد كه خداوند هميشه ناظر بر
اعمال ماست و كوچكترين كار ارزشمند
ما را بدون جواب نمیگذارد .زمانی كه

كودكان متوجه شوند نيرويی ماورايی برای
كارهای خوب آنها ارزش قائل است و
حتما جايی در زندگی پاداش اين نيكی
را به آنها میدهد ،حتما سعی خواهند
كرد در بيشتر موارد ،اخالق انسانی را در
مواجهه با ساير همساالن خود يا حتی افراد

كوچكتر و بزرگتر از خود رعايت كنند.

 .2خدا محتاج نیست

يكی ديگر از چالشهای والدين با فرزندان،
زمانی ايجاد میشود كه فرزندان اين سوال را
مطرح میكنند كه مگر خدا محتاج قدردانی

متاسفانه بسياری از والدين برای تنبيه روانی،
فرزندان خود را از خدا میترسانند و مثال
میگويند اگر اين كار را نكنی ،خدا از دست
تو ناراحت میشود يا تو را به جهنم میبرد!
اين درحالی است كه چنين ترسهايی
میتواند باعث سلب اعتماد كودكان از
خدا شود.
شما بايد هميشه مهربانی و لطافت خدا را در
برخورد با افراد برای كودكان توضيح دهيد
و بهجای ترساندن آنها در مواقع انجام دادن
رفتارهای نادرست ،به كودكان بگوييد اگر
بابت رفتار نادرستتان عذرخواهی كنيد و
از اين به بعد كارهای درستی انجام بدهيد،
حتما خدا را بيش از پيش خوشحال خواهيد

كرد و باعث میشويد او هم بيشتر برای
خوب بودن به تو كمك كند.

 .4در مورد خدا اغراق نکنید

والدين بايد حواسشان باشد كه بههيچعنوان
درباره خدا و كارهای خدا برای فرزندان
خود اغراق نكنند ،مثال به كودكان نگويند
كه اگر دعا كنند ،میتوانند كارهای بسيار
نشدنی را هم از خدا بخواهند.
در اين صورت ،اگر كودك شما به
خواستهاش نرسد ،حتما اعتماد خود را
نسبت به خدا از دست خواهد داد.
شما بايد اين نكته را به فرزندان خود
يادآور شويد كه دعا كردن میتواند تاثير
مثبتی در به سرانجام رسيدن كارها داشته
باشد ،اما هميشه مسائلی هم وجود دارند
كه ما از آنها خبر نداريم.
به همين دليل هم ممكن است مثال شما دعا
كنيد كه وسيله خاصی را داشته باشيد ،اما
بهدليل آگاهی بيشتر خدا و صالحديد او،
در زمانی كه دوست داريد ،به آن وسيله
خاص نرسيد.
برای فرزندتان توضيح دهيد رحمت و
محبت خداوند نسبت به بندگانش بسيار
زياد است و حتما آرزوهای ما را در بهترين
زمان ممكن و به بهترين شكل ممكن كه
برايمان خوب است ،برآورده خواهد كرد.
در چنين مواردی كودكان هم از رحمت
خدا نااميد نخواهند شد.
منبعTime :
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گفتگو با دکتر مصطفی فروتن ،روانشناس بالینی درباره تصمیم به جدایی

طالق؛ جدايي يا رهايي؟

هنگام شروع يك رابطه
يكتا فراهاني عاطفي هيچ كس به فكر
جدايي نيست؛ هر دو طرف
دوست دارند هميشه كنار هم
باشند و نميتوانند به چيزي غير از اين فكر
كنند .اما هميشه همه چيز مطابق ميل آنها پيش
نميرود؛ گاهي يكي از دو طرف و زماني هر
دو سوي رابطه فكر ميكنند رابطه خوب پيش
نميرود و خيلي چيزها ديگر آن طور كه آنها
ميخواهند ،نيست.
بعضي اوقات هم شرايط به گونهاي است كه
ادامهرابطهراسختميكند.البتهدراينمياناگر
زنوشوهرفرزنديهمداشتهباشندكارپيچيدهتر
ميشود .تصميم به جدايي يكي از تصميمات
مهم و حساس در زندگي زناشويي است كه
بهتر است حتما با در نظر گرفتن تمام شرايط
و به كمك متخصص و افراد آگاه انجام شود.
در اين خصوص با دكتر مصطفي فروتن ،مشاور
و روانشناس باليني گفتوگو كردهايم.
:چه مفهومي ميتوان براي طالق در
نظر گرفت؟
طالق به معناي خاتمه دادن قانوني و پايان دادن
رابطه حقوقي بین همسران است كه معموال در
پايان عمر عاطفي يك ارتباط به وجود ميآيد؛
يعني گاهي عمر عاطفي رابطهاي به پايان نرسیده،
نبض آن ميزند و هنوز هیجان در آن هست اما
ادامه رابطه از لحاظ منطقي ممکن نیست.
طالقگاهيمناسبترينراهکاراست.البتهتوصیه
و تاكید همیشه بر سازش زن و مرد بوده و هست
ولي در موارد بسیاري نیز به داليل مختلف امکان
آن مهیا نیست.
والدين به بهانههاي مختلف كه اغلب ناشي از
ناتواني ،نگرانيها و ترسهاي خودشان است
در رابطه ميمانند ولي معموال بچهها را بهانه
ميكنند و ميگويند به خاطر آنها نميتوانند از
همديگر جدا شوند.
داليل و الگوهاي طالق در هر كشوري متفاوت
است اما در جايي مثل ايران بیشتر به داليلي

داليل و الگوهاي طالق در هر كشوري
متفاوت است اما در جايي مثل ايران
بيشتر به داليلي مانند خيانت ،اعتياد،
مشكالت اقتصادي و  ...انجام میگيرد

مانند خیانت ،اعتیاد ،مشکالت اقتصادي و...
انجام ميگیرد.
صرفنظر از تفاوتهاي فرهنگي و بیولوژيکي
زن و مرد ،نداشتن دانش و آگاهي الزم در اين
خصوص براي ايجاد اشتراك الزم از جمله داليل
سختشدنرابطهازدواجاست.تغییرشیوهزندگي
افراد بهويژه در سالهاي اخیر باعث ايجاد تضاد
در نظام باورهاي افراد ميشود تا جايي كه ما
امروزه شاهد درخواستهاي طالق در همسرانی
با سن ازدواج باال هستیم؛ يعني فرد سالهاي
زيادي از ازدواجش ميگذرد ولي درخواست
طالق ميدهد و به نکاتي اشاره ميكند كه با
مقیاسهاي شروع رابطه هماهنگي ندارد .شیوه
زندگي امروزي و ارتباطات بیشتر زنوشوهرها
در موقعیتهاي اداري و اجتماعي و مالقاتهاي
زياد آنها از جمله داليل رشد اختالف و تمايل
افراد به جدايي و طالق در نظر گرفته ميشود.
:چه عواملي مانع طالق افراد ميشود؟
گاهي با وجود اينکه رابطه عاطفي دو نفر تقريبا

تمام شده و هیچ تمايلي براي ماندن كنار يکديگر
براي آنها وجود ندارد ،تصمیم براي جدايي كار
آساني به نظر نميرسد.
سنتهاي دستوپاگیر خانواده ،باورهاي غلط
و ترس از تبعات اجتماعي طالق تصمیم گرفتن
براي جدايي را سخت ميكند و گاهي حتي آنها
را وادار به استفاده از میانبرها ميكند.
میانبرها انتخاب بین بد و بدتر هستند اما افراد به
دلیل جدايي عاطفي ناچار دنبال آن ميروند و با
توجیههاي مختلف به تدريج از زندگي زناشويي
بیشتر فاصله ميگیرند.
عدهاي ديگر هم به جاي تغییر اوضاع تن به
سازش ميدهند كه البته آنها هم براي اين كار خود
توجیهاتي دارند و اغلب فکر ميكنند ميتوانند
صبور باشند و سازش كنند ،در صورتي كه تفاوت
سازش و سازگاري را نميدانند.
:چه تفاوتي بين سازگاري و سازش
وجود دارد؟
ميتوان با يك مثال آن را بیشتر مشخص كرد.

بيس چاپ
تو
يكم

بیش از  345 000جلد تاکنون منترش شده است
پرتیراژترینکتابسالمتوپزشکیدرطولتاریخطبدرایران
تلفن سفارش:
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فردي كه روحیه سازشکارانه دارد در واقع مانند
كسي است كه به نوعي در زندان حبس است و
بيگناه به او دستبند زده و او را زندان بردهاند.
او هم با ورود به زندان بدون هیچ درخواستي
شرايط را پذيرفته و تن به تقدير داده است اما
فرد سازگار با حداقل تنشها در موقعیتهاي
سخت سعي ميكند دنبال راهکاري براي خروج
از موقعیتهاي سخت باشد و همیشه به فکر راه
نجات است .اصطالح «سوختن و ساختن» هم
تعبیري از كساني است كه روحیه سازشکارانه
دارند و فکر ميكنند در واقع گذشت ميكنند،
در صورتي كه گذشتي در كار نیست و آنها
نميتوانند كار ديگري بکنند پس مجبور به ماندن
در رابطه هستند؛ نه صرفا به دلیل گذشتي كه
دارند .به اين ترتیب هر كس توجیهاتي براي
خود دارد كه منجر به خروجي خاصي ميشود.
:چطور ميتوان شوق و اشتياق ارتباط
عاطفي را حفظ كرد؟
زماني كه در ارتباط عاطفي ديگر هیچ شور و

شوقي وجود نداشته باشد ،زندگي يکنواخت
ميشود و طبیعي است كه زنوشوهر به تدريج
براي همديگر عادي ميشوند .حتي ميتوان به
نوعي منتظر آن بود اما داشتن آگاهي در اين
خصوص باعث ميشود افراد از رابطه خود
سرخورده و دلزده نشوند.
البتهميتوانباازبینبردن«يکنواختي»شوروشوق
رابطه را بیشتر حفظ كرد .بايد پذيرفت كه هر
چیز باارزشي باالخره روزي عادي و يکنواخت
ميشود اما حفظ تازگي هر چیز باارزشي مانند
روابط عاطفي نیاز به توجه و مراقبت دارد.
اصل يکنواختي در اغلب روابط افراد صدق
ميكند .به همین دلیل بايد آن را پذيرفت و در
نظر گرفت كه رابطه با گذشت زمان ميتواند
عمیقتر ،باارزشتر و صمیميتر هم بشود ،نه
صرفا يکنواخت و كسلكننده.
:چه مشكالتي اغلب باعث جدايي
همسران ميشود؟
افراد به داليل مختلف ناچار به بیرون آمدن
از رابطه زناشويي ميشوند .بعضي اوقات به
جايي ميرسند كه بدون اينکه بدانند مشکل
كجاست ،فکر ميكنند عمر رابطه عاطفيشان به
پايان رسیده و ديگر همديگر را دوست ندارند.
البته خود اين موضوع بسیار قابلبررسي است
و داليل زيادي دارد.
اين افراد معموال به جاي اينکه مشکالت موجود
در رابطه را با همديگر مطرح كنند و براي آن
راهحلي بیابند ،آنها را انکار كردهاند ،تا جايي كه
ديگر توانشان تمام شده و آنقدر خسته شدهاند كه
نميتوانند رابطه خود را ادامه دهند .در واقع در

بسیاري موارد دو طرف با وجود آشناييای كه
با هم دارند ،هنگامي كه وارد زندگي زناشويي
ميشوند با مشکالتي مواجه ميشوند كه قادر
به تحمل آن نیستند .در چنین مواقعي اغلب
ادعا ميكنند با وجود اينکه هنوز طرف مقابل
را دوست دارند و مشکل خاصي هم وجود
ندارد ،ديگر نميتوانند با همسرشان زندگي كنند.
بنابراين ميتوان گفت «نخواستن» با «نتوانستن»
خیلي تفاوت دارد .گاهي نیز بین دو نفر اختالف
نظر وجود دارد؛ يعني يك نفر ميخواهد حتما
از طرف مقابل جدا شود ،در حالي كه طرف
ديگر اصرار دارد در رابطه زناشويي بماند چون
آمادگي و شرايط جدايي را ندارد يا نميتواند
جدا شود .در چنین مواردي نیز ميتوان به فردي
كه نميتواند از رابطه خارج شود كمك كرد تا
توان و قدرت بیشتري براي جدايي به دست
آورد و راحتتر تصمیم بگیرد ولي اگر كسي
«نخواهد» در رابطه بماند ،ديگر نميتوان براي
او و رابطه كاري كرد.
:بنابراين طالق
گاهي هم تدبير مناسبي براي همسران است؟
ميتوان گفت طالق همان قدر كه ميتواند
ناراحتكننده باشد ،گاهي هم باعث رهايي
افراد در بعضي روابط است؛ روابطي كه عزت
نفس افراد آسیب ميبیند ،نميتوانند از بودن
كنار همديگر لذت ببرند يا نميخواهند به
زندگي زناشويي خود ادامه دهند و انگیزه و
تواني براي اين كار ندارند .در چنین مواقعي
ميتوان گفت چارهاي جز جدايي وجود ندارد
چون قرار است آدمها از بودن كنار هم لذت
ببرند ،از هم بیاموزند و با همديگر خیلي موارد
را تغییر بدهند و از نو بسازند اما زماني كه هیچ
كدام از اين راهها كارساز نیست ميتوان گفت
تدبیري جز جدايي نميماند چون قرار است
افراد از زندگي كردن با يکديگر لذت ببرند؛ نه
اينکه عذاب بکشند و به زور كنار هم بمانند.
البته قبل از جدايي بهتر است تمام تالش خود
را براي بهبود رابطه زناشويي به كار گرفت و
با كمك گرفتن از متخصص و مشاور به نتیجه
درستي رسید.

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود
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آشنایی با خطرات زمستان برای سالمندان

مراقب سوز گزنده زمستان باشید

سالمندان در زمستان با خطرات اورژانس تلفن کنید.
مدکتر علی گوناگونی مواجهاند ،از جمله
خطر سرمازدگی
مالئکه
کاهش حرارت بدن ،سرمازدگی
یک خطر دیگر سرمای شدید ،سرمازدگی است.
و افتادن
سرمازدگیها هنگامی رخ میدهند که پوست در
معرض درجه حرارتهای بسیار پایین قرار گیرد.
خطر کاهش حرارت بدن
سالمندانمستعدکاهشخطرناکدرجهحرارتبدن شایعترین قسمتهایی که ممکن است سرمازده
هستندکهتا حدیبه این علت استکه سوختوساز شوند بینی ،گونهها ،لبها ،چانه ،گوشها و انگشتان
در بدن آنها ،آهستهتر انجام میگیرد ،درنتیجه نسبت دست و پاست .افراد دچار بیماری قلبی و سایر
مشکالت گردش خون ،با احتمال بیشتری ممکن
به افراد جوان ،حرارت کمتری تولید میکند.
بیماریهای مزمن یا استفاده از برخی داروها ازجمله است دچار سرمازدگی شوند.
داروهای سرماخوردگی بدون نیاز به نسخه هم برخی از نشانههای هشداردهنده سرمازدگی:
ممکن است خطر افت دمای بدن را افزایش دهند .قرمزیپوست،دردناکیشدیدپوستیابیحسیآن
بهعالوه تغییرات جسمی در سنین باال باعث میشود پوست سفیدشده یا به رنگ خاکستری/زرد .سفت
تواناییسالمندانبرایتشخیصاینکهدرجهحرارت شدن شدید یا مومیشدن پوست
برای محافظت در برابر سرمازدگی این نکات
بیرون چقدر پایین است ،دچار اشکال شود.
را رعایت کنید:
نشانههای هشداردهنده شامل این موارد میشوند :همهبخشهایبدنتانراهنگامیکهبیرونمیروید،
بپوشانید.
کند شدن در ادای کلمات یا لکنت زبان
هنگامی که پوستتان قرمز یا کبود میشود یا
خوابآلودگی یا اغتشاش شعور
احساس سوزش میکنید ،درون خانه بروید.
لرزش یا سفتی دستوپا
بهنشانههایسرمازدگیتوجهداشتهباشید،ازجمله
عدم کنترل حرکات بدن
سفید شدن ،خاکستری ،یا خاکستری -زرد شدن
کند شدن واکنشها
پوست ،سفت یا مومیشان پوست و کرخی
ضعیف شدن نبض
اگر فکر میکنید خودتان یا اطرافیانتان دچار
سالمندان برای جلوگیری از کاهش حرارت بدن
سرمازدگی شدهاید ،بالفاصله با اورژانس تماس
باید این نکات را رعایت کنند:
هنگامی که هوا سرد و توفانی است ،در خانه بمانید .بگیرید.
در مرحله بعد ،دمای خانهتان را دستکم در حد
 ۲۰تا  ۲۱سلسیوس نگهدارید .حتی دمای خانه در خطر افتادن
حد  ۱۵تا  ۱۸درجه ممکن است سالمندان را در افتادن خطر دیگر در زمستان برای سالمندان است.
معرض خطر کاهش حرارت بدن قرار دهد.
برای کاهش خطر سقوط به این نکات توجه
درون خانه ،لباسزیرهای بلند و نیز جوراب داشته باشید:
به دقت مسیرهای جلوی خانهتان را پارو کنید،
و دمپایی و کاله بپوشید .همچنین استفاده از یک
پتو یا شال برای گرم نگهداشتن پاها و شانهها فکر یا کسی را وادارید که آن را برای شما پارو کند.
خوبی است.
در پیادهروهای یخزده یا پربرف راه نروید.
هنگامیکه بیرون میروید ،برای مدت طوالنی
از مسیرهایی حرکت کنید که خشک هستند و
در سرما یا باد نمانید.
پاکشدهاند .چکمههای عاجدار بپوشید.
 ۲-3الیه لباسهای شل نازکتر بپوشید که گرمای
اگر از عصا استفاده میکنید ،نوک الستیکی آن را
بیشتری از یک الیه لباس ضخیم فراهم میکند .پیش از آنکه فرسوده شود ،عوض کنید.
همچنینکت،کاله،دستکش،چکمهوروسریبرای
ممکن است استفاده از نوکهای یخشکن که
پوشاندن بینی و دهانتان و محافظت از ریههایتان از روی انتهای عصا نصب میشود ،مفید باشد.
هوای بسیار سرد را فراموش نکنید.
تجهیزات مخصوص پزشکی برای حرکت در
مراقب باشید که خیس نشوید زیرا باعث میشود زمستان را میتوانید از دراگاستورها تهیه کنید.
بهسرعت لرز کنید .اگر لرز کردید ،فوری درون خانه
بروید؛ لرز ممکن است نشانه هشداردهنده کاهش خطر پارو کردن
حرارت بدن باشد.
سالمندانهمچنینبایدهنگامپاروکردنبرفمحتاط
هنگامبیرونرفتنکسیراخبردارکنیدوتلفنهمراه باشند .هوای سرد فشاری اضافی روی قلب وارد
کامال شارژشده همراه داشته باشید.
میکند و فشار پارو کردن هم میتواند فشار وارد
از پزشک یا داروسازتان بپرسید آیا داروهای بر قلب را افزایش دهد ،بهخصوص اگر از قبل هم
نسخهای یا بدون نسخهای که مصرف میکنید ،خطر بیماری قلبی داشته باشید .پارو کردن برای افراد دچار
کاهش حرارت بدن را در شما افزایش میدهند یا نه؟ پوکی استخوان هم خطرناک است .افراد سالمند باید
اگر عالئم کاهش حرارت بدن در شما بروز کرد قبل از اقدام به پارو کردن برف یا سایر کارهای
یا گمان میکنید دچار این عالئم شدهاید ،فوری به سخت در هوای سرد ،با پزشکشان مشورت کنند.

احتیاط در سرمازدگی
سرمازدگی پوست را بیحس میکند ،بنابراین ممکن است فرد آسیب بیشتری به خودش بزند .هنگام درمان
سرماخوردگی به این احتیاطات توجه کنید:

4
نواحی سرمازده
را ماساژ ندهید و
نمالید.

3

2

برای گرم کردن از
بالش حرارتی با پتو
برقی استفاده نکنید

1
جز در مواردی
ضروری روی پای
سرمازده راه نروید

برای گرم کردن
عضو سرمازده
از شومینه ،المپ
حرارتی با بخاری
استفاده نکنید

درمان
هیپوترمی و سرمازدگی
فرد را به یک
اتاق گرم ببرید

فرد را با چند
الیه لباس و پتو
بپوشانید

2

فورا کمک
پزشکی بگیرید

1
3

4
5

به آرامی با آب گرم نه داغ
منطقه سرمازده را گرم کنید

لباسهای خیس
را درآورید

پوسترسالمت

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

پاپ کورن؛ میانوعدهای سالم

میان مناسبتهای مختلفی که در تقویم جهانی برای افزایش آگاهی عمومی وجود دارد ،بعضی از نامگذاریها جالبتر از بقیه به نظر
ترجمه:
میرسد .اختصاص روزی برای «پاپ ُکورن» در تاریخ  19ژانویه مصادف با  29دی ماه یکی از نامگذاریهای خاص و دوستداشتنی
مریم
سادات است که حتما گسترش فرهنگ مصرف آن در جوامع مختلف و از طرفی سالم بودن آن تاثیرگذار بوده است« .پاپ ُکورن» یا ذرت بو
کاظمی
داده یکی از تنقالت سالم در سراسر دنیا محسوب میشود که طی حرارت باال به دانههای ذرت به دست میآید .به این ترتیب آب
موجود در دانههای ذرت بخار میشود و پوسته آن به اصطالح میترکد .از قدیم پاپ کورن را با نمک مزهدار میکردند اما به تدریج انواع شیرین،
کاراملی و کرهای آن نیز وارد بازار شده که در ادامه «پوستر سالمت» این شماره به آنها اشاره خواهیم کرد.

تاریخچه پاپ کورن

به مناسبت  29دی ،روز جهانی ذرت بو داده

24

گرچه از زمان رواج مصرف «پاپ کورن» ،مدت زمان خیلی زیادی نمیگذرد اما جالب است بدانید این خوراکی از  3600سال پیش از میالد حضرت مسیح(ع) در مکزیک مورد
استفاده قرار گرفته بود .آنچه از متون تاریخی برمیآید اینکه مزرعهدار ثروتمندی به نام «گونزوال کوآدِر» را باید نخستین فردی دانست که «پاپ ُکرن» تهیه کرد .وی روزی مقدار
مازاد ذرت مصرفی را روی زمین پهن کرده بود تا در مجاورت گرمای خورشید خشک شود که پس از مدتی متوجه صدای باز شدن دانههای ذرت شد .با مزه کردن این دانههای
پف کرده ،از طعم دلچسب آن لذت برد و تصمیم گرفت آنها را به فروش برساند« .پاپ کورن» اوایل قرن نوزدهم از طریق دریانوردان از شیلی به ایاالت متحده رسید و از سال
 1890میالدی در شیکاگو گسترش یافت زیرا قنادی آمریکایی به نام «چارلز کرتورز» توانست دستگاهی را ابداع کند که دانههای ذرت را با فشار بخار به «پاپ کورن» تبدیل میکرد.
در حال حاضر هر آمریکایی به طور متوسط  50کیلوگرم «پاپ کورن» در طول سال مصرف میکند.

کمتر کسی است که تمایلی به خوردن «پاپ کورن» نداشته باشد؛ آن هم با این تنوع زیاد در مورد چاشنیها و طعمدهندههای آن .معموال کودکان عالقه زیادی به این خوراکی
دارند و خوشبختانه از آنجا که جزو تنقالت سالم محسوب میشود ،میتوان با خیال راحتتری در برنامه غذایی آنها گنجاند.

برای تهیه پاپ کورن

در مایکروویو :اگر دوست دارید که پاپ کورن را بدون استفاده از روغن تهیه کنید ،این روش پیشنهاد میشود .پاکت کاغذی مخصوص مایکروویو را انتخاب کنید زیرا کاغذهای
معمولی معموال تحت حرارت باالی دستگاه ،آتش میگیرند .حدود نصف لیوان ذرت را در پاکت بریزید و دهانه آن را  2بار تا بزنید تا ذرتها بیرون نریزد .نیازی به چسب،
دوخت و ...نیست؛ همین که پاکت را محکم کنید کافی است .پاکت را در قسمت کناری دستگاه گذاشته و بگذارید با دمای باال حدود  2تا  3دقیقه حرارت ببیند .البته این زمان
متناسب با عملکرد دستگاه ممکن است کمی بیشتر یا کمتر باشد .در این فاصله به عملکرد دستگاه و احتمال سوختگی کاغذ یا پخش شدن ذرت در دستگاه نیز دقت کنید .پس
از آماده شدن ،پاپ کورن را در ظرف مورد نظر بریزید و با چاشنی دلخواه میل کنید.
در قابلمه :با این روش در هر مکانی و با کمترین امکانات میتوانید پاپ کورن تهیه کنید .یک قابلمه ضخیم با درپوش ابزار کار شماست که بهتر است درب آن سوپاپ داشته
باشد تا بخار خارج شود و دانهها خیس نشود 3 .قاشق سوپخوری روغن گیاهی را در قابلمه بریزید و روی حرارت متوسط بگذارید .پس از گرم شدن روغن ،یک دانه را در آن
بیندازید و اگر کامال ترکید ،روغن کامال داغ و آماده است .حاال حدود نصف لیوان ذرت را در قابلمه بریزید و در آن را بگذارید .به آرامی قابلمه را تکان دهید تا ذرتها نسوزد.
زمانی که همه ذرتها به شکل «پاپ ُکورن» درآمد از روی حرارت بردارید و پس از خنک شدن با چاشنی دلخواه میل کنید.

مزهدار کردن پاپ کورن

نمک پرطرفدارترین چاشنی «پاپ کورن» است که باید اواخر حرارت دادن دانههای ذرت کامال روی آنها پاشیده شود .البته میتوان همراه با نمک مقداری فلفل،
کاری یا زیره نیز اضافه کرد .همچنین در صورت تمایل به مزه شیرینی ،شکر نیز جایگزین مناسبی است.
اگر مایل به طعم ترشی هستید نیز پس از آماده شدن «پاپ کورن» کمی آبلیمو یا سرکه را روی آنها بپاشید و چند دقیقه درون فر بگذارید .به این روش میتوانید
پودر پنیر پیتزای رنده شده خشک همراه با پودر سیر یا موسیر نیز روی «پاپ کورن» آماده شده بریزید و پس از بیرون آوردن از فر طعم بینظیر آن را تجربه کنید.

«پاپ کورن» کاراملی را نیز میتوان به راحتی در منزل تهیه کرد .در این صورت ،در یک قابلمه به مقداری روغن بریزید که ته آن را بپوشاند .قابلمه را روی حرارت
باال بگذارید تا روغن کامال داغ شود .زمانی روغن داغ است که اگر یک دانه ذرت را درون آن بیندازید کامال پف کند .در این زمان دانههای ذرت را در روغن
بریزید و سریع دانهها را هم بزنید تا همه دانهها آغشته به روغن شود .سپس در قابلمه را بگذارید و حرارت را کم کنید .در مرحله آخر پخت؛ زمانی که دانههای
ذرت شکفته شد ،یک قاشق مرباخوری کره ذوبشده و کمی شکر به آنها اضافه کنید و هم بزنید تا همه دانهها به خوبی آغشته شود .قابلمه را از روی حرارت
برداشته و پس از سرد شدن میل کنید.

«پاپ کورن» نهتنها یک میانوعده خوشمزه و مقرونبهصرفه است بلکه از نظر ارزش تغذیهای نیز میتوان آن را جزو تنقالت مفید دانست .اما فواید
مصرف این ماده غذایی عبارت است از:

خوراکی سرشار از پروتئین :هر گرم ذرت بوداده حاوی مقدار بیشتری پروتئین و فسفر نسبت به یک گرم چیپس است .همچنین گرچه شاید عجیب به نظر
برسد« ،پاپ کورن» آهن بیشتری نسبت به اسفناج دارد.

خواص پاپ کورن

منبع غنی از آنتیاکسیدانها :نتایج مطالعات نشان میدهد که میزان آنتیاکسیدانهای موجود در دانههای ذرت با میوهها و سبزیجات قابلمقایسه است .همچنین
مشخص شد غالت منبع غنی از اسید فنولیک هستند که یکی از موثرترین آنتیاکسیدانهاست و بدن راحتتر میتواند آنها را هضم و جذب کند .از طرفی
«پاپ کورن» حاوی مقدار زیادی پلیفنول است که عملکرد آنتیاکسیدانی دارد و مانع تاثیر رادیکالهای آزاد میشود که زمینهساز بروز انواع سرطانها هستند.

غلهای سرشار از فیبر :ذرت دانهای سرشار از فیبر ،مواد معدنی ،ویتامینهای گروه  Bو  Eاست .از نظر مقدار فیبرها میتوان گفت که یک لیوان «پاپ کورن»
 1/3گرم فیبر دارد و فیبرهای فراوان موجود در این خوراکی نقش مهمی در عملکرد مطلوب سیستم گوارشی دارند .فیبرها ترکیباتی هستند که حرکات رودهای
را تنظیم میکنند و مانع از یبوست میشوند .همچنین التهابات شکمی را کاهش میدهند.

تنظیمکننده کلسترول خون :فیبرهای طبیعی «پاپ کورن» عروق خونی را پاکسازی میکند و با بهبود جریان خون ،کلسترول باال را کاهش میدهد .ذرت
یکی از بهترین خوراکیها برای سیستم قلبی -عروقی است و در کاهش زمینه ابتال به سکته مغزی و حمله قلبی موثر است.

کاهنده قندخون :فیبرهای موجود در «پاپ کورن» برای بیماران دیابتی نیز توصیه میشود زیرا مقدار فراوان فیبرها در بدن باعث تنظیم میزان قندخون در بدن
میشود .البته این تاثیرات زمانی خواهد بود که به «پاپ کورن» شکر اضافه نشود.

منابعwww.alimentarium.org/ www.moncoachingminceur.com:

میانوعدهای کمکالری :ذرت بوداده برخالف تصور خوراکی پرکالری نیست و یک لیوان آن تنها  30کیلوکالری دارد که در واقع یکپنجم همین مقدار چیپس
است .از طرفی مقدار فیبرهای سرشار آن باعث احساس سیری سریع میشود زیرا مانع از ترشح ِگرلین؛ هورمون محرک احساس گرسنگی میشود .از همین
رو پاپ کورن را میتوان میانوعده مناسبی بین وعدههای غذایی دانست .البته عالوه بر این ،دانههای پاپ کورن حاوی ذرات هواست که در مقابله با ولع
خوردن و گرسنگی طی دوران رژیمهای غذایی تاثیر مثبت دارد.

سال پانزدهم شماره  700شنبه  29دی 1397
صفحات  25تا 32
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تغذيه
و
زيبايی

سفره سالـــــم
دستــور آشپزی

دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران

میـــزگرد تغذیه
پــــــــو ست
میــزگردپوست
ز یـــــبــایـی
صفحــه آخـــر

پیتريازيس روزه آ
يک واکنش آلرژيک
است ،نه بیماری! ()30

با الغریام
چه کار کنم؟

چراپوستمانتاول
میزند؟
()29

پس از يک دوره آنتیبیوتیک،
میوه و سبزی بخوريد

الزانیای رولی گیاهی

()27

معموال بهدنبال ابتال به سرماخوردگی یا
آنفلوانزا و مراجعه به پزشک ،مصرف
داروهایآنتیبیوتیکبراییکیادودوره
تجویز میشود .نکته مهمی که باید درباره
مصرفآنتیبیوتیکهادرنظرگرفت،این
است که حتما آنها را فقط با آب ساده
میل کنید تا هیچ تداخل دارویی خاصی
بین مصرف آنتیبیوتیکها با ترکیبات
موجود در شیر یا آبمیوهها ایجاد نشود.
سوالی که ممکن است برای خیلی از افراد
مطرحشود،مخصوصاوالدینکودکانیکه
آنتیبیوتیکدریافتکردهاند،ایناستکه
پس از یک دوره مصرف آنتیبیوتیک باید
چه تغییری در برنامه غذایی ایجاد شود؟
پاسخ این استکهمصرف آنتیبیوتیکها
و سپری کردن دوره درمان سرماخوردگی
میتواند با ضعف عمومی و تضعیف
قدرت سیستم ایمنی بدن همراه باشد.
از اینرو ،بسیار مهم است که در دوره
سرماخوردگی یا پس از آن حتما حجم
دریافت میوهها و سبزیها در رژیم روزانه
بهشدتباالبرودتاسطحدریافتویتامین
 Cو ویتامینهای گروه ( Bبهجز )B12
از طریق این مواد غذایی در بدن افزایش
پیداکند .اینویتامینهابهخوبیمیتوانند
باعثتقویتسیستمایمنیبدنوبرگشتن
فرد به شرایط عادی شوند .فقط حواستان
باشد که برای دریافت ویتامین کافی بهتر
است میوه را بهصورت درسته میل کنید
و تا جایی که میتوانید سراغ آبمیوهها
نروید.درکل،میوهکاملنسبتبهآبمیوهها
دارای ویتامین و فیبر باالتری است .در
برخی موارد هم بهتر است کودکان یا
بزرگساالن برای چند روز پس از دوره
درمان و البته زیر نظر متخصص ،در
صورت نیاز مکملهای مولتیویتامین
مینرال مصرف کنند.

()28

 5+ 4عادتغذاییبرایحفظاستحکاماستخوان

رژيمدرمانی
پوکیاستخوان

پوکی استخوان جزو بیماریهای رایج بعد از حدود 50سالگی در خانمها و بعد از حدود
 60سالگیدر آقایان است .متخصصانصراحتا اعالمکردهاندکهعوامل تغذیهای،نقش
پررنگیدرابتال،تشدیدیاپیشگیریازپوکیاستخوانایفامیکنند ....صفحه()26

والدتحضرتزینب(س)وروزرپستارراتبریکمیگوییم
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استانهای
الکلدر
بهبهانه460موردمسمومیت
یکی از مهمترین مواد غذایی پروتئینی

شمالی،البرزو...
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بهمناسبتروزجهانیتخممرغ

تخممرغ،
پارافیندرمانی
چقدر؟!
چراو

ضدسالمت جديد
پيشنهاد
زنانتماشاگراز
حذف
فوتبال
ورزشگاههای
زيبايي
مراكز
آسیبهایغیرقابلجبرانی
بهآنهازده

محرومیت
یک
تبعات
ممنوع!
ترین خوراکهای بشر در
بیشک یکی از قدیمی

بدانید این
سینمااست
بگویندجالب
روزاست.
کنیدتخممرغ
تصورتاریخ
طول
رفتن برای
مراكز زیبایی یا
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این روزها
اگر
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عرصهشود.
می
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ادامه پیدا
بخواهند به حقشان
زمانی که
است...صفحهرا تا
اعتراض
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30
برسند ،ادامه میدهند ...صفحه4

پزشکی
دربارهنوبل
هشدارجایزه
اعطای
تبليغات
بهپژوهشگرانسرطان
اينستاگرام
تاتودر
فزاينده
زیباییازامروز
عملهای
کدام

تانوروزجامیافتند؟
نوبل
جایزه
خوش
مد
ُزیباییدر 70روز!
2018
پزشکی
خطوخال

مهدی زارع

آرشیو سالمت

صفحههای  27 ،16 ،12 ،7و 31

بسیاریازمردمدوستدارندباآغازسالنووزیبایی
دوستان
میالدیجمع
سالمبهمیان
پوستی
چهرهایزیباو
بهاربا
برایکشف
2018
پزشکیسال
جایزهنوبل
در
سرطانو«تاتو»
كلمه
برسند.
تاتو»نظر
همیشهبه
متفاوتیاتراز
جستجویبروند
اقوامشان
و
تواند
می
«قیمتکه
پوست
پیشرفته
معالجات
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فهرست
داشتن
اینستاگرام
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دائماز
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این
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گرفت.چه
که
تعلقرااست
این
پرسند
می
زیبایی
پروفسورپوستو
مراكزهای
وحوزه
ازژاپن
هونجو
تاسوکو
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خدمات در
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كنید
خودتانکنیم
سپری
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باعثآن
نقاهت
دوره
نوروز
كهتا
مانده
انتخابباقی
فاصله
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آنها
درمانی
شیوه
جایزه،
دیگر
محلی
دهید به
می
ترجیح
نتیجهشود یا
وانجام
31
صفحه
نوروز
در
دلخواهرا
کشفیاتی
ببینیم...به
پژوهشگر
ایامدو
این
شد.
سرطان
درمان
صفحه31
كنید....
مراجعه
که...صفحه3
کردهاند
دستپیدا
مهم

انا هلل و انا الیه راجعون

هزینه اشتراک هفته نامه «سالمت» ( 48شماره در سال) 240,000
تومان است.
جناب آقای

درصد
دکتر10
برای دریافت هفتگی «سالمت» (بعد از کسر
تخفیف)،
نیلفروشزاده
محمدعلی
مبلغ  220هزار تومان در وجه نشریه «سالمت» به شماره کارت
مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را
واریز
 6274-1211-4007-5714بانک اقتصاد نوین
به شما و خانواده محترم تسلیت
نمایید.
عرض میکنیم و برای آن مرحوم

از درگاه خداوند منان آمرزش
شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و
و برای بازماندگان صبر و اجر
داریم.اصل فیش
نمایید.
کدپستی ده رقمی به تلفن  26 10 79 76اعالممسئلت

بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
امیرعباسفتاحزاده

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

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار ميشود.
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سفره سالم

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت
نگاه متخصص طب سنتی

 5 + 4عادت غذایی برای حفظ استحکام استخوان

دکتر سیدسعید
اسماعیلی
عضو هیاتعلمی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

رژیمدرمانی پوکی استخوان
پوکی استخوان جزو
بیماریهای رایج بعد از
ترجمه:
راضیه فیضی حدود  50سالگی در خانمها
و بعد از حدود  60سالگی
در آقایان است .متخصصان صراحتا اعالم
کردهاند که عوامل تغذیهای ،نقش پررنگی در
ابتال ،تشدید یا پیشگیری از پوکی استخوان
ایفا میکنند .هرچند این بیماری با نام بیماری
سالمندان شناخته میشود ،شیوه زندگی و تغییر
شیوه خوردوخوراک در زندگی ماشینی مدرن
باعث کاهش سن ابتال به پوکی استخوان در
بسیاری از جوامع شده ،به طوری که هفته گذشته
دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اعالم کرد سن
پوکی استخوان در ایران به زیر  30سال رسیده
است .بهتر است بدانید تاثیر تغذیه درست یا
نادرستبرپوکیاستخوانازسنینپایینخودش
را نشان میدهد؛ یعنی اگر تغذیه افراد از دهه دوم
زندگی به بعد (بعد از  10سالگی) ،مناسب نباشد
و عادتهای تغذیهای خوب در خصوص حفظ
استحکاماستخوانهانداشتهباشند،احتمالابتالبه
پوکی استخوان در آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
از اینرو ،در ادامه این مطلب از صفحه «سفره
سالم» به بررسی مهمترین عادتهای غذایی
درست (به غیر از تاثیر انکارناپذیر مصرف شیر
و ماست) و نادرستی میپردازیم که میتوانند بر
ابتال به پوکی استخوان تاثیر بگذارند.

 5عادت بد
 .1مصرف غذاهای سرشار از سدیم

آیا میدانید مصرف غذاهای سرشار از سدیم
میتواند باعث دفع کلسیم و کاهش جذب این
ماده معدنی در بدن شود؟ نمک بهعنوان اصلیترین
منبع دریافت سدیم میتواند باعث دفع حجم
باالیی از کلسیم از بدن شود .از اینرو ،افرادی
که عادت به مصرف غذاهای خوشنمک دارند،
کلسیم کمتری از ترکیبات غذایی موجود در یک
وعده غذایی خود دریافت میکنند .بهتر است
بدانید حداکثر میزان مجاز دریافت سدیم در یک
رژیم غذایی سالم 2300 ،میلیگرم است .نتایج
یک تحقیق جامع در سال  2017میالدی نشان
داده رابطه معناداری بین ابتال به پوکی استخوان
در خانمهای یائسه و باال بودن سطح مصرف نمک
در برنامه غذایی آنها وجود دارد .مهمترین منابع
غذایی حاوی سدیم (بهجز نمک طعام) شامل انواع
کنسروها ،انواع غذاهای آماده ،سسها ،سوپهای
حاضری و فراوردههای گوشتی است.

 .2مصرف قندها

نتایج تحقیقات نشان داده زمانی که شما
خوراکیهای سرشار از قند مانند انواع شیرینیها،
شکالتها ،کیکها ،کلوچهها ،بیسکویتها یا

 4غذای مفید برای
مبتالیان

اگر نمیتوانید به طور منظم شیر
یا لبنیات مصرف کنید ،خوردن
سبزیجات برگسبز تیره را با تمام
وعدههای غذایی به شما توصیه
میکنیم .این سبزیجات مخصوصا
بروکلی ،کلم ،ریحان ،تره ،گشنیز و
جعفری ،مقادیر قابلقبولی از کلسیم
را در خود جادادهاند و با مصرف یک
لیوان از سبزیهای یادشده 250
گرم از این ماده معدنی به بدن
میرسد

بستنیها را مصرف میکنید ،تمایلتان به خوردن
مواد غذایی سالم کمتر میشود .از اینرو ،شانس
دریافت امالح و ویتامینها از طریق خوردن مواد
غذایی تازه در بدنتان پایین میآید .محققان
آمریکایی معتقدند افرادی با ذائقه شیرین که تمایل
به مصرف روزانه انواع خوراکیهای حاوی شکر
دارند ،بیشتر از سایرین در معرض ابتال به پوکی
استخوان قرار میگیرند .بنابراین ،توصیه آنها به
این افراد این است که عالوه بر کاهش مصرف
شیرینیها ،زمانی که هوس خوردن شیرینی به
سرشان زد ،یک میوه شیرین میل کنند تا سالمت
استخوانهای خود را به خطر نیندازند.

 .3مصرف نوشیدنیهای گازدار

برای مدتهای طوالنی گمان میشد
اسیدسولفوریکموجوددرنوشیدنیهایگازداربا
رنگ مشکی مانع جذب کلسیم در بدن و افزایش
احتمالابتالبهپوکیاستخوانمیشود.ایندرحالی
است که تحقیقات جامع متخصصان آمریکایی
که نتیجه آن در سال  2014میالدی به چاپ
رسید ،نشان داد مصرف مداوم تمام نوشیدنیهای
گازداررابطهمعناداریباکاهشچگالیاستخوانها
و افزایش احتمال ابتال به پوکی استخوان دارد.
محققان هنوز بهدرستی متوجه نشدهاند دقیقا چرا
نوشیدنیهای گازدار باعث کاهش جذب کلسیم
در بدن میشوند اما روی این موضوع تاکید دارند
که این نوشیدنیها میتوانند خطر شکستگیهای
پیدرپی استخوانی را در سنین باال افزایش دهند.

 .4مصرف کافئین

محققانانگلیسیدرسال2016میالدیاعالمکردند
هرچه میزان مصرف خوراکیها یا نوشیدنیهای
حاوی کافئین مانند شکالت ،انواع چای ،قهوه

یا قهوه فوری در برنامه غذایی دوره نوجوانی،
جوانی و میانسالی بیشتر باشد ،احتمال ابتال به
پوکی استخوان در دوران سالمندی هم افزایش
پیدا میکند .در واقع ،بهتر است بدانید دریافت هر
 100میلیگرم کافئین باعث دفع حدود  6میلیگرم
کلسیم از بدن میشود .از طرف دیگر ،شرایط وقتی
بدتر میشود که این خوراکیهای حاوی کافئین
با شکر هم ترکیب شده باشند! در این صورت،
مصرف آنها به شکل چند برابری باعث به خطر
افتادن سالمت استخوانها خواهد شد.

 .5مصرف فراوان گوشت قرمز

مصرف حجم باالیی از گوشت قرمز در برنامه
غذایی روزانه میتواند باعث جدا شدن کلسیم از
استخوانها و دفع آن از بدن شود .از اینرو ،بهتر
است خوردن گوشت قرمز را به نهایتا  2وعده در
هفتهوهروعدهحدود 120تا 180گرممحدودکنید.

 4عادت خوب
 .1مصرف اسفناج با پنیر یا ماست

اسفناج خام ،یکی از سبزیهای سرشار از کلسیم

است اما همین سبزی سرشار از کلسیم حاوی
ترکیبی به نام «اگزاالت» است .زمانی که اگزاالت
با کلسیم ترکیب میشود ،تاثیر کلسیم را در بدن
از بین میبرد .از اینرو ،بهتر است برای دریافت
کلسیم از ساالدهایی که حاوی اسفناج هستند،
مقداری پنیر یا ماست به آنها اضافه کنید .افزودن
گردو یا سایر مغزدانههای خام به ساالدهای حاوی
اسفناج خام هم میتواند به بهبود جذب کلسیم
در بدن کمک کند.

 .2مصرف سبزیجات برگسبز تیره

اگر نمیتوانید بهصورت منظم و روزانه
خوراکیهایی مانند شیر یا لبنیات مصرف کنید،
خوردن سبزیجات برگسبز تیره را با تمام
وعدههای غذایی به شما توصیه میکنیم .این
سبزیجات مخصوصا بروکلی ،کلم ،ریحان ،تره،
گشنیز و جعفری ،مقادیر قابلقبولی از کلسیم را
در خود جادادهاند که مصرف منظم آنها میتواند
احتمال دریافت کلسیم بیشتر در بدن را باال ببرد.
بنابراین بهتر است بدانید هر یک لیوان سبزیجات
خام حدود  250میلیگرم کلسیم دارد.

 .3خوردن عصاره استخوان

یکی از توصیههای خوبی که میتوان برای افزایش
دریافت کلسیم در برنامه غذایی روزانه داشت ،این
است که مصرف عصاره استخوان را در رژیم غذایی
هفتگیخودجدیبگیرید.برایتهیهعصارهاستخوان
بهتر است قلم گاو یا گوسفند را بهخوبی و حداقل
 10تا  14ساعت بجوشانید و آب آن را از صافی
رد کنید .حدود  1ساعت این آب را داخل یخچال
بگذارید تا روغن روی آب استخوان جمع شود .بعد
ازبرداشتنروغناضافی،باقیماندهعصارهاستخوان
راکهحالتژالتینیدارد،بهصورتبستههایکوچک
دربیاوریدوداخلفریزرنگهداریکنید.شمامیتوانید
این قالبهای عصاره استخوان را در انواع سوپها،
آشها یا خورشهای روزانه خود استفاده کنید.

 .1آش ماست :برای تهیه این آش
باید یک لیوان برنج ،یک لیوان لپه،
نیم کیلوگرم تره ،جعفری ،گشنیز
و شوید را همراه آب کافی روی
حرارت مالیم بگذارید .سپس 2
عدد پیاز متوسط خردشده را با
نعناع ،فلفل ،نمک و زردچوبه
تفت بدهید و آن را هم به آش
اضافه کنید .بعد از حدود  3ساعت
که آش شما جاافتاد ،ماست ترش
و زدهشده را کمکم به این آش
اضافه کنید و هم بزنید و بعد
از یکنواخت شدن آش ،حرارت
را خاموش و غذا را سرو کنید.
.2آش پاچه :برای تهیه آش
پاچه 4 ،عدد پاچه گوسفند را
با پیاز ،نمک ،دارچین ،یک لیوان
نخود و نصف لیوان برنج روی
حرارت مالیم بگذارید تا آش
کامال بپزد و جا بیفتد .بعد از
حدود  6ساعت میتوانید این
آش را برای فرد مبتال به پوکی
استخوان سرو کنید.
 3شیرخرما :بهتر است افراد مبتال
به پوکی استخوان حداقل روزی
یک وعده شیرخرما مصرف کنند.
شیرخرما با ترکیب  20گرم بادام
خام 1 ،قاشق غذاخوری عسل3 ،
عدد خرمای تازه و بدون پوست
و یک لیوان شیر آماده میشود.
.4کالجوش :برای تهیه کالجوش
باید  2عدد پیاز متوسط را سرخ
کنید و پس از افزودن نعناع،
فلفل ،زردچوبه و مغز گردو به
آن 200 ،گرم کشک و به مقدار
کافی آب را هم درون ظرف
بریزید و اجازه بدهید تا این غذا
کامال بجوشد و غلظت مورد
نظرتان را پیدا کند .میزان کلسیم
این غذا برای مبتالیان به پوکی
استخوان بسیار باالست.

 .4مصرف مغزدانههای خام

مغزدانههای خام مانند انواع بادام یا گردو ،حجم
قابلقبولی از کلسیم را در خود جادادهاند بنابراین
میتوانید آنها را با ماست ،سس ساالد یا غذاهای
ساندویچی مخلوط و میل کنید.
منبعEveryday Health :

5قدمبرایپیشگیریازابتالبهپوکیاستخوان

روزانه  3واحد لبنیات بخورید!
استخوانها هم مانند سایر قسمتهای بدن
برای حفظ سالمت و استحکام خود نیاز به
ندا احمدلو مواد مغذی فراوانی دارند .متاسفانه بیشتر
افراد گمان میکنند فقط مصرف کلسیم در
پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان ،نقش اساسی را ایفا
میکند .این در حالی است که همه گروههای جنسی جامعه
باید برای پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان از دهه دوم
زندگی خود به بعد ،چند راهکار ساده مربوط به تغذیه و
شیوه زندگی را پیش بگیرند تا احتمال ابتال به پوکی استخوان
در میانسالی و سالمندی را کاهش دهند .مهمترین این راهها،
 5قدمی است که متخصصان مایوکلینیک به آن اشاره کردهاند:

قدم اول :میوهها ،سبزیها و غالت کامل

قدم دوم :انتخاب پروتئینها و چربیهای مناسب

پروتئینها از دیگر ترکیبات مهم برای حفظ سالمت استخوانها
هستند زیرا بیشترین بافت استخوانی از پروتئین تشکیل شده است.
شما میتوانید برای حفظ سالمت استخوانهای خود ،پروتئینهای
مرغوبتری مانند انواع لوبیا ،مغزدانههای خام ،ماهیها ،تخممرغ،
گوشت پرندگان یا ماکیان بدون پوست و چربی را حداقل هفتهای  3تا
 5مرتبه در برنامه غذایی خود بگنجانید .بد نیست بدانید پروتئینهای
گیاهی مانند انواع حبوبات یا مغزدانههای خام حاوی ویتامینها،
امالح و استروژنهای گیاهی هستند که تمام این ترکیبات به افزایش
سالمت استخوانها کمک خواهند کرد .متخصصان مایوکلینیک
به افرادی که قصد داشتن یک برنامه غذایی ضدپوکیاستخوان را
دارند ،توصیه میکنند حداقل  25تا  35درصد از کالری روزانه
خود را از پروتئینهای مرغوب دریافت کنند.

قدم سوم :دریافت کلسیم کافی

همه ما میدانیم کلسیم بهعنوان یک ماده معدنی ،پررنگترین
نقش را در حفظ سالمت استخوانها و پیشگیری از ابتال به
پوکی استخوان بازی میکند .از اینرو ،بهتر است همه افراد
پس از  10سالگی روزانه حدود  1000تا  1200میلیگرم کلسیم
دریافت کنند .بهترین راه دریافت کلسیم ،مصرف روزانه  3وعده
لبنیات است .هر وعده لبنیات میتواند شامل یک لیوان شیر،
یک پیاله ماست ،یک قوطی کبریت پنیر یا  2لیوان دوغ نسبتا
غلیظ باشد .اگر عدم تحمل الکتوز دارید ،میتوانید از شیرهای
بدون الکتوز استفاده کنید یا شیر را همراه با قرص الکتاز که
بدون نسخه در داروخانهها به فروش میرسد ،مصرف کنید .از
دیگر راههای دریافت کلسیم میتوان به مصرف فراوردههای

سویا ،کلم بروکلی و مواد غذایی غنیشده با کلسیم اشاره کرد.
استفاده از مکمل کلسیم زیر نظر متخصص تغذیه یا داخلی هم
میتواند به تامین کلسیم بدن کمک برساند .راه دیگر برای تامین
کلسیم ،مصرف ماهیهای ریزاستخوان مانند ساردین ،کولی یا
کیلکاست .اگر این ماهیها را بهخوبی بپزید ،تیغ آنها بسیار نرم
و قابلخوردن میشود .تیغهای این ماهیها حجم بسیار خوبی
از کلسیم را در خود جادادهاند.

قدم چهارم :مصرف ویتامین D

ویتامین  Dو کلسیم جزو ترکیبات مکمل یکدیگر هستند
که مصرف همزمان آنها به جذب بهترشان در بدن کمک
میکند و باعث کاهش شدید احتمال ابتال به پوکی استخوان
میشود .از اینرو ،بهتر است هنگام خرید لبنیات یا نانهای
سبوسدار صنعتی ،انواع غنیشده با ویتامین  Dرا انتخاب
کنید .مصرف مکمل ویتامین  Dبهصورت ماهانه زیر نظر

متخصص نیز میتواند کمک بزرگی برای حفظ سالمت
استخوانها باشد.

قدم پنجم :ترک دخانیات

تحقیقات بیستساله محققان مایوکلینیک نشان میدهد ارتباط
بسیار مستقیمی بین استعمال سیگار و دخانیات با ابتال به پوکی
استخوان وجود دارد ،بهطوری که مصرف روزانه سیگار بهصورت
معناداری با کاهش چگالی استخوانها همراه است .محققان هنوز
بهدرستی کشف نکردهاند که کشیدن سیگار ،قلیان و ...چطور
میتواند باعث کاهش چگالی استخوانها شود اما مطمئن هستند
که استعمال سیگار و انواع دخانیات شدیدا بر کاهش سن ابتال
به پوکی استخوان تاثیر میگذارد .بهعالوه ،تحقیقات نشان میدهند
افراد میانسال و سالمند سیگاری بیشتر از سایر افراد جامعه در
معرض شکستگی استخوان ناشی از کاهش چگالی استخوانها
قرار میگیرند.

منبعMayo Clinic :

نتایج تحقیقات نشان میدهند مصرف حجم باالتری از میوهها
و سبزیها میتواند به ارتقای سالمت استخوانها منجر شود.
این گروه غذایی بهطور کلی کالری بسیار پایین ،چربی کم و
فیبر فراوانی دارند .بهعالوه ،ویتامینها و مواد معدنی فراوانی
را هم در خود جا دادهاند .میوهها و سبزیها حاوی ترکیبات
فیتوکمیکال هستند که این ترکیبات میتوانند از بدن در برابر
بسیاری از بیماریها ،از جمله پوکی استخوان ،محافظت کنند.
میوهها و سبزیها ،مقادیر قابلتوجهی از منیزیم ،پتاسیم،
ویتامین  C، Kو پیشساز ویتامین  Aرا در خود جادادهاند
که تمام این ویتامینها و مواد معدنی ،تاثیر مستقیمی بر حفظ
سالمت استخوانها دارند .متخصصان مایوکلینیک توصیه
میکنند برای پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان ،همه افراد
باالی  10سال حداقل روزی  4عدد میوه متوسط و  3لیوان
سبزیجات مصرف کنند .عالوه بر این ،خوردن روزانه  1تا
 2وعده غالت سبوسدار هم میتواند به دریافت منیزیم و
فیبر کافی در بدن کمک کند که این ترکیبات هم عالوه بر

پیشگیری از ابتال به اضافهوزن ،به حفظ سالمت استخوانها
کمک میرسانند.

دستور آشپزی

شماره هفتصد بیست و نه دی نودوهفت

پیشنهاد سرآشپز

غذایی سرشار از فیبر و کلسیم برای همه اعضای خانواده

الزانــــــــیا ،یکی
ترجمه:
از پرطرفدارترین انواع
ندا احمدلو
غذا در سراسر جهان
است که ایتالیاییها آن
را به دنیا معرفی کردهاند .برخی از افراد
بهدلیلسنگینوحجیمبودناینغذا،تمایل
چندانی به خوردن مداوم آن ندارند و برخی
گیاهخوارانهمگمانمیکنندبهدلیلوجود
گوشت در الزانیا ،باید همیشه از خوردن
آن دوری کنند .این در حالی است که
دستور تهیه یک نوع الزانیا با نام «الزانیای
رولی» گیاهی وجود دارد که عالوه بر
داشتن کالری کم و سبک بودن ،گوشت
ندارد و گیاهخواران یا آنهایی که محاسبه
کالری روزانه دارند ،میتوانند بهسادگی
آن را در برنامه غذایی خود بگنجانند .این
الزانیای رولی گیاهی ،حجم باالیی از فیبر
و کلسیم را در خود جا داده و از این نظر
میتواند گزینه غذایی بسیار مطلوبی برای
سالمندان و کودکان در سن رشد هم باشد.

الزانیایرولیگیاهی

سامان گلریز /مدرس آشپزی

 6نکته درباره پخت
الزانیای رولی
.1اگر فرزندان یا اعضای خانواده شما کمی بدغذا هستند و
نمیتوانند وجود سبزیجات تکهای را در غذا تحمل کنند،
میتوانید بهجای خرد کردن اسفناج یا رنده کردن کدوها ،آنها
را همراه گردو داخل غذاساز بریزید و پوره حاصل از آن را
روی ورقههای الزانیا بکشید.
.2هرچند در دستور تهیه این غذا به قارچ اشارهای نشده،
افزودن مقداری قارچ ورقهشده به ترکیبات میانی رولهای
الزانیا ،طعم بسیار منحصربهفردی به غذای شما خواهد داد.
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خوانندگان»
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سایر خوانندگان « جربهتان را با
س
الم
ت» در میان
بگذارید.

.3اگر میخواهید طعم جدیدی برای الزانیای خود داشته
باشید ،میتوانید بهجای پنیر موزارال ،ترکیبی از موزارال ،چدار
سفید و پارمسان را داشته باشید.
.4آویشن و سیر تازه جزو طعمدهندههای جادویی به الزانیا
و انواع پاستا هستند .افزودن آنها را به غذای خود هرگز
فراموش نکنید.

همراهان این غذا

اگر میخواهید یک همراه بسیار ساده داشته
باشید که طعم تکمیلی بسیار خوشایندی
هم به غذای شما بدهد ،میتوانید یک سبد
سبزی خوردن که شامل ریحان ،پیازچه و
جعفری باشد را انتخاب کنید .این در حالی
است که اگر بخواهید بهترین همراه را کنار
الزانیای رولی خود بگذارید و میز مهمانیتان
رابسیارهیجانانگیزترکنید،میتوانیدساالدی
با ترکیب بِیبیاسفناج ،ریحان بنفش ،گردوی
خرد شده و مقداری گوجه گیالسی درسته
داشته باشید .برای سس این ساالد ،ترکیب
آبنارنج،روغنزیتون،پودرآویشنونمک،
بهترین گزینه خواهد بود .میان نوشیدنیهای
مختلف هم نوشیدنی لیموی کمشکر ،طعم
این غذا را بسیار جذاب میکند .از طرف
دیگر ،شما میتوانید برای تکمیلتر کردن
بشقاب الزانیای رولی ،مقداری سبزیجات
بخارپز شامل هویج ،لوبیا سبز ،کلم بروکلی،
قارچ یا کلم بروکسل را هم کنار رولهای
الزانیا داشته باشید .افرادی که تمایل دارند
کالری دریافتی خود از این وعده غذایی را
مقداری افزایش بدهند ،میتوانند همراه با
هر رول الزانیا ،حدود  4قاشق غذاخوری
پوره سیبزمینی یا  2عدد سیبزمینی تنوری
متوسط هم سرو کنند.

مقدار کالری

مواد غذایی تشکیلدهنده این الزانیا در
مجموع  1435کیلوکالری انرژی دارند .در
صورتی که غذای تهیهشده را میان  6نفر
تقسیم کنید ،به هر یک از آنها 239کیلوکالری
انرژی خواهد رسید .البته در صورتی که
این غذا را با ساالد میل کنید ،به ازای هر
لیوان سبزیهای خام مصرفشده باید 25
کیلوکالری به عدد یادشده افزود.

ارزش تغذیهای

.5اگر میخواهید سطح رولهای الزانیا هنگام برشته شدن
پنیرها کمی طالیی و زیباتر شود ،میتوانید قبل از روشن
کردن گریل فِر ،یک عدد زرده تخممرغ را با مقدار بسیار
کمی زعفران دمکرده هم بزنید و این ترکیب را با فرچه روی
رولهای الزانیا بکشید.
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هزینه متوسط تهیه این غذا
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هزار تومان

.6پاشیدن مقدار کمی کنجد یا تخمه آفتابگردان خام روی
پنیر رولهای الزانیا میتواند ظاهر جذابتری به غذای شما
بدهد و آن را بیشتر باب میل کودکان کند.
آماده می شود
پخته میشود

پیشنهاد این غذا

مواد الزم (برای 6نفر)

.1یک قابلمه بزرگ پر از آب و مقداری نمک را روی حرارت بگذارید و اجازه
دهید تا آب آن جوش بیاید.
آرامی
به
و
ضربدری
صورت
به
را
الزانیا
های
ورقه
.2بعد از جوش آمدن آب،
 120كیلوكالري
 1عدد
تخممرغ خام
داخل آب بیندازید و اجازه دهید تا کامال بجوشند و نرم شوند .هرچه ورقههای
 20كیلوكالري
 32لیوان
كدوی رندهشده
الزانیا شما سفتتر باشند ،رول کردن آنها سختتر خواهد شد .معموال زمان
تقریبی  8تا  10دقیقه برای جوشاندن ورقههای الزانیا مناسب خواهد بود.
 50كیلوكالري
 2لیوان
اسفناج تازه و خردشده
.3تابه نچسبی را روی حرارت بگذارید و روغن را داخل آن بریزید .قبل از
1
0
كیلوكالري
نمک
 2قاشق چایخوری
گرم شدن روغن ،کدوهای رندهشده را به تابه بیفزایید و حدود  5دقیقه آنها را
1
با حرارت متوسط تفت بدهید.
0
كیلوكالري
پودر فلفل سیاه
 2قاشق چایخوری
.4حاال اسفناجهای خردشده را هم به تابه بیفزایید و نمک و فلفل را داخل
 240كیلوكالري
 1/5لیوان
پنیر موزارال
تابه بریزید.
نماند.
باقی
تابه
داخل
آبی
هیچ
تا
دهید
ادامه
خود
دادن
تفت
به
دقیقه
8
تا
5
.5حدود
6
 135كیلوكالري
قاشق غذاخوری
گردوی خردشده
.6تابه را از روی حرارت بردارید و آن را جایی بگذارید که کامال خنک شود.
 45كیلوكالري
 1قاشق مرباخوری
روغن زیتون فرابکر
.7ورقههای الزانیای پخته را آبکش کنید و برای پیشگیری از پاره شدن ورقهها،
تركیب سبزیجات (شامل:
آنها را بهآرامی روی یک دستمال نخی بچینید.
گوجهفرنگی خردشده ،ریحان
.8حاال که محتویات داخل تابه کامال سرد شده است ،تخممرغ و سهچهارم
 25كیلوكالري
 1لیوان
خردشده ،سیر رندهشده و
لیوان از پنیر موزارال را با ترکیبات داخل تابه مخلوط کنید.
مقداری پونه خشک*)
.9بعد از مخلوط شدن کامل مواد ،نصف گردوها را هم داخل تابه بریزید و
* :نسبتهای این ترکیب باید شامل حدود  2عدد گوجهفرنگی متوسط ،پوستکنده
یک بار دیگر ترکیبات را با هم مخلوط کنید .دقت داشته باشید که برای بهتر
و خردشده 2 ،حبه سیر رندهشده 3 ،قاشق غذاخوری ریحان خردشده و حدود 1
شدن بافت الزانیا ،باید گردوها بسیار ریز خرد شوند.
قاشق چایخوری پونه خشک باشد .اگر دسترسی به پونه خشک ندارید ،میتوانید
.10ورقههای الزانیا را بهصورت جداگانه روی سینی قرار دهید و روی تمام سطح
پودر آویشن را جایگزین آن کنید.
آنها را با مواد داخل تابه بپوشانید .سپس گردوی باقیمانده را هم به  6قسمت تقسیم
کنید و هر قسمت را روی مواد هر کدام از ورقههای الزانیا بپاشید.
.11ورقههای پوشیدهشده با سبزیجات و گردو را بهآرامی رول کنید.
.12کف ظرفی که قرار است رولهای الزانیا را در آن بپیچید را با سبزیجات مخلوطی که بهصورت سس گوجهفرنگی در اختیار دارید ،بپوشانید .سپس رولهای الزانیا را
روی این ترکیبات سسی بچینید.
.13در این مرحله ،مقداری از پنیر موزارالی باقیمانده را روی هر کدام از رولهای الزانیا بریزید و در ظرف را بگذارید .اگر ظرفتان در ندارد ،روی آن را با فویل بپوشانید
تا رولهای الزانیا در طول مدت پخت ،خشک نشوند.
.14اگر ظرف را داخل فر قرار میدهید ،حرارت را روی حدود  170درجه سانتیگراد تنظیم کنید و پس از قرار دادن ظرف الزانیا در پنجره وسط ،حدود  40دقیقه زمان
برای پختن کامل رولها در نظر بگیرید .البته با توجه به شرایط فِر و میزان پختگی ورقههای الزانیا ،این مدت میتواند کمی کمتر یا بیشتر باشد که شما باید با بررسی غذا
در طول مدت پخت ،متوجه آن بشوید.
.15اگر میخواهید که غذا را داخل تابه و روی اجاق گاز بپزید ،بهتر است ابتدا یک شعلهپخشکن روی گاز بگذارید تا کامال داغ شود .سپس حرارت را تا متوسط روی
پایین کم کنید و پس از قرار دادن تابه روی شعلهپخشکن ،باز هم حدود  40دقیقه زمان برای پختن در نظر بگیرید.
.16اگر الزانیا را داخل فر گذاشتهاید ،در  5دقیقه پایانی پخت ،فویل یا در ظرف را بردارید و بخش گریل فر را روشن کنید تا پنیرهای روی رولهای الزانیا برشته و طالیی شوند.
.17برای سرو الزانیا ،یک رول در هر ظرف قرار دهید و روی رولها را با مقداری از سس گوجهای که ته ظرف باقی مانده است ،بپوشانید.
ورقه خام الزانیا

 6عدد

800

كیلوكالري

منبعEatingwell :

هریکرولازاینالزانیاحاوی 11گرمچربی
( 4گرم چربی اشباع) 8 ،گرم فیبر 25 ،گرم
کربوهیدرات14،گرمپروتئین48،میکروگرم
فوالت 49 ،میلیگرم کلسترول 6 ،گرم قند،
3هزار و  121واحد بینالمللی ویتامین 2 ،A
میلیگرم ویتامین  265 ،Cمیلیگرم کلسیم،
 1میلیگرم آهن 426 ،میلیگرم سدیم و 220
میلیگرم پتاسیم است .ضمن اینکه میتواند
 62درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین A
و  26درصد به کلسیم را هم تامین کند.
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اگر زمان کمتری برای پخت الزانیای خود دارید ،میتوانید
از دستور دوم طرز تهیه این غذا کمک بگیرید .در دستور
دوم تهیه الزانیای رولی آمده است که شما میتوانید با
حذف روغن ،سایر مواد مانند اسفناج ،کدوی رندهشده،
گردو ،تخممرغ خام ،نمک ،فلفل و سهچهارم لیوان از
پنیر موزارال را بهخوبی با یکدیگر ترکیب کنید و این
ترکیب خام را روی ورقههای الزانیای پختهشده بریزید.
با این کار ،صرفهجویی بیشتری در وقت میکنید .یک
پیشنهاد کاربردی برای پیشگیری از پاره شدن ورقههای
الزانیا هنگام آبکش کردن آنها هم این است که قابلمه
حاوی ورقههای پخته الزانیا را داخل ظرفشویی بگذارید،
مقداری از آب آن را خالی کنید و شیر آب سرد را داخل
قابلمه بگیرید .بعد از ولرم شدن آب داخل ظرف ،شیر
آب را ببندید و ورقههای الزانیا را بهآرامی با دست
از داخل قابلمه بردارید و روی دستمال نخی بچینید.
به این ترتیب ،امکان پاره شدن ورقهها تقریبا به صفر
میرسد .پیشنهاد میشود برای تهیه این غذا بههیچعنوان
از ورقههای الزانیای پیشپخت استفاده نکنید .این ورقهها
انعطافپذیری الزم برای تهیه این غذا را ندارند و بیشتر
از نیاز مورد نظر ما ،نازک هستند.
بنابراین ،چنین ورقههایی نمیتوانند بافت یا طعم نهایی
مطلوبی برای غذا ایجاد کنند .اگر عدهای از اعضای
خانوادهتان عالقه زیادی به گوشت دارند یا کودکان
شما چنین غذاهایی را فقط با گوشت دوست دارند و
یکی-دو نفر از افراد خانواده ،غذاهای گیاهی را ترجیح
میدهند ،پیشنهاد میکنیم مقداری گوشت چرخکرده قلقلی
و سرخکرده کنار این غذا سرو کنید .از جمله مواردی
که میتواند طعم الزانیای شما را بسیار تحت تاثیر قرار
بدهد ،این است که حدود  5دقیقه پایانی پخت ،مقداری
پودر آویشن روی پنیرهای سطحی رولهای الزانیا بپاشید.
افرادی که تمایل به استفاده از تخممرغ در دستور تهیه
این غذا ندارند ،میتوانند آن را بهسادگی حذف و بهجای
آن از پنیر ماسکارپونه یا پنیر کوتاژ استفاده کنند .حذف
کامل تخممرغ بدون جایگزین کردن این پنیرها نیز
مشکلی برای رولهای الزانیای شما ایجاد نخواهد کرد.

نگاه متخصص طب سنتی

به این غذا آویشن بزنید
دکتر غالمرضا کردافشاری /استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

.1الزانیای مورد استفاده در این غذا بر پایه گندم تهیه شده است.
گندم و فرآوردههای آن از منظر طب سنتی ،طبیعتی گرم وتر
دارند .از اینرو ،مصرف چنین ماده غذاییای برای افرادی با مزاج
معتدل بسیار مناسب است .از طرف دیگر ،الزانیا بهدلیل تشکیل
شدن از گندم ،در اصطالح طب سنتی دارای کالری زیادی است
و یعنی مصرف مداوم آن میتواند چاقکننده باشد.
.2اگر سعی کنید برای تهیه این غذا از ورقههای الزانیای قهوهای
یا سبوسدار کمک بگیرید ،بهتر است زیرا مصرف این ورقههای
سبوسدار کمتر باعث افزایش قندخون میشود و غذای شما را
به غذایی سرشار از فیبر و ملین تبدیل میکند.
.3از دیگر مواد اصلی تشکیلدهنده این غذا میتوانیم اسفناج
با طبعی سرد و تر را نام ببریم .از اینرو ،به خاطر داشته باشید
که فلفل یا ادویههای دیگری مانند دارچین ،آویشن یا زنجبیل،

باید در این غذا وجود داشته باشند تا مزاج نهایی غذا را کمی
معتدلتر کنند.
.4تخممرغ ،دیگر ماده تشکیلدهنده این غذاست که مزاجی
معتدل دارد .افزودن نمک به تخممرغ تا حد قابلقبولی آن را
به یک ماده غذایی مناسب برای بیشتر افراد تبدیل میکند .فقط
به خاطر داشته باشید که مصرف بیش از حد تخممرغ از منظر
طب سنتی برای افراد مبتال به سنگ کلیه چندان توصیه نمیشود.
.5کدو هم از دیگر ترکیبات این غذاست که آن هم بهدلیل مزاج
سرد و تری که دارد ،حتما باید با مقداری روغن زیتون ،فلفل،
خردل یا زیره ترکیب شود .بهطور کلی ،این غذا بدون در نظر
گرفتن ادویههای موجود در آن ،طبیعت نهایی سرد یا تری دارد.
بنابراین ،شما بههیچعنوان نباید ادویههای موجود در آن را کم یا
حذف کنید .حتی توصیه میشود که اگر میتوانید حجم ادویههای

این غذا را مقداری افزایش بدهید.
سبزیها یا
بد نیست بدانید کدو و اسفناج ،هر دو ،جزو سبزیها
.6بد
میخواهید این
صیفیهای ملین و ادرارآور هستند .بنابراین ،اگر میخواهید
غذا را برای وعده شام تهیه و مصرف کنید ،بهتر است آن
را حداقل  3ساعت پیش از خواب بخورید .حتما این
نکته را حداقل برای کودکان یا سالمندان
رعایت کنید تا سالمت خواب آنها به
چالش کشیده نشود.
.7خوشبختانه ،این غذا حجم قابلقبولی
از گردو را هم در خود دارد .گردو،
بهدلیل داشتن طبیعت گرم و خشک میتواند
متعادلکننده خوبی برای مزاج این غذا باشد.
وجود گردو در این غذا بهدلیل امگا 3باالیی که

خانمهای باردار و کودکان بسیار مفید
دارد ،برای سالمندان ،خانمهای
میتواند باعث تقویت مغز ،افزایش حافظه و قدرت
است زیرا میتواند
یادگیری شود.
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ميزگرد تغذيه

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

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

ورزش،اشتهایتانراافزایشمیدهد
دکترهاله دادگستر /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

«میزگردتغذیه»دربارهکمبودوزنحمیدکرمی
باحضوردکترتیرنگنیستانی،متخصصتغذیه،
دکترسیدمحسنخوشنیت،فوقتخصصغددو
متابولیسم،دکترهالهدادگستر،متخصصپزشکی
ورزشی،دکتربهروزبیرشک،روانشناسودکتر
غالمرضاامین،متخصصفارماکوگنوزی

ورزش منظم با تاثیری که روی افزایش اشتها دارد ،میتواند موجب
افزایش وزن تدریجی شود .برای افزایش وزن ورزشهای قدرتی و
مقاومتی مانند کار با وزنه و کشهای مقاومتی توصیه میشود .این
ورزشها با افزایش حجم عضله سبب افزایش وزن میشوند .آقای
کرمی با توجه به سنی که دارند ممنوعیت خاصی برای هیچ نوع ورزشی
ندارند و توصیه من این است که بدون استفاده از مکملها و هورمونهای
غیرمجاز ورزشهای قدرتی را شروع کنند .بهتر است این ورزشها
در شروع هفتهای 2روز (بین هر جلسه تمرین 48ساعت فاصله باشد)
و در ادامه با تنوع حرکات ورزشی و تمرینات و درگیر شدن گروههای
عضالنی مختلف به  3روز در هفته برسد و بین هر جلسه تمرینی 24
ساعت فاصله باشد .رعایت فاصله زمانی و افزایش شدت تدریجی
این تمرینات برای پیشگیری از فشار عضالنی و تاندونی است .مدت
زمان پیشنهادی هر جلسه ورزشی هم  45دقیقه تا  1ساعت است.

با الغریام
چه کار کنم؟

نگاه فوقتخصص غدد و متابولیسم

ازمحصوالتغیرمجازاجتنابکنید
دکتر سیدمحسن خوش نیت /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در ماههای پایانی سال تب تناسب اندام باال میگیرد و افراد چاق به فکر
فرزانه
کاهش وزن و الغرها به فکر افزایش وزن میافتند .رسیدن به تناسب
فوالدبند
اندام کاری نیست که در چند روز و چند هفته به نتیجه برسد و حاصل
تغذیه سالم و فعالیت بدنی مناسب در طول سال است ،با این حال در
ماههای آخر سال خیلیها وسوسه میشوند برای کاهش یا افزایش وزن سراغ قرص ،دارو،
پودرها و محصوالتی که ادعای کاهش و افزایش فوری دارند ،بروند که البته متخصصان
استفاده از آنها را توصیه نمیکنند .مهمان این هفته «میزگرد تغذیه» که جوانی  25ساله
است و از الغری شکایت دارد ،تصمیم گرفته برای افزایش وزن از متخصصان «سالمت»
کمک و راهنمایی بگیرد .گفتوگوی ما با ایشان و توصیه متخصصان را در ادامه بخوانید.

آقایکرمیکهباقد190سانتیمتر62،کیلوگرماست،میگوید:

الغریام اینقدر شدید است که خرید لباس برایم مشکل شده!
:چرا میخواهید وزن اضافه کنید؟ مگر الغری مشکلی
برایتان ایجاد کرده است؟
قد من  190سانتیمتر و وزنم  62کیلوگرم است .قد بلند و اندام
الغری دارم و بیشتر به خاطر تناسب اندام تمایل دارم ،وزن اضافه کنم.
الغریام اینقدر شدید است که خرید لباس برایم مشکل شده است.

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

:مشکل جسمی یا بیماری خاصی ندارید؟
نه خدا را شکر.
:تا به حال برای افزایش وزن چه اقدامی کردهاید؟
یکی -دو بار به متخصص تغذیه مراجعه کردم اما نتوانستم رژیم
غذاییای که برایم تنظیم کردند را ادامه دهم.
:برای افزایش وزن قرص ،دارو یا مکمل خاصی مصرف

کردهاید؟
یک مدت به توصیه دوستم از پودرهای افزایش وزن استفاده کردم که
تاثیر چندانی نداشت و به دلیل ترس از عوارض احتمالی ،مصرفش را
ادامه ندادم .گاهی هم قرص ویتامین Cو ویتامین  Bمصرف میکنم.
:چقدر فعالیت بدنی دارید؟ اهل ورزش هستید؟
نه ،متاسفانه فعالیت بدنیام کم است و ورزش نمیکنم.

در قدم اول ایشان باید توسط پزشک معاینه و از نظر مشکالتی مانند
نارسایی غده آدرنال و غده فوقکلیوی (که ممکن است با کاهش وزن
و کاهش اشتها همراه باشد) ،سوءجذب ،سوءهاضمه و بیماریهای
دستگاه گوارش بررسی شوند .کماشتهایی و کمغذایی آثاری در بدن
دارد و میتواند منجر به فقر آهن ،کمبود ویتامینها و مواد معدنی شود.
گاهی کماشتهایی منجر به درجاتی از سوءتغذیه و در نتیجه فقر آهن
میشود .فقر آهن به طور ثانوی اشتها را کم میکند و یک چرخه
معیوب ایجاد میشود .در قدم اول باید علت کاهش اشتها مشخص
شود ،سپس علت الغری که در نتیجه کاهش اشتها رخ داده بررسی
شود و در نهایت بررسی شود که کماشتهایی و کمغذایی و سوءتغذیه
چه آثاری در بدن گذاشته است .یک علت دیگر که میتواند باعث
الغری شود اضطراب است .برخی افراد هنگام اضطراب کماشتها
میشوند و کاهش وزن پیدا میکنند .به هر حال ایشان باید بررسی و
معاینه شوند و آزمایشهای الزم را انجام دهند .اگر علت خاصی پیدا
نشد و مشخص شد بیماری خاصی مطرح نیست میتوانند به متخصص
تغذیه مراجعه و رژیم غذایی مناسب دریافت کنند .اگر مشکل خاصی
نداشته باشند مسلما با رعایت رژیم غذایی وزنشان افزایش پیدا میکند.
اقدام آقای کرمی در مورد مصرف پودرهای افزایش وزن درست نبوده
است .این محصوالت مضر و غیرمجاز حاوی مواد کورتونی هستند
و مقداری افزایش وزن ایجاد میکنند .پودرهای افزایش وزن حاوی
مقداری آمینواسید و پروتئینهای ساختگی و عمدتا ترکیبات داروهایی
مشابه کورتون هستند که موجب افزایش وزن کاذب میشود .مصرف
سرخود ،بیرویه و بدون نظارت کورتون میتواند باعث عوارضی
شود .این دارو حتما باید بجا ،با دوز مشخص و تحت نظر پزشک
استفاده شود .همچنین مشاهده میشود برخی افراد برای افزایش وزن
خودسرانه از آمپول دگزومتازون و بتامتازون استفاده میکنند که موجب
افزایش اشتها و تجمع چربی در بدن میشود اما همه این روشها
عارضه دارند و به هیچ عنوان توصیه نمیشوند.
نگاه متخصص فارماکوگنوزی

ادویههااشتهاراتحریکمیکنند
نگاه متخصص تغذیه

دکتر غالمرضا امین/عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاکیددکترتیرنگنیستانیبهسوژه«میزگردتغذیه»

در الغری سرشتی ،افزایش وزن برگشتپذیر است
:مهمان این هفته «میزگرد
تغذیه» جوانی  25ساله با قد 190
سانتیمتر و وزن  62کیلوگرم هستند
که برای تناسب اندام قصد افزایش
وزن دارند .وزن مناسب برای ایشان
چقدر است؟
در قدم اول باید دید آیا در  6ماه گذشته
تغییر وزن و کاهش وزن ناخواسته داشتهاند
یا همیشه وزنشان همینطور بوده است.
همچنین سابقه خانوادگی کموزنی و الغری
هم در مورد ایشان باید مورد بررسی قرار
بگیرد .با اطالعاتی که از قد و وزنشان
داریم ،مشخص است که کمبود وزن دارند
و اظهارنظر دقیق نیاز به بررسی و اطالعات
بیشتر دارد.
:کمبود وزن چه علتهایی
میتواند داشته باشد؟
درصد اندکی از افراد بدون هیچ بیماری و
مشکل خاصی وزنشان کم است و به طور
سرشتی سوخت و سازشان باالست .چه بسا
مقدار کالری دریافتیشان بسیار باالست
ولی افزایش وزن چندانی ندارند .در حقیقت
بخش بزرگی از کالری را هدر میدهند.
:آیا الغری نیاز به درمان دارد؟
اگر فرد الغری ،کاهش وزن محسوسی
در چند ماه گذشته نداشته باشد ،بیماری
متابولیکی و مشکل تیروئید ،مشکل دریافت
مواد غذایی و بی اشتهایی نداشته باشد
از نظر پزشکی مشکلی ندارد .الغری
بیماری محسوب نمیشود بنابراین هیچ
دستورالعمل درمانیای ندارد.

:در مورد ایشان ،بیشتر غذا
خوردن میتواند موجب افزایش وزن
شود؟
آقای کرمی اگر بخواهند تنها با دریافت
کالری بیشتر ،وزن خود را اضافه کنند کار
بسیار سختی است .اول اینکه از لحاظ
اقتصادی بهصرفه نیست .غذاهایی که از
نظر کالری متراکم است و حجم نسبتا
کمی نیز دارد مانند مکملها معموال برای
فرد هزینه زیادی دارد .دیگر اینکه به نفع
سالمت ایشان هم نیست.
وزنی که با دریافت کالری اضافه در فرد
ایجاد میشود ،بافت چربی است .همچنین
خطرات قلبی -عروقی در اثر تجمع چربی
در بدن به وجود میآید .خیلی از مواقع
چنین افزایش وزنهایی به شکل چاقی
موضعی نمایان میشوند .مثال یک فرد
الغر ممکن است شکم داشته باشد که
این موضوع از نظر ظاهری هم زیبا نخواهد
بود .همچنین اگر این افراد به طور سرشتی
الغر باشند این افزایش وزن برگشتپذیر
است؛ یعنی به محض بازگشت به شرایط
طبیعی زندگی و عدم دریافت کالری ،به
وزن قبلی خود برخواهند گشت.
:پس برای اینکه آقای کرمی به
وزن طبیعی برسند باید چه کار کنند؟
اول اینکه باید تشخیص بدهیم آیا مشکل
پزشکی و تغذیهای دارند .برای اینکه مشخص
شود مشکل تغذیهای دارند یا نه به چند
عامل باید توجه کرد .اول اینکه نظم غذایی
دارند یا نه .این نکته خیلی مهم است .افراد

به افرادی مانند
آقای کرمی که الغر
هستند ،توصیه
میکنم اول از همه
نظم غذایی داشته باشند .دوم
سعی کنند غذاهای سالم بخورند
و کمتر از غذاهای آماده استفاده
کنند .همینطور فعالیت بدنی
منظمی را در نظر بگیرند و تا آخر
عمر ادامه دهند

کموزن حجم معده کمی دارند و اگر به خاطر
کماشتهایی عادتی مانند نخوردن صبحانه
داشته باشند 25 ،درصد از انرژی مورد نیاز
یک روز را دریافت نمیکنند و چنانچه این
روند تکرار شود ،طبیعی است که کالری
دریافتیشان به طور متوسط ،روزانه 25
درصد کاهش یافته است.
نکته دوم اینکه خوردن تنقالت و بیسکویت
و کیک بین روز جلوی اشتهای فرد را
میگیرد و در نتیجه موقع ناهار یا شام فرد
احساس بیاشتهایی میکند .فرد باید در
برنامه غذایی تنوع ،تعادل و تناسب داشته
باشد .توصیه کلی من این است که با قد و
وزنشان بسازند .هر چه سن بیشتر شود،
آهستهآهسته به وزنشان نیز اضافه میشود

اما اگر الغری خیلی اذیتشان میکند و
با تغذیه بخواهند وزنشان را اضافه کنند
باید بدانند این کار برگشتپذیر و هزینهبر
و سخت خواهد بود .ضمن اینکه این کار
یک توصیه پزشکی نیست.
راه حل دیگر ورزش است .اینکه چه ورزشی
برایشان مناسب است خیلی اهمیت دارد.
ورزشهای هوازی مانند دویدن ،فوتبال
و شنا ورزشهای خوبی است ولی برای
افزایش وزن بدن مفید نیست .تنها ورزشی
که میتواند به ایشان کمک کند ورزشهای
قدرتی است؛ یعنی کار با وزنه و کار با دستگاه.
این ورزشها چند خاصیت دارند .یکی
اینکه با انجام این ورزشها نیاز به دریافت
بیشتر کالری پیدا میکنند و اشتهایشان
بهتر خواهد شد و دیگر اینکه در این مورد
افزایش وزنشان ناشی از توده ماهیچهای
است و نه بافت چربی.
:حرف یا توصیه آخر؟
به افرادی مانند آقای کرمی توصیه میکنم
که اول از همه نظم غذایی داشته باشند.
دوم سعی کنند غذاهای سالم بخورند و
کمتر از غذاهای آماده استفاده کنند.
همینطور فعالیت بدنی منظمی را در نظر
بگیرند و تا آخر عمر ادامه دهند .الزاما
فعالیتهای بدنی سخت که بعد از مدتی
فرد را خسته و از ورزش زده میکند مدنظر
نیست .نوع ورزش باید طوری باشد که
فرد به انجام آن عالقه داشته باشد و بتواند
آن را به مدت طوالنی و در تمام عمر ادامه
دهد.

داروها و پودرهای مختلف افزایش وزن و اشتها ،ترکیبات نامشخصی
دارند و مصرفشان به هیچوجه قابلتوصیه نیست .معموال در تهیه این
محصوالت از مواد و ترکیبات شیمیایی که ممکن است خیلی خطرناک
باشند ،استفاده میشود .این محصوالت اغلب حاوی ترکیبات شیمیایی
هستند که هورمونهای بدن را تحریک میکند و وقتی مصرفشان قطع
شود فرد به وضعیت قبلی برمیگردد .حتی ممکن است عارضه داشته
باشند و مشکالت بعدی برای فرد ایجاد کنند.
در ضمن درست نیست که ایشان بدون مراجعه به پزشک خوددرمانی
کند .باید ابتدا با مراجعه به پزشک علت الغریاش مشخص شود.
الغری بیش از حد میتواند بیماری باشد و ایشان نباید به این علت
که در ظاهر مشکل جسمی ندارند و فکر میکنند سالم هستند به پزشک
مراجعه نکنند .به طور کلی خوردن حبوبات و گیاهانی مانند سیب
زمینی و غالت که جزو مواد غذایی هستند به افزایش وزن کمک
میکنند .ادویهها و چاشنیها نیز محرک اشتها هستند اما اینها راه چاره
نیست و نکته مهم مشخص شدن علت الغری است.
نگاه روانشناس

برداشتذهنیازظاهر
بایددرشماتقویتشود
دکتر بهروز بیرشک/استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

هر فردی با توجه به معیارها و الگوهای ذهنیاش نسبت به وزن ،شکل
بدن و ظاهرش برداشتی دارد .به نظر میرسد در آقای کرمی یک دید
منفی وجود دارد و اینکه اندام الغری دارد او را آزار میدهد .گاهی نیز
ممکن است خودش را با دیگران مقایسه کند .الغری میتواند دالیل
مختلف فیزیولوژیک و هورمونی داشته باشد .اینگونه نیست که با زیاد
خوردن مشکل کموزنی حل شود .بعضی افراد زیاد میخورند اما
سوخت و ساز بدنشان طوری است که بیشتر میسوزانند و افرادی هم
با کمترین مقدار غذا افزایش وزن پیدا میکنند .مهم سالم بودن جسم
است .به نظر من جنبههای شخصیتی ،خودپنداری و برداشت ذهنی از
ظاهر باید در ایشان تقویت شود .اشتهای اغلب افراد در زمان اضطراب،
هیجان و افسردگی کمتر میشود .البته در برخیها ممکن است عکس
این حالت ایجاد شود و در این حاالت خلقی بیشتر به غذا پناه ببرند.
ویژگیهای شخصیتی میتواند در وزن افراد نقش داشته باشد اما باید
دید جامعتری داشته باشیم و ابعاد مختلف روانی ،اجتماعی ،خانوادگی
و بیولوژیک را مد نظر قرار دهیم و ببینیم کدام بیشتر در ایجاد مشکل
نقش دارد و در این زمینه به فرد کمک کنیم.

پوست

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

علل و عوامل بروز تاولهای پوستی

پمفیگوساز
دیدگاهطبایرانی

چراپوستمانتاولمیزند؟
دکتر محمدرضا قاسمی
متخصص پوست و عضو
هیاتعلمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران

به تجمع مایعات بین الیههای مختلف پوست که به صورت محدود
و مشخص باشد ،در باور عامیانه مردم «تاول» گفته میشود اما از
نظر متخصصان پوست ،اندازه چنین ضایعاتی نیز مهم است .در
واقع به ضایعات کوچک« ،وزیکول» و به تجمع مایعات با قطر
بزرگتر از نیمسانتیمتر ،واژه «تاول» گفته میشود .دالیل تجمع
مایعات در پوست طیف وسیعی از اختالالت ژنتیکی تا علل
میکروبی ،عفونی و از طرفی عوامل محرک پوست را دربرمیگیرد
و علل متعددی در بروز آن نقش دارند که از جمله مهمترین آنها
میتوان این موارد را برشمرد:

دکتر مرجان مهجور
متخصص طب سنتی و عضو هیاتعلمی دانشکده طب
ایرانی و مکمل مشهد

پمفیگوس یک بیماری تاولی خودایمن است که
روی پوست و غشاهای مخاطی اثر میگذارد .به
این معنی که سیستم ایمنی بدن به طور اشتباه
آنتیبادیهایی علیه پروتئینها در پوست سالم
و غشاهای مخاطی میسازد .این آنتیبادیها
باندهای بین سلولها را میشکنند ،در نتیجه
مایع بین الیههای پوست جمع و منجر به ایجاد
تاول در پوست میشود.

دالیلتجمع
مایعاتیاایجاد
تاولدرپوست
طیفوسیعیاز
اختالالتژنتیکی
تاعللمیکروبی،
عفونیوعوامل
محرکپوسترا
دربرمیگیردو
عللمتعددیدر
بروزآنهانقش
دارند

در طب سنتی ایران بیماریای به نام «نفاطه»
داریم که یک بیماری تاولی است و به دلیل
عالئم مشابهش احتماال همان پمفیگوس در طب
نوین است .در کتابهای قدیم طب ایرانی در
مورد نفاطه نوشته شده که تاولهای آن با آب و
نمک پر شدهاند و علت آن گرمای زیاد و غلیان
(جوشش) خون است .در مورد مکانیسم آن نیز
ذکر شده که گرمای زیاد باعث جدا شدن این
مایع و حرکت آن به سمت عروق اطراف زیر
پوست و احتباس آن میشود.

 .1اختالالت ژنتیک پوست

گروه اول بیماریهای زمینهساز تاول،
اختالالت ساختاری و ذاتی در پوست
است که به شکل ژنتیک منتقل میشود .این
اختالالت برحسب قدرت و میزان معیوب
بودن ژن ،بر ساختار پوست تاثیر میگذارند و
باعث بروز تاول در سنین نوزادی ،کودکی و باالتر
میشوند .اولین بیماری این گروه را میتوان «ایبی» یا اصطالحا
«بیماری پروانهای» نامید که در پی نقص ژنتیک در ساختمان پوست
و کراتینهای آن رخ میدهد.
برحسب اینکه ژن معیوب چه شدتی دارد و در الیههای سطحی یا
عمقی پوست تاثیر میگذارد ،زمینهساز بروز تاولهای خفیف تا
شدید از کودکی تا بزرگسالی میشود.
گاهی تاولها محدود به نواحی خاص بدن مانند کف دست
و کف پاست اما در مواردی نیز در کل بدن وجود دارد و
همه اندامها درگیر ضایعات بیماری میشوند .در موارد
شدیدتر ،پوست حتی از سنین بسیار پایین که کودک شروع
به چهاردست و پا رفتن میکند ،آسیب میبیند ،تاولها
ظاهر شده و حتی کنده میشوند و پوست درست مانند بال
پروانه شکننده و ظریف است .گاهی بیماریهای ذاتی دیگری
نیز باعث تاول میشوند اما پوست به دلیل ضربه ،آسیب نمیبیند،
بلکه نقصی در برابر نور خورشید وجود دارد .این حساسیت بسیار
شدید ،فرد را مستعد تاول و تظاهرات پوستی میکند .به چنین
بیماری ژنتیکیای «فوتوسنسیتیویتی»
( )Photosensitivityگفته میشود.

.2اختالالت ایمنی بدن

در گروه دیگر بیماریهای
زمینهساز تاول ،ساختمان پوست
طبیعی و سالم است اما ایمنی بدن
مشکل دارد .به این ترتیب سیستم ایمنی علیه
ساختار پوست فعال میشود و بعضی از اجزای طبیعی داخل ساختمان
پوست را که مانند سیمانی بین آجرها عمل میکند ،بیگانه میداند .در
نتیجه باعث جدا شدن بخشهایی از پوست و ایجاد تاول میشود.

درمان نفاطه در طب سنتی ایران

چنین بیماریهایی در اصطالح پزشکی «بیماریهای تاولی خودایمنی»
گفته میشود که از مهمترین آنها میتوان به «پمفیگوس ولگاریس» و
«بولوز پمفیگوئید» اشاره کرد.

 .3بیماریهای عفونی

در معرفی بیماریهای زمینهساز تاول ،به
مواردی میرسیم که نه در ساختمان ذاتی
پوست مشکلی وجود دارد و نه سیستم
ایمنی بدن دچار اختالل است .در چنین
شرایطی ،ساختار پوست در اثر تهاجم یک عامل
عفونی دچار آسیب میشود.
عوامل باکتریال از جمله این بیماریها هستند که باعث ایجاد «زردرخم»
در قسمتهای مختلف بدن میشود .از علل ویروسی میتوان «تبخال»
یا «زونا» را نام برد که وزیکولهای ریز یا تاولهای کوچک و
بزرگ در اندامهای مختلف ظاهر میشوند.

.4حساسیتهای دارویی

گاهی مصرف یک دارو باعث بروز
واکنشهایی در پوست میشود که برحسب
شدت ،ممکن است با تاولهای پوستی
توأم باشد.
مهمترین این واکنشهای حساسیتی دارو« ،اریتم
مهمترین
مولتیفرم» نام دارد .البته در موارد خیلی شدید فرد حتی
با مصرف کمترین و مرسومترین داروها نیز دچار حساسیت
میشود و با تاولهای وسیع و منتشر در کل بدن و حتی کنده شدن

پوست اندامها و مخاطها مواجه است.
به عنوان مثال بیماری «توکسیک اپیدرمال نکرولیزیس» که به اختصار به
آن  Tenنیز گفته میشود جزو این حساسیتهای شدید است.

.5مواجهه با عوامل آسیبرسان فیزیکی

عوامل فیزیکی گروه دیگری از علل زمینهساز بروز
تاولهای پوستی هستند که سرمای شدید یکی از
این موارد است.
به عنوان مثال اگر نوک انگشتان با قالب یخ تماس
پیدا کند ،دچار تاول میشود .همچنین گرفتار شدن در
زدگی نیز نمونههای شایع چنین آسیبهای پوستی
یخزدگی
برف و یخ
هستند .البته عالوه بر سرما باید به گرمای شدید و سوختگیهای
حرارتی و الکتریکی نیز اشاره کرد.
نور خورشید نیز یکی دیگر از عوامل آسیبرسان محیطی است
که پوست به دنبال آفتابسوختگیهای شدید دچار تاول میشود.
همچنین هر نوع تماس با مواد محرک و سوزان مانند اسید و ...باعث
بروز تاولهای پوستی خواهد شد.

.6حساسیت شدید به گزش حشرات

بعضی افراد نسبت به کوچکترین گزش حیوانات و
حشرات حساسیت شدیدی نشان میدهند ،به طوری
که حتی محل گزش یک مورچه نیز میتواند با عالئمی
مانند کهیر با وزیکول یا تاول نیز همراه باشد.
استفاده از چسب پانسمان روی پوست چنین افرادی میتواند
با ضایعات اگزمایی به شکل تاول و ...نیز همراه باشد.

بیماریهای عفونی با تظاهر تاولهای پوستی

میکروبهاهممیتوانندتاولایجادکنند
دکتر هوشنگ ساغری
متخصص بیماریهای عفونی و
گرمسیری ،استاد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی

 )1تبخال یا هرپس
عفونت دردسرساز
برای خانمها

بیماریهای ویروسی جزو
مهمترین عوامل زمینهساز
بروز تاولهای پوستی هستند .اولین ویروس شایع که در
بدن بیشتر افراد وجود دارد ،ویروس تبخال یا هرپس است
که غالبا در نواحی لب ظاهر میشود .البته ممکن است به
مخاط داخل دهان نیز برسد و حتی به همه قسمتهای
بدن و پوست نیز انتشار یابد.
در این حالت مشکالت زیادی برای بیمار ایجاد میکند و
درمان جدی توسط متخصص الزامی است.
در اینباره همچنین میتوان به «تبخال تناسلی» نیز اشاره
کرد که بیماری مقاربتی است و در خانمها و آقایان بروز
پیدا میکند .البته هرپس در مردان غالبا آزاردهنده نیست و
به این دلیل از مراجعه به پزشک و درمان مناسب صرفنظر
میکنند.
در چنین حالتی گرچه تبخال ظاهرا بهبود یافته ،زمینه
ویروس در سلولها باقی میماند و بارها عود میکند اما
بروز تبخال تناسلی در خانمها که شیوع باالیی نیز پیدا
کرده ،با درد و سوزش شدید بهخصوص هنگام دفع
ادرار همراه است.
همین عالمت هم آنها را به معاینه سریعتر توسط پزشک
وامیدارد .درمان تبخال تناسلی طوالنیمدت است .برای
درمان ،بیمار باید تحت نظر متخصص بیماریهای عفونی
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داروهای ضدویروسی مصرف کند تا مشکلش برطرف
شود .البته ممکن است ویروس به طور کلی از بین برود
اما گاهی زمینه ویروس در سلولهای بدن وجود دارد و
امکان عود بیماری دور از انتظار نیست.

 )2آبلهمرغان
عوارض کمتر در
کودکی

پس از ویروس هرپس باید به
ویروسآبلهمرغانیاواریسال
زوستر اشاره کرد که در صورت تزریق نکردن واکسن،
احتمال ابتال به آن وجود دارد .هرچه سن ابتال به این
بیماری پایینتر باشد ،عالئم خفیفتر و عوارض کمتر
است.ضایعاتابتدابهصورتدانههایقرمزرنگ(ماکوالر
پاپوالر)وپسازمدتیمانندتبخالآبدارمیشود،تمامبدن
را فرامیگیرد و خودبهخود بدون نیاز به دارو بهبود مییابد.

 )3زونا
بیماری دردناک و
جدی بزرگسالی

ویروس واریسال زوستر در
بدن افرادی که به آبلهمرغان
مبتال میشوند باقی میماند و بعدها ممکن است به دلیل
ضعف سیستم ایمنی ،مصرف داروهای استروئیدی،
ضربههای جسمی و روانی ،سرماخوردگی شدید ،ضعف
بدنیو...فعالوبهبیماریزوناتبدیلشود.زونادرسنینباال
فرد را درگیر میکند و عالئم بیماری همیشه در یک سمت
بدن ظاهر میشود .ضایعات تاولی بیماری زونا فوقالعاده
دردناک و با سوزش همراه است زیرا ریشههای اعصاب

نخاعی در کمر و پشت را درگیر میکند .تظاهرات این
بیماری ممکن است در همه قسمتهای بدن مانند سینه،
شکم ،گروها و پاها بروز کند اما از همه شدیدتر ،زونای
چشمی است که بسیار خطرناک است و حتی میتواند
به نابینایی منجر شود .در این شرایط الزم است بیمار با
متخصص چشم نیز مشورت کند و تحت درمانهای الزم
قرار گیرد .مصرف داروهای ضدویروسی حتی داروهای
استروئیدی چشمی الزامی است تا مانع نابینایی فرد شود.
همچنین ممکن است بیماری نهفته دیگری با زونا همراه
باشد .از این رو ،پزشک متخصص وضعیت
بیمار را به طور دقیق بهخصوص از
نظر بیماریهای بدخیم بررسی و
معاینهمیکند.

 )4سیاهزخم و بادسرخ
بیماریهایمیکروبی
ایجادکنندهتاول

عواملمیکروبیازجملهعفونتهایاستافیلوکوکی
نیزممکناستباضایعاتپوستیتبخالیهمراهباشدوغالبا
با زخمهای کوچک و بزرگ ظاهر شود .استافیلوکوکها
عامل بیماری زردزخم نیز هستند که میتواند با تاول همراه
باشد .عفونتهای استرپتوکوک نیز میتوانند زمینهساز
بیماریبادسرخ()Erysipelasباشندوباضایعاتتبخالی
بزرگی روی پوست دیده شوند .در بیماری سیاهزخم نیز

گاهی در مراحل اولیه تاول ایجاد میشود اما این تاولها
سریع میترکد و به زخم تبدیل میشود .خوشبختانه این
بیماری بسیار نادر است و در افرادی دیده میشود که با
حیوانات آلوده تماس دارند.

عفونت ،پیامد جدی سوختگیهای پوست
است

تاول تظاهر فوری سوختگیهاست و با اینکه جزو
بیماریهای عفونی محسوب نمیشود ،میتواند دچار
عفونتشود.اینمسالهبهخصوصزمانیکهتاولترکیدهو
پوستآنجداشده،شایعتراست.بهترینتوصیهپیشگیری

درمان بیماری پمفیگوس در طب نوین شامل
داروهای کورتیکواستروئیدی سیستمیک مانند
پردنیزولون و داروهای سرکوبکننده ایمنی از
قبیل آزاتیوپرین است اما در طب سنتی ایرانی
چند روش برای درمان بیماری نفاطه وجود دارد:

الف) داروهای خوردنی

 .1خوردن شاهتره ،سوسن ،انار و عدس پختهشده
با سرکه
 .2مصرف منضج (رقیقکننده اخالط غلیظ و
غلیظکننده اخالط رقیق که باعث میشود اخالط
تغییریافته قابلدفع از بدن باشند) از قبیل خوردن
بنفشه و ختمی
.3مصرف مسهلهای سرد از قبیل کاسنی
 .4مصرف کاهشدهندههای حرارت خون از قبیل
عناب ،آلو بخارا و زرشک

ب) اعمال یداوی

 .1فصد
 .2گذاشتن حنا روی تاولها
 .3زدن پوست انار با سرکه روی پوست
الزم به ذکر است در گذشته راه دیگر برای درمان
نفاطه ،جراحی بوده است .به این شکل که اگر
تاولها بزرگ بودند پزشکان آنها را با سوزنی
میشکافتند سپس میفشردند و بعد از تخلیه مایع
داخل تاولها روی آنها مخلوطی از سفیداب با
گالب و مورد میگذاشتند.

از عفونت در صورت بروز سوختگی و ایجاد تاول ،پرهیز
از دستکاری پوست آسیبدیده است .پزشک معموال با
سوزنی استریل ،مایع داخل تاول را خارج میکند اما پوسته
باقی میماند و پانسمان میشود تا بهبود یابد .در شرایط
عفونت در تاولهای ناشی
از سوختگی ،مصرف
آنتیبیوتیکمناسب
به شکل موضعی و
سیستمیک ضروری
خواهد بود.
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میزگرد پوست

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

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

پیتریازیسروزهآ یکواکنش

آلرژیکاست،نهبیماری!

در میزگرد زیبایی این شماره به بررسی پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» میپردازیم که
ندا احمدلو سوال رایجی در قالب نام یک بیماری که شاید کمتر شنیده باشیم را مطرح کردهاند .این پدر
عزیز توضیح دادهاند« :پسری  9ساله دارم که از حدود  1ماه پیش ،ضایعات قهوهایرنگی که
گاهی حالت خشک و پوستهپوسته و گاهی حالت تاولگونه دارند ،روی کمر ،سینه ،کشاله
ران و ناحیه تناسلیاش ایجاد شده است .باید بگویم این ضایعات هیچ گونه خارش ،درد یا
سوزشی برای او ندارند .زمانی که برای تشخیص مشکل پسرم به پزشک متخصص پوست مراجعه کردیم،
نمونهگیری از ضایعات انجام شد ،اما نتایج این نمونهگیری مشکل خاصی را نشان نداد .پزشک پسرم در معاینه
بعدی ،نام بیماری او را «درخت کریسمس» اعالم کرد و گفت که به درمان دارویی نیاز ندارد زیرا این بیماری
بهخودیخود خوب خواهد شد .ضمن اینکه پزشک تاکید داشت که ممکن است این بیماری در پی تزریق
واکسن آنفلوانزا ایجاد شده باشد .لطفا درباره این بیماری ،راههای ابتال و درمان آن برایم توضیح بدهید».
نگاه متخصص پوست

ابتال به پیتریازیس روزهآ ،دلیل و درمان خاصی ندارد!
دکتر مجتبی امیری /عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیها(...عج)

 :آقای دکتر! لطفا کمی درباره بیماری درخت
کریسمس برایمان بگویید.
بهتر است برای توضیح این بیماری ،ابتدا بدانید درخت
کریسمس بهخودیخود نوعی بیماری نیست و فقط
نشاندهنده نمایی از یک بیماری است .درواقع ،ما یک
بیماری پوستی بهنام «پیتریازیس روزهآ» داریم که واکنش
پوستی به عوامل متعدد خارجی است؛ یعنی ممکن است
روی پوست بدن فردی در واکنش به یک دارو ،ویروس،
باکتری یا غذایی خاص و جدید ،دانههایی نمایان شود که
ما از روی ویژگیهای ظاهری آنها میتوانیم «پیتریازیس
روزهآ» را تشخیص بدهیم.
:ضایعات ناشی از پیتریازیس روزهآ چه شکلی
هستند؟
بیماری پیتریازیس روزهآ ابتدا خود را با یک ضایعه پیشقراول
نشان میدهد .این ضایعه اصلی که به «لک مادر» هم معروف
است ،میتواند به شکل دایره یا بیضی باشد .اندازه این
ضایعه اولیه حدود  3تا  5سانتیمتر است و در یک نقطه
از بدن ظاهر میشود .بعد از چند روز ،قسمتهای دیگری
از بدن مانند سینه ،پشت ،شکم ،گردن ،ران یا باالی بازو
هم درگیر این ضایعه خواهند شد ،اما ضایعات بعدی که
گاهی آنها را «ضایعات دختر» مینامند ،کوچکتر از ضایعه
مادر خواهند بود .این بیماری به شکل کالسیک به موازات
دندهها یا شیار بین دندهها بروز میکند و نمایی شبیه درخت
کاج کریسمس به خود میگیرد .از اینرو ،برخی از افراد نام
درختکریسمسرارویاینواکنشحساسیتزاگذاشتهاند.
این درحالی است که شکل ظاهری پیتریازیس روزهآ که
بسیار هم شایعتر است ،اصال نمای درخت کریسمس ندارد.
:لطفا کمی بیشتر درباره شکل این بیماری
توضیح دهید.
پیتریازیس روزهآ میتواند خودش را به دنبال حساسیت
بهصورت تاول یا ضایعات اگزمایی نشان دهد .این ضایعات
معموالشبیهضایعاتقارچیهستندکهباقرمزیوپوستهریزی
همراه میشوند اما برعکس ضایعات قارچی ،وسط این
ضایعات پاک و حاشیه آنها فعال نیست .این ضایعات در

در چند عضو خانواده ایجاد شود .در این موارد ،هر کدام
از اعضای خانواده به دلیل واکنش سیستم ایمنی بدن خود
نسبت به آن عفونت باکتریایی ،به این بیماری مبتال شده
و امکان ندارد یکی از اعضای خانواده ،بیماریاش را به
دیگری منتقل کرده باشد.
:آیا این بیماری در همه گروههای سنی و جنسی
دیده میشود؟
بیماری پیتریازیس روزهآ معموال در سنین نوجوانی و اوایل
جوانی اتفاق میافتد و به نظر نمیرسد فردی بعد از طی
دوره جوانی یا پس از  35سالگی درگیر این بیماری شود
اما از نظر جنسی ،هر دو گروه از دخترها و پسرها میتوانند
به این بیماری مبتال شوند.
:توصیه شما به افرادی که دوره ابتال به پیتریازیس
روزهآ را میگذرانند ،چیست؟
این افراد محدودیت غذایی یا محدودیت خاصی از نظر
فعالیتهای فیزیکی ندارند .فقط بهتر است برای پیشگیری
از تحریک ضایعات پوستی ،از شستن بدن با آب داغ در

حمام خودداری کنند و به جای لیف و صابونهای غلیظ ،از
صابونهای مالیم یا شامپو بدن برای پاک کردن پوست خود
کمک بگیرند .آب داغ میتواند باعث تشدید خارشهای
احتمالی این بیماران شود.
:در نهایت اینکه آیا بیماران مبتال باید نگران
باقی ماندن لکهای ناشی از پیتریازیس روزهآ روی
پوست خود باشند یا نه؟
خوشبختانه این بیماری خودمحدودشونده است و بعد از
سپری شدن دوره بیماری و درمان خودبهخودی ،معموال
هیچ اثری مانند لکهای پوستی از خود برجا نمیگذارد.
بد نیست بدانید حساسیت پوستی ناشی از پیتریازیس روزهآ
در افراد با پوست روشن خودش را بهصورت ضایعات
صورتی یا قرمزرنگ نشان میدهد و در افرادی با پوست
تیرهتر به شکل لکههای قهوهای کمرنگ یا پررنگ نمایان
میشود که در هر دوی این موارد ،نگرانی چندانی بابت
باقی ماندن لکهای پوستی ناشی از این ضایعات وجود
ندارد.
نگاه متخصص داخلی

نیازی به تزریق واکسن آنفلوانزا برای همه افراد نیست!
دکتر ایرج خسرونیا /رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران

معموال با شروع پاییز و زمستان ،سوالهای
زیادی در مورد تزریق یا عدم تزریق واکسن
آنــفــلــوانــزا بـرای خـانوادهها ،مخصوصا
خانوادههایی که فرزند کوچک دارند ،مطرح
میشود .بد نیست بدانید واکسن آنفلوانزا
حاوی ویروسهای نیمهجان یا حتی
ویروسهای کشتهشده این بیماری است که
خود این ویروسها میتوانند بهسادگی برای
برخی افراد ،مخصوصا کودکان ،باعث ایجاد
حساسیتهای پوستی یا حساسیتهای
دیگری شوند که عالئمی شبیه سرماخوردگی
دارند .در برخی از موارد ،حساسیتهای
پوستی ناشی از تزریق واکسن آنفلوانزا با
خارش همراه است و این واکنشها بهمرور
زمان با افزایش تعداد بثورات پوستی خودشان
را نشان میدهند .گاهی اوقات هم واکنشهای
حساسیت زای ناشی از تزریق این واکسن،
با اشکریزش یا سرفه همراه میشود .متاسفانه
برخی گزارشها نشان دادهاند تزریق برخی
از انواع واکسنهای آنفلوانزا در تعدادی از

کشــــــورهــــای جــهان ،چنان واکنش
حساسیتزایی را برای فرد به دنبال داشته
که او را راهی بیمارستان و بستری در آنجا
کرده است .بهطور کلی ،تمام داروها ،واکسنها
و خدمات پزشکی ممکن است  99درصد
برای افراد فایده داشته باشند و با توجه به
شرایط فیزیکی یا قدرت سیستم دفاعی بدن
هر فرد 1 ،درصد هم احتمال ایجاد عوارض
برای گروهی از افراد را به دنبال داشته باشند.
به عبارت سادهتر ،ممکن است در یک خانواده،
همه افراد واکسن خاصی را دریافت کنند و
فقط یکی از اعضا به دلیل شرایط جسمانی
خود نسبت به آن واکسن ،واکنش حساسیتزا
بدهد .ذکر این نکته ضروری است که
واکسنهای آنفلوانزا ،تمام ویروسهای این
بیـــماری را پوشش نمیدهند .تعداد
ویروسهای آنفلوانزا روزبهروز درحال افزایش
است و این ویروسها بهمرور زمان تغییر
شکل میدهند .واکسنها تنها میتوانند برای
پیشگیری از ابتال به تعداد محدودی از

حساسیتهای
غذاییعاملبروز
واکنشهایپوستی

دکتر محمدحسن انتظاری
عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی
اصفهان

«میزگرد پوست» درباره بیماری پیتریازیس روزهآ با حضور دکتر
مجتبی امیری ،متخصص پوست ،دکتر ایرج خسرونیا ،متخصص
داخلیودکترمحمدحسنانتظاری،متخصصتغذیه

اصطالح ،حالت یقهمانند دارند؛ یعنی حاشیه آنها به سمت
داخل فعال است.
:آیا تشخیص این بیماری فقط از روی ظاهر
ضایعات انجام میشود؟
نه ،معموال برای تشخیص قطعی پیتریازیس روزهآ ممکن
است عالوه بر معاینات بالینی به انجام آزمایش خون یا
حتی نمونهبرداری از ضایعات و نتایج آنها نیاز داشته باشیم.
پس اگر پزشک برای بیماری انجام آزمایش یا نمونهبرداری
را تجویز کرد ،اصال نگران نشوید و مطمئن باشید این کار
برای اطمینان از حفظ سالمت فرد مورد نظر انجام میشود.
:درمان این بیماری چگونه است؟
از آنجایی که پیتریازیس روزهآ میتواند یک واکنش
حساسیتزا به طیف وسیعی از عوامل بیرونی باشد و عامل
زمینهای خاصی برای آن شناسایی یا مطرح نشده ،نمیتوان
درمان مشخصی برای آن گذاشت .خوشبختانه بثورات
پوستی در پیتریازیس روزهآ بهصورت خودمحدودشونده
هستند ،بنابراین عالئم بیماری پس از چند هفته و بهصورت
خودبهخود از بین خواهند رفت .به همین دلیل هم پزشک
بیمار مورد نظر ،درمان خاصی برای او تجویز نکرده است.
البته بد نیست بدانید اگر ضایعات ناشی از پیتریازیس روزهآ
با خارش همراه باشند ،ممکن است درمانهای موضعی
برای کاهش خارش تجویز شوند .اگر هم زمینه گلودرد
در بیماران وجود داشته باشد ،با توجه به شدت و ضعف
بیماری و شرححال بیمار ،ممکن است مصرف یک دوره
آنتیبیوتیک برای او ضروری باشد و این موضوع کامال
به نظر پزشک معالج بستگی دارد .با اینحال ،بهتر است
بدانید پیتریازیس روزهآ معموال در گروه بیماریهای بدون
درمان قرار میگیرد.
:آیا امکان سرایت این بیماری به سایر افراد
وجود دارد؟
نه ،این بیماری یک واکنش حساسیتزا در بدن فرد است و
تحت هیچ شرایطی احتمال انتقال آن از فردی به فرد دیگر
وجود ندارد .گاهی در برخی از خانوادهها ممکن است
ابتال به پیتریازیس روزهآ به دنبال یک عفونت باکتریایی

نگاه متخصص تغذیه

ویروسهای آنفلوانزا موثر باشند .از اینرو،
طبیعی است که برخی افراد بعد از تزریق
واکسن آنفلوانزا و بهدنبال ضعیفتر شدن
سیستم ایمنی بدنشان ،آماده ابتال به انواع
دیگری از ویروسهای آنفلوانزا شوند .با
اینحساب ،توصیه میشود به هیچ عنوان،
تمام افراد جامعه به سمت تزریق واکسن
آنفلوانزا گرایش نداشته باشند و فقط افرادی
با ایمنیهای ضعیفتر مانند کودکان،
سالمندان و بیماران مبتال به بیماریهای
مزمن و ضعیفکننده مثل سرطان یا دیابت،
این واکسن را دریافت کنند .افراد عادی
جامعه که سیستم ایمنی قوی و مناسبی
دارند ،میتوانند بهراحتی به مقابله با ویروس
آنفلوانزا بپردازند و نیاز و ضرورتی به دریافت
واکسن برای آنها وجود نخواهد داشت .یکی
دیگر از موارد مهم که باید بعد از تزریق
واکسن آنفلوانزا رعایت شود ،تقویت سیستم
ایمنی بدن با مصرف بیشتر خوراکیهای
حاوی ویتامین  Cمانند مرکبات ،کیوی،

انواع میوهها و سبزیهای تازه است .اگر
فردی بعد از تزریق این واکسن با عالئمی

مانند تب و لرز یا بدندرد شدید مواجه شد،
حتما باید به پزشک مراجعه کند.

حساسیت غذایی ،نوعی پاسخ
غیرطبیعی بدن به مصرف برخی
مواد غذایی است .درواقع ،افراد مبتال
به حساسیت غذایی بعد از خوردن
برخی ترکیبات غذایی باعث تحریک
سیستم ایمنی بدنشان میشوند
و این تحریک خودش را بهصورت
واکنشهایحساسیتزانشانمیدهد.
از مهمترین مواد غذایی که میتوانند
برای برخی افراد حساسیت ایجاد کنند،
میتوان ماهی ،میگو ،بادامزمینی ،انواع
مغزها مانند گردو ،تخممرغ ،شیر،
سویا ،گوجهفرنگی ،کیوی و گندم را
نام برد .افرادی که دچار حساسیت
غذایی میشوند ،ممکن است برخی
از تظاهرات پوستی مانند خارش شدید
پوست ،خارش گوش ،خارش دهان،
کهیرهای پوستی ،اگزما ،تورم لب ،تورم
صورت یا تورم زبان را تجربه کنند .از
عالئم گوارشی حساسیت غذایی هم
میتوان به مواردی مانند ایجاد حالت
تهوع یا استفراغ اشاره کرد.
بهتر است بدانید بهطور کلی عالئم
پوستی یا گوارشی ناشی از حساسیت
غذایی بالفاصله پس از خوردن ماده
غذایی حساسیتزا ایجاد میشود
و ممکن است تا  2ساعت بعد هم
ادامه داشته باشد .در موارد محدودی
ممکن است عالئم حساسیت غذایی
حدود  1تا  4ساعت بعد از فروکش
کردن عالئم اولیه دوباره خودشان را
نشان دهند .این شوک ثانویه ناشی از
حساسیت غذایی" ،واکنش دوفازی" یا
"ثانویه"نامیده میشود که البته چندان
هم شایع نیست.
حساسیتغذاییدرکودکانکهسیستم
ایمنی ضعیفتری دارند معموال بیشتر
ایجاد میشود اما ممکن است سیستم
ایمنی بزرگساالن نیز نسبت به یک ماده
خوراکی یا دارویی جدید واکنش نشان
دهد و عالئم حساسیتزا از خود بروز
بدهد .در موارد مشکوک به حساسیت
غذایی ،دو راهکار عمده وجود دارد؛
اول اینکه شما میتوانید بهراحتی
تست حساسیت بدهید و متوجه
شوید سیستم ایمنی بدنتان نسبت
به کدام یک از ترکیبات یا مواد غذایی
حساسیت دارد .سپس این مواد غذایی
را از رژیم غذایی حذف و با همگروههای
دیگر جایگزین کنید .دومین راهکار،
این است که اگر نمیدانید بدن خود
یا فرزندتان از بین مواد غذایی جدید
به کدام ماده حساسیت داده و بنا به
هر دلیلی شرایط تست دادن را هم
ندارید ،از ترکیب کردن مواد غذایی
برای وعدههای بعدی بپرهیزید و این
ترکیبات را یکبهیک استفاده کنید تا
متوجه شوید بدنتان نسبت به کدام
یک از آنها حساسیت دارد .سپس آن
ماده غذایی خاص را از برنامه غذایی
کنار بگذارید .بهتر است بدانید بهطور
کلی بهترین راه مبارزه با حساسیت به
غذا یا دارو ،حذف ماده حساسیتزاست.
کنار گذاشتن ترکیبی که باعث ایجاد
حساسیت در بدن میشود ،سادهترین
و اولین اقدام برای پیشگیری از
واکنشهای چندباره بدن نسبت به
آن ترکیب خواهد بود.
برخی از والدین که فرزندانشان مبتال
به حساسیت غذایی هستند ،مدام این
سوال را مطرح میکنند که آیا میتوان
با داروی خاصی کامال بر حساسیت
غذایی آنها غلبه کرد؟ پاسخ این است
که دارو یا درمان معجزهگری برای
رفع کامل حساسیت وجود ندارد زیرا
این بیماری واکنش مربوط به سیستم
ایمنی است که نمیتوان کامال و قطعا
آنرادرمانکرداماخوشبختانهبسیاری
از کودکان بهمرور زمان با افزایش سن
و تغییراتی که در سیستم ایمنی بدنشان
ایجاد میشود ،حساسیت غذایی خود
نسبت به برخی مواد غذایی را از دست
میدهند و میتوانند با افزایش سن
برخی از مواد غذایی خاص که در
کودکی به آنها حساسیت داشتند را
مصرف کنند .در برخی از منابع هم
آمده که مصرف پروبیوتیکها میتواند
تا حدی باعث تخفیف عالئم حساسیت
در افراد مبتال به حساسیت غذایی
شود.

زیبایی 31

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

التهاب چشم و مشکالت مغزی عوارض خطرناک پیرسینگهای کنار چشم هستند

با پیرسینگ خطر را به جان نخرید
پیرسینگ واژهای التین
سمیه ذکایی به معنای سوراخ کردن
از سالیان بسیار دور
عملیبسیارمرسومبوده
استوقدمتی 7هزارسالهدارد.نقطهشروع
این جراحی زیبایی سرپایی آمریکاست اما
برخی نوشتهها نقطه شروع آن را رومیان
میدانند.گاهیاینعملبهعنوانیکعمل
زیبایی و گاهی تحت تاثیر فرهنگهای
مختلف میان ملل گوناگون با هدفهای
مختلفی انجام میگرفته است ،مثل سوراخ
کردن گوش بردهها برای شناسایی آنها یا
استفاده از پیرسینگ در طبقه اشراف برای
نشاندادنتمایزآنهابامردمعادیامااینکار
عوارض پوستی متعددی دارد که میتواند
مشکالتفراوانیبرایفردایجادکند.دکتر
امیرهوشنگ احسانی ،متخصص پوست و
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران به سواالت ما در مورد پیرسینگ و
انواع آن ،عوارض و اختالالت احتمالی
پیرسینگ پاسخ میدهد.
:آقای دکتر! پیرسینگ بیشتر در
کدام کشورها شایعتر است؟
متاسفانه  ،پیرسینگ در نقاط مختلف بدن
در تمام کشورها انجام میشود و بسیاری
از جوانان به دنبال پیروی از مد و زیبایی
و بدون آگاهی از عوارض خطرناک و
گاهی غیرقابلبرگشت آن با مراجعه به
مراکز غیربهداشتی و حتی آرایشگاهها
دنبال آن هستند.
:پیرسینگ مــعمــوال در کدام
قسمتهای بدن استفاده میشود؟
اولین جایی که پیرسینگ مورد استفاده قرار
گرفته ،الله گوش است ،به طوری که از
حلقه فلزی یا شکلهای دیگر فلزات برای
الله گوش استفاده میشود .ناف ،لب ،پا
و حتی ناحیه تناسلی از دیگر قسمتهای
بدن هستند که پیرسینگ در آنها استفاده
میشود .از بین همه اینها پیرسینگ نرمه
گوش ،نسبتا کمعارضهتر از سایر انواع
پیرسینگ است.
:پیرسینگهای نواحی مختلف
چه عوارضی دارند؟
در انجام پیرسینگ دو مشکل اصلی وجود

افرادی که سابقه
قبلی حساسیت
به نیکل دارند
ممکن است به
دنبال استفاده
از پیرسینگ
دچار واکنشهای
حساسیتزای
خیلی شدید
شوند .درمان این
واکنشها ممکن
است مدتها طول
بکشد و حتی تا
بعد از خارج کردن
پیرسینگ ادامه
داشته باشد

دارد؛ مشکل اول به دلیل ایجاد زخم و
خونریزی است .هر جا که خون وجود داشته
باشد ،احتمال انتقال عفونتهای پوستی از
جملهویروسزگیلوعفونتهایباکتریایی
پوست مانند عامل زردزخم وجود دارد .در
بسیاری از موارد بعد از عمل پیرسینگ شاهد
عفونتزردزخموانتقالانواعقارچهاهستیم
ولی احتمال انتقال عفونتهای ویروسی
مهمی مانند هپاتیت و اچآیوی که اهمیت
بسیاری دارد نیز در این روش بسیار باالست.
عارضه مهم دیگر پس از پیرسینگها ،اگزما
یا حساسیتهای آلرژیک است که بیشتر
هنگام استفاده از فلزات بهویژه کروم ،کبالت
و نیکل به صورت قرمزی و خارش در
پوست به وجود میآیند.
:چه کـسانی بیشتر در معرض
این عوارض قرار دارند؟
افرادی که سابقه قبلی حساسیت به نیکل
دارند ممکن است به دنبال استفاده از
پیرسینگ دچار واکنشهای حساسیتزای
خیلی شدید شوند .درمان این واکنشها
ممکن است مدتها طول بکشد و حتی
تا بعد از خارج کردن پیرسینگ ادامه داشته
باشد بنابراین توصیه میشود افرادی که

پیرسینگ ،از گذشته تاکنون
شروع پدیده پیرسینگ
بهدوراننوسنگی؛یعنی
ترجمه :عفت
حدودا به  10هزار سال
عباسیان
قبل برمیگردد .میان
اقوام قبیله سوری در
آفریقا ،مرسوم بود که لوحهایی از جنس
خاکرس به نرمه گوش آویزان میکردند
و البته زنان این قبیله ،لوحها را به لب
زیرین خود میانداختند .لبان دخترانشان
را از  10سالگی سوراخ میکردند و قبل
از ایجاد این سوراخ ،دندانهای پیشین آنها
را میکشیدند و یک سنجاق چوبی به
عنوان نوعی زینت ،جایگزین آنها میشد.
هر سال این سوراخ به واسطه لوحهایی
که از آن آویزان بود ،بزرگ و بزرگتر
میشدودرنهایتهرچهاینسوراخبزرگتر
بود ،قیمت و ارزش مادی زن برای ازدواج
باالتر میرفت .اندازه این لوحهای ُرسی
گاهی به اندازه یک سینی بود!

انواعپیرسینگ

پیرسینگ ،جنبشی مدرن اما
بدویگرا

جامعهشناسان معتقدند در عصر حاضر
به مدد وب و دنیای مجازی ،پیرسینگ
متحول و به جنبشی تبدیل شده که بهرغم
نوگراییهایی که دارد ،کماکان رنگ و بوی
گذشته در آن دیده میشود .اجتماع کنونی،
به لطف صنعت و مدرنیته دچار نوعی
خوابرفتگی و بیحسی روانی شده ،به
طوری که این حالت به اشکال گوناگون
در هر جامعهای دیده میشود .در این میان
پیرسینگیاهرتغییرشکلفیزیکیدیگری،
حکم راهی است برای خروج و نجات از
این حالت رخوت و خمودی .پیرسینگ
و تغییرات فیزیکی و جسمی مثل تاتو و
نقاشی روی بدن ،این حس را در فرد القا
میکند که مالک جسمش است و اگر در
جامعه به هر علتی دچار سرخوردگیهایی
شده و کاری از پیش نبرده ،حداقل مالک
جسمش است پس هر کاری بخواهد
میتواند با آن انجام دهد.

پیرسینگ ،مد و تجددگرایی

پیرسینگ پدیدهای است که امروزه میان
جوانان ،نوجوانان و بهویژه دختران ،رواج
چشمگیری دارد .البته پیرسینگ پدیده
جدیدی نیست و همانطور که گفته شد در
زمانهای دور و میان قبایل مختلف استفاده
میشد .به عنوان مثال هندوها جواهرات
تزئینی به خود آویزان میکردند و هر نوع
جواهرینمادونشانهطبقهاجتماعیخاصی
بود .در آفریقا نوعی ماهی سنگی به لب
پایین آویزان میشد و ...اما در خصوص
پیرسینگ گوش ،نکته جالب این است که
سوراخ نرمه گوش بیانگر ثروت و شوکت
فرد بود ،به طوری که هر قدر این سوراخ
بزرگتربود،آنفردبهطبقهاجتماعیباالتری
تعلقداشت.پیرسینگبینیدرقرنشانزدهم
میالدی ،در آسیای میانه و از کشور هند
آغازشد .این شکل از پیرسینگ میان بانوان
هندی رواج داشت و بیانگر طبقه اجتماعی
هر زن بود .شکوفایی پدیده پیرسینگ در
مغرب زمین به سالهای دهه  80میالدی
برمیگردد.

نگاهی روانشناسانه به پدیده
پیرسینگ

پیرسینگ که با ایجاد جراحتی در سطح
پوست همراه است ،بیانگر مسائلی است
که هر یک به دلیلی در زندگی جوانان
یا نوجوانان سرکوب شدهاند .به عنوان
مثال سنین  13یا  14سالگی که دوران
بلوغ نوجوان محسوب میشوند ،دورهای
است که فرد از لحاظ فیزیکی و روانی
دچار تغییرات عمیقی میشود .بدون شک
پذیرش این تغییرات برای نوجوان بسیار
سخت و دشوار خواهد بود چون الزمه
کنارآمدن با این تغییرات ،خداحافظی با
دوران کودکی است .شروع غرایز جنسی
نیزدرهمیندوراناست.باشروعاینغرایز
نوجوان به مرور از والدین دور میشود و
میکوشد عشق دیگری را تجربه کند .این
غرایز گاهی آنقدر قوی و محرک هستند

که نوجوان را وادار میکنند برای رسیدن
به استقالل ،آشیانه خود را هم جسمی
و هم روانی ترک کند .در این برهه از
زندگی ،گاهی اوقات نوجوان احساس
میکند خانواده از درک وی و اعتماد
به او عاجزند .در این شرایط نوجوان
ناگهان به پیرسینگ رومیآورد چون این
پدیده را به عنوان راه نجاتی برای خود
تلقی میکند .درحقیقت پیرسینگ بهترین
راه برای جلب توجه و ابراز حرفهای
ناگفته نوجوانی است .در نظر بسیاری از
نوجوانان ،پیرسینگ یک ژست نمادین
است و درواقع به نوجوان این امکان را
میدهد تا از دنیای کودکی خارج شود و
در عین حال با یک فرد بالغ و بزرگسال
تفاوتهایی داشته باشد .به عبارت دیگر،
بسیاریازنوجوانانبرایاثباتهویتخود
دنبال پیرسینگ یا نقاشی روی بدن هستند.

موضع والدین در برابر پیرسینگ

نتایج تحقیقات نشان دادهاند والدین دید
خوب و مثبتی نسبت به پیرسینگ جوانان
ندارند .آنها معتقدند پیرسینگ ،فرزندشان
را در معرض بیماریها و عفونتهای
پوستی و نیز نقصهای غضروفی قرار
میدهد.

موضع جامعهشناسان در برابر
پیرسینگ

جامعهشناسانبرخالفعامهمردم،پیرسینگ
را روشی افسارگسیخته برای تزئین یا به
نمایش گذاشتن قسمتهای مختلف بدن
نمیدانند .آنها معتقدند یک نوجوان برای
بازسازی شخصیت و هویت خود به این
قبیل رفتارها رو میآورد.

موضع علم پزشکی در برابر
پیرسینگ

علمپزشکیرفتارهاییمانندپیرسینگوتاتو
یاهماننقاشیرویبدنرارفتارهاییپرخطر
میداندچراکهخطرابتالبهبیماریهایعفونی
را باال میبرند .پیرسینگ هر قدر هم که نقطه
کوچکی از بدن را درگیر کند ،ممکن است
به انتقال ویروس هپاتیت( نوع  Bیا  )Cو
حتیویروسایدزمنتهیشود.بههمیندلیل
سوزنها،پنسهاوتماموسایلموردنیازباید
یکبار مصرف باشند و در پاکتهای دربسته
نگهداری شوند .محلی که پیرسینگ انجام
میشود باید کامال تمیز باشد ،فردی که این
عمل را انجام میدهد باید حتما دستکش
بپوشد و پیش از کار موضع موردنظر را
کامال ضدعفونی کند.

یک فیلمبردار استرالیایی که برای ساخت مستندی به کشور اتیوپی سفر کرده بود توانست نام
یکی از زنان قبیله سوری در اتیوپی را به عنوان فردی با بلندترین لب دنیا در کتاب گینس ثبت
کند .طول لب این زن  59/5سانتیمتر و قطر آن  19/5سانتیمتر است .این کار میان مردمان این
قبیله به عنوان نمادی از زیبایی محسوب میشود .وقتی دختران به سن بلوغ میرسند در مراسمی
عجیب دو دندان زیرین خود را میکشند سپس سوراخ کوچکی در لب زیرین ایجاد میکنند و
یک صفحه سفالی داخل آن قرار میدهند که آن به طور پیوسته افزایش مییابد و باعث کشیده
شدن لب میشود .هرچه لب بشقابی بزرگتر باشد ،پدر دختر هنگام ازدواج دخترش ،گاو
بیشتری میتواند به عنوان جهیزیه طلب کند.

برخی عوارض پیرسینگ ناحیه
ژنیتال به علت حساسیت باالی آن
جبرانناپذیر است
سالیان سال است پیرسینگ گوش به عنوان یک جراحی
زیبایی سرپایی متعارف شناخته شـــــده ولی اخیرا شاهد
پیرسینگ نواحی مختلف بدن هستیم که برخی از آنها بسیار
عجیب و تصور آنها بسیار دردناک است .هدف از پیرسینگ
آویزان کردن زیورآالت زیبای گوناگون برای زیبایی بخشیدن
به یک ناحیه خاص است .گروهی از افراد به انجام این
جراحی زیبایی واکنشهای منفی نشان میدهند اما گروه
دیگری که تعداد زیادی را شامل میشوند و روزبهروز بر
تعداد آنها افزوده میشود ،خواهان این جراحی هستند که
اغلب در مدت بسیار کوتاهی انجام میگیرد.
یکی از پیرسینگهای غیرمتعارف که روزبهروز طرفداران
زیادی را به خود جذب میکند ،پیرسینگ ناحیه تناسلی
است که برخی پزشکان یا افرادی که دوره کوتاهی در این
زمینه دیدهاند انجام میدهند .پیرسینگ ناحیه ژنیتال مانند
پیرسینگ نواحی دیگر با هدف افزایش زیبایی این ناحیه
انجام میگیرد .عالوه بر اینها افزایش تحریک جنسی یکی
دیگر از انگیزههای انجام این عمل است.
اگر این عمل به درستی انجام نشود میتواند با توجه به
اینکه کدام ناحیه ژنیتال سوراخ شده باشد عوارض مختلفی
داشته باشد .برخی از این عوارض به علت حساسیت باالی
ناحیه ژنیتال ممکن است جبرانناپذیر باشد .از عوارض
پیرسینگ ناحیه تناسلی در زنان میتوان به عفونت مجاری
ادراری ،آسیب به کلیتوریس ،خونریزی شدید ،کاهش میل
جنسی و ...اشاره کرد ،بهخصوص پیرسینگ کلیتوریس به
علت حساسیت باالی این ناحیه نیاز به متخصص و آشنایی
فرد به ساختار این قسمت دارد زیرا هرگونه آسیب به این
ناحیه ممکن است غیرقابلجبران باشد.
انجام این جراحی در محیطی کامال بهداشتی و استفاده از
وسایل استریل نکته حائز اهمیتی در پیشگیری از ایجاد
عفونت است .مراکز معتبر معموال خدمات بهداشتی کاملی
ارائه میدهند .حتما باید به این نکته توجه کرد که اگر این
جراحی با سوزن استریل و تحت شرایط کامال بهداشتی
انجام نشود ،امکان عفونی شدن جایی که سوراخ شده
بسیار باال میرود ،بهخصوص در ناحیه ژنیتال که بسیار
حساس است و هرگونه جراحی در این ناحیه حتی جراحی
پیرسینگ مستلزم آشنایی فرد به ساختار دستگاه تناسلی زنان
و همچنین ابزارهای کامال استریل است .استفاده نکردن از
وسایل استریل و بیتوجهی و کماهمیت دانستن این نکات
ممکن است باعث ورود ویروسهایی کشنده به بدن فرد
شود .مخصوصا اگر از سوزنی استفاده شود که قبل از آن
برای فرد دیگری استفاده شده باشد.
یکی از روشهای سوراخ کردن نواحی مختلف بدن استفاده
از تفنگهای صنعتی پیرسینگ است .این تفنگها به راحتی
نقطه دلخواه را سوراخ میکنند و باعث آسیب رساندن به
بافت مورد نظر میشوند .به همین دلیل تحت هیچ شرایطی
نباید از این تفنگها استفاده کرد.
اصوال توصیه میشود افراد قبل از انجام این جراحی واکسن
کزاز تزریق کنند .هرچند اشخاصی که تا چند سال گذشته
( 10سال و بیشتر) واکسن کزاز دریافت نکردهاند ،باید
این واکسن را تزریق کنند .بسیاری از مراکز غیردرمانی که
پیرسینگ توسط فردی غیرمتخصص انجام میشود به این
نکته توجه نمیکنند.
نکته مهم دیگری که در انتخاب جواهر مورد نظر باید
به آن توجه کرد ابعاد آن است؛ یعنی عالوه بر توجه به
کیفیت باید به ابعاد شیء تزئینی هم توجه کرد زیرا ممکن
است استفاده از یک جواهر ریز ،باعث ورود آن به نواحی
داخلی بدن شود.
به علت سوراخ شدن قسمتی از بدن ،فرد دچار خونریزی
کمی میشود .به همین دلیل افرادی که دارای مشکالت
خونی مانند مشکل در انعقاد خون هستند ،حتما باید قبل
از انجام این عمل این موضوع را بیان کنند .همچنین در
بیماران دیابتی ضروری است که این موضوع قبل از انجام
هر گونه اقدامی مطرح شود.
گاهی فرد پس از انجام پیرسینگ هنگام رابطه زناشویی
دچار درد و در برخی موارد خونریزی میشود.
حتما قبل از انجام پیرسینگ به این نکته توجه کنید که
آیا شما جزو آن گروه از افرادی هستید که هنگام زخم و
ترمیم آن خیلی زود گوشت اضافه میآورید؟ اگر پاسخ
مثبت است ،بهتر است کمی تأمل کرده و با فرد متخصص
مشورت کنید.
انجام پیرسینگ ناحیه ژنیتال در خانمهای باردار اصال توصیه
نمیشود .این خانمها باید بدانند هرگونه انجام جراحیهای
غیرضروری روی نواحی مختلف بدن بهویژه ناحیه ژنیتال
ممکن است باعث آسیب به جنین آنها شود.
پس از انجام پیرسینگ باید تا مدتی که زخم بهبود مییابد،
از محل آن محافظت کرد تا دچار عفونت یا هر مشکل
دیگری نشود .اگر قسمت مورد نظر دچار قرمزی طوالنی
همراه با تورم و درد شد ،بهتر است با متخصص مشورت
کنید و موضوع را با او در میان بگذارید .خروج مایع
زردرنگ هم نیازمند مراجعه به پزشک است.
پس از دیدن هر مورد غیرطبیعی سعی بر خارج کردن
جواهر استفادهشده برای پیرسینگ خود نکنید تا فردی که
آن را کار گذاشته پس از معاینه شما این کار را انجام دهد.
بانوانی که قصد دارند پیرسینگ ناحیه ژنیتال انجام دهند
باید همه جوانب بهداشتی و زیبایی این موضوع را قبل از
هرگونه اقدامی بسنجند.
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پیرسینگبینی:درکشورهایهندوپاکستان،
قرنهاستکهپیرسینگبینیانجاممیشود.
در مصر باستان ،مردانی که طبقه اجتماعی
باالیی داشتند ،معموال گوشوارههایی از
جنس طال میانداختند .درواقع عمل
سوراخکردن گوش یا بینی فقط به فراعنه
و افراد خانواده سلطنتی اختصاص داشت.
پیرسینگ زبان :این شکل از پیرسینگ میان
تمدنهای آزتک (یکی از قدیمیترین ملل
مکزیک) و مایا رواج داشت و البته مختص
طبقات باالی اجتماع بود .افرادی که مزین
بهاینپیرسینگبودند،بهگماندیگران،این
قابلیت و توانایی را داشتند که با خدایان
رابطهبرقرارکنند.پیرسینگزبان،میانقبایل
بومی آمریکای میانه و نیز شمال آمریکا،
نماد پیمان و ارتباط با خدایان بود اما امروزه
آویزان کردن پیرسینگ به زبان ،حاوی یک
مفهوم و پیام جنسی است چون به نوعی

بیانگرشهوتپرستیولذتجسمانیاست.
پیرسینگ لب :میان قبایل آفریقایی بسیار
مرسوم بود .پیرسینگ در این ناحیه از بدن
برای آنها نشانه اطاعت و پیروی از خدایان
بود و دقیقا به همین دلیل در استفاده از
آن افراط میکردند .آنها به لب پایینی و
باالیی و حتی گوشههای لبانشان ،شیئی
آویزانمیکردندچونهرکسکهپیرسینگ
بیشتری داشت ،نشانه این بود که به خدایان
نزدیکتر است!
پیرسینگ ناف :میان زنان متداولتر و
نشاندهنده شهوتپرستی و زیبایی جنس
مونث است.
پیرسینگ ناحیه تناسلی :رومیان باستان با
انجام این نوع پیرسینگ روی زنان برده،
از شکلگیری رابطه جنسی میان بردگان
جلوگیریمیکردند.

پوستشان به بدلیجات بهخصوص کروم
و نیکل واکنش نشان میدهد برای انجام
پیرسینگ فقط از طال استفاده کنند چراکه
احتمال حساسیت به طال در دنیا بسیار
کم است.
:چـــگونـه میتوان به احتمال
حساسیت در افراد عالقهمند به پیرسینگ
پی برد؟
با یک پرسش میتوان فهمید فردی که
برای انجام پیرسینگ مراجعه کرده ،سابقه
حساسیت به فلز دارد یا نه ولی افرادی که
سابقهای از حساسیت ندارند ممکن است
برای اولین بار با واکنش حساسیتزا یا
اگزمایی مواجه شوند .در موارد بسیاری
شاهد بودهایم که فردی بعد از استفاده از
پیرسینگ ناف ،دچار التهاب ،قرمزی و
خارش پوست اطراف ناف شده و حتی
با خارج کردن پیرسینگ ،این عوارض ماهها
و حتی سالها ادامه داشته بنابراین احتمال
تشخیص قطعی حساسیت وجود ندارد.
:پیرسینگ کــــدام قسمتها
میتواند عوارض بیشتری داشته باشد؟
به طور کلی ناف منطقهای است که به ندرت
تمیز میشود و از آنجا که حفرهمانند است،

احتمال بروز عفونت با سوراخ کردن آن
افزایش مییابد .از طرفی ،پیرسینگ ناف
طی دوره بارداری یا جراحی میتواند منبع
مهمی برای عفونت باشد .به همین دلیل
توصیه میشود خانمها در دوره بارداری از
انجام پیرسینگ ناف بپرهیزند و پیرسینگ
ناف را خارج کنند چرا که احتمال آسیب
پوستی و پارگی آن با بزرگ شدن شکم
وجود دارد .پیرسینگ ناحیه تناسلی نیز به
دلیلشرایطخاصورطوبتزیاداینمنطقه،
میتواند به عفونتهای پوستی طوالنی و
دردسرساز منجر شود.
:خطرناکتـــرین پیرسینگها
کدام موارد هستند؟
متاسفانه امروزه شاهد انجام پیرسینگ در
گوشه پلک هستیم که میتواند عوارض
خطرناکی داشته باشد .اگزماهای دور
چشم از جمله این عوارض هستند که
درمان بسیار سختی دارند و حتی گاهی
سالها طول میکشند و عالوه بر مصرف
داروهای کورتونی ،تزریقات مختلف و
مصرف داروهای کاهنده سیستم ایمنی،
شاهد عود چندباره اگزما هستیم بنابراین
توصیه میشود افراد از این نوع پیرسینگ

استفاده نکنند و اگر به هر دلیل خواهان
انجام پیرسینگ گوشه چشم هستند ،این
کار نباید طوالنیمدت باشد چراکه هر
چه تماس بیشتر باشد ،خطر واکنشهای
حساسیتزا نیز افزایش مییابد .افرادی هم
که سابقه اگزمای پوستی دارند ،به هیچ وجه
نباید از این نوع پیرسینگها استفاده کنند
چون در گردابی میافتند که خروج از آن
بسیار سخت خواهد بود .پیرسینگهای
کنار چشم ،خطرناکترین کاری است که
به دلیل خطر عفونتها و نیز ارتباط نزدیک
با مغز میتواند منجر به التهاب چشم و
مشکالت مغزی شود.
:چه افرادی صــالحیت انجام
پیرسینگ را دارند؟
دانستن آناتومی بدن برای انجام عمل
پیرسینگ ضروری است بنابراین هر کسی
صالحیت انجام این کار را ندارد و نباید برای
انجام این مورد مهم به آرایشگاهها مراجعه
کرد چرا که گاهی انجام پیرسینگ توسط
افراد بدون صالحیت میتواند عوارض
بازگشتناپذیری به جا بگذارد .بهترین
افراد برای انجام این کار پزشکانی هستند
که در مراکز زیبایی فعالیت میکنند.
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 ،PTSDاختاللی که مخل
زندگی است

اختالل استرس پس از سانحه ( )PTSDیکی از مسائل شایعی است
که در درمان اختالالت روانپزشکی با آن مواجه میشویم .فرد مبتال به
ایناختاللممکناستیکبزرگسالباشدکهبهسختیازیکتصادف
جدی خودرو جان سالم به در برده یا کودکی که مورد سوءاستفاده قرار
گرفته است .عواقب این اختالل میتواند طوالنیمدت باشد .متاسفانه،
مانند بسیاری از مسائل دیگر در زمینه سالمت روان ،هنوز انگ همراه
با این بیماریها باعث میشود برخی بیماران برای درمان اقدام نکنند
اما باورهای غلطی درباره این اختالل وجود دارد که باید اصالح شود.
 .1فقط جانبازان جنگی در معرض این بیماری هستند .اینگونه نیست،
بالیای طبیعی ،تصادفات ،از دست دادن یکی از عزیزان و تجربههای
نزدیک به مرگ ،فقط تعدادی از حوادثی هستند که میتوانند منجر
به این اختالل شوند.
 .2تمام افرادی که در معرض یک رویداد آسیبزا قرار میگیرند دچار
اختالل پس از آسیب میشوند .اینگونه نیست ،مردم به تجربههای
آسیبزا پاسخهای متفاوت میدهند .بعضی افراد پس از یک حادثه
آسیبزا دچار اضطراب و ناراحتی کوتاهمدت میشوند .برخی دیگر
ممکن است حتی رشد پس از آسیب را تجربه و معنی و هدف
جدیدی در زندگی پیدا کنند .فرانکل این حقیقت را در ناامیدی
حاکم بر اردوگاه مرگ آلمان نازی کشف کرد .بسیاری از بازماندگان
حوادث آسیبزا این حقیقت را در مسیرهای طوالنی برای بهبود
کشف میکنند و دنبال پیدا کردن معنی جدید در زندگی خود هستند.
بسیاری از بازماندگان احساس میکنند حادثه نعمت است زیرا باعث
شده در مسیر جدیدی از زندگی قرار گیرند که در غیر این صورت
نمیتوانستند آن را تجربه کنند.
 .3افراد دچار اختالل پس از آسیب ضعیف هستند .اینطور نیست،
این بیماری هیچ ارتباطی با قدرت ذهنی افراد ندارد .عوامل خطری
وجود دارد که برخی افراد را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد
اما بسیاری از این عوامل در کنترل افراد نیستند .کسی که طی یک
رویداد آسیبزا احساس بیپناهی میکند  -مثل فردی که گروگان
گرفته شده  -نسبت به کسی که توانسته خود را از سانحه آتشسوزی
نجات دهد ،در معرض خطر بیشتری است .اوضاع فردی که پس از
یک حادثه آسیبزا از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نباشد هم
همینطور است.
.۴ابتال به اختالل پس از آسیب مهم نیست .اینطور نیست ،افراد مبتال
بیش از حد دراماتیک و صرفا دنبال توجه نیستند .عالئم آنها میتواند
واقعا ناتوانکننده باشد .آنها اغلب بیکاری و طالق را تجربه میکنند
و بیشتر در معرض خطر افسردگی و خودکشی هستند .بسیاری از
افراد دچار این اختالل با مواد مخدر و الکل خوددرمانی میکنند که
آنها را در معرض خطر جدی ابتال به سوءمصرف مواد قرار میدهد.
 .5هیچ روش درمانی برای اختالل پس از آسیب وجود ندارد .اینطور
نیست ،داروها میتوانند عالئم این اختالل را کاهش دهند .معموال
داروهای ضدافسردگی ،ضداضطراب و گاهی خوابآور تجویز
میشوند .آموزش مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت عالئم این
اختالل نیز بسیار کمککننده خواهد بود .مواجههدرمانی نیز ممکن
است برای کمک به افراد برای مواجه شدن با آسیب خود در یک
محیط امن استفاده شود.
 .6اختالل پس از آسیب یک مساله شخصی است .اینگونه نیست،
این اختالل میتواند آثار منفی جدی بر توانایی فرد در انجام امور کاری
داشته باشد و کارکنان دچار این اختالل ممکن است با کاهش کارایی،
افزایش غیبت از کار و مشکل در سر کار ماندن و ...مواجه شوند.
بنابراین آموزشهای درمانی و گفتوگوهای باز در مورد مسائل
بهداشت روانی مانند اختالل پس از آسیب میتواند به افراد کمک
کند تا اهمیت این موضوع را تشخیص دهند .ارتباطات بهبودیافته نیز
میتواند باعث کاهش انگ و تشویق افراد دچار این اختالل برای
رفتن به دنبال درمان شود.

معرفیکتاب

هدیه

حتما شما هم این جملهها را زیاد دیده و شنیدهاید« :در لحظه حال
زندگی کن .گذشته را فراموش کن .به آینده زیاد نیندیش ».اما واقعا
چگونه میتوان این جملهها را به طور درست عملی کرد و اصال
چرا باید چنین توصیههایی را جدی بگیریم؟ دکتر اسپنسر جانسون
در ارائه راهحلهای ساده و کاربردی برای موضوعات پیچیده در
زندگی خانوادگی ،شغلی ،ارتباطات و ...مشهور است.
در کتاب «هدیه» ،دکتر جانسون یکی دیگر از راهکارهای موفقیت
را به سادگی و با کمک داستانی ملموس به ما میآموزد .داستان مرد
جوانی که برای بهتر شدن و کسب موفقیتهای بیشتر در زندگی و
شغلش دنبال راهحل است و در این مسیر مردی دانا هدیهای معنوی
و گرانبها به او میبخشد .این هدیه «زمان حال» است .زندگی در زمان
حال؛ یعنی دوری از حواسپرتی و توجه به آنچه اکنون مهم است ،نه
آنچه که در ذهنمان میگذرد؛ یعنی قدردان آنچه در وضعیت موجود
درست است ،باشیم و از آن به عنوان عاملی برای پیشرفت استفاده
کنیم .مادامی که تمامی توجه و تمرکزمان به کاری باشد که در لحظه
حال انجام میدهیم ،گیج و سرگردان نمیشویم و فقط به آنچه در آن
لحظه در حال روی دادن است ،توجه میکنیم و لذت میبریم .دیگر
نه افسوس گذشته را میخوریم و نه نگرانی و دلواپسی برای آینده
داریم .در این کتاب میآموزیم که زمان حال شامل  3عنصر است:
 .1زندگی در زمان حال :تمرکز بر آنچه همین حاال وجود دارد و
دوری از حواسپرتی و پریشانخاطری
 .2آموختن از گذشته :گذشته را نمیتوان تغییر داد اما میتوان از
اتفاقات گذشته درس گرفت تا در لحظه حال
لذت بیشتری برد.
.3برنامهریزیبرایآینده:برنامهریزیواقعبینانه
برای آنچه در آینده طالب آن هستیم و عملی
کردن آن در زمان حال
این کتاب نوشته اسپنسر جانسون و ترجمه
عطیه رفیعی است که در  94صفحه و توسط
انتشارات لیوسا به چاپ رسیده است.

دلجوییشهردارکرمانازکودکگلفروش

کالم نو
بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعي کودکان

آزار کودکان کار ،درنوردیدن مرزهای وحشیگری است
دستبند زدن به کودکان کار در جایی ،اقدام
غیرقابلباور خوراندن اجباری و توأم با تحقیر
ُگل به دو کودک کار در مکانی دیگر و صدها کار
غیرانسانی و وحشیانه احتمالی دیگر که بهدلیل
اتفاق افتادن در شبکههای زیرزمینی و مخفی کار
کودکان  -مثل گاراژها و گودهای زبالهگردی -یا
کوچهپسکوچههایی که به علت اینکه دوربینی برای
ثبت فاجعه وجود ندارد ،از آن مطلع نمیشویم ،در
حال تغییر از حالت خاص به رویه معمول است.
یک فرد با چه حاشیه امنیتی و چگونه بدون ترس
این اقدامات ضدانسانی را آن هم در حق کودکان
انجام میدهد؟ علت این تهدید و خشونتها
چیست؟

چه آیندهای در انتظار کودکانی است که در معرض
چنین خشونتهایی قرار میگیرند؟
مسووالن و آحاد جامعه در برابر این رفتارها و
اعمال غیرانسانی نسبت به کودکان مسوولند و
باید کاری بکنند.
نهادهای قضایی و انتظامی میتوانند با پیگیری
موضوع ،دستگیری متهمان و مجازات مجرمان ،راه
تکرار بر آزار کودکان را ببندند و برای هیچ کس
احساس و توهم داشتن حاشیه امن برای انجام
اقدامهای غیرانسانی خصوصا در برابر کودکان
باقی نگذارند.
طبق اصل  ۶۶قانون دادرسی کیفری ،سازمانهای
مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از

اطفال و نوجوانان و ...است ،میتوانند نسبت
به جرایم ارتکابی در زمینههایی که ذکر کردیم
اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی ،برای
اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی
اعتراض کنند».
این یادداشت تمام سازمانهای مردمنهاد مرتبط
با حقوق کودکان را به نیت انجام اقدامی موثر و
عملی در این خصوص به اعالم جرم نسبت به
این اتفاقات مجرمانه و ازبینبرنده کرامت انسانی
دعوت میکند تا با پیگیری ،باعث به دام افتادن
و مجازات عامالن بدخوی آن شوند و از وقوع
چنین رخدادهای خطرناکی که در ذهنیت روانی
سالم انسانی نمیگنجد ،جلوگیری کنند.

زندگی مثبت
کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوجدرمانگر

زنانی که «زنده»اند...
زنان در جامعه نقشهای بسیار مهم و تاثیرگذاری
دارند بنابراین پویایی و نوع زیستن آنها بسیار مهم و
قابلتوجه است .همان طور که در کشورهای پیشرفته
برای پیشرفت و سوددهی بیشتر بر کارمندان تمرکز
میشود ،در ایران هم باید زنان و مادران را بسیار
جدی گرفت زیرا یک زن ،هم همسر ،هم مادر و
هم شاغل است بنابراین بر همه اعضای جامعه
تاثیر میگذارد .عالوه بر این ،وظیفه بسیار مهم
تربیت را هم برعهده دارد پس توجه به روان زنان
بسیار حیاتی است .مهم است که به این بپردازیم
زن «زنده» به چه معناست« .زن زنده» پر از شور
زندگی است .در واقع ،او به معنای واقعی زندگی
میکند اما «زن زنده» چه ویژگیهایی دارد؟

_ این زنان خالق هستند و سعی میکنند در هر
شرایطی خالقیت خود را نشان دهند ،مثال به بهانههای
مختلف فضایی ایجاد میکنند تا احساس آرامش
و شادمانی کنند.
_ برای تعطیالت و مسافرتهایشان برنامه دارند.
حتی با هزینههای کم خانواده را دور هم جمع و
شور زندگی را بیشتر میکنند .آنها برای برگزاری
این مهمانیها هزینههای میلیونی الزم ندارند ،با
هزینههای معقول مهمانی میگیرند و خانواده را
دور هم جمع میکنند.
_ زنان زنده فعال هستند ،کار میکنند و دوستان
خوبی در اطراف خود دارند .در محیط کاری هم با
اشتیاق همکارانشان را دور خود جمع میکنند ،ایده

میدهند و از هر شرایطی برای تغییر استفاده میکنند.
_ حتی پس از گذشت سالها ،رابطه با همسرشان
را احیا میکنند و از هر فرصتی برای بهبود رابطه
بهره میبرند .از نظر آنها ،تغییر دکوراسیون ،ایجاد
برنامههای مختلف و ...میتواند با هزینههای مختصر
هم انجام گیرد.
 آنها پرشور ،پرهیجان ،خالق ،فرصتشناس وموفق هستند.
زنی که بدون مردان بتواند پویا و پیشرو باشد ،حتما
زن زندهای است .او به رابطه طبیعی و سالم نیاز دارد،
نه نیازی از سر وابستگی .این زنان برای همسرانشان
هم پویایی و آرامش ایجاد میکنند .یادمان باشد تا
چه حد به چنین همسران و مادرانی نیاز داریم.

مادرانه

قسمت پنجم :باز هم مشکالت مدرسه
غزال مدرسه میرفت و مشکالت جدیدی به
مشکالتمان اضافه شده بود .وقتی نوشتن شروع
شد ،در خانه با او صداکشی میکردم و همچنان موقع
نوشتن تکالیفش دستم را روی دستش میگذاشتم
تا بنویسد ولی در کالس نمیتوانست بنویسد.
روزبهروز لغات اضافه و کار سختتر میشد.
همان روزهای اول سال بود که وقتی دنبال غزال
رفته بودم ،یکی از همکالسیهایش به من گفت:
«خانم! دخترت تو کالسی هیچی نمیدونه .هر
چی معلم بهش میگه بنویس ،انجام نمیده ».او
با همان زبان کودکانهاش گفت« :غزال خیلی تنبله.
همش معلم میبرش گوشه کالس».
بعد از شنیدن این حرفها آنقدر ناراحت شدم که
نمیدانستم چه کنم .تا شب که میخواستم بخوابم،
از فکر حرفهای همکالسی دخترم بیرون نمیآمدم.

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

این فکر مثل خوره به جانم افتاده بود« :االن که
غزال کوچک است ،یک بچه در موردش این
جوری حرف میزنه .وقتی بزرگ بشه چی؟» خیلی
غصه میخوردم و مدام با خودم کلنجار میرفتم.
مدام دنبال راهی بودم تا اوضاع دخترم بهتر شود.
معلم آخر وقت کالس سرمشق میداد و میگفت
غزال در نوشتن همکاری نمیکند .مشقهایش را
در کالس نمینویسد ،نقاشی نمیکشد ،پای تخته
نمیآید و برگه سوالهایی که به بچهها میدهیم
جواب بدهند ،سفید میگذارد .صحبتهای معلم
مثل پتک در سرم میخورد .از طرفی ،در مدرسه
از بچهها خوراکی میگرفت و عملکرد و رفتارش
تغییر میکرد .در خانه هم مشکالتی داشتم .در یک
اتاق  12متری بدون امکانات رفاهی و بهداشتی
زندگی میکردیم .آشپزخانهمان فقط سقف داشت

و دستشویی و حماممان را با ساکنان  3طبقه خانه
و با جمعیت زیاد شریک بودیم.
بچهها با پسر عمو و دختر عموها سازگاری نداشتند.
عالوه بر اینها ،کار همسرم فصلی بود و درآمدی
کارگری داشت.
حرفهای اطرافیان هم مزید بر علت بود .حرفهایی
از جنس اینکه بیهوده تالش میکنید چون فایدهای
ندارد ،مگر شوهرت چقدر درآمد دارد که این همه
برای این بچه هزینه میکنید و ویزیت کاردرمانی،
گفتاردرمانی و هزینه ایاب و ذهاب و سرویس
مدرسه و ...میدهید؟
با وجود همه این فشارهای مالی و روانی ،با
خدای خودم عهد بستم ،نگذارم غزال از بچهها
عقب بماند و شروع به کار کردم.
ادامه دارد...

داشتن آرامش خیلی خوب است .اینکه
راحت و بیدغدغه زندگی کنیم و سرمان
در الک خودمان باشد و خیالمان راحت
که آسیب و ضرری به کسی نزدهایم.
میتوانیم همین طور راکد ادامه دهیم تا
عمر بگذرد و جایی کتاب کسلکننده و
بیهیجانش بسته شود و تمام .این هم
نوعی زندگی است اما نه از آن زندگیها
که بشود به آن افتخار کرد .برای آدمهای
بزرگ ،هدف از زندگی فقط شاد و آرام
بودننیست،مفیدبودنودلسوزوغمخوار
بودن است .خوبی دنیا این است که در
آن برای شروع خیلی از کارها هیچ وقت
دیر نیست .خوبی دیگرش هم این است
که آدمهایی در آن زندگی میکنند و
زندگی کردهاند که ماورایی نیستند اما
ابرقهرمانند .مخصوصا اگر برای کمک
به تغییر زندگی و ساختن آینده کودکی
کمک کنند« .کودک» که میگوییم و
میشنویم ،بازی ،رنگهای شاد ،پارک،
لباسهای زیبای بچهگانه و اسباب بازی
در ذهنمان نقش میبندد .کودک انگار با
پاکی و شادمانی مترادف است .اصال باید
همین طور باشد اما اگر کمی به اطرافمان
نگاه کنیم ،حتما میبینیم در دنیای خیلی
از آنها شادی جایی ندارد .اگر هم داشته
باشد ،جنسش با شادی بچههای دیگر
فرق دارد؛ شادی فروش بیشتر فال ،هدیه
گرفتنیکلباسگرمنیمداروشایدمهمان
یک رهگذر شدن به صرف ساندویچی
که شکم گرسنهشان را سیر کند .این
شادیهای غمناک که مگر اینکه کور و
کر باشیم تا در روز چند بار نشنویم و
نبینیمشان ،باید دل ما را آنقدر غصهدار
کند که از الک آرامش مردابیمان بیرون
بیاییم و یادمان بیاید باید دریا باشیم .باید
همت کنیم ،شادی هیچ کودکی غصهدار
نباشد .یادمان بماند با دیدن هر کودک ،به
غصه شادیهایش فکر کنیم.

ستون آخر
هستی یک فرشته کوچک است که
در عمر  5سالهاش ،یک روز هم طعم
سالمت را نچشیده .او با همان جسم
کوچکش با بیماری مغز و اعصاب
 CPدستوپنچه نرم میکند و فکر
کن کودک باشی و دلت پر بکشد
مثل همه بچهها بازی کنی و نتوانی
چون بیماری و سستی اعضای بدنت
مجالی برای تحرک و جنبوجوش به
تونمیدهد.حتیتلویزیونهمدرخانه
نباشدکهبتوانیدقایقیراسرگرمشوی
و با تماشای برنامهای کودکانه ،غم و
دردتراازیادببری .پزشکانمیگویند
میتوانند با کاردرمانی روزانه کمک
کنند هستی کوچک بتواند خودش از
پس انجام کارهایش بربیاید اما این کار
هزینهای دارد که پدر این دختر کوچک
نمیتواند آن را تامین کند .شغل او
نظافت ساختمانهاست و درآمد
اندکی دارد ،در حالی که فقط هزینه
هر بار کاردرمانی دخترش  ۶۰هزار
تومان است و در ماه نزدیک  2میلیون
تومان میشود .آنها مستاجر هستند و
امکانات رفاهی و حتی تلویزیون و
فرش هم در خانه سادهشان ندارند .این
خانواده برای جان گرفتن دوباره ،برای
زندگی و برای چشیدن طعم شیرین
بهبود هستی کوچک ،به کمک من و تو
نیاز دارند .اگر من و تو به ندای قلبمان
گوشکنیم،میتوانیمبهبهبودزندگیو
سالمت این دختر کوچک کمک کنیم.
کافی است همت کنیم و وجه نقد را به
کارت بانک پارسیان با شماره -۰75۶
 ۶221-۰۶1۰-8۰۰1به نام موسسه
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنیم
و با شماره تلفن 2۶3۰1۰54یا شماره
همراه ۰9198۰12۶77تماس بگیریم.
این بیمار با کد  17452در موسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.
دوست گرامي!

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

