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آشنایی با رایج ترین 
عادت های نادرست تغذیه ای 

5 خطای مردانه
یکی از مواردی که معموال آقایان نسبت به آن 

 بی توجه هستند، رعایت  رژیم غذایی سالم 
و مناسب است. بیشتر آقایان به دلیل کمبود 
وقت یا استرس های کاری اقدام به حذف 

وعده های غذایی یا بدخوری هایی می کنند 
که می تواند در طوالنی مدت باعث ایجاد 

چاقی، مشکالت گوارشی و اختالل عملکرد 
مغز در آنها شود...  صفحه  26

دکتر بهنام اوحدی، 
روان پزشک، درباره مشاوره 

پیش از مهاجرت می گوید

پیش از شناخت 
خودتان، پا در راه 
مهاجرت نگذارید
جابجایی جمعیت از ابتدا همراه همیشگی 

تمدن های بشری بوده است. انسان ها گاهی 
دنبال امکان زیست بهتر یا فرار از بالیای 

طبیعی، گاهی به دلیل جنگ هایی که خانه شان 
را تهدید کرده یا سایر مشکالت محل زندگی 

خود را تغییر داده اند.... صفحه5

وظیفه تربیت کودک تنها 
برعهده مادر نیست  

پدر، راس مثلث 
تربیت فرزند است
اغلب اوقات تصویری که از پدر خانواده وجود 
دارد، تصویر مردی ا ست خودمختار  که معموال 

به نقش کلیدی او در رشد و شکوفایی کودک 
توجهی نمی شود. سالیان سال همه بر این باور 

بودند که وظیفه تربیت کودک تنها برعهده مادر 
است اما امروز به لطف روان شناسان، مشاوران و 
محققان حیطه خانواده همگی می دانیم پدر نیز در 

تربیت فرزندان نقشی مهمی دارد... صفحه21

مر دان فعـال تر
مر دان سـالم تر

www.saسال چهاردهم  شماره 690  شنبه  5 آبان 1397  32 صفحه  4500 تومان lamat . i r

به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

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

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

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

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

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

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

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

است...صفحه 30

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

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

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

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

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

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

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

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

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

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

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

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

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

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

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

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

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

1+12 عادت شبانه که 
پوست شما را خراب می کنند! 

مراقبت  از پوست 
شب و روز ندارد
صفحه31

هفته ملی سالمت مردان؛  اول تا هفتم اسفند

ت
الم

  س

همه ساله در هفته آغازین اسفندماه با هدف اطالع رسانی و 
حساس سازی گروه های مختلف جامعه درمورد اولویت های 
سالمت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، هفته ملی 
»سالمت مردان ایران« برگزار می شود... صفحه های 2 و 20



شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت2 سالمت در ایران
پیشخوان

انجام   ایران  و  دنیا  در  مهم  مطالعه  دو 
به  »دالی«  و  مرگ ومیر  میزان  که  شده 
ازای هر 100 هزار نفر جمعیت را در 
ارتباط با بیماری های مختلف و عوامل 
خطر بیماری های غیرواگیر که یکی از 
آنها کم تحرکی است، نشان می دهد. در 
سال های 2005 و 2010 میالدی به ترتیب میزان دالی ناشی 
از کم تحرکی 11 هزار نفر بوده و 10 هزار نفر به ازای 
هر 100 هزار نفر در دنیا به دست آمده، در حالی که در 
ایران این رقم 17 هزار نفر و 16 هزار نفر گزارش شده 
است. میزان مرگ به ازای 100 هزار نفر به دلیل عوامل 
خطر بیماری ها )کم تحرکی( در سال 2005 میالدی در 
دنیا 580 نفر و در ایران 750 نفر بوده ولی در سال 2010 
میالدی تغییر زیادی نکرده است. در این زمینه وضعیت 
ایران نسبت به مصر، ترکیه و عراق وضعیت بهتری دارد. 
انجام شده تحت عنوان  در وزارت بهداشت مطالعه ای 
»طرح استپس« که شاخص ها و عوامل خطر بیماری ها را 
در گروه سنی 15 تا 65 سال بررسی می کند. این مطالعه 
نشان می دهد، به طور میانگین 56 درصد مردم در این 
دقیقه   150 یعنی حداقل  هستند؛  کم تحرک  سنی  گروه 
با شدت متوسط یا 75 دقیقه شدید یا ترکیبی از این 2 
را ندارد. کم تحرکی در خانم ها 63 درصد و در مردان 
48 درصد است. همچنین 70 درصد سالمندان تحرک 
ندارند. استان هایی که کمترین فعالیت بدنی را داشتند یزد، 
زنجان،  بودند.  بوشهر  و  سیستان وبلوچستان  هرمزگان، 
کهگیلویه، خراسان جنوبی و گیالن بیشترین میزان تحرک 

بدنی را در کشور داشتند. 
مطالعه دیگری داریم با همکاری دفتر جمعیت و خانواده 
وزارت بهداشت، تحت عنوان »مطالعه کاسپین« که تاکنون 
می دهد  نشان  نیز  مطالعه  این  است.  شده  انجام  بار   5
60درصد دختران و 56 درصد پسران 5 تا 18ساله در 
کشور فعالیت بدنی کافی نداشتند. همچنین این بررسی 
نشان می دهد، افرادی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
پایینی دارند، فعالیت بدنی شان هم کمتر است. در دنیا 
هم این گونه است. ما در این مطالعه 30 دقیقه فعالیت 
بدنی روزانه را مالک قرار دادیم. با این حال، آمار نشان 
می دهد، بچه ها کم تحرک هستند ولی در دنیا 60 دقیقه 

فعالیت بدنی برای این گروه سنی مالک است. 
بزرگسالی  دوران  برای  الگو  کودکی  دوران  بدانیم  باید 
کم تحرکی  به  سرطان ها  درصد   22 تا   20 چون  است 
نسبت داده می شود و در مورد بیماری قلبی و فشارخون 
باالی 30 درصد به کم تحرکی منتسب است. برای اینکه 
بتوانیم فعالیت بدنی را در جامعه نهادینه کنیم یکی از 
اقدامات این بود که راهنمایی نوشتیم برای محیط های 
می شود.  ادارات  هم  و  کارخانه ها  شامل  هم  که  کاری 
پایلوت این طرح را در 2 بیمارستان انجام دادیم و گروه 
هدف ما پرستارها و بهیارها بودند. اولین کار این بود که 
حمایت مدیریت سیستم را به دست بیاوریم و مرحله 
بعدی کارکنان خودشان موانعی که باعث می شود فعالیت 

فیزیکی مناسب نداشته باشند را بازگو کنند. 
مرحله بعد ارزیابی از نظرات آنهاست و بعد ببینیم در 
برخی  دارد.  وجود  موانعی  چه   و  هستند  چه سطحی 
می گویند ما وقت نداریم یا دغدغه و اولویت آنها فعالیت 
فیزیکی نیست. در این صورت ما باید این موضوع را به 
اولویت تبدیل کنیم. این طرح برای آموزش عوامل خطرساز 
به کارمندان در حال گذراندن مراحل پایانی است و ادارات 

باید به این موضوع توجه کنند.

بیش از نیمی از مردم 
کم تحرک هستند

به مناسبت هفته سالمت مردان؛ اول تا هفتم اسفند

مردان کمتر به عالئم بیماری ها توجه دارند

مردان بیش از زنان در معرض خطر هستند
جنس مذکر در همه گروه های سنی؛ از کودک و نوجوان 
تا میانسال و سالمند نسبت به زنان در معرض عوامل خطر 
که  به طوری  است،  باالتری  مرگ ومیر  درنتیجه  و  بیشتر 
امید به زندگی در بدو تولد معادل 71/56 سال برای کل 
جمعیت، 71 سال برای مردان و 73 سال برای زنان است. 
سایر  در  کودکی  و  نوزادی  دوره  بیماری های  از  غیر  به 
دوره های زندگی نیز عوامل خطر محیطی و شغلی، عادات 

الکل و مواد  نادرست مانند مصرف سیگار،  و رفتارهای 
را  مردان  سالمت  مختلف  استرس های  همچنین  مخدر، 

تهدید می کند.
در مردان بار ناشی از:

*حوادث ترافیکی 5 برابر زنان
*اعتیاد حدود 10 برابر زنان
*سقوط حدود 3 برابر زنان

*حوادث ناشی از نیروهای مکانیکی جاندار و بی جان و 
همچنین قتل و خشونت، بیماری های مزمن انسدادی ریه 

و بیماری های قلبی و ریوی، خودکشی، آسم، سوختگی، 
اسکیزوفرنی، ایدز و اچ آی وی مثبت در مردان بیشتر است.
از مشکالت  بسیاری  بیماری ها،  بار  فهرست  به  توجه  با 
قابل مداخله اند، به طوری که در برخی کشورها  سالمت 
طراحی برای کاهش و حتی حذف آنها شروع شده، از آن 
جمله عللی مانند حوادث ترافیکی، اعتیاد، سقوط، کمردرد 
و آرتروز زانو بنابراین اطالع رسانی می تواند تاثیر بسزایی 

در پیشگیری داشته باشد.
نتایج گزارش اول نظام مراقبت عوامل خطر  با توجه به 

بیماری های غیرواگیر در سال 88 به شرح زیر است:
 مردان دارای اضافه وزن و چاقی 39درصد

 مردان مبتال به چاقی 10/10درصد
 مصرف دخانیات در مردان 20/39درصد
 فعالیت فیزیکی کم در مردان 28/8درصد

به همین دالیل در سال های اخیر برنامه ریزان و سیاست گذاران 
جوامع پیشرفته توجه ویژه ای به موضوع سالمت مردان 
دارند و روز ملی سالمت مردان در بسیاری از نقاط دنیا از 

جمله چین، اتریش، آمریکا و کانادا برگزار می شود.

بررسی های مختلف از عوامل خطر بیماری ها و خود 
بیماری ها نشان می دهد شیوع بسیاری از بیماری ها و 
حتی میزان مرگ ومیر در مردان بیشتر از زنان است. 
نکته مهم تر اینکه مردان کمتر به عالئم بیماری ها توجه 
می کنند و شاید کمتر به سالمت خود اهمیت می دهند. آمار مرگ ومیر در 
سال 90 در گروه سنی 30 تا 70 سال، 112 هزار نفر بوده که 70 هزار 
مرگ برای مردان ثبت شده، حوادث و سوانح عمد 4/3 برابر، حوادث 
غیرعمد 3/6 برابر، بیماری های عفونی 3 برابر و بیماری های اعصاب 

و روان 7 برابر در مردان بیشتر از زنان است. این درحالی است که 
مصرف دخانیات و الکل و مواد مخدر نیز در مردان بیشتر است که همه 
این عوامل نشان می دهد مردان باید توجه بیشتری به شیوه زندگی خود 
داشته باشند. اهمیت توجه به سالمت مردان از آن جهت است که رشد 
و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سالمت مردان گره خورده 
و هرچه شاخص های سالمت در مردان وضعیت بهتری داشته باشد، 
سالمت جامعه در همه ابعاد بیشتر حفظ می شود. از این رو، در بیشتر 
کشور های دنیا و حتی کشور ما، هفته ای به عنوان هفته »سالمت مردان« 

نامگذاری شده که در این هفته با توجه به اطالع رسانی هایی که انجام 
می شود هم مردان و هم مسووالن نسبت به سالمت مردان حساس تر 
شوند و مهم تر آنکه برای بررسی وضعیت سالمتشان به پزشک مراجعه 
کنند. امسال شعار هفته سالمت مردان، »مردان فعال تر، مردان سالم تر« 
انتخاب شده و 2 سال متوالی است که با توجه به برنامه های سازمان 
جهانی بهداشت برای کاهش کم تحرکی به میزان 15 درصد تا سال 2030 
میالدی تاکید بر فعالیت بدنی مناسب برای پیشگیری از بیماری ها مورد 

توجه قرار گرفته و این شعار انتخاب شده است.

 مهدیه 
آقازمانی 

 دکتر امین 
عیسی نژاد

فیزیولوژیست 
ورزشی و عضو 

هیات علمی 
دانشگاه شاهد

همه ساله در هفته آغازین اسفندماه با هدف اطالع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه درباره اولویت های 
سالمت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، هفته ملی »سالمت مردان ایران«، برگزار می شود. در استمرار برنامه ترویج 
فعالیت جسمانی در مناسبت های ملی سالمت در 2 سال اخیر و با توجه به برنامه عمل WHO )سازمان جهانی بهداشت( 
برای کاهش کم تحرکی به میزان 15 درصد تا سال 2030 میالدی با شعار »مردم فعال تر، برای جهانی سالم تر«، در سال جاری 
نیز موضوع ترویج تحرک و فعالیت جسمانی به عنوان محور اقدامات هفته مذکور انتخاب شده تا 3 گروه اصلی شامل:

1. جامعه مردان کشور و خانواده های آنها
2. مدیران حوزه های مختلف

3. مدیران سالمت و ارائه دهندگان خدمات سالمت )اعم از پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی( 
را مخاطب قرار دهد و ضمن تاکید بر نقش تحرک و فعالیت بدنی در سالمت جامعه و وظیفه ارائه دهندگان خدمات 
سالمت در آموزش و مشاوره برای بهبود فعالیت جسمانی گروه های هدف، اقدامات برنامه ریزی شده همه جانبه توسط 
مدیران حوزه های مختلف برای دستیابی به محیط زندگی، کار و تحصیل حامی فعالیت جسمانی را در راستای شعار 

زیر طلب کند:

مردان فعال تر، مردان سالم تر
عناوین و محورهای اطالع رسانی و آموزش در روزهای هفته ملی سالمت مردان ایران در سال 97 به شرح زیر است:

مردان فعال و بهره وری در محیط کار دوستدار فعالیت بدنی/ چهارشنبه اول اسفند
نقش مستقیم و غیرمستقیم فعالیت جسمانی در پیشگیری و درمان بیماری های غیرواگیر، واگیر، سالمت روانی و اجتماعی/ 

پنجشنبه دوم اسفند
پدران، مشوق فعالیت جسمانی پسران و سایر اعضای خانواده/ جمعه سوم اسفند

شهر دوستدار فعالیت جسمانی )پیاده روی/ دوچرخه سواری و ...(/ شنبه چهارم اسفند
ایمنی و استاندارد در فعالیت های ورزشی/ یکشنبه پنجم اسفند

مردان جوان فعال تر، عملکرد تحصیلی باالتر/ دوشنبه ششم اسفند
زندگی طوالنی تر برای سالمندان و بیماران فعال/ سه شنبه هفتم اسفند

برگزاری هفته ملی سالمت مردان به این دلیل پراهمیت 
است که بار بیماری ها و عوارض آنها در مردان بیشتر 
از زنان و طول عمر آنها نسبت به زنان کمتر و عوارض 
و ناتوانی و مرگ زودرس در مردان بیشتر است. از 
حدود 2 دهه قبل در کشور انگلستان بحث سالمت 
مردان شروع شد و اولین بار در سال 2001 میالدی 
هفته سالمت مردان را در کشور خود اجرا کردند 
ولی از سال 1984 میالدی به صورت دقیق به این 
موضوع پرداخته شد. استرالیا از سال 1983 میالدی 
این کار را شروع کرده، در کانادا نیز هفته سالمت 
مردان را از سال 1984 میالدی شروع کردند و امروزه بحث سالمت 
مردان در بیشتر کشور های دنیا مطرح است. حتی در کشور های آسیایی، 
بحث توجه به سالمت مردان در سال های اخیر شکل گرفته. علت این 
است که بیماری ها و عوارض بیماری ها در مردان بیشتر است و زنان 
برای پیشگیری از بیماری ها بیشتر از آقایان به پزشک مراجعه می کنند، 
در حالی که مردان مراجعه نمی کنند. دالیل متعدی در این زمینه وجود 
دارد، مثل اینکه استمداد طلبی آقایان کمتر است و به عالئم و بیماری ها 
کمتر توجه می کنند و به آن حساس نیستند و تفکر روئین تنی را در خود 
می بینند و مراجعه به سیستم بهداشتی را شکست روئین تنی می دانند. 
بیماری های قلبی، سرطان ها، مصرف دخانیات، خودکشی ها و ابتال به 
بیماری های واگیر شیوع بیشتری در مردان دارد و طول عمرشان کمتر 
از زن هاست. در تصادفات مرگ ومیر مردان حداقل 5 برابر زنان است. 
اولین سرطان شایع در مردان معده است. در اورولوژی پروستات و 
مثانه، شایع است و مرگ ومیر باالیی دارد. ما امسال سرطان ریه و کبد 
را هم جزو سرطان های شایع مردان گذاشتیم چون بار بیماری ها و 
عوارض آنها زیاد است. در اروپا خود مردم برای اینکه هفته سالمت 
مردان را یادآوری کنند، همه سبیل می گذارند تا مردان یادشان باشد 

باید برای بررسی های پزشکی مراجعه کنند.

هفته سالمت مردان چگونه در ایران شکل گرفت؟
شکل گیری هفته سالمت مردان در کشور ما به این صورت بود که از 
سال 83 ما نگاهی به پیشرفت سالمت مردان در دنیا داشتیم و من با 
توجه به سابقه ای که در اتریش شنیده بودم پیشنهاد دادم ما نیز هفته 
سالمت مردان داشته باشیم و خوشبختانه استقبال شد. بعد با معاونت 
بهداشتی وزارت بهداشت در سال 84 برای برگزاری این هفته، مکاتبه 
و استقبال شد. از همان سال اولین روز ملی سالمت مردان را اجرا 
کردیم. در آن زمان تنها 5 کشور، هفته سالمت مردان را برگزار می کردند 
ولی اکنون کشوری نیست که به این موضوع نپردازد. یکی از برنامه های 
ما در این هفته ویزیت رایگان مردان در مطب های اورولوژی بود که 
امسال نیز در برنامه  ها مجدد این موضوع را خواهیم داشت و نیتمان از 
این کار این بود که این پیام را به مردم بدهیم که جامعه پزشکی کنار 
مردم است و فقط برای درمان بیماری نباید به پزشک مراجعه کرد. در 
حال حاضر بعد از یک دهه که اطالعات سالمت بین مردم رشد کرده، 
حتی در روستاها هم مردم برای سالمت پروستات تست می دهند، به 
فکر این افتادیم که از لحاظ علمی به موضوع سالمت مردان بپردازیم 
و در این راستا، مرکز تحقیقات سالمت مردان را راه اندازی کردیم. 
مجله سالمت مردان را داریم و پروژه جامع سالمت مردان را شروع 
کردیم که در آن 30 هزار مقاله ظرف 15 سال گذشته را مرور و پیام های 
واحد را استخراج کرده و به جامعه و مسووالن منتقل کردیم. در 
شبکه  های بهداشتی و درمانی، سالمت مادر و کودک را رسیدگی کردیم 
ولی سالمت مردان مغفول مانده است. 3 سال است به موضوع ناباروری 
در مردان در مرکز تحقیقات سالمت مردان تمرکز کرده ایم. متاسفانه 
در سال های اخیر ناباروری در مردان زیاد تر شده است. جالب است 
بدانید در تمام دنیا 50 درصد علل ناباروری، مربوط به آقایان است و 
در کنگره انجمن اورولوژی 3 سال است که به این موضوع می پردازیم. 
با راه اندازی پویش سالمت مردان در کنگره امسال عالوه بر بیان نتایج 
تحقیقاتمان مسووالن را هم درگیر می کنیم. معموال مردم از کنگره علمی 
استفاده نمی کنند. قصد داریم با راه اندازی شبکه های اجتماعی خاص 
بین مردم مطالب کنگره را توزیع  کنیم تا مردم سواالتشان را بپرسند و 

سواالت را پاسخ دهند.

مدیر مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد گفت: »هر ساعت در یزد 
یک نفر به بیماری دیابت دچار می شود و  هر روز بین 25 تا 27 

نفر به آمار دیابتی های استان اضافه می شود.«
به گزارش ایسنا، سیدمحمدرضا آقایی تصریح کرد: »طبق آماری 
که در دنیا ارائه شده، هر 8 ثانیه یک نفر جان خود را بر اثر ابتال 
به بیماری دیابت از دست می دهد.« وی با اشاره به اینکه متاسفانه 
نیمی از مردم استان یزد درگیر بیماری دیابت هستند، افزود: »در 
استان یزد 100 هزار نفر بیمار دیابتی و 100 هزار نفر در معرض 
خطر این بیماری هستند که اگر بدون پیشگیری به مسیر خود 
ادامه دهند، طی 10 یا 15 سال آینده، آنها نیز به آمار دیابتی های 
استان اضافه می شوند و زمانی که خانواده های آنها را نیز به آمار 
اضافه کنیم، متوجه می شویم 600 هزار نفر در یزد در معرض 

خطر دیابت یا دارای بیماری دیابت هستند.«

مدیر مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد با بیان اینکه در هر 30 ثانیه 
در جهان، عضوی از بدن یک فرد به دلیل دیابت از دست می رود، 
ادامه داد: »در استان یزد 15 درصد از افراد دیابتی دچار زخم پا و 
15 درصد هم قطع عضو شده اند.« این کارشناس مسائل آموزش 
سالمت در استان یزد اظهار داشت: »50 درصد مرگ ومیر در استان 

یزد به دلیل ابتال به دیابت یا بیماری های قلب و عروق است.«
پیش  از این نیز مدیر گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی یزد گفته بود استان یزد یکی از استان های پیشرو در مصرف 
مواد قندی است. یوسف نقیایی با اشاره به اینکه سرانه مصرف مواد 
قندی در این استان بیش از 3 برابر مقدار توصیه شده است، افزود: 
»به حداقل رساندن مواد غذایی حاوی قندهای ساده و حذف یا 
کاهش مصرف شیرینی ها ازجمله راهکارهای توصیه شده برای 

مقابله با بیماری دیابت است.«

وی درباره باال بودن میزان روغن مصرفی در استان یزد گفت: »مردم 
یزد 1/5 برابر بیشتر از میزان روغن توصیه شده در روز مصرف 
می کنند. به عبارت دیگر، هر فرد برای تامین انرژی الزم باید روزانه 
30 گرم روغن دریافت کند. این در حالی است که هر فرد یزدی 
روزانه 45 گرم روغن مصرف می کند.« مدیر گروه تغذیه معاونت 
بهداشتی با توجه به شیوع چاقی و اضافه وزن میان مردم یزد، تاکید 
کرد: »به حداقل رساندن مصرف غذاهای سرخ شده، جایگزینی 
روش های طبخ به جای سرخ کردن و کاهش مصرف غذاهای 
فراوری شده از راهکارهای توصیه شده برای کاهش چاقی است.« 
نقیایی با بیان اینکه استان یزد در گروه 10 استان برتر در زمینه 
زیاد  »دریافت  کرد:  تصریح  است،  فشارخون  بیماری  شیوع 
بروز  در  که  است  تغذیه ای  موارد  از  یکی  نمک  یا  سدیم 

فشارخون باال نقش دارد.«

مردان فعال تر، مردم سالم تر

مردان کمتر به پزشک 
مراجعه می کنند

هر ساعت یک یزدی دیابتی می شود

  دکتر جلیل 
حسینی

رئیس انجمن 
اورولوژی ترمیمی 

آسیاو استاد 
اورولوژی دانشگاه 

علوم پزشکی 
شهید بهشتی

      شهردار تهران در سه شنبه های بدون خودرو



3 سالمت در جهان شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت

درباره نشانگان بعد از بیمارستان در سالمندان

بیماری بد است، بیمارستان از آن بدتر
هاریت الندو با بیماری های مزمن خاص سالمندان 
سر می کرد، تا اینکه شکستگی ستون مهره ها دردی 
را به او تحمیل کرد که دیگر تحمل پذیر نبود. کارش 
به بیمارستان کشید، در آنجا دردش به کمک مورفین 
آرام گرفت، اما بعد از مرخصی از بیمارستان، دچار مشکلی شد که 
کارشناسان به آن »نشانگان بعد از بیمارستان« می گویند؛ یعنی فشار 
بستری شدن خوابش را به هم ریخت، باعث شد کمی به هذیان گویی 

بیفتد، جهت یابی را گم کند و ضعیف شود.

به نظر آنها، نشانگان بعد از بیمارستان زمینه ساز بستری شدن دوباره 
 2016 سال  در  است.  سالمند  بیماران  بین  بیمارستان  به  بازگشت  و 
میالدی، براساس آمارهای اعالم شده از سوی دولت، 18درصد از بیماران 
تحت پوشش بیمه مدیکر، بیمه دولتی آمریکا برای سالمندان، ظرف 
30 روز دوباره به بیمارستان بازگشته اند. یکی از آنها خانم الندو که 
3 هفته بعد به دلیل آمبولی ریه، وجود لخته خون در ریه ، که پزشکان 
دلیل احتمالی آن را کم تحرکی تشخیص دادند دوباره مجبور شد در 
بیمارستان بستری شود. لخته باعث شد قلبش هم دچار مشکل شود، 
بعد ریه هایش آب آورد و پاهایش هم ورم کرد و تازه شکستگی های 
دیگر ستون فقرات هم به قبلی ها اضافه شد. این بستری شدن ها شیوه 
زندگی هاریت الندو را به کل تغییر داد تا جایی که دیگر نمی توانست 

مانند سابق مستقال زندگی کند.
عبارت »نشانگان بعد از بیمارستان« اولین بار در سال 2013میالدی، 
توسط یک متخصص قلب از دانشگاه یل به نام »کرامهولز« ابداع شد. 
وقتی قرار شد بیمه های دولتی بیمارستان ها را به خاطر دوباره بستری 
کردن بیمار در کمتر از 1 ماه جریمه کنند، دکتر کرامهولز نگاهی به 
آمارها انداخت و متوجه شد اغلب پذیرش های دوباره در شرایطی به نظر 
بی ارتباط با بیماری بار اول انجام گرفته است. او می گوید: »تمام هم 
و غم پزشکان درمان بیماری ای است که بیمار به آن مبتال شده. بقیه 
مشکالتی که ممکن است بیمار در بیمارستان به آنها دچار شود، به 
نظرمان ناچیز می آید.« به نظر او، مرخصی از بیمارستان می تواند آغاز 
یک دوره 60 تا 90 روزه آسیب پذیری نسبت به مشکالت دیگر باشد 

که فشار بستری شدن به بیمار وارد کرده است. اینها دیگردردسر نیستند. 
مشکالت زهرآگینی هستند که بر بهبود بیمار اثری قطعی می گذارند.

او  اقوام  یا  بستری شده  بیمارستان  بیماری که دوره ای در  تقریبا هر 
می توانند چند تا از این فشارها را بریتان بشمارند؛ خواب آشفته وقتی 
کارکنان بیمارستان خونگیری و ثبت عالئم حیاتی را ساعت 4 صبح 
انجام می دهند، حس پریشانی گم کردن روز و شب، سرو غذاهای 

بدمزه در ساعت های نامناسب.
حتی چند روز بستری می تواند حجم عضالت و توانایی حفظ تعادل 
را کاهش دهد. داروهای جدید با نتایج ناشناخته، اتاق های مشترک، 
هذیان گویی و درد همه می توانند از عوارض بستری شدن باشند. به نظر 

کرامهولز، بستری شدن بر هورمون هایتان، متابولیسم و سیستم ایمنی تان 
اثر می گذارند و باعث می شوند مردم تحلیل بروند و توانایی شان را 
برای دفع خطرات دیگری که سالمت آنها را تهدید می کند، کاهش 

یابد. این شرایط آثار متفاوتی بر فرد می گذارند.
پژوهشگران دانشگاه یل بیماران تحت پوشش بیمه را که از بیمارستان 
مرخص می شوند از 3 نظر  مورد بررسی قرار دادند؛ ناکارآمدی قلبی، 
حمالت قلبی و ذات الریه. آنها فهمیدند پذیرش دوباره در بیمارستان، 
خونریزی معده و روده و کم خونی در 4 تا 10 روز بعد از مرخصی 
افزایش نشان می دهد و خطر ضایعاتی مانند افتادن یا حوادث دیگر در 
3 تا 5 هفته بعد از مرخص شدن از بیمارستان همچنان جدی هستند. 

هرچند نشانگان بعد از بیمارستان نظریه ای است که باید بر آن بررسی 
شود، تحقیقات در جهت اثبات آن پیش می رود. کارشناسان دیگر نیز 
بین فشارهایی که در بیمارستان بر بیماران حمالت قلبی وارد می شود 
و بستری شدن دوباره آنها نسبت مستقیم پیدا کرده اند. به نظر آنها، 
بیماران حمله قلبی باید فشارهای مختلفی را تجربه کنند؛ از ترس از 
مرگ بگیرید تا دغدغه های مالی. به همه اینها باید اثر محیط بیمارستان 
را نیز اضافه کرد. تیم کارشناسی وضعیت بیماران با متوسط سنی 63 
سال را که به بخش اورژانس مراجعه می کنند، در 2 حالت بررسی کرد؛ 
اول در زمان شلوغی و دیگر در زمان خلوتی. معلوم شد هرقدر بیمار 
در ساعت های شلوغی به اورژانس مراجعه کند، احتمال آنکه بعد از 
یک ماه با ناهنجاری فشار بعد از ضایعه )پی تی اس دی( دوباره بستری 

شود، افزایش پیدا می کند.
به حمالت  مبتال  بیمار  کلمبیا وضعیت 1000  دانشگاه  حاال محققان 
قلبی را دنبال می کنند. وزنشان و میزان فشاری را که بر آنها آمده اندازه 
می گیرند و به هر یک وسیله ای پوشیدنی داده اند تا بتوانند میزان تحرک 
بدنی و خواب آنها را اندازه بگیرند. شاید نتایج این بررسی بتواند اثر 
نشانگان بعد از بیمارستان را اثبات کند. دکتر ادموندسون، سرپرست تیم 
تحقیق، می گوید: »ما هر روز در درمان ناهنجاری ها پیشرفت می کنیم، 
اما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که بتوانیم جلوی صدمات را بگیریم.«

برای  بستری شدن  از  ناشی  توانسته اند جلوی صدمات  بیمارستان ها 
کودکان را بگیرند، به همین دلیل کارشناسان فکر می کنند، این هدف 
برای سالمندان هم هدفی دست نیافتنی نیست، مثال می توان به بیمار 
اجازه داد لباس های خودش را بپوشد، برای قدم زدن از تخت پایین 
بیاید یا به قدر کافی بخورد تا کاهش وزن نداشته باشد. می توان حساب 
کرد که بیمار واقعا نیازمند چه تعداد آزمایش است یا اینکه الزم است 

قبل از طلوع آفتاب از او خون گرفت؟
به نظر کارشناسان، هرگز نباید بدون دلیل موجه بیماری را از خواب 
بیدار کرد. شرایط درمانگر توجیهی برای بیدار کردن بیمار نیست، اما 
تا وقتی تحقیقات به نتیجه برسد و سیاست گذاری ها تغییر کند، می توان 

از خانواده بیمار برای بهتر شده شرایط بستری کمک گرفت. 
منبع: نیویورک تایمز

بچه ها کم تحرک تر و وابسته تر می شوند

تحقیقات یک گروه کارشناسی در نیوزیلند نشان می دهد، گروه موردمطالعه اغلب وقت خود را در خانه دوستان 
یا در غذافروشی ها و فروشگاه های اطراف خانه می گذرانند. آنها که اغلب ترجیح می دهند از نزدیکی های خانه 
دور نشوند، هر روز کم تحرک تر و وابسته تر می شوند. این مطالعه که با حمایل دانشگاه  هاروارد روی یک گروه از 
کودکان 13-11 سال انجام شده، حاکی از آن است که 50درصد از وقت فراغت این کودکان حوالی 500 متری 
از منزلشان می گذرد. کارشناسان عقیده دارند، میزان تحرک نوجوانان نسل فعلی بسیار کمتر از نسل های قبلی است 
که شاید یکی از دالیل آن ترس از کمبود امنیت در خیابان ها باشد. یکی از نتایج این مطالعه به آنجا می رسد که 

یکی از عوامل رفاه در عصر ما وضعیت محالت است.
منبع: گاردین

آمریکا

آمریکا

 مرجان 
یشایایی

شرکت بین المللی فیلیپ موریس، تولیدکننده سیگار مارلبورو 
و سایر برندهای مشهور سیگار در جهان، امید دارند بتوانند 
در آینده تولید سیگارهای سنتی حاوی توتون را به کلی کنار 

بگذارند و به سمت تولید محصوالت بدون دود بروند.

این شرکت غول آسای چندمیلیارد دالری که مرکز آن در شهر 
نیویورک است، اعالم کرده با این اقدام بزرگ، به جای تولید 
سیگارهای حاوی تنباکو، نوع الکترونیک سیگارها را تولید خواهد 

کرد.
فیلیپ موریس در حال حاضر روی ماده ای به نام »آی کیواواس« 
تمرکز کرده که به جای سوزندان توتون آن را داغ و ادعا می کند 
این تغییر می تواند میزان عناصر شیمیایی سمی در دود سیگار را 

تا 95درصد کاهش دهد.
شما  »اگر  داشته:  اظهار  گفت وگویی  در  موریس  فیلیپ  مدیر 
دیگر سیگار نفروشید، افراد دیگری این کار را انجام می دهند 
چون مردم مشتری این کاال هستند بنابراین فکر نمی کنم توقف 
فروش سیگار اثری بر سالمت مردم یا سالمت عمومی داشته 
باشد. امید ما این است که درنهایت بتوانیم برای افرادی که مایل 
به سیگار کشیدن هستند، سیگارهای سنتی را با انواع محصوالت 

دیگر جایگزین کنیم.«
آژانس سالمت عمومی دولت بریتانیا اعالم کرده، هرچند محصوالت 
دخانی حاوی توتون های داغ احتماال حاوی ترکیبات کمتر مضر 
نسبت به سیگارهای کالسیک هستند، شواهد محدودی که تابه حال 
به دست آمده حاکی از آن است که ضرر سیگارهای الکترونیک 
از سیگارهای داغ کمتر است. بنابراین، سیگارهای داغ براساس 
تحقیقاتی که تا به حال انجام شده، در طیف میانه بین سیگارهای 

سوزان مضر و سیگارهای الکترونیک قرار می گیرند.
شرکت فیلیپ موریس که هم محصوالت دخانی تولید می کند و 
هم سیگارهای الکترونیک، هنوز مشخص نکرده که قرار است 

چه زمانی تولید محصوالت دخانی خود را متوقف کند.
این شرکت در توضیح دلیل تغییر محصوالتی که چند دهه است 
منبع سودی سرشار بوده اند، می گوید: »ما درک می کنیم که میلیون ها 
زن و مرد سیگاری به دنبال محصوالتی کم ضررتر هستند و قصد 
دارند دود کردن را کنار بگذارند. ما این فرصت را دراختیارشان 
قرار می دهیم. از سوی دیگر، ما به کارکنانمان و سهامداران شرکت 
نیز متعهدیم و به این تهعد با دنبال کردن افقی تازه و بلندمدت 
برای تولید محصوالت جایگزین، عمل خواهیم کرد.جامعه از ما 
توقع دارد مسووالنه عمل کنیم و ما بنا داریم با طراحی آینده ای 

بدود دود، مسوولیت خود را به جا بیاوریم.«
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، توتون 
مسوول مرگ نزدیک به 6میلیون مرگ در سراسر جهان است. 
عبارتی،  به  یا  سال  در  480هزار  متحده،  ایاالت  در  میزان  این 

1300 نفر در روز است.
از هر 20 فرد بالغ در آمریکا، 1 نفر از سیگارهای الکترونیک 
استفاده می کند؛ یعنی نزدیک به 11میلیون آمریکایی مصرف کننده 
از  کمتری  هرچند ضرر  سیگارها  این  هستند.  محصوالت  این 
سیگارهای سنتی حاوی توتون دارند، تیم پژوهشگران دانشگاه 
نوشته اند  شده،  منتشر  تازگی  به  که  تحقیقی  در  هاپکینز  جان 
اغلب استفاده از سیگارهای الکترونیک همراه با سایر رفتارهای 
پرخطر برای سالمت افراد دیده می شوند و الگوی غالب در این 

کشور، استفاده دوگانه از سیگارهای الکترونیک و سنتی است.
پژوهشگران درضمن دریافته اند بیش از نیمی از مشتریان سیگارهای 
الکترونیک کمتر از 35 سال دارند. سرپرست این بررسی می گوید: 
»روشن است که گروه های شاخص آسیب پذیر در خطر بزرگ 
سیگارهای  از  بسیاری  هستند.  الکترونیک  سیگارهای  قبول 
الکترونیک حاوی نیکوتین هستند و به همین دلیل می توانند اثر 
نباشد،  موجود  هم  نیکوتینی  اگر  حتی  باشند.  داشته  اعتیادآور 
طمع دهنده ها و سایر عناصر موجود در مایع سیگارهای الکترونیک 
که تبدیل به بخاری می شود که از دهان بیرون می آید، می توانند 

مشکالت تنفسی ایجاد کنند.« 
منبع: نیوزویک

سازمان جهانی بهداشت از مقابله با آلودگی هوا، چاقی مفرط و 
عدم تمایل به واکسیناسیون به عنوان 3 اولویت خود در سال جدید 

میالدی خبر داد.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنین 10 تهدید بهداشتی را 
که از نظر این سازمان باید در 12 ماه آینده به آنها به طور ویژه توجه 
کرد، برشمرد. در این فهرست بیماری های غیرمسری مانند ناراحتی های 
قلبی- عروقی، دیابت و سرطان کنار بیماری واگیردار عفونی مانند 

ابتال به اچ آی وی و ویروس ابوال قرار گرفته اند.
در این گزارش نگاهی به عواملی انداخته ایم که سازمان جهانی بهداشت 

از آنها به عنوان تهدید در سال جدید میالدی یاد کرده است.

آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی
از هر 10 فرد ساکن کره زمین 9 نفر هر روز هوای آلوده تنفس می کنند. 
سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا را مهم ترین تهدید برای سالمت 

افراد از نظر زیست محیطی تشخیص داده است.
ساالنه 7 میلیون نفر به دلیل ابتال به بیماری های مرتبط با آلودگی هوا 

جان خود را از دست می دهند.

بیماری های غیرمسری
منشاء بیش از 70 درصد موارد مرگ ومیر در جهان ابتال به بیماری های 
غیرمسری مانند دیابت، سرطان و ناراحتی های قلبی- عروقی است. این 

در حالی است که 15 میلیون نفر از افرادی که به دلیل ابتال به بیماری 
غیرمسری جان خود را از دست می دهند، بین 30 تا 69 سال دارند.

مصرف سیگار، عدم فعالیت جسمی، مصرف الکل، رژیم غذایی نامناسب 
و آلودگی هوا 5 عامل موثر در افزایش بیماری های غیرمسری هستند.

شیوع آنفلوانزا در سطح جهان
سازمان جهانی بهداشت بر این باور است که جهان با شیوع آنفلوانزا 
روبرو خواهد شد. با این حال زمان و گستردگی شیوع آن مشخص 
نیست. نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به طور منظم ویروس های 

پخش شده در سطح جهان را تحت نظر دارد.

موقعیت های شکننده و آسیب پذیر
سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند 1 میلیارد و 600 میلیون نفر 
از ساکنان کره زمین در مناطقی زندگی می کنند که مناقشات سیاسی و 
اجتماعی و ضعف خدمات پزشکی، آنها را از خدمات اولیه و اساسی 

بهداشتی محروم کرده است.

مقاومت ضدمیکروبی
ماالریا، ضدویروسی و  با  مقابله  داروهای  برابر  بدن در  مقاومت 
ضدمیکروبی یکی از 10 خطر اصلی برای بهداشت ساکنان کره 
زمین محسوب می شود. مقاومت در برابر داروهای ضدمیکروبی ممکن 
است بار دیگر بشر را در موقعیت عدم دسترسی به درمان موثر برای 

درمان عفونت ها قرار دهد.
عدم امکان مقابله با عفونت ها می تواند عمل های جراحی و شیمی درمانی 

برای مقابله با سرطان را دشوار کند.

ابوال و دیگر ویروس های بیماری زا
جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2018 میالدی با دو مورد از 
شیوع ویروس ابوال روبرو شد. هر دو مورد از شیوع ویروس ابوال به 

شهرهای پرجمعیت گسترش یافت.
سازمان جهانی بهداشت هشدار می دهد برای بسیاری از ویروس های 

بیماری زا درمان و واکسن مناسب وجود ندارد.
ضعف اولیه خدمات پزشکی، عدم تمایل به واکسیناسیون، تب 
دنگی و ابتال به »اچ آی وی« از دیگر تهدیدهایی است که سازمان 
جهانی بهداشت نسبت به پیامدهای آنها در سال 2019 میالدی 

هشدار داده است.
منبع: سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت ۱۰کارخانه مارلبورو تولید سیگار را متوقف می کند؟
 تهدید اصلی برای سالمت بشر را معرفی کرد 

گرانی سوخت؛ ایتالیایی ها بعد از ۸۴ سال هنوز مالیات جنگ اتیوپی را می دهند

اعتراض جلیقه زردهای فرانسوی به افزایش بهای سوخت در این کشور موجب شد. بحث مربوط به گران بودن 
سوخت در ایتالیا نیز باال بگیرد. بهای سوخت در ایتالیا بیش از فرانسه است و این کشور یکی از باالترین بهای 
بنزین و گازوئیل را میان کشورهای اروپا دارد.کنار مالیات بر ارزش افزوده که سهمی 22 درصدی روی بهای بنزین 
و گازوئیل در ایتالیا دارد، فهرستی بلند از 17 نوع مالیات دیگر نیز وجود دارد که باعث می شود بهای سوخت برای 
مصرف کننده بسیار گران تمام شود. شاید باورش چندان ساده نباشد، اما ایتالیایی ها هر بار که به پمپ بنزین می روند 
مبلغی را نیز برای مالیات و هزینه های جنگ اتیوپی پرداخت می کنند، جنگی که 84 سال پیش به وقوع پیوست، اما 

هنوز هزینه هایی که این جنگ بر اقتصاد ایتالیا گذاشت را مردم این کشور می پردازند.
منبع: یورونیوز

ایتالیا
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تب، گلودرد و بی حالی را برای 
گوگل می نویسد تا بفهمد دخترش 
چه بیماری ای دارد؟ حاال خوشحال 
است که به جای دادن ویزیت دکتر 
فقط با چند کلیک توانسته بیماری دخترش را تشخیص 
دهد و به همین دلیل هم درمان بیماری را جستجو 
می کند،  چندتایی قرص و دارو برای درمان این بیماری 
پیشنهاد شده که البته بدون تجویز پزشک نمی تواند 
بخرد،  چاره اي نیست. سراغ داروهای گیاهی می رود 
و با انبوهی از دمنوش های معجزه گر و جادویی مواجه 
می شود که می تواند در چند ساعت تمام عالئم بیماری 
را برای همیشه محو کند. دست به کار می شود و 
یکی- دو روز فقط دمنوش درمانی می کند اما عالئم 
بیماری نه تنها محو نمی شوند، بلکه بیشتر شده و 
حتی عالئم جدیدی هم برای بیماری دخترک ظاهر 
می شوند، اما باز هم یک هفته درمان پزشکی کودک 
را به گوگل می سپارد تا شاید در بلندمدت نتیجه 
بهتری بگیرد. بعد از یک هفته کودک تشنج می کند 
و حاال چاره ای جز مراجعه به پزشک متخصص و 
بیمارستان ندارند. پزشک بیمارستان عفونت دستگاه 
گوارش را تشخیص می دهد و دخترک را بستری 
می کنند. عفونت دستگاه گوارش بیماری ای بود که 
هیچ کدام از سایت ها برای دختر تشخیص نداده بودند 
و حاال به جای اینکه با دارو طول درمان کوتاهی 
داشته باشد به علت درمان های خانگی مجبور است 
چند هفته را در بیمارستان بماند تا روند درمان به 
حالت طبیعی بازگردد. این فقط یکی از تجربه های 
تلخ یکی از پزشکان بیمارستانی در تهران است که 
از خوددرمانی های والدین کودکان به یاد دارد و به 
گفته او، آمار مراجعات بیمارانی با حال بد ناشی از 

خوددرمانی با اینترنت روزانه افزایش پیدا می کند.

گوگل درمانی ممنوع!
اگر کلید واژه »عالئم« را برای گوگل تایپ کنید، فهرست 
عالئم انواع بیماری ها را برای شما نمایش می دهد که 
براساس آن حتما یکی از بیماری های مورد نظر را 
دارید. بعد از آن کافی است کلیدواژه »درمان بیماری...« 
را برایش بنویسید تا انواع درمان سنتی و غیرسنتی را 
برای شما نشان دهد. نمونه باال یکی از مواردی بود 
که تشخیص اشتباه اینترنتی و خانگی به جای بهبود 
بیماری را تشدید کرد و یک درمان یک هفته ای را 
به درمان حداقل یک ماهه تبدیل کرد. از آن بدتر 
باعث تشنج کودک شده بود اما هنوز هم این موارد 
به وفور پیدا می شوند، مثال کودکی دیگر هم بر اثر 
آنتی بیوتیک تجویزشده توسط پدرومادر حاال دچار 
نارسایی قلبی شده و در بیمارستان بستری است، در 
حالی که مشکل اصلی او عفونت گوش میانی بوده 
و با داروی اشتباه تجویزشده بدون نظر پزشک دچار 

این نارسایی شده  است.
به  و  نیست  شایع  ایران  در  فقط  اینترنت درماني 
مشکل جهانی در زمینه پزشکی تبدیل شده  است. 
خوددرمانی های اینترنتی در سال های اخیر به عنوان 
چالش جدی مطرح شده و با فراگیر شدن اینترنت 
جدی تر هم می شود. مطالعات چند سال اخیر انتشارات 
Wolters Kluwer Health نشان می دهد یکی از 

مهم ترین چالش های پیش روی پزشکان، بیماراني 
هستند که اطالعات غلط پزشکی دارند. این 

مطالعه که روی 300 پزشک انجام گرفت، 
نشان داد 53 درصد پزشکان از وجود 

اطالعات غلط بین بیماران شکایت 
دارند.

به گفته محققان، بیش از 50 
برتر  نتیجه   10 از  درصد 
برای جستجوهای انجام شده 
برمبنای عالئم بیماری، کامال 
مسووالن  هستند.  بی ربط 

گوگل برآورد می کنند یکی از هر 20 جستجوی 
به دست  این موتور جستجو  از طریق  انجام شده 
آوردن اطالعاتی در مورد مسائل مربوط به سالمت 
است اما بررسی موتورهای جستجوی پرکاربر مانند 
گوگل و بینگ نشان می دهد اکثر قریب به اتفاق این 
نتایج، نادرست هستند و می توانند به تشخیص غلط 
و حتی خوددرمانی بر پایه آن تشخیص بینجامند و 

مشکل ساز شوند.

 نسخه نهایی را به پزشک بسپارید
با همه این شرایط، در دنیای امروز که حرف اول را 
اینترنت می زند نمی توان از مردم خواست برای داشتن 
اطالعات پزشکی اصال به اینترنت مراجعه نکنند، اما 
به دست آوردن اطالعات با پیدا کردن راهي براي 
درمان متفاوت است. برخی پزشکان سعی می کنند با 
آموزش هایی شیوه درست مواجهه با اطالعات پزشکی 
در اینترنت را آموزش دهند. در همین مورد، مریم صدر، 
پزشک عمومی که در یکی از بیمارستان های تهران 
مشغول به کار است به »سالمت« می گوید: »استفاده از 
اینترنت برای مسائل پزشکی باید با اعتبارسنجی مطالب 
همراه باشد. در واقع در صورت امکان اطالعاتی را 
که از طریق اینترنت به دست آورده اند با منابع دیگر 
مثل کتاب ها و مجالت معتبر مقایسه کنند چرا که 
اعتبار مطالب کتاب معموال از مطالب درج شده در 

اینترنت بیشتر است.«
وی با اشاره به اینکه نویسنده یک متن پزشکی 

در اینترنت هم اهمیت زیادی دارد، تاکید 
مي کند: »مردم به هیچ وجه به اطالعاتی 

که افراد بدون آموزش پزشکی در 
چت روم ها از تجربیات شخصی 

خود می نویسند، اعتماد نکنند 
و تنها در صورتی اطمینان 

پیدا کنند که نویسنده 
مطلب یک پزشک 

همچنین  باشد. 
مفید  به  نباید 

بودن درمان 
خاصی 

برای 

یک فرد اعتماد کرد چون ممکن است این درمان 
فقط در مورد او مفید باشد و اصال از لحاظ علمی 

ثابت شده نباشد.«

صفحات مجازی، شلوغ تر از مطب پزشک
درمان سرطان بدون دارو 

صفحه هایی با عنوان درمان خانگی، طب سنتی و... 
متخصص  پزشکان  مطب  از  شلوغ تر  روزها  این 
در این زمینه هستند. امکان ندارد کاربر شبکه های 
اجتماعی پرمخاطب در ایران مثل اینستاگرام و تلگرام 
باشید و حداقل روزی یک یا دو پست درباره کنار 
گذاشتن قرص های شیمیایی و استفاده از دمنوش ها 
و درمان های سنتی و گیاهی نبینید. جالب  است که 
برخی از این صفحات حتی از درمان سرماخوردگی 
و دل درد هم پا را فراتر گذاشته اند و معتقدند با همین 
طب سنتی و داروهای گیاهی می توان ام اس،  سرطان 
و بیماری های خاص دیگری را هم درمان کرد. یکی 
از همین صفحات معجون ساده و گیاهی از یک 
دانشمند اتریشی را تبلیغ کرده و معتقد است طی تنها 
42 روز بدون شیمی درمانی می توانید با این معجون 
تمامی سلول های سرطانی را نابود کنید و دیگر نیازی 
به شیمی درمانی ندارید. نظرات پایین این پست هم 
جالب است. یکی- دو نفر منبع خواسته و بقیه افراد 
سوال هایی از آماده کردن این معجون پرسیده اند. بعد 
از هر چند نظر هم یک نفر گفته: » من امتحان کردم، 
واقعا جواب می ده. فقط باید تمام داروهای شیمیایی 
رو کنار بذارین.« البته واضح است که این کامنت 
صرفا برای تبلیغات گذاشته شده و هیچ فرد حقیقی 
که از این معجون به اصطالح جادویی استفاده کرده 
باشد وجود ندارد اما این تمام ماجرا نیست. متاسفانه 
صفحات بسیاری هم با عکس و فیلم نحوه تشخیص 
انواع سرطان، خصوصا سرطان پستان که در زنان رایج 
است را به اشتراک می گذارند، در حالی که ممکن 
است بسیاری از این عالئم در یک فرد وجود داشته 
باشد و او دچار سرطان پستان یا سرطان های دیگر 
نباشد، اما مشاهده این عالئم حداقل برای چند 
روز می تواند ذهن آن فرد را مشغول کند تا 
به پزشک مراجعه کند و از صحت آن 
مطمئن شود بنابراین الزم است در 
ضمن توضیح این عالئم مراجعه 

به پزشک متخصص و قطعی 
نبودن آنها حتما ذکر 

شود.

نیش عسل درمانی بر بدن بیماران ام اس
تب اینترنت و وسوسه گیاهان دارویی عرصه را برای 
شیادان سالمت فراهم کرده است. از یک طرف باور 
عمومی جامعه بر بی عارضه بودن داروهای گیاهی 
است و از سوی دیگر هم فاصله هر کس تا دنیای 
اینترنت تنها یک کلیک است. هرچقدر بیماری جدیدتر 
باشد و کمترشناخته، بیشتر محل دام بالست و ام اس 
یکی از همین جاذبه های وهم آلود است که از همان 
ابتدای شروع عالئم می تواند راه سوءاستفاده را برای 
درمانگران بی شناسنامه باز کند. گیاه غافث کنفی، 
ریشه بابا آدم، علف گربه، آب قره قاط، گیاه کهن دار، 
بداغ جنگلی، خارمریم، گیاه آب قاشقی، شبدر قرمز، 
شاهدانه چینی، ریشه و برگ قاصدک، بالنگ، آب 
زرشک، پنیر باد خواب آور و لوبیای چشم بلبلی و 
حتی خوردن کله پاچه درمان هایی است که درمانگران 
ناشناس آنالین ارائه کرده اند. بین تمام این راهکارهای 
عجیب و غریب گیاهی برای درمان ام اس زهر زنبور 
عسل یکی از راه های پرتکرار پیشنهاد شده از طرف 
درمانگران مجازی است و از آن جالب تر غذای ملکه 
زنبور است که از اثر  درمانی متفاوت و معجزه آسایش 
بر ام اس بسیار گفته شده و به نظر می رسد اسم اعیانی 
و الکچری اش قدرت مانور روی آن را به عنوان 
یک درمان فوق العاده  برای کالهبرداری از بیماران 
آنالین باال برده است. عسل درمانی و استفاده از زهر 
زنبورعسل یکی از شایع ترین درمان هایی است که 
تمام درمان های کالسیک و گام به گام این بیماری را 
به باد می دهد و به گفته تمامی پزشکان، به هیچ عنوان  

درمانی برای بیماری ام اس نیست.

عامی شدن پزشکی و خطرات آن
در حال حاضر کانال های تلگرامی زیادی از طب سنتی 
اسالمی گرفته تا طب باستانی و طب ایرانی برای مردم 
نسخه می پیچند که عمال صالحیت ندارند و مردم را 
گمراه می کنند. به طور مثال در این کانال ها می گویند 
که بعد از غذا چنین چیزی را نخورید یا از این میوه 
و جوشانده استفاده کنید، حال آنکه هیچ کدام از این 
مباحث علمی نیست و درنهایت عامی  شدن دانش 

پزشکی را به دنبال دارد. طب عوام زده 
به خودش اجازه می دهد در مورد 
هر نوع بیماری ای اظهارنظر کند و 
متاسفانه هیچ نظارتی هم در این 
مورد وجود ندارد. شاید همه 
شما تجربیات موفقی از این 
درمان های خانگی در سطح 

بیماری های سطحی و کوچک مثل سرماخوردگی 
داشته باشید، بیماری هایی که حتی شاید بدون مراجعه 
به اینترنت با چند قرص ساده که در همه خانه ها وجود 
دارد، درمان شوند یا مثال با خوردن لیمو و عسل 
توانسته باشید از بروز سرماخوردگی جلوگیری کنید  
اما توجه داشته باشید برخی بیماری ها عالئمی شبیه 
همین سرماخوردگی دارند و شما با خوردن مسکن 
و آنتی بیوتیک های بی ربط که خودتان تجویز می کنید 
فقط روند درمان بیماری  را به تعویق می اندازید. در 
واقع، نوع بیماری ها متفاوت است و نمی توان فرض 
را بر این استوار کرد که به  عنوان  مثال هر نوع بیماری 
قلبی یک راه درمان یا یک عالمت خاص برای همه 
افراد دارد زیرا همان گونه که قلب اجزای مختلفی دارد، 
بیماری های مرتبط با این اجزا نیز از یک جنس نیست 
و متفاوت است. در چنین شرایطی که پزشکان از 
دالیل بروز بیماری ها آگاهی دارند و قادرند انواع آنها 
را در حیطه تخصصی شان تشخیص دهند، می توانند 
با کمترین میزان خطای ممکن، به درمان افراد بیمار 
بپردازند. عالوه براین، پزشکان از عوارض داروها 
باخبرند و می توانند آنها را مطابق با نوع بیماری و 

قدرت تحمل بدن افراد تجویز کنند .

تشدید عالئم خودبیمارانگاری با اینترنت درمانی
مراجعه به اینترنت فقط برای بیماری های جسمی 
عالئم  برای  افراد  هم  مواقع  خیلی  و  نیست 
بیماری های روانی به اینترنت مراجعه می کنند، در 
حالی که تشخیص این بیماری ها بدون دیدن فرد 
اینها کافی است عالئم  امکانپذیر نیست. با همه 
بیماری اسکیزوفرنیا را در اینترنت جستجو کنید. 
آن وقت می بینید به احتمال قوی شما هم در برهه ای 
از زندگی تان، یکی از نشانه های این اختالل شدید 
روانی را داشته اید و حداقل چند نفر از اطرافیان تان 

از این بیماری رنج می برند.
رویا کامکار، روان شناس در همین مورد با اشاره به 
وسواس ایجادشده درنتیجه جستجوهای اینترنتی 
می گوید:  »سالمت«  به  روانی  بیماری های  برای 
»جستجوی اینترنتی مداوم درباره بیماری های روانی، 
وسواس ابتال به یک بیماری را ناخودآگاه به جان 
طرف می اندازد. برای مثال اگر مدام عالئم افسردگی 
را برای کسی توضیح دهید، او حتما یکی- دو مورد 
را در خودش پیدا می کند و به صورت ناخودآگاه 
سایر عالئم هم در او به وجود می آیند و دچار 
افسردگی می شود، در صورتی که ممکن 
است آن عالئم برای آن فرد در شرایط 

خاصی به وجود آمده باشند.«
او در همین مورد ادامه می دهد: »بدتر آنکه 
هر جستجوی اینترنتی درباره بیماری، 
ما را با بیماری بعدی آشنا می کند و 
جستجوهای بعدی، ما را نسبت به 
بیماری های دیگری آگاه خواهد کرد. 
افتادن در دایره بیماری های مختلف و 
خودبیمارانگاری، عارضه شایعی است 
که با افراط در جستجوی اینترنتی حاصل 
می شود.« کامکار با اشاره به بروز یک بیماری 
روانی به نام خودبیمارانگاری اضافه می کند: 
»این جستجوهای مداوم در اینترنت فرد را در 
دام یک بیماری شایع به نام »خودبیمارانگاری« یا 
»هایپوکاندریاک« می اندازد، بیماری ای که مبتال به 
آن با وجود برخورداری از سالمت بدنی و جسمی 
همیشه احساس می کند بیمار است و حتی احساس 

درد هم می کند، در صورتی که دردی ندارد.«
 این روان شناس در توضیح این بیماری می گوید: 
»معموال معاینات پزشکی این بیماران موردی را نشان 
نمی دهد اما استرس و نگرانی با بیمار همراه است و 
این استرس می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر سالمت 

روان و حتی جسم فرد بگذارد.«

خوددرمانی اينترنتی، بالی پزشكي شده؛ درمان هايي مانند خوردن پاچه براي درمان ام اس يا خوردن معجون اتريشي براي درمان سرطان

دکتری به نام اینترنت!

 ريحانه 
تهراني

توصیه های 
خطرناک 
پزشکی در 

شبکه های اجتماعی

تمام مشکالتی که با فراگیری اینترنت ظاهر 
می شوند، با همه گیر شدن شبکه های اجتماعی خیلی 

بیشتر از قبل خودشان را نشان می دهند و اینترنت درمانی یا 
درمان بیماری ها با اطالعات اینترنتی هم از این قاعده مستثنی 

نیست. شما با مراجعه به شبکه های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام 
که در ایران بیشترین کاربرها را دارند، با کوهی از اطالعات پزشکی مواجه 

می شوید که گروه بندی شده هم نیستند و صرفا به شما می گویند برای درمان 
بیماری ها چه بکنید. این اطالعات بدون گروه بندی و به طور غیرانتخابی در شبکه های 

اجتماعی مدام جلوی چشمان شما قرار دارند و حتی اگر از اول قصد این نوع خوددرمانی ها 
را نداشته اید می توانند شما را به خوبی وسوسه کنند اما نکته مهم در این مورد این است که مردم 

عادی نمی توانند به راحتی اطالعات تخصصی درست را از نادرست تشخیص دهند و به همین دلیل 
خطر و امکان خطا در این نوع درمان ها زیاد می شود. »اینترنت درمانی« معضلی جهانی است و مختص کشور 

ما نیست. در شبکه های اجتماعی مانند »یوتیوپ« افراد غیرمتخصص دارو و روش های  درمانی را بر اساس تجویز 
و صالحدید خودشان انجام می دهند و در تمامی مدت درمان از خودشان فیلم تهیه می کنند و بعد از چند ماه در صورتی 

که زنده بمانند، این تجربه را به سادگی و رایگان در اختیار دیگران قرار می دهند. این در حالی است که عالوه بر اینکه فرد 
پزشک نیست و حق طبابت ندارد، سالمت افراد جامعه را هم به  خطر می اندازد  اما این اقدام بسیار خطرناک است چراکه بسیاری 

از داروها مالحظات خاصی همراه دارد که برای هر فرد باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

اینترنت درماني فقط در ایران 
شایع نیست و به مشکل جهانی در 
زمینه پزشکی تبدیل شده  است. 
خوددرمانی های اینترنتی در سال های 
اخیر به عنوان چالش جدی مطرح 
شده و با فراگیر شدن اینترنت 
جدی تر هم می شود
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پیش از شناخت خودتان   
پا در راه مهاجرت نگذارید

ابتدا  از  جمعیت  جابجایی 
تمدن های  همیشگی  همراه 
انسان ها  است.  بوده  بشری 
زیست  امکان  دنبال  گاهی 
بهتر یا فرار از بالیای طبیعی، گاهی به دلیل 
جنگ هایی که خانه شان را تهدید کرده یا سایر 
مشکالت محل زندگی خود را تغییر داده اند. 
گاهی هم به اجبار از زیستگاه خود کوچانده 
شده اند. در همین 3-2 قرن گذشته، جمعیت 
زیادی در دنیا جابجا شده است. کانادا، آمریکا، 
استرالیا و نیوزیلند را اصوال مهاجران یا بردگان 

ساخته اند.
مهاجرت پدیده ای است که به خصوص از اواخر 
دهه 1350 جامعه ایرانی را تحت تاثیر خود قرار 
داد. جنگ و اوضاع خاص سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی ایران بسیاری را حتی با قبول خطرات 
بسیار با سودای زندگی در کشوری دیگر به فکر 
مهاجرت انداخته، اما گذشته از اوضاع بیرونی 
کشور مبدأ یا مقصد، خصوصیات فردی در 
ماجرای مهاجرت، امری قطعی و تعیین کننده 
است و بهتر است پیش از آنکه به فکر تغییر 
کشور محل زندگی خود بیفتیم، خصوصیاتی را 
که ممکن است در این فرایند سد راهمان شوند 
یا به کمکمان بیایند، بشناسیم. موضوع صحبت 
ما با  دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک، نقش 
خصوصیات متفاوت افراد در فرایند مهاجرت 

و پذیرش شرایط جدید زندگی است.

اهمیت مشاوره پیش از مهاجرت
: آقای دکتر! چرا مشاوره مهاجرت 

مهم است؟
به این دلیل که افراد در این روند واکنش ها و مسائل 
متفاوتی دارند و شوک بزرگ تغییر محل زندگی، 
سرچشمه استرس و فشار و اضطرابی است که 
باید شناخته و حتما مدیریت شود. بعضی افراد 
این تغییر را راحت تر می پذیرند و برای برخی 
دیگر مهاجرت امری ناشدنی و بسیار آسیب زننده 
است. به هر حال مهاجرت امروزه پدیده ای است 
که نمی توان در جامعه امروزی آن را نادیده گرفت. 
حتی می بینیم که در سال های بعد از انقالب، 
مهاجرت و فرستادن بچه های خانواده در سنین 
نوجوانی یا حتی کودکی، به صورت مد درآمد و 
نشانه ای از تشخص بود، درصورتی که در بسیاری 
مواقع این کار صرفا به دلیل چشم وهمچشمی و 
بدون توجه به خصوصیات آن فرد انجام می گرفت. 
در فضای جنگی، در طبقات متوسط یا متوسط 
مرفه بسیاری افراد به پیروی از یک سانتیمانتالیسم 
بی منطق خانه های خود را فروختند و آخرین ذره 
پس اندازشان را از بین بردند تا بتوانند جوانانشان 
را به خارج از کشور بفرستند. امروز می بینیم 
بسیاری از نوجوانان آن دوره که بدون آینده بینی 
زادگاه خود را ترک کرده اند، میانساالنی افسرده 
در کشورهای غربی هستند که در نوستالژی دهه 
50 به سر می برند. بسیاری از آنها به موفقیت های 
شغلی یا مالی خاصی هم نرسیدند. منظورم این 
است که موج اول مهاجرت بعد از انقالب نتوانست 
موفق باشد چون شتابزده و بی فکر بود. بسیاری 

نوجوانان  این  پسر، از  اغلب 
تا   10 14 سالگی بین 

که  بودند 

باید در محیط امن خانه کنار پدر و مادرشان 
زندگی می کردند، اما به جای آن در شرایطی 
نامطمئن و بدون توجه به خصوصیات فردی تنها 
ماندند. بسیاری موارد اینها سر از پانسیون های 
شبانه روزی درآوردند و امروز آدم 49 ساله تاجر 
موفق بین المللی اند که به شدت ناخن های خود 
را می جود یا مهندس موفقی که وسواس کندن 
مو دارد یا پزشکی که الکلی است. این افراد 
بچه های 10 تا 14 ساله ای بودند که به جای آنکه 
در محیط امن خانه پرورش پیدا  کنند، رفتند در 
پانسیون های شبانه روزی اروپا و آمریکا و آسیب 
دیدند. امروز دوباره موجی از مهاجرت نوجوانان 
را در خانواده های ایرانی می بینیم که فکر می کنند 

بچه ها را باید بفرستند.

جدایی نوجوانان از خانه و زادگاه را 
درست نمی دانم

: جدایی نوجوانان از خانه و زادگاه 
چه تاثیری بر سالمت روان نوجوانان می گذارد؟
محیط  سایه  نوجوانان  گفتم،  که  همان طور 
خانوادگی را از دست می دهند و باعث می شود 
نتوانند مراحل هویت یابی و استقالل یابی را در 

آرامش طی کنند. 
: عوارض بلندمدت این کار چیست؟

و  زودهنگام  جدایی های  بلندمدت  عوارض 
طوالنی در دوره نوجوانی، اضطراب سال های 
میانسالی و بزرگسالی است. همین ناخن  جویدن 
یا وسواس ریش کندن نمودهای بیرونی همین 

اضطرابی است که می گویم.
: این عوارض چقدر پایدار می مانند؟

کال دوره 8 تا 16 سالگی دوره بسیار حساسی 
است. در این دوره شخصیت فرد شکل می گیرد و 
دوری از محیط های خانوادگی و زادگاه و اقامت 
در پانسیون های شبانه روزی که اعمال زور و 
تجاوزهای از طرف همساالن قلدرتر را هم دارد، 
مخاطراتی کامال جدی هستند. درست است که 
در پانسیون های خارجی در هر گوشه و کناری 
دوربین های مداربسته وجود دارد که ظاهرا باید 
تمام محیط را زیر نظر داشته باشند، مسوولی که 
شبانه روز حواسش به اتفاقات پانسیون باشد و 
در ساعت های شب هم بیدار و هوشیار باشد، 
عمال وجود ندارد. به همین دلیل من روان پزشک 
فرستادن بچه های 10 تا 15 ساله را به پانسیون های 

کشورهای خارجی به طور کلی رد می کنم. 
موقع  مهاجرت چه  سن درست   :

است و چرا؟
سن درست سفر به خارج از کشور برای تحصیل، 
از 18 سالگی و بهتر از آن از 21 سالگی است. در 
آن موقع فرد دوره نوجوانی را طی کرده و و وارد 
دوره جوانی شده و شخصیت و هویت قابل اتکای 
خودش را پیدا کرده و به هر حال می تواند روی 
پای خودش و مستقل از خانواده به زندگی خود 
ادامه بدهد. نکته دیگری که امروزه وجود دارد، 
اما در دهه 60 وجود نداشت، شبکه های مجازی 
مانند ایمو و واتس آپ و مانند آن است که با فراهم 
کردن امکان مکالمه تصویری، درواقع فاصله ها را 
نزدیک کرده اند. شما در هر نقطه از دنیا می توانید 
هر روز پدر یا مادر خود را ببینید. این دیدارهای 
اینترنتی احساس حمایت عاطفی و روانی را در فرد 
تقویت می کنند. این امکان امروزه روند مهاجرت 
را آسان تر کرده. اینکه شما بتوانید هر روز گوشت 
و پوست عزیزانتان را ببینید، 
فرق دارد با دهه 60 
که نزدیکان خود را 

جز از طریق عکسی که 
هرازچندگاهی با استفاده از پستی که 

10 روز یا بیشتر در راه مانده بود و به 
دستتان می رسید، مالقات کنید. گذشته از آن، 
برنامه های جدید توانسته امکان مکالمه تصویری 
طوالنی مدت مثال برای یک ساعت یا بیشتر را 

فراهم کند.

نقش خصوصیات فردی در مهاجرت
با  یکسانی  برخورد  آدم ها  همه   :

فشارهای مهاجرت دارند؟
نه، افراد به نسبت شخصیت شان برخوردهای 
متفاوتی با مهاجرت می کنند. آنهایی که برونگرا 
هستند یا به فامیل وابستگی یا به زادگاه خود 
وابستگی عاطفی دارند، گزینه های مناسبی برای 
مهاجرت نیستند چون شما در کشور مقصد هیچ 

نوستالژی ای ندارید.
نمی توانند  )بدگمان(  پارانوئید  شخصیت های 
مهاجرت کنند چون این حس بدگمانی در غربت 
تشدید می شود. شخصیت های اسکیزوتایپ، 
خرافه پرداز و شگفت انگیز که اعتقادات ماورایی 
عجیب وغریب دارند هم نمی توانند مهاجرت کنند.
در گروه A، شخصیت های اسکیزوئید درونگرا، 
انزواگزین و درخودمانده می توانند مهاجرت های 
موفقی داشته باشند چون در محیط خانوادگی 
و کار خود زندگی خودشان را می سازند. این 
تیپ آدم ها نیازمند دوستان صمیمی یا ارتباطات 
اجتماعی نیستند. آنها با یک گربه یا یک سگ یا با 
چند کتاب و فیلم می توانند پیرامون خود را بسازند.
شخصیت های گروه B، خودشیفته ها، اگر پشتکار 
مناسبی داشته باشند و نظم و انضباط هم چاشنی 
شخصیت شان باشد، حتی بدون حمایت مالی 
خانواده می توانند به نحوی موفقیت آمیز روند 
مهاجرت را طی کنند چون ویژگی خودشیفته 
می تواند آنها را در پذیرش جامعه بیگانه و پیشرفت 

در آن کمک کند.
نمایشی  شخصیت های   ،B گروه  همین  در 
گزینه های خوبی برای مهاجرت نیستند. این 
شخصیت ها به خصوص دختران با شخصیت 
نمایشی در ایران پاداش های بهتری از سوی اجتماع 
دریافت می کنند. دختران نمایشی در کشور اغلب 
داوطلب ازدواج های مرفه هستند. این افراد قطعا 
در خارج از کشور چنین پاداش ها یا پیشنهاداتی 
را نمی بینند. یک شخصیت نمایشی بدون پشتکار 
و دیسیپلین در مهاجرت موفق نیست. مردان 
نمایشی هم پشتکار باالیی ندارند و کارهایشان 
عمق و محتوا ندارد. این مردان رفتارهای بدون 
عمق و سطحی و نمایشی دارند، خوش تیپ و 
خوش هیکل اند، اما افکارشان عمق ندارد، اجزا 

زیاد است اما عمیق نیست.
شخصیت های ضداجتماعی که در کشورهای مبدأ 
عمری را خالف کرده اند، در کشورهای مقصد 
می توانند موفق شوند، اما همان طور خالفکار باقی 
می مانند و وارد باندهای قاچاق و پخش مواد مخدر 

یا دزدی و گانگستری می شوند 
باندها یا خود رهبر  این 

خواهند شد. نمونه های این نوع افراد 
گاهی در رسانه ها خبرساز می شوند. این افراد 
همان خصوصیات بدنی و رفتاری پرخاشگرانه 
در کشور مبدأ را با خود به کشور مقصد می برند.

از طرف دیگر، شخصیت های مرزی )بردرالین( 
نمی توانند مهاجرت های موفقی کنند، مگر آنکه 
همزمان شخصیت های وسواسی و با دیسیپلینی 
داشته باشند. آنها به دلیل فرازوفرودهای خلقی و 
مکانیسم دفاعی دونیمه سازی شان که همه چیز را 
یا سفید می بینند یا سیاه یا مطلق خوب یا مطلق بد 
می بینند، روابط اجتماعی شان در کشورهای مقصد 
به هم می ریزد. حتی اگر تحصیالت موفقی در 
خارج کنند، در شغل یابی به مشکل برمی خورند. 
این افراد دوره های افسردگی طوالنی را تجربه 
می کنند و ممکن است بیماری دوری از وطن 
بگیرند یا به قولی هوم سیک شوند و نتوانند تاب 
بیاورند. اغلب آنها بعد از چند سال اقامت به 
کشور برمی گردند؛ ضمن آنکه ایران به عبارتی 
بهشت بردرالین هاست. می توانند قانون گریزی 
و پرخاشگری کنند، عدم کنترل خشم دارند و 
می دانند خشمشان مانند کشورهای توسعه یافته 
مشمول زندان یا مجازات های قانونی نمی شود.
نمی توانند  وابسته  یا شخصیت های   C گروه
مهاجرت کنند، مگر به طور خانوادگی و به 
صورتی که پدر و مادر یا خاله و عمویی در 
کشور مقصد همان نقش های خود در کشور 
مقصد را برعهده بگیرند و همان خدمات را 
ارائه بدهند. مهاجرت این افراد بدون همراهی 

خانواده دردسرساز خواهد بود.
شخصیت های مردم گریز و هراسان و پرهیزمدار 
و گریزان، لرزان و نگران با نام علمی اویدنت، 
اصال داوطلبان خوبی برای مهاجرت نیستند و به 
زبان ساده، عرضه جمع وجور کردن خودشان را 
در کشور مقصد ندارند. آنچنان که در کشور مبدأ 
هم فقط در اقمار خانواده و به شکل وابسته به 

سایرین می توانند گذران زندگی کنند.
شخصیت های وسواسی جبری از شخصیت های 
موفق برای مهاجرت هستند چون به شدت معتاد 
به کار می شوند و در زمینه های تحصیلی و بعد 
از آن شغلی و اقتصادی موفقیت های فراوانی 

پیدا می کنند. 
شخصیت های افسرده هم که اغلب خصوصیات 
نوستالژیک دارند، گزینه های خوبی برای مهاجرت 
نیستند، ضمن آنکه انرژی این افراد پایین است و 
دائم آینده را سیاه و ناامیدکننده می بینند و توانی 

برای جنگیدن ندارند.
شخصیت های وسواسی جبری یا شخصیت های 
با سختکوشی متعادل در کشورهای اروپایی یا 
استرالیا و نیوزیلند که نظام رفاه همگانی نسبتا 
برابر و همه شمولی دارد، می توانند بهتر خود را با 
محیط وفق دهند و احساس رفاه بیشتری  کنند، اما 
شخصیت های خودشیفته و ضداجتماعی و مرزی 
با جاه طلبی های باالتر از حد متعارف، در آمریکا 
راحت تر هستند چون اجتماع این کشور امکان 

جوالندهی بیشتری را فراهم می کند.
اینها تعریف های علمی شخصیت های مختلف 
بودند، اما عالوه بر تقسیم بندی های 
مواردی  از  یکی  کلی، 

که مهم است، پشتکار داشتن و 
خستگی ناپذیربودن فرد است.

3 فرایند 5ساله مهاجرت
: یک فرد در مهاجرت چه دوره های 

زمانی را طی می کند؟
من مهاجرت را به 3 فرایند 5ساله تقسیم می کنم. 
در 5 سال اول شما در شوک و ناباوری هستید. 
زبانتان تکمیل نشده و لهجه دارید. زبان مردم 
بومی که بریده و کوتاه واره کلمات را ادا می کنند، 
برای شما مفهوم نیست و نمی توانید منظور خود 
را بفهمانید. 5 سال اول، به خصوص 3 سال اول 
این 5 سال، دورانی است که به شدت سختی 
می کشید. در 3 سال اول معموال افراد پشیمان 
می شوند. شخصیت های سختکوش و جنگنده و 
باپشتکار این 3 سال اول را معموال تاب می آورند 
و از این دوره شوک فرهنگی رد می شوند، اما 
شخصیت هایی که تاب آوری کمتر و توانایی 
کمتری برای سازش با محیط دارند، یا آنهایی که 
هوش عاطفی و هیجانی کمتری دارند، نمی توانند 
این 3 یا 5 سال را دوام بیاورند. برای تاب آوری 
در این 3 تا 5 سال درونگرایی هایی هم در فرد 
الزم است. نمود این درونگرایی، کنسرت و سینما 
رفتن، تئاتر دیدن و کتاب خواندن یا تلویزیون 
دیدن و البته فعالیت هایی مانند دویدن، پیاده روی 
و دوچرخه سواری است. این فعالیت ها می تواند 
باعث شود که شما عالوه بر کشف محیط اطراف 
خود، انرژی برای زندگی کردن به دست بیاورید. 
در این دوره ازدواج ها غالبا موفق نیستند، مگر 
ازدواج های برنامه ریزی شده از کشور مبدأ یا اینکه 
شانس این را داشته باشید که در کشور مقصد 
با یک هموطن آشنا شوید. شوک فرهنگی در 
سال های نخست مهاجرت ممکن است بحران 
هویت ایجاد کند. اقامت در کشورها یا شهرهایی 
که جمعیت ایرانی زیادی ندارند و در آنها خبری 
از نمادهای وطنی مانند رستوران های ایرانی یا 
اجتماعات خاص ایرانیان نیست، تحمل این 5 
سال را مشکل تر می کند. حتی در مشاوره مهاجرت 
باید میزان وابستگی افراد به تابش نور خورشید 
را هم در نظر گرفت. افرادی که وابستگی به 
تابش خورشید دارند، در کشورهایی که اغلب 
روزها بارانی یا ابری است، احساس افسردگی 

خواهند کرد.
یاد  5 سال دوم، دوره ای است که غالبا زبان 
گرفته اید، تحصیالت خود را به پایان برده اید 
و اعتبارسنجی  برای شغلتان به دست آورده اید. 
می توانید کار کنید و درآمد داشته باشید. در این 
دوره نسبتا جا افتاده اید و احساس پشیمانی در 
وجودتان شعله نمی کشد. این دوره زمان مناسبی 
برای ازدواج یا به دنیا آوردن بچه اول یا دوم است. 
در این دوره ازدواج ها غالبا موفق ترند چون شما 
آرامش بهتری دارید. آرامش به شما کمک می کند 
شناخت بهتر و عمیق تری از همسر آینده خود به 
دست بیاورید. به همین دلیل ایرانیان در مهاجرت 
به کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا با فرهنگ 
نزدیک تر به فرهنگ ما، شوک فرهنگی کمتری 

را تحمل می کنند.
5 سال سوم، دوره ای است که کامال با محیط 

در همانندسازی کرده اید و 

اغلب موارد، اگر شرایط خاصی پیش نیامده باشد، 
تابعیت کشور مقصد را به دست آورده  و کم وبیش 
به مرحله ثبات رسیده اید. عملکرد شما بعد از 10 
سال با عملکرد ساکنان آن کشور همخوانی زیادی 
پیدا کرده؛ مثل آنها غذا می خورید و مثل آنها سفر 
می روید. لباس پوشیدنتان هم تا حد زیادی با 
کشور مقصد همانند شده، مگر آنکه شخصیت 
نوستالژیکی داشته باشید و در نوستالژیای خود 
زندگی کنید. هرچند حفظ یادگارهای گذشته 
کاری باارزش است، زندگی کردن در گذشته 
درست نیست. جمله معروفی است که می گوید 
»گذشته تو را رها کرده، تو گذشته را رها نکردی.« 
درست است که گذشته در روان ما جاری است 
و اثر خود را بر روانمان به جا گذاشته، اما گذشته 
مرده. مهاجرت همراه همیشگی تمدن بشری 
بوده و آن کس که به هر دلیلی زادگاه خود را 
ترک می کند، باید بینش آن را داشته باشد که 
بتواند زندگی مطلوبی برای خود فراهم کند.  
باید از نظر شخصیت و خلق وخو ارزیابی شود، 
اضطراب ها و وسواس هایش را بشناسد و میزان 

پارانویا، بدبینی، در او سنجیده شود.
: در روند تغییرات سنگین مهاجرت، 
آیا شخصیت فرد هم به طور بنیادی تغییر می کند؟
مثال  نمی آید،  پیش  کلی  شخصیت  تغییر 
شخصیت های اسکیزوئید، درونگرا، انزواگزین 
و درخودمانده، به شخصیت های خودشیفته تبدیل 
نمی شوند یا خودشیفته ها به انسان وسواسی تبدیل 
نمی شوند. شخصیت تا 18 سالگی شکل می گیرد 
و دیگر تغییر نمی کند، اما اگر تغییر هویت را 
تغییر در برخی سلیقه ها و عالیق و رویکردها 
معنی کنیم، می توان گفت تغییر هویت اتفاق 
می افتد، مثال ممکن است شما با رفتن به جامعه 
مقصد رژیم غذایی متفاوتی را پیش بگیرید یا 
اوقات فراغت تان را به گونه ای دیگر بگذرانید، اما 
همان طور که گفتم نوع شخصیت تغییر نمی کند.

که  می بینیم  روزمره  زندگی  در   :
گاهی  رویاهایی  طرح  با  افراد  از  بسیاری 
غیرمنطقی و اغراق آمیز روند مهاجرت را شروع 
می کنند. این رویاپردازی ها کجا می توانند به 

نفع یا به ضرر افراد عمل کنند؟
رویاپردازی ها در سن زیر 30 سال؛ یعنی زمانی 
که هنوز جاه طلبی جایی را در شخصیت شما 
اشغال می کند، اگر توهم آمیز، هذیان گونه، ابلهانه 
و احمقانه نباشد و به یک نسبتی منطقی باشد، با 
کمک خصوصیاتی مانند پشتکار و تالش می تواند 
راهگشا باشد. به عنوان مثال، یک دانشجوی 
جوان با رتبه ممتاز می تواند رویای طی کردن 
مدارج علمی تا دکترا را داشته باشد، اما پزشک 
متخصصی در  54 سالگی به ندرت می تواند در 
کشور مقصد به رتبه پزشکی باالتر یا  حتی رتبه ای 
که پیش از مهاجرت داشته، برسد و رویاپردازی 

در این مواقع واقع بینانه نیست.
: ازدواج در مهاجرت چگونه است؟
ازدواج قطعا مساله مهمی است و دخترانی که 
مهاجرت  راه  به  پا  باالی 30 سال  در سنین 
امکان  زیادی  حد  تا  بدانند  باید  می گذارند، 
ازدواج خود را به خطر انداخته اند. ضمن آنکه 
ایرانی ها به طور سنتی فرهنگ ازدواج با بیگانه 
را نداریم. آمار طالق بین مهاجران ایرانی بسیار 
باالست و یک وکیل مهاجرت در استرالیا به 
ایرانی اش  من می گفت 90درصد از موکالن 
بعد از رسیدن به این کشور از هم جدا شده اند. 
به این ترتیب و با توجه به آنچه گفتم، باید 
قبل از ورود به روند دشوار مهاجرت شخصیت 

خود را بشناسیم.

افراد در روند مهاجرت واکنش ها و مسائل 
متفاوتی دارند و شوک بزرگ تغییر محل 
زندگی، سرچشمه استرس و فشار و اضطرابی 
است که باید شناخته و حتما مدیریت شود. 
بعضی افراد این تغییر را راحت تر می پذیرند 
و برای برخی دیگر مهاجرت امری ناشدنی و 
بسیار آسیب زننده است



چندوقتی  تهران  شب های 
 ریحانه 

تهرانی
است که از نور های مصنوعی 
خیابان و مراکز خرید پر شده، 
برای  را  شب   که  نورهایی 
تهرانی ها مثل روز روشن نگه می دارد،  اما در 
عوض لذت تماشای آسمان پرستاره را از آنها 
گرفته است. نور هایی که یک طاق زردرنگ بین 
زمین و آسمان درست  کرده اند و در واقع آسمان 
شب و زیبایی اش را از ما دریغ می کنند اما داستان 
اینجا تمام نمی شود و استفاده نادرست از این 
نورها فقط به محو شدن ستاره های شبانه محدود 
نیست. این نورهای اشتباه که در تهران بیش از 
اندازه دیده می شوند آنقدر برای شهر مشکل ساز 
شده که بحران آلودگی نوری را هم کنار بحران های 
دیگر این شهر شلوغ پررنگ کرده  است. با این 
حجم از آلودگی نوری »مرگ روشن« در کمین 

تهران است.

مستند مرگ روشن تالشی برای 
آگاه سازی از آلودگی نوری

مستند مرگ روشن تالشی است برای معرفی 
آلودگی نوری و معضالت و بحران هایی که در 
نتیجه  کنترل نکردن نور مصنوعی و نورپردازی 
می گیرد.  را  شهری  فضای  گریبان  نامعقول 
آلودگی نوری که موضوعی ناپیدا در مشکالت 
کالنشهر هایی مانند تهران است، در این مستند 
مورد بررسی قرار گرفته و آثار زیانبار آن برای 
شهروندان و محیط زیست تشریح شده است. 
این فیلم به روایت سید حامد میرزا خلیل از 
کارشناسان این حوزه می کوشد در مورد بحران 
به  تهران  در  بی رویه  و  غیرعلمی  نورپردازی 
مسووالن این حوزه هشدار دهد و برای اثبات 
این ادعا، آلودگی نوری را در چند بخش و با 
استفاده از چند متخصص در زمینه های مختلف 
تجزیه وتحلیل می کند. یکی از بخش های مهم این 
مستند درباره تاثیر استفاده غلط نور در گیاهان و 
درخت هاست و در قسمت دیگری هم از تاثیر 
این نورپردازی های اشتباه بر پرندگان می گویند. 
همچنین مهندسی این نورها از جنبه معماری  هم 
باید مورد بررسی قرار گیرد و از همه بخش ها 
وسیع تر نگاه ستاره شناسی به این آلودگی هاست. 
تصاویر زیبایی از شب های پرستاره که به گفته 
کارگردان مستند از جایی نزدیک به تهران گرفته 
شده هم کنار آسمان صاف و بدون ستاره تهران 
جا خوش می کنند تا به خوبی متوجه شویم از چه 
نعمتی برای شب های شهرمان محروم هستیم. در 
ضمن همه این نکات آلودگی نوری بر سالمت 
عمومی شهروندان هم تاثیرگذار است و این هم 
از نکاتی است که در این مستند مورد توجه قرار 
گرفته است. مسعود دهنوی، کارگردان این اثر 
در مراسم رونمایی از مستند مرگ روشن درباره 
نگاه کلی مستند می گوید: »مستند مرگ روشن 
که ایده و طرح اولیه آن اوایل بهار سال ۹۶ 
نوشته شد، قرار است کنکاشی علمی در موضوع 
نور، روشنایی و تاریکی داشته باشد. سید حامد 
میرزاخلیل که سال هاست در زمینه محیط زیست 
فعالیت دارد به عنوان راوی و مشاور محتوایی 
پروژه از ابتدا همراه با این مستند بوده است. در 

این مستند قرار است آگاهی های اولیه درمورد  
آلودگی جدیدی که کمتر به آن توجه می شود 
به مردم داده شود. جالب اینکه همین نوری که 
تامین کننده روشنایی محیط زندگی ما و امنیت 
ماست می تواند آثار منفی بسیاری روی درختان، 
پرندگان، جانوران و خود انسان داشته باشد. در 
این مستند کنار مستندات ارائه شده کارشناسانی 
نیز حضور دارند که این تاثیرات را از نگاه علمی 

توضیح می دهند.
او درباره روند فیلمبرداری این مستند توضیح 
می دهد: »حدود ۹۰ درصد تصویربرداری این 
مستند در شب انجام شده و یکی از موضوعات 
اصلی مرگ روشن بحث »زندگی شبانه« است 
که در جوامع مدرن روزبه روز در حال افزایش 
است و تبعات جبران ناپذیری برای خانواده و 
جامعه دربردارد. این مستند سعی داشته معضل 
آلودگی نوری و گم شدن شب را مخصوصا 
در شهرهای بزرگ از زاویه های مختلف توسط 
کارشناسانی از جمله دکتر سیدی، متخصص 
فیزیولوژی گیاهی، دکتر محمودی، معمار و 
شهرساز، مهندس فتحی پور، کارشناس علوم 
پرنده شناس  فتاحی،  معارفی و خانم شهرزاد 

بررسی کند.«
در واقع مهم ترین تالش این مستند برای گام های 
اولیه آگاه کردن مردم از وجود آلودگی نوری و 
اصال آشنا شدن آنها با این مفهوم است و بعد از 
این مرحله، زمانی که این مساله به یک دغدغه 
برای مردم تبدیل شود می توان به گام های بعدی؛ 

یعنی ارائه راهکار ها اندیشید.

شب های گمشده در نور
یکی از لذت های بشر از ابتدای تاریخ تماشای 
شب و آسمان پرستاره آن بوده است،  لذتی که 
حاال شهرهای شلوغ پرنور آن را از ما گرفته اند و 
برای تجربه اش الزم است حتما سفر کنیم. حتی 
اگر هوا تمیز و مطبوع باشد، ستاره های بسیار 
کمی در آسمان شهرهای پرنور دیده می شود. 
آلودگی نوری ناشی از روشن بودن چراغ ها و 
منابع دیگر باعث شده تماشای ستاره ها بیش از 
پیش با مشکل مواجه شود. اگر انسان می توانست 
آلودگی ناشی از منابع نور را کاهش دهد، آسمان 
بسیار زیباتر از شرایط کنونی به نظر می رسید. 
ابتدای این مستند میرزا خلیل که پژوهشگر و 
راوی این مستند است همین مساله را مطرح 
می کند و نورهایی را در خیابان های تهران به 
ما نشان می دهد که باعث می شوند آسمان شب 
آن طور که هست، دیده نشود. میرزا خلیل درباره 
آلودگی نوری و رصد می گوید: »آلودگی نوری  
ضمن اینکه مردم را از طبیعتی که می توانند 
استفاده کنند، محروم می کند، آثار بدی روی رصد 
منجمان دارد. وقتی منجمی می خواهد رصدی 
داشته باشد باید 1۰۰کیلومتر از شهر فاصله بگیرد، 
درحالی که با این وجود هنوز یک چهارم آسمان 
تحت تاثیر نور شهر قرار می گیرد و آسمان تابی 
به رنگ زرد و قهوه ای آسمان را خراب می کند 
و در نتیجه در آن محدوده رصدی نمی توان 
قابل اطمینان  به دست آمده  اطالعات  و  داشت 
نیست. حتی برخی اوقات اجرام آسمانی نیز 

کم نور دیده می شوند و باید به قلب کویر رفت، 
درحالی که آنجا هم نور شهرها اجازه دید خوب 
را نمی دهد. البته تقریبا دیگر جایی نداریم که افق 
شهری در آنجا نباشد. ما دنبال تاریکی نیستیم تا 
ستارگان را ببینیم. باید به آثار نور بر محیط زیست 
و انسان توجه کنیم. می خواهیم امنیت در شهرها 
ایجاد شود، در حالی که امنیت با نور زیاد ایجاد 

نمی شود، بلکه کمتر نیز می شود.«

مرگ تدریجی درختان پرنور تهران
در بخشی از این مستند درباره تزئین درختان شهر 
با نورهای رنگی که عمدتا در خیابان ولیعصر)عج( 
عملی شده صحبت می شود. دکتر سیدی که 
متخصص فیزیولوژی گیاهی است اعتقاد دارد 
نورهای رنگی که برای ما چشم نواز هستند و 
تصور می کنیم خیابان های شهر را زیبا می کنند، 
رشد درختان را متوقف می کنند و به عبارت دیگر 
باعث نابودی تدریجی این گیاهان می شوند. در 
این بخش از مستند مطرح می شود که نورپردازی 
محیطی خیابان  ولیعصر)عج( و بلوار کشاورز 
تهران، به  مرگ تدریجی درختان منجر خواهد 
شد. وقتی ما در شب گیاه را برخالف چرخه 
طبیعی  تحت تاثیر نورهای مصنوعی قرار می دهیم، 
پدیده ای به نام »شکست شب« رخ می دهد که 
نمو گیاه را مختل می کند و طی چند سال گیاه 
خشک می شود. شاید در دید اول این نورپردازی 
گیاهان زیبا به نظر بیاید و مسیر را برای شما 
دلچسب تر کند اما آیا درختان نیز از این نورها 
احساس رضایت می کنند؟ حقیقت این است که 
درختان در بیشتر خیابان های تهران با مشکل نور 
زیاد روبرو هستند و ماجرا وقتی حادتر می شود 
که این نورها مدام تغییر رنگ می دهند. این تغییر 
رنگ باعث می شود فتوسنتز گیاه دچار اختالل 
شود و درخت تا بخواهد به یک رنگ عادت کند، 
رنگ آن تغییر می کند. سیدمهدی سیدی که در 
این مستند به عنوان متخصص فیزیولوژی گیاهی 
صحبت می کند یکی از کسانی بوده که پیش از 
اجرای این طرح در خیابان ولیعصر)عج( و بلوار 
کشاورز هشدار مرگ تدریجی این درختان را داده 
بود و حاال بعد از گذشت 2 سال از این ماجرا 

کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که عوارض 
نورپردازی روی درختان کم کم مشهود می شود و 
زرد نشدن درختان در فصل پاییز و نبود نشانی از 
خزان در این درختان از تاثیرات این نورپردازی ها 
حکایت دارد. کارشناسان معتقدند نوع المپ و 
درجه تابش نور می تواند جلوی تابش نور را 
بگیرد. آنها می گویند چنارها از جمله گیاهانی 
هستند که قد بلندی دارند و به همین دلیل جزو 
درختان نورپسند هستند. هرچند نور هم مانند آب 
مقدار زیادش مفید نیست و ضرر هم می رساند.

کوچ پرنده ها از آلودگی نوری
پرنده هایی که قبال تهران را زیباتر و دلنشین تر 
می کردند حاال با پایتخت دود و شلوغی قهر 
کرده اند و تعداد گونه های پرندگان در تهران 
خیلی کمتر از قبل شده  است. یکی از دالیل قهر 
پرنده ها همین آلودگی نوری و استفاده غلط از 
نور در فضاهای شهری است که در مستند مرگ 
روشن، شهرزاد فتاحی ارتباط آلودگی نوری و تاثیر 
آن بر  پرندگان را توضیح می دهد. در واقع نور 
مصنوعی باعث تضعیف قوه جهت یابی پرندگان 
و گم کردن النه یا مسیرهای مهاجرتشان از تاالبی 
به تاالب دیگر می  شود. همچنین نورهای قرمز 
و آبی برج های بلند، پرندگان را جذب خود 
می کند و درنهایت این نورهای فریبنده باعث 
برخورد دسته های پرندگان شده و کشته می شوند. 
نورپردازی نامناسب برج ها، ساختمان ها، میادین 
پرندگان  برای  نورافکن ها  آزاردهنده  نور  و 
به خصوص هنگام پرواز یا در حال دور زدن ها 
موجب خیرگی یا کوری پرندگان و برخورد با 
یکدیگر یا  برج ها می شود. تحقیقات حاکی از آن 
است که نورهای سفید و قرمز واکنش بیشتری 
در پرندگان ایجاد می کند. همچنین آثار آلودگی 
نوری در بلندمدت برای پرندگان موجب تضعیف 
و سپس از بین رفتن قوه جهت یابی شان می شود 
و در پیدا کردن راه بازگشت به النه یا تاالب های 
مهاجرتشان دچار مشکل خواهندشد.عالوه بر 
این در طول روز بیشتر برخوردهای پرندگان با 
ساختمان ها در ارتفاعاتی نزدیک به سطح زمین 
اتفاق می افتد چراکه آنها در اثر بازتاب نور در 

شیشه پنجره ها، آنها را با فضای باز اشتباه می گیرد 
و به سمت شان پرواز می کنند اما در طول شب، 
به خصوص در فصل مهاجرت پرندگان روشن 
بودن چراغ های آسمان خراش ها و نبود بادهای 
قوی باعث می شود پرندگان از مسیر اصلی شان 

خارج و به سمت آنها پرواز کنند.

راهکار های کاهش آلودگی نوری
راهکار هایی هم برای کاهش این آلودگی های 
نوری پیشنهاد شده است که البته عملی شدن 
این راهکارها به جلب نظر مسووالن و اهمیت 
پیداکردن این موضوع در افکار عمومی بستگی 
دارد. برای مثال در قدم اول باید در طراحی فضای 
شهری مهندسان روشنایی حضور داشته باشند 
و طبق کارکرد فضاهای شهری نورپردازی ها 
نیز  آن  رنگ  و  نوع  میزان،  تا  شود  محاسبه 
طبق جداول مهندسی روشنایی تعریف شود. 
درنهایت باید مراقب باشیم نورمان به آسمان 
نرود؛ یعنی سطح پروژکتورهایی که در شهر 
بیلبوردهایی که دارای  وجود دارد. همچنین 
روشنایی هستند نباید نورشان به آسمان برود 
و باید از چراغ هایی استفاده کنیم که ۹۰درصد 

نورشان به آسمان نرود.

آگاهی گام اول مبارزه با آلودگی نوری
یکی از مهم ترین دالیلی که مشکالت شهری 
مثل انواع آلودگی ها شیوع پیدا می کنند و تا جایی 
پیش می روند که دیگر نمی توان چاره ای برایشان 
اندیشید این است که اصال شهروندان از بودن 
این آلودگی ها خبر ندارند. همان طور که بیشتر 
ما از اینکه در معرض آلودگی خطرناکی به نام 
»آلودگی نوری« هستیم بی خبریم و هرشب و 
هر روز از خیابان هایی می گذریم و در محله ای 
زندگی می کنیم که سالمت خودمان و شهرمان 
با نوپردازی های اشتباه تهدید می کند، اما  را 
اصال از این موضوع خبر نداریم بنابراین گام 
اول برای مقابله با این آلودگی و جلوگیری از 

شیوع آن آگاهی است.

آلودگی نوری چیست؟
متخصصان معتقدند هر گاه با نور مصنوعی رفتار 
انجام گیرد آلودگی  نادرست و غیراستاندارد 
نوری پدید می آید. درواقع ما به نور المپ ها 
به اندازه ای نیاز داریم که با زاویه تابش مناسب 
زیر پایمان را روشن کنند، نه فضای باالی سرمان 
نورپردازی و  با علم  ناآشنایی  به دلیل  اما  را 
فقدان متخصصان در این زمینه مسووالن سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران بدون توجه به آلوده 
شدن فضای پایتخت و میزان لطمه به محیط زیست 
انسانی، گیاهی و جانوری تهران یا نصب انواع 
المپ ها و نورپردازی های لیزری سبب شده اند 

آلودگی نوری به مرحله هشدار برسد.
حوزه،  این  در  کارشناسان  اظهارنظر  طبق 
از  نورپردازی  زمینه  در  متاسفانه  تهران  در 
صاحب نظران آکادمیک استفاده نمی شود چرا 
مناظر  آن در  اجرای  نورپردازی و  که بحث 
شهری یک علم است و الزم است درباره آن 
علمی تصمیم گیری شود اما برخالف اهمیت 

این موضوع تمام نورپردازی هایی که در تهران 
شاهد آن هستیم ماحصل سلیقه ای عمل کردن 

مدیران اجرایی در این زمینه است.

هزینه سنگین اقتصادی برای نورهای 
غلط

بر اساس گزارشی که در پایگاه مبارزه با آلودگی 
نوری ایران منتشر شده و طبق آمار ارائه شده در 
سایت وزارت نیرو در سال 1387، 4 میلیارد 
و 3۰5  میلیون  کیلووات مقدار برقی است که 
وزارت نیرو برای روشنایی معابر به فروش 
می رساند. این برق صرف روشن کردن معابر 
با کمک چراغ هایی می شود که استانداردهای 
الزم برای کنترل آلودگی نوری ندارند. در چنین 
روشنایی هایی حدود 3۰ تا 4۰ درصد انرژی 

بدون هیچ استفاده ای هدر می رود.
در شرایطی که کنترل انرژی و هزینه ای که برای 
تولید آن می شود از اولویت های دولت ها به شمار 
می رود، می توان با اصالح این روشنایی ها میزان 
بیشتری صرفه جویی کرد چرا که با اصالح منطقی 
این چراغ ها از هدررفت 3۰ تا 4۰  درصدی 

انرژی جلوگیری می شود.

سالمت شهروندان در معرض خطر 
آلودگی نوری

با نفوذ رنگ ها و المپ های رنگارنگ در زندگی 
شهرنشینان، این وسیله جزءالینفک زندگی مردم 
کره زمین شده است. دیگر نمی توان تنها از 
تخریب محیط زیست به وسیله آلودگی نور گفت 
چرا که استفاده بیش از اندازه از نور مصنوعی، 
فیزیکی  و سالمت  اعصاب  بر  مخربی  تاثیر 
انسان ها می گذارد. مالتونین هورمونی است که 
در پاسخ به دوره های تاریکی و روشنایی روز 
و شب  در بدن ساخته می شود. این هورمون 
در محافظت بدن نقش دارد اما استفاده بیش از 
حد نورهای مصنوعی در شهرها سبب کاهش 
ترشح این هورمون در بدن می شود. این در حالی 
است که وجود انواع المپ های نئون و نورهای 
خیابان مثل نورهای جیوه ای از ترشح هورمون 
مالتونین جلوگیری می کند و باعث بروز سرطان، 

افسردگی، اختالل خواب و... می شود.
آلودگی نوری مساله ای است که باید جدی تر 
به آن نگاه کرد چون نه  تنها محیط زیست با این 
آلودگی آسیب  می بیند، بلکه سالمت خود ما هم 
بر اثر این آلودگی ها در معرض خطر است و 
به نوعی با بی توجهی کردن به آنها خودمان را 
قربانی کرده ایم. متاسفانه هیچ قانونی در این 
زمینه در ایران وجود ندارد و طبق معمول قبل 
از بحرانی شدن شرایط مسووالن شهری توجهی 
به این موضوع نشان نمی دهند،  همان طور که در 
جلسه رونمایی و اکران از مستند مرگ روشن 
به گفته میرزا خلیل، پژوهشگر و راوی مستند 
و  به صورت جدی  از چند مسوول شهری 
رسمی برای تماشای مستند دعوت شده بود 
مدیران  از  هم  نفر  یک  حتی  سالن  در  ولی 
شهری حضور نداشت و این مساله نشانه ای 
جز کم اهمیت بودن مسائلی از این نوع برای 

مدیران شهری نیست.

گزارش شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت6
ت

الم
/ س

ری
کبی

ره 
خاط

 

درباره مرگ روشن، مستندی با موضوع آلودگی نوری در شهرهای بزرگ

آلودگی نوری، خطری ناشناخته اما مهم
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آلودگی نوری، خطری ناشناخته اما مهم



پای صحبت های متخصصان در پی انتشار خبر افزایش قد ایرانی ها طی 100 سال گذشته

ایرانیهاقدبلندترشدهاند!
چندی پیش دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری هفتگی 

 ندا احمدلو 
در جمع رسانه ها اعالم کرد که میانگین قد افراد باالی 30 سال فعلی در هر 10 سال و در چند دهه گذشته 
حدود 1/28 سانتی متر بیشتر شده است. حریرچی یادآور شد در جوامع مختلف، شاخص متوسط قد، شاخصی 
برای نشان دادن سطح تغذیه و بهداشت جامعه است. با این  حساب، می توان این طور برداشت کرد که افزایش 
قد ایرانی ها در دهه های اخیر، نشان دهنده بهبود شرایط تغذیه ای و بهداشتی آنهاست. به گفته حریرچی، مردان 18 ساله ایرانی در 
پایان قرن نوزدهم با متوسط قد 157 سانتی متر و زنان 18 ساله ایرانی در همان دوران با متوسط قد 148 سانتی متر زندگی می کرده اند. 
این در حالی است که متوسط قد آقایان و خانم های ایرانی در پایان قرن بیستم و پس از گذشت حدود 100 سال برای مردان به 

173/6 سانتی متر و برای زنان به 159/8 سانتی متر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه متوسط قد مردان ایرانی 
در 100 سال گذشته با 16/5 سانتی متر و زنان با 11/2 سانتی متر افزایش روبه رو بوده، اظهار کرد که رتبه قد مردان و زنان ایرانی 
بین حدود 192 کشور جهان به ترتیب 67 و 88 بوده است. با این مقدمه، شاید این سوال در ذهن خیلی ها نقش ببندد که مهم ترین 
عواملی که می توانند در تعیین قد افراد تاثیرگذار باشند، کدامند و شاخص هایی مانند تغذیه و بهداشت چطور توانسته اند در سال های 
اخیر منجر به افزایش قد ایرانیان شوند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در صفحه »دیده بان تغذیه« این شماره پای صحبت های 
متخصصان »سالمت« نشسته ایم تا آگاهی خود را درباره عوامل موثر بر رشد قدی افزایش بدهیم از این رو، ابتدا با دکتر نسرین 
امیدوار متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مصاحبه کرده ایم که مشروح آنرا در ادامه می توانید بخوانید.

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت

: خانم دکتر! مهم ترین عامل در رشد 
قدی کودکان کدام است؟ 

رشد قدی کودکان به 4 عامل مختلف بستگی دارد 
که این عوامل به ترتیب شامل زمینه ژنتیکی قد 
)قد پدر و مادر(، وضعیت مادر در زمان تشکیل 
نطفه، وضعیت مادر در طول دوره بارداری و 
تغذیه 2 سال اول کودک می شود. در مورد رشد 
قدی کودکان، این 4 عامل نقشی اساسی ایفا 
می کنند و نادیده گرفتن هر کدام از آنها به جز 
زمینه ژنتیکی، می تواند کوتاه ماندن قد کودکان 

را در پی داشته باشد. 
: آیا دلیل خاصی دارد که قد و وزن 
نوزادان را در بدو تولد اندازه گیری می کنند؟ 
بله، زمانی که نوزاد متولد می شود، باید بالفاصله 
قد و وزن او را اندازه گیری کنیم تا متوجه شویم 
که تغذیه مادر در دوران بارداری و درنتیجه تغذیه 
جنین به چه صورت بوده است. سپس این قد و 
وزن به نمودار رشد منتقل می شود تا در ماه های 
بعدی با اندازه گیری دوباره قد و وزن نوزاد ببینیم 
که آیا او به اندازه کافی شیر مادر دریافت می کند یا 
نه؟ و اینکه آیا تغذیه تکمیلی در زمان مناسب و با 
غذاهای مناسب برای او شروع شده یا نه؟ بر این 
اساس، ما می توانیم رژیم غذایی نوزاد یا کودک را 
دستکاری کنیم تا او با دریافت ریزمغذی های کافی 
و کامل، رشد قدی و وزنی مناسبی داشته باشد. 
: زمانی که به عوامل موثر در رشد 
قدی بچه ها اشاره کردید، عاملی به نام شرایط 
مادر پیش از تشکیل نطفه یا در طول دوران 
بارداری را جزو عوامل موثر در رشد قدی 
مناسب کودکان دانستید. ممکن است کمی 

بیشتر در این مورد توضیح دهید؟ 
یکی از مهم ترین نکاتی که باید درباره رشد کودکان 
در نظر گرفت، 1000 روز طالیی رشد کودک 
است. به عبارت ساده تر، ما از زمان تشکیل نطفه تا 
پایان 2 سالگی را 1000 روز طالیی رشد کودک 
می نامیم که در این 1000 روز طالیی باید توجه 
ویژه ای به تغذیه مادر و کودک شود تا کودک 
از نظر رشد قدی، وزنی و سالمت جسمانی یا 
روانی در ایده آل ترین شرایط ممکن به سر ببرد. بعد 
از این 1000 روز، اگر مشکل یا کمبود تغذیه ای 
خاصی برای کودک وجود داشته باشد، باید در 
سال های آتی و با تغذیه مناسب، کنار کمک به 

حفظ آرامش روانی کودک برطرف شود. 
: مهم ترین توصیه شما برای پرورش 
یک کودک سالم با رشد طبیعی و مناسب از 
نظر قدی در این 1000 روز طالیی چیست؟ 
اولین توصیه ما پیش از شروع این 1000 روز و 

چند ماه قبل از اقدام به بارداری برای خانم هاست. 
بهتر است همه خانم هایی که قصد بارداری دارند، 
چند ماه پیش از اقدام به بارداری به متخصص تغذیه 
یا زنان مراجعه کنند تا اگر بدن آنها با کمبودهای 
تغذیه ای مانند کمبود آهن، ویتامین D و... مواجه 
است، این کمبودها با رژیم غذایی یا مکمل یاری 
برطرف شوند. در طول دوران بارداری که بخشی 
از این 1000 روز را تشکیل می دهد هم مادر باید 
در محیطی امن و آرام از نظر روانی قرار داشته 
باشد زیرا استرس می تواند شدیدا بر رشد جنین 
تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، خانم باردار باید در 
این دوران طالیی هر روز غذای کافی مصرف 
کند. نظم در غذا خوردن یعنی اینکه شما باید 
در طول یک روز و در روزهای متوالی، تمام 
ریزمغذی های مورد نیاز را به بدن برسانید تا هم 
خودتان دچار کمبود تغذیه ای نشوید و هم منابع 

غذایی برای جنین محدود نباشد. 

: توصیه شما برای بعد از دوران بارداری 
و همزمان با تولد نوزاد چیست؟ 

ابتدایی  از آنجایی که کودک شما در 2 سال 
پس از تولد هنوز در دوره 1000 روز طالیی 
قرار دارد، نوع تغذیه او برای داشتن رشد قدی 
مناسب از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
نوزاد باید بالفاصله پس از تولد و تا 6 ماه کامل 
فقط از شیر مادر تغذیه کند. جالب است بدانید با 
تمام پیشرفت هایی که در علم و تکنولوژی شده، 
هنوز هم علم قادر به تولید شیر خشکی با تمام 
قابلیت های شیر مادر نبوده است. شیر مادر به دلیل 
تغییر غلظت با شرایط مختلف یا تنظیم حرارت، 
مناسب ترین غذا برای نوزادان است و می تواند 
عالوه بر تامین ریزمغذی های مختلف برای رشد 
قدی او، نوزاد را از بیماری های مختلف هم دور 
نگه دارد. بعد از 6 ماهگی و تا 2 سالگی، باید 
کنار شیر مادر ترکیبات غذایی ساده به صورت 

غذای کمکی کم کم به کودک معرفی شوند. ما 
معموال غذای کمکی را با منابع خوب پروتئین 
و آهن مانند برنج یا عدس شروع می کنیم. نکته 
دیگر اینکه برای بهبود رشد قدی کودکان، والدین 
باید مراقب باشند که فرزندان آنها تا حد امکان 
در 2 سال اول زندگی درگیر بیماری های عفونی 
نشوند. تغذیه با شیر مادر و واکسیناسیون به موقع، 
احتمال ابتال به بیماری های عفونی را در نوزادان 
کاهش می دهد و شرایط مساعدتری برای رشد 

قدی آنها فراهم می کند. 
: کدام یک از مواد غذایی، نقش مهم تری 

در رشد قدی کودکان ایفا می کند؟ 
ترکیبات غذایی مختلف که می توانند بر رشد 
قدی کودکان تاثیر بگذارند، باید به تناسب سن 
و به صورت تدریجی به رژیم غذایی آنها اضافه 
شوند. شاید بتوان گفت اولین و مهم ترین ترکیب 
مغذی برای داشتن رشد قدی مناسب در کودکان، 

انواع پروتئین های حیوانی و گیاهی است. پروتئین، 
ماده اصلی تشکیل دهنده سلول هاست و تمام 
سلول های بدن از جمله سلول های استخوانی 
برای رشد مناسب، نیاز به پروتئین کافی دارند. 
به همین دلیل هم از 6 ماهگی به بعد، باید کم کم 
و براساس جدول تغذیه تکمیلی که در اختیار 
والدین قرار می گیرد، انواع گوشت قرمز و سفید، 
تخم مرغ، حبوبات و غالت جای ثابتی در برنامه 

غذایی روزانه بچه ها داشته باشند. 
: غیر از پروتئین، تاثیر کدام ریزمغذی ها 

در قد کشیدن کودکان بیشتر است؟ 
از بحث پروتئین به عنوان یکی از ترکیبات غذایی 
اصلی برای رشد قدی کودکان که بگذریم، باید 
این نکته را در نظر بگیریم که کودکان برای رشد 
کافی باید مقادیر مناسبی از آهن، روی، کلسیم، 
منیزیم، فسفر و ویتامین D را هم دریافت کنند. 
معموال فسفر، روی و آهن در تمام منابع غذایی 

حاوی پروتئین وجود دارد و ما از نظر کمبود آن 
نگرانی خاصی نداریم اما برای دریافت کلسیم 
حتما کودکان باید روزی 3 وعده لبنیات مصرف 
کنند. ضمن اینکه کلسیم می تواند از طریق مصرف 
سبزی های برگ سبز یا خانواده کلم هم به بدن 
برسد. برای دریافت این ریزمغذی ها مانند منیزیم 
و روی، باید مغزهای خام مانند بادام و گردو هم 
در رژیم روزانه کودکان جابگیرد تا رشد قدی آنها 

با سرعت و میزان مناسبی پیش برود. 
: آیا تغذیه مناسب تنها عامل موثر بر 

رشد قدی کودکان است؟ 
نه، فعالیت بدنی کافی کنار تغذیه مناسب می تواند 
به رشد قدی کودکان کمک کند. معموال کودکان 
تا پیش از سن مدرسه، بازی و فعالیت فیزیکی 
کافی دارند اما از آنجایی که میزان فعالیت های 
فیزیکی کودکان بعد از سنین مدرسه کمتر می شود، 
والدین باید حواس شان باشد که  ورزش منظم و 
قانونمند را در برنامه فرزندشان بگنجانند. بهتر است 
بدانید ورزش های منظم و قانونمند می توانند به 
عضله سازی و رشد استخوان ها در کودکان کمک 
کنند. از این رو، هرچه تحرک کودکان بیشتر باشد، 
رشد استخوان های آنها نیز افزایش خواهد یافت. 
: درنهایت اینکه خیلی از والدین گمان 
می کنند مصرف مکمل های غذایی مختلف برای 
رشد قدی مناسب فرزندشان کامال ضروری 

است. نظر شما در این باره چیست؟ 
متاسفانه این باور رایج و نادرست است. در تعریف 
علمی تغذیه اساسا اگر کودک یا فرد بزرگسالی، 
تغذیه مناسب و فعالیت فیزیکی کافی داشته باشد، 
نیاز به هیچ مکملی نخواهد داشت. مکمل یاری 
فقط در کشورها و مواردی انجام می شود که شیوع 
یک یا چند نوع کمبود تغذیه ای وجود داشته 
باشد، مثال در کشور ما به دلیل رواج کمبود آهن 
و برای پیشگیری از ابتال به کم خونی یا کوتاهی 
قد، به تمام بچه ها مکمل آهن می دهند تا جلوی 
کمبود احتمالی آهن گرفته شود. این مساله به 
تشخیص نظام بهداشتی کشورها بستگی دارد و 
هیچ فردی اجازه ندارد به صورت خودسرانه و 
بدون تشخیص پزشک به هر دلیلی به فرزندش 

مکمل غذایی بدهد.
بد نیست بدانید غذا همیشه حرف اول را در 
جذب ریزمغذی ها و کارایی آنها در بدن می زند و 
مکمل ها تنها زمانی تجویز می شوند که فرد به دلیل 
مشکالتی مانند بیماری یا بی اشتهایی، ریزمغذی 
کافی و مورد نظر را دریافت نکرده باشد. کودکانی 
که تغذیه و فعالیت مناسبی دارند، به هیچ عنوان به 

هیچ مکملی برای رشد خود نیاز نخواهند داشت.

خیلی از والدین مدام درباره 
این موضوع سوال می کنند 
که قد نهایی فرزندان آنها 
بیشتر به عوامل محیطی 
بستگی دارد یا ژنتیکی؟ بهتر است بدانید قد نهایی کودکان بیشتر 
براساس قد والدین آنها تعیین می شود؛  یعنی ژنتیک و وراثت تقریبا 
بیشترین تاثیر را در میزان قد نهایی کودکان دارد. به طور تقریبی نوزادان 
در بدو تولد حدود 50 سانتی متر هستند و در 2 سال ابتدایی زندگی 
با بیشترین رشد قدی که حدود 35 سانتی متر است، مواجه می شوند. 
بعد از 2 سالگی، کودکان باید به صورت طبیعی سالیانه حدود 5 تا 
7 سانتی متر قد بکشند و این میزان تا زمان بلوغ آنها ادامه پیدا کند. 
معموال در زمان بلوغ، ما دوباره با افزایش سرعت رشد در فرزندان مان 
مواجه هستیم. این سرعت رشد در دوران بلوغ پسرها بین 25 تا 30 
سانتی متر و در دوران بلوغ دخترها بین 20 تا 25 سانتی متر تخمین 
زده می شود. افزایش سرعت رشد در سن بلوغ تا جایی ادامه پیدا 
می کند که صفحات رشد طولی افراد بسته شود. پس از بسته شدن 
صفحات رشد، دیگر رشد قدی برای فرزندان ما اتفاق نمی افتد 
بنابراین اگر قرار است هر اقدامی در راستای پیشگیری از کوتاه قد 
ماندن بچه ها انجام بگیرد، باید قبل از بسته شدن صفحات رشد باشد. 
به طور متوسط، زمان بسته شدن صفحات رشد در دخترها حدود 
15 تا 17 سالگی و در پسرها حدود 16 تا 18 سالگی خواهد بود. 
حاال شاید این سوال برای والدین پیش بیاید که آنها از کجا باید 
متوجه شوند که قد فرزندشان در محدوده رشد طبیعی قرار دارد یا 
نه؟ برای فهمیدن این موضوع، قد بچه ها از بدو تولد در نمودار یا 

منحنی رشد قرار می گیرد. 

برای ارزیابی روند طبیعی رشد قدی، معموال پزشکان سرعت رشد 
قدی را در یک بازه 6ماهه مورد بررسی قرار می دهند تا متوجه 
شوند این سرعت رشد طبیعی است یا نه؟ اگر میزان رشد فرزند 

شما در منحنی رشد نباشد یا پایین تر از منحنی 
قرار بگیرد، باید مجموعه ای از آزمایش ها برای 
بررسی دلیل عدم رشد قدی طبیعی فرزندتان 
انجام شود. بهتر است بدانید سرعت رشد قدی 

بچه ها آینه تمام قد سالمت آنهاست. زمانی که 
فرزند شما براساس منحنی رشد، رشد قدی طبیعی 

ندارد و سرعت رشدش از حد مجاز پایین تر است باید 
آزمایش های هورمونی از نظر بررسی هورمون تیروئید 

یا هورمون رشد برای او انجام شود. 
در مواردی دیده شده که بیماری های قلبی، بیماری های کلیوی، 
بیماری های گوارشی، بیماری های کبدی، سوءتغذیه، کم کاری 
تیروئید یا پرکاری غده فوق کلیه می توانند در کوتاه ماندن 

قد بچه ها موثر باشند. 
از طرف دیگر، معموال زمانی که تشخیص کوتاهی قد 
در بچه ها داده می شود، پزشک برای فرزند شما گرفتن 
عکس مچ دست را توصیه می کند تا بتواند سن استخوانی 

او را تعیین کند. 
بررسی نتیجه آزمایش های هورمونی، عکس مچ دست و 
ابتال یا عدم ابتال به بیماری های ذکرشده، همگی می توانند 

در تعیین نوع درمان کوتاهی قد در بچه ها موثر باشند بنابراین 
به هیچ عنوان نمی توان برای درمان کوتاهی قد در بچه های مختلف، 
درمان های یکسانی در نظر گرفت زیرا ممکن است عوامل موثر 

بر این کوتاهی قد از کودکی به کودک دیگر کامال متغیر باشد. 
با این حال، می توان توصیه هایی کامال ساده و عملی برای پیشگیری 
از کوتاه شدن قد در کودکانی که مشکلی از نظر سالمت ندارند، 

مطرح کرد. این توصیه ها شامل مصرف پروتئین، لبنیات و ویتامین 
D کافی در رژیم غذایی روزانه کودکان کنار ورزش کردن است.

 از طرف دیگر، نتایج بسیاری از تحقیقات جهانی ثابت کرده اند 
کودکانی که از نظر عاطفی کمتر مورد توجه و محبت والدین خود 
قرار می گیرند یا از نظر روانی شرایط زندگی مطلوبی ندارند، دچار 

اختالل در رشد قدی می شوند. 
به عبارت ساده تر، احتمال کوتاه ماندن 
قد بچه ها در خانواده های پراسترس 
یا کم محبت، بیشتر از بچه هایی است 
که در خانواده های آرام و با محبت 
فراوان والدین پرورش پیدا می کنند. 
نکته آخری که باید به آن اشاره کنیم، 
این است که برخی از والدین شنیده اند افزایش 
وزن کودکان باعث پیشگیری از رشد قدی 

آنها می شود. 
هرچند توصیه ما همیشه بر نگه داشتن وزن 
است،  سالم  و  طبیعی  محدوده  در  کودکان 
بهتر است بدانید افزایش وزن معمولی، تاثیر 
این  ندارد.  کودکان  قدی  رشد  بر  چندانی 
در حالی است که اگر افزایش وزن به دلیل 
یا پرکاری غده فوق کلیه  کم کاری تیروئید 
کوتاهی  باعث  می تواند  باشد،  افتاده  اتفاق 
قد  هم بشود که در این صورت، مراجعه 
به پزشک و مداخله پزشکی برای درمان هر دو 

مشکل کامال ضروری است.

سرعترشدقدیکودکان،آینهتمامقدسالمتآنهاست!
 دکتر محمدرضا 

مهاجر تهرانی
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 

نگاه فوق تخصص غدد و متابولیسم

اولینومهمترینترکیب
مغذیبرایداشتنرشدقدی
مناسبدرکودکان،انواع
پروتئینهایحیوانیوگیاهی
است.پروتئین،مادهاصلی
تشکیلدهندهسلولهاستو
تمامسلولهایبدنازجمله
سلولهایاستخوانیبرای
رشدمناسب،نیازبهپروتئین
کافیدارند.بههمیندلیلهم
از6ماهگیبهبعد،بایدکمکم
انواعگوشتقرمزوسفید،
تخممرغ،حبوباتوغالت،جای
ثابتیدربرنامهغذاییروزانه
بچههاداشتهباشند



رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه چاقی 
و سوءتغذیه بزرگ ترین علت مرگ زودرس 
هستند، گفت: »بیش از 2 میلیارد بزرگسال و 
کودک در سراسر جهان از مشکالت ناشی از 
اضافه وزن و چاقی همزمان با دریافت ناکافی 

مواد مغذی رنج می برند.«
به گزارش ایرنا، دکتر باقر الریجانی افزود: »فعالیت 
ناکافی چهارمین علت مرگ ومیر در دنیاست و 
الزم است مردم برای زندگی سالم و تحرک 
بیشتر تشویق شوند.« او با بیان اینکه هیچ کشوری 
در دنیا تاکنون موفق نشده روند افزایشی همه گیری 
چاقی را متوقف کند، ادامه داد: »معضل چاقی 

که به همه گیری جهانی تبدیل شده، به شکل 
قابل توجهی ناشی از سیاست های سودجویانه 
شرکت های چندملیتی است که در سراسر جهان 
بدون هیچ گونه محدودیت و نظارتی فعالیت 
می کنند.« او توضیح داد: »تشویق مردم به انتخاب 
شیوه زندگی پرتحرک می تواند به شکل موثری 
از آثار سوء فعالیت فیزیکی ناکافی که چهارمین 
عمل خطر مرگ ومیر در دنیاست، جلوگیری 
کند.«  به گفته دکتر الریجانی، بر اساس تحقیقات 
شیوع  میالدی،  سال 2017  در  ملل  سازمان 
سوءتغذیه  به شکل نگران کننده ای در جهان 
افزایش یافته و در حال حاضر 2 میلیارد نفر در 
دنیا از کمبود ریز مغذی و بیش از ۸1۵ میلیون 

نفر از سوءتغذیه مزمن رنج می برند. او تصریح 
کرد: »بر اساس گزارش کمیسیون چاقی نشریه 
معتبر پزشکی لنست، افزایش بی رویه روند 
گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی 

از آن می تواند به حیات بیش از 2۵0 هزار انسان 
در سال را به خطر بیندازد.« الریجانی در ادامه 
گفت: »راه حل هایی که به یکی از این معضل ها 
کمک کند قطعا می توانند در رفع مشکالت 
دیگر نیز کارساز باشند. به عنوان مثال، اگر دولت ها 
در حمل ونقل عمومی بیشتری سرمایه گذاری 
کنند، مردم راحت تر و مقرون به صرفه تر جابجا 
می شوند و درنتیجه می توانند وقت بیشتری 
برای تهیه و صرف غذای سالم داشته باشند. 
به عالوه، استفاده کمتر از وسایل نقلیه موتوری 
امکان افزایش فعالیت بدنی را فراهم خواهد 
کرد و به شکل موازی تولید گازهای گلخانه ای 

را نیز کاهش خواهد داد.«

نقشه سالمت

واکسن تزریقی 
فلج اطفال از سال 

۹۸ وارد چرخه 
واکسیناسیون 

آذربایجان شرقی 
می شود. ایسنا

تخلیه فاضالب های 
خانگی در تاالب نیلوفر 
آبی بابل باعث آلودگی 
برنج کشت شده به مواد 
سرطان زا می شود. ایسنا

دوربين سالمت

شناسایی منبع جدید 
آنتی بیوتیک

می گویند  آمریکایی  محققان 
حشرات و میکروب های همراه 
آنها منبع غنی و ناشناخته برای 
تولید انواع آنتی بیوتیک هستند.
به گزارش ایرنا و به نقل از 
ساینس دیلی،  خبری  پایگاه 
تولید  برای  محققان  تاکنون 
عمدتا  آنتی بیوتیک ها،  انواع 
در  موجود  باکتری های  از 
اما  می کردند،  استفاده  خاک 
این  ظرفیت  می رسد  نظر  به 
منبع مهم آنتی بیوتیک به پایان 

رسیده است. 
دانشگاه  محققان  اکنون 
ویسکانسین مدیسون با آزمایش 
روی 1۴00 حشره که از مناطق 
و  شمالی  آمریکای  مختلف 
شده اند،  گردآوری  جنوبی 
را  میکروب هایی  توانستند 
بدن  در  که  کنند  شناسایی 
و  می کنند  زندگی  حشرات 
توانایی آنها در مقابله با برخی 
از متداول ترین و خطرناک ترین 
در  مقاوم  بیماری زای  عوامل 
برابر آنتی بیوتیک بسیار بهتر از 
عملکرد باکتری های موجود در 

خاک است.

تازه ها

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

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

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

دانشمندان می گویند نتایج بررسی جدیدشان 
نشان می دهد ممکن است رابطه ای میان باکتری ها 
در نوع شایعی از بیماری لثه و دچار شدن افراد 
به بیماری زوال عقل آلزایمر وجود داشته باشد.

به گزارش بی بی سی، این پژوهشگران می گویند 
این یافته ها احتمال دست یافتن به راه جدیدی 
برای درمان بیماری آلزایمر را مطرح می کند که در 
حال حاضر درمان موثری برای آن وجود ندارد.

سوالی که مطرح است اینکه آیا بر اساس این 
یافته ها افراد باید مراقبت بیشتری از بهداشت 
دهانی شان انجام دهند یا نه؟ دانشمندان در 
این بررسی بافت مغز، مایع نخاعی و بزاق 
به دست آمده از بیماران مرده و زنده مشکوک 
به ابتال به آلزایمر یا با تشخیص تاییدشده آلزایمر 
را تجزیه وتحلیل کردند. یافته های این بررسی 

که در مجله »پیشرفت های علوم« منتشر شده، 
نشان داد باکتری ای که با بیماری مزمن لثه 
ارتباط دارد؛ یعنی »پورفیروموناس ژینژیوال« 
در مغز افراد دارای آلزایمر هم یافت می شود.

آزمایش های انجام شده روی موش ها ثابت کرد 
این باکتری ها می توانند از دهان به مغز بروند و 

معلوم شد پروتئین سمی که این باکتری ها ترشح 
می کنند، سلول های عصبی مغز را نابود می کند.
این باکتری ها همچنین تولید »بتا آمیلوئید« را 
افزایش دادند که جزیی از »پالک آمیلوئید« است 
و در مغز افراد دچار آلزایمر مشاهده می شود و 

سلول های مغزی را نابود می کند.
این دانشمندان در مرحله بعد داروهایی را با 
هدف مهار کردن پروتئین های سمی در این 
موش ها آزمایش کردند و دریافتند این داروها 

می توانند مانع تحلیل رفتن مغز شوند.
این پژوهشگران چنین نتیجه گیری می کنند؛ 
دراین باره  شواهدی  بررسی  این  »یافته های 
به دست می دهد که باکتری پورفیروموناس 
ژینژیوال و پروتئین سمی که ترشح می کند، 
نقشی اصلی را در ایجاد بیماری آلزایمر دارد 

و به این ترتیب چارچوب مفهومی جدیدی برای 
درمان این بیماری فراهم می شود.«

این پژوهشگران همچنین داروی جدیدی را 
ساخته اند که می تواند اساسی برای درمان آلزایمر 
در انسان قرار گیرد و قصد دارند به زودی این 
دارو را در یک کارآزمایی بالینی در افراد مبتال به 
شکل خفیف تا متوسط آلزایمر آزمایش کنند.

دانشمندانی که در این پژوهش شرکت نداشته اند، 
می گویند این یافته ها شاهدی دیگر در تایید 
رابطه میان بیماری لثه و زوال عقل )نام کلی 
بیماری های مغزی که با مختل شدن حافظه 
همراه هستند، شامل بیماری آلزایمر( اضافه 
می کند اما به نظر آنها، هنوز نقش باکتری های 
ایجادکننده بیماری لثه در ایجاد آلزایمر دقیقا 

روشن نیست.

بیش از 2 میلیارد نفر در جهان دچار اضافه وزن و چاقی هستند

آیا بیماری لثه با ایجاد بیماری آلزایمر ارتباط دارد؟

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: 1۴1۴۵-۵۵7

 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی
 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
 مشترکین: ۸۵ 1۴ 1۵ 26   تحریریه: ۵6 12 1۵ 26  

 روابط عمومی، سازمان آگهی ها: 76 79 10 26 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

افتتاح بخش گوارش، کبد و تغذیه بیمارستان مفید تهران
   خبرگزاری مهر

رزمایش »اقتدار بهداری رزم« نیروی زمینی سپاه
   خبرگزاری مهر

پژوهشگاه رویان قطب درمان ناباروری در غرب آسیا  
   خبرگزاری مهر
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ما يک بدن بیشتر نداريم
مردان همیشه به کم توجهی نسبت به سالمت خود 
متهم هستند. این اتهام برای مردان زیادی می تواند 
درست باشد. در بررسی روان شناختی این مساله، 

به نکات جالبی می رسیم:
1( برخی مدعی اند مسائل مهم تری برای مردان 
وجود دارد که آنها را نسبت به خودشان نادیده انگار 
می کند. زمانی که مرد مسوولیت یک خانواده و 
حجم زیادی از کارها و سختی ها را به دوش 
می کشد، زمان کمتری را برای خود و سالمت 

خود هزینه می کند.
بررسی دقیق تر مساله ما را به خطای شناختی 
نزدیک می کند. اینکه مردان دغدغه زیادی برای 
خانواده دارند، درست است و اتفاقا به دلیل همین 
دغدغه نیاز است زمان بیشتری برای سالمت خود 
بگذارند تا بتوانند از عهده چنین ماموریت مهمی 
به خوبی بربیایند و به اهداف شان نزدیک شوند.
2( مردان به خوبی زنان ویژگی مراقبت کنندگی 
ندارند. خانم ها به اقتضای ساختار روان شناختی 
که پروردگارشان ارزانی آنها کرده، هم از خود 
و هم اطرافیان شان به خوبی مراقبت و به آنها 
رسیدگی می کنند ولی چنین امتیازی در سیستم 

روان مردان نیست.
واکاوی این تفکر نیز ما را به نکته ای منطقی 
می رساند؛ مردان در مراقبت کنندگی از دیگران 
نسبت به خودشان فعال ترند. زمانی نسبت به خود 
به مراقبت کنندگی نزدیک می شوند که ناگزیر باشند، 
پس مشکل در اولویت گذاری است، نه در وجود 

چنین خصیصه ای.
3( تاب آوری مردان نسبت به مشکالت جسمی و 
درد بیشتر است و به همین دلیل برای درمان اقدام 
کمتری دارند. این عامل نیز تا زمانی مهم است که 
درمان را فقط برطرف کردن درد تعریف کنیم اما 
زمانی که درمان برای حفظ امانت الهی؛ یعنی بدن 
باشد و فرد به صورت منطقی پذیرفته که یک بدن 
بیشتر ندارد و قرار است عمری با همین بدن به 
زندگی موفق خود بپردازد، صورت مساله متفاوت 
می شود و نگاه به سالمت جسمی و روانی، شکل 

عمیق تری به خود خواهد گرفت.

 حجت االسالم ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز 

مشاوره مأوا

گفت و گوی صمیمی با بهناز آسنگری
مدیر بخش خدمات حمایتی موسسه محک

يک روز با 
بچه های محک
شاید همه ما اسم محک را بارها شنیده باشیم، اما این موسسه، محلی شناخته شده و مورد اعتماد 
برای کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آنهاست که توانسته تا  امروز بسیاری از کودکان مبتال 
به سرطان و خانواده هایشان را یاریگر باشد. حال قصد داریم یک روز را با بچه های محک باشیم و 
بیشتر از چندوچون کارهایی که در این موسسه برای آنها انجام می شود، آشنا شویم... صفحه 14



پرسش اول: خانمی 45 ساله هستم. مدتی است 
روی کتف تا مچ دستم دانه های ریز قرمزرنگی 
ایجاد شده که خارش ندارد اما نگرانم کرده 
است. آیا الزم است به متخصص پوست 

مراجعه کنم؟ 861****0918

پرسش دوم: روی گونه ها و شستم لکه های 
پسوریازیس دارم. آیا این بیماری خطرناک 
است و می تواند به سرطان پوست منجر شود؟ 

0919****320

پرسش سوم: مردی 50 ساله هستم. مرتب 
کوهنوردی می کنم و برخی روزها تا 7-8 
ساعت زیر نور آفتاب هستم. البته کرم ضدآفتاب 
می زنم و لباس آستین بلند می پوشم و یقه ام 
را می بندم. آیا  این کارها برای پیشگیری از 
سرطانی شدن سلول های پوست کافی است؟ 

0912****049

پرسش چهارم: چرا تابش آفتاب به پوست 
در مدت طوالنی باعث تیرگی آن می شود؟ 

0903****820

پاسخ

دکتر سیدمهدی طبایی
متخصص پوست و رئیس مرکز 

تحقیقات لیزر در پزشکی

پاسخ اول: بهتر است ضایعات از نزدیک 
دیده شوند تا به تشخیص درست تری برسیم. 
شایع ترین ضایعه هایی که با شرح حال شما 
خشکی  از  ناشی  می تواند  دارد  مطابقت 
پوست، آنژیوم گیالسی، بیماری های التهابی 
مانند اگزما، فولیکولیت یا التهاب ریشه مو یا 
بیماری های مهم تری مثل لیکن  پالن فولیکول 
مو و... باشد بنابراین بهتر است به متخصص 
پوست مراجعه کنید تا تشخیص دقیق تری 

برایتان انجام شود.

پاسخ دوم: پسوریازیس معموال روی صورت 
ایجاد نمی شود. بیماری مزمن التهابی پوست 
است که در شروع بسیار شبیه اگزماست و 
معموال در کسانی که زمینه ژنتیکی مناسبی 
دارند عود می کند و انواع و اقسام تظاهرات 
بالینی متفاوت دارد که ممکن است از نوع 
محدود تا نوع منتشر متغیر باشد. پسوریازیس 
با استرس و اضطراب، تشدید می شود و 
ممکن است فوران های مقطعی داشته باشد. بر 
اساس شدت بیماری و محل ضایعه، پزشک 
درمان های مختلفی را پیشنهاد می دهد که 
می تواند شامل درمان های موضعی و خوراکی 
باشد. نکته ای که بیماران مبتال به پسوریازیس 
باید بدانند این است که این بیماری درمان 
قطعی ندارد اما می توان آن را کنترل کرد تا 

از عوارض بیماری در امان بود.

آفتاب  اشعه  مخرب  تاثیرات  سوم:  پاسخ 
افزایش  با  به خصوص  کوهنوردی  هنگام 
ارتفاع و کاهش محافظت جو زمین از نور 
آفتاب روی پوست معموال بیشتر می شود 
بنابراین کوهنوردان باید حتما از کرم های 
یا  مناسب  حفاظتی  درجه  با  ضدآفتاب 
که  ضدآفتاب های مخصوص ورزشکاران 
دیرتر از سطح پوست پاک می شود استفاده و 
هر 2 ساعت یکبار آن را تمدید کنند. عالوه 
بر کرم  ضدآفتاب، گذاشتن کاله لبه دار پهن 
که ناحیه گردن را هم با پارچه می پوشاند 
و عینک آفتابی مناسب برای پیشگیری از 
تابش نور آفتاب به صورت و گردن، پوشیدن 
لباس های پوشیده و آستین بلند و استفاده 
از دستکش نخی می تواند از آسیب دیدگی 

پوست جلوگیری کند.

پاسخ چهارم: تابش اشعه آفتاب به پوست 
سلول های  در  تغییراتی  ایجاد  باعث 
که  است  این  تغییر  اولین  می شود.  آن 
فعال تر  پوست  رنگدانه ساز  سلول های 
می شوند، رنگدانه بیشتری می سازند و آن 
را به سلول های کراتنوسیت که سلول های 
منتقل  هستند،  پوست  زمینه ای  و  اصلی 
می کنند و باعث تیره شدن پوست می شوند. 
آفتاب  اقدام سلول ها در مقابل اشعه  این 
زیرا  می شود  محسوب  ایمنی  اقدام  یک 
به  را  آفتاب  اشعه  نفوذ  می خواهند  آنها 
بخش های زیرین کمتر کنند و با تیره کردن 
بدن  در  را  دفاعی  مکانیسم  یک  پوست 
آفتاب  اشعه  آثار مخرب  تا  فعال می کنند 
کاهش پیدا کند. توجه داشته باشید تابش 
آفتاب سوختگی  و  پوست  به  آفتاب  زیاد 
عالوه بر خطراتی که برای ایجاد سرطان 
دارد، پوست را دچار التهاب می کند. بعد 
از التهاب هم به دلیل افزایش مالنوسیت ها 
و رنگدانه  سازی، لک های پررنگی که »لک 
پس از التهاب« نام دارند در پوست ایجاد 
است  ممکن  لک ها  این  درمان  می شود. 

بسیار سخت و طوالنی باشد.

با خوانندگان شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت10

پرسش اول: خانمی 23 ساله و در ماه 
نهم بارداری هستم. سونوگرافی ها نشان 
داده جنینم هیدروسفالی دارد. این به چه 

معناست؟ 763****0915

که  دارم  ساله ای   2 پسر  دوم:  پرسش 
شب ها تب و لرز دارد اما در طول روز 
کامال خوب است. اشتهایش خوب است. 
البته در وعده میان وعده عصر و شام کمی 
اشتهایش کاهش می یابد. یکی- دو شب 
اخیر عالوه بر تب کمی آبریزش از بینی 
هم داشته است. به پزشک مراجعه کردیم 
نظر  به  نشد.  داده  تشخیص  علتش  اما 
شما چه دلیلی باعث ایجاد این مساله 

می شود؟ 009****0921

پرسش سوم: دختر 2سال و 7 ماهه ای 
دارم که ویتامینD بدنش حدود 6 است. 
خیلی نگرانم. لطفا راهنمایی کنید هر ماه 
کودکم  به  باید   D ویتامین  مقدار  چه 

بدهم؟ 321****0937

پاسخ

دکتر ناصر کالنتری
متخصص کودکان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: یکی از اشکاالتی که در دوران 
جنینی اتفاق می افتد و می تواند ناهنجاری 
ایجاد کند مسائل مربوط به سیستم عصبی 
مرکزی جنین است. اگر حجم مایع مغزی 
اندازه سر جنین  باشد،  نخاعی جنین زیاد 
این  به  می شود.  بزرگ تر  طبیعی  حد  از 
می شود.  گفته  »هیدروسفالی«  عارضه 
بارداری  نهم  ماه  در  فقط  هیدروسفالی 

دوره  طول  در  و  نمی شود  داده  تشخیص 
بارداری قابل تشخیص است و احتماال این 
مساله زودتر از این زمان تشخیص داده شده. 
چند عامل باعث افزایش حجم مایع مغزی 
متعددی  بیماری های  و  می شود  نخاعی 
باشند.  داشته  نقش  زمینه  این  در  می توانند 
یکی از این عوامل وقتی است که میزان تولید 
مایع مغزی نخاعی بیشتر از جذبش باشد. شما 
اکنون در ماه نهم بارداری قرار دارید و احتماال 
بزرگی سر جنین در حدی نبوده که ناهنجاری 
دیگری ایجاد کند. درنتیجه به نظر می رسد 
جای نگرانی چندانی وجود ندارد اما حتما 
تحت نظر متخصص زنان باقی بمانید. با توجه 
به این مساله نوع زایمانتان نمی تواند طبیعی 
باشد. ضمن اینکه بالفاصله پس از زایمان باید 
اقدامات تشخیصی برای نوزاد انجام شود تا 
علت اصلی ایجاد هیدرسفالی تشخیص داده 
شده و درمان آغاز شود. شاید اگر متخصص 
زنان جنین را تا این زمان نگه داشته، مساله 
خاصی کودک را تهدید نمی کرده و تصمیم 

گرفته شده جنین به رشد خود ادامه دهد.

پاسخ دوم: تشخیص بیماری کودک از راه دور 
و بدون معاینه جسمانی و سایر بررسی های 
آزمایشگاهی کار مشکلی است، به خصوص 
اینکه به پزشک هم مراجعه کرده اید و اظهار 
می کنید  علت، تشخیص داده نشد. ابتدا باید 
مطمئن شویم کودک واقعا تب می کند یا نه؛ 
یعنی درجه حرارت بدنش از 37/5 درجه 
دچار  والدین  یا  می رود  باالتر  سانتی گراد 
اشتباه شده اند. بسیاری اوقات والدین برای 
اینکه درجه حرارت بدن کودک را بسنجند از 
تب سنج استفاده می کنند، در حالی که نمی توان 
به تب سنج های غیرجیوه ای و به خصوص 
کرد.  اعتماد  زیاد  آنها  یکبار مصرف  انواع 
کودک  بدن  ببینید  اینکه  برای  کار  بهترین 

از دستانتان  این است که  نه  یا  گرم است 
کمک بگیرید. گذاشتن دست روی قفسه سینه، 
پیشانی، کف  پاها و... به خوبی می تواند باال 
بودن درجه حرارت بدن کودک را نشان بدهد. 
اگر تب واقعا وجود داشته باشد، کودک باید 
از نظر ابتال به برخی بیماری های عفونی مورد 
بررسی قرار بگیرد زیرا تب ناشی از برخی 
بیماری های عفونی به شکل زیگزاگی باال و 
پایین می رود. از جمله این بیماری ها می توان 
ادراری  عفونت های  حصبه،  یا  تیفوئید  به 
نهفته، برخی بیماری های بسیار نادر بومی 
آزمایش  بنابراین  کرد  اشاره  و...  ایران  در 
خون و ادرار کودک و بررسی شاخص های 
خونی و ادراری مربوط به بیماری هایی که 
اشاره شد می تواند در تشخیص علت ایجاد 

تب به پزشک کمک کند.

پاسخ سوم: کمبود ویتامینD یکی از مشکالت 
مهم کودکان و بزرگساالن در ایران و البته در 
دنیاست. علت اصلی این کمبود هم زندگی 
آب وهوایی،  تغییرات  شمالی،  نیمکره  در 
پوشش  هوا،  آلودگی  ازون،  مشکالت الیه 
است.  و...  کرم ضد آفتاب  از  استفاده  زیاد، 
درنتیجه همه افراد باید به صورت پیشگیرانه از 
مکمل ویتامینD استفاده کنند؛ به این صورت 
که همه کودکان زیر 2 سال باید روزی 400 
واحد، کودکان 2 تا 7 سال هر 2 ماه یک قرص 
50 هزار واحدی و افراد باالی 60 سال ماهی 
2 قرص 50 هزار واحدی باید مصرف کنند 
تا دچار کمبود ویتامینD نشوند. با توجه به 
اینکه میزان ویتامینD فرزند شما 6 نانوگرم 
در میلی لیتر است، توصیه می کنم ابتدا یک 
 Dتزریق آمپول 300 هزار واحدی ویتامین
برای مدت 3 ماه داشته باشید و بعد از 3 
ماه، هر 2 ماه یکبار یک عدد قرص 50 هزار 

واحدی به کودکتان بدهید.

پرسش اول: دختری 30 ساله هستم. قدم 157 
سانتی متر و وزنم 30 کیلوگرم است. خیلی 
الغرم و هر چه می خورم حالم بد می شود، 
سرم گیج می رود، چشمانم تار می شود و 
کال حال بدی دارم. لطفا بگویید چه مشکلی 

می توانم داشته باشم. سلطانی از قم

که  دارم  ساله ای   3 کودک  دوم:  پرسش 
اشتهایش بسیار کم است. تا وقتی شربت 
اشتهاآور می خورد اشتهایش خوب است اما 
به محض اینکه شربت قطع می شود، فرزندم 
هم اشتهایش را از دست می دهد. چه کنم تا 
اشتهای کودکم بهتر شود؟ 740****0918

پاسخ

دکتر کوروش جعفریان
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: الغری مساله بیش از حد پیچیده ای 
است زیرا باید عوامل زیادی را کنار هم قرار 
بدهیم. در وهله اول باید حتما آزمایش کلی انجام 
بدهید تا مشخص شود چه مشکالتی دارید، مثال 
آیا به کم خونی مبتال هستید یا نه؟ زیرا یکی از 
علل وزن نگرفتن و الغری، کم خونی فقرآهن 
است. پرکاری تیروئید نیز یکی دیگر از عللی 
است که می تواند در زمینه وزن گرفتن مشکل 
ایجاد کند زیرا ترشح زیاد هورمون تیروئید 
سوخت وساز بدن را باال می برد و حتی اگر فرد 
غذای زیادی هم بخورد، ممکن است وزن گیری 
اتفاق نیفتد و از افزایش وزن جلوگیری  کند 
بنابراین باید در بررسی ها حتما به آن توجه 
کرد. همچنین باید از نظر وجود بیماری های 
گوارشی مانند ابتال به بیماری سلیاک، مشکالت 
هضم و جذب و به خصوص سوءجذب ارزیابی 
شوید. این مسائل هم می توانند در زمینه الغری 
و کم وزنی موثر باشند. گاهی هم بررسی ها هیچ 
علت جسمانی خاصی را نشان نمی دهد و فرد 

به دلیل مشکالت روانی یا مشکل در سیستم 
عصبی دچار بی اشتهایی عصبی می شود. کنار 
همه این بررسی ها باید ژنتیک فرد را هم در نظر 
گرفت. بسیاری از افراد الغری که از کم وزنی 
خود شکایت دارند، پدر و مادر کم وزنی دارند 
و این مساله نسل به نسل منتقل می شود. چنانچه 
مساله ژنتیک در میان باشد، راهکارهای زیادی 
برای افزایش وزن پیش رویمان نخواهیم داشت.
وقتی همه این موارد را بررسی کردیم، باید 
ببینیم فرد چه غذاهایی استفاده می کند. گاهی 
افراد الغر غذایی می خورند که حجم زیادی 
دارد اما انرژی و مواد مغذی آن بسیار اندک 
است. به عنوان مثال شلغم ماده غذایی بسیار 
خوب و مفیدی است اما اگر قرار باشد فردی 
از صبح تا شب فقط شلغم بخورد قطعا وزنش 
انرژی  میزان  زیرا  کرد  پیدا خواهد  کاهش 
اینکه  اندک است.  موجود در شلغم بسیار 
فرد چه می خورد، چه مقدار می خورد، آیا 
تنوع غذایی را رعایت می کند، آیا به اندازه 
نیازش انرژی دریافت می کند، از چه زمانی 
در این وزن باقی مانده، آیا در گذشته وزن 
باالیی داشته و اکنون وزنش کم شده یا از 
دوران کودکی نسبت به همسن وساالنش وزن 
به  می توانند  همگی  و...  است  داشته  کمی 
متخصص تغذیه کمک کنند تا هم تشخیص 
درست تری داشته باشد و هم رژیم و برنامه 
غذایی مناسبی برای فرد تنظیم کند بنابراین 
توصیه می کنم برای بررسی و حل مشکلتان 

حتما به متخصص تغذیه مراجعه کنید.

پاسخ دوم: معموال بسیاری از مادران در زمینه 
تغذیه کودک و اشتهای او وسواس دارند و 
دچار اشتباه می شوند؛ یعنی کودک به اندازه 
کافی غذا می خورد ولی مادر فکر می کند میزان 
غذایی که فرزندش مصرف کرده برایش کافی 
نیست. یکی از شاخص های بسیار ساده سالمت 
کودک، وزن او است. به وزن فرزندتان اشاره 
نکرده اید اما اگر وزن کودک 3 ساله ای حدود 
16-15 کیلوگرم باشد و سیر آن در جاده رشد 

رو به باال باشد دیگر نباید نگران وزن او بود. 
متاسفانه آنچه باعث این حس در والدین می شود 
که کودکشان کم وزن و الغر است مقایسه او 
با سایر همسن وساالنش است، در حالی که 
هرگز نباید دو کودک را از نظر قدی و وزنی 

یا سایر مسائل با هم مقایسه کرد.
برای جلب  اینکه گاهی کودک  دیگر  نکته 
توجه والدینش بد غذا می خورد یا نمی خورد 
بنابراین بهترین کار این است که در مورد غذا 
خوردن به کودک اصرار نکنید. مواد غذایی 
سالم و مورد نیاز را در اختیارش بگذارید و 
به او زمان بدهید تا طی مدت خاصی مثال 15 
دقیقه فرصت دارد غذایش را بخورد و بعد از 
این مدت غذا را بردارید. با این کار کودک یاد 
می گیرد بدون اصرار و طی زمان خاصی بیاید 
و غذایش را بخورد. عالوه بر این سعی کنید 
محیط شادی برای کودک فراهم کنید و از نزاع 
و درگیری با سایر اعضای خانواده بپرهیزید. 
نکته بعد اینکه غذای سالمی در اختیار کودک 
قرار دهید و دسترسی او به تنقالت و انواع مواد 
غذایی بی ارزش یا کم ارزش را به صفر برسانید. 
درنهایت زمان غذا خوردن کودک را تنظیم و 
رعایت کنید و سر وقت به او غذا بدهید. اگر 
این چند شرط را رعایت کنید، بیش از 80 
درصد کودکان مشکلی در غذا خوردن نخواهند 
داشت و نیازی نیست به آنها شربت اشتهاآور 
بدهید اما گاهی پیش می آید که کودک بیمار 
است و مثال از کم خونی، سوءجذب، عفونت 
ادراری، یبوست و... رنج می برد و اشتهایی برای 
غذا خوردن ندارد که در این صورت با رفع و 
درمان مشکل، اشتها دوباره برمی گردد. گاهی 
هم کودکان درگیر بازی های کامپیوتری با انواع 
و اقسام وسایل الکترونیکی می شوند، به طوری 
که همه حواس کودک درگیر بازی می شود. قطعا 
چنین کودکانی هم به اختالالت غذایی مبتال 
خواهند شد بنابراین مدیریت والدین درمورد 
بازی کودک با وسایل الکترونیکی و جلوگیری 
از اختصاص زمان زیاد به این موضوع می تواند 

کمک کننده باشد.

پرسش: آیا مصرف خرما می تواند باعث 
ایجاد چاقی یا الغری در افراد شود؟ 

0917****735

پاسخ

دکتر سیدضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه و  استاد دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پاسخ: روند کاهش یا افزایش وزن به نوع 
غذاها بستگی ندارد، بلکه به مجموعه انرژی 
دریافتی از گروه های غذایی مختلف وابسته 
است بنابراین اگر هر ماده غذایی هرچند 
بدن  نیاز  از  بیشتر  مغذی  و  مفید  بسیار 

استفاده شود به تدریج باعث افزایش وزن 
و چاقی خواهد شد و اگر انرژی دریافتی 
از  کمتر  شبانه روز  طول  در  غذاها  همه 
به  تدریج  به  باشد،  سوزانده شده  انرژی 
کاهش وزن و الغری منجر خواهد شد و 
باالخره اگر دریافت انرژی معادل مصرف 
انرژی باشد، در صورتی که دوران رشد به 
پایان رسیده باشد، وزن ثابت باقی خواهد 
ماند و جالب است بدانید می توان با ایجاد 
این تعادل بین 5 تا 7 سال وزن را ثابت 

نگه داشت.
خرما میوه بسیار ارزشمندی است و با توجه 
به نوع آن، هر خرما بین 15 تا 20 کالری 
مغذی  ماده  این  است  بهتر  دارد.  انرژی 

ویتامین ها  انواع  حاوی  قند  بر  عالوه  که 
قند  جایگزین  هست  نیز  معدنی  مواد  و 

و شکر شود. 
به طور کلی، اگر 3 اصل طالیی تغذیه شامل 
تناسب در انتخاب مقدار غذا که بر اساس سن، 
جنس و شرایط فیزیولوژیک تعیین می شود، 
تعادل بین مصرف همه گروه های غذایی که 
بتواند همه ریزمغذی ها و درشت مغذی های 
بدن را تامین کند و تنوع دادن به مواد غذایی 
مصرفی به جای اینکه همیشه فقط برخی مواد 
غذایی خاص را مصرف کنید را مدنظر قرار 
دهید، به سالمتتان کمک می کند و از چاقی، 
الغری، بیماری و سایر مشکالت جسمانی 

جلوگیری خواهد کرد.

پرسش اول: دختری 26 ساله هستم. درد عادت 
ماهانه بسیار شدیدی دارم. برای کاهش این درد 
چه باید کرد؟ آیا عمل جراحی خاصی برای این 

کار وجود دارد؟ 114****0913

پرسش دوم: خانم بارداری هستم که وزنم خیلی 
باالست و با وزن باال باردار شده ام. پرسشم این 
است که طی بارداری تا چند کیلوگرم مجاز به 

افزایش وزن هستم؟ 467****0911

پرسش سوم: دختری 14 ساله با وزن 100 کیلوگرم 
و قد 160 سانتی متر دارم اما هنوز عادت ماهانه 
تاثیری  وزنش  آیا  بکنیم؟  باید  چه  است.  نشده 

در این مساله دارد؟ 673****0916

پاسخ

کاشانیان مریم  دکتر 
متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه 

ایران علوم پزشکی 

ماهانه  درد عادت  از خانم ها  بسیاری  اول:  پاسخ 
را از شدت کم تا خیلی زیاد تجربه می کنند. گاهی 
از  را  خانم  که  است  زیاد  قدری  به  دردها  شدت 

کار و زندگی بازمی دارد. 
نیست  بدی  درد  ماهانه،  عادت  درد  این وجود  با 
و در دوره هایی از عادت ماهانه ایجاد می شود که 

تخمک گذاری وجود دارد. 
ماهانه  عادت  درد  وجود  دیگر،  عبارت  به 
حال  عین  در  ولی  می کند  تایید  را  تخمک گذاری 
می تواند در موارد بسیار شدید عالمتی از آندومتریوز 
هنگام  شدیدی  درد  که  خانم هایی  بنابراین  باشد 
عادت ماهانه دارند باید از نظر وجود آندومتریوز 

بررسی شوند. 
آندومتریوز به این معناست که بافت الیه داخلی رحم، 
خارج از رحم هم رشد کند. سونوگرافی های دقیق 
و روش های تصویربرداری می تواند در تشخیص 

آندومتریوز به پزشک کمک کند. 
اگر بررسی ها نشان بدهد به آندومتریوز مبتال هستید، 
درمان های مختص این بیماری برایتان انجام خواهد 
شد اما اگر هیچ مشکل خاصی نداشته باشید، پزشک 

برایتان داروی مسکن تجویز خواهد کرد. 
همچنین می توان از روش های هورمونال برای قطع 
کاری  آخرین  همیشه  جراحی  کرد.  استفاده  درد 
کرد  خواهد  توصیه  را  آن  انجام  پزشک  که  است 
و آن هم زمانی است که سایر روش های ساده تر 
نتوانند  تاثیر خاصی در این زمینه نداشته باشند و 

مشکل بیمار را حل کنند. 
آنها  از  درد  رشته های  که  اعصابی  جراحی،  در 
قطع  را  می آید  رحم  سمت  به  و  می کند  عبور 
همان  اما  کند  پیدا  تسکین  بیمار  درد  تا  می کنند 
طور که گفته شد، این آخرین راه حل درمان است 
زیرا این کار ممکن است عوارض متعددی داشته 
مثل  دیگری  قسمت های  به  که  اعصابی  و  باشد 
مجاری ادرار، قسمت های مختلف روده و... وارد 
دچار  را  آنها  عملکرد  و  شوند  قطع  نیز  می شوند 

کنند.  اختالل 
بهترین کار این است که به پزشک متخصص زنان 
مراجعه کنید و مراحل درمان ساده تر را یکی یکی 

بگیرید. بهتری  نتیجه  بدهید، شاید  انجام 

پاسخ دوم: توصیه ما به همه خانم هایی که قصد 
بارداری دارند این است که اگر وزنشان باالست، 
پایین  را  وزنشان  تغذیه  متخصص  کمک  با  ابتدا 
بیاورند و تا به وزن طبیعی نرسیده اند، باردار نشوند. 
طی  باال  وزن  داشتن  داده  نشان  مطالعات  نتایج 
تشدید  را  بارداری  عوارض  تمام  تقریبا  بارداری 
به  باردار  برای خانم  پرخطری  بارداری  و  می کند 

وجود می آورد. 
خطر  افزایش  به  می توان  عوارض  این  جمله  از 
سقط، ناهنجاری های مادرزادی، مرگ جنین با علت 
سخت،  زایمان  درشت،  بسیار  جنین  نامشخص، 
زایمان زودرس، دیابت بارداری، پرفشاری خون، 
زایمان  مسیر  در  مشکالت  و  بارداری  مسمومیت 
ابتدا وزنتان  بود  بهتر  بنابراین شما هم  اشاره کرد 

را پایین می آوردید و بعد باردار می شدید. 
خانم هایی که توده بدنی باال یا وزن باالیی دارند 
باشند  داشته  کمی  وزن  اضافه  بارداری  طی  باید 
افزایش  به  مجاز  کیلوگرم   6 تا  فقط  درنهایت  و 

هستند.  وزن 
کلی  به طور  اما  نکرده اید  اشاره  فعلی تان  به وزن 
هرچه وزن خانم بارداری باالتر باشد، میزان اضافه 

وزن دوران بارداری اش باید کمتر باشد. 
از متخصص  این مساله الزم است  برای مدیریت 

بگیرید. کمک  تغذیه 

برای  ماهانه  ما شروع عادت  نظر  از  پاسخ سوم: 
این  اولویت  بلکه  نیست،  اول  اولویت  دخترتان 
کلینیک  به  مراجعه  با  سریع تر  هرچه  که  است 
چاقی و متخصص تغذیه و دریافت رژیم غذایی 
او  وزن  منظم،  جسمانی  فعالیت  داشتن  و  منطقی 

بیاورید.  پایین  را 
با پایین آمدن وزن و رسیدن به وزن طبیعی ممکن 
است عادت ماهانه خودبه خود برقرار شود بنابراین 
آنچه در حال حاضر اهمیت دارد سالمت فرزندتان 
است که با این وزن باال به خطر افتاده و عوارض 

بسیار زیادی او را تهدید می کند.



6 تمرین پیشنهادی به مناسبت هفته ملی سالمت مردان

ورزش مردانه
سرطان پروستات که با نام »چنگار پروستات« نیز 
شناخته می شود، پیشرفت سرطان در پروستات  
)غده ای در دستگاه تناسلی مردان( است. بیشتر 
سرطان های پروستات آرام رشد می کنند اما برخی 
نیز رشد نسبتا سریعی دارند. سرطان پروستات اغلب در سنین باال مشاهده می شود و با 
عالئم انسداد ادراری و... که سطح خونی آنزیم PSA نیز باال می رود، تشخیص داده 

می شود. این بیماری معموال به دنبال  هایپرپالزی خوش خیم پروستات و با افزایش سن 
و  هورمون درمانی  شیمی درمانی،  بیماری  گسترش  در صورت  و  می دهد. جراحی  رخ 
داده اند  نشان  پژوهش های جدید  البته  بیماری اند.  این  درمان  از روش های  رادیوتراپی 
ورزش می تواند به روند درمان و پیشگیری از آن کمک کند. ما نیز در این شماره و به 
مناسبت هفته ملی سالمت مردان به 6 تمرین ورزشی مناسب برای کسانی که از این 

مشکل رنج می برند، پرداخته ایم.

کلیات پروستات

پروستات عضوی از دستگاه تناسلی مردان است که به  اندازه 
و شکل یک گردوی کوچک در ابتدای مجرای ادراری در 
لگن خاصره قرار دارد. ترشحات پروستات در انسان به طور 
تقریبی و معمولی حدود ۳۰ درصد حجم منی را تشکیل 
می دهد. غده پروستات در سراسر دوران کودکی نسبتا کوچک 
باقی می ماند و در سن بلوغ تحت تاثیر تستوسترون شروع 
به رشد می کند. این غده  حدود ۲۰ سالگی به اندازه تقریبا 
ثابتی می رسد و تا سن حدود ۴۰ تا ۵۰ سالگی به همین اندازه 
)حدود ۳۰ سی سی( باقی می ماند. وزن پروستات در فرد 
بالغ سالم حدود ۲۵-۲۰ گرم و  اندازه آن ۴×۲×۳ سانتی متر 
است. از مواد تشکیل دهنده ترشحات پروستات می توان به 
کلسیم، روی، ویتامینC )اسید آسکوربیک(، اسید فسفاتاز، 
آلبومین و آنتی ژن اختصاصی پروستات )PSA( اشاره کرد. 

پروستات جدا از نقشی که در تولیدمثل دارد، در ادرار مردان 
هم نقش مهمی ایفا می کند. پروستات مجرای پیشابراه را 
در فاصله مثانه تا آلت تناسلی دربرگرفته و منقبض شدن 
عضالت پروستات باعث آهسته شدن جریان ادرار می شود. 
در کل ۳ نوع بیماری، غده پروستات را مبتال می کند که ۲ 
نوع آنها خوش خیم هستند و غالبا زندگی فرد را به خطر 

نمی اندازند و یک نوع آن بدخیم است.
1. التهاب پروستات یا پروستاتیت که بیشتر به وسیله یک 

عفونت میکروبی ایجاد می شود.
بزرگی  یا   )BPH( پروستات  هایپرپالزی خوش خیم   .۲
خوش خیم پروستات که بزرگی غیرسرطانی غده پروستات 
و یکی از شایع ترین بیماری های پروستات است، تقریبا در 

نیمی از مردان باالی ۵۰ سال دیده می شود.
۳. سرطان پروستات

ورزش در سرطان پروستات

نتایج پژوهش ها نشان داده اند، مردانی که مبتال به سرطان پروستات 
هستند اگر در مجموع هفته ای ۲/۵ ساعت ورزش هوازی داشته باشند 
و 1۲ ماه این برنامه تمرینی را به طور منظم انجام دهند از انتشار 
سرطان به سایر اندام هایشان جلوگیری می کنند و به درمانشان کمک 
قابل مالحظه ای می شود. به گفته محققان، مردانی که از نظر فیزیکی 
فعال هستند، بهتر می توانند با سرطان پروستات دست وپنجه نرم کنند. با 
اینکه هنوز کامال تاثیرهای ورزش بر وضعیت این افراد مشخص نیست، 
به نظر می رسد ورزش بر رشد سلول های سرطانی تاثیر می گذارد و 
به ترمیم DNA کمک می کند. تقویت عضالت به خصوص عضالت 
کف لگن نیز می تواند در کاهش خطر ابتال به BPH کمک شایانی کند. 
تقویت عضالت کف لگن و کاهش تنش موجود در لگن هم می تواند 
به بهبود کنترل مثانه کمک کرده و ادرار کردن را آسان کند. عالوه بر آن، 
استرس کاهش پیدا می کند و عالئم BPH به مرور زمان کم می شود.

یادتان باشد که...

 قبل از شروع هرگونه فعالیت بدنی با پزشکتان 
مشورت کنید.

 ورزش های کگل را انجام دهید. به ورزش هایی 
که عضالت کف لگن و سیستم ادراری را درگیر 
می کنند، »ورزش های کگل« می گویند. برای انجام 
آنها ابتدا مثانه تان را خالی کنید. عضالت کف لگن 
را سفت کنید و تا شماره 1۰ بشمارید. سپس آن 
عضالت را تا 1۰ شماره شل کنید. بایستید، بنشینید 
و دراز بکشید و در هر کدام از این حالت ها، 1۰ 
بار عضالت کف لگن را سفت کنید تا در مجموع 

۳۰ بار شود.
 این ورزش ها را ۳ بار در روز انجام دهید تا تعداد 
انقباضات عضالت کف لگن تان به 9۰ بار برسد.

تمرین پنجم
در وضعیت خوابیده به پشت یک چرخش خلفی در لگن ایجاد کرده و سعی کنید کمرتان را به زمین بچسبانید. تمرین 
را ۲ تا 6 بار در روز انجام دهید و هر مرتبه 6 تا 1۰ ثانیه در وضعیت بمانید. استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 1۵ 

تا ۲۰ ثانیه باشد. 

تمرین چهارم
در وضعیت درازکش به پشت قرار 
بگیرید و با خم کردن زانوها، کف 
پایتان را روی زمین قرار دهید. 
سپس با انقباض همزمان عضالت 
و  ببرید(  داخل  را  )شکم  شکم 
زمین  از  را  کمر  و  لگن  باسن، 
جدا کرده و این وضعیت را ۳۰ 
 1۵ درنهایت،  کنید.  حفظ  ثانیه 
ثانیه استراحت کرده و تمرین را 

۴ مرتبه دیگر تکرار کنید.

تمرین ششم
در حالی که روی زمین به پشت خوابیده اید یک پایتان را با زانوی خمیده باال بیاورید و نگه دارید. تمرین را برای 
سمت دیگر بدنتان نیز تکرار کنید. آن را ۵ بار و هر بار 1۰ مرتبه تکرار کنید. استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 1۰ 

تا ۲۰ ثانیه باشد.

تمرین سوم
روی زمین بنشینید. یک پایتان را از روی پای دیگر عبور 
دهید. زانویتان را به سمت شانه مخالف بکشید و اندکی 
باالتنه را به همان جهت بچرخانید. ۳۰ ثانیه وضعیت را 
حفظ کنید. تمرین را در سمت مخالف بدنتان نیز تکرار 

کنید. تمرین را ۳ مرتبه انجام دهید.

تمرین اول

 مشابه تصویر روی زمین دراز بکشید 
و پاهایتان را باال بیاورید و روی دیوار 
بگذارید. یک دقیقه در این وضعیت 
قرار بگیرید. ۳۰ ثانیه استراحت کرده 
و تمرین را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید.

تمرین دوم

مانند تصویر وضعیت خود را ۳۰ 
ثانیه حفظ کرده و تمرین را ۴ مرتبه 
تکرار کنید. استراحت بین هر مرتبه 

تمرین باید 1۵ ثانیه باشد.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت



زندگی انسان در جهان مدرن امروزی به او مهلت بیماری و ضعف نمی دهد. از 
طرفی کم شدن تحرک و آلودگی های محیطی در شهرهای شلوغ و مکان های سربسته 
احتمال ابتال به انواع بیماری ها را افرایش می دهد. انسان نیازمند برنامه ای دقیق و 
عملی برای حفظ سالمت خود است. البته دستیابی به زندگی سالم با رژیم های 
سخت و تمرین های ورزشی سنگین همراه نیست. در ادامه این گزارش به روش هایی برای حفظ 

سالمت و بهبود شرایط بدنی اشاره شده است. 

روش های سالم ماندن
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 آیدین 
پورخامنه

کلید حفظ سالمت 
از منابع بسیاری توصیه هایی درمورد آنچه برای زندگی خوب  شما 
نیاز دارید، می شنوید تا بدن خود را سالم نگه دارید. مرتب کردن 
این روند برای رسیدن به هدف برای شما می تواند به عنوان یک کار 
بزرگ به نظر برسد. بیایید آن را به چند روش ساده و آسان برای به 

یاد آوردن یک مسیر سالم برای بزرگساالن تبدیل کنیم. 

شکر کمتر و آب بیشتری مصرف کنید 
ایده خوبی است که از خوردن شکر اضافی در هر وعده غذایی اجتناب 
کنید، اما نوشیدنی های ورزشی و نوشیدنی های انرژی زا ممکن است 
منبع خوبی باشند از آنچه شما الزم دارید. برخی مطالعات نشان می دهد 
فقط مصرف یک یا دو بار در روز نوشیدنی که شکر باالیی داشته باشد 
باعث می شود احتمال ابتال به دیابت نوع 2 در شما 26درصد افزایش پیدا 

کند. مصرف نوشیدنی های شیرین نیز به حمالت قلبی، نقرس و چاقی 
منجر می شود. با آب بدن خود را هیدراته کنید یا اگر برای نوشیدنی های 

گازدار دلتنگ هستید، از نوع طبیعی آن استفاده کنید. 

تنش خود را کاهش دهید
همه افراد استرس دارند. این موضوع نشان می دهد که شما به مسائل 

می شوید،  منفجر  از خشم  اغلب  که شما  هنگامی  می دهید.  اهمیت 
دچار درد معده می شوید زیرا عصبی هستید یا خوابیدن برای شما 
دشوار می شود. این زمان برای تغییر مناسب است. راهی برای از بین 
بردن خشم پیدا کنید؛ مثال ورزش، تمرکز و خنده با دوستان مفید 

نقشه سالمت خانواده خود را بکشید
تاریخچه ای از بیماری و سالمت خانوادگی سرنوشت شما را تضمین نمی کند، 
اما ژن های شما یک سرنخ راجع به مسائل بهداشتی که ممکن است با آن 
روبرو شوید مطرح می کند. ممکن است برای این کار الزم باشد شرایط 
سالمت اعضای خانواده مورد بررسی قرار گیرد، به خصوص زمانی که 
بستگان نزدیک شما در سنین جوانی و غیرمعمول به بیماری خاصی 

مبتال شده اند. اجازه دهید پزشک درباره همه مسائلی مرتبط با سالمت شما 
در مورد پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزندانی که در خطر ابتال به بیماری 

هستند آگاهی کسب کند. 

در مورد واکسن ها به روز باشید
بزرگساالن نیز نیاز به واکسن دارند. شما باید ساالنه واکسن ابتال به 
آنفلوانزا دریافت کنید، اما ممکن است برای تقویت عادت ماهانه، 
محافظت از سالمت و ذات الریه از واکسن استفاده کنید. از پزشک 
خود بپرسید چه موردی ممکن است از دید شما پنهان باشد و چه 

زمانی باید آن را دریافت کنید؟

فردی انعطاف پذیر شوید
نتایج مطالعات متعدد نشان داده رژیم غذایی گیاهی سالم 
است. شما می توانید بسیاری از مزایای آن را دریافت 
کنید، حتی اگر به گیاهخواری کامل نروید. تبعیت از 
رژیم غذایی نیمه گیاهی که شامل محصوالت حیوانی 
کمتر است اما به طور کامل آنها را قطع نمی کند ممکن 

است به شما کمک کند وزن خود را در حالت مطلوب نگه 
دارید و همچنین شانس خود را برای بیماری هایی مانند فشارخون 

باال، دیابت نوع 2 و بیماری التهاب روده پایین بیاورید.

بیشتر راه بروید و کمتر بنشینید
به طور خالصه، دستورالعمل های فعالیت بدنی مفید است. 
کارشناسان می گویند که حداقل 150 دقیقه در هفته ورزش 
ایده آل است، هر حرکتی بهتر از هیچ چیز نیست بنابراین آن 
را به عنوان هدفی تبدیل کنید تا بیشتر بایستید و عملیات 
کششی انجام دهید. برای اینکه قدم های بیشتری بردارید 

مقداری دورتر از مقصد خود پارک کنید و سرگرمی های 
جدید پیدا کنید که به حرکت بیشتر شما کمک کند. 

دستان خود را بشویید
این کار یکی از ساده ترین و موثرترین روش ها برای جلوگیری از 

ابتال به هرگونه بیماری  مسری است. هدف مشخص است؛ 
پس از اینکه دستان خود را آغشته صابون کردید، کف دست، 
پشت دست، بین انگشتان دست و زیر ناخن های خود را 
حداقل 20 ثانیه بشویید. این کار چقدر طول می کشد؟ به 

اندازه ای که شما 2 بار »تولدت مبارک« را بخوانید.

به صورت مرتب تحت نظر پزشک باشید
در حالی که هیچ عامل زمانی برای اندازه گیری وقت مناسب 
برای مالقات پزشک مراقبت های اولیه شما وجود ندارد 
)از هر سال تا هر 3 سال ممکن است درست باشد(، 
نیندازید. مالقات منظم می تواند به  این کار را عقب 
شما در پیشگیری از ابتال به بیماری ها کمک کند چرا که  

زمانی که درمان آنها آسان تر است و اغلب درمان می شود با 
بیماری آشنا می شوید. در معرض آزمایش هایی مانند کلسترول، 

ماموگرام و غربالگری سرطان پروستات باشید.

گام های کوچک بردارید
وسوسه انگیز است که کل زندگی خود را در یک لحظه بازسازی 

کنید. با این حال، داشتن اهداف بسیار بهداشتی در یک زمان 
اغلب نتیجه عکس می دهد زیرا تغییر می تواند سخت باشد. 
برای بهبود شانس شروع به زندگی سالم تر و ماندن در 
زندگی سالم تر، با ایجاد تغییرات کوچک راه را برای ایجاد 
تغییرات بزرگ باز کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید مواد 

مغذی رژیم غذایی خود را افزایش دهید، روی صبحانه تمرکز 
کنید. هنگامی که از آن استفاده می کنید، در مورد چگونگی بهبود 

منوی ناهار خود فکر کنید.

تنوع بشقاب خود را گسترش دهید
دستورالعمل های تغذیه ای توصیه می کنند نیمی از آنچه روی بشقاب 
شما در هر وعده غذایی مصرف می شود سبزیجات یا میوه ها باشد، 
اما مهم است که مواد متنوعی را با هم ترکیب کنید، در حالی که تمام 
میوه ها و سبزیجات سالم هستند، همه آنها مواد مغذی مشابهی ندارند. 
طیف گسترده ای از مزایا را با خوردن محصوالت رنگی مختلف در 

طول روز به خود اختصاص دهید.

به اندازه کافی بخوابید
خواب در آماری که از جامعه ما وجود دارد، اغلب پایین است. این در حالی 
است که خواب برای سالمت مفید است. محرومیت از خواب خطرهای 
مزمن برای بیماری های قلبی، دیابت، سکته مغزی، چاقی و بسیاری از 
بیماری های دیگر را در شما افزایش می دهد. داشتن خواب کافی شما را 
در امنیت بیشتری قرار می دهد چون رانندگی در حالت خواب آلودگی به 
اندازه رانندگی در حالت مستی خطرناک است. اگر به طور معمول سرزنده 
از خواب بیدار نمی شوید، سعی کنید 15 دقیقه بیشتر در تخت بمانید. این روند 

را برای یک هفته ادامه دهید تا زمانی که سرزنده از خواب بیدار شوید. 

زندگی پاک بدون سیگار داشته باشید
سیگار کشیدن فقط به ریه های شما آسیب نمی رساند، بلکه تقریبا به همه 
اعضای بدن شما آسیب می زند و باعث می شود احتمال ابتال به سرطان، 
بیماری های قلبی و سایر بیماری های جدی در شما افزایش یابد. دود 
دوم نیز خطرناک است و برای آن هیچ مقدار »امنی« وجود ندارد. اگر 
شما با فردی سیگاری زندگی می کنید، از او در ترک سیگار حمایت کنید 
یا حداقل از او بخواهید سیگار را بیرون از فضای سربسته مصرف کند. 

دستورات پزشکی را به درستی دنبال کنید
فراموش کردن دوز مصرف دارو و از یاد بردن زمان مناسب مصرف 
آن، می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بر اساس گزارش مرکز 
کنترل و پیشگیری  بیماری ها، اصطالح »فقدان  پذیرش« منجر به 
125 هزار مرگ در هر سال می شود. اگر تصمیم دارید از داروهای 
تجویزشده به علت عوارض جانبی یا مسائل دیگر استفاده نکنید، با 
پزشک صحبت کنید. مشکلی با یادآوری دارید؟ یادداشت هایی در 
تقویم خود بچسبانید یا زنگ گوشی خود را برای یادآوری زمان تنظیم 

کنید یا زمان مناسب را با ساعت خود بررسی کنید.

به تنهایی دنبال اهدافتان نروید
اهداف سالمت هرچه باشد، اگر کسی حمایتتان کند، به راحتی می توانید 
به آنها دسترسی پیدا کنید. این موضوع ممکن است به معنی پیدا 
کردن یک فرد ورزشکار باشد که شما را در سالن بدنسازی مالقات 
می کند، از یک دوست بخواهید با شما برای قرار مالقات با پزشک 
بیاید یا از دوستی که به او اعتماد دارید بخواهید در مسیر مبارزه 

با شما همراه باشد. آنها می توانند در طول راه شما را تشویق کنند.

زندگی بهتر شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت12
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9 اشتباه رایج ورزش در سالن های تناسب اندام

درست ورزش کنید

WebMD :منبع

ممکن است شما جزو افرادی باشید 
  ترجمه: 
علی نکویی

که هر هفته یا چند بار در هفته به 
به  می روند؛  ورزشی  سالن 
کالس های گوناگون می روید، وزنه 
می زنید و خالصه حسابی عرق خودتان را درمی آورید 
اما هر بار که روی وزنه می روید، می بینید که وزنتان 

همان مقداری است که بود. 
مشکل در کجاست؟ آیا ورزش کردن شیوه  ای مطمئن 
برای کاهش وزن اضافی نیست؟ درواقع مشکل این 
است که شما در ورزش کردن تان همان اشتباهاتی را 
مرتکب می شوید که بسیاری دیگر نیز مرتکب می شوند.
برای اینکه وزنتان را کم کنید باید با ورزش کردن کالری 
بیشتری نسبت به کالری ای که با خوردن غذاها دریافت 
می کنید، بسوزانید. بسیاری از افراد فکر می کنند اگر به 
سالن ورزشی بروند و صرفا با ماشین های وزنه زنی کار 
کنند، وزنشان کم خواهد شد، در حالی که این گونه 
نیست یا اگر هنگام ورزش کردن حسابی عرق کرده 
باشند، تصور می کنند میزان زیادی کالری سوزانده اند، 
در حالی که وزنی که با عرق کردن از دست می دهید، 
صرفا مربوط به آب می شود و همه آن با خوردن مایعات 
جایگزین خواهد  شد. مشکل دیگر این است که افراد 
نمی دانند چگونه از ماشین های ورزشی استفاده کنند و 
برنامه ورزشی شان را درست طراحی و اجرا نمی کنند 
بنابراین با وجود تقالی جسمی زیادی که انجام می دهند، 
چندان نتیجه نمی گیرند. در ادامه به 9 اشتباه رایج ورزش 

کردن در سالن های ورزشی می پردازیم.

اشتباه اول 
معاشرت کردن بیش از حد با آشنایان به 

جای ورزش کردن به قدر کافی
ورزشی  سالن  به  که  هنگامی  افراد  از  بسیاری 
می روند، آنقدر به صحبت کردن با دوستان  شان 
مشغول می شوند که یادشان می رود برای ورزش 
را تلف  آمده اند و مدت زیادی  آنجا  به  کردن 
می کنند. بنابراین در سالن ورزشی بر انجام دادن 
تمرین هایتان متمرکز شوید و گپ زدن را به زمان 

استراحت پس از ورزش واگذارید.

اشتباه دوم
ورزش نکردن با شدت کافی

بسیاری از افرادی که به سالن ورزشی می روند، تمرینات را با شدت 
کافی انجام نمی دهند. آنها فکر می کنند صرف حرکت کردن باعث کاهش 
وزن می شود، در حالی که اگر شدت حرکات تان به حد الزم نرسد، در 

واقع وقت تان را تلف کرده اید.
عالوه بر افزایش میزان شدت انجام حرکات، انجام تمرین ها برای مدت 
طوالنی تر، افزایش وزنه ها یا دامنه حرکات، انجام تمرینات گوناگون به طور 
متوالی، انجام تمرینات روی سطح شیب دار یا افزایش دادن فشار ناشی از 
وزن بدن با پوشیدن جلیقه های وزنه دار یا آویزان کردن وزنه از قوزک پا نیز 

می تواند مفید باشد.

اشتباه سوم
تمرین کردن در حدی که همیشه در نمودار ضربان قلب در منطقه »سوزاندن چربی« قرار گیرید

روی ماشین های ورزشی نمودارهایی مربوط به میزان فعالیت قلبی - عروقی حین ورزش وجود دارد که به چند »منطقه« تقسیم 
شده است. در منطقه ای که اصطالحا »منطقه سوزاندن چربی« خوانده می شود، شدت فعالیت تان خیلی زیاد نیست؛ معموال 
در حد 65 تا 70 درصد »حداکثر سرعت ضربان قلب برای سن« اما پژوهش ها نشان داده هرچه شدت فعالیت جسمی بیشتر 
باشد، کالری بیشتری مصرف می شود و این موضوع نه تنها هنگام ورزش کردن در سالن، بلکه پس از ترک سالن ورزشی در 
زندگی روزانه نیز صدق می کند. صرفا باال رفتن ضربان قلب تا حد رسیدن به این »منطقه« کافی نیست؛ این حالت مانند آن 

است که موتور ماشین تان خاموش باشد، اما کاپوتش هنوز گرم باشد.
الزم است که شدت تمرین کردن تان به باالتر از این حد معین شده روی این نمودار برسد. اگر نمی توانید یکباره شدت فعالیت 

جسمی تان را باال ببرید، سعی کنید به تدریج از این حد عبور کنید.

اشتباه چهارم
دست باال گرفتن میزان کالری مصرفی که ماشین 

ورزش نشان می دهد
همچنین باید مراقب باشید شماره  کالری مصرفی روی صفحه 
ماشین های ورزشی برای فعالیت هوازی گمراه تان نکند. این شماره 
فقط یک تخمین کلی است و متغیرهای گوناگونی بر آن موثرند. 
ممکن است صفحه نمایش ماشین نشان دهد که شما 500 کالری 
سوزانده اید، اما تنها 250 کالری سوزانده باشید. این موضوع به خصوص 
در موارد »فریب خوردن« ماشین، مانند تکیه دادن روی میله های 
نگهدارنده آن صدق می کند. اگر صرفا رایانه ماشین را مالک قرار دهید 
که بر اساس سرعت و شمار چرخش ها کالری مصرفی را محاسبه 
می کند، ممکن است کمتر از حد الزم فعالیت جسمی انجام دهید.

اشتباه پنجم
تغییرندادن برنامه ورزشی و پیشرفت نکردن به سطوح باالتر

 اگر فعالیت جسمی مشابهی برای  بارها انجام دهید، بدنتان تغییر نخواهد کرد. ابتدا 
ممکن است وزنتان کاهش یابد، اما نهایتا به نقطه ای می رسید که دوباره وزنتان به 
حد اولیه بازمی گردد. یکی از مشکالتی که  در پیشرفت برنامه ورزشی تان با آن 
روبرو می شوید، نیاز به عوض کردن ماشین و تمرین هایی معمولی است که با آنها 

احساس راحتی می کردید. 
برای مثال ممکن است از انجام ورزش های هوازی احساس راحتی کنید، بنابراین 
اضافه کردن تمرین های قدرتی برای افزایش حجم عضالت- بافتی در بدن که کالری 
را می سوزاند- برایتان مشکل باشد یا برعکس ممکن است فقط تمرین های قدرتی 
انجام دهید که توده عضالنی تان را حفظ می کند، اما وزنتان را کاهش نمی دهد. باید 

آمیزه ای از تمرین های هوازی و قدرتی را انجام دهید.

اشتباه ششم
تکنیک نامناسب ورزش کردن

 اگر ندانید چگونه از یک ماشین ورزشی استفاده کنید یا تمرینی را به درستی انجام دهید، ممکن است به دلیل 
این فقدان مهارت آنقدرها که انتظار دارید کالری نسوزانید. همچنین درست انجام ندادن تمرین ممکن است به 
آسیب دیدن تان بینجامد و درنتیجه دیگر نتوانید به تمرین  ادامه دهید و کالری های اضافی را بسوزانید. این مشکل 
به خصوص هنگامی مطرح می شود که فرد بر انجام تمرینات با تکنیک هایی که در گذشته آموخته و اکنون معلوم 
شده نادرست هستند، اصرار می ورزد. علوم ورزشی در چند دهه گذشته تحوالت بسیاری را گذرانده  و ماشین های 
ورزشی نیز تغییرات زیادی کرده اند. برای حل این مشکل یا  از یکی از کارکنان باتجربه سالن بخواهید همراه شما 

تمرین کند، یا برای یکی- دو جلسه از یک تمرین دهنده شخصی استفاده کنید.

اشتباه هفتم
تمرین برای الغری موضعی

ادعاها درباره تضمین کردن کاهش چربی موضعی یا الغری موضعی در شکم یا 
باسن را به کلی فراموش کنید. کارشناسان می گویند ژنتیک عامل اصلی در تعیین 
جایی است که چربی ابتدا در آن تجمع می یابد یا چربی از آن برداشته می شود. 
شما صرفا باید بر سوزاندن کالری بیشتر با انجام  برنامه تمرینی متعادل متمرکز 
شوید. درنهایت با کاهش وزن کلی بدنتان، همه بخش های بدن الغر می شوند.

اشتباه نهم
کارنکردن با یک فرد حرفه ای که مجوز یک سازمان ورزشی معتبر را دارد

یک تمرین دهنده حرفه ای به شما کمک خواهد کرد تا هیچ کدام از اشتباهاتی 
را که ذکر کردیم، مرتکب نشوید. تمرین دهنده شخصی تضمینی برای آن است 
که شما حداکثر بهره را از تالش هایتان ببرید. بنابراین برای اینکه برنامه تمرینی 
متناسب با نیازهایتان طراحی کنید، بهتر است کمک گرفتن از یک تمرین دهنده 
شخصی مجوزدار یا یکی از کارکنان باتجربه سالن را در نظر داشته باشید. 
این تمرین دهنده شما را از سردرگمی نجات می دهد، یک برنامه شخصی شده 
متناسب با نیازهای خاص شما تدوین می کند و ترتیبی می دهدتمرینات را به 
درستی انجام دهید، حتی ممکن است برای داشتن یک رژیم غذایی مناسب 

که عامل مهم تری در مشکل اضافه وزن شماست راهنمایی تان کند. 

؟

اشتباه هشتم
زود شروع کردن برنامه ورزشی یا فشار بیش از حد به 

خود آوردن
شروع زودهنگام یک برنامه ورزشی قبل از آنکه مراحل قبلی آمادگی 
بدنی را گذرانده باشید، عالوه بر احتمال آسیب دیدگی ها، ممکن است 
باعث دردناکی شدید بدن شود. احساس دردناکی به خودی خود بد 
نیست. در واقع این احساس دردناکی نشانه ای است که بدنتان درحال 
ساختن عضله است اما فعالیت جسمی بیش از حد، به خصوص اگر 
زودهنگام باشد، ممکن است باعث شود شما انگیزه تان را برای ادامه 

ورزش از دست بدهید.
یک عالمت دیگر فشارآمدن بیش از حد بر بدن حین تمرینات، احساس 
ضعف و خستگی است که بر میزان فعالیت هایتان در باقی مانده روز تاثیر 
خواهد گذاشت و در مجموع از لحاظ سوزاندن کالری ضرر خواهید 
کرد. میزان کالری ای که شما در طول یک ساعت تمرین در سالن 
ورزشی می سوزانید، بسیار کمتر از میزان کالری  هایی است که در طول 
23 ساعت دیگر می سوزانید. بنابراین باید طوری در این یک ساعت 
تمرین کنید تا میزان کالری مصرفی تان در بقیه روز هم افزایش یابد. 
راه حل این است که برنامه ای مختص خودتان برای تمرینات تان داشته 
باشید. بسیاری از سالن های ورزشی دارای برنامه های رایانه ای هستند 
که دقیقا همین کار را می کند.  در صورت نبودن رایانه، کارکنان سالن 
ممکن است بتوانند به شما کمک کنند. ممکن است سالنی که عضو آن 
هستید، جلسات دوره ای تمرین دادن شخصی را با همان حق عضویت 

معمول در اختیار بگذارد. بنابراین در این باره سوال کنید.



شاید همه ما اسم محک را 
بارها شنیده باشیم، اما این 
موسسه، محلی شناخته شده 
و مورد اعتماد برای کودکان 
مبتال به سرطان و خانواده های آنهاست که 
توانسته تا امروز بسیاری از کودکان مبتال به 

سرطان و خانواده هایشان را یاریگر باشد. 
حال قصد داریم یک روز را با بچه های محک 
باشیم و بیشتر با چندوچون کارهایی که در این 
موسسه برای آنها انجام می شود، آشنا شویم. در 
این مسیر بهناز آسنگری، کارشناس روان شناسی 
بالینی و مدیر بخش خدمات حمایتی موسسه 
محک که از سال 75 به صورت داوطلب با 
موسسه شروع به کار کرده با ما همراه است.

بخش  می گوید  آسنگری  خانم  که  آن طور 
خدمات حمایتی موسسه محک شامل مددکاری 
اجتماعی، روان شناسی و اقامتگاه هاست. به گفته 
او، بچه های محک تحت پوشش نیستند چراکه 
مفهوم پوشش به معنای بیمه است، بلکه تحت 

حمایت موسسه هستند.
مدیر بخش خدمات حمایتی موسسه محک لحظه 
ورود بچه ها به موسسه را این گونه توضیح می دهد 
و می گوید: » بچه هایی که به محک می آیند یا از قبل 
بیماری شان تشخیص داده شده و برگه پاتولوژی 
آنها نشان از بیماری سرطان دارد یا آنکه بیماری 
آنها در بیمارستان محک تشخیص داده می شود. 
در هر دو حالت، تحت حمایت موسسه خیریه 
محک قرار می گیرند. البته گروه عمده کودکان 
تحت حمایت محک در بیمارستان های دولتی 
و دانشگاهی دارای بخش خون و انکولوژی در 
سراسر کشور بستری هستند و مددکاران داوطلب 
محک در این بیمارستان ها، خدمات حمایتی را 

به آنها ارائه می دهند.«
آسنگری ادامه می دهد: »روندی که طی می شود 
به این صورت است که بعد از تشخیص و به 
دلیل اینکه این بیماری برای آنها اضطراب و دلهره 
همراه دارد و با همه این نگرانی ها و ناشناس بودن 
بیماری برای آنها، وارد بخش مددکاری محک 
می شوند و ما کنار اینکه باید به آنها آرامش بدهیم 
و اگر نیاز بود کنار مددکار یک روان شناس هم 
در اختیار آنها قرار می دهیم و با گرفتن اطالعاتی 
از خانواده ها پرونده کودکان را تشکیل می دهیم. 
از این به بعد روند حمایت ها شروع می شود و 
باید درمورد هزینه ها و پوشش های بیمه ای و 
روند درمان توضیحاتی به خانواده ها داده  شود. 
همچنین کتاب و بروشورهایی در اختیار خانواده ها 

قرار می گیرد. البته به دلیل اینکه خانواده ها در 
زمان مراجعه به موسسه استرس باالیی را تجربه 
می کنند بسیاری از اطالعات را فراموش می کنند 

و متوجه نمی شوند.«
این روان شناس بالینی اضافه می کند: »وقتی پرونده 
تشکیل شد زمان آغاز پیشگیری ها و حمایت های 
محک است بنابراین اگر بیمار نیاز به دارو داشته 
باشد راهنمایی های الزم داده می شود و به داروخانه  
یا هالل احمر ارجاع داده می شود و اگر دارو نبود 
خود محک دارو را برای کودک تهیه می کند. 
البته در زمان درمان هم رسیدگی ها و سرکشی 
به بخش ها انجام می  گیرد و از لحاظ عاطفی هم 
خدماتی به خانواده ها داده می شود. برای مثال اگر 
بیمار از شهرستان آمده باشد محل اقامت برای او 
هماهنگ می شود بنابراین همه کارهای خانواده 
در طول روند درمان توسط واحد مددکاری برای 

آنها انجام می شود.«
آسنگری ادامه می دهد: »در تهران و در مرکز 
محک همه موظف به کمک هستیم ولی داوطلبان 
محک در تمام بیمارستان های سطح شهر تهران 
و بیشتر بیمارستان های کشور که دارای بخش 
خون و انکولوژی هستند این خدمات را برای 
بچه ها انجام می دهند. داوطلبان دوره های فشرده 

مددکاری را در محک می بینند.«

آن طور که مدیر بخش خدمات حمایتی موسسه 
محک می گوید داوطلبان محک در حال حاضر 
در 11 بیمارستان شهر تهران مانند بیمارستان های 
امام  خمینی)ره(،  امام  اصغر)ع(،  علی  مفید، 
حسین)ع(، مرکز طبی، شریعتی، گلستان، شهدا، 
فارابی، رسول اکرم)ص( و بهرامی که دارای 
بخش خون هستند و در سطح کشور هم در 
17 استان که بیمارستان هایش بخش خون و 
انکولوژی کودک دارند، در حال کمک به بچه ها 

و خانواده های آنها هستند.
آسنگری تعداد داوطلبان بخش مددکاری محک 
را 152 نفر اعالم می کند و می گوید: »عالوه 
بر این تعداد زیادی هم با عنوان جوانان کار 
یا کودک کمک کار محک هستند که شامل 4 
گروه هنردرمانی، ترالی کتاب، معلم داوطلب و 

اتاق بازی می شود.«
او در توضیح بیشتر خدمات واحد مددکاری 
می افزاید: »در حوزه توانمندسازی خانواده  بچه ها 
نیز اقداماتی ازجمله کمک به درمان اعتیاد والدین، 
رفع مشکالت زناشویی و تحصیل بچه ها انجام 
می شو د. در مورد بحث تحصیل بچه ها در ایام 
امتحانات و با هماهنگی مدارس امتحانات در 
زمان مناسب از بچه ها گرفته می شود و حتی در 
بخش ها بچه ها دروس مدرسه را یاد می گیرند. کنار 

این کتاب های غیردرسی به بچه ها داده می شود 
و حتی در بخش ها کتابخوانی می شود و همه 
این کارها را داوطلبان انجام می دهند. همچنین 
بعضی خدمات تخصصی تر مانند گروه هنردرمانی 
و گروه موسیقی با برنامه ریزی آموزش می دهند. 
هدف ما از این برنامه ها این است که دوره ای که 
در بیمارستان هستند برای آنها آسان و خوشایند 

باشد. به عالوه اینکه هنری هم یاد می گیرند.«
مدیر بخش خدمات حمایتی موسسه محک با 
بیان اینکه مدت  حضور بچه ها در بیمارستان ها 
و اختصاصا بیمارستان محک باتوجه به نوع 
سرطان و روند درمان متفاوت است، می گوید: 
»به طور میانگین و ابتدای شروع روند درمان 40 
روز در بیمارستان هستند. این مدت روزهای 
سختی برای بچه هاست زیرا از محیط بیرون و 
خانواده جدا شده و در محیطی قرار گرفته اند 
که هیچ شناختی از آن ندارند و این مدت برای 
ما بسیار مهم است تا شرایطی را فراهم کنیم که 

این مدت برایشان سهل باشد.«
اتاق بازی یکی از جاهایی است که برای همه بچه ها 
جذاب تر از بخش های دیگر است. آسنگری هم 
این موضوع را تایید می کند و می افزاید: »آنچه 
که برای ما خیلی جالب است اینکه بسیاری از 
بچه ها به خاطر اتاق بازی به راحتی با محیط کنار 

می آیند و حتی زمان ترخیص هم تمایل دارند  
یک بار دیگر به اتاق بازی بروند. ما می دانیم 
که این محیط با محیط خانه که قوانین در آن 
قدرت مانور ندارند متفاوت است اما همه سعی 
خود را می کنیم تا در طول زمانی که در محک 
هستند احساس بدی نداشته باشند. در طول درمان 
همه بچه ها زمان هایی را به صورت ایزوله تجربه 
می کنند و در این مدت لوازم بازی به اتاق آنها 
برده می شود و بعد از طی این زمان می توانند 
به اتاق بازی بروند. اتاق بازی برای بچه ها هر 
روز تا ساعت 12 می توانند به اتاق بازی بروند 
و بعد از این ساعت به اتاق ها می روند تا ناهار 
بخورند. عصر هم از ساعت 4 تا 6 اتاق بازی 
باز است و بعد از این ساعت بچه ها به اتاق ها 
برمی گردند. بعد از این ساعت ها هم به دلیل اینکه 
محیط برای بچه هاست موسیقی پخش می شود تا 
محیط برای بچه ها دلگیر نباشد.« او ادامه می دهد: 
»همچنین ماهی یکبار برای متولدین همان ماه 
جشن تولد گرفته می شود و در جشن های پایان 
سال یا جشن های طول سال هم برای بچه ها 
مراسم برگزار می شود و در این برنامه ها مادرها 
هم کنار بچه ها هستند. حتی ما تیمی از مادر 
بچه ها تشکیل دادیم که دور هم جمع می شوند 
و تجربیات و احساس های خود را با هم در میان 
می گذارند. نکته ای که حتما باید بگویم این است 
که خوشبختانه در شهرستان ها داوطلبان خیلی 
خوب با موسسه همکاری می کنند. برای مثال 
زمانی که هوا در اهواز آلوده بود داوطلبان دنبال 

داروها و لوازم بچه ها می رفتند.«
مدیر بخش خدمات حمایتی موسسه محک تعداد 
کل بچه هایی که از ابتدای تاسیس محک تحت 
حمایت بوده اند 32 هزار و 195 نفر اعالم می کند 
و اضافه می کند: »این رقم برای سال 96، 17 

هزار نفر بودند و تا  9 ماهه اول امسال 23 هزار 
نفر در سراسر کشور خدمات دریافت می کنند. 
در بیمارستان محک هم این تعداد از ابتدای سال 
هزار و 526 نفر بوده اند که از ابتدای تاسیس 
بیمارستان در سال 86 خدمات را دریافت کرده اند. 
البته نیازی نیست بچه ها به موسسه مراجعه کنند 
و در همه کشور می توانند با مراجعه به بخش 
مددکاری از خدمات محک استفاده کنند. خود 
بیمارستان محک 100تختخوابه است و ظرفیت 
این را ندارد که همه بچه ها را از کل کشور پوشش 
دهد. البته باید بگویم که تعداد کل تخت های 
درمان کودک مبتال به سرطان در سراسر کشور 
500 تخت است که محک یک پنجم ظرفیت 
کل درمان کودکان مبتال به سرطان را به خود 

اختصاص داده است.«
آسنگری توضیح می دهد: »خوشبختانه اتفاق 
خوبی که در چند سال اخیر افتاده این است که در 
بیمارستان های کودکان یا مراکز درمانی که بخش 
کودکان دارند بخش های کودکان مناسب سازی 
شده و همه این محل ها به اتاق بازی و امکانات 

مناسب مثل تخت مجهز شده اند.«
مدیر بخش خدمات حمایتی موسسه محک 
اضافه می کند: »البته تفاوتی که بیمارستان محک 
با مراکز دیگر دارد اختصاصی بودن اتاق ها برای 
هر بیمار است. البته در این اتاق ها معموال مادرها 
هستند و نیازی به حضور پدرها نیست. البته این 
موضوع دلیلی هم دارد و آن این است که به دلیل 
مشغله کاری پدران و انجام کارهای بچه ها توسط 
مددکاران محک نیازی به حضور آنها نیست. البته 
همه خدماتی که موسسه محک انجام می دهد 
رایگان است و اگر خانواده هایی بضاعت مالی 
داشته باشند می توانند کمک های خود را به موسسه 

در قالب خیریه به بچه ها برسانند.«
داروی بچه ها هم یکی از مسائلی است که همیشه 
خانواده ها را نگران می کند. برای این منظور محک 
پیش بینی هایی کرده است. آسنگری این موضوع را 
این گونه توضیح می دهد: »در بحث داروهای مورد 
نیاز بچه ها خوشبختانه تا امروز مشکلی وجود 
ندارد و محک در تامین آنها همراه خانواده هاست 
بنابراین اگر خانواده ای حتی بعد از ترخیص از 
بیمارستان مشکلی در تامین داروها داشته باشند 
به کمک محک از طریق داروخانه های خاص 
تامین می کنند و با داروخانه های طرف قرارداد 
ما در این خصوص هماهنگی های الزم انجام 
شده است. البته الزم به ذکر است  برای تامین 
داروی مورد نیاز کودک در هر شرایطی، نیازمند 

همراهی مردم ایران هستیم.«
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محک از همان ابتدای فعالیت خود عالوه بر بهره مندی از تخصص 
داوطلبان بخش خدمات حمایتی و کار با کودک موسسه محک، 
آنها را برای پرداخت هزینه های درمان بیماران و شادی آنها در زمان 
بستری، به بیمارستان های دولتی و دانشگاهی تهران که بخش خون و 
انکولوژی داشتند، می فرستاد تا کودکان مبتال به سرطان را شاد کنند. 
این روال ادامه داشت تا حدود 5-4 سال پیش که با افزایش عالقه مندی 
داوطلبان برای انجام فعالیت در زمینه های موسیقی، نقاشی و تئاتر، 
برنامه ریزی های اولیه برای شکل گیری گروه هنردرمانی انجام شد. 
این گروه متشکل از داوطلبانی است که زیر نظر بخش روان شناسی 
محک فعالیت می کنند و دغدغه ساختن خاطراتی پر از شور کودکی 
در کودکان مبتال به سرطان، همراه با آموزش آنها با بهره مندی از 
روش های علمی و هنرمندانه در سر دارند. اعضای این گروه با سر 
زدن به بخش های مختلف بیمارستان شادی، نشاط و شور زندگی را 

میان کودکان و خانواده هایشان تقسیم می کنند.

آموزش هنر کنار درمان سرطان
یاشار خدایی، سرگروه هنردرمانی درباره فعالیت های این گروه در 
محک این گونه توضیح می دهد: »فعالیت هنردرمانگرها شامل انواع 
روش های هنردرمانی است. شیوه نوینی که در بند مهارت و تکنیک 
نیست و از توانایی های کودک در راه بهبود شرایط خودش استفاده 
می کند. به عبارت دیگر، فعالیت های این گروه شامل موسیقی، تئاتر و 
نقاشی است. برای مثال بعد از طرح موضوع، با توجه به آن نمایشنامه ای 
نوشته، موسیقی نواخته و نقاشی هم با همان محور کشیده می شود. این 
شیوه کمک می کند کودکان عالقه خود را به این 3 حوزه هنری نشان 
دهند. به همین دلیل اعضای این گروه عالوه بر کاردرمانی، آموزش را 
هم به برنامه های خود اضافه کرده اند. در واقع، در هنردرمانی، استعداد 
کودکان در زمینه هنر نیز کشف می شود و اگر عالقه ای در این زمینه ها 

داشته باشند برای پرورش این استعدادها، به آنها کمک شود.«

هنر به بیمار فرصت بروز استعداد می دهد
هنردرمانی در ایران زیرمجموعه روان شناسی است اما در جهان 
هنردرمانی زیرمجموعه طب مکمل است. هنردرمانی الگویی برای 
بهتر زیستن است. اعضای گروه هنردرمانی باور دارند کودک مبتال 
به سرطان، بهبود می یابد و تالش می کنند آن فرد بتواند با اختاللی 
که در زندگی اش به وجود آمده، همراه شود. خدایی می گوید: 

»برخی کودکان به علت مراحل درمان از خانواده و دوستان خود 
امید، وحدت  نور،  از  دور می شوند و در دستورالعمل های هنر 
وجود، ریشه ها و خانواده صحبت می شود تا کانون خانواده آنها 
حفظ شود. همچنین فعالیت هنری همزمان با درمان زمینه فعال 

شدن بخش های علمی- شناختی، فیزیکی و هیجانی- اجتماعی را 
در بیماران فراهم می کند. مهم ترین ویژگی هنر ابراز هویت است. 
در واقع، به بیمار کمک می کند استعداد خود را ابراز کند و از همان 

لحظه بهترین بهره را ببرد.«

محک شبیه مدرسه است
محک اولین بیمارستان فوق تخصصی در ایران است که هنردرمانی را 
به شکل مدون و با راهبردهای علمی پوشش می دهد. خدایی معتقد 
است محک مانند مدرسه  است و او از کودکان می آموزد: »یکی از 
اتفاقات جالبی که اینجا برای من افتاد یادگیری گویش ها و زبان های 
مختلف بود. با توجه به اینکه از قوم های مختلف به محک می آیند، 
مجبور شدم شعرهای آنها را یاد بگیرم و در برنامه ها اجرا کنم. کار 
با افرادی که دچار بیماری هستند سعادت بزرگی است که نصیب 
من شده است. ابتدای فعالیتم در محک، از دست دادن کودکان برایم 
خیلی سخت بود. دیگران از من می پرسیدند که چطور تحمل می کنم؟ 
باید بگویم که من نمی توانم مرگ کسی را به تاخیر یا حتی به تعجیل 
بیندازم اما به عنوان هنرمند وظیفه ما زیبا کردن زندگی است. ما هستیم 

تا زندگی او را در آن زمان زیباتر کنیم.«

چگونه می توان به گروه هنردرمانی محک پیوست؟
عالقه مندان به عضویت در گروه درمانی باید عالوه بر دانش هنری، 
دوره های کار با بیمار را بگذرانند و تحت آموزش شیوه های هنردرمانی 
قرار گیرند. خدایی توضیح می دهد: »داوطلب هنردرمانی باید در 
موقعیت های سخت بهترین تصمیم را برای انتخاب روش کار با بیمار 
بگیرد تا درد او را کاهش دهد. به همین منظور داوطلبان در کارگاهی 
با عنوان کار با کودک بیمار شرکت می کنند و پس از کسب امتیاز الزم 
در آزمون کتبی و شفاهی، آموزش های الزم را دریافت خواهند کرد. 
پس از این مراحل است که آنها تصمیم می گیرند در یکی از حوزه های 
بازی درمانی، معلم داوطلب، ترالی کتاب یا هنردرمانی فعالیت کنند. 
داوطلبان هنردرمانی در محک همواره تالش می کنند تا کودکان و 
والدین آنها روزهای سخت درمان را با شادی سپری کنند. همین 
موضوع باعث می شود در مناسبت های مختلف گرد هم جمع شوند 

و برای کودکان بنوازند و شادی را به اتاق های آنها روانه کنند.«

ما هستیم تا زندگی کودک مبتال به سرطان را زیباتر کنیم

از ابتدای تاسیس 
محک 32 هزار و 
195 نفر تحت حمایت 
بوده اند و تا 9 ماهه 
اول امسال 23 هزار 
نفر در سراسر کشور خدمات دریافت 
می کنند. در بیمارستان محک هم 
این تعداد از ابتدای سال 1526 
نفر بوده اند که از ابتدای تاسیس 
بیمارستان در سال 86 خدمات 
دریافت کرده اند

بچه ها هر روز تا ساعت 12 می توانند به اتاق بازی بروند 
و عصر هم از ساعت 4 تا 6 اتاق بازی باز در اختیار 
آنهاست. البته بعد از این ساعت ها هم برای بچه هاست 
موسیقی پخش می شود تا محیط برای بچه ها دلگیر نباشد

گفت و گوی صمیمی با بهناز آسنگری، مدیر بخش خدمات حمایتی موسسه محک

یک روز با بچه های محک
 علی اکبر 

ابراهیمی



یکی از شایع ترین عالئم مراجعه  به درمانگاه ها 
و مطب  پزشکان سردرد است. بیشتر سردردها 
در زمره سردردهای تنشی  اند که به  دلیل انقباض 
و سفت شدن رگ ها یا عضالت سر و گردن 
ایجاد می شوند. گاهی یک عصبانیت یا خشم، 
استرس، نور زیاد، کار زیاد با رایانه یا تلفن 
همراه، بازی های رایانه ای، خستگی های مفرط، 
بوهای تند، خوردن غذاهای مانده یا غذاهای 
حاوی مواد نگهدارنده، آلودگی هوا و ... سبب 

سردرد می شود.
جالب است بدانید خوردن داروهای مسکن با 
دوز زیاد و تکرار مصرف آنها به علت ایجاد 
فشار روی کبد  سبب سردرد می  شود زیرا 
وظیفه کبد سم  زدایی است و با افزایش حجم 

سموم، کبد توانایی دفع آنها را ندارد. 
اسباب  که  سردردهایی  به  کهن  حکمای 
به وجودآورنده آن به طور مستقیم بر مغز اثر 
می گذارند »سردرد اولیه« یا »اصلی« می گویند و 
به سردردهایی که نتیجه یک بیماری دیگر است 

ولی عالئم و نشانه ها در سر پدیدار می شود، 
»سردرد ثانویه« یا »مشارکتی« می  گویند. به عنوان 
مثال خیلی از افراد اظهار می کنند با نفخ یا ترش 

کردن یا بعد از خوردن غذای حاوی حبوبات یا 
سیر و پیاز دچار سردرد می شوند یا تعدادی از 
بانوان شروع سردرد خود را با عادت ماهانه مرتبط 

می  دانند که نمونه هایی از سردرد مشارکتی است. 
در طب سنتی ایران حداقل 28 نوع سردرد 
تعریف شده که بعضی از آنها اقسام دیگری 

دارد و در مجموع انواع سردرد را 120 قسم 
برشمرده اند. 

یکی از این اقسام، سردرد ساده سرد است، به 
این مفهوم که اگر شما در معرض هوای سرد، 
برف و باران قرار بگیرید یا مواد خوراکی سرد 
مانند بستنی، نوشیدنی سرد مانند آب سرد و 
غذاهای با طبع سرد مانند ماست و خیار بخورید 
و در عین حال مزاج شما نیز سرد باشد، به این 
نوع سردرد مبتال می  شوید. در این حال درد در 
قسمت پشت سر حس می شود و سردرد فرد 
مبتال با خوردن خوراکی و نوشیدنی سرد، تشدید 
می شود و برعکس از خوردن مواد گرم سود 

می برد و سردردش کاهش می یابد.

»سردرد« از نگاه طب سنتی ایران

28 نوع درد و حتی بیشتر
 دکتر علی غالمپور

دستیار تخصصی طب سنتی ایران 
دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد

15طب ایرانی شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت

شایع ترین  جزو  سردرد 
که  است  پزشکی  مراجعات 
معموال وضعیت حادی نیست 
با  کوتاهی  مدت   از  پس  و 
استراحت و خواب بهبود می یابد. به رغم اینکه سردرد بسیار 
آزاردهنده است، الزاما نشانه ای از یک مشکل حاد سالمت تلقی 
از پرفشاری  ناشی  تنها در بعضی موارد می تواند  نمی شود و 
خون، سکته، تومور مغزی و برآمدگی عروق مغز باشد. درمان 
در وهله اول به عامل زمینه ساز بستگی دارد اما غالبا مصرف 
داروهای مسکن معمول مانند استامینوفن بی ضرر است و به 

بهبود سریع تر کمک می کند. 

خانم ها بیشتر در معرض ابتال هستند
به طور کلی خانم ها بیشتر از آقایان این احساس ناخوشایند را تجربه 
می کنند که عادت ماهانه یکی از مهم ترین علل زمینه ساز محسوب 
می شود. این تغییرات هورمونی با بروز سردرد در روزهای پیش از 
شروع عادت ماهانه یا طی این مدت همراه است که به آن »میگرن 
قاعدگی« نیز گفته می شود. چنین سردردهایی در بعضی افراد بسیار 
شدید و طوالنی است، به حدی که مانع انجام فعالیت های روزمره 
می شود. افت ناگهانی ترشح هورمون استروژن در چند روز پیش 
از شروع عادت ماهانه و افزایش سطح پروژسترون در روزهای 
نخست شروع آن را باید مهم ترین عامل سردرد دانست. مصرف 
خوراکی های طبیعی برای حفظ سطح قند خون در حد طبیعی، 
خواب کافی، دوری از استرس و خستگی، مصرف مسکن هایی 
مانند استامینوفن و پرهیز از حضور در اماکن شلوغ و نورهای زننده 

می تواند در کاهش شدت و تسکین سردرد موثر باشد.

مهم ترین انواع سردرد
فشارهای  و  استرس  از  ناشی  معموال  تنشی:  سردرد عصبی 
عصبی طوالنی مدت است و در این حالت عضالت پوست سر، 
گردن و صورت فشرده و منقبض می شود که عامل گرفتگی و 
درد خواهد بود. البته علل فیزیولوژیک دیگری مانند اضطراب، 
خستگی، فشار به گردن ناشی از کار طوالنی با رایانه و... نیز 

می تواند زمینه ساز چنین سردردهایی شود.  

سردردهای عصبی تنشی که تقریبا همه افراد کم و بیش آن را تجربه 
کرده اند، معموال فشار مداومی ایجاد می کند و با درد تیرکشنده ای 
در تمام سر همراه است. در بیشتر موارد، شدت درد به خصوص 
در نواحی باالی چشم ها افزایش می یابد و با احساس گرفنگی 
در پیشانی و گردن نیز همراه می شود. ممکن است درد چند 

ساعت یا حتی چند روز تداوم داشته باشد.
میگرن: غالبا سردرد بسیار شدیدی است که فرد را از انجام 
فعالیت های روزمره بازمی دارد. با اینکه هنوز علت دقیق برای 
تغییرات  مانند  عواملی  می توان  نشده،  داده  تشخیص  میگرن 
مانند  خوراکی هایی  مصرف  ماهانه،  عادت  دوران  هورمونی 
شکالت و پنیرهای مانده، بوهای زننده، کم خوابی و استرس 

را زمینه ساز آن دانست. 
شدت سردردهای میگرنی از خفیف تا شدید متغیر است و 

معموال از یک سمت سر شروع می شود و به سمت دیگر نیز 
سرایت می کند. شدت و مرکز درد، همچنین مدت تداوم آن در 
افراد و شرایط مختلف، متفاوت است. دردهای میگرنی حالت 
تپشی دارد و عموما با حالت تهوع، استفراغ، اختالالت بینایی، 
تحریک پذیری باال نسبت به نور، صدا و بوها همراه است. حمله 
میگرنی ممکن است چند ساعت یا چند روز ادامه داشته باشد 
اما به طور متوسط بیماران از 18-12 ساعت شکایت دارند. 

سردرد سینوزیت: پس از عفونت مجاری تنفسی فوقانی ممکن 
است چنین سردردهایی بروز پیدا کند که شدت آن به باکتری های 
این  در  داشت.  خواهد  بستگی  سینوس ها  در  عفونت  عامل 
حالت فرد عالوه بر سردرد معموال دچار احتقان و گرفتگی 

بینی نیز می شود. 
سردرد خوشه ای:  این نوع سردرد نسبت به انواع دیگر شیوع 

کمتری دارد اما درد بسیار شدید در یک سمت سر، پشت سر 
یا اطراف یک چشم مشخصه بارز آن است. سردرد خوشه ای 
معموال در یک بازه زمانی طی چند روز، هفته یا سال بروز پیدا 
می کند و سپس ممکن است ماه ها یا سال ها خاموش باشد. با 
اینکه علل دقیقی برای آن ذکر نشده، مصرف الکل می تواند در 

آن نقش داشته باشد. 
هر نوبت عود سردرد خوشه ای 90-20 دقیقه طول می کشد. 
معموال در زمان خواب شروع می شود و در یک سمت سر با 
درد بسیار شدید همراه است. قرمزی، اشک ریزش و افتادگی 
پلک در سمت درد، همچنین احتقان و آبریزش بینی نیز دیگر 

عالئم این نوع سردرد است. 

زمانی که نباید سردرد را بی اهمیت دانست
با اینکه سردرد الزاما عالمت خطر جدی نیست و خودبه خود 
بهبود می یابد، در صورت بروز درد ناگهانی و بسیار شدید، 
تشدید درد در حالت درازکشیده یا عدم امکان خوابیدن، تشنج، 
کاهش هوشیاری و اختالالت فیزیولوژیک، حالت تهوع مداوم 
و استفراغ، تشدید درد طی دوره چند روز یا چند هفته و درد 
متفاوت با سردردهای همیشگی باید فوری به پزشک مراجعه کرد. 
همچنین ناتوانی عملکردهای عصبی مانند اختالل تعادل، ضعف، 
به عنوان عالئم سکته  بینایی  و  اختالالت گفتاری  بی حسی، 
از طرفی، سردرد  باشد.  با سردرد همراه  مغزی ممکن است 
یکی از نشانه های برخی بیماری های وخیم مانند مننژیت نیز 
تلقی می شود که در این شرایط با درد ناگهانی همراه با تب، 

خشکی گردن و اختالل بینایی بروز می یابد.

ضرورت تشخیص و درمان توسط پزشک متخصص
اگر سردرد مداوم و شدید باشد، پزشک انجام آزمایش هایی 
یا  مانند سکته مغزی  از زمینه های جدی خطر  اطمینان  برای 
به وضعیت  توجه  را ضروری می داند. همچنین  و...  مننزیت 
عمومی بیمار مانند سطح استرس، شرایط شغلی و زندگی... 
کنار آزمایش های دقیق به تشخیص سردرد کمک می کند. البته 
در بعضی موارد بررسی های دقیق تر از طریق ام آرآی، نوار مغز 

و... نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دردسری به نام »سردرد«

در طب سنتی 10 عالمت مهم وجود دارد که 
بر اساس آن مزاج یک فرد تعیین می شود. 

در این شماره 5 مورد معرفی می شود.
برای  نقطه  بهترین  بدن:  پوست  لمس 
لمس، پوست ساعد یا بازو است. گرمی 
پوست در لمس، نشانه  گرمی مزاج و 
سردی پوست، نشانه سردی مزاج است. 
خشکی پوست در لمس، نشانه خشکی 
مزاج و نرمی آن، نشانه تری مزاج است. 
لمس  اول  وهله  در  باشید  داشته  توجه 
پوست بدن در هوای معمولی سنجیده 
شود. همچنین هنگام هیجان و فعالیت 
شدید نباشد و از طرفی، شخصی که پوست 
بدن را لمس می کند باید  مزاج خود را  به 
خوبی بشناسد یا مزاج معتدلی داشته باشد. 
 چاقی و الغری: الغری، نشانه خشکی و 
چاقی، نشانه تری مزاج است. چاقی دو نوع 
است؛ گاهی درشت بودن استخوان بندی و 
عضالت بدن باعث می شود فرد، چاق به 
نظر بیاید که این نشانه گرمی مزاج است. 
گاهی نیز چاقی در اثر تجمع چربی در 
بدن ایجاد می شود که این نشانه سردی 

مزاج است. 
مو: زیادی مو، رشد سریع و رنگ سیاه 
مو،  است. کمی  مزاج  نشانه گرمی  آن، 
نشانه  آن،  بودن  روشن  و  آهسته  رشد 
سردی مزاج است. مجعد بودن مو نشانه 
خشکی و صاف و لخت بودن آن، نشانه 

تری مزاج است. 
رنگ پوست بدن: سفیدی رنگ پوست 
دلیل بر سردی مزاج و سرخی، زردی یا 
گندمگونی آن، دلیل بر گرمی مزاج است. 
رنگ پوست کدر نیز نشانه سرد مزاجی 

است. 
توجه داشته باشید هنگام سنجش رنگ 
پوست، پوست ناحیه بازو یا ناحیه دیگری 
که معموال زیر پوشش لباس قرار می گیرد 

را بررسی کنید.
عروق  سینه،  فراخی  اندام:  وضعیت   
برجسته، و نبض قوی و درشتی مفاصل، 
نشانه گرمی است؛ فرد دارای این ویژگی ها 
میان مردم به چهارشانه و درشت هیکل 
این،  برخالف  وضعیت  است.  معروف 
نشانه سردی است که چنین فردی میان 

مردم به ریزنقش معروف است. 

چگونه مزاج خود 
یا اطرافیانمان را 

تعیین کنیم؟

   مزاج شناسی

 دکتر حمیدرضا 
حسین زاده

متخصص طب سنتی 
ایرانی

خوردن داروهای مسکن با دوز زیاد 
و تکرار مصرف آنها به علت ایجاد 
فشار روی کبد  سبب سردرد می 
 شود زیرا وظیفه کبد سم  زدایی 
است و با افزایش حجم سموم، کبد 
توانایی دفع آنها را ندارد. 

برخی از درمان های ساده خانگی 
برای سردرد ساده سرد

1. خوردن نخوداب که حاوی روغن زیتون، شوید و دارچین باشد.
2. خوردن زرده تخم مرغ عسلی با چلو یا نان خوب پخته شده 

3. خوردن خشکبار مانند انجیرخشک، مویز و خرما
4. خوردن مربای بالنگ، مربای زنجبیل و حلوا شکری 

5. خوردن  عسل آب  به جای آب
6. بخور سر با مقداری گل بابونه، مرزنجوش، اسطوخودوس 
بریزید  کیسه ای  در  را  حاصل  تفاله های  آن  از  بعد  آویشن،  و 

و ضماد کنید.
7. زدن روغن دارچین، روغن بابونه، روغن سداب به سر) بهتر 

است سر تراشیده شده و سپس روغن مالی شود.(
8. میل کردن کمی مویز، اسطوخودوس، شیرین بیان و گل گاوزبان 
) از هر کدام 5 گرم ( که در 1/5 لیوان آب جوشیده و صاف شده؛ 

یک لیوان باقی مانده را با کمی عسل مخلوط  و میل کنید.
9. خوردن غذای ساده تا رفع سردرد و استراحت در جای گرم و 

پرهیز از آمیزش جنسی  و ورزش های سنگین 
10. قرار دادن پاها در آب گرم  و ماساژ از باال به پایین.

انجیر در طب سنتی
انجیر در متون طب سنتی به نام »تین« مشهور است 
و طبیعت آن گرم و تر است. نوع تازه آن غذاییت 
زیادی دارد و خوردن آن تشنگی را برطرف می کند 
و در افرادی که یبوست دارند سودمند است. این میوه 
چاق کننده خوبی به خصوص برای کودکان است. در 
درمان سرفه و درد سینه استفاده دارد و تقویت کننده 
کبد است. برای کودکان ضعیف الجثه و نحیف همراه 
بادام انتخاب خوبی خواهد بود. انجیر خشک را بهتر 
است ابتدا در گالب خیسانده و سپس نوش جان کنید. 
انجیر سبب گرم کردن کلیه ها می شود بنابراین افرادی 
که دچار کاهش میل جنسی و ناتوانی در نعوظ هستند 
از انجیر بیشتر استفاده کنند. مصرف انجیر تر و خشک 
برای تقویت مغز مفید است. مصرف ناشتا موجب 
و در صورت الغری  بازشدن مجاری غذا می شود 
مفید وچاق کننده  تنگی مجاری غذارسان،  از  ناشی 
انجیر  بدانند که  افرادی که زودخشم هستند  است. 

کاهنده خشم و غضب است.

طب سوزنی و  سردرد

میگرن اختاللی رایج با شیوع 12- 10 درصد جمعیت است 
که ساالنه 27 میلیارد یورو بار اقتصادی به جوامع تحمیل می 
کند. براساس طبقه بندی در مورد این بیماری، اگر این نوع 
سردرد بیش از 15 روز در ماه تکرار شود، میگرن مزمن تلقی 
می شود که البته شیوع کمتری دارد اما سردرد با تناوب کمتر 
از 15 روز در ماه شایع تر است. در بیمارانی که نیاز به درمان 
و  است  توصیه  قابل  سوزنی  طب  دارند،  میگرن  پیشگیرانه 
حداقل به اندازه درمان با داروهای پیشگیرانه می تواند موثر 
باشد. همچنین، افزودن طب سوزنی به درمان عالمتي سردرد، 

موجب کاهش شدت سردرد می شود.
تداوم اثر طب سوزنی بین 3 تا 12 ماه قابل مشاهده است.

در سردرد تنشی مکرر یا مزمن نیز طب سوزنی با پشتوانه شواهد 
علمی باال، موثراست و احتماال 4 تا 6 ماه تداوم اثر دارد.

 دکتر هدا عزیزی
دکترای تخصصی بالینی طب سوزنی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز طب سوزنی بیمارستان امام رضا )ع(، مشهد

 دکتر سمیرا 
امین زاده

متخصص مغز و 
اعصاب



يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

فالمینگو،  مازندران. عکاس: علی ثقفی

دوچرخه  سواران پنجشنبه های یزد در حرکتی نمادین با زدن ماسک 
به آلودگی هوای شهر اعتراض کردند.

آیا چاپ سنتی تعداد زیادی پایان نامه کاغذی که در نهایت تبدیل به 
زباله می شود در عصر الکترونیک ضروری است؟

 ارتزاق سنجاب از اندوخته زمستانی، همدان
عکاس: علی ثقفی

بدون شرح

فاجعه   دشت نیشابور دیدن ندارد!
عصر روز  ۷ بهمن ۹۷  از شکاف 30 کیلومتری دشت نیشابور 

بازدید کردم؛ شکافی که آشکارا پرده از شعارهای زیبای اهمیت 
محیط زیست در چیدمان توسعه ایران برمی دارد؛ همان شکافی که 

اگر مهار نشود، شکاف هایی به مراتب ژرف تر با تبعاتی خطرناک تر 
می آفریند! آیا عبرت می گیریم؟ منبع: درویش نامه

یادداشت سبز

خاطره سبز

نمایشی که شکارچی را گول زد

حقیقت این است که خیلی وقت ها ما متوجه عواقب تفکیک نکردن زباله 
نیستیم. این موضوع را پشت گوش می اندازیم و به تاثیر آن روی محیط زیست 

و نسل های آینده بی اعتنایی می کنیم.
ایران کشوری است که ساالنه بیش از 20 میلیون تن زباله تولید می کند. این 
مقدار را می توان با 6/3 میلیون گونی برنج برابر دانست و درنهایت 80 درصد 
این مقدار زباله سر از محل های دفن زباله غیرقانونی درمی آورند یا سوزانده 
می شوند. محل های دفن زباله شاید راهکاری مناسب به نظر بیایند، اما تنها 
کاری که می کنند پنهان کردن حقیقت است. زباله هایی که در این مکان ها 
دفن می شوند حدود 10 میلیون مترمکعب شیرابه تولید می کنند، زباله های 
مایعی که شامل آالینده هایی هستند که معموال راه خود را به محیط زیست 
پیدا می کنند. شیرابه هایی که از زباله ها به بیرون نشت می کنند، آلوده ترین 
مایع کره زمین هستند و در واقع، آالینده هایی که از شیرابه های محل های 
دفن زباله به وجود می آیند، تاثیرات وسیع و زیان آوری در زنجیره غذایی 
ما دارند. برای کم کردن از این مشکل، تا می توانید آب زباله ها را قبل از 
ریختن به سطل زباله بگیرید. با این کار هم از حجم زباله کم می شود و هم 

از میزان شیرابه آن. 
حقیقت این است که شما هم بخشی از این واقعیت هستید. چند بار با خود تکرار 
کرده اید؛ »من سهم خودم را تمام و کمال انجام می دهم؟« گمان می کنیم خیلی! 
اما به طور میانگین، شما حدود 800 گرم زباله در روز تولید می کنید. این مقدار 
فقط و فقط توسط خود شما حدود 300 کیلوگرم زباله یا 5/4 برابر وزن یک 
فرد در سال است. با اینکه 70 درصد از زباله های ایران قابل بازیافت است، شما 
تنها 7 درصد آن را در مبدأ تفکیک می کنید. بله! این شما هستید. در خانواده تان. 
شما در اضافه کردن به 5 هزار تن زباله پالستیک که روزانه به محل های دفن 
زباله ریخته می شود، سهیم هستید. شهرداری ها سازوکاری برای تحویل گرفتن 
زباله های خشک پیش بینی کرده اند که هرچند ایراداتی دارد، قدمی رو به جلو 
است. با این اقدام همکاری کنید. جالب است بدانید 6300 میلیون تن پالستیک 

در سال 2015 میالدی تولید شده است.
حقیقت این است که شما می توانید کمک کنید. اگر زباله خشک خود را از زباله 

 تر جدا کنید، در واقع راه را برای بازیافت زباله  هموار می کنید.

تا می توانید زباله را خشک دفع کنید
یکی دیگر از مسائل تفکیک زباله در خانه، حجم زباله است و یکی از مسائلی 
که باعث بیشتر شدن حجم زباله می شود، خیس بودن آن است. عالوه بر این، 
خیس بودن زباله باعث می شود بعد از دفن، شیرابه های نشتی محیط را به شدت 
آلوده و بوی شدیدی در محیط پراکنده کنند. شیرابه های آلوده تا عمق زمین نفوذ 
 کرده و حتی راه خود را به آب های زیرزمینی هم پیدا می کنند و باعث آلوده 
شدن منابع آبی می شوند. پس خشک دفع کردن زباله 2 حسن مهم دارد؛ اول 
کم شدن حجم زباله و کمک به حمل ونقل بهتر و ارزان تر و دوم جلوگیری از 
نشت شیرابه های آلوده به زمین و آب. برای این کار مثال اولین قدم این است 

که تفاله چای را در آبکش بریزید و بعد از 2 ساعت روانه سطل زباله کنید.

زباله های تر: مواد غذایی، میوه، سبزی جات و لبنیات
زباله های خشک: پالستیک،  کاغذ، آهن، شیشه، پارچه و چوب

توجه به این موضوع بسیار مهم است که مراقب باشیم به هیچ وجه زباله خشک 
راهش را به کیسه زباله های  تر پیدا نکند چرا که این موضوع به این معنی است که 
زباله خشک قابل بازیافت نخواهد بود و سرانجامش محل دفن زباله خواهد شد.

این مشکل به راحتی با داشتن دو کیسه زباله و دو سطل زباله حل می شود؛ یکی 
برای زباله های خشک و دیگری برای زباله های تر.

• و در آخر اینکه قدر هر ماده غذایی یا خشکی را که به زباله دان روانه می کنید 
بدانید؛ برای تولید آنها مقدار زیادی آب و انرژی و نیروی انسانی مصرف شده، 

پس تا می توانید کمتر زباله تولید کنید.

خود  بقای  برای  جانداری  هر 
بقای  ضامن  که  دارد  غریزه ای 
به  را  این  است.  جانور  گونه 
اما  می کنند،  تعبیر  طبیعی  هوش 
نگاه انسانی ما گاهی این غریزه یا 
هوش طبیعی را به حساب مکر یا 
حیله یا درنده خویی یا مظلومیت 
این چرخه  می گذارد. درحقیقت 
عظیم حیات است که خود را با این هوش یا غریزه 

بازتولید می کند. 
در فصل بهار در گشت و گذارم در منطقه فیروزکوه 
متوجه میش تنهایی شدم که روباهی به آرامی نزدیکش 
می شد. عادت میش آن است که هنگام  زایمان از گله 
جدا می شود و بعد از  زایمان تا 3-2 روز یا حتی 
بیشتر از جایش تکان نمی خورد و چند روزی بره ها را 
می خواباند تا کمی جان بگیرند، اما پیش آمده جفت  
در جایی که  زایمان انجام شده باقی می ماند. میش 
معموال 2 بره ای را که  زایمان کرده به فاصله ای جدا 
از یکدیگر می خواباند و خودش کمی از آنها فاصله 
می گیرد. از عجایب خلقت آن که بره های تازه به دنیا 
آمده بو ندارند و در چند روز اول تولد حرکت نمی کنند 
بنابراین تشخیصشان دشوار است، مگر اینکه در دید 
حیوان شکارچی قرار گیرند یا بوی جفت شکارچی 

را راهنمایی کند.
روباهی که در آن روز دیدم، انگار حضور بره ها را 
حس کرده بود. زمین را بو می کشید تا بتواند طعمه  

خود را پیدا کند و کم کم راه خود را به طرف بره ها پیدا 
می کرد. مادر که همان حوالی بود با احساس خطر، به 
محل بره ها نزدیک شد و روباه را دید. اینجا نمی دانم 
غریزه مادرانه بود یا چیز دیگر که میش نمایشی زیبا 
راه انداخت؛ یعنی شروع به شل زدن کرد، طوری که 

توجه روباه جلب شود. 

شکارچی که به طمع طعمه ای کوچک آمده بود، با 
خیال اینکه میش بزرگ تر مریض است و البته شکاری 
بزرگ تر و سهل الوصول، به طمع افتاد، بوی جفت را 
رها کرد و دنبال میش راه افتاد تا در فرصتی مناسب به 
این شکار بزرگ برسد. میش مادر همچنان در فاصله ای 
مطمئن شالن شالن خود را به بیماری و ضعف می زد و 

با فاصله ای مطمئن از روباه او را به دو یا با قدم آهسته 
به دنبال خود می کشید. من که شانس آن را داشتم 
تا شاهد یکی از صحنه های کم نظیر هوش حیوانات 
باشم، آرام و بی صدا به انتظار نتیجه این ترفند نشستم. 
به نظر می رسید شکارچی طماع در دام افتاده و مادر 
توانسته خطر را دور کند. وقتی فاصله روباه از بره ها 
به حدی رسید که مادر دلش آرام گرفت دیگر خطری 
بچه ها را تهدید نمی کند، ناگهان خیز برداشت و از روباه 
که با حیرت و دهان باز به این ترفند نگاه می کرد، به 

سرعت دور شد.
این خصوصیت؛ یعنی گول زدن شکارچی البته تنها 
مختص میش نیست. خانواده ماکیان مانند کبک یا 
با همین روش شکارچی را از  قرقاول هم گاهی 
جوجه ها دور می کنند. یک بار دیگر که در طبیعت 
می گشتم، این صحنه را به چشم دیدم که روباه به 
هوای شکار جوجه های کبکی که در همان نزدیکی النه 
داشت، زمین را بو می کشید. کبک مادر که جوجه های 
تازه از تخم درآمده را خوابانده بود، متوجه حضور 
شکارچی شد و باز هم با اجرای نقش یک پرنده 
بال شکسته، شکارچی را با همین ترفندی که گفتم تا 
جایی به دنبال خود کشید که دیگر خطری جوجه ها 
را تهدید نمی کرد. وقتی روباه به خیال خود پرنده را 

دست یافتنی دید، ناگهان  کبک پر کشید و رفت. 
کسی چه می داند؟ شاید کبک انتقام کالغ گول خورده 
در »قصه  زاغ و روباه« را که همگی ما در دبستان خوانده 

بودیم گرفته است!
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قاب سبز

قدم اول برای داشتن شهر سالم و پاکیزه تفکیک زباله است

به دلیل افزایش عالقه به کوهنوردی و رشد فزاینده 
جمعیت  اخیر،  سال های  طی  کوهنوردان  تعداد 
کوهنورد و ورزشکاران این رشته در بسیاری موارد 
به جمعیت هدف و ابزاری برای کسب درآمد توسط 
عده ای تبدیل شده  است. با حفظ احترام برای دوستانی 
که قلبشان برای کوهنوردی و کوهنوردان این دیار 
می تپد، امروزه با افرادی مواجهیم که اجناس چینی 
و تقلبی را به عنوان اصل، پارچه های بی کیفیت را به 
عنوانی مانند گورتکس و کفش های یک دهه قبل را به عنوان اجناس جدید 
به کوهنوردان می فروشند. در این میان نکته حائزاهمیت اضافه شدن 

بحثی تحت عنوان بیمه کوهنوردان به مباحث سابق کوهنوردی است.
آنچنان که دقت کردم مدت مدیدی است با عنایت به حوادث و فجایع 
رخ داده در کوهنوردی و آسیب دیدن تعداد زیادی از کوهنوردان و 
داغدار شدن خانواده های آنها، بحث بیمه به بحثی داغ و مهم تبدیل 
شده است. در اینکه عقل سلیم حکم به مفید بودن بیمه و مزایای آن 
دارد هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد، اما تا جایی که تبدیل به کاسبی 
و منبع درآمدی بدون پشتوانه و مسوولیت های آتی نباشد. از اطالعات 
اشتباهی که در سایت فدراسیون درباره بیمه ها درج شده و می شود که 
بگذریم، به تازگی به دفعات مشاهده می شود شرکت های بیمه همراه 
کارشناسان آنها اقدام به تبلیغ و برپایی کالس های توجیهی برای 
فروش بیمه نامه های مرتبط می کنند که البته برخی برای این کالس های 
توجیهی مبالغی هم دریافت می کنند! البته افرادی نیز اقدام به فروش 
بیمه نامه ها در مبادی ورودی کوه ها می کنند که در کوهنوردی ما با 

این همه عجایب و غرایب تعجبی ندارد. در این میان به کوهنوردان، 
مدیران و مسووالن باشگاه ها توصیه می کنیم به چند نکته توجه کنند:

1. به صرف تبلیغات و توضیحات انجام گرفته مجاب نشوید و حتما 
یک نمونه از قرارداد پیشنهادی شرکت های بیمه را دریافت و پیش از 

امضا حتما با یک حقوقدان )البته به صورت رایگان( مشورت کنید تا نوع 
تعهدات، سقف تعهدات و چگونگی جبران خسارات برای شما کامال 
شرح داده و از همه مهم تر موارد خارج از شمول بیمه نیز کامال معلوم شود.
2.  با توجه به پرونده های بی شماری که در این زمینه بررسی و درگیر 
آنها بوده ام، قاطعانه می گویم فرایند دریافت پول از شرکت های بیمه 
درست بر عکس فرایند پرداخت پول به آنها اغلب طوالنی مدت و 

زمان بر است.
3. مطلع باشید به دلیل وضعیت خاص ورزش کوهنوردی و محیط 
انجام آن جمع آوری مدارکی که اثبات کند حادثه مذکور دقیقا در محل 
کوهستان رخ داده تا حدودی مشکل و پیچیده تر از سایر موارد است، 
مثال شرکت های بیمه معموال در تشکیل پرونده مدارکی مانند گزارش 
آمبوالنس، گزارش نیروی انتظامی و گزارش بیمارستان را مطالبه 
می کنند که جمع آوری این موارد در خصوص حوادث رخ داده در 
کوهستان تا حدودی مشکل است، درنتیجه در بسیاری موارد ناچار از 
طرح دعوی در محاکم برای دریافت مطالبات خود از بیمه خواهید بود.
4. با توجه به مطالبی که قبال هم عنوان کردیم ظاهرا در حال حاضر بهترین 
گزینه برای ورزشکارانی که به دلیل عدم عضویت در باشگاه های قانونی 
قادر به استفاده از مزایای کارت بیمه ورزشی نیستند، دریافت بیمه نامه های 
حوادث انفرادی است که حتما باید در این بیمه نامه ها پوشش حوادث 

ناشی از ورزش کوهنوردی مورد اشاره قرار گرفته باشد.
درنهایت امید است نخستین هدف در برگزاری هر نوع کالس توجیهی 
و تبلیغ برای کوهنوردی و کوهنوردان و باشگاه ها سالمت جسمی آنها و 

هدف بعدی کسب منافع مالی و پورسانت های ناشی از فروش باشد.

نگاه سبز

بیمه کوهنوردان؛ کسب سود و منفعت مالی یا دلسوزی برای کوهنوردان؟

 پویا 
سلیمانی

وکیل پایه یک 
دادگستری

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 
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کلینیک    وخانواده

1۵عامل غیرقابل انتظاری 
که فشارخونتان را باال می برند

نشانگان ِمین

بسیاری از بیمارانی که به جراحان 
اعصاب و ارتوپدها و کلینیک های 
دردی  از  می کنند،  مراجعه  درد 
معموال  که  خود  کمر  در  یکطرفه 
از حوالی خط وسط کمر شروع و 
به سمت باسن تیر می کشد، شاکی 

هستند.
مختلف  علل  از  فهرستی  طبیعتا 
می تواند عامل این نوع کمردرد ها 
باشد که در صدر فهرست گرفتگی 

عضالنی است. 
از جمله علل دیگر ناپایداری ستون 
فقرات و دیسک کمر و علل التهابی 
و روماتیسمی و التهاب مفصل محل 
اتصال ستون فقرات به لگن است اما 
علتی که معموال از آن چشم پوشی 
که  است  مِین  نشانگان  می شود، 
و  گیرافتادگی  درگیری  علت  به 
شاخه خلفی ریشه عصبی نخاعی 
در محل اتصال ستون مهره های پشتی 
و کمری بروز می کند. این نشانگان 
باعث درد می  شود و طبیعتا هیچ نوع 
درمان معمولی در آن کارساز نیست 

و  فقط می تواند آن را بدتر کند.
یکی از راه حل های درمان این نوع از 
دردها بلوک عصب مربوط در محل 
خروجش است و راه حل دیگر که در 
طوالنی مدت جواب می دهد، انجام 
حرکات روی یک رول ژله ای است.
توضیح اینکه، تشخیص این نشانگان 
فقط توسط پزشک و بعد از انجام 
عکس و ام آر آی و رد سایر علل اصلی 
و مهم کمردرد می تواند انجام گیرد 
و به هیچ عنوان هر شخص مبتال 
به کمردردی نمی تواند بگوید پس 

دقیقا من هم این مشکل را داشتم.

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب 
مقدار نمکی که می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود 
و فشار اضافی بر قلب و رگ های خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی 
و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال می برند. گرچه باال 
رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون برای 

مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند... صفحه 18
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افزوده ممکن است در مجموع حتی  افزوده: قند و شکر  1. قند و شکر 
از نمک هم در باال بردن فشارخون شما مهم تر باشند، به خصوص اگر 

افرادی  باشد.  پرفروکتوز  ذرت  مانند شربت  فراوری شده  اشکال  در 
که غذاهای با شکر و قند افزوده بیشتری مصرف می کنند، ممکن 
است دچار افزایش فشارخون؛ چه فشارخون حداکثر یا سیستولی 
)فشارخون هنگام تپش قلب(  و چه فشارخون حداقل یا دیاستولی 
)فشارخون در میان دو تپش قلب( شوند. فقط مصرف یک بطری 
نوشابه بزرگ ۶۸۰ گرمی می تواند باعث افزایشی در حد ۱۵ نمره 
در فشارخون سیستولی و ۹ نمره فشارخون دیاستولی شما شود 

)فشارخون طبیعی ۱۲۰ روی ۸۰ میلی متر جیوه است.(

2. تنهایی: تنهایی فقط به شمار دوستانی که دارید، مربوط نمی شود؛ موضوع 
بر سر احساس ارتباط با دیگران است. احساس تنهایی را نمی توان صرفا با 
استرس یا افسرده بودن توضیح داد. احساس تنهایی همچنین با گذشت زمان 
بیشترین  با  افراد  حداکثر  فشارخون  ساله   ۴ بررسی  یک  در  می شود.  بدتر 
احساس تنهایی بیش از ۱۴ نمره افزایش یافت. پژوهشگران معتقدند ترس 
مداوم از طرد شدن و ناامیدی و احساس نگرانی بیشتر درباره ایمنی و امنیت 

می تواند کارکرد بدن شما را به کلی مختل کند.

3. قطع تنفس در خواب: افراد دچار 
عارضه قطع تنفس در خواب بیشتر 
و سایر  باال  فشارخون  دچار 
می شوند.  قلبی  مشکالت 
خواب  در  که  هنگامی 
طور  به  شما  تنفس 
می شود،  قطع  مکرر 
مواد  دستگاه عصبی تان 
می کند  آزاد  شیمیایی 
که فشارخون شما را باال 
می برد. به عالوه، این قطع 
تنفس باعث می شود اکسیژن 
کمتری به دست بیاورید که این 
مساله هم به نوبه خود به دیواره 
رگ های خونی آسیب می زند و تنظیم 

فشارخون را سخت تر می کند.

4. کمبود پتاسیم در بدن: کلیه های شما برای اینکه بتوانند مقدار مایعات 
را در خونتان تنظیم کنند، نیاز به وجود تعادل میان سدیم و پتاسیم در بدن 
دارند. بنابراین حتی اگر رژیم غذایی کم نمک یا کم سدیم مصرف کنید، اگر 
به مقدار کافی میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم چرب یا ماهی مصرف نکنید، 
منبع  موز  که  باشید  شنیده  شاید  برود.  باال  فشارخونتان  است  ممکن  هنوز 
غنی پتاسیم است، اما مواد غذایی دیگری مانند کلم بروکلی، اسفناج و سایر 

سبزی های برگ دار هم منابع خوبی برای پتاسیم هستند، به خصوص اگر 
بخواهید وزنتان را هم کنترل کنید.

5. درد: درد حاد و ناگهانی باعث برانگیخته شدن دستگاه 
عصبی و باال رفتن فشارخون می شود. این اثر درد در باال 
بردن فشارخون را می توان با ایجاد تحریکات دردناک مانند 
گذاشتن دست درون آب یخ یا فشار دادن گونه یا بستر 

ناخن یا شوک الکتریکی دادن به انگشت مشاهده کرد.

6. مکمل های گیاهی: آیا مکمل های گیاهی 
افدرا،  گوارانا،  جین سینگ،  جینکو،  مانند 
نارنج یا عصاره گل راعی مصرف می کنید. 
این مکمل های گیاهی و مکمل های دیگر 
یا  ببرند  باال  را  فشارخون  می توانند 
داروهای  ازجمله  داروهای دیگر  با 

ضدفشارخون تداخل کنند.

هنگامی که  تیروئید:  مشکالت   .7
هورمون  کافی  اندازه  به  تیروئید  غده 
و  قلب  ضربان  سرعت  نمی کند،  تولید 
انعطاف پذیری شریان های شما کاهش می یابد. 
کمبود هورمون تیروئید میزان کلسترول بد یا ال دی ال 
را هم باال می برد که به نوبه خود می تواند با رسوب دادن 

چربی در دیواره شریان ها آنها را سفت کند.
سختی دیواره شریان ها و تنگی مجراهای آنها باعث می شود خون سریع تر درون 
آنها حرکت کند و فشار بیشتری به دیواره ها بیاورد و فشارخون باال برود. در 
طرف مقابل در مواردی پرکاری غده تیروئید و تولید بیش ازحد هورمون های 
تیروئیدی هم می تواند فشارخون را باال ببرد چراکه در این حالت قلب شما 

شدیدتر و سریع تر ضربان دارد.

8. احساس اجبار به ادرار: نتایج یک بررسی در 
زنان میانسال نشان داد، در زنانی که مجبور 

به  ساعت   ۳ دست کم  برای  بودند  شده 
سرویس بهداشتی نروند، به طور میانگین 

فشارخون حداکثر یا سیستولی ۴ نمره 
و فشارخون حداقل یا دیاستولی ۳ 
نمره باال می رود. تحقیقات دیگر اثر 
مشابهی را در مردان و زنان در سنین 
متفاوت نشان داده است. با افزایش 

سن احتمال باال رفتن فشارخون بیشتر 
را  فشارخونتان  باید  بنابراین  می شود 

به دقت اندازه بگیرید. خالی کردن مثانه 
دقت  برای  فشارخون  اندازه گیری  از  پیش 

اندازه گیری مهم است.

9. داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی: داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی 
مانند آسپیرین و ایبوپروفن می توانند فشارخون شما را باال ببرند؛ چه فردی 
این  گرچه  باشید.  باال  فشارخون  بیماری  دچار  قبل  از  چه  و  باشید  سالم 
داروها به طور میانگین فشارخون را فقط چند نمره باال می برد، طیف تغییرات 
فشارخون ناشی از آنها گسترده است و ممکن است روی برخی افراد بیش 

از دیگران تاثیر بگذارند.

10. مطب پزشک: هنگامی که پزشک فشارخونتان را  در 
مطب اندازه می گیرد، ممکن است عدد باالتری نسبت 
بیاید.  دست  به  خانه  در  فشارخون  اندازه گیری  به 
این تغییر را اصطالحا »اثر روپوش سفید« می نامند 
و می تواند فشارخون حداکثر یا سیستولی را تا ۱۰ 
نمره و فشارخون حداقل یا دیاستولی را تا ۵ نمره 
از  ناشی  احتماال  افزایش فشارخون  این  ببرد.  باال 
عصبی شدن یا اضطراب ایجادشده ناشی از حضور 

در مطب پزشک است.

11. داروهای ضداحتقان: داروهای ضداحتقان مانند سودوافدرین و فنیل فرین 
رگ های خونی را تنگ می کنند و به  این  ترتیب می توانند پرخونی مخاط بینی 
مانند سرماخوردگی  بیماری هایی  از آن را که هنگام  ناشی  بینی  و گرفتگی 
تاثیربخشی  است  ممکن  همچنین  داروها  این  کنند.  رفع  می شوند،  ایجاد 

داروهای ضدفشارخون را کاهش دهند. اگر 
دچار فشارخون باال هستید و برای رفع 

گرفتگی بینی ناشی از سرماخوردگی 
از  می خواهید  سینوزیت  یا 

بدون  ضداحتقان  داروهای 
قبال  کنید،  استفاده  نسخه 
داروسازتان  یا  پزشک  با 

مشورت کنید.

هنگامی که  بدن:  کم آبی   .12
بدن شما مایعات کافی دریافت 

تنگ  خونی تان  رگ های  نمی کند، 
این  در  که  است  این  علت  می شوند. 

وضعیت مغز شما پیامی را به غده هیپوفیز 
می فرستد تا هورمونی را آزاد کند که باعث تنگ شدن 

رگ های خونی می شود. همچنین کلیه های شما ادرار کمتری تولید می کنند 
این مساله باعث  و تا جایی که می توانند مایعات را در بدن نگه می دارند. 
می شود رگ های خونی ریز در قلب و مغز شما تنگ شوند. مجموعه این آثار 

فشارخون شما را باال می برد.

13. داروهای هورمونی ضدبارداری: قرص ها، آمپول ها و سایر اشکال هورمونی 
ضدبارداری می توانند رگ های خونی را تنگ کنند بنابراین امکان دارد فشارخون 
را باال ببرند. این عارضه بیشتر در خانم های باالی ۳۵ سال، دارای اضافه وزن یا 
سیگاری ها رخ می دهد. بنابراین اگر از این داروها استفاده می کنید، بهتر است 
هر ۶ تا ۱۲ ماه فشارخونتان را بررسی کنید. داروهای ضدبارداری که حاوی 
میزان کمتری از هورمون استروژن هستند، کمتر این عارضه را ایجاد می کنند.

14. صحبت کردن: صحبت کردن چه سنتان کم و چه سنتان زیاد باشد، بر 
فشارخونتان اثر می گذارد. هرچه فشارخون شما در حال استراحت باالتر باشد، 
شروع به صحبت کردن فشارخونتان را بیشتر باال می برد. البته این اثر برای 
چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. به نظر می رسد موضوع و محتوای عاطفی 

حرف های شما بیشترین تاثیر را از این لحاظ داشته باشد.

15. داروهای ضدافسردگی: داروهای ضدافسردگی بر مواد شیمیایی مغز 
داروهای  انواع  می گذارند.  تاثیر  سروتونین  و  نوراپی نفرین  دوپامین،  مانند 

ضدافسردگی ازجمله ونالفاکساین )افکسور(، 
اکسیداز  داروهای مهارکننده مونوآمین 

)MAOI(، داروهای ضدافسردگی 
سه حلقه ای و داروهای مهارکننده 

 )SSRI( سروتونین  بازجذب 
)پروزاک(  فلوکستین  مانند 
شما  خلق وخوی  بر  نه تنها 
می توانند  می گذارند،  تاثیر 
ببرند.  باال  را  شما  فشارخون 

داروی  دو  همزمان  مصرف 
است  ممکن  هم  ضدافسردگی 

این خطر را افزایش دهد.
WebMD :منبع 

1۵ عامل غیرقابل انتظاری 
که فشارخونتان را باال می برند

 ترجمه: 
دکتر 

علی مالئکه

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب مقدار نمکی که 
می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال 
می برند. گرچه باال رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون 

برای مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.
در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب مقدار نمکی که 
می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال 
می برند. گرچه باال رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون 

برای مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.
در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب مقدار نمکی که 
می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال 
می برند. گرچه باال رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون 

برای مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.
در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب مقدار نمکی که 
می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال 
می برند. گرچه باال رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون 

برای مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.
در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب مقدار نمکی که 
می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال 
می برند. گرچه باال رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون 

برای مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.
در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب مقدار نمکی که 
می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال 
می برند. گرچه باال رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون 

برای مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.
در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب مقدار نمکی که 
می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال 
می برند. گرچه باال رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون 

برای مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.
در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:

 شاید شما هم جزو افرادی باشید که به علت نگرانی درباره فشارخون مراقب مقدار نمکی که 
می خورند، هستند. نمک در بدن باعث تجمع آب می شود و فشار اضافی بر قلب و رگ های 
خونی وارد می  کند اما نمک و نگرانی و خشم تنها عواملی نیستند که فشار خون شما را باال 
می برند. گرچه باال رفتن های گذرای فشارخون لزوما مشکلی جدی نیستند، اگر فشارخون 

برای مدتی طوالنی باال بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد کند.
در ادامه به ۱۵ موردی اشاره می کنیم که گرچه انتظارش را ندارید، اما فشارخون شما را باال می برند:



مردان باید نگران چه بیماری هایی باشند و چه آزمایش هایی انجام دهند؟

از چربی خون تا سرطان
انجام آزمایش غربالگری مناسب در وقت مناسب، یکی 
از کارهای مهمی است که هر مرد برای حفظ سالمت 
خود باید انجام دهد. با انجام به موقع این آزمایش ها 
می توان به آسانی بیماری را در همان مراحل ابتدایی 
درمان کرد. به عنوان مثال با تشخیص زودهنگام سرطان کولون می توان 

سرطان را در نطفه خفه کرد یا با تشخیص به موقع دیابت می توان از 
بروز بسیاری از عوارض بیماری مانند از دست دادن بینایی و بسیاری 
از ناتوانایی ها جلوگیری کرد. بسیاری از مردان از مراجعه به پزشک 
واهمه دارند و تنها زمانی حاضر به رفتن نزد پزشک می شوند که بیماری 
آنها به وضعیت حاد رسیده باشد یا توسط یکی از افراد خانواده مجبور 

به انجام آن شوند. همواره شاهد بیمارانی بوده ایم که سال ها از بیماری 
به  به دالیل مختلف حاضر  بنا  اما  سرطان پروستات رنج می برده اند 
مراجعه به مرکز درمانی نشده اند. انتخاب نوع آزمایش ها بر اساس سن 
و عوامل خطر  هر فرد متفاوت است. مواردی که از اهمیت بیشتری 

برخوردارند عبارتند از:

 ترجمه: 
سیما اخالقی

سرطان پروستات
سرطان پروستات پس از سرطان پوست دومین نوع سرطان بین مردان آمریکایی است. 
هر چند این نوع سرطان عمدتا باید رشد کندی داشته باشد، در عین حال گاهی می تواند 
رشد سریعی داشته و از نوع پیشرونده باشد. با انجام به موقع تست غربالگری می توان 

بیماری را پیش از آنکه عالمت دار شود و در همان مراحل ابتدایی درمان کرد.
می شود  انجام  زمینه  این  در  که  آزمایش هایی  آزمایش: 

شامل معاینه بالینی و آزمایش خون و تعیین سطح 
PSA )آنتی ژن مخصوص پروستات( است. 

میزان باالی PSA می تواند نشانگر سرطان 
پروستات باشد یا نشانگر بیماری های دیگر 

پروستات که با دارو قابل درمان است و 
باالخره اینکه ممکن است زمینه سرطانی 
شدن پروستات باشد. به رغم نظرات 
مختلفی که درباره این آزمایش وجود 
 PSA اندازه گیری  هم  هنوز  دارد، 
درباره  که  است  آزمایشی  مهم ترین 

تشخیص این بیماری انجام می شود. 
بر اساس دستورالعمل های تعریف شده 

هر فرد باید در سنین مشخص با پزشک 
خود درباره انجام این آزمایش مشورت کند. 

اولین آزمایش بر اساس شرایط هر فرد به این ترتیب 
می تواند باشد:

از سن 50 سالگی در شرایطی که احتمال خطر سرطان پروستات در فرد وجود دارد.
از سن 45 سالگی در شرایطی که خطر سرطان پروستات در فرد باالست.

از سن 40 سالگی در شرایطی که فرد یا افرادی از خانواده به این بیماری مبتال شده اند.

سرطان بیضه
این نوع سرطان شیوع پایینی دارد. سلول های جنسی 
اسپرم در بیضه ها تولید می شوند. بیشترین موارد ابتال 
در سنین بین 20 تا 54 سالگی اتفاق می افتد. بنا به 
توصیه انجمن سرطان آمریکا، هر مردی که برای انجام 
آزمایش های منظم به پزشک مراجعه می کند باید از نظر 

سالمت بیضه ها مورد معاینه قرار گیرد. افرادی که سابقه 
فامیلی دارند باید از پزشک خود بخواهند عالوه بر معاینه 

معمول آزمایش های دقیق تر دیگری را هم انجام دهد. بسیاری 
از پزشکان در این موارد از خود بیمار می خواهند به طور منظم 
بیضه ها را از نظر وجود توده نرم و سفت، تغییرات در اندازه 

بیضه  یا تغییر شکل بیضه ها معاینه کنند.

کاهش تراکم استخوان
استخوان  پوکی  یا همان  اوستئوپروز 
معموال بین خانم ها شایع است اما 
باید بدانیم مردان هم به این مشکل 
دچار می شوند. متخصصان توصیه 
می کنند افرادی که در گروه افراد 
پرخطر قرار دارند در  50 سالگی 
و دیگر افراد در 60 سالگی مورد 
آزمایش قرار گیرند. افراد گروه پر 
سطح  که  هستند  کسانی  خطر 
سابقه  دارند،  پایینی  تستوسترون 
نادرستی  زندگی  شیوه  دارند،  فامیلی 

دارند  یا سیگاری هستند.
آزمایش: سنجش تراکم استخوان DEXA نشان 
می دهد استخوان های فرد تا چه  اندازه سالم است و 

خطر شکستگی تا چه حد جدی است.

فشارخون باال
فشارخون با افزایش سن باال می رود. همچنین باال رفتن 
فشارخون با وزن و شیوه زندگی فرد هم رابطه مستقیم دارد. 
فشارخون باال می تواند بدون اینکه عالئم اولیه ای داشته باشد 
منجر به مشکالتی مانند »آنوریسم« شود. در این بیماری 
دیواره رگ مانند یک بادکنک متورم می شود و خطر پارگی 
و خونریزی غیرقابل کنترل وجود دارد اما می توان با کنترل 
فشارخون مانع بروز بیماری های قلبی، سکته و نارسایی 
کلیه شد. در اولین قدم فشارخون خود را اندازه بگیرید و 

در صورت باال بودن با پزشک مشورت کنید.
آزمایش: فشارخون با دو عدد تعریف می شود. عدد اول 
درون  فشار  نمایانگر  که  می شود  نامیده  »سیستول«  فشار 
دوم  عدد  است.  قلب  ماهیچه  انقباض  زمان  در  شریانی 
فشار »دیاستولیک« نامیده می شود که نمایانگر فشارخون 
در فاصله بین انقباض قلب است. یک فشارخون طبیعی 

شامل فشار سیستول 120 میلی متر جیوه و فشار 
دیاستولیک 80 میلی متر جیوه است. 

میلی متر   80/130 فشارخون 
جیوه و باالتر، فشارخون باال 

محسوب می شود که نشان 
می دهد فرد در شرف ابتال 
به پرفشاری خون است. 
هر فرد بر اساس اینکه 
چه عوامل خطری او 
را تهدید می کنند باید 
به  را  خود  فشارخون 
طور منظم کنترل کند.

سرطان پوست
این نوع سرطان در سلول های  خطرناک ترین نوع سرطان پوست »مالنوما« است. 
تخصصی پوست به نام »مالنوسیت« که مسوول ایجاد رنگ پوست هستند، رخ می دهد. 
مردان سالمند 2 برابر بیشتر از زنان همسال خود به این بیماری دچار می شوند. همچنین 
احتمال ابتال به انواع دیگر سرطان های پوست شامل »بازال سل« و »اسکواموس سل« 
در مردان 3-2 برابر بیشتر از زنان است. هرچه فرد بیشتر در معرض نور آفتاب قرار 

داشته باشد، احتمال ابتالی او به این سرطان بیشتر می شود.
آزمایش: انجمن سرطان آمریکا و آکادمی پوست آمریکا معاینه منظم توسط خود فرد 
را توصیه می کنند. فرد باید به صورت منظم هر گونه لکی را که روی پوست ایجاد 
می شود از نظر رنگ، اندازه و شکل و هر گونه تغییر احتمالی آن بررسی کند. بررسی 
و معاینه پوست توسط متخصص پوست باید جزو برنامه منظم معاینه افراد باشد. اگر 
سرطان پوست در همان مراحل اولیه تشخیص داده شود درمان آن راحت و بدون جا 

گذاشتن ضایعه پوستی خواهد بود.

گلوکوما
این گروه از بیماری ها به تدریج به اعصاب درون 
چشم آسیب وارد می کنند و ممکن است منجر به 
نابینایی شوند. ممکن است فرد قبل از اینکه متوجه 
عالئم بیماری گلوکوم خود شود دچار کم بینایی 

غیرقابل برگشت شود. 
با آزمایش های غربالگری هرگونه فشار غیرعادی 
داخل چشم مشخص می شود و قبل از آنکه به 
اعصاب چشم آسیبی وارد شود، درمان خواهد شد.

آزمایش: معاینه چشم بر اساس سن و بیماری های 
فرد باید به طور منظم انجام شود، به این ترتیب که:
 افراد زیر 40 سال هر 4-2 سال یکبار باید 

معاینه شوند.
 افراد 40 تا 45 ساله هر 3-1 سال یکبار باید 

معاینه شوند.
 افراد 55 تا 64 ساله هر 2-1 سال 

یکبار باید معاینه شوند.
 افراد باالی 65 سال هر 6 تا 
12 ماه یکبار باید معاینه شوند.
سابقه  که  افرادی   
فامیلی دارند یا قبال دچار 
چشمی  آسیب های 
شده اند یا افرادی که از 
استروئیدی  داروهای 
استفاده می کنند باید در 
فواصل زمانی کمتر تحت 

معاینه قرار گیرند.

اختالل سیستم ایمنی، ویروس ایدز
شاید از اینکه این بیماری را در این فهرست می بینید، تعجب کنید اما حدود 15 درصد عفونت های جدید 
هر ساله بین افراد باالی 50 سال اتفاق می افتد. تعداد موارد ابتال به این ویروس  بین افراد باالی 50 سال، 
یک چهارم موارد ابتال به این ویروس در کشور آمریکاست. افرادی که به این سن می رسند نگران بارداری 
احتمالی فرد مقابل خود نیستند و روابط جنسی محافظت نشده دارند بنابراین  احتمال آلوده شدن آنها به 
ویروس باالتر می رود. معموال پزشکان از بیمارانی که در این گروه سنی یا باالتر قرار دارند راجع به روابط 
جنسی شان سوالی نمی پرسند و در برنامه های آموزشی هم که در این باره تهیه می شود، افراد این گروه سنی 

نادیده گرفته می شوند اما اچ آی وی همچنان صرف نظر از سن افراد نگرانی بزرگی است.
ویروس ایدز در خون و سایر ترشحات بدن بیمار وجود دارد، حتی زمانی که هنوز عالئم بیماری آشکار 
نشده است. بیماری می تواند از طریق مایعات و  خون از بدن بیمار به افراد دیگر منتقل شود. هنوز برای 
درمان این بیماری هیچ درمان و هیچ واکسنی ساخته نشده است. در روش های درمانی جدید با کمک 
داروهای خاص می توان از تبدیل شدن عفونت ویروس به ایدز جلوگیری کرد اما این داروها عوارض 

جانبی شدیدی دارند.
آزمایش: افرادی که مبتال به ویروس اچ آی وی می شوند ممکن است تا سال ها شاهد هیچ عالمتی از بیماری 

نباشند. تنها راهی که برای پی بردن به بیماری وجود دارد، آزمایش خون است. اولین آزمایش خونی 
که انجام می شود تست »ELISA« نام دارد که میزان آنتی بادی را تعیین می کند. ممکن است 

جواب آزمایش مثبت باشد اما فرد هنوز آلوده به عفونت نشده باشد بنابراین برای 
تایید بیماری آزمایش دیگری به نام »Western blot assay« انجام می شود. اگر 

فرد به تازگی آلوده به ویروس شده باشد جواب آزمایش او منفی خواهد شد. 
توصیه می شود اگر فرد مشکوک به آلودگی به ویروس است آزمایش خون 

را دوباره تکرار کند.
آزمایش خون فرد 2 ماه پس از آلودگی به ویروس مثبت خواهد شد. در 
5درصد موارد آزمایش خون افراد تا 6 ماه پس از آلودگی به ویروس منفی 
خواهد بود. خودداری از رفتار جنسی پرخطر و استفاده از وسایل محافظتی 
مانند کاندوم و استفاده از rubber dam در دندان پزشکی که موجب می شود 
محیط دندان مورد درمان از بقیه محیط دهان جدا شود، از جمله اقدامات 

پیشگیرانه محسوب می شود. افراد معتاد به مواد مخدر تزریقی باید از استفاده 
از سوزن مشترک جدا خودداری کنند.

چربی  خون
وجود کلسترول بد )LDL( باال در خون فرد موجب می شود پالک های چربی دیواره داخلی شریان ها را 
مسدود یا تنگ کنند. تنگی عروق منجر به بیماری های قلبی می شود. ممکن است بیماری سال ها به بیماری 
»اترواسکلروزیس« مبتال باشد ولی هیچ گونه عالئمی نداشته باشد. در این بیماری دیواره عروق سخت 
و تنگ می شود. بیماری خود را با یک حمله قلبی یا سکته مغزی نشان می دهد. با تغییر شیوه زندگی و 
داروی مناسب می توان سطح این چربی را در خون کاهش داد و خطر بیماری قلبی را به حداقل رساند.
 )HDL( کلسترول خوب خون ،)LDL(آزمایش: با آزمایش خون می توان سطح کلسترول بد خون
و تری گلیسرید خون را تعیین کرد. پزشک با مطالعه نتیجه آزمایش درمان مناسب را برای فرد آغاز 
می کند. افرادی که در معرض خطر بیماری های قلبی قرار دارند باید از 20 سالگی و افراد دیگر باید از  

35 سالگی این آزمایش را انجام دهند.

پایین آمدن سطح هورمون تستوسترون 
با پایین آمدن سطح هورمون تستوسترون تغییرات مهمی در بدن فرد ایجاد می شود، مانند ناتوانی 
جنسی، ضعف، چاقی، از دست رفتن حجم عضله ها، کاهش تمرکز، کاهش تراکم استخوان 

و اختالالت شخصیتی.
آزمایش: با آزمایش خون سطح تستوسترون خون اندازه گیری می شود. پیش از آنکه برای درمان 
به مصرف داروهای هورمونی متوسل شوید، بهتر است با تغییر شیوه زندگی و رژیم غذایی 

خودتان این مشکل را تا حد زیادی برطرف کنید.

دیابت نوع 2
یک سوم افرادی که مبتال به دیابت هستند از علت بیماری خود آگاهی ندارند. در صورتی که 
بیماری کنترل نشود، فرد با مشکالتی از قبیل بیماری های قلبی، سکته مغزی، بیماری کلیوی، 
نابینایی ناشی از آسیب عروق چشم، آسیب های عصبی و ناتوانی جنسی مواجه خواهد شد. 
در صورت تشخیص زود هنگام بیماری می توان با انتخاب رژیم غذایی مناسب، ورزش، 

کاستن وزن و دارو بیماری را کنترل و از بروز عوارض ناشی از آن جلوگیری کرد.
آزمایش: بیماری طی آزمایش خون با اندازه گیری قند ناشتا و تست تحمل گلوکز تشخیص 
داده می شود. همه افراد سالم باالی 44 سال باید هر 3 سال این آزمایش را انجام دهند. اگر 
عوامل خطری مانند پرفشاری خون و کلسترول باال فرد را تهدید می کند باید این آزمایش را 

در سنین کمتر و با فواصل کمتر انجام دهد.
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سرطان های روده بزرگ و مقعد
سرطان کولون و مقعد سومین عامل مرگ های ناشی از 
سرطان است. شیوع این سرطان بین مردان کمی بیشتر 
از زنان است. بیشتر سرطان های کولون از یک پولیپ 
)برجستگی( در الیه داخلی کولون شروع می شود. به دنبال 
رشد سلول های سرطانی بخش های دیگر بدن هم درگیر 
می شوند. بهترین راه برای جلوگیری از سرطان کولون، 
برداشتن پولیپ است، پیش از آنکه تبدیل به سلول های 

سرطانی شود.
آزمایش: تست غربالگری کولونوسکوپی از سن 50 سالگی انجام 
می شود. پزشک طی آزمایش با دیدن سطوح داخلی روده از وجود 
نداشتن پولیپ و توده سرطانی اطمینان حاصل می کند. در صورت وجود 
پولیپ، پزشک می تواند طی همان کولونوسکوپی توده را بردارد. گاهی پزشک تنها 
قسمت انتهایی روده را بررسی می کند که در این صورت »سیگموئیدسکوپی« انجام می دهد. 
در صورت نیاز ممکن است بیمار برای بررسی بیشتر تحت آزمایش »سی تی اسکن«، باریم 
انما و عکسبرداری با اشعه ایکس قرار بگیرد. در صورت مشاهده پولیپ، پزشک می تواند با 

کمک »کولونوسکوپی« توده پولیپ را بردارد.
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همه ساله در هفته آغازین اسفندماه با هدف اطالع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف 
نیمی از جمعیت کشور، هفته ملی  جامعه درمورد اولویت های سالمت مردان به عنوان 

»سالمت مردان ایران« برگزار می شود.
به گفته مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، در استمرار برنامه ترویج فعالیت جسمانی در 
مناسبت های ملی سالمت طی 2 سال اخیر و با توجه به برنامه عمل سازمان جهانی بهداشت برای کاهش 
کم تحرکی به میزان 15 درصد تا سال 2030 میالدی با شعار »مردم فعال تر، برای جهانی سالم تر« در سال 
جاری نیز موضوع ترویج تحرک و فعالیت جسمانی به عنوان محور اقدامات هفته مذکور انتخاب شده است. 
3 گروه اصلی هدف شامل جامعه مردان کشور و خانواده های آنها، مدیران حوزه های مختلف، مدیران سالمت 

و ارائه دهندگان خدمات سالمت )اعم از پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی( هستند.
دکتر سید حامد برکاتی خاطرنشان کرد: »باید ضمن تاکید بر نقش تحرک و فعالیت بدنی در سالمت جامعه 
و وظیفه ارائه دهندگان خدمات سالمت در آموزش و مشاوره برای بهبود فعالیت جسمانی گروه های هدف، 

اقدامات برنامه ریزی شده همه جانبه توسط مدیران حوزه های مختلف برای دستیابی به محیط زندگی، کار و 
تحصیل حامی فعالیت جسمانی در راستای شعار »مردان فعال تر ، مردان سالم تر« انجام شود.«

عناوین و محورهای اطالع رسانی و آموزش در روزهای هفته ملی سالمت مردان ایران در سال 97: 
 چهارشنبه اول اسفند: مردان فعال و بهره وری در محیط کار دوستدار فعالیت بدنی

 پنجشنبه دوم اسفند: نقش مستقیم و غیرمستقیم فعالیت جسمانی در پیشگیری و درمان بیماری های 
غیرواگیر، واگیر، سالمت روانی و اجتماعی

 جمعه سوم اسفند: پدران، مشوق فعالیت جسمانی پسران و سایر اعضای خانواده
 شنبه چهارم اسفند: شهر دوستدار فعالیت جسمانی )پیاده روی/ دوچرخه سواری و...(

 یکشنبه پنجم اسفند: ایمنی و استاندارد در فعالیت های ورزشی
 دوشنبه ششم اسفند: مردان جوان فعال تر، عملکرد تحصیلی باالتر

 سه شنبه هفتم اسفند: زندگی طوالنی تر برای سالمندان و بیماران فعال

پرهیز از بی تحرکی و ورزش 
در محیط کار موجب کاهش 
تنش های عصبی می شود و 
زمینه ای است تا کارمندان 
بهتر بتوانند با ناکامی و 
عدم موفقیت روبرو شوند 
و وضعیت روانی شاداب تری 
کسب کنند

برای  موثر  بسیار  روشی  »ورزش« 
احساس نشاط و حفظ آرامش است 
که قطعا انسان طالب آن خواهد بود. 
این موضوع به خصوص در محیط کار 
و مواجهه با استرس های شغلی اهمیت 
فوق العاده ای پیدا می کند. جالب اینکه 
تحقیقات نشان می دهد کارمندانی که 
تمرینات جسمانی را در برنامه زندگی 
خود گنجانده و مدتی را هنگام انجام 
و  بازدهی  می پردازند،  به  ورزش  کار 
موفقیت شغلی بهتری احساس می کنند. 
پرهیز از بی تحرکی و ورزش در محیط کار 
همچنین موجب کاهش تنش های عصبی 
می شود و زمینه ای است تا کارمندان بهتر 
بتوانند با ناکامی و عدم موفقیت روبرو 
شاداب تری  روانی  وضعیت  و  شوند 
عامل  ورزش  طرفی،  از  کنند.  کسب 
جدی محرک مغز است و در تقویت 
روحیه کار گروهی و رشد فردی موثر 
خواهد بود. انجام تمرینات ورزشی منظم 
به کاهش استرس و اضطراب و همچنین 
حفظ سالمت جسمی و روانی کمک 
می کند. عالوه بر این ورزش در محیط 
کار، ارتباط بین کارمندان را تقویت می کند 

و تاثیر مثبتی در روابط آنها دارد. 

فعالیت  غیرمستقیم  و  مستقیم  نقش 
درمان  و  پیشگیری  در  جسمانی 
بیماری های غیرواگیر، واگیر، سالمت 

روانی و اجتماعی
عوامل  مهم ترین  از  یکی  یکجانشینی 
قلبی-  بیماری های  به  ابتال  زمینه ساز 
عروقی است، به طوری که افراد بی تحرک 
تقریبا 2 برابر جمعیت فعال در معرض 
خطر این بیماری ها هستند. گنجاندن 
منظم فعالیت های جسمانی تا میانسالی 
و سالمندی به طور قابل توجهی می تواند 
خطر فوت ناشی از این بیماری ها را 

عامل  دهد.  ورزش همچنین  کاهش 
محافظی در برابر برخی سرطان هاست. 
برای مثال تاثیر آن در پیشگیری از سرطان 
کولون قابل توجه است، چنانکه این زمینه 

خطر را تا 60درصد کاهش می دهد. 
یکی دیگر از معضالت جدی سالمت 
اساس  این  بر  است.  دیابت  جوامع، 
سالم  زندگی  شیوه  اصول  بر  همواره 
برای پیشگیری از ابتال به دیابت نوع2 
تاکید می شود. در این زمینه تاثیر محافظتی 
فعالیت جسمی در پیشگیری از دیابت 
متوسط  فعالیت های  سطح  در  حتی 
پیاده روی کامال  مانند  زندگی روزمره 
بارز است. البته انجام تمرینات جسمانی 
منظم در مبتالیان به دیابت نوع2 تاثیرات 
مثبتی بر متابولیسم گلوکز و کنترل برخی 
ناراحتی های قلبی مرتبط با این بیماری 
دارد.  اضافه وزن که امروزه به عنوان عامل 
زمینه ساز اغلب از بیماری های جدی 
مطرح است در بسیاری افراد علتی جز 
بی تحرکی ندارد. تغییر شیوه زندگی به 
صورت مدرن به دلیل استفاده مداوم 
بازی های  آسانسور،  نقلیه،  وسایل  از 
و  فعالیت  شده  باعث  و...  رایانه ای 

تحرک بیش از پیش کم شود. 
جالب اینکه  ورزش تاثیر جدی در افزایش 
تراکم مواد معدنی استخوان ها دارد و 
از  پیشگیرانه  از عوامل  یکی  درنتیجه 

بروز پوکی استخوان است. 
پیشگیری  در  ورزش  نقش  بر  عالوه 
زندگی  شیوه  مزمن،  بیماری های  از 
پرتحرک به دلیل تقویت سیستم ایمنی 
با  مقابله  در  قابل توجهی  تاثیر  بدن 
نیز  آنفلوانزا  مانند  واگیر  بیماری های 
دارد، به طوری که چنین افرادی پس 

از ابتال، زودتر بهبود می یابند. 
عالوه بر سالمت جسم نمی توان از تاثیر 
تمرینات جسمانی بر سالمت روانی نیز 

غافل بود. ورزش منظم باعث پیشگیری 
از بروز اختالالت اضطرابی و افسردگی 
در سنین مختلف، مقابله با استرس، بهبود 
توانایی های ذهنی و کاهش خطر زمینه 
می شود.  دمانس ها  و  آلزایمر  بیماری 
به  مبتال  بیماران  وضعیت  همچنین 
بهبود  را  روان شناختی  اختالالت 
می بخشد، نیاز آنها را به مصرف دارو 
کم می کند و نگرش مثبت آنها را نسبت 

به خود و جامعه تقویت خواهد کرد. 

پدران، مشوق فعالیت جسمانی 
پسران و سایر اعضای خانواده

بی شک والدین اولین الگوی فرزندان در 
رشد عاطفی، اجتماعی و فرهنگی هستند 
و ایجاد عالقه و انگیزه برای ورزش و 
دوری از شیوه زندگی بی تحرک را نیز 
نمی توان در این زمینه مستثنا دانست. 
واضح است در خانواده ای که تفریح 
خانواده  اصلی  رکن  عنوان  به  پدر 
سرگرمی  تلویزیون،  تماشای  به  تنها 
بازی های  و  اجتماعی  شبکه های  در 
گوشی همراه خالصه می شود، کودک 
مجالی برای الگوبرداری درست در زمینه 
 ورزش نخواهد داشت. از طرفی، ترغیب 
کودکان و نوجوانان به انجام فعالیت های 
ورزشی تنها با ثبت نام آنها در کالس های 
ورزشی کفایت نمی کند، بلکه اختصاص 
ساعاتی در هفته برای بازی های گروهی 
و فعالیت هایی مانند پیاده روی روزانه 
حتی برای خرید و گردش در طبیعت 
مصداق های عینی در این زمینه خواهد 

بود. 
بچه ها عاشق بازی و سرگرمی هستند و 
معموال عالقه دارند با پدر کشتی بگیرند، 
مسابقه دو بگذارند و توپ بازی کنند. 
پس فقط کمی خالقیت و هوشمندی 
کافی است تا استعداد و عالقه بچه ها 

شناسایی شده و ورزش به شکل بازی، 
مرتب انجام شود. به این ترتیب کودک 
از همراهی،  آرامش  دلیل احساس  به 
ورزشی  منظم  تمرینات  به  تدریج  به 
عالقه مند می شود. بازی های خانوادگی 
عالوه بر اینکه همه را از بی تحرکی و 
رخوت جدا می کند، اعضای خانواده 
قرار  یکدیگر  کنار  سطح  یک  در  را 
می دهد و کودک احساس ارزشمندی 
پیدا می کند که تاثیر مثبتی بر زندگی 
شخصی وی خواهد داشت. از طرفی، 
یا  پارک  در  دویدن  دوچرخه سواری، 
مناسبی  فرصت  خانوادگی  بازی های 
است تا بسیاری از ارزش های تربیتی 
مانند همکاری متقابل، ارتباط سازنده، 
تالش و... به کودکان آموخته شود که 
قطعا برای پدران با دغدغه های فراوان 

مجالی مغتنم خواهد بود. 

شهر دوستدار فعالیت جسمانی 
چند سالی است که وسایل نقلیه به عنوان 
مهم ترین عامل آلودگی هوا در جوامع 
شناخته می شوند. از زمان ورود اتومبیل 
و استفاده از سوخت های فسیلی، بسیاری 
از جنبه های زندگی انسان راحت تر و در 
دسترس تر بوده اما افراط در این مساله 
امروز چالش سالمت عنوان می شود. 
بر  منفی  عوارض  این  با  مقابله  برای 
و  بهترین  جوامع،  اقتصاد  و  سالمت 
موثرترین راهکار، محدودیت مصرف 
خودروهای شخصی است. در این زمینه 
باید توجه داشت استفاده از دوچرخه  
کنار فواید کاهش آلودگی هوا، مزایای 

فردی نیز دارد که عبارتند از:
 رکاب زدن فعالیت جسمانی مداوم 
دوچرخه سواری  است.  ارزانقیمتی  و 
در هر سنی برای پیشگیری از بسیاری 
از بیماری ها به خصوص ناراحتی های 
قلبی- عروقی و اضافه وزن مفید است. 
همچنین دوچرخه سواری امید به زندگی 
را در عین حفظ سالمت افزایش می دهد.
 دوچرخه وسیله ای سریع برای عبور 
از خیابان های شلوغ و دوری از ترافیک 

است. 
 دوچرخه مقرون به صرفه ترین وسیله 
نقلیه است زیرا نیاز به سوخت، هزینه های 
استهالک باال و بیمه ندارد و مبلغ پارکینگ 

نیز بسیار کمتر از اتومبیل است.
 هر فردی با دوچرخه کامال مستقل 
است و به راحتی می تواند در خیابان های 
یا  ترافیکی  مختلف بدون محدودیت 

قوانین راهنمایی رانندگی تردد کند.
البته تشویق مردم به استفاده از وسایل 
و  پیاده روی  عمومی،  حمل ونقل 
بهبود  نیازمند  قطعا  دوچرخه سواری 
زیرساخت های شهری مانند بازسازی 
پیاده روها و مسیرهای عبور دوچرخه، 
اختصاص ایستگاه های کرایه دوچرخه 

و... خواهد بود. 

ایمنی در فعالیت های ورزشی
تصمیم برای فعالیت های جسمانی و 
گنجاندن ورزش در برنامه روزمره عالوه 
بر انگیزه قوی، نیاز به توجه اصولی دارد 

در ورزش  ایمنی  و  امنیت  که ضامن 
خواهد بود:

رشته  یک  شتابزده  از شروع  پیش   .1
 ورزشی و ثبت نام در باشگاه  ورزشی، 
مانند  ساده ای  تمرینات  گنجاندن 
پیاده روی در پارک و دوچرخه سواری 
این  به  است.  الزم  روزمره  برنامه  در 
ترتیب  بدن برای دوری از بی تحرکی 

و رخوت آماده خواهد شد.
شروع  از  پیش  بدن  کردن  گرم   .2
تمرین جدی ورزشی به پیشگیری از 
آسیب های عضالنی کمک می کند که 
مدت توصیه شده 10 دقیقه خواهد بود.
و  مناسب  تجهیزات  از  استفاده   .3
از  برای جلوگیری  استاندارد ورزشی 

آسیب های جسمی بسیار مهم است. 
4. در صورت تمایل به آموزش رشته 
 ورزشی جدید، مهارت های الزم باید 

به تدریج کسب شود.

مردان فعال تر، عملکرد 
تحصیلی باالتر

تا به حال مطالعات بسیاری در مورد 
تاثیر مثبت فعالیت جسمانی و ورزش 
بر موفقیت تحصیلی جوانان انجام گرفته 
است. یکی از این بررسی ها نشان می دهد 
دانش آموزان و دانشجویانی که  ورزش 
روزمره  زندگی  در  منظم  طور  به  را 

تحصیلی  بازده  گنجانده اند،  خود 
باالتری نسبت به همساالن بی تحرک 
خود دارند. جالب اینکه چنین تاثیری 
در پسران بسیار باالتر از دختران است؛ 

42درصد در مقایسه با 28درصد. 
درواقع، ورزش سبب تقویت احساس 
تعلق و وفاداری نسبت به محل تحصیل 
خواندن  درس  برای  بیشتر  انگیزه  و 
می شود و از طرفی، ارزش های زندگی، 
و  استقالل  سالمت،  اعتمادبه نفس، 
تالش برای موفقیت تحصیلی افزایش 

می یابد.
تیم های  در  شرکت  اینکه  دیگر  تاثیر 
ورزشی در سنین نوجوانی گرایش به 
مصرف سیگار و مواد مخدر و همچنین 
ایده های خودکشی را کاهش می دهد. 
این گروه همچنین از احساس نشاط و 
آرامش درونی بیشتری لذت می برند. 

زندگی طوالنی تر برای 
سالمندان

سالمندی با مشکالت متعدد جسمی 
و  عضالنی  قدرت  تحلیل  مانند 
شریان،  تصلب  استخوانی،  توده 
آسیب دیدگی مفاصل و... همراه است، 
حال آنکه انجام تمرینات ورزشی فواید 
بسیاری برای سالمندان دارد که باعث 
و  عمر  طول  زندگی،  کیفیت  بهبود 
می شود.  آنها  نشاط  و  پویایی  حتی 

البته این تاثیرات در مورد توانایی های 
ذهنی و شناختی نیز کامال تایید شده 
داشت  توجه  باید  طرفی،  از  است. 
در  و  بی تحرکی  معنای  به  سالمندی 
منزل ماندن نیست. همه سالمندان با 
توجه به شرایط جسمانی خود و سابقه 
می توانند  گذشته  بدنی  فعالیت های 
تحت نظر پزشک به تمرینات جسمانی 
نمی توان  را  ورزشی  هیچ  بپردازند. 
برتر دانست و براساس وضعیت فرد 
پیاده روی، دوچرخه سواری،  می تواند 
را  و...  شنا  استقامتی،  تمرینات  دو، 
انکارناپذیری  تاثیر  دربرگیرد. ورزش 
به  مبتال  بیماران  وضعیت  بهبود  در 
روماتیسم،  استخوان،  پوکی  آسم، 
ضعف عملکرد قلب، پرفشاری خون 
و دیابت دارد. حتی تاثیر ورزش در 
سرطان نیز کامال تایید شده است. در 
مورد این بیماری، خستگی و افزایش 
وزن شایع ترین عوارض شیمی درمانی 
است که تمرینات ورزشی در کنترل 
آنها بسیار نقش دارند. به این ترتیب 
بیمار  تنفسی  و  قلبی  سیستم  توانایی 
نیز بهبود می یابد. همچنین اختالالت 
خواب فرد بسیار بهتر می شود و حتی 
مقابله با بیماری و روند درمان نیز به طور 

قابل توجهی پیشرفت خواهد داشت.
velo-cite.org, www.rtbf.be  :منابع

به مناسبت اول تا هفتم اسفند؛ هفته ملی سالمت مردان

مردان فعال تر، مردان سالم تر
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

پرونده سالمت شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت20

ت
الم

س  

فوایـد 
پیاده روی و دویدن

تمرین ورزشی در هفته برای هر فرد بالغ از 
سوی انجمن سالمت آمریکا توصیه می شود.

64درصد مردان
76 درصد زنان

نشستن در روز بر 
سالمت تاثیر منفی 
خواهد داشت.

بی تحرک:
1 ساعت 

در روز
فعال: 

30 دقیقه 
در روز

فعالیت متوسط: 
30 تا 60 دقیقه 

در روز

1 5 0

8
دقیقه

چه سطح 
فعالیتی برای 
شما توصیه 

می شود؟

ساعت

فواید پیاده روی
 خواب بهتر

 تقویت تمرکز
 افزایش انرژی

 سالمت قلب
 سالمت عضالت و مفاصل

 تناسب اندام
 سالمت ریه ها 

 کنترل استرس

پیش از پیاده روی یا دویدن
نرمش کنید و از آمادگی عضالت 

مطمئن باشید. 

کفش مناسب بپوشید 
کفش های مناسب در زمان 
ورزش باعث راحتی فرد 

می شوند و احتمال 
آسیب های ناشی از 

ورزش را کاهش 
می دهند.

پیاده روی و دویدن روش های عالی در 
شیوه زندگی سالم هستند. 

پیاده روی را با 30 دقیقه 
در روز شـروع کنیـد 

و به تدریج افزایش دهید تا به سطح 
حرفه ای برسید.

دویدن
  به عنوان تفریح



نقش پدر در تربيت فرزندان 

خانه ما منتظر، چشم به راه پدر
تربيت  در  مادر  نقش 
و  مهم  بسيار  فرزندان 
اين  ولي  است  اساسي 
نمي شود  باعث  موضوع 
كه نقش پدر را بي اهميت تر از آن بدانيم. 
به  تولد  ابتداي  همان  از  كودك  واقع  در 
محبت، توجه و حضور مادر و پدر كنار 

همديگر نياز دارد. 
متاسفانه گاهي نقش پدر به مسائل اقتصادي 
خالصه مي شود، در صورتي كه نقش عاطفي 
والدين و توجه هر دو آنها به فرزندانشان 
بسيار مهم است و اگر به اندازه كافي به 
كودك توجه نشود مشكالت زيادي به دنبال 
خواهد داشت. مشكالتي كه رهايي از آنها 

به سادگي امكان پذير نخواهد بود. 
فاطمه  دكتر  با  خصوص  اين  در 
و  تربيتي  روان شناس  كريمی اصفهانی، 
دستيار آموزشی دوره كارشناسی دانشگاه 

عالمه طباطبايی گفت وگو كرده ايم. 

در  نقشی  مادر چه  دكتر!  خانم   :
ارتباط بين كودك و پدر دارد؟

بسياری بر این باورند که نقش پدر و اهميت 
سالگي   2 از  فرزندان  تربيت  در  او  حضور 
نشان  پژوهش ها  اما  پررنگ مي شود  بعد  به 
باعث  جنيني  زمان  در  پدر  صداي  مي دهد 
تفكيك صداي او از محيط هنگام تولد مي شود. 
در واقع این پدر است که به نوزاد احساس 
امنيت و قدرت نسبت به محيط را القا مي کند 
چون پدر مظهر قدرت و اقتدار براي ساخته 
شدن شخصيت آینده کودك است. نوزادان 
تا 1 ماه پس از تولد خود را از پدر و تا 3 
ماه بعد از آن خود را از مادر تفكيك مي کنند. 
بنابراین تاثير حضور هر دو والد براي کودك 

بسيار مهم است. 
گاهي مادر ها به دالیل مختلف فكر مي کنند 
کارهاي  تمام  مي توانند  تنهایي  به  خودشان 
کودك را برعهده بگيرند چون بهتر مي توانند از 
پس کارهاي مربوط به او بربيایند، در صورتي 

که این تصور درنهایت فقط باعث دوري پدر 
و فرزند مي شود. 

پدرشان  با  پسران  سنی  چه  از   :
همانندسازي می كنند؟

ایجاد  و  تربيتي  نقش  بعد  به  سالگي   2 از 
دلبستگي به پدر پررنگ مي شود. براي پسرها 
6-3 سالگي سن همانندسازي با پدر است. در 
این زمان کودکان سعي مي کنند از قلمرو عشق 
مطلق مادر به سمت همانندسازي با پدر پيش 
بروند. البته توجه داشته باشيم این کار کودکان 
کامال وابسته و مشروط به رابطه پدرومادر با 
همدیگر است؛ یعني هر قدر رابطه پدرومادر 
بهتر و کامل تر باشد، این پيشروي سریع تر اتفاق 
مي افتد. در همين هنگام رابطه پدر و پسر هم 
در حال شكل گرفتن است. اگر پسري، پدر 
را در تعامل مناسب و مهرآميز با خود بيابد، 
خيلي سریع تر شروع به تحكيم روابط با او 
خواهد کرد. تحكيم رابطه در این سن باعث 
و  مقتدرانه  الگوي  کودك  ذهن  در  مي شود 

قدرتمندي از پدر نقش ببندد. 

تربيت  در  پدرومادر  هماهنگي   :
فرزندان چگونه است؟

پدرومادرها مهم ترین افراد در زندگي کودك 
کودکاني  مي خواهيم  اگر  بنابراین  هستند. 
داشته  مسووليت پذیر  و  مستقل  مودب، 
کودك  تربيت  بودن  همسو  در  باید  باشيم 
اما ناهماهنگي بين  دقت کافي داشته باشيم 

پدرومادر باعث مي شود کودك نتواند به خوبي 
بين  دائم  و  بيابد  براي خود  مناسبي  الگوي 
نوسان  در  پدرومادر  گفته هاي  و  خواسته ها 
است. به این ترتيب همانندسازي او با والدین هم 
به خوبي و به موقع انجام نمي پذیرد. هماهنگي 
و هم راستا بودن خواسته هاي پدرومادر حتي 
اگر سختگيرانه هم باشد، موجه تر و کارآمد تر 
از آن است که هر کدام بدون توجه به یكدیگر 
ساز خود را بزنند و کودك هم نتواند تكليف 

خودش را بداند. 

: ناهماهنگي پدرومادر در تربيت 
فرزندان چه عواقبي دارد؟

وقتي پدرومادر نتوانند به کمك همدیگر شيوه 
تربيتي مناسبي براي فرزند خود در نظر بگيرند، 
فرزند آنها نمي تواند از خالقيت و قاطعيت 
الزم برخوردار باشد. ضمن اینكه هيچ وقت 

درخواست هاي آنها را جدي نمي گيرد، مثال 
وقتي پدر به فرزندش مي گوید فقط نيم ساعت 
حق استفاده از کامپيوتر را دارد ولي مادر وساطت 
مي کند که این زمان بيشتر شود، کودك خيلي 
زود متوجه مي شود که الزم نيست هيچ قانوني 
را زیاد جدي بگيرد چون هميشه مي تواند به 

این طریق به خواسته هاي خود برسد. 
خالقيت کودکان و توانایي حل مساله فقط 
در فضایي پرورش پيدا مي کند که پدرومادر 
با هم همسو باشند. پدرومادري که در همه 
کارها با همدیگر مشورت می کنند در مورد 
تربيت فرزند خود هم به یك الگوي واحد 
می رسند. در غير این صورت بچه ها قاطعيت 
الزم را در انجام بسياري از کارها ندارند و 
حتي در تصميم گيري هاي ساده مثل انتخاب 
لباس هم ناتوان هستند و نمي توانند اعتماد 

الزم را به خود داشته باشند. 

: حضور كمرنگ پدر در خانواده 
را چطور مي توان جبران كرد؟

اندازه  به  نمي تواند  دليلي  هر  به  پدر  اگر 
کافي کنار کودك حضور داشته باشد، حتما 
یا  عمو  پدربزرگ،  مانند  جایگزیني  باید 
دایي داشته باشد، البته اگر به آنها اعتماد و 
اطمينان کافي داشته باشيم. این افراد باید هنگام 
موقعيت هاي  یا  سخت  تصميم گيري هاي 
دشوار کنار کودکان، خصوصا پسرها باشند 
تا کمتر احساس تنهایي و بي کسي کنند اما 
توجه داشته باشيم پدراني که به دليل مشغله 
کاري نمي توانند براي فرزندانشان زیاد وقت 
بگذارند باید کيفيت زمان حضور خود را تا 
یعني در همان مدت  ببرند؛  باال  امكان  حد 
کوتاه تمام توجه خود را به کودك بدهند و 
به طور غيرمستقيم یا مستقيم به فكر آموزش 
مسائل مختلف زندگي به فرزندان خصوصا به 

فرزندان پسر باشند چون بعضي موضوعات 
به  از طریق پدر  باید  مهم در زندگي حتما 
پسرها آموزش داده شود تا تاثيرخود را بگذارد. 
البته نقش مادر هم براي سوق دادن به موقع 
اگر  است.  مهم  بسيار  پدر  سوي  به  پسرها 
پسرها دلبستگي درستي به والدین خود داشته 
بهتر عمل  آینده هم  انتخاب هاي  در  باشند، 
خواهند کرد و در مراحل ابتدایي دلبستگي 
باقي نخواهند ماند. بنابراین هرچقدر شخصيت 
پدر براي فرزندان، به ویژه پسرها محبوب تر 
باشد، همانندسازي بيشتر و کامل تري اتفاق 
مي افتد. به این ترتيب نقش مادر هم به عنوان 

تایيدکننده پدر بسيار موثر است. 

دخترها  تربيت  در  پدر  نقش   :
چگونه است؟

نقش پدر به عنوان نخستين الگوي مرد براي 
دختران بسيار مهم است. اغلب دیده شده که 
دختران در انتخاب هاي آینده خود، فردي را 
مانند پدرشان انتخاب مي کنند چون او را الگوي 
درست رفتاري مي دانند. حتي پژوهش ها نشان 
مي دهد در مواقعي هم که دخترها از رفتار 
مانند  فردي  اغلب  نباشند،  راضي  پدرانشان 
پدرشان را به عنوان همسر انتخاب خواهند 
کرد. بنابراین براي اینكه فرزندان در آینده از 
لحاظ رواني قدرت کافي داشته باشند، هر کدام 
از والدین باید نقش خود را درست ایفا کند. 
توجه داشته باشيم که هيچ کدام نمي توانند 

جایگزین نقش دیگري باشند. 
در این ميان ارتباط درست و رفتارهاي مناسب 
پدرومادر مهم ترین الگو و موثرترین نقش را 
خواهد داشت. در صورتي که والدین سعي 
مي کنند به جاي اصالح رفتار خود دائم به 
فرزندان شان امرونهي کنند، غافل از اینكه این 
گونه امرونهي ها بيشتر بين آنها و فرزندانشان 
دوري و فاصله مي اندازد. تنها نماندن کودکان 
در شرایط سخت و بحراني، همراهي والدین 
و ایجاد فضاي امن باعث مي شود آنها بتوانند 
شخصيت سالم تر و مستقل تري داشته باشند. 

 يكتا فراهاني

بسیاری از والدين 
سعي مي كنند به جاي 

اصالح رفتار خود 
دائم به فرزندانشان 
امرونهي كنند، غافل 

از اينكه اين گونه امرونهي ها بیشتر 
بین آنها و فرزندانشان دوري و 

فاصله مي اندازد

وظيفه تربيت کودک تنها برعهده مادر نيست  

پدر، راس مثلث تربیت فرزند است
اغلب اوقات تصویری که از 

 ترجمه: 
عفت عباسیان

پدر خانواده وجود دارد، تصویر 
خودمختار  که  ا ست  مردی 
معموال به نقش کليدی او در 
رشد و شكوفایی کودك توجهی نمی شود. ساليان 
سال همه بر این باور بودند که وظيفه تربيت 
کودك تنها برعهده مادر است اما امروز به لطف 
روان شناسان، مشاوران و محققان حيطه خانواده 
همگی می دانيم پدر نيز در تربيت فرزندان نقشی 
مهم و انكارناپذیری دارد. پدر از همان نخستين 
سال های زندگی کودك، نقش مثبتی در شكل گيری 
شخصيت دلبندش دارد. علم روان شناسی نوین، 
پدر را معرف و نماینده قانون می داند. پدر قوانينی 
را به فرزند منتقل می کند که به او این امكان را 
می دهند تا شخصيت قوی تری داشته  باشد، به 
درستی رفتار کند و به خواسته های مثبتش جامه 
عمل بپوشاند. در یك کالم پدر در اجتماعی شدن 
کودك نقش مهمی بازی می کند. نقش پدر در 
تربيت جسمی و روانی کودك،  اگر بيشتر از مادر 
نباشد، کمتر نيست. درحقيقت این وظيفه پدر 
است که با رفتار و منش خود، آزادی و استقالل 
عمل را به فرزندانش بياموزد و آنها را افرادی 
مسوول تربيت  کند. یادتان باشد فرزندتان برای 

کشف جهان به این آزادی نياز دارد.
قبل از تولد نوزاد، رابطه پدر با کودك از طریق 
مادر شكل می گيرد. در این مرحله، پدر باید از 
مادر حمایت کند چون وی تغييرات بسياری 
اگر  درحقيقت حتی  می گذارد.  را پشت سر 
کودك در شكم مادر هم باشد، باز هم رابطه و 
کششی ميان او و پدر وجود دارد. با تولد نوزاد، 
پدر این فرصت را دارد که رابطه  قوی تری با 
فرزندش برقرار کند. ارتباط عاطفی ميان پدر و 
نوزاد از کانال های مختلفی تغذیه می شود. به 
پدران توصيه می شود نوزاد را برای خواباندن 
در آغوش بگيرند. با این کار کودك رایحه بدن 
و صدای پدر را در قالب آرام ترین و امن ترین 
لحظات در ذهنش ثبت می کند. در این مرحله که 
نخستين مرحله رشد کودك محسوب می شود،  
روان شناسان کودك پيشنهاد می کنند مادر دست 
پدر را بازبگذارد و از او برای انجام بعضی از 
کارهای مربوط به کودك، کمك بگيرد. درحقيقت 
پدر نيز در تربيت فرزندش حق دارد و نباید وی 

را از این حق محروم کرد. اگر پدر هر روز کنار 
کودك و مسوول یكی از کارهای او باشد، کودك 
 کم کم به وی به چشم موجودی دوست داشتنی 
و قابل اعتماد نگاه می کند که عاشق مراقبت از او 
است. این احساس پاك کودکانه، پایه های عشق 
پدر و فرزند را محكم می کند. اگر تربيت فرزند 
را به یك مثلث تشبيه کنيم، پدر در رأس این 
مثلث قرار دارد و رابطه مادر و فرزندی، قاعده 

این مثلث را تشكيل می دهد.

پدر، بهترین الگو برای فرزندان
پدر فقط وظيفه بيولوژیكی توليد فرزند را برعهده 
ندارد، بلكه حضور و نيز حرکات و رفتارهای 
او، در شكل گيری شخصيتی کودك نقش مهمی 
دارد. به خاطر داشته باشيد کودك شما هر روز 
و دائم در حال یادگيری  است پس بكوشيد تا 

بهترین ها را در مغز کوچكش بگنجانيد! 
ایجاد  پدر،  مسووليت های  مهم ترین  از  یكی 
محيطی امن و راحت برای خانواده است. پدر 
دارد. حضور  فرزندش  برای  را  حامی  حكم 
گرم و مطمئن پدر در کانون خانواده، به افزایش 

اعتمادبه نفس کودك کمك می کند و به او این 
امكان را می دهد تا خودش را راحت تر با دنيای 
بيرون تطبيق دهد. پدری که در تربيت عاطفی و 
اجتماعی فرزندش هميشه در صحنه حضور دارد 
و مدام ابتكار عمل را به دست می گيرد، پدر نمونه 
محسوب می شود. چنين پدری نه تنها به رشد 
فردی و اجتماعی فرزندش کمك می کند، بلكه 
شخصيت خودش را نيز رشد می دهد بنابراین 
یكی دیگر از وظایف پدر این است که نقش 
قطب نمای اخالقی را برای فرزندانش ایفا کند. 
امروزه، اغلب پدران وظایف را با مادر خانواده 
تقسيم می کنند، به ویژه وظایف منزل که اهميت 
زیادی دارد. وقتی پدر و مادر کنار هم و شانه به شانه 
هم فعاليت کنند، بهتر از عهده مسائل و مشكالت 
زندگی برمی آیند و بالطبع در تربيت فرزندان نيز 
موفق تر خواهند بود. مردی که در منزل همه کاری 
انجام می دهد؛ پوشك بچه را تعویض می کند، 
لباس می شوید، به بچه غذا می دهد و هر زمان که 
همسرش به کمك او نياز دارد، او را تنها نمی گذارد، 
بهترین و اصيل ترین الگو در رشد عاطفی کودك 
محسوب می شود. نتایج تحقيقات نشان می دهد 

کودکانی که حضور فيزیكی و عاطفی پدر را 
درك کرده اند، نسبت به کودکانی که از این دو 
نعمت بی بهره بوده اند، در آینده انسان های مستقل 
و خودکفایی بارآمده اند. کودکانی که در غياب 
پدر، بزرگ می شوند غالبا شلوغ و پرسروصدا 
هستند چون شخصيت آنها به درستی شكل 
نگرفته  است. درحقيقت آنها از نوعی تنهایی، 
نااميدی و عدم دلگرمی و اعتماد رنج می کشند. 
گاهی اوقات حضور نداشتن پدر در زندگی 
کودك آنقدر سنگين و غيرقابل هضم است که 
فرزند یا دچار افت شدید تحصيلی می شود یا 

به مواد مخدر رومی آورد. 

پدر باید زمان بیشتری با فرزندش 
سپری کند

با فرزندتان وقت بگذرانيد و وظيفه پدری را فقط 
به تامين مخارج او خالصه نكنيد! در نوزادی 
کنار گهواره اش بنشينيد و برایش کتاب داستان 
بخوانيد. با زبان کودکانه با فرزندتان حرف بزنيد. 
با او بازی کرده و حتی گهگاهی پوشكش را 
عوض  کنيد. با انجام چنين کارهایی رابطه عاطفی 

محكمی ميان شما و کودکتان شكل می گيرد.
قطعا وضعيت اقتصادی جهان امروز ایجاب می کند 
که پدران زمان بيشتری را خارج از منزل سپری 
کنند بنابراین ناخودآگاه ارتباط عاطفی کودك 
با مادر محكم تر از پدر است. اگر شما نيز از 
آن گروه پدرانی هستيد که شب ها دیر به منزل 
می آیيد، پيشنهاد ما این  است که آخر هفته ها زمان 

بيشتری را با فرزندتان بگذرانيد.

نقش پدر در تربیت فرزند دختر و پسر
نتایج تحقيقات روان شناسان نشان می دهد پدر 
در شكل گيری هویت جنسی کودك نيز نقش 
مهمی ایفا می کند. پدر یك الگوی شخصيتی برای 
پسرهاست و کودك تمام تالشش را می کند که 
شبيه او شود. پسربچه ها حدودا در 3 سالگی 
دوست دارند مانند پدرشان رفتار کنند و پدر برای 
آنها حكم یك الگوی تكرارنشدنی  است بنابراین 
خودتان را از این مرد کوچك دریغ نكنيد! مثال 
وقتی برای خریدهای کوچك می روید، کودکتان 
را هم با خود ببرید. به او یاد بدهيد چگونه سوار 
دوچرخه شود یا چگونه کباب پز را راه  بيندازد. 
با این کارهای کوچك، شما روح بزرگ مردانه 
را به کودکتان تقدیم می کنيد و قطعا برای او 
ارزشمند خواهد بود چون احساس بزرگ شدن 
خواهد داشت بنابراین کنار پسرتان باشيد و برای 
او هم پدری کنيد و هم دوستی. پدر برای فرزند 
دختر، تجسمی ایده آل از جنس مخالف است؛ 

در یك کالم مرد رویاهای دوران بعد از بلوغ.

تقسیم وظایف تربیتی میان پدر و مادر
مشخصی  تربيتی  اصول  بر  باید  پدرومادر 
اتفاق نظر داشته  باشند و بعد کنار هم این اصول 

را پياده  کنند بنابراین اگر کودکتان دچار اشتباهی 
شد، او را با جمله معروف »به مامانت می گم« 
تهدید نكنيد! یادتان باشد که کودك بار مفهومی 
این جمله را درك نمی کند. درواقع تنبيه یا توبيخ 
او باید فوری و در لحظه اتفاق بيفتد تا درك 
کند که قانون، قانون است؛ چه در حضور پدر 

باشد و چه  نزد مادر.

نقش تربیتی پدر در زمان طالق والدین
جدایی والدین تاثيری غيرقابل انكار در تربيت 
فرزند خواهد داشت. در این شرایط سخت 
برعهده  دليلی، سرپرستی کودك  به هر  اگر 
با  دیدار  هنگام  پدر  است  الزم  نيست،  پدر 
او برایش سنگ تمام بگذارد؛ وقت بيشتری 
با کودك سپری کند، با هم به سينما بروند، با 
هم گردش کنند، با کمك همدیگر غذا درست 
کنند و... اما اگر در چنين شرایطی قرار گرفتيد، 
این دیدارهای هفتگی را به بهانه ای برای دور 
کردن کودك از مادرش تبدیل نكنيد و مطمئن 
باشيد در نوجوانی، فرزندتان برای هميشه قيدتان 

را خواهد زد!

حضور فعال پدر کنار فرزند، کودک 
را خطر پذیر و مقتدر می  کند 

براساس تحقيقاتی که به تازگی انجام شده، 
حضور فيزیكی فعال پدر کنار فرزند، آن هم از 
همان ابتدای تولد، کودك را فردی خطر پذیر و 
مقتدر می  کند. چنين کودکی به تنهایی می تواند 
از آب  را  در شرایط مختلف گليم خودش 
بيرون بكشد و روی پای خود بایستد. این 
توانایی را دارد تا خودش و توانایی هایش را 
به دوستانش معرفی کند و به راحتی در جمع 
آنها پذیرفته  شود. پدر با سخت گيری هایش، 
کودك را تشویق می کند تا خودش را با شرایط 
جدید تطبيق  دهد. از سوی دیگر، با تشویق 
برای  را  او  ناشناخته ها،  شناخت  به  کودك 
آماده  ناشناخته  با موارد جدید و  رویارویی 
می کند. وقتی پدر با فرزندش کشتی می گيرد 
بازی  قواعد  او  به  می دهد،  قلقلك  را  او  یا 

زندگی را می آموزد.
rf.stnerap.www//:sptth :منابع
rf.omissitcod.www//:ptth

پدر فقط وظیفه بیولوژيكی تولید 
فرزند را برعهده ندارد، بلكه حضور 

و نیز حركات و رفتارهای او، در 
شكل گیری شخصیتی كودک نقش 

مهمی دارد. كودک شما هر روز و دائم 
در حال يادگیری  است پس بكوشید تا 
بهترين ها را در مغز كوچكش بگنجانید!
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داده   نشان  تحقیقات  نتایج 
و  استرس  عصبانیت، 
می توانند  روانی  مشکالت 
انواع  بروز  دالیل  از  یکی 
بیماری ها از جمله سرطان باشند. اگر هیجانات 
سرکوب شوند و به درستی به آنها پاسخ ندهید، 
فیزیک شما را هم تحت تاثیر قرار می دهند، به 
عالوه اینکه عصبانیت می تواند درنهایت اوضاع 
شما را بدتر کرده و گاهی شرایطی ایجاد کند 
که به اهداف خود نرسید. گاهی اینکه بتوانید 
مانند فرمانده عاقل در جنگ، نیروهای خود را 
عقب نگه دارید و با تجدید قوا دوباره به جنگ 
مشکالت بروید، راه حل مناسبی برای رسیدن به 
اهداف تان است. در این مطلب به شناخت خشم و 
تغییراتی که در بدن شما ایجاد می کند می پردازیم 
و درنهایت راهکارهای پیشنهادی برای کنترل 
آن ارائه می دهیم. به یاد داشته باشید اهمیت به 
سالمت روان جزو وظایف و حق انسانی شما بر 
گردن خودتان است و اگر با خواندن این مطلب 
و توجه به همه تالش هایتان موفق به کنترل درون 
سرکش خود نشدید، ساده از کنارش نگذرید و 
حتما برای حل آن با کارشناس مشورت کنید.

برای کنترل خشم، باید ابتدا گوشه و کنار آن را به 
درستی بشناسیم؛ خشم، خشونت و پرخاشگری 
اگرچه به ظاهر از یک خانواده هستند، تفاوت های 
زیادی با هم دارند، خشم، هیجان است که مانند 
دیگر هیجان ها مانند ترس، غم، شادی، شرم و گناه 
اگر به درستی کنترل شود، کارکرد تکاملی دارد 
و به بقای انسان کمک می کند، خصومت، همان 
خشم است که به درستی ابراز نشده است و اگر 
کنترل نشود، به کینه تبدیل می شود، پرخاشگری، 
رفتار یا همان نماد بیرونی عملکرد است که همراه 
با هیجان بروز می کند. خشم از مرزها محافظت 
می کند و به یاری صیانت ذات می آید، ما در آموزش 
مدیریت خشم، قصد نداریم آن را از بین ببریم، 
بلکه می خواهیم با شناخت همه جانبه زوایای آن 

و یافتن پیچیدگی هایش نگذاریم مدیر ما شود. 

از عصبانیت فرار نکنید
 ابتدا با دو مقوله »ابراز کردن« و »تخلیه« روبرو 
هستیم که راهبردی در شناخت خشم است؛ تخلیه 
خشم زمانی رخ می دهد که یکباره شروع به ناسزا 
گفتن، پرتاب شیء یا حتی کتک کاری می کنید. 
تخلیه حال شما را بد می کند و با انجام آن در بدن 
نیز حالت های نا خوشایندی را تجربه خواهید کرد. 
ممکن است بعد از بروز آن دچار گرفتگی عضالت 
یا دردهای روان تنی شوید. بنابراین انجام آن نه تنها 

کمکی به شما نمی کند، بلکه سالمتتان را هم به خطر 
می اندازد اما ابراز کردن شیوه درست مدیریت خشم 
است که هم نتیجه بهتری را عایدتان می کند و هم 
حال روانی شما را بهبود می بخشد. البته ابراز کردن 
تکنیک های خاصی دارد. ما نمی گوییم اگر کسی 
ظلمی در حق شما روا داشت، هیچ عکس العملی 
نشان ندهید و به سادگی از کنارش بگذرید. ما برای 
عصبانی شدن به شما حق می  دهیم اما انتظارمان 
این است که بعد از خواندن این مطلب به راه 
درست ابراز خشم توجه کنید و آن را انجام دهید.

طبیب شوید
وقتی عصبانی می شوید، چه اتفاقاتی در بدن شما رخ 
می دهد؟ عصبانیت 3 حالت فیزیولوژیک، رفتاری 

و شناختی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

تغییرات فیزیولوژیک: قلب شروع به تپیدن می کند 
تا خون بیشتری به عضالت برساند که درنهایت توان 
مقابله داشته باشید. مردمک چشم گشاد می شود 
تا به درستی بتوانید اوضاع را ببینید و اگر الزم 
بود، به موقع فرار کنید. تنفس های تند یا منقطع، 
لرزش دست، تغییر در میزان صدا و قرمز شدن 

چهره از عالئم فیزیکی عصبانیت است.
تغییرات رفتاری: هنگام عصبانیت، سیستم لیمبیک 
اینکه در  مغز فعال می شود تا اطالعات بدون 
کورتکس کنترل شوند، با سرعت هرچه تمام تر به 
مغز برسند. به همین دلیل درک درستی از موقعیت و 
شرایط ندارید و ممکن است داد بزنید یا خودزنی، 

حمله ور شدن، پرخوری و... را تجربه کنید.
تغییرات شناختی: در عصبانیت به دلیل عملکرد 
ناکافی کورتکس، ارزیابی واقعی کاهش پیدا می کند 

و دچار برداشت منفی از دیگران می شوید، از کاه 
کوه می سازید و رنگ هیجانی به رویدادها می دهید. 
نمی توانید نقش دیگران را درک کنید و درست به 

همین دلیل نباید تصمیمی بگیرید.
تمرین ساده: در قدم اول باید عالئم خودتان 
را به درستی بشناسید. آخرین باری که عصبانی 
شده اید را به یاد بیاورید و ببینید دچار چه خطاهای 
شناختی یا تغییرات فیزیولوژیکی شده اید. برای 
اینکه خشم برای کنترل روی خوش به شما نشان 
بدهد باید ابتدا بتوانید به درستی آن را بشناسید. 
از امروز به بعد هم قلم به دست شوید و برای 
1 ماه عالئم عصبانیت خود را یادداشت کنید. 
برای این کار می توانید از دیگران که به شما 
که  تا عالئمی  بخواهید  نزدیک  هستند کمک 

می بینند را بازگو کنند.

تهمت نزنید
خشم نه ذاتی و غیرقابل تغییر است و نه هیجان بدی 
است. هیچ انسانی با خشم مخرب زاده نمی شود، 
بلکه شیوه نادرست عکس العمل را یاد می گیرد. 
برخی باورهای اشتباه درباره خشم وجود دارد که 
چهره این هیجان مفید را مخدوش می کند، مثال 
اینکه 1. دیگران باعث می شوند تا من خشمگین 
شوم، 2. خشم من باعث می شود تا بقیه از من 
حساب ببرند، 3. اگر همسرم به من آسیب برساند، 
من حق دارم عصبانی شوم. بهتر است ابتدا یاد بگیریم 
همین جمالت تکراری که در ذهنمان حک شده، 
به درستی بخوانیم؛ 1. من مسوول خشم خود هستم 
و نباید دیگران را مقصر بدانم، 2. قاطعیت است 
که منجر می شود تا دیگران روی ما حساب کنند، 
3. اگر کسی به من آسیب برساند باید به شیوه 

درست خشم خود را ابراز و از خود دفاع کنم.
 جمالت باال را چند بار در ذهنتان مرور کنید.

پا رو دم من نذار
همه ما نقطه ضعف هایی داریم که اگر دیگران به 
آنها اشاره کنند از کوره درمی رویم. باید این مرزها 
را به درستی بشناسیم، مثال اگر به من بگویند 
که امانت دار نیستم، تنبلم یا به خانواده ام توهین 
کنند و... عصبانی می شوم. این جمالت در هر 
فرد متفاوت است. برای شناخت خشم باید  ابتدا 
نقاط مین گذاری خود را بشناسید. این نقاط معموال 
همان ویژگی هایی هستند که شما به آنها افتخار 
می کنید و نقطه قوت خود می دانید، مثال اگر من 
خودم را فردی کوشا که اطالعات خوبی درباره 
شغلش دارد، بدانم، به احتمال زیاد از اینکه کسی 
من را بی سواد تلقی کند خشمگین می شوم. یا اگر 
خود را فردی صادق می دانم، اتهام دروغگویی 

می تواند ماشه چکان عصبانیتم باشد. 
تمرین ساده: آخرین باری که عصبانی شده اید را به 

یاد بیاورید. دقیقا چه کلمه ای شما را خشمگین کرد؟ 

خودتان را آزار ندهید
به یاد داشته باشید که ممکن بوده حین شنیدن 
مانند  شناختی  خطاهای  دچار  خاص  واژه ای 
ذهن خوانی: »می داند من روی این جمله حساسم 
از قصد می گوید«، پیشگویی: »می خواهد مرا تحقیر 
کند و روی من سوار شود«، برچسب زدن: »او 
همیشه این جوری حرف می زند، کال انسان بی ادبی 
است«، افکار بایددار: »حتما منظورش من بوده ام، 
باید جوابش را بدهم«؛ فجایع سازی: »آبرویم به کلی 
رفت، با این خفت چه کنم« شوید. اتفاقات همیشه 
آن گونه که ما برداشت می کنیم، نیستند و باید سعی 
کنیم از زوایای مختلف به مسائل بنگریم. به طور 
حتم با یک کالم نامربوط یا بی احترامی آبروی ما 
نمی رود و همیشه دیگران با قصد و نیت حرفی 

را به زبان نمی آورند. 
تمرین ساده: آخرین باری را که عصبانی شده اید، 
یادداشت کرده و سعی کنید خطای شناختی خود 
را به یاد بیاورید و در جدولی یادداشت کنید. این 
جدول را نزد خود نگه دارید و تا 1 ماه به پر 

کردن آن ادامه دهید.

مقاومت کنید
اولین راه برای آرام سازی خود متعهد بودن است؛ 
اینکه تصمیم بگیرید دیگر عصبانی نباشید و برای 
این کار تالش کنید. دومین توصیه ما به شما انجام 
تکنیک های تن آرامی است؛ همان طور که می دانید، 
هنگام عصبانیت تنفس شما سطحی می شود؛ یعنی 
هوا تا قسمت پایین ریه ها نمی رود. با انجام تنفس 
شکمی شما قادر خواهید بود نفس های مناسبی 
بکشید که حواس شما را به زمان حال و لحظه 
معطوف کند. تنفس دیافراگمی کمی عمیق تر از 
تنفس معمولی است. برای این کار الزم است هوا 
را از بینی وارد و از دهان خارج کنید. هوا را به 
کندی از ریه ها خارح کنید. برای این کار از شماره 
1 تا 4 با آرامش بشمارید. برای اینکه مطمئن شوید 
که تنفس را به درستی انجام می دهید یک دستتان 
را روی قفسه سینه و دست دیگر را روی شکم 
باالی خط کمربندتان قرار دهید. اگر درست تنفس 
کنید، دستی که روی شکم قرار دارد باید باال بیاید 
و دست روی قفسه سینه نسبتا ثابت بماند. هنگام 
نفس کشیدن تمام تمرکز خود را روی نفس کشیدن 
بگذارید و سعی کنید ذهنتان را خالی کنید. این 
تمرین را 3 روز هر بار به مدت 3 دقیقه انجام دهید 
و مطمئن باشید که همین تنفس ساده می تواند بیش 

از هر داروی دیگری شما را آرام کند.

اهمیت به سالمت روان از حقوق انسانی هر فردی است

قرار نیست نابود شود
 نیلوفر 

جامه بزرگی
روان شناس بالینی

اجتماعي  زندگي  در  ما 
ناگزیر به بودن کنار همدیگر 
هستیم. این موضوع مواهب و 
مشکالت زیادي به دنبال دارد. 
یکي از مشکالتي که در بعضي روابط براي ما 
ایجاد مي شود »نفهمیده شدن« ما توسط دیگران 
است.  اینکه دیگران انتظار داشته باشند ما کارهایي 
انجام دهیم که آنها بفهمند یا تصمیم هایي بگیریم 
که آنها دالیلش را درك کنند، مانند این است که 
توقع داشته باشند ما مطابق میل آنها زندگي کنیم. 
در واقع تا زماني که رفتار و تصمیمات ما به 
کسي آسیب نزند، توضیحي به دیگران بدهکار 
نیستیم. چگونه مي توانیم به چنین باوري برسیم 
و به خودمان ایمان داشته باشیم و تنها بر مسیر 
پیشرفت خودمان متمرکز شویم، نه ثابت کردن 
خود به دیگران؟ در این خصوص با دکتر یدا... 
دمیرچي، روان شناس بالیني و مدرس دانشگاه 

گفت وگو کرده ایم. 

: چه عاملی باعث مي شود ما از دیگران 
انتظار ذهنی داشته باشیم؟

انتظار ذهني ما از دیگران با این موضوع شروع 
مي شود که مي خواهیم آنها ما را بفهمند یا دیگران 
انتظار دارند ما به گونه اي رفتار کنیم که آنها متوجه 
بشوند اما این موضوع به این دلیل که فقط در ذهن 

ماست و بیان نشده، عملي نمي شود. 
فراموش نکنیم دیگران مسوولیتي در قبال اینکه 
به گونه اي رفتار کنند که براي ما قابل درک باشد، 
ندارند اما حقي هم ندارند به ما آسیب بزنند یا 
اگر سوالي مي کنیم ما را در ابهام بگذارند. البته آنها 
مي توانند توضیحي هم ندهند اما دلیل اینکه این 
توقعات به وجود آمده این است که جامعه ما قبال 
جامعه اي »جمع گرای مثبت« بوده که در آن همه 

سعي مي کردند دیگران را مدنظر قرار دهند و گاهي 
هم ازخودگذشتگي مي کردند، بدون اینکه احساس 
قرباني بودن بکنند چون فکر مي کردند دیگران هم 
در آینده به نوعي لطفشان را جبران مي کنند ولی 
جامعه کنوني ما به سمت جامعه »فردگراي منفي« 
پیش مي رود؛ به این معنا که ما فقط به خواسته هاي 
خودمان فکر مي کنیم، ولو اینکه به دیگران آسیب 
بزند. چنین رفتاري که ناشي از خودخواهي هاي 
ماست باعث آسیب جدي به جامعه هم مي شود. 
: در جامعه فردگراي منفي توقعات ما 

از همدیگر چه جایگاهي دارند؟
در چنین جامعه اي هم هنوز توقعات سر جاي خود 
هستند. به این دلیل دائم از هم آزرده مي شویم چون 
حتي احساس وظیفه هم نمي کنیم که پاسخگوي 
همدیگر باشیم و برعکس. همین موضوع باعث 

مي شود فکر کنیم دیگران ما را نمي فهمند. 
توجه داشته باشیم ما حق داریم نیازهاي خود را در 
اولویت قرار دهیم، مشروط بر اینکه مانع نیاز افراد 
دیگر نشویم یا به کسي آسیبي نزنیم. اگر بتوانیم به 
چنین جایگاهي برسیم، حتما به احساس بهتري هم 

در ارتباطات خود دست خواهیم یافت. 
: ما واقعا مسوولیم مطابق خوشایند 

دیگران رفتار کنیم؟
ما نمي توانیم همیشه مطابق میل دیگران رفتار کنیم. 
البته دیگران حق دارند از ما سوال کنند و ما هم 
مي توانیم انتخاب کنیم به سوال آنها جواب دهیم یا 
ندهیم. اگر شیوه زندگي ما »دیگرمحور« باشد، عمال 
زندگي خود را مي بازیم چون در این صورت در 
واقع از »اتکابه خود« و »عزت نفس« کافي برخوردار 
نیستیم و با تشویق و تکذیب دیگران حالمان تغییر 
مي کند. در واقع هیچ وقت احساس نخواهیم کرد که 
واقعا حالمان خوب است چون حال خوب خود را 
به دیگران نسبت مي دهیم. توجه داشته باشیم دیگران 

سالیق متفاوتی دارند و ارزیابي و قضاوت آنها هم 
براي ما تعیین کننده نخواهد بود. آنها مي توانند نظر 
خودشان را داشته باشند و ما هم نمي توانیم جلوي 
آن را بگیریم. گاهي ما شکست هاي خود را هم به 
دیگران نسبت مي دهیم و فکر مي کنیم آنها هستند 
که نمي گذارند ما بتوانیم از زندگي لذت ببریم، حال 
آنکه در واقع خود ما این قدرت را به آنها مي دهیم 
که این هم به نوعي مسوولیت گریزي محسوب 
مي شود چون رفتارهاي ناشایست و عصبانیت و 
پرخاشگري خودمان را به دیگران نسبت مي دهیم. 
وقتي این گونه رفتار مي کنیم، درست مانند این 
است که با نخي نامرئي به دیگران متصل هستیم 
که به راحتي مي توانند ما را تحت کنترل خود 

دربیاورند و حاالت مان را تغییر دهند. 

: چرا ما گاهي درصدد ثابت کردن 
خود به دیگران برمي آییم؟

افراد اغلب براي تایید گرفتن از دیگران سعي در 
اثبات خود به آنها دارند اما افرادي که عزت نفس،  
زود  دارند،  پاییني  خوداتکایي  و  اعتمادبه نفس 
آزرده خاطر مي شوند. این افراد در واقع احساس 
»خودبسندگي« نمي کنند و خودشان را کافي و کامل 
نمي دانند. آنها اغلب حال خوب خودشان را در 
گرو تمجید و تایید دیگران و باورها و رفتارها و 
افکار دیگران مي بینند ولي سیستم روان شناسي ما 
به هرگونه »ادراک تهدید« هم پاسخ مي دهد و اگر 
انتقادي شود، سریع پاسخ مي دهد. البته این موضوع 
تا حدودي کامال طبیعي است؛ یعني همه ما در برابر 
انتقاد از خودمان دفاع مي کنیم و ناخودآگاه توضیح 

مي دهیم اما هرچقدر هم براي دیگران توضیح دهیم 
نمي توانیم باورشان را تغییر دهیم چون به نوعي 
احساس تهدید را دریافت می کنند و مي خواهند 
به نوعي آن را خنثي کنند. در واقع افراد اغلب 
مي خواهند ثابت کنند خودشان »آدم خوبه« و طرف 
مقابل »آدم بده« ماجرا هستند. گاهي هم افراد با 
تخریب دیگران احساس قدرت مي کنند. وقتي با 
کنایه حرف مي زنیم، احساس قدرت خود را به 
طرف مقابل ثابت مي کنیم. توجه داشته باشیم افراد 
کمال گرا معموال زودتر مي رنجند چون تصویري که 
آنها از خودشان در ذهن دارند، تصویر بي نقصي 
است. حتي اگر خودشان هم به نقص هایشان واقف 
باشند نمي خواهند دیگران از آن آگاه باشند. با توجه 
به اینکه نظر دیگران براي افراد کمال گرا خیلي مهم 
است، نمي خواهند کسي درباره آنها فکر بدي کند 
و آنها را کامل نداند، غافل از اینکه ما هر چقدر 
اصرار داشته باشیم که خود را به دیگران ثابت 

کنیم، آنها کمتر باور مي کنند. 
دیگران  از  کمتر  مي توان  چطور   :

آزرده خاطر شد؟ 

براي این کار مي توان از تکنیکي به نام »تکنیک 
سحابي« استفاده کرد. سحابي ها اجرام بزرگ و 
آسماني هستند که کره زمین هم به راحتي از میان 
آنها عبور مي کند. در تکنیک سحابي ما باید مانند 
یک سحابي عمل کنیم؛ یعني بتوانیم اجرامي را که 
به سوي ما مي آیند از خودمان عبور دهیم. حتي 
مي توانیم وقتي انتقادي از ما مي شود، فقط تشکر 
کنیم، مثال مي توانیم بگوییم کامال حق با شماست 
و ممنونم از لطف شما که به خودم گفتید. در واقع 
این به نوعي خلع سالح طرف مقابل است؛ یعني 
اگر کسي به ما بگوید اصال نمي توان روي قول تو 
حساب کرد، به او بگوییم: »بله، من اصال خوش قول 
نیستم.« همچنین مي توان پرسید: »واقعا من خیلي 
بدقولم؟ خب مي تواني نمونه هاي آن را بگویي؟« 
به این ترتیب طرف مقابل خودش متوجه مي شود 
که نباید با یکي- دو بار انجام کاري آن را براي 

همیشه به کسي نسبت داد.
افرادي که عزت نفس پایاني دارند هم با شنیدن هر 
انتقادي فوری آن را به طرف مقابل نسبت مي دهند 
و به این ترتیب وارد چرخه معیوبي مي شوند که هر 
کس مي خواهد دیگري را متهم کند، مثال وقتي به 
آنها گفته مي شود چقدر بدقولي، فوری مي گویند: 

»نه اینکه تو خودت خیلي خوش قولي و...«
به این ترتیب دو طرف از همدیگر مي رنجند چون 
نظر دیگران بیش از حد برایشان مهم است. براي 
رسیدن به چنین جایگاهي باید تمرین زیادي کرد. 
یکي از تمرینات در این خصوص این است 
هم  هرچقدر  را  همدیگر  خوب  صفات  که 
کوچک باشد، به همدیگر متذکر شویم. چنین 
کاري باعث مي شود دیگران هم از ما تعریف 
بهتري  فضاي  ترتیب  این  به  کنند.  تمجید  و 
در روابط خود به وجود مي آوریم که بسیار 

لذت بخش خواهد بود. 

گفت وگو با دکتر دمیرچی، روان شناس بالیني

به خودمان ايمان داشته باشیم
 يكتا فراهاني 

عالئم خطر را بشناسید
همین حاال 1 دقیقه فکر کنید که شما هنگام عصبانیت چه کاری انجام می دهید؟ با صدای بلند حرف 
می زنید یا طعنه می زنید، تحقیر می کنید، حرف های زشت می زنید، یا اجسام را پرتاب می کنید؟ تمرین 
ساده: 5 تا از کارها و رفتارهایی که هنگام عصبانیت انجام می دهید را بنویسید. برای کنترل عصبانیت 
باید خوب زوایای آن را بشناسید. با دانستن این عالئم خطر هرگاه که ظهور آنها را دیدید، دست 
از کار بکشید و با تصور توقف هیچ کاری نکنید. درست از همین زمان است که بهتر است سعی 
کنید خودگویی های مثبت را آغاز کنید. به خودتان یاد آوری کنید که »عصبانیت فایده ای ندارد، من 
می توانم خودم را کنترل کنم.« در زمان عصبانیت محیط را ترک کنید اما برای این کار حتما طرف 
مقابل را آگاه کنید؛ یعنی به او بگویید که االن عصبانی هستم و بهتر است زمان دیگری صحبت 
کنیم. به تغییر فضای فیزیکی به عنوان شرایطی برای تخلیه خشم نگاه نکنید. منظور این است که 

هنگام ترک در را نکوبید و آرامش خود را حفظ کنید. تغییر فضای فیزیکی به تغییر فشای ذهن 
کمک می کند. تمرین ساده: هنگام عصبانیت و ترک شرایط چه کارهایی می توانند شما را آرام کنند؟ 
مثال گوش دادن به موسیقی، نوشتن، آشپزی، قدم زدن و... فهرستی از فعالیت های آرامش ساز تهیه 
کنید و آنها را جلوی دست تان قرار بدهید تا در شرایط قرمز بتوانید از آنها استفاده کنید. همچنین 

می توانید فهرستی از خودگویی های مثبت نیز داشته باشید؛ جمالتی مانند:
 عصبانیت کمکی به من نمی کند.

 من می توانم آرام باشم.
 این موضوع ارزش عصبانیت ندارد، آرام باش.

 صدایت را بلند نکن، داد نزن، این فقط یک جروبحث ساده است.
 تقصیر هیچ کس نیست و ما فقط نیازهای متفاوتی داریم.

افراد اغلب براي تايید 
گرفتن از ديگران 
سعي در اثبات خود 
به آنها دارند اما 
افرادي كه عزت نفس،  
اعتمادبه نفس و خوداتكايي پايیني 
دارند، زود آزرده خاطر مي شوند. 
اين افراد در واقع احساس 
»خودبسندگي« نمي كنند و خودشان 
را كافي و كامل نمي دانند
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مصرف ویتامین B12 برای حفظ سالمت بدن ضروری است. این 
ویتامین عملکردهای متعددی دارد و در شکل گیری دی ان ای و 
گلبول های قرمز خون نقش ایفا می کند. از آنجایی که بدن قادر به 
تولید ویتامین B12 نیست باید آن را از طریق مواد غذایی حیوانی، 
مواد غذایی غنی سازی شده یا مکمل ها تامین کرد. محصوالت لبنی، 
تخم مرغ، ماهی، گوشت قرمز و گوشت مرغ از منابع حیوانی این 
ویتامین هستند. توجه داشته باشید ویتامین B12 باید به طور مرتب 
مصرف شود زیرا بدن نمی تواند آن را برای مدت طوالنی ذخیره کند. 

 B12 عوامل کمبود ویتامین
اغلب افراد، میزان کافی از این ویتامین را از طریق رژیم غذایی دریافت 
می کنند ولی با باال رفتن سن، توانایی بدن در جذب این ویتامین کمتر 
می شود. جراحی های کاهش وزن یا هر جراحی دیگری که شامل 
برداشتن بخشی از معده شود و همچنین مصرف الکل و داروهای 
کاهنده اسید معده برای مدت  طوالنی نیز می توانند جذب ویتامین 
B12 را در بدن کاهش دهند. کمبود ویتامین B12 در رژیم غذایی 
وگان هم ممکن است رخ دهد. در این رژیم غذایی هیچ  نوع از 
منابع حیوانی مصرف نمی شود. افراد گیاهخوار نیز اگر به اندازه  کافی 
از لبنیات و تخم مرغ استفاده نکنند، دچار کمبود B12 خواهند شد. 
در هر دوی این رژیم ها می توان کمبود ویتامین B12 را با مصرف 
غذاهای غنی سازی شده با این ویتامین یا مصرف مکمل، برطرف 

کرد. سایر علل کمبود ویتامین B12 عبارتند از: 
 گاستریت آتروفیک، التهاب مزمن و نازک شدن الیه پوشاننده معده

 کم خونی کشنده
 بیماری های موثر بر روده کوچک مثل بیماری کرون، سلیاک، 

عفونت های باکتریایی یا انگلی
 بیماری های دستگاه ایمنی مثل بیماری گریوز یا لوپوس

 B12 عالئم کمبود ویتامین
کمبود خفیف ویتامین B12 ممکن است بدون عالمت باشد. درمان 
نکردن این کمبود می تواند باعث کم خونی و بروز عالئم زیر شود:

 ضعف، خستگی و گیجی
 تپش قلب و تنگی  نفس

 رنگ پریدگی
 صاف شدن سطح زبان

 یبوست، اسهال، بی اشتهایی، نفخ
 مشکالت عصبی مثل بی حسی و گزگز، ضعف عضالنی و 

مشکل در راه رفتن
 مشکالت بینایی

 مشکالت مغزی و ذهنی مثل افسردگی، از دست دادن حافظه 
یا تغییرات رفتاری

B12 راه های درمان کمبود ویتامین
افرادی که دچار اختالل در  یا  به کم خونی کشنده  مبتال  افراد 
جذب ویتامین B12 هستند باید ابتدا این ویتامین را به صورت 
تزریقی دریافت کنند. این افراد باتوجه به نظر پزشک معالج ممکن 
است به ادامه تزریق نیاز داشته باشند یا ویتامین را با مصرف 
دوزهای باالی مکمل خوراکی یا نوع استنشاقی آن تامین کنند. 
افراد عادی نیز می توانند کمبود این ویتامین را با مصرف مواد 
غذایی غنی سازی شده یا مکمل ها و مواد غذایی حیوانی تامین 
کنند. کمبود ویتامین B12 در اغلب موارد با این شیوه برطرف 
می شود اما آسیب های عصبی ناشی از این کمبود ممکن است 
دائمی باشد. خانم های پیرو رژیم غذایی وگان و گیاهخوار نیز 
باید حتما در دوران بارداری وشیردهی درمورد تامین ویتامین 
B12 با پزشکشان مشورت داشته باشند. کمبود این ویتامین باعث 

تاخیر در رشد جسمی و مغزی کودک می شود.

 B12 ویتامین
نگاهی بر اهمیت و نقش ویتامین های B9 ،B6 و B12 در حفظ سالمت بدن

!B سپر سه گانه گروه
 ترجمه: 

ستاره محمد

ویتامین B6 یا پیریدوکسین یکی دیگر از ویتامین های گروه B است. این ویتامین برای سوخت وساز 
قندها، چربی ها و پروتئین ها و تبدیل آنها به انرژی الزم است. همچنین به رشد مغز، اعصاب، 
پوست و دیگر بخش های بدن و مبارزه با عفونت ها کمک می کند. این ویتامین در دوران بارداری 
و شیردهی باعث می شود مغز نوزاد رشدی طبیعی داشته باشد. ویتامین B6 در حالت طبیعی در 
بعضی مواد غذایی مثل غالت صبحانه، حبوبات، سبزیجات، جگر، گوشت قرمز و سفید، اسفناج، 
سیب زمینی و تخم مرغ یافت می شود. نوع مصنوعی آن نیز معموال همراه با دیگر ویتامین های 
گروه B در مکمل های B کمپلکس تجویز می شود. کمبود ویتامین B6 می تواند باعث عالئمی مثل 

کم خونی، خشکی و مشکالت پوست، افسردگی و عوارض متعدد شود.

کاربردها
 کاهش فشارخون، چربی و هموسیستئین: مصرف ویتامینB6 خوراکی همراه با اسیدفولیک 
می تواند به کاهش هموسیستئین خون کمک کند و احتمال بروز بیماری های قلبی- عروقی و سکته 
را پایین بیاورد. این ویتامین به کاهش فشارخون، کلسترول و چربی های مضر خون نیز کمک می کند. 
 اختالل بینایی مرتبط با سن: تحقیقات نشان داده  مصرف ویتامینB6 همراه با دیگر ویتامین ها 
مثل اسیدفولیک و ویتامین B12 می تواند به پیشگیری از دژنراسیون وابسته  به  سن ماکوال و از 

دست دادن بینایی بر اثر باال رفتن سن کمک کند.
 تصلب شرایین )آترواسکلروز(: با باال رفتن سن، از خاصیت کشسانی و انعطاف پذیری عروق 
کاسته می شود و عروق به تدریج سفت تر و تنگ تر می شوند. نتایج تحقیقات نشان داده مصرف 
مکمل های حاوی عصاره سیر، اسیدهای آمینه و ویتامین هایی مثل اسیدفولیک، B12 و B6 می تواند 
عوارض ناشی از سفت شدگی عروق را کاهش دهد. ویتامین B6 معموال بعد از آنژیوپالستی و 

بالن گذاری برای کمک به باز ماندن عروق تجویز می شود. 
 کم خونی سیدروبالستیک: مصرف ویتامین B6 از راه خوراکی می تواند به درمان کم خونی 
ارثی سیدروبالستیک کمک کند. در این نوع کم خونی، بدن نمی تواند آهن را به مولکول »هم« 

پیوند دهد و هموگلوبین بسازد. 
 تشنج نوزادان )تشنج های وابسته به پیریدوکسین(: استفاده از ویتامین B6 از راه وریدی 
)IV( در نوزادان باعث کنترل مواردی از تشنج می شود که بر اثر کمبود این ویتامین ایجاد شده اند. 

 سنگ کلیه: افرادی که دچار بیماری ارثی هیپوکسالورژی اولیه هستند در معرض خطر بیشتری 
 B6 برای ایجاد سنگ کلیه قرار دارند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مصرف ویتامین
خوراکی به تنهایی یا همراه با منیزیم  یا شکل تزریقی ویتامین B6 از راه وریدی می تواند خطر 
به وجود آمدن سنگ کلیه را در افراد مبتال به هیپوکسالورژی اولیه کاهش دهد اما این ویتامین برای 

پیشگیری از سایر انواع سنگ کلیه، موثر به نظر نمی رسد.  
 ناراحتی معده و حالت تهوع بارداری: مصرف ویتامین B6، حالت تهوع و استفراغ خفیف 
تا متوسط بارداری را بهبود می بخشد. اگر مصرف ویتامین B6 به تنهایی برای این منظور کافی 
نباشد، استفاده همزمان آن با داروی دوکسیالمین توصیه می شود. ویتامین B6 در بهبود حالت تهوع 
و استفراغ مربوط به بیماری های گوارشی کودکان نیز موثر است. این ویتامین به قطع شیر بعد از 

پایان شیردهی و همچنین کاهش عالئم افسردگی بعد از زایمان هم کمک می کند. 
 PMS از راه خوراکی می تواند عالئم B6 نشانگان پیش از عادت ماهانه: مصرف ویتامین 
)نشانگان پیش از عادت ماهانه( مثل درد پستان و سایر مشکالت مربوط به عادت ماهانه را کاهش 
دهد. البته برای این منظور باید از ویتامین B با دوز کم استفاده کرد. دوز باالتر ویتامین B6 در این 
زمینه نه تنها مفید واقع نمی شود بلکه احتمال بروز عوارض جانبی را باال می برد. ویتامین B6 در 

کاهش عوارض جانبی قرص های ضدبارداری و عالئم یائسگی هم تاثیرگذار است.
 اختالالت حرکتی: مصرف ویتامین B6 باعث بهبود اختالالت حرکتی در افرادی می شود که 

از داروهای اسکیزوفرنی استفاده می کنند.
 عوارض دارویی: ویتامین B6 برای جلوگیری از بعضی عوارض جانبی مربوط به رادیوتراپی 
و درمان با داروهایی مثل میتومایسین، پروکاریسین، سیکلوسیرین، ایسانیوزید، پنی سیالمین و 

وینکریستین نیز استفاده می شود. 
 سایر کاربردها: از دیگر موارد کاربرد ویتامین B6 می توان به بهبود و پیشگیری از آلزایمر و 
دیگر انواع دمانس یا اختالالت حافظه، بیش فعالی )ADHD(، نشانگان داون، اوتیسم، دیابت و 
دردهای عصبی مربوط به آن، کم خونی داسی شکل، سردردهای میگرنی، آسم، نشانگان تونل کارپ، 
گرفتگی ساق پا هنگام خواب، گرفتگی های عضالنی، آرتروز، شکستگی ها در افراد با استخوان های 
ضعیف، حساسیت ها، آکنه، مشکالت پوستی، ناباروری، سرگیجه، بیماری حرکت، پیشگیری از 
بیماری چشمی مرتبط با سن، تشنج، تشنج مربوط به تب باال و اختالالت حرکتی، عفونت های 
چشمی، آب مروارید، مشکالت خواب، عفونت های مثانه، پوسیدگی دندان، پولیپ و سرطان اشاره 

کرد. این ویتامین به افزایش اشتها و تقویت سیستم ایمنی هم کمک می کند.

ویتامین B9 با نام های فوالت و اسیدفولیک نیز شناخته می شود. فوالت 
شکل طبیعی این ویتامین است که در مواد غذایی یافت می شود و 
اسیدفولیک  نوع صناعی آن است. فوالت یا اسیدفولیک  برای رشد 
و عملکرد درست بدن الزم است. این ویتامین در تولید ماده ژنتیکی 
)DNA( و گلبول های قرمز خونی نیز نقش دارد. اسیدفولیک معموال 
در ترکیب با دیگر ویتامین های گروه B استفاده می شود. از مواد غذایی 
حاوی فوالت می توان به اسفناج، بروکلی و کاهو، چغندر، بامیه، مارچوبه، 
میوه ها مثل موز، طالبی و لیمو؛ حبوبات، قارچ، مخمر، جگر و قلوه 

گاو، ماهی، آب پرتقال و آب گوجه فرنگی اشاره کرد. 

کاربردها
 کمبود فوالت و عوارض آن: اسیدفولیک برای پیشگیری و درمان 

کمبود این ویتامین در خون و عوارض آن مثل کم خونی و اختالل در 
جذب مواد مغذی توسط دستگاه گوارش، تجویز می شود. ویتامین 
B9 در دیگر موارد مرتبط با کمبود اسیدفولیک نیز مصرف می شود، 
مثل کولیت زخمی، بیماری های کبدی، اعتیاد به الکل و دیالیز کلیه. 

 نقص های جنینی: اسیدفولیک برای خانم های باردار یا خانم هایی 
که قصد بارداری دارند برای  پیشگیری از سقط جنین و عوارض 
نقص لوله عصبی جنین مثل اسپینا بیفیدا )شکاف مادرزادی مهره ها( 
تجویز می شود. خانم ها باید از 1 ماه قبل از بارداری مصرف روزانه 
600 تا 800 میکروگرم اسیدفولیک از طریق رژیم غذایی یا مکمل 
را آغاز کنند و آن را تا پایان بارداری ادامه دهند. خانم هایی که در 
بارداری قبلی خود دارای سابقه نقص لوله عصبی جنین هستند باید 

روزانه 4 هزار میکروگرم اسیدفولیک مصرف کنند. 
 سرطان ها: اسیدفولیک برای پیشگیری از سرطان روده یا سرطان 

دهانه رحم هم استفاده می شود. 

 بیماری های قلبی- عروقی: یکی دیگر از نقش های این ویتامین، 
پیشگیری از بیماری های قلبی و سکته و کاهش هموسیستئین خون 
است. باال بودن میزان هموسیستئین، خطر بروز بیماری های قلبی و 
سکته را باال می برد. مصرف اسیدفولیک، میزان هموسیستئین خون را 
20 تا 30 درصد کاهش می دهد بنابراین به افراد با هموسیستئین باالتر 
از 11 میکرومول بر لیتر توصیه می شود از مکمل های اسیدفولیک و 
ویتامین B12 استفاده کنند. جالب است بدانید مصرف اسیدفولیک 

می تواند خطر سکته را 10 تا 25 درصد کاهش دهد. 
 عوارض جانبی داروها: این ویتامین در کاهش عوارض جانبی 
درمان با داروهای لومترکسول و متوترکسات نقش دارد و باعث کاهش 

حالت تهوع و استفراغ ناشی از متوترکسات می شود. 
لثه  روی  اسیدفولیک  از  موضعی  استفاده  لثه:  عفونت های   
با مصرف داروی  لثه و مشکالت مرتبط  بهبود عفونت های  به 
ضدصرع فنی توئین کمک می کند اما مصرف خوراکی این ویتامین 

تاثیر چندانی بر مشکالت لثه نمی گذارد. 
 اختالل بینایی مرتبط با سن: دژنراسیون وابسته  به  سن ماکوال، 
نوعی بیماری چشمی است که احتمال ابتال به آن با مصرف اسیدفولیک 
همراه با دیگر ویتامین ها از جمله ویتامین B6 و B12، کاهش می یابد.
 افسردگی: نتایج تحقیقات نشان داده مصرف اسیدفولیک همراه 

با داروهای ضدافسردگی به بهبود عالئم افسردگی کمک می کند.
 فشارخون باال: مصرف اسیدفولیک روزانه برای حداقل 6 هفته 

باعث کاهش فشارخون در افراد مبتال به فشارخون باال می شود. 
 سایر بیماری ها: اسیدفولیک برای بهبود و پیشگیری از مشکالت 
حافظه، بیماری آلزایمر، کاهش شنوایی مرتبط با سن، عالئم پیری، 
ضعف و پوکی استخوان ها، نشانگان پای بی قرار، اختالالت خواب، 
افسردگی، دردهای عصبی، دردهای عضالنی، عوارض بیماری ایدز، 
بیماری پوستی ویتیلیگو )پیسی( و بیماری ژنتیکی نشانگان X شکننده 

)نوعی عقب ماندگی ذهنی( هم به کار می رود.

اسیدفولیک 

 B6 ویتامین

ویتامین های گروه B از انواع 
آب  در  محلول  ویتامین های 
هستند. جالب است بدانید ابتدا 
 B تصور می شد تنها یک ویتامین
وجود دارد اما بعدها مشخص شد ساختار و خواص 
شیمیایی این ویتامین در مواد غذایی مختلف، 
متفاوت است. از آن پس بر انواع ویتامین های گروه 
 ،)B1( نام های مختلفی نهاده شد، از جمله تیامین B
 ،)B4( کولین ،)B3( نیاسین ،)B2( ریبوفالوین
اسید پانتوتنیک )B5(، پیریدوکسین )B6(، بیوتین 
 .)B12( و کوباالمین )B9(  اسیدفولیک ،)B7(
ویتامین های گروه B در متابولیسم و رشد سلولی 
بدن، عملکرد دستگاه ایمنی و عصبی، سلول های 
خونی و سالمت پوست، عضالت، قلب و عروق 
و حتی سالمت روان نقش اساسی ایفا می کنند. 
از  این میان  ویتامین های B9 ،B6 و B12 در 
به خصوص  هستند،  برخوردار  ویژه ای  ارزش 
برای خانم های باردار یا زن وشوهر هایی که قصد 
بارداری دارند. در ادامه با نقش، عملکرد و منابع 
این 3 ویتامین از گروه B بیشتر آشنا خواهید شد.
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ترفندهایی برای بهبود طعم سبزی ها 

چاشنیهاوسبزیها
بارها از خواص سبزیجات و تاثیرهای مثبت مصرف 

آنها بر بدن شنیده ایم که مهم ترین شان را باید مقدار فراوان 
ویتامین ها و مواد معدنی دانست. به عالوه، این گروه از مواد 
غذایی هضم غذا را آسان و به پیشگیری از یبوست و دیگر 
بیماری های گوارشی کمک می کنند زیرا مقدار فراوانی فیبر دارند. همچنین 
سبزیجات حاوی آب زیادی هستند که از این نظر نیز به تامین آب مورد نیاز 
بدن کمک می کنند. از طرفی، به دلیل وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی می توانند 
به خنثی سازی رادیکال های آزاد کمک کنند. رادیکال های آزاد ترکیباتی 
هستند که تحت تاثیر آلودگی هوا، مصرف چربی های اشباع، استرس و... در 
بدن ایجاد می شوند و عامل بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان ها هستند. 
متخصصان تغذیه توصیه می کنند هر فرد روزانه به 5 سهم سبزیجات )معادل 
80 تا 100 گرم( نیاز دارد و می توان به شکل خام، پوره، بخارپز و... این نیاز 
را تامین کرد. در »پوستر سالمت« این شماره به نکته هایی اشاره می کنیم که 
موجب بهبود طعم سبزی ها می شود تا آنها پای ثابت رژیم غذایی مان شوند.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

اجتناب از پخت بیش از حد سبزیجات: یکی از رایج ترین اشتباهات 

هنگام پخت سبزیجات، حرارت دادن طوالنی مدت آنهاست. در چنین 

شرایطی نه تنها سبزیجات بافت و طعم اصلی خود را از دست می دهند، 

بلکه از ارزش تغذیه ای شان نیز کاسته می شود. این مساله به خصوص 

در مورد نخود فرنگی، لوبیا سبز و گوجه فرنگی بارزتر خواهد بود. 

حفظ رنگ سبز سبزیجات: برای اینکه رنگ سبزیجات در زمان 

پخت تغییری نکند، کمی سرکه به آب بیفزایید. این کار همچنین 

باعث سفیدی سیب زمینی می شود. قرار دادن سبزیجات در ظرفی از 

آب یخ نیز پس از پخت، کلروفیل آنها را حفظ می کند و رنگشان را 

سبز نگه می دارد. افزودن کمی نمک نیز همین تاثیر را خواهد داشت. 

البته نباید هنگام پخت لوبیا سبز و اسفناج در ظرف را ببندید. اگر 

سبزیجات سبزرنگ پژمرده شده اند، آنها را 2 تا 3 دقیقه در محلولی 

از آب، سرکه و یک حبه قند خیس کنید.

طعم دار کردن آب برای طعم بهتر سبزیجات بخارپز: عالوه بر اینکه 

افزودن هر یک از طعم دهنده ها به سبزیجات می تواند باعث طعم بهتر 

و دلچسب آنها شود، یک ترفند دیگر را نیز از این پس به کار بگیرید؛ 

افزودن ریحان، آویشن، برگ بو، کاری یا زردچوبه به ظرف آبی که 

برای بخارپز کردن در نظر می گیرید. این کار باعث می شود عطر این 
چاشنی ها به سبزیجات نیز برسد. 

کاهش بوی سیر: اگر تمایلی به بوی تند سیر ندارید، حبه ها را یک 

ساعت در آب سیر خیس کنید. قراردادن حبه های سیر پوست گرفته در 

آب جوش به مدت حدود 3 دقیقه نیز باعث رنگ سفید آنها می شود. 

جلوگیری از تغییر رنگ آرتیشو: نخست بهتر است بدانید با قراردادن 

انتهای ساقه آرتیشو در آب خنک می توانید ماندگاری و تازگی آن را 

افزایش دهید اما برای جلوگیری از تغییر رنگ و سیاه شدن قسمت های 

انتهایی آن کافی است کمی روغن زیتون و آبلیمو به قابلمه آب 

اضافه کرده یا اینکه یک حبه قند و یک قاشق سوپ خوری 

سرکه را به آب جوش اضافه کنید و سپس آرتیشو را بپزید. 

کاهش روغن برای بادمجان: سرخ کردن پرطرفدارترین روش 

طبخ بادمجان است اما جذب روغن فراوان مشکل این روش 

طبخ است. برای اینکه بادمجان بیش از حد روغن جذب نکند، 

توصیه می شود آن را به شکل حلقوی برش بدهید و در آرد بغلتانید. 

همچنین پیش از طبخ بادمجان، آن را حدود 15 دقیقه در آب نمک 

خیس کنید تا مانع ایجاد آب سیاه رنگ در آن شود. این کار تا حدی 

طعم گس و تلخ بعضی بادمجان ها را نیز می گیرد.

پوست گرفتن راحت چغندر: چغندر پوست سفتی دارد که جدا کردن 

آن در حالت خام کار مشکلی است اما این ترفند ساده را به خاطر 

داشته باشید؛ چغندر را در آب جوش بگذارید تا پخته شود سپس 

در آب سرد بیندازید تا پوست آن به راحتی جدا شود. 

پخت قارچ بدون تغییر شکل: حتما برای شما هم پیش آمده که گاهی 

بعضی قارچ ها پس از حرارت دادن کوچک می شوند و بسیار آب 

می اندازند. برای جلوگیری از این حالت و کوتاه شدن زمان پخت، 

کافی است قارچ ها را چند ثانیه در فر بگذارید. همچنین افزودن 

چند قطره آبلیمو در زمان پخت نیز مانع سیاه شدن قارچ ها می شود. 

رفع بوی نامطبوع کلم: بوی نامطبوع کلم بروکلی یکی از مهم ترین 

دالیل عدم تمایل مصرف و طبخ آن است اما اگر کمی شکر و 

آبلیمو به قابلمه اضافه کنید، این بو رفع می شود. پختن گل کلم نیز 

اصال خوشایند نیست که بهترین روش برای جلوگیری از انتشار بو 

در زمان پخت، گذاشتن دستمال آشپزخانه روی در قابلمه است. به 

خاطر داشته باشید افزودن کمی سرکه، یک قاشق چای خوری آرد 

به ازای هر لیتر آب یا مقداری آبلیمو در زمان پخت باعث حفظ 
سفیدی رنگ گل کلم می شود. 

طالیی شدن یکنواخت پیاز: پیش از اینکه سراغ سرخ کردن پیاز 

بروید، ابتدا پیاز کامل را چند دقیقه در فریزر بگذارید تا از اشک ریزش 

درامان بمانید. سپس پیازهای خردشده را در آرد بغلتانید تا بدون اینکه 
بسوزند، یکنواخت طالیی شوند. 

پخت سریع سیب زمینی: اگر فرصت کافی برای پخت سیب زمینی 

ندارید، نگران نباشید؛ یک سمت سیب زمینی را پوست بگیرید و چند 

عدد سوزن بزرگ و تمیز درون آن فروکنید. حرارت به سرعت درون 

سیب زمینی می رسد و زمان پخت به چند دقیقه می رسد. در مورد 

سیب زمینی سرخ شده نیز تا پیش از پخت کامل به آن نمک اضافه نکنید.

آرتیشو
جعفری، برگ بو، گشنیز، کاری و پاپریکا

گشنیز و در صورت تمایل ادویه کاری را باید پیش از طبخ به آرتیشو اضافه کنید اما دیگر 
طعم دهنده ها را می توان در زمان پخت یا پس از آن استفاده کرد. 

مارچوبه
شوید، مرزنجوش، جوز، رزماری، ترخون و تره 

این ادویه ها و سبزیجات معطر را به کره اضافه کنید و از طعم دلپذیر آنها همراه مارچوبه لذت ببرید. 

چغندر
فلفل، گشنیز، آویشن، شوید، تره، زنجبیل، میخک و مریم گلی

همه این چاشنی ها طعم بهتری به چغندر می دهند که برای استفاده در انواع سوپ، ساالد و 
سس عالی خواهد بود. 

کلمبروکلی
مریم گلی، تره، مرزنجوش، آویشن، رزماری، سیر و جوز

کلم  بروکلی جزو سبزیجاتی است که به رغم خواص فراوان، چندان طرفدار ندارد. انتخاب طعم دهنده های 
مناسب حتما این نظر را تغییر می دهد. از طرفی، کلم بروکلی برای هر نوع رژیم غذایی عالی 
است. البته نوع بخارپز آن برای افرادی که قصد کاهش وزن دارند، توصیه می شود. همچنین سوپ 

آن همراه با پنیر انتخاب خوبی برای کنترل قند خون خواهد بود زیرا  کربوهیدرات کمی دارد.

پیازچه
خردل، جعفری، شوید، برگ بو، آویشن، پاپریکا و نمک کرفس )ترکیب نمک با برگ های 

خشک کرفس(
پیازچه طعمی شبیه پیاز دارد و اغلب می تواند جایگزین آن شود. کمی کره همراه با سیر و 

زنجبیل ساده ترین چاشنی ای است که می توانید همراه پیازچه استفاده کنید.

کلمبرگ
برگ بو، فلفل، لیمو، سیر، کاری، مرزنجوش، جوز، تره و جعفری

کلم به تنهایی طعم دلچسبی ندارد اما اگر به خوبی طعم دار شود و در ترکیب غذاها به کار برود، 
بسیار لذیذ خواهد بود. به طور مثال، سوپ کلم یکی از این غذاهاست که بدون افزودن چنین 
چاشنی هایی خوشمزه نیست. البته افزودن کمی کره و فلفل به برگ های کلم انتخاب ساده و 

مطلوبی برای مصرف این سبزی است.

هویج
جعفری، ریحان، تره، مریم گلی و آویشن

اگر دوست دارید مزه ای خاص و منحصربه فرد را امتحان کنید، هویج را با پودر نارگیل، کاری، 
دارچین، جوز و زنجبیل طعم دار کنید. 

کدومسما
سیر، ریحان، جعفری و مرزنجوش

کدو مسما جزو سبزیجاتی است که نیاز به ادویه های زیادی ندارد و می تواند کنار انواع خوراکی ها 
و غذاها استفاده شود. 

خیار
رزماری، شوید، خردل، فلفل، ریحان و تره

خیار یکی از صیفی جات سبک و خنک است که ترکیب خوبی با برگ های معطر و ادویه های 
نشاط آور پیدا می کند. مصرف خیار همراه با پنیر یا ساالد فصل جزو دلچسب ترین نمونه های 

مصرف خیار است. 

بادمجان
سیر، جعفری، نعناع، مریم گلی، کاری، ریحان، رزماری و مرزنجوش

بادمجان انتخاب خوبی برای غذاهای بدون گوشت است و همراه با پنیر پارمسان الزانیای 
خوش طعمی تشکیل می دهد.

گلکلم
ریحان، شوید، زنجبیل، کاری، جوز، مرزنجوش، پیاز، گشنیز و نعناع

گل کلم را می توان با بیشتر خوراکی ها ترکیب کرد زیرا طعم آنها را به خوبی حفظ می کند. 
یکی از بهترین روش ها برای طعم دار کردن گل کلم، مخلوط کردن آن با کمی روغن زیتون، 
آویشن، ترخون و جعفری است.گل کلم یکی از بهترین انتخاب های غذایی برای افرادی است 

که تمایلی به سبزیجات ندارند. 

لوبیاسبز
سیر، ریحان، شوید، جوز و فلفل

لوبیا سبز، سبزی مغذی ای است که خیلی سریع پخته می شود و نیاز به ادویه های زیادی برای 
طعم دار شدن ندارد. البته افزودن کمی از چاشنی های ذکرشده کافی خواهد بود. 

سیبزمینی
سیر، جوز، پاپریکا، فلفل، رزماری و آویشن

سیب زمینی پای ثابت بیشتر غذاهاست و معموال نمک مهم ترین چاشنی آن محسوب می شود اما 
افزودن هر یک از طعم دهنده های ذکرشده نیز طعم بی نظیری به آن می دهد. از طرفی ترکیب آن 
با کره و پنیر پیتزا نیز بسیار دلچسب است، البته به شرط اینکه قصد کاهش وزن نداشته باشید.

قارچ
زنجبیل، فلفل، زیره، جعفری و آویشن

قارچ را می توان به تنهایی به عنوان ماده غذایی اصلی یا کنار دیگر خوراکی ها طبخ کرد. قارچ 
طعم بدی ندارد اما همراه با چاشنی های مناسب بسیار دلچسب تر خواهد بود. 

پیاز
پاپریکا، نمک کرفس، فلفل، گشنیز، ریحان، سیر، مرزنجوش و مریم گلی

پیاز یکی از اجزای اصلی غذاهاست که البته در صورت افزودن کاری و ادویه های تند به غذا 
نباید در استفاده از آن زیاده روی کرد. 

کاهو
ریحان، تره، آویشن، ترخون، شوید و جعفری

کاهو خوراکی پایه انواع رژیم های غذایی است که ساالد آن کنار هر غذایی دلچسب است. 

نخودفرنگی
ترخون، نعناع، جعفری، جوز، مریم گلی، مرزنجوش و ریحان

نخودفرنگی، یکی از مواد اولیه عالی برای غذاهاست که در صورت طبخ همراه ادویه ها و سبزیجات 
برگ دار معطر ، پیش غذای خوبی نیز محسوب می شود. نیازی به افزودن ادویه های فراوان برای 

لذت بردن از طعم آن نخواهد بود و اضافه کردن تدریجی چاشنی های مناسب کافی است.

گوجهفرنگی
ریحان، ترخون، سیر، تره، شوید، نعناع، مرزنجوش، پاپریکا، رازیانه، جعفری و آویشن

اهمیت گوجه فرنگی در دستورهای غذایی شبیه سیب زمینی و پیاز است. بسیار خوشمزه و 
غنی از ترکیبات مفید است و ترکیب آن با چاشنی های مناسب باعث بهبود طعم آن می شود.

کلمبروکسل
رزماری، جعفری، زیره، جوز و مرزنجوش

این نوع کلم طعم خاصی دارد اما افزودن چاشنی های یادشده قطعا مانع مصرف محدود آن می شود.

برگچغندر
جوز، ریحان، گشنیز، مریم گلی، مرزنجوش، برگ بو، سیر و رزماری

برگ چغندر همراه با گوشت یا مرغ، سیر، لیمو، زیتون و کره غذای کاملی خواهد بود. البته اسفناج 
نیز از نظر ساختار و خواص شبیه برگ 
چغندر است و به همین ترتیب می توان 

آن را طعم دار و استفاده کرد.

بهترینچاشنیها
ترکیب سبزیجات با ادویه ها و چاشنی ها یکی از ریزه کاری های جالب دنیای تغذیه است که به 
دلیل ایجاد طعم بهتر، تمایل به مصرفشان را افزایش می دهد. با این حال، بسیاری از افراد نمی دانند  
هر نوع از سبزیجات را باید با چه نوع ادویه ای طعم دار کنند و گاهی حتی این عدم تناسب از 

کیفیت آن می کاهد بنابراین یادتان باشد هر سبزی با ادویه و چاشنی خاص طعم دار می شود. 

ترفندهایپخت

همه ما می دانیم سبزیجات برای بدن مفید هستند و باید در وعده های غذایی روزانه گنجانده 

شوند. با این حال کودکان چندان تمایلی به خوردن سبزیجات ندارند. البته اولین شرط در 

ترغیب آنها به این گروه غذایی، تهیه روزانه سبزیجات مختلف و سروشان بدون اعمال 

زور و اجبار است. یادتان باشد 5 ترفند در این زمینه موثر خواهد بود:

و سلیقه به کار ببرید.1. سبزیجات را همراه غذای موردعالقه کودک سرو کنید و حتما در چیدمان آن ذوق 

2. همه اعضای خانواده با هم غذا بخورید. ذائقه بچه ها یک رفتار تقلیدی و آموزشی 

است؛ زمانی که آنها ببینند بزرگ ترها با رغبت ساالد و سبزیجات پخته می خورند، به تدریج 

عالقه مند می شوند. بسیاری از اوقات بچه ها نمی دانند سبزیجات حتی چه طعمی دارند.

3. یک بشقاب مملو از کلم قطعا برای کودک اشتهابرانگیز نیست؛ خالقیت به خرج 

دهید و یکی -دو برش از سبزیجات متنوع مانند هویج، فلفل دلمه ای، کاهو، کلم و... 

را برای او آماده کنید. استفاده از رنگ های متنوع و متضاد بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

4. یک ظرف از سبزیجات آماده را در یخچال بگذارید. بچه ها دوست دارند بین 

وعده های غذایی، تنقالت بخورند و اگر خوراکی های سالم در دسترس باشد حتما به 

تدریج عالقه مند می شوند. چه چیز بهتر از یک بشقاب هویج به جای یک بسته شکالت! 
این راهکار را برای چاشت مدرسه شان نیز در نظر بگیرید. 

5. بچه ها را در آشپزی شرکت دهید. وقتی آنها کنار شما به خرد کردن و طبخ سبزیجات 
کمک کنند، دوست دارند از دست پخت خودشان بخورند. 
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زيبايی       وتغذيه
دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و مدیر 

دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت

کوتاهی قد را در کودکان 
به 6 درصد رسانده ايم

در سال های اخیر، برخی افراد ادعا کرده اند 
میانگین قد ایرانیان با کاهش مواجه بوده 
است. این در حالی است که چنین ادعاهایی 
اصال صحت ندارد و خوشبختانه میانگین 
قد ایرانیان طی دهه های گذشته افزایش 

یافته است. 
بر اساس مطالعاتی که وزارت بهداشت در 
چند سال اخیر در زمینه کوتاهی یا بلندی 
قد شهروندان ایرانی انجام داد، مسووالن 
این وزارتخانه متوجه شدند میانگین قد 
ایرانیان نه تنها در سال های اخیر کاهش 
نیافته، بلکه رشد قدی مردم ایران حتی 
افراد ساکن در مناطق محروم حدود 2 تا 

4 سانتی متر افزایش یافته است. 
در برنامه های کشوری، اقدامات مختلفی 
برای پیشگیری از کوتاهی قد انجام گرفته 
که می توان از مهم ترین این اقدامات به 
بهبود وضعیت تغذیه کودکان، مراقبت های 
ویژه در دوران بارداری، ترویج و تشویق 
تغذیه با شیر مادر، توزیع شیر مدرسه و 
شناسایی و تحت درمان قرار دادن کودکان 

کوتاه قد اشاره کرد. 
خوشبختانه، براساس بررسی هایی که ما 
در یک بازه زمانی حدودا 10 تا 12 ساله 
روی وضعیت سوء تغذیه در کودکان کمتر 
از 5 سال انجام دادیم، متوجه شدیم میزان 
سوء تغذیه و کوتاه ماندن قد در کودکان 
در این سن بین 50 تا 70 درصد کمتر 

شده است. 
سال  حوالی  ما  اگر  ساده تر،  عبارت  به 
1374 با نزدیک 20 درصد کوتاهی قد 
در کودکان ایرانی مواجه بودیم، توانستیم 
با برنامه های کشوری، این رقم را در حال 
حاضر به کمتر از 6 درصد برسانیم. ما 
برنامه های  تداوم  با  امیدواریم  همچنان 
را هم  درصد   6 همین  بتوانیم  ذکرشده 

کم کم از بین ببریم. 

گذشت آن روزگاری که مراقبت از پوست مختص 
خانم ها تلقی می شد و هر مردی چنین دغدغه هایی 

داشت، مورد نکوهش قرار می گرفت. امروزه همه از 
این موضوع آگاه شده اند که پوست نیاز به مراقبت 
دارد و این کار، زن و مرد نمی شناسد بنابراین آقایان 

عزیز همان طور که مراقب قلب و سایر اعضای 
بدنتان هستید مراقب این عضو وسیع نیز باشید 
و نگذارید اهمال کاری یا ترس از حرف مردم 

پوستتان را خدشه دار کند... صفحه 29

مراقبت از پوست مرد و زن ندارد

آقايـان؛ 
پوستتان را 

دريابیـد

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

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،   
مبلغ 220 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 

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

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و   
کدپستی ده رقمی به تلفن 76 79 10 26 اعالم نمایید. اصل فیش 

بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان سال 97 است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  

امور مشترکین:   85 14 15 26
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پوست، بزرگ ترین اندام 
بدن بیشترین مواجهه را با 

عوامل خطر سرطان دارد

سرطان شناسی 
پـوسـت

اندام  های مختلف بدن ما شامل سلول هایی 
هستند که وجود آنها و تعاملی که با یکدیگر 

دارند باعث عملکرد مثبت آناتومیکی و 
فیزیولوژیکی در بدن می شود. برای اینکه 

سلول ها بتوانند بقای خود را در بدن حفظ کنند 
دائم باید تکثیر یا ترمیم شوند اما این چرخه گاهی 

به دالیلی دچار اختالل می شود...  صفحه29

هشدارهای بهداشتی و آرایشی 
مخصوص خانم های باردار

زیبایی های ممنوعه 
در بارداری

بدن مادر و جنین در هر مرحله از بارداری، 
نیازهای جسمی و فیزیولوژی خاص خود را 

دارد و این موضوع نیازمند آگاهی از مراقبت ها 
و خطرات تهدیدکننده سالمت مادر و جنین 

است... صفحه22

به مناسبت روز جهانی 
ورزش زنان 

جامعه سـالم
زنـان سـالم 

می خواهـد
ورزش و زنان؛ قرار گرفتن این دو کلمه کنار 

یکدیگر، هم چالش برانگیز است و هم جذاب. 
چالش برانگیز به دلیل اینکه خیلی ها اعتقادی 
به ورزش زنان ندارند، این جمعیت خیلی ها 

کم نیست. از مردان خانواده، پدران، همسران و 
برادران گرفته تا خود زنان، مادران و خواهران 

ورزش را مناسب دختر ندیده اند... صفحه4

سر  طان  را  از رو  بر  دم
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

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

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

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

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

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

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

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

است...صفحه 30

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

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

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

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

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

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

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

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

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

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

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

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

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

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

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

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

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

آشنایی با رایج ترین 
میان وعده های 17 کشور جهان

دنیــای 
میان وعده ها
صفحه24

گفت وگو با علي خسروي
داور فوتبال كه با سرطان درگیر بود
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ورزش و بیماري دو واژه اي هستند که قرار گرفتنشان کنار هم خوشایند به نظر نمي رسد. تنها بیماري هایي که 
براي ورزشکاران مي شود تصور کرد، آسیب هاي ورزشي است، اینکه یکي رباط یا تاندون پاره کند یا اینکه 

دستش در برود یا بشکند. اما کم نبوده اند ورزشکاراني که دچار بیماري سرطان شده اند. نام هاي بزرگي هم در 
ورزش ایران بوده اند که سرطان آنها را از ادامه زندگي محروم کرده است... صفحه 6



سفره سالم شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت26

آشنایی با رایج ترین عادت های نادرست تغذیه ای به مناسبت هفته ملی سالمت مردان 

5 خطــای مـردانـه

خطای اول:
خوردن بدون فکر 

برنامه جزو  متاسفانه خوردن بدون فکر و 
مردان  میان  تغذیه ای  خطاهای  رایج ترین 

است. 
از  درصد   45 حدود  می دهد  نشان  آمارها 
کار، محیط های خانوادگی  آقایان در محیط 
آنها  به  که  را  هرچه  دوستانه،  جمع های  یا 
تعارف کنند، می خورند؛ یعنی تقریبا نیمی از 
مردان دست رد به سینه هیچ تعارف خوراکی 
نمی زنند و هنگام پذیرش تعارف های غذایی 
اصال به کالری یا سالمت آن ماده غذایی فکر 
نمی کنند، درنتیجه، احتمال ابتال به افزایش وزن، 
ریزه خواری و کاهش دریافت مواد مغذی در 

آنها افزایش پیدا می کند. 

چاره چیست؟ 
برابر  در  گفتن  »نه«  قدرت  کنید  سعی 
پرورش  خودتان  در  را  غذایی  تعارف های 
برابر  در  به سادگی  نمی توانید  اگر  یا  دهید 
تعارف های غذایی »نه« بگویید، یک تکه بسیار 
کوچک از ماده غذایی ای که به شما تعارف 
بگویید  مقابل  طرف  به  و  را  بردارید  شده 
همین چند لحظه پیش ناهار، شام، صبحانه 
نمی توانید  دیگر  و  خورده اید  میان وعده  یا 

مقدار اضافه تری بخورید. 
اگر خیلی با طرف مقابل تان تعارف دارید، 
می توانید مشکالت گوارشی را برای رد کردن 

تعارف او بهانه کنید. 

خطای دوم:
غذا خوردن در نیمه شب 

یکی دیگر از عادت های تغذیه ای نادرست 
برای  نیمه های شب  در  بیدار شدن  مردانه، 
ناخنک زدن به غذاهای داخل یخچال است. 
این عادت از آنجا نشأت می گیرد که برخی 
یا  روز  بین  ریزه خواری های  به دلیل  آقایان 
از کار، وعده شام را جدی  ناشی  خستگی 
دلیل  به   نیمه های شب  درنتیجه  نمی گیرند، 
گرسنگی یا ولع غذا خوردن از خواب بیدار 
می شوند. این عادت غلط می تواند به سادگی 
قرار  و  شکمی  چاقی  وزن،  افزایش  باعث 
گرفتن در معرض بیماری های قلبی شود زیرا 
نیمه شب غذا  از  بعد  معموال وقتی که شما 
و  می روید  خواب  به  بالفاصله  می خورید، 
فرصت کافی برای هضم و جذب غذا  وجود 
ندارد. ضمن اینکه معموال کسی پس از غذا 
نمی زند و همین  نیمه شب مسواک  خوردن 
مساله احتمال بو گرفتن دهان و پوسیدگی 

دندان ها را در آقایان چندبرابر می کند. 

چاره چیست؟ 
چرت  منزل،  به  رسیدن  از  بعد  کنید  سعی 
کوتاه 15 دقیقه ای بزنید تا برای خوردن شام 
کامال سرحال باشید و غذایتان را به موقع یا 
به اندازه کافی مصرف کنید. برای پیشگیری 
از ولع خوردن در نیمه شب می توانید خوردن 
به  را  خرما  و  شیر  لیوان  یک  یا  سیب  یک 
حدود یک ساعت قبل از خواب موکول کنید. 

خطای سوم:
حذف صبحانه 

یکی دیگر از خطاهای تغذیه ای رایج میان آقایان، 
حذف وعده صبحانه است. بیشترین بهانه ای که 
مردان برای حذف این وعده غذایی مهم می گیرند، 
دیر رسیدن به محل کار، رساندن بچه ها به مدرسه 
یا نداشتن وقت کافی برای آماده شدن صبحگاهی 
است. این درحالی است که حذف صبحانه باعث 
کاهش متابولیسم، کمک به افزایش وزن، کاهش سطح 
انرژی، کاهش سطح هوشیاری و کاهش عملکرد 
مغزی می شود. از این رو، مردان در مواجهه با چنین 
مشکالتی به مصرف اسنک های چرب و شیرین مانند 
انواع شیرینی ها، کیک ها، کلوچه ها یا نوشیدنی های 
شیرین مانند قهوه فوری رومی آورند. همین مساله 
می تواند به مرور زمان، عالوه بر افزایش وزن، احتمال 
ابتال به دیابت نوع 2، بیماری های قلبی و افزایش 
چربی یا فشارخون را در آنها به دنبال داشته باشد. 

چاره چیست؟ 
حتی اگر گمان می کنید صبح ها وقت کافی برای 
صبحانه خوردن ندارید، سعی کنید  از شب قبل 
یکی-  دو لقمه کوچک نان و پنیر، نان و عسل یا 
نان و مربا آماده کنید و صبح روز بعد این لقمه های 
آماده را به عنوان صبحانه و به جای اسنک ها بخورید. 
اگر وقت این کار را هم نداشتید، به شما پیشنهاد 
می کنیم خوردن یک سیب یا یک مشت بسته 
کشمش همراه با مقداری از مغزهای خام را 
 جایگزین اسنک ها کنید. یک لیوان شیر و دو خرما 
هم می تواند به عنوان صبحانه گزینه خوبی باشد.

 خطای چهارم:
غذا خوردن سریع 

از جمله خطاهای رایج تغذیه ای که براساس 
چاقی  با  مستقیمی  بسیار  رابطه  تحقیقات، 
سریع  خوردن  غذا  دارد،  مردان  در  شکمی 
است. غذا خوردن سریع یعنی اینکه شما یک 
وعده غذایی را در کمتر از 10 دقیقه تمام کنید. 
غذا خوردن مناسب باید حداقل 20 دقیقه یا 
بیشتر طول بکشد و عمل جویدن و بلعیدن 
به آرامی انجام بگیرد تا پیام سیری در زمان 
مناسب به مغز برسد. از طرف دیگر، زمانی 
که شما بیش از اندازه سریع غذا می خورید، 
دچار  غذا  هضم  برای  گوارشی تان  سیستم 
سر  پری  مانند  عوارضی  و  می شود  مشکل 
دل، ریفالکس یا دل درد سراغتان می آید. مردان 
تنها  یا پشت فرمان و  معموال در محل کار 
به بهانه کمبود وقت، سریع غذا می خورند و 
سالمتشان را شدیدا با چالش مواجه می کنند. 

چاره چیست؟ 
باور کنید هرچقدر هم کار داشته باشید، هیچ چیز 
مهم تر از سالمتتان نیست بنابراین حداقل 15 تا 
20 دقیقه بدون اینکه با کسی صحبت کنید، به 
خوردن وعده های غذایی اصلی مشغول شوید. 
اگر این وقت را در طول روز در اختیار ندارید، 
بهتر است حجم وعده های غذایی را کم و تعداد 
وعده ها را بیشتر کنید تا در هر وعده 5 تا 10 
دقیقه ای بتوانید به آرامی غذای خود را بجوید و 
دچار اضافه وزن و مشکالت گوارشی نشوید. 

خطای پنجم:
خوردن غذاهای رستورانی 

تمایل  خانم ها،  برخالف  آقایان  از  بسیاری 
در  خانگی  غذای  داشتن  همراه  به  چندانی 
می دهند  ترجیح  و  ندارند  خود  کار  محیط 
همراه با همکاران شان هر روز از یک رستوران 

غذا سفارش دهند. 
غذاهای رستورانی نسبت به غذاهای خانگی 
بر  که عالوه  دارند  باالتری  نمک  و  چربی 
ابتال  احتمال  وزن،  افزایش  احتمال  ایجاد 
به فشار و چربی  خون را هم باال می برند، 
درنتیجه احتمال بروز بیماری های قلبی در 

آقایان بیشتر می شود. 

چاره چیست؟ 
کار،  محل  در  ناهار  برای  حتما  کنید  سعی 

غذای خانگی همراهتان داشته باشید. 
همراه  کردید  هوس  گاهی  هم  اگر 

سفارش  بیرون  غذای  همکاران تان 
دهید، تا حد امکان کم چرب ترین انواع 
غذاها که غذاهای گریل شده هستند 
را انتخاب کنید و حتما همراه با غذای 
اصلی، یک ظرف ساالد، سبزیجات 

یا ماست هم سفارش دهید. 
گازدار  نوشابه های  دادن  سفارش 

به هیچ عنوان توصیه نمی شود. 
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بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای آقایان 

از مصرف ویتامین D تا پرهیز از گوشت قرمز

1. مصرف ویتامین D: براساس نتایج تحقیقات انجام گرفته در سال 2012 میالدی، رابطه بسیار معناداری بین اختالل 
نعوظ و کمبود ویتامین D در بدن مردان وجود دارد. محققان معتقدند کمبود ویتامین D با کاهش انرژی، ضعف عضالنی 
و اختالل نعوظ در مردان همراه است و این مساله می تواند شدیدا تاثیری منفی بر زندگی زناشویی آنها بگذارد. از این رو، 
 50 D در برابر ماهیانه یک عدد مکمل ویتامین ،D آقایان باید عالوه بر مصرف محصوالت غذایی غنی شده با ویتامین
هزار واحدی مقاومت نکنند و این تصور را نداشته باشند که مصرف این ویتامین فقط باید به دوران بیماری محدود شود. 

2. خوردن گردو: گردو حاوی مقادیر بسیار فراوانی اسیدهای چرب امگا3 است که به بهبود عملکرد مغزی آقایان، 
مخصوصا آقایانی که کارهای فکری و پراسترس در طول روز دارند، کمک می کند. تحقیقات سال 2014 میالدی ثابت 
کرده مصرف منظم گردو از طریق کاهش التهاب و استرس در بدن آقایان باعث کم شدن احتمال ابتال به افسردگی در آنها 
می شود. برای بهره بردن از خواص این مغز پرخاصیت سعی کنید روزانه حداقل 2 گردو را در رژیم روزانه تان داشته باشید. 

3. استفاده از شکالت تلخ: متاسفانه یکی از باورهای نادرست غذایی میان آقایان، این است که شکالت یک خوراکی 
زنانه است. این درحالی است که مصرف شکالت یا شیرشکالت در مردان، مخصوصا مردان ورزشکار، می تواند به حفظ 
عضالت و پیشگیری از تحلیل عضالنی در آنها کمک کند. استفاده روزانه از شکالت تلخ )باالی 70 درصد( می تواند 
از طریق تنظیم فشارخون و کاهش التهاب در بدن، احتمال ابتال به بیماری های قلبی- عروقی را در مردان کاهش دهد. 
نتایج تحقیقات جدید ثابت کرده خوردن شیرشکالت بعد از فعالیت های ورزشی سنگین در آقایان شدیدا به تنظیم آب و 

الکترولیت های بدن آنها کمک می کند و سدیم ازدست رفته بدنشان را در اثر تعریق جبران خواهد  کرد. 

4. جدی گرفتن میوه ها و سبزی ها: معموال بسیاری از آقایان به دلیل کوتاه بودن مدت حضور خود در منزل، 
از مصرف میوه ها و سبزی های کافی غافل می مانند و همین مساله باعث تضعیف خلق وخو، خستگی و قرار گرفتن 

در معرض بیماری های قلبی در آنها می شود. 
انجمن قلب آمریکا به همه آقایان توصیه می کند اگر تمایل به زندگی همراه با سالمت دارند، روزانه حداقل 2 
لیوان میوه و 2/5 تا 3 لیوان سبزی یا صیفی مصرف کنند. آقایان می توانند انواع میوه ها، سبزی ها و صیفی ها را در 

ظرف های مناسب با خود به محل کار ببرند تا دچار کمبود مصرف این گروه مهم غذایی نشوند. 

از جمله خطاهای رایج 
تغذیه ای که بر اساس 
تحقیقات، رابطه مستقیمی 
با چاقی شکمی در مردان 
دارد، غذا خوردن سریع 
است. غذا خوردن سریع 
یعنی اینکه شما یک وعده 
غذایی را در کمتر از 10 
دقیقه تمام کنید. غذا 
خوردن مناسب باید حداقل 
20 دقیقه یا بیشتر طول 
بکشد و عمل جویدن و 
بلعیدن به  آرامی انجام 
بگیرد تا پیام سیری در 
زمان مناسب به مغز برسد

به طور کلی همه ما انسان ها نیازهای تغذیه ای مشترکی مانند نیاز به نوشیدن روزانه آب، مصرف روزانه سبزیجات، 
 ترجمه: 

ندا احمدلو 
مصرف روزانه مغزها و دانه های خام یا خوردن روزانه لبنیات داریم اما بهتر است بدانید نیازهای تغذیه ای خاص 
در بدن زنان و مردان متفاوت است. از این رو، سازمان بهداشت جهانی همواره چند توصیه تغذیه ای مهم در قالب 

بایدها و نبایدهای غذایی برای آقایان دارد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم. 
 

منظور توجه هرچه  به  از سال 1385 و 
بیشتر جامعه به سالمت مردان، دفتر سالمت 
خانواده وزارت بهداشت تصمیم گرفت 
اولین پنجشنبه اسفندماه هر سال را به عنوان 
روز »سالمت مردان« نامگذاری کند. بر این اساس و برای 
ایجاد بستری مناسب به منظور انجام فعالیت های مرتبط با 
سالمت مردان در کشور، هفته اول اسفندماه هم به نام هفته 
ملی سالمت مردان )سما( نامگذاری شد. یکی از مواردی 
که معموال آقایان نسبت به آن بی توجه هستند، رعایت  رژیم 
غذایی سالم و مناسب است. بیشتر آقایان به دلیل کمبود وقت 
یا استرس های کاری اقدام به حذف وعده های غذایی یا 
بدخوری هایی می کنند که می تواند در طوالنی مدت باعث 
ایجاد چاقی، مشکالت گوارشی و اختالل عملکرد مغز در 
آنها شود. از این رو، در صفحه »سفره سالم« این هفته به بررسی 
5 خطای رایج تغذیه ای آقایان و چاره برای آنها می پردازیم. 

 ترجمه: 
راضیه فیضی

1. متاسفانه بسیاری از آقایان عادت 
به مراجعه منظم به پزشک ندارند. 
این درحالی است که تمام مردان 
سالگی،   40 از  بعد  تقریبا  باید 
حداقل  منظم  بررسی های  برای 
سالی یکی-  دو مرتبه به پزشک 

مراجعه کنند. 

2. معموال آقایان به دلیل مشغله 
در  را  کافی  آب  نوشیدن  کاری، 
طول روز فراموش می کنند و همین 
مساله می تواند با کاهش آب بدن و 
مشکالت ناشی از آن مانند کاهش 
تمرکز یا عصبانی شدن سریع کنار 
ایجاد حس خستگی همراه باشد. 
آقایان باید حواسشان باشد روزانه 
حداقل 6 تا 8 لیوان آب و مایعات 

مصرف کنند. 

3. وابستگی به خودروی شخصی، 
یکی از مشکالت سالمت بسیاری 

از مردان است. 
این وابستگی باعث می شود برخی 
از مردان ترجیح بدهند کوتاه ترین 
مسیر را هم با خودروی شخصی 
طی کنند، درنتیجه فعالیت بدنی کم 
باعث افزایش وزن و قرار گرفتن در 
معرض بیماری های قلبی یا حتی 

دیابت نوع 2 در آنها می شود. 

4. بسیاری از مشکالت تغذیه ای 
مانند کم خوری ها یا پرخوری های 
احساسی به دلیل کمبود خواب در 

مردان ایجاد می شود. 
برنامه  کنید  سعی  است  بهتر 
خواب شبانه خود را به 
که  بچینید  گونه ای 
حداقل 6 تا 7 ساعت 
خواب مداوم داشته 

باشید.

4 توصیه مهم 
به آقایان 

نگاه متخصص داخلی

 دکتر ایرج 
خسرونیا

رئیس انجمن 
متخصصان داخلی ایران

نبایدهابایدها

1. شکالت سفید: درست برعکس شکالت تلخ یا قهوه ای که مصرف آن برای 
سالمت مردان بسیار مفید است، استفاده از شکالت سفید چندان برای آقایان 
مناسب نیست. شکالت سفید معموال حجم باالتری از شکر افزوده و چربی 
گیاهی را در خود جاداده و مصرف بیش از اندازه یا مداوم آن می تواند عالوه 

بر اضافه وزن، احتمال ابتال به بیماری های قلبی را هم در مردان افزایش دهد. 

2. اسنک های شیرین و شور: متاسفانه یکی از عادت های نهادینه در بسیاری 
از مردان، روآوردن به انواع اسنک های شور و شیرین در میان وعده های غذایی یا 
حتی به عنوان وعده های غذایی اصلی است. این اسنک های شور و شیرین که انواع 
دانه های شور، کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها، چیپس ها و غالت حجیم شده ذرت 
را دربرمی گیرند، می توانند از طریق ایجاد سیری کاذب امکان غذا خوردن سالم 
را از آقایان بگیرند و بیش از پیش آنها را در معرض اضافه وزن، چاقی، دیابت 
نوع 2، بیماری های قلبی و بیماری های گوارشی قرار دهند. از این رو، به شدت به 
همه آقایان توصیه می شود داشبورد ماشین و کشوی میز کارشان را همیشه خالی 
از اسنک های شور و شیرین نگه دارند تا وسوسه خوردن آنها به سرشان نزند. 

3. گوشت قرمز پرچرب: متاسفانه بسیاری از مردان تمایل شدیدی به 
انواع پرچرب آنها دارند. این در  انواع گوشت قرمز، مخصوصا  مصرف 
حالی است که بدن مردان به خودی خود بیشتر از بدن زنان مستعد باال رفتن 
فشار، چربی و غلظت خون است بنابراین مصرف گوشت قرمز در مردان 
می تواند شدیدا آنها را در معرض بیماری های قلبی- عروقی یا سکته های 
قلبی و مغزی قراردهد. استفاده از گوشت قرمز در آقایان نباید بیشتر از 2 
وعده در هفته باشد و مصرف فراورده های گوشتی برای آنها باید به 2 تا 

3 ماه یکبار محدود شود.  



1. ماده اصلی تشکیل دهنده این غذا، ماهی سالمون است. انواع ماهی از 
منظر طب سنتی، مزاج سرد و تری دارند. به همین دلیل هم خیلی از افراد 
با خوردن ماهی، سردی شان می کند و عالئمی مانند ضعف یا آبریزش 
دهان هنگام خواب سراغشان می آید. بهتر است برای متعادل کردن طبع 
ماهی و گرفتن سردی آن هرگز طعم دار کردن گوشت ماهی با ادویه های 
گرمی مانند فلفل، زنجبیل، آویشن یا نمک را فراموش نکنید. حذف چنین 

ادویه هایی می تواند سردی بیش از حد غذا را در پی داشته باشد. 
2. خوشبختانه، ماهی از منظر طب سنتی جزو گوشت های زودهضم است. 
از این رو، مصرف آن برای وعده شام یا در افراد سالمند، کودکان و خانم های 
باردار که احتماال گوارش ضعیف تری دارند، بسیار مناسب خواهد بود. 

3. افرادی که مزاج گرمی دارند، می توانند بیشتر از ماهی در برنامه غذایی 
خودشان کمک بگیرند زیرا ماهی مصلح خلط های گرم در بدن آنهاست. 
این در حالی است که مصرف ماهی به صورت ساده و طعم دارنشده برای 
افراد سرد مزاج که رطوبت بدنشان هم باالست، چندان توصیه نمی شود. 
این افراد باید ماهی را با ادویه های بسیار گرم مصرف کنند تا سردی طبع 

آن را معتدل کنند. 

4. از منظر طب سنتی و برای حفظ خواص ماهی، بهتر است آن را 
به صورت تنوری طبخ کنید. سرخ کردن ماهی باعث تشدید تشنگی بعد 

از مصرف آن و دفع شدن دیرتر آن از معده خواهد شد. 
5. یکی از توصیه های طب سنتی برای دوستداران غذاهای حاوی ماهی، 
این است که بالفاصله پس از خوردن ماهی آب ننوشند زیرا این کار باعث 
بروز بیماری های مختلفی مانند بیماری های گوارشی می شود. بهتر است 
بدانید مصرف همزمان ماهی با شیر یا تخم مرغ هم برای سیستم گوارشی 

و کبد شما بسیار مضر است. 
6. خوشبختانه در این غذا و برای تکمیل طعم ماهی تنوری از چغندر 
استفاده شده است. چغندر از منظر طب سنتی، مزاج گرم و خشک درجه 1 
دارد؛ یعنی می تواند بهترین همراه برای متعادل سازی طبیعت ماهی باشد. با 
این حال، افرادی که می خواهند خود چغندر را به صورت جداگانه مصرف 
کنند، می توانند از ترکیباتی مانند عدس، سرکه، آبغوره یا خردل به عنوان 

مصلح آن کمک بگیرند. 
7. در ترکیبات این غذا، سبزی ریشه ای دیگری به  نام »سیر« هم وجود 
دارد که از آن برای طعم دار کردن ماهی کمک گرفته شده است. خوشبختانه، 

سیر هم مزاجی کامال گرم و خشک دارد و حذف آن از این غذا یا هر 
غذایی که حاوی ماهی است، توصیه نمی شود. 

8. سبزی ریشه ای دیگری که کنار ماهی برای این غذا در نظر گرفته شده، 
کلم بروکسل است. این کلم هم تقریبا مزاج گرمی دارد و قرار گرفتن آن کنار 
آویشن، گزینه تکمیلی خوبی برای ماهی و برنج قهوه ای ترتیب داده است. 
9. برنج قهوه ای، یکی دیگر از مواد اصلی تشکیل دهنده این غذاست که 
در خشک بودن مزاج آن اتفاق نظر وجود دارد اما در مورد سردی یا گرمی 
برنج، باتوجه به نوع پخت آن نظرات مختلفی مطرح است، مثال برخی 
معتقدند اگر برنج به صورت کته پخته شود، مزاج آن رو به گرمی می رود 
و اگر به صورت آبکش طبخ شود، احتمال معتدل یا سرد بودن مزاج آن 
وجود دارد. به هر حال، نکته مهم این است که برنج جزو خوراکی های 
کثیرالغذا در طب سنتی محسوب می شود و خاصیت چاق کنندگی دارد. 
همراه کردن برنج با سماق باعث کاهش حرارت بدن و کمتر شدن حس 
تشنگی بعد از خوردن غذا خواهد شد. بهتر است بدانید مصرف برنج قهوه ای 
به دلیل فیبر فراوانی که دارد، عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث 

بهبود زخم های معده و پیشگیری از ابتال به یبوست مزمن خواهد شد.

طبعماهیباادویههاوسیرمتعادلمیشود

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1. شاید بتوان گفت سیر از اصلی ترین ترکیبات برای طعم دار 
کردن ماهی است. بنابراین تا جایی که می توانید سیر را از ترکیبات 

طعم دهنده به ماهی حذف نکنید. 

2. برای اینکه ماهی شما در طول مدت پخت بیش از اندازه 
خشک نشود، قطعات آن را بیش از حد نازک نکنید. 

3. اگر می خواهید ماهی را برای پختن در فویل آلومینیومی قرار 
دهید، به منظور پیشگیری از چسبیدن گوشت ماهی به فویل یا 
انتقال ترکیبات آلومینیوم به گوشت ماهی، بهتر است ابتدا یک 
کاغذ روغنی کف فویل پهن کنید، ماهی را داخل آن بپیچید و 

سپس فویل را ببندید. 

4. معموال 10 تا 15 دقیقه برای پخت فیله ماهی سالمون و 
سبزیجات کافی است اما می توانید زمان دقیق را با فروکردن 

چنگال در مرکز گوشت ماهی تشخیص دهید. 

5. اگر طعم برنج قهوه ای را دوست ندارید، می توانید یک عدد 
برگ بو هنگام پخت به آن اضافه کنید. 

6. به جای حذف برنج قهوه ای از برنامه غذایی، می توانید آن 
را در ترکیب با برنج سفید طبخ کنید تا ذائقه شما و اعضای 

خانواده تان کم کم به طعم این برنج عادت کند. 

7. استفاده از روغن کنجد برای طعم دار کردن سبزی هایی مانند 
بروکسل یا چغندر، می تواند طعم بسیار جذاب و دلپذیری به 

آنها بدهد. 

8. فلفل سفید هم جزو طعم دهنده های مطلوب برای سبزیجات 
تنوری یا حتی ماهی محسوب می شود. 

9. همراه کردن مقداری سس سیر با سبزیجات تنوری و ماهی 
می تواند راه مناسبی برای عالقه مند کردن افراد بدغذا به این 

غذا باشد.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

9 ترفند 
برای پخت این غذا 

غذایی مغذی و کم کالری برای تقویت سیستم ایمنی بدن در فصل سرما

برنج قهوه ای با  ماهی سالمون و چغندر

1. فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد روشن کنید و در آن را ببندید تا کامال 
گرم شود. 

2. برنج قهوه ای را بشویید و آن را با روش دلخواه آبکش یا دمی طبخ کنید. فقط 
حواستان باشد که به دلیل سفت تر بودن بافت برنج قهوه ای نسبت به برنج سفید، 
مدت  و آب بیشتری برای طبخ این برنج نیاز دارید. معموال به طور استاندارد اگر 
بخواهید برنج قهوه ای را به صورت دمی آماده کنید، باید به ازای هر یک پیمانه 
برنج، یک پیمانه هم آب در نظر بگیرید. برای آبکش کردن هم باید برنج را 
کمی نرم تر از حالت عادی آبکش کنید و هنگام دم کشیدن حدود یک چهارم 

لیوان آب به قابلمه اضافه کنید و سپس دم کنی را بگذارید. 
3. زمانی که برنج در حال دم کشیدن است، می توانید کارهای مربوط به 

آماده سازی و طبخ ماهی و سبزیجات را انجام دهید. 
4. یک کاغذ روغنی کف سینی فر یا ظرفی پهن کنید که می خواهید ماهی و 

سبزیجات را در آن طبخ کنید. 
5. یک قاشق غذاخوری از روغن را با یک چهارم قاشق چای خوری از نمک 

و یک قاشق چای خوری از فلفل در ظرف گودی ترکیب کنید. 
6. کلم های بروکسل را از وسط به 2 قسمت و چغندرها را به 8 قسمت کنید. 
7. به مدت 10 دقیقه، تکه های چغندر و بروکسل را درون کاسه روغن، نمک 

و فلفل بریزید و اجازه دهید سبزیجات کامال مزه دار شود. 
8. سبزیجات را کف سینی فر و روی کاغذ روغنی بچینید. 

9. داخل همان کاسه، آب نصف لیمویی که در اختیار دارید را بگیرید و 
باقی مانده لیمو را به 4 قسمت تقسیم کنید. 

10. حاال بقیه روغن، نمک، فلفل و سبزیجات معطر را داخل کاسه آب لیمو بریزید و درنهایت یک حبه سیری که در اختیار دارید را رنده یا له کنید و به سایر ترکیبات بیفزایید. 
11. تکه های ماهی را حدود 10 تا 15 دقیقه در این ترکیب قرار دهید و یکی - دو بار آنها را زیر و رو کنید تا مطمئن شوید تمام بخش های ماهی به خوبی طعم دار شده اند. 

12. حاال تکه های ماهی را روی سبزیجات که قبال در سینی فر چیده اید، قرار دهید و 4 تکه لیموی خردشده را در 4 طرف کاغذ روغنی بگذارید. 
13. شاخه های رزماری را روی 4 فیله ماهی قرار دهید و پسته خرد یا پودرشده را روی فیله ها بپاشید. 

14. درنهایت ترکیبات باقی مانده در کاسه که برای طعم دار کردن ماهی ها از آنها استفاده کرده اید را با کمک قاشق غذاخوری به طور مساوی روی فیله های ماهی بریزید. 
15. در فر را باز کنید و با احتیاط سینی فر را در طبقه وسط جا بیندازید. 

16. بعد از بستن در فر، حدود 15 تا 20 دقیقه زمان )بنا بر ضخامت فیله های ماهی( برای پختن و تنوری شدن ماهی ها و سبزیجات در نظر بگیرید. 
17. بعد از 15 تا 20 دقیقه در فر را باز کنید و حرارت باالیی یا گریل فر را روشن کنید. اجازه دهید ماهی و سبزیجات حدود 5 تا 8 دقیقه از باال هم حرارت ببینند تا 

کامال برشته و تنوری شوند. 
18. بعد از برشته شدن کامل ماهی و سبزیجات و پختن برنج غذا را به هر ترتیبی که عالقه دارید، سرو کنید. 

19. به خاطر داشته باشید این غذا باید کامال داغ سرو شود تا طعم اصلی خود را حفظ کند.

پیشنهاد این غذا

ماهی سالمون جزو ماهی های چرب است بنابراین اگر آن را با 
پوست خریداری کرده اید و قصد طبخ سالمون با پوست را دارید، 
میزان روغن مصرفی در غذایتان را به نصف کاهش دهید. به خاطر 
داشته باشید هنگام طبخ ماهی های چرب و برای پیشگیری از جمع 
شدن گوشت ماهی در مدت  پخت، باید پوست آنها به سمت 
باال و گوشت آنها به سمت کف سینی یا روی سبزیجات باشد. 
زمانی که پوست ماهی های چرب و خام ناگهان از پایین حرارت 
ببیند، چربی خود را آزاد می کند و همین مساله باعث جمع شدن 
گوشت ماهی و از دست رفتن بافت زیبای غذای شما خواهد شد. 
اگر عالقه مند به مصرف سبزیجات تنوری بیشتری همراه با این 
غذا هستید، افزودن سبزی هایی مانند لوبیاسبز درسته، کلم بروکلی، 
مارچوبه، قارچ و هویج را هم به شما پیشنهاد می دهیم. بهتر است 
در طبخ این غذا، هوس اضافه کردن سیب زمینی به سبزیجات 
نداشته باشید زیرا در این وعده غذایی کربوهیدرات نشاسته ای 
کافی را از برنج قهوه ای دریافت خواهید کرد. اگر می خواهید 
سالمون و سبزیجات تنوری، حالت برشته تری داشته باشد، باید 
مدت  استفاده از گریل فر را افزایش دهید. اگر هم بافت نرم تر 
و آبدارتری برای غذاهای تنوری خود دوست دارید، استفاده از 

گریل را به 1 تا 3 دقیقه کاهش دهید.

پیشنهاد سرآشپز

/45 آماده می شود

/45 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4 نفر(

32 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

و  تنوری  غذاهای 
همیشه  کم کالری 
پرطرفدارترین  جزو 
میان  گزینه های غذایی 
به شیوه زندگی سالم  افرادی است که 
عالقه مند هستند. برنج قهوه ای با سبزیجات 
تنوری جزو آن گروه از غذاهای سالم و 
مغذی است که می تواند توجه سختگیرترین 
افراد به غذاهای سالم را هم جلب کند. 
باعث شده  این غذا  کلسیم موجود در 
متخصصان آن را گزینه مناسبی برای حفظ 
سالمت استخوان ها بدانند و خوردن این 
غذا را به افراد سالمند، خانم های باردار و 
کودکان توصیه کنند. از طرف دیگر، این 
غذای تنوری و با کالری نسبتا پایین می تواند 
گزینه خوبی برای مبتالیان به دیابت هم 
باشد. ویتامین ها و امالح فراوان موجود در 
سالمون تنوری با برنج قهوه ای باعث شده 
این غذا به یکی از دوستداران سیستم ایمنی 
بدن هم تبدیل شود. از این رو، گنجاندن 
آن در برنامه غذایی روزهای سرد زمستان 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر 
بیماری های مسری فصلی هم بسیار مفید 

خواهد بود. 

همراهان این غذا 
سالمون جزو آن گروه از ماهی هایی است که 
همراهی هیچ چیز به جز برش های لیموترش 
تازه نمی تواند جذابیت طعم آن را دوچندان 
کند. بنابراین به خاطر داشته باشید که بهتر 
است همیشه  کنار سالمون، چند برش لیموی 
تازه هم سرو کنید. میان سبزی ها و ساالدهای 
مختلف، بهترین طعمی که می توانید برای 
کنار غذاهای حاوی سالمون ایجاد کنید، این 
است که ساالدی با ترکیب خیار، گوجه فرنگی، 
فلفل دلمه ای و بروکلی )بهتر است بخارپز 
باشد( آماده و این ساالد را با مقداری آب 
نارنج یا سرکه بالزامیک طعم دار کنید. حتما 
طعمی که این ساالد به غذای شما می دهد  
آن را به خاطره خوشایندی برای شما تبدیل 
خواهد کرد. میان سبزی خوردن های مختلف 
می توان از نعناع، ریحان و پیازچه به عنوان 
سبزی های تکمیل  کننده طعم سالمون نام برد. 
شما می توانید از این سبزی ها همراه برنج 
قهوه ای و سالمون خود استفاده کنید. اگر 
می خواهید طعم و ظاهر جذاب تری برای 
سالمون و سبزیجات تنوری داشته باشید باید 
به فکر رنگ های جذاب هم باشید. به عبارت 
ساده تر، همراه کردن چند برش گوجه فرنگی 
تازه یا گوجه فرنگی تنوری با این غذا می تواند 
طعم و ظاهر آن را به مراتب بهتر از آنچه 
که هست، کند. اگر بخواهیم یک نوشیدنی 
عالی برای کنار غذاهای حاوی ماهی یا برنج 
قهوه ای نام ببریم، بدون شک آب پرتقال تازه 
یا نوشیدنی لیمویی کامال ترش جزو بهترین 
و جذاب ترین گزینه ها خواهند بود. اگر اهل 
سرو غذا به صورت کالسیک هستید، به شما 
توصیه می کنیم میز غذای کالسیک خود را 
با همراه کردن نارنج و زیتون با این غذا 

تکمیل کنید. 

مقدار کالری 
مواد غذایی تشکیل دهنده این غذا در مجموع 
1873 کیلوکالری انرژی دارند که در صورت 
تقسیم کردن این غذا میان 4 نفر به هر یک 
از آنها حدود 470 کیلوکالری انرژی خواهد 
رسید. البته در صورتی که این غذا با ساالد 
میل شود، به ازای هر لیوان سبزی های خام 
خردشده باشد باید حداقل 25 کیلوکالری 

به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این غذا حاوی 16 گرم چربی 
 45 فیبر،  گرم   7 اشباع(،  چربی  گرم   3(
گرم کربوهیدرات، 32 گرم پروتئین، 137 
میکروگرم فوالت، 53 میلی گرم کلسترول، 
 ،A 6 گرم قند، 704 واحد بین المللی ویتامین
58 میلی گرم ویتامین C، 95 میلی گرم کلسیم، 
3 میلی گرم آهن، 544 میلی گرم سدیم و 988 
میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 
C  97 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین
و 34 درصد به فوالت را هم تامین کند. 
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: آقای دکتر! در مورد آقای مقراضیان 
برایمان بگویید و نکات قابل توجهی که در 
مورد ایشان و رژیم کاهش وزنشان به آن 

برخوردید. 
نکته بسیار مهمی که باید در مورد آقای مقراضیان 
به آن توجه داشته باشید پیوند کلیه و بیماری 
خاص ایشان است. نکته دیگر در مورد شیوه 
تغذیه و سبک زندگی  شان است. آقای مقراضیان 
به دلیل نوع شغلشان، صبحانه را مفصل میل 
می کردند و بعد تا شام چیزی نمی خوردند. این 
به آن معنی است که ایشان قانون مهم تغذیه؛ 
یعنی دریافت کالری متناسب حداقل در 3 وعده 
از روز را رعایت نمی کردند. بدن وقتی مدت 
طوالنی بدون کالری باشد، خود را با آن منطبق 
می کند و این انطباق خود را با کاهش متابولیسم و 
سوخت وساز نشان می دهد. وقتی متابولیسم پایین 
می آید اصوال خروجی های انرژی بسته می شود، 
درنتیجه ورودی هرچقدر باشد در بدن تجمع 
پیدا می کند. با اصالح شیوه تغذیه و دریافت به 
اندازه و به موقع مواد غذایی؛ یعنی 3 وعده غذایی 
و میان وعده ها متابولیسم اصالح می شود. نکته 
دیگر اینکه وقتی به بدن گرسنگی می دهید و 
بعد از چند ساعت برای صرف غذا می روید، 
بدن کالری مازاد دریافت می کند. بعضی افراد 
گمان می کنند اگر بدن به 2000 کیلوکالری در 
روز نیاز دارد، می توان 500 کیلوکالری را صبح و 
1500 کیلوکالری را شب مصرف کرد. این باور 
اشتباه است. بدن در هر وعده به میزان مشخصی 
کالری نیاز دارد و اگر مازاد بر آن مصرف کنید، 
اضافه را به شکل چربی ذخیره می کند. در مورد 
آقای مقراضیان و بسیاری دیگر از مراجعان گاهی 
میزان کالری مصرفی در طول روز برابر یا حتی 
کمتر از کالری ای است که من تجویز می کنم 

اما  توزیع طبیعی ندارد و سبب چاقی می شود.
فقط  طبیعی  توزیع  از  منظورتان   :
اصالح ساعت های مصرف مواد غذایی است؟

هم رویکرد زمانی و هم گروه غذایی. تنوع و تعادل 
در تغذیه مهم است. در مورد آقای مقراضیان هم 
ساعت های دریافت مواد غذایی اصالح شد و هم 
گروه هایی که مصرف می کردند به تعادل رسید 
و همین موضوع به کاهش وزنشان کمک کرد. 
: در مورد فعالیت بدنی این آقا هم 
توضیح دهید. ایشان اشاره ای به استفاده از 

دستگاه های الغری داشتند.
دستگاه های الغری مکانیسم های مختلفی دارند؛ 
فریز کردن یا انجماد سلولی، رادیوفرکوئنسی که  
کنار الغری موضعی برای لیفتینگ و پیشگیری 
از افتادن پوست و رفع سلولیت کاربرد دارد و 

کویتیشن که با امواج فراصوت کار می کند و 
با ایجاد حباب در سلول چربی باعث ترکیدن 
لنفاوی می شود.  از طریق سیستم  آن  دفع  و 
سیستم LPG سیستم رولینگ وکیوم دارد و 
EMS  تحریک کننده الکتریکی عضالت و سیستم 
ورزشی است. این کار به نوعی آموزشی است 
و فرد در 20 دقیقه 800 تا 1000 کیلوکالری 
مصرف می کند و من کنار رژیم غذایی آن را 
توصیه می کنم. به آقای مقراضیان توصیه کردم 
 RF از دستگاه های مجاز الغری موضعی مثل
و کویتیشن برای کاهش سایز نیز استفاده کنند.

شما  گفتند  مقراضیان  آقای   :
روان شناس خوبی هم هستید. در مورد این 
موضوع برایمان بگویید. قبل از رژیم دادن 

واقعا مشاوره می دهید؟

در  و  گذاشت  وقت  بیمار  برای  باید  عمال 
مورد تغییر شیوه زندگی و تغذیه و اثری که 
بر بدن و طول عمر دارد، صحبت کرد. افراد 
تحصیلکرده و مدیران بسیاری به من مراجعه 
می کنند اما همین افراد نیز باید نسبت به کاری 

که قرار است، انجام دهند توجیه شوند. 
من برای بیمارانم وقت می گذارم و اصول را 
توضیح می دهم و دلیل و منطق برای مسائلی 
می آورم که از بیمارم می خواهم آنها را انجام 

دهد. 
درمان  پایه  یک  نکنیم  فراموش  ضمن،  در 
چاقی روان درمانی است و یک رژیم درمانگر 
باید تا حدی روان شناخت درمانی هم بداند 

تا بتواند رفتار بیمار را اصالح کند.

نگاه متخصص تغذیه

کرده اید،  تجربه  به حال  تا  که  وزنی  باالترین   :
چقدر بوده است؟

106 کیلوگرم با قد 175 سانتی متر در 50 سالگی.
: چطور وزنتان به اینجا رسید؟

کورتون  بیماری ام  خاطر  به  و  بودم  کلیه  نارسایی  به  مبتال 
مصرف می کردم. از همان دوره چاقی ام شروع شد. 7 سال 
پیش پیوند کلیه انجام دادم و این موضوع مزید بر علت شد. 
به خاطر شغلم هم بدخوری و بی نظم خوری داشتم و به همین 

دلیل روزبه روز بداندام تر  و بدفرم تر شدم. 
بدخوری  بگویید.  برایمان  بیشتر  رژیم تان  از   :

داشتید، یعنی چه؟
صبحانه کامل و زیاد می خوردم. بعد از آن تا ساعت 8-7 شب 
هیچ چیز نمی خوردم. به خانه که برمی گشتم ولع شدیدی به 

خوردن داشتم و تا زمان خواب مرتب می خوردم. 
: چه شد که به فکر کاهش وزن افتادید؟

سایزم باال رفت. واکنش های دیگران و سایز نشدن لباس ها 
آزارم می داد و باعث شد به خودم بیایم. 

: وقتی به پزشک مراجعه کردید، چه اتفاقی افتاد؟
به نظرم ایشان روان شناس خوبی هستند. از نظر روانی کمکم 
کردند تا اراده الزم برای کاهش وزن  پیدا کنم. برنامه غذایی ام 
تغییر کرد و عادت هایم اصالح شد. میان وعده ها به برنامه ام 
اضافه شدند و به جرأت می توانم بگویم بدون رژیم گرفتن 
سفت و سخت و با تغییر 80-70 درصدی شیوه غذا خوردنم 
توانستم در عرض 2 ماه 11 کیلوگرم از وزنم را کاهش دهم. 

: از برنامه غذایی تان ماده ای حذف شد؟
نه، نان، برنج و چربی ها کم شد ولی هیچ ماده ای حذف نشد. 

منطبق  عادت های جدید  با  را  چطور خودتان   :
کردید؟

تصمیم گرفتم برای سالمت و تناسب اندامم قدمی بردارم 
و با تالش بسیار در هفته چند روزی را برای ناهار ساعتی 

خالی کردم. 
: کاهش وزن چه اثری برایتان داشت؟

عالی بود. قبل از رژیم 8 میلی گرم روزانه داروی فشارخون 
مصرف می کردم که با کاهش وزن به 4 میلی گرم رسید. کبد 

چربم هم درمان شد.
: ورزش هم می کنید؟

از دستگاه های الغری و ورزشی داخل مطب استفاده کردم 
و 2 سایز کاهش وزن داشتم اما به غیر از آن در هفته 4 بار 

و هر بار، 35 دقیقه تردمیل کار می کنم.

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

آقایمقراضیانکهدرعرض2ماه11کیلوگرموزنکمکرده،میگوید:

70 تا 80 درصد شیوه غذا خوردنم تغییر کرد

دستگاه بای الین از جمله دستگاه هایی است که تا چند سال پیش برای 
الغری موضعی استفاده می شد. این دستگاه که در کشورهای غربی برای 
تناسب اندام خانم ها ساخته شده بود، با تحریک موضعی عضالت باعث 
افزایش قوام آنها می شد. این دستگاه بسیار شبیه EMS بود، با این تفاوت 
که در بای الین ورزشکار هیچ تحرکی نداشت و روی تخت می خوابید 
تا عضالت به طور متناوب تحریک شوند. در EMS عالوه بر تحریک 
عضالت حرکت را هم داریم. پس برخالف بای الین که ایزومتریک بود 
EMS ایزوتونیک است. این دستگاه سعی می کند با تحریک الکتریکی 

عضالت به صورت موضعی، از الغر شدن عضالت پیشگیری کند.
 چند سالی است که EMS وارد حوزه تناسب اندام و ورزش شده است. 
امروز در تحقیقات علمی مقایسه EMS با ورزش های قدرتی به طور 
جدی مطرح است و پژوهش های بسیاری هم در این زمینه انجام شده. 
بررسی ها نشان داده گرچه این روش موثر و قابل تایید است، معایب و 
مزایایی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، مثال صرفه جویی در وقت 
یکی از مزایاست. فردی که از EMS استفاده می کند، می تواند در مدت 
کمتری به نتایج موردنظر خود برسد و در وقتش صرفه جویی کند. به 
طور مثال، 20 دقیقه EMS بدون اغراق اثری معادل یک ساعت ورزش 
قدرتی سنتی  دارد. مزیت دیگر اینکه در این روش بدون اینکه خیلی 
افزایش حجم عضله داشته باشیم، افزایش قدرت را داریم زیرا فیبرهای 
بیشتری از عضالت به شکل همزمان منقبض می شوند و کارایی عضالت 
در مقایسه با ورزش های قدرتی سنتی  باالتر می رود. پس این روش مورد 
تایید است و رد نمی شود اما EMS گرانقیمت است و امکان استفاده از 
آن در طوالنی مدت وجود ندارد. در دوره های کوتاه می توان از آن کمک 
گرفت ولی در بلندمدت شرایط برای انجام آن وجود ندارد و وقتی بین 
تمرین ها فاصله بیفتد باعث افت کارایی و توان عضالت می شود و الزم 
است همزمان با آن تمرینات دیگر را هم پیش بینی کرد. کاربرد EMS در 
 EMS 2 حوزه افزایش قدرت و ترکیب بدنی است. در بحث قدرت
باعث افزایش حجم عضالنی می شود و در بحث تناسب اندام و ترکیب 
بدن باید کنار رژیم غذایی برای دوره های کوتاه از آن کمک گرفت. 
EMS کاربرد چربی سوزی ندارد، بلکه با اصالح ترکیب بدنی و تقویت 
عضالت باعث تناسب اندام می شود. در کار با EMS، 3 جلسه 20 
دقیقه ای در هفته دارید که طی این مدت 6 ثانیه عضالت انتخابی تحریک 
می شوند و 3 ثانیه به آن استراحت می دهند. برقی که عضالت را تحریک 
می کند فرکانس پایینی دارد و آسیب رسان نیست. با این وجود برای تمام 
افراد قابل اجرا نیست و افرادی که در ورزش کردن محدودیت هایی دارند 
هم باید به محدودیت ها و موارد ممنوع توجه کنند. به طور مثال، کسانی 
که از پیس میکر یا ضربان ساز قلب استفاده می کنند یا کسانی که دچار 
پوکی استخوان، صرع یا فشارخون باال هستند و حتی کسانی که زمینه 
حساسیت دارند نمی توانند از این دستگاه استفاده کنند. در کل، استفاده 
از EMS را برای شرکت در مسابقات یا اهداف کوتاه مدت تناسب اندام 
توصیه می کنیم. دستگاه حتما باید استاندارد باشد و زیر نظر متخصصان 
مربوط استفاده شود. سالمندان نیز باید قبل از استفاده معاینه شوند. البته 
بهترین سن برای استفاده از این تکنولوژی 30 تا 50 سالگی است و برای 

سالمندان و کودکان معموال توصیه نمی شود. 

20 دقیقه EMS معادل
 1 ساعت ورزش قدرتی است اما...

 دکتر احمد باقری مقدم/  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

وقتی بیماری دچار نارسایی کلیه می شود تنها 2 راه باقی می ماند؛ دیالیز 
یا پیوند کلیه. بین این 2 راه معموال پزشک با توجه به شرایط بیمار یکی 
را پیشنهاد می دهد. در صورتی که بیماری پیوند کلیه شود، در مقایسه با 
قبل زندگی راحت تری را تجربه می کند اما به این معنی نیست که دیگر 
نیازی به مراقبت  ندارد و می تواند هر کار خواست انجام دهد. تمام افراد 
حتی آن گروهی که از نظر جسمی سالم هستند باید شیوه زندگی درستی 
داشته باشند؛ یعنی مراقب نوع تغذیه، اضافه وزن و تحرک و پویایی خود 
باشند. افرادی که دچار مشکالت کلیوی هستند و حتی کسانی که پیوند 
انجام داده اند به 2 دلیل باید بیشتر به این موضوع توجه کنند؛ اول به 
دلیل داروهایی که مجبورند مصرف کنند )این داروها شامل قرص هایی 
از جمله کورتون می شود که سیستم ایمنی را تضعیف می کند تا کلیه 
پیوندی را پس نزد. از عوارض این نوع داروها باال بردن قند و چربی 
و اضافه وزن است(. دوم اینکه یک فرد پیوندی در واقع یک کلیه دارد 
و اگر مراقب شیوه زندگی و مخصوصا نوع تغذیه خود نباشد، فشار بر 

این کلیه زیاد می شود و به مرور آسیب می بیند.
مصرف همزمان مسکن ها در این بیماران بسیار خطرناک است و از این 
جهت باید زیر نظر متخصص باشند. اگر بیماری مبتال به پرفشاری خون 
است باید آن را درمان و مایعات به حد کافی مصرف کند. رژیم این 
بیماران باید کم چرب و کم نمک باشد و قند خون کنترل شود تا فشار 
زیادی به کلیه وارد نشود و از تشدید آسیب پیشگیری شود. موضوع 
دیگر اینکه مشکالت کلیوی و کراتینین باال در خون مسبب کم خونی 

می شود و الزم است بیمار از این نظر هم بررسی شود. 
به تمام بیماران کلیوی یا حتی کسانی که پیوند کلیه انجام داده اند، توصیه 
می کنم حتما همزمان زیر نظر متخصص تغذیه و نفرولوژی و غدد باشند. 
اگر اهمیتی به نوع تغذیه خود نمی دهند یا اضافه وزن های باال دارند و 
تالشی برای کم کردن آن نمی کنند، اصال بی دلیل مراجعه نکنند چون 
مشکالت کلیوی با داشتن شیوه اشتباه تغذیه، پرخوری و افزایش قند و 

چربی  خون مرتب افزایش پیدا می کند و قابل درمان نیست. 
برخی بیماران نیز سرخود در رژیم هستند و نزد من می آیند و می گویند 
من که چیزی نمی خورم. مشکل دقیقا همین است. درست خوردن مهم 
است، نه چیزی نخوردن! وقتی رژیم سالمی را دنبال کنید، قند، چربی 
و فشار پایین می آید و مجبور نیستید کنار داروهای مربوط به پیوند کلیه 
داروهای مربوط به قند، چربی، فشار و قلب را هم بخورید. تصور اشتباه 
دیگر بیماران این است که می گویند همسرم رژیم دارد و من همان را 
رعایت می کنم. رژیم یک بیمار کلیوی با توجه به شرایطی که دارد باید 
مخصوص به خودش باشد. در افرادی که نارسایی کلیه دارند؛ یعنی 
سطح اوره و کراتین خون باال رفته باید بسیاری از عوامل مثل میزان 
مایعات، فسفر، منیزیم، پتاسیم و پروتئین کنترل شود و این کنترل فردبه فرد 
متفاوت است و باید رژیم برحسب قد و وزن فرد و آزمایش های او در 
نظر گرفته شود. در فردی که دفع پروتئین دارد باید میزان مصرف پروتئین 

و سدیم و گاهی میزان مایعات دریافتی هم کنترل شود.

 بعد از پیوند باید بدانید 
درست خوردن مهم تر است

  دکتر فاطمه پوررضاقلی/ عضو هیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه فوق تخصص نفرولوژی

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیبه»سوژهمیزگرد«
توزیع مواد غذایی مصرفی در هر وعده باید طبیعی باشد!

بدخوری و پرخوری از مهم ترین عوارض شایع در جوامع پیشرفته است 
بود.  گاه جبران ناپذیر خواهد  اختالالت  و  مختلف  عوارض  آن،  پیامد  که 
تعداد زیادی از کسانی که اطرافمان هستند تنها به دلیل بی نظم خوری دچار 
بیماری هایی مانند چربی و فشارخون باال، کبد چرب و نارسایی کلیه می شوند. 
این در حالی است که با تغییر شیوه غذا خوردن و حتی بدون رژیم می توانیم سالمت خود 
را مجدد به دست بیاوریم. مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« مثال بارزی از این موضوع است.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنمحمدمقراضیان
باحضوردکترمحمدحسنابوالحسنیمتخصصتغذیه،

دکتراحمدباقریمقدممتخصصپزشکیورزشیو
دکترفاطمهپوررضاقلیفوقتخصصنفرولوژی

11 کیلوگرم 
کاهش وزن 

بعد از پیوند کلیه

بعضی افراد گمان 
می کنند اگر بدن به 
2000 کیلوکالری در 
روز نیاز دارد، می توان 
500 کیلوکالری را صبح 
و 1500 کیلوکالری را شب مصرف 
کرد. این باور اشتباه است. بدن در 
هر وعده به میزان مشخصی کالری 
نیاز دارد و اگر مازاد بر آن مصرف 
کنید، اضافه را به شکل چربی ذخیره 
می کند. در مورد آقای مقراضیان و 
بسیاری دیگر از مراجعان گاهی میزان 
کالری مصرفی در طول روز برابر 
یا حتی کمتر از کالری است که من 
تجویز می کنم اما توزیع طبیعی ندارد 
و سبب چاقی می شود



29پوست شماره هفتصدودو بیست وهفت بهمن نودوهفت

مراقبت از پوست مرد و زن ندارد

آقایان پوستتان را دریابید
که  روزگاری  آن  گذشت 
مختص  پوست  از  مراقبت 
هر  و  می شد  تلقی  خانم ها 
دغدغه هایی  چنین  مردی 
امروزه  می گرفت.  قرار  نکوهش  مورد  داشت، 
همه از این موضوع آگاه شده اند که پوست نیاز 
به مراقبت دارد و این کار، زن و مرد نمی شناسد 
بنابراین آقایان عزیز همان طور که مراقب قلب و 
سایر اعضای بدنتان هستید مراقب این عضو وسیع 
نیز باشید و نگذارید اهمال کاری یا ترس از حرف 

مردم پوستتان را خدشه دار کند.

اگر پوست چربی دارید...
پوست چرب نتیجه فعالیت بیش از اندازه غدد 
سباسه است. وظیفه این غدد تولید ماده ای چرب 
به نام »سبوم« است که الیه چربی طبیعی پوست 
محسوب می شود و آن را از آسیب های خارجی 
حفظ کرده و با کاهش تبخیر آب از سطح پوست 
به مرطوب نگه داشتن آن کمک می کند اما زمانی 
که این غدد، ساز مخالف می زنند و چربی بیشتری 
تولید می کنند، دردسرساز می شوند. در واقع پوست، 
چرب می شود و اغلب با جوش، جوش های سرسیاه 
و حالت براقی آزاردهنده ای مواجه خواهد شد. این 
مشکالت معموال بیشتر در ناحیه T صورت؛ یعنی 
پیشانی، بینی و چانه خودنمایی می کند. در سنین 
نوجوانی که تولید سبوم به بیشترین میزان خود 
می رسد آکنه ها نیز سربرمی آورند. به این ترتیب 
که این ماده چرب منافذ پوست را مسدود می کند 
و مشکل ساز می شود. در 80 درصد موارد، آکنه با 
پایان نوجوانی از بین می رود اما آکنه های جدی 
و شدید همچنان پابرجا می مانند. ساده ترین و 
موثرترین اقدام برای مراقبت از پوست چرب 
استفاده از ژل پاک کننده است چون در تمیز کردن 
آلودگی های سطح پوست که از تعریق، مازاد سبوم 
یا آلودگی هوا ناشی می شوند، موثر عمل می کند. 
بهتر است به پزشک متخصص پوست یا داروخانه 
محل تان مراجعه کرده و از این ژل ها تهیه کنید. 
با استفاده از این محصوالت با یک تیر دو نشان 
زده اید؛ هم پوستتان تمیز می شود و هم سموم و 

سلول های مرده از سطح آن زدوده خواهدشد.
اگر پوست چربی دارید عالوه بر ژل پاک کننده 
باید هر هفته 2-1 مرتبه پوستتان را الیه برداری 
کنید. این کار مکمل استفاده از ژل است و راه حل 
مناسبی برای تمیز کردن منافذ پوست به طور 
عمقی محسوب می شود. بهتر است از محصوالتی 
استفاده کنید که داخل آن دانه های بسیار ریزی 
برای الیه برداری وجود دارد که بدون تحریک 
پوست الیه برداری انجام می دهند. تا اینجای کار 
مراقبت های کلی از پوست چرب را عنوان کردیم. 
اگر می خواهید صفای خاصی به پوستتان بدهید، 

بهتر است زمان بگذارید و ماسک خاک رس را 
نیز امتحان کنید. کافی است 2 مرتبه در هر هفته 
بعد از دوش آب ولرم ماسک خاک رس را به 
صورت خود بزنید و 10 دقیقه صبر کنید تا مازاد 
سبوم پوست جذب شود. سپس پوست را بشویید 
و کرم مرطوب  کننده بزنید تا از خشکی احتمالی 
آن جلوگیری شود. یادتان باشد بعد از اصالح 
صورت از این ماسک استفاده نکنید. دلیل آن نیز 
ساده است چون بعد از اصالح، پوست حساس 
شده و باید از تحریک دوباره آن خودداری کرد.

اگر پوست خشکی دارید...
پوستی که کشیده می شود، می خارد و پوسته پوسته 
می شود نیز دردسرهای خود را دارد. در این نوع 
پوست ها با وجود »الیه هیدرولیپیدیک« یعنی آب 
و چربی که مراقب و مرطوب کننده طبیعی پوست 
هستند همچنان پوست خشک می شود. در برخی 
افراد نیز مشکلی در تنظیم چربی پوست وجود 
دارد بنابراین پوستشان کمتر مرطوب شده و خشک 
می شود. در هر دو حالت برای پیشگیری از خارش 
پوست که گاهی کار به خون و خونریزی نیز می کشد، 
الزم است به کمک کرم های مرطوب کننده پوست را 
نرم و لطیف نگه دارید. اگر پوست خشکی دارید، 
بعد از اصالح کرم بزنید. با این کار پوستتان مرطوب 
شده و آتشی که به واسطه تیغه های ریش تراش به 
جان پوستتان افتاده خاموش می شود. اگر با این کار 
نیز مشکالت حل نمی شود، به این معنی است که 
پوستتان خیلی خشک است، درنتیجه باید در طول 

روز پوستتان را مرطوب کنید. البته نه به این معنی که 
با آب آن را خیس کنید! آب به جای مرطوب کردن 
پوست باعث خشکی آن می شود. به نوشیدن آب 
در طول روز بسنده کنید و پوستتان را به کرم های 
مناسب بسپارید. دفعات حمام یا دوش را کمتر کنید. 
حتما آب حمام را در درجه مالیم تنظیم کنید و 
بدانید آب داغ دمار از روزگار پوست درمی آورد. 
دور صابون را خط قرمز بکشید و در صورت لزوم 
سراغ صابون های چرب که مخصوص پوست های 
خشک است، بروید. بعد از حمام، حوله را روی 
پوست نکشید، بلکه به صورت ضربه ای پوست 
را خشک کنید. درنهایت در طول روز به خصوص 
اگر اهل فعالیت بدنی هستید حتما آب بنوشید. این 

کار مانع از بی آبی بیشتر پوست می شود.

اگر پوست تیره ای دارید...
برخالف باورهای رایج پوست های تیره و سیاه، 
وضعیت آهنین ندارند و باید مراقب بود. درست 
است که این نوع پوست به دلیل میزان مالنین باال 
ضخیم تر است و به دلیل سبوم زیاد دیرتر چروک 
می شود، در عین حال پوست های تیره معموال زودتر 
از پوست های روشن دهیدراته)کم آب( می شوند. 
این نوع پوست با آب و هوای گرم سازگارتر و 
در عوض نسبت به آب و هوای خشک حساس 
است. برای مراقبت از پوست تیره همان اقدامات 
مربوط به پوست های خشک را پیش بگیرید. هرگز 
استفاده روزانه از کرم مرطوب کننده را فراموش 
نکنید. یادتان باشد جای جوش و آکنه بیشتر روی 

پوست های تیره می ماند و این نوع پوست بیشتر 
در معرض موهای زیرپوستی قرار دارد. پس باید 

با مالیمت با پوستتان برخورد کنید.

زمانی که اصالح می کنید...
موهای زیرپوستی به جای اینکه به طور مستقیم 
از فولیکول خارج شوند زیر پوست رشد می کنند 
و نمی توانند پوست را بشکافند و از آن خارج 
شوند. بین آقایان بعد از اصالح و بیشتر در ریش 
این اتفاق می افتد، به خصوص اگر موهای فر یا 
مجعدی داشته باشند. موهای زیرپوستی حتی روی 
گونه ها و گردن افراد دارای پوست تیره ایجاد 
می شوند و جای زخم به جا می گذارند. برای 
پیشگیری از بروز این مشکل هر هفته 2 بار پوست 
را الیه برداری کنید تا پوست های مرده از بین بروند. 
حین اصالح حتما ریش تراش را در جهت رشد 
موها حرکت دهید. بهتر است در اصالح افراط 
نکنید و ریش تراش را پشت سر هم و چند بار 
روی یک منطقه نکشید چون این کار باعث التهاب 
پوست می شود. اندکی ته ریش جا بگذارید. بعد از 
اصالح کرم مرطوب کننده بزنید چون پوست را 
نرم تر و لطیف تر می کند و مانع تجمع سلول های 
مرده می شود. یادتان باشد اصالح صورت خشک 
به پوست آسیب می رساند، به طوری که باعث 
بریدگی، آکنه و موهای زیرپوستی می شود. برای 
اصالح خوب اندکی کرم اصالح به تنهایی کافی 
نیست. بهتر است پوست را خیس کنید و بهتر 
از آن اینکه زیر دوش یا بالفاصله بعد از دوش 

اصالح کنید. در این مواقع پوست نرم تر است و 
به راحتی اصالح می شود. زمانی که پوست خیس 
و گرم است مقداری ژل اصالح یا میزان کافی 
کرم اصالح بزنید تا پوست لیز و موها کامال نرم 
شوند. اجازه دهید 1 دقیقه یا کمی بیشتر روی 
پوست بماند و سپس شروع به اصالح کنید. توصیه 
می کنیم از مصرف افترشیوها و محصوالت معطر 
بعد از اصالح بپرهیزید چون این محصوالت حاوی 
مواد رنگی و معطر هستند که به پوست آقایان 
آسیب می زنند. دنبال محصوالتی با عنوان »مناسب 
برای پوست های حساس« باشید. یکی از بدترین 
محصوالت، لوسیون های بعد از اصالح هستند. 
این لوسیون ها معطرند و باعث سوزش پوست 
می شوند، درنتیجه به پوست های حساس آسیب 
می زنند. بهتر است از کرم های مرطوب کننده سبک 
و بدون روغن یا »بدون چربی« استفاده کنید و آن 

را به پوست مرطوب بزنید.

اگر می خواهید پوستتان تقویت شود...
اگر  و  است  کمین  در  و چین وچروک  غبغب 
می خواهید صورتتان به این زودی ها تسلیم این 
مشکالت نشود، ماساژ صورت را دریابید. صورت 
شما نیز مانند دیگر اعضای بدنتان عضله دارد و 
باید آنها را تقویت کنید تا سفت و محکم بماند. 
اگرچه نمی توان برای بزرگ شدن بینی و گوش ها 
که در تمام طول زندگی رشد می کنند، کاری کرد، 
در عوض می شود با رشد غبغب مقابله کرد. برای 
این کار سر را به سمت باال ببرید. دهان را 30 
مرتبه تا حدی که می توانید باز کنید و سپس ببندید. 
برای تاثیر بیشتر این حرکت بهتر است بازوها را 
به صورت ضربدری روی قفسه سینه قرار دهید 

و به ترقوه ها فشار بیاورید. 

در زمستان کرم مرطوب کننده را 
فراموش نکنید

در فصل زمستان کرم مرطوب کننده را فراموش 
نکنید. به اندازه یک فندق کرم مرطوب کننده را 
روی صورت و گردن پخش کنید. این کار روشی 
مناسب برای حفظ نرمی و درخشندگی پوست 
است و آن را از آسیب های خارجی مانند سرما، 
باد، هوای خشک، آلودگی و... حفظ می کند. اگر 

پوست خشکی دارید، کرم مرطوب کننده را روی 
پوست مرطوب بزنید؛ یعنی بعد از اینکه پوست 
را شسته یا دوش گرفته اید، کرم مرطوب کننده 
بهتر  است.  کافی  روز  در  مرتبه   1-2 بزنید. 
است از کرم های مرطوب کننده بدون چربی و 
»غیرکمودوژن« استفاده کنید. کرم های سنگین و 
چرب باعث بسته شدن منافذ پوست می شوند و 

آکنه و جوش های سرسیاه ایجاد می کنند.

اگر پوستتان خسته به نظر می آید...
استرس، سختی کار، کم خوابی و... جزو عواملی 
هستند که گرد خستگی را روی پوست می پاشند. 
عالوه بر موارد ذکرشده، مصرف دخانیات و الکل 
و همچنین آلودگی هوا نیز پوست را خسته و 
دل مرده نشان می دهد. این خستگی به ویژه در 
اطراف چشم ها که پوستی حساس و نازک دارد 
بیشتر دیده می شود بنابراین گودی و سیاهی و 
همچنین پف پای چشم نمایان می شود و صورتتان 
را خسته و بی انرژی نشان می دهد. از کرم های 
ضدخستگی استفاده کنید تا ردپای خستگی را از 
صورتتان محو کند. این کرم ها با کاهش گودی و 
سیاهی اطراف چشم صورت را پرانرژی و شاداب 
نشان می دهد. البته یادتان باشد هیچ کرم و محصولی 
جای خواب خوب شبانه را نمی گیرد.  بهتر است 
شب ها خوب بخوابید و استرس را از خود دور 
کنید. نیازی به تاکید برای ترک سیگار نیست چون 
خودتان به خوبی می دانید چه بالیی سر سالمت 

بدن و زیبایی پوستتان می آورد.

پوستتان را از آفتاب حفظ کنید
آقایان اغلب سراغ کرم های ضدآفتاب نمی روند. 
زمستان و تابستان ندارد؛ باید در طول سال کرم 
ضدآفتاب بزنید، به خصوص اگر کارتان بیرون و 
در فضای باز است. سری به داروخانه بزنید و 
محصول مناسبی انتخاب کنید. در فصل زمستان 
از کرم های مرطوب کننده حاوی ضدآفتاب استفاده 
 SPF کنید. لوسیون های »غیرکمودوژن« با شاخص

حداقل 30 برایتان مناسب تر است.

مراقب خوردوخوراکتان باشید
داشتن تغذیه مناسب به اندازه مراقبت های بیرونی 
در سالمت پوست تاثیر دارد. با مصرف اندک 
چربی نیز پوست خشک می شود، درنتیجه افزودن 
اندکی چربی های سالم برای حفظ سالمت پوست 
الزم است. عالوه بر این انواع میوه ها سرشار از 
آب هستند و پوست را مرطوب نگه می دارند. 
لیتر آب بنوشید و از  یادتان باشد روزانه 1/5 
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حین اصالح حتما ریش تراش را 
در جهت رشد موها حرکت دهید. 

بهتر است در اصالح افراط نکنید و 
ریش تراش را پشت سر هم و چند 

بار روی یک منطقه نکشید چون این 
کار باعث التهاب پوست می شود

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

ریش شما درباره سالمتتان چه می گوید؟ 
بیشتر آقایان گمان می کنند ریش آنها تنها جنبه زیبایی 
دارد. از این رو، شاید توجه چندانی به تغییراتی که در 
موهای ریش آنها ایجاد می شود، نداشته باشند. این 
درحالی است که متخصصان پوست معتقدند همه 
آقایان باید توجه کافی به نوع رشد، ریزش و بافت موهای ریش خود 
داشته باشند تا بتوانند مشکالت مربوط به سالمت که برای پوست و 
موی این قسمت از بدن ایجاد می  شود را شناسایی کنند. به همین دلیل 
هم در ادامه این مطلب با رایج ترین تغییرات احتمالی که ممکن است 
برای ریش ها اتفاق بیفتد، آشنا می شویم و دلیل ایجاد این تغییرات یا 

راه های درمان احتمالی آنها را با هم مرور می کنیم. 

اگر ریشتان به صورت دایره ای می ریزد... 
ممکن است یک روز صبح که جلوی آینه می روید، ببینید قسمتی از 
ریشتان در بخش صورت یا زیر چانه به صورت دایره وار یا سکه ای خالی 
شده است. در علم پزشکی به این نوع ریزش، بیماری »آلوپسی آره آتا« 
گفته می شود. آلوپسی آره آتا یک اختالل خودایمن است که در اثر آن 
بدن فولیکول های مو را به عنوان یک عامل خارجی مزاحم در نظر 
می گیرد و به آنها حمله می کند. این حمله تا جایی ادامه می یابد که 
رشد موها در یک قسمت خاص مانند ریش متوقف شود و موهای 
آن قسمت به شکل دایره وار از بین بروند. خوشبختانه آلوپسی یک 
بیماری ادامه دار و خطرناک نیست؛ یعنی به مرور زمان نه تنها ریزش 
موهای ریش به صورت سکه ای متوقف می شود، بلکه این مشکل 
می تواند بدون هیچ گونه درمان خاصی از بین برود و موها دوباره رشد 
کنند. نتایج تحقیقات نشان داده اند استفاده از ماینوکسیدیل هم برای 
درمان هرچه سریع تر ریزش موهای ریش در اثر آلوپسی، مفید است 
اما خبر بد اینکه برخی آقایان در آن قسمت خاص از پوست صورت 
یا زیر چانه که دچار ریزش موهای ریش شده، با التهاب، سوزش 
و گاهی خارش پوستی مواجه می شوند. در هر صورت، مراجعه به 
پزشک هنگام مواجهه با ریزش سکه ای موهای ریش ضروری است. 
بهتر است توجه داشته باشید تقویت سیستم ایمنی، یکی از راه های 
بازگشت سریع تر موهای از دست رفته است زیرا عواملی مانند خستگی، 
افزایش یا کاهش وزن ناگهانی، تغییر الگوی خواب، خلق وخوی پایین 
و استرس جزو عواملی هستند که به نظر می رسد در ابتال به بیماری های 

خودایمن نقش داشته باشند. 

اگر موهای ریشتان نازک یا کم پشت است... 
نازک یا کم پشت بودن بیش از اندازه موهای ریش می تواند دالیل زیادی 
داشته باشد که یکی از اصلی ترین این دالیل، کمبودهای تغذیه ای است. 
محققان معتقدند کمبودهای تغذیه ای مداوم می توانند تاثیر مستقیمی بر 
رشد موهای تمام قسمت های بدن، مخصوصا موهای سر و صورت در 
آقایان داشته باشند. به عنوان مثال، احتمال نازک و کم پشت شدن موهای 
ریش و سر در آقایانی که هر روز کمتر از نیاز روزانه بدن شان کالری 
دریافت می کنند، بیشتر از سایرین است. عالوه بر این، مردانی که تمایل 
چندانی به دریافت حجم مناسبی از پروتئین در طول روز ندارند، بیشتر 
با موهای نازک و کم پشت سر و صورت مواجه می شوند. پروتئین، 
یکی از ترکیبات اساسی و اصلی تشکیل دهنده ساختمان موهاست. 
از این رو، اگر می خواهید ریش های پرپشت تر و ضخیم تری داشته 
باشید، مصرف سفیده تخم مرغ، انواع گوشت قرمز و سفید بدون 
چربی و ماست را فراموش نکنید. عالوه بر این، مردانی که موهای 
ریش آنها کم پشت و نازک است، باید حواس شان به میزان کافی 
دریافت ویتامینE، ویتامینC، روی )زینک( و بیوتین هم باشد. 
به این ترتیب، مصرف سبزی های برگ سبز، مغزها و دانه های 
خام هم در طول روز می تواند برای رفع مشکل شما موثر باشد. 
با این حال، اگر گمان می کنید برنامه غذایی منظم و کاملی دارید اما 

همچنان موهای سر و صورتتان به اندازه کافی رشد نمی کنند، باید 
با متخصص پوست مشورت کنید. 

اگر ریشتان خشک و پوسته پوسته است... 
برخی آقایان بیش از اندازه پوست صورت و موهای ریش خود را 
می شویند. این مساله باعث خشکی موهای ریش و پوسته ریزی پوست 
زیر ریش می شود. برای رفع این مشکل بهتر است شستن ریش ها 
را به نهایتا 2 مرتبه در روز محدود کنید. برای شستن ریش ها از هیچ 
نوع صابونی کمک نگیرید و حتما آنها را با شامپو و آب ولرم مایل به 
خنک بشویید. اگر پوست صورتتان در ناحیه زیر موهای ریش بیش 
از اندازه پوسته ریزی دارد، بهتر است برای مدتی ریش ها را بزنید و 
اجازه دهید پوست صورت با کمک محصوالت حاوی روغن های 

طبیعی، کمی نرمی و لطافت خود را بازیابد. پس از شامپو کردن 
ریش ها مطمئن شوید آنها را به خوبی آبکشی کرده اید. باقی ماندن 
ترکیبات موجود در شامپو میان انبوه موهای ریش نتیجه ای جز 

خشکی بیش از اندازه آنها در پی نخواهد داشت. 
اگر هم ریشتان شوره زد، بهتر است ابتدا ریش ها را بزنید یا کامال 

کوتاه کنید و سپس از شامپوهای ضدشوره برای شستن پوست صورت 
کمک بگیرید. بهتر است در صورت همراه بودن شوره و خشکی ریش 
با خارش شدید، حتما به متخصص پوست مراجعه کنید زیرا امکان 

ابتال به درماتیت یا اگزما در شما وجود خواهد داشت. 

اگر ریشتان درنمی آید... 
اگر ریشتان اصال درنمی آید یا به اندازه ای نیست 
که بتوانید به موهای ریش خود مدل بدهید، اصال 
نگران نباشید. این مساله برخالف باور عمومی، به 
کم بودن هورمون های مردانه در بدن ربط چندانی 
ندارد. به عبارت ساده تر، می توان ادعا کرد عوامل 
وراثتی، نقش پررنگی در رشد یا ریزش موهای سر 
و صورت دارند. با این حال، پزشکان زمانی که با عدم 
برای  می شوند،  مواجه  آقایان  در  صورت  موهای  رشد 
اطمینان یافتن از سالمت فرد ممکن است انجام تست هایی 
مانند تست بررسی سطح تستوسترون را برای آنها تجویز کنند. 
متاسفانه درمان چندان موثری برای کمک به رشد موهای ریش 
اما  ندارد  وجود  درنمی آمده،  ابتدا  از  آنها  ریش  که  افرادی  در 
ریش  که  افرادی  می دهند  نشان  تحقیقات  برخی   خوشبختانه، 
آنها درنمی آید یا ریش شان به قدری کم است که اصال نمی توان 
آنها را ریش حساب کرد، کمتر از سایر آقایان در معرض طاسی 

کف سر قرار می گیرند.
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3 نکته 
مهم درباره ریش ها 

1. امکان رشد ویروس ها و باکتری ها میان موهای 
ریش وجود دارد بنابراین بهتر است افرادی که ریش و سبیل 

بلندی دارند و به سرماخوردگی مبتال می شوند، برای پیشگیری از 
انتقال سرماخوردگی به دیگران، عالوه بر شستن روزانه ریش و سبیل 

خود )مخصوصا در ناحیه اطراف دهان(، به هیچ عنوان در طول دوره بیماری 
با هیچ فردی روبوسی نکنند. 

2. خوشبختانه ریش آقایان می تواند مانند ضدآفتاب برای آنها عمل کند و 
جلوی تماس اشعه های مضر نور آفتاب با پوست را بگیرد بنابراین آقایانی که 
ریش دارند، می توانند کرم های ضدآفتاب را تنها در قسمت های بدون موی 
صورت خود بزنند و نگرانی چندانی در مورد قسمت هایی که امکان 

ضدآفتاب زدن به آنها وجود ندارد، نداشته باشند. 
3. موهای ریش باید حداقل 5 بار در هر هفته با شامپو شسته 

شوند. کسانی که ریش های خشکی دارند، باید عالوه بر 
شامپو از نرم کننده هم کمک بگیرند.



»میزگرد پوست« درباره علل و راه های درمان ریزش ابروها با حضور 
دکتر محمدرضا قاسمی متخصص پوست،  دکتر سیدمسعود داوودی 
متخصص پوست و  دکتر غالمرضا کردافشاری متخصص طب سنتی

مهـم ترین نشـانه 
ریـزش ابـروها 

کم پشت شدن آنهاست

درکمکاریتیروئید،یکسومانتهاییابروهادچارریزشمیشود

اولینقدمبرایداشتنمووابرویسالماصالحهضماست

 دکتر سیدمسعود داوودی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

بقیه ا... )عج(

 دکتر محمدرضا قاسمی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر غالمرضا کردافشاری/  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست  

نگاه طب سنتی

ابروها عالوه بر اینکه نقش بسزایی 
در زیبایی صورت ما دارند، به عنوان 
مستقیم  ریختن  مانع  محافظ  یک 
عرق به چشم و صورت می شوند. 
مقابل  مانند یک سایه بان  همچنین 
تابش نور آفتاب از چشم محافظت 
می کنند. موی ابرو تا اندازه مشخصی 
رشد می کند و سرعت رشد آن و 
نیست  موهای سر  مانند  مژه  حتی 
چون اگر قرار بود مانند موی سر 
باشد،  داشته  طولی  و  سریع  رشد 

دید چشم را مختل می کرد. 
می تواند  زمانی  ابروها  ریزش 
غیرطبیعی باشد که منجر به کم پشتی 
ابرو،  موهای  معموال  شود.  ابروها 
موهای  به  نسبت  کوتاه تری  عمر 

سر دارند. 
می کنند  رشد  ماه  دو  یکی-  طی 
ریزش  دچار  مدت  این  از  بعد  و 
در  مساله  این  که  می شوند  طبیعی 
مورد مژه هم صدق می کند. بنابراین 
این نوع ریزش جای نگرانی ندارد 
و نیاز به اقدام خاصی نیست، مگر 
اینکه ابروها ظاهر کم پشتی به خود 
بگیرند. در این حالت نیاز است به 

این مشکل رسیدگی شود. 
اگرچه در طول روز ریزش 100 تار 
استحمام  حین  و  است  طبیعی  مو 
ممکن است تعداد موهای ریخته شده 
بیشتر از این باشد، در مورد ابروها، 
عدد خاصی مطرح نیست. در واقع 
معیار اصلی در تشخیص اینکه آیا 
ریزش ابروها طبیعی است یا اینکه 
آن  ریختن  در  پاتولوژیک  عوامل 
بودن  کم پشت  همین  دارند،  نقش 

ابروهاست. 
مشکالت  به  مبتال  افراد  معموال 
بیماری  که  کسانی  و  تیروئیدی 
مزمن دارند یا شیمی درمانی می کنند 
ممکن است دچار ریزش ابروها و 
کم کاری  در  شوند.  آنها  کم پشتی 
تیروئید، یک سوم قسمت خارجی 
بیماری های  در  و  می ریزد  ابروها 
مزمن و عفونتی ممکن است ابروها 

کم پشت شود. 
طور  به  هم  سکه ای  موی  ریزش 
ریزش  باعث  می تواند  ناگهانی 
از  بدن  مختلف  نواحی  موهای 
قسمتی  اینکه  یا  شود  ابرو  جمله 

از ابرو را کامال خالی کند. 
ابروها، کم کاری  اگر علت ریزش 
بیماری  درمان  باشد،  تیروئید 
بهبود  و  جلوگیری  در  می تواند 

این مشکل موثر باشد. 
در صورتی که ریزش موی سکه ای 
عامل ریزش ابروها تشخیص داده 
شود، در مرحله اول درمان استفاده 
از کرم های موضعی حاوی کورتون 

تجویز می شود. 
خیلی  بهبود  سرعت  احیانا  اگر 
اثر  افزایش  برای  نباشد،  چشمگیر 
درمان ممکن است آمپول کورتون 

نیز تزریق شود. 

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از طریق 
صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! چه عواملی در ریزش ابروها نقش دارند؟ 
موهای ابرو هم مانند موهای سایر نواحی بدن می تواند دچار 
ریزش شود. علل متعددی وجود دارند که باعث ریزش موقت 
یا دائمی ابرو می شوند. در بعضی از موارد، عللی که می تواند 
ریزش موهای سر را به دنبال داشته باشد، در ریختن موهای 
ابرو و حتی مژه هم نقش دارد. تغذیه نامناسب، کمبود ویتامین 
و ریزمغذی ها )از جمله ویتامین های گروهB، E، D، روی و 
آهن(، استرس  های روانی و فیزیکی، اختالالت روان پزشکی 
مانند تریکوتیلومانیا یا َکندن ناخودآگاه مو توسط خود فرد، انواع 
کم خونی به ویژه کم خونی فقرآهن و برخی بیمارهای التهابی یا 
قارچی، ایجاد فولیکولیت یا عفونت فولیکول مو، درماتیت سبوره 
یا شوره و التهاب پوست سر، برخی بیماری های خودایمن، 
آسیب های ناشی از ضربات در حوادث و تاتو، وجود جوشگاه 
یا جراحتی در ناحیه ابرو، استفاده از موادآرایشی نامرغوب یا 
استفاده مکرر از رنگ مو از علل مشترک در ریزش مو و ابرو 
هستند. گاهی هم برخی علل به طور اختصاصی با ریزش ابرو 
همراه است. در این شرایط از دست دادن موهای نواحی انتهایی 
ابروها می تواند یک عالمت از وجود بیماری ها و مشکالت 
داخلی مثل اختالالت تیروئید، درماتیت آتوپیک )التهاب پوست 

ناشی از یک بیماری مزمن پوستی( یا جذام باشد. 
: پس استرس به جز مو در ریزش موهای ابرو 

هم نقش دارد؟ 
بله، به دنبال انواع مختلف استرس های فیزیکی و روانی مثل 
جراحی و بارداری، زایمان یا سقط جنین ممکن است شاهد 
ریختن موهای نواحی مختلف بدن از جمله ابرو باشیم. تلوژن 
افلوویوم، نوعی ریزش موی موقت است که به دنبال همین 
استرس ها رخ می دهد. در مواردی هم به دنبال یک عامل 
استرس زای شدید قسمت هایی از موهای سر، ابرو، مژه یا موهاي 
ریش و سبیل به صورت سکه ای می ریزد که به آن »ریزش موی 
سکه ای« یا »آلوپسی  آره آتا« می گویند. گاهی هم استرس آنقدر 
شدید است که فرد ناخودآگاه موهای سر یا ابرو یا هر ناحیه از 
بدن را با تحریک و دستکاری می کند و از ریشه درمی آورد و 
باعث از بین رفتن فولیکول های آن قسمت می شود. این نوع 
ریزش مو ناشی از بیماری های روانی مثل تریکوتیلومانیاست، 

مثال فرد محصلی که موقع درس خواندن حواسش نیست و 
با دست موهای ابرو خود را می کند.

: از بیمارهای التهابی و خودایمن کدام یک منجر 
به ریختن ابروها می شوند؟

برخی بیماری های التهابی مثل بیماری درماتیت سبوره یا فولیکیت 
ناشی از آکنه و جوش و عفونت های قارچی، با درگیر کردن 
ریشه موهای هر ناحیه از بدن باعث سست شدن مو و در نتیجه 
ریزش آن می شوند. به عنوان مثال التهابات ناشی از درماتیت 
سبوره که خود را به صورت پوسته  و شوره در ناحیه موهای 
سر یا ابرو نشان می دهد، می تواند ریشه مو را تضعیف کند و 

باعث ریزش شود. 
 ،DLE بیماری های خودایمن مثل لوپوس اریتماتوز دیسکوئید یا
ریزش موی سکه ای و لیکن پالن نیز می توانند فولیکول مو را درگیر 
 کنند. التهاب ناشی از این بیماری ها ممکن است باعث ریزش 
موهای سر یا ابرو به صورت دائم و ماندگار شود. پزشک کنار 
ریزش مو، با مشاهده برخی شواهد بالینی و یافته های فیزیکی، 

احتمال وجود این بیماری ها را مطرح می کند. 
: ریزش ابرو در اثر کم کاری تیروئید به چه شکل 

است؟ 
در کم کاری تیروئید، نواحی یک سوم انتهایی ابروها دچار ریزش 
می شوند که عالمت بالینی برای شک به این بیماری است. در 
افراد مبتال به درماتیت آتوپیک نیز موهای قسمت انتهایی ابروها 

نازک و کم پشت می شود. در گذشته نیز که بیماری جذام شیوع 
بیشتری داشت، شاهد ریزش نواحی انتهایی ابروها در برخی 

از انواع این بیماری بودیم. 
: اشاره ای هم به آسیب های ناشی از ضربه می کنید؟
هرگونه ضربه یا ترومایی که در اثر خالکوبی یا تاتو در ناحیه 
ابرو وارد می شود، روی ریشه موی ابرو اثر سوء می گذارد. 
درواقع التهابات ناشی از ضربات سوزن خالکوبی، هاشور و تاتو 
و حتی واکنش به ترکیبات مواد رنگدانه ای که به کار می رود، 
باعث ریزش ابرو می شود. جوشگاه و جراحتی هم که در پی 
تصادف یا زمین خوردن منجر به زخم و خراشیدگی در ابرو 

می شود، ریزش موهای آن ناحیه را در پی دارد. 
برداشتن موهای ابرو با موچین نیز آسیب رسان و مخرب ریشه 
مو است. با استفاده مکرر از این روش برای تمیزی ابرو، تراکم و 
قطر موهای ابرو کاهش می یابد. عالوه بر این، تکرار در عادات 
غلط آرایشی و استفاده از مواد آرایشی نامناسب مثل مداد ابرو 
و رنگ موی نامرغوب می تواند به ریشه موی ابرو آسیب بزند. 

: آیا ریزش ابروها محدوده سنی خاصی دارد؟
نه، این مقوله محدود به سن خاصی نیست. برحسب علت 
زمینه ای می تواند در هر طیف سنی اتفاق بیفتد، مثال در کودکان 
پیش دبستانی ممکن است موهای ابرو در اثر تنش و اضطراب 
ناشی از محیط مدرسه، معلم یا همکالسی ها بریزد چون کودک 
به صورت ناخودآگاه شروع به کندن ابروها می کند. در سنین 
بلوغ و در دختران، موهای سر و ابرو بیشتر به دلیل تغذیه 
اشتباه یا عادت های ماهانه نامنظمی که باعث فقرآهن می شود، 
می ریزند. در سنین باالتر هم فرد بعد از بارداری یا جراحی 

و... با این مشکل مواجه می شود.
: آیا ممکن است ریختن ابروهای این خانم به علت 

بیماری آلوپسی آره آتا یا عفونت قارچی باشد؟ 
در بیماری آلوپسی آره آتا یا ریزش موی سکه ای، فرد به جز 
ابرو، در سایر قسمت های بدن مثل سر یا ریش و سبیل و... 
هم ممکن است سابقه فعلی یا قبلی ریزش مو را داشته باشد. 
این نوع ریزش، همراه با التهاب و پوسته ریزی نیست و غالبا به  
علت یک دوره بحران روانی یا استرس ایجاد می شود. در بیشتر 
مواقع با رفع استرس و استفاده از محلول های مناسب، رویش مو 

برگشت پذیر است اما ریزش موهای ناشی از عفونت قارچی که 
معموال با سابقه قبلی تماس با حیوانات آلوده به عفونت ایجاد 
می شود، با التهاب همراه است. در این نوع ریزش مو، پوست 
ملتهب و دارای ضایعات چرکی با عنوان »پوسچول« می شود. 
برای تشخیص عفونت قارچی معموال از تست های تشخیصی 
اسمیر و کشت استفاده می شود. این نوع ریزش مو معموال 
مزمن است و خودبه خود محدود یا متوقف نمی شود و بهبود 
نمی یابد. چنین ضایعاتی معموال از اطراف در حال گسترش 
هستند و حاشیه ضایعه التهاب بیشتری دارد که در اصالح به 
آن »ضایعه ای با حاشیه فعال« گفته می شود. به همین دلیل حتما 
نیازمند درمان اختصاصی با داروهای ضدقارچی خواهد بود. 
بنابراین الزم است از نزدیک به شکل ریزش ابروی این خانم 

توجه و شرح حال کاملی از ایشان گرفته شود. 
: برای درمان چه باید کرد؟ 

پس از گرفتن شرح حال کاملی از بیمار درخصوص زمان 
شروع ریزش ابروها، چگونگی عادات تغذیه ای، وجود مشکالت 
روانی و سابقه بیماری های طبی زمینه ای در فرد، معاینه بالینی 
انجام می شود. در معاینات بالینی باید دید آیا ریزش ابرو محدود 
به یک ناحیه خاص است یا اینکه کل ابرو دچار ریزش شده 
یا فرد ابروهای کم پشتی دارد؟! آیا غیر از ریزش ابرو، شواهدی 
از التهاب پوست و وجود پوسته  در نواحی قرمز در اطراف 
فولیکول های مو وجود دارد؟ آیا در ریختن ابروها شواهد دال 
بر وجود جوشگاه و زخم، گودی در پوست ابرو یا از بین 
رفتن قوام پوست و انهدام فولیکول های مو در آن ناحیه وجود 
دارد؟ اگر برحسب یافته ها، عامل نگران کننده ای منجر به ریختن 
ابروها نشده نباشد، استفاده از محلول های موضعی یا تقویت کننده 
ضدریزش مو و مکمل های تقویتی یا آهن برای اصالح کمبود 
ویتامین ها و ریزمغذی ها و کم خونی فقرآهن و همچنین شوینده ها 
و شامپوهای مناسب ضدریزش مو تجویز می شود اما اگر بر 
اساس یافته ها مشخص شود بیماری جلدی منجر به ریزش 
ابرو شده، ممکن است نیاز به نمونه برداری باشد. برای این 
منظور، قطعه ای از پوست ناحیه برداشته می شود و مورد آزمایش 
قرار می گیرد. سپس برحسب علت بیماری زمینه ای که در 
پاتولوژی تشخیص داده شده، درمان مناسب انجام می شود.   

به طور کلی بعضی از مواد برای بدن الزم هستند و باید 
حفظ شوند و برخی دیگر، باید از بدن دفع شوند تا بدن 
سالم بماند. دفع شدن مواد ضروری و عدم دفع مواد زائد 
هر دو باعث ایجاد بیماری می شود. از دیدگاه طب ایرانی، 
رویش مو نوعی دفع ماده از بدن است. در واقع، مو جزو 
مواد دفعی طبیعی بدن است و کسانی که عمدا جلوی این 
عمل را می گیرند، مثال با لیزر موهای طبیعی بدن یا هر 
روش غیرطبیعی مانع از رشد مو می شوند، به طور قطع 
دچار بیماری خواهند شد. به همین دلیل فرد ممکن است 
در اثر استفاده از مواد شیمیایی برای از بین بردن موی ابرو 
و استفاده از تاتو به جای آن، برای همیشه ابروی طبیعی 
خود را از دست بدهد و دچار بیماری های دیگر ناشی از 
احتباس ماده موی ابرو در بدن شود. به چند نکته توجه کنید:
 بد نیست بدانید بدن از ٤ خلط تشکیل شده و از 
هر خلطی بخاراتی متصاعد می شود. اگر حرارت طبیعی 
بدن بر ماده خشک )خلط خشک( اثر بگذارد، دخان از 
آن متصاعد می شود و اگر این حرارت بر ماده تر )خلط 
تر( تاثیر بگذارد بخار از آن متصاعد خواهد شد. پس در 
بدن، هم بخار تولید می شود هم دخان. بخار و دخان باید 

به طریقی از بدن خارج شوند. یکی از راه های خروج، 
منافذ پوست است. وقتی بخارات دخانی به منافذ پوست 
می رسند، در اثر تفاوت دمای داخل بدن با هوای بیرون 

که سردتر است منعقد می شوند. 
 مو، حاصل انعقاد بخارات دخانی بدن در زیر پوست 
است. حاال باتوجه به اینکه منافذی که بخارات دخانی 
از آن خارج می شوند، چقدر باز باشند، قطر مو تغییر 
می کند. وقتی منافذ تنگ باشند )مثال در سردمزاجان یا 
مناطق سردسیر( مو نازک می شود چون بخارات دخانی از 
منافذ تنگ خارج می شوند. اگر منافذ گشاد باشند )مثال در 
گرم مزاجان و مناطق گرمسیر( مو ضخیم می شود. بنابراین 
اگر در بدن اخالط خوب و سالمی تولید شوند، بخار دخانی 
آنها هم باکیفیت خواهد بود و موی خوبی تولید می کند 
اما اگر به دلیل بیماری، خلط خوب در بدن تولید نشود، 
موی باکیفیت هم نخواهد رویید بنابراین برای داشتن مو 

و ابروی سالم اولین قدم اصالح هضم است.
 تجمع مواد زائد زیر پوست هم مانع روند درست 
تشکیل موی ابرو و درنهایت ریزش آن می شود بنابراین 
منافذ خروج موی ابرو زیر پوست باید از مواد زائد از 

جمله موادی که در تاتوها استفاده می شود، پاک باشند. اگر 
راه های خروج مواد زائد از بدن بسته باشد، ممکن است 
بخارات ناشی از مواد زائد برای خروج به منافذ پوست 
حمله و به شکل غیرطبیعی انعقاد پیدا کنند. درنتیجه موی 
زائد در محل غیرطبیعی می روید. پس راه برطرف کردن 
موی زائد لیزر نیست، بلکه باید مواد زائد از بدن دفع شود. 

 در صورتی که دفع مواد زائد از بدن به خوبی انجام 
بگیرد، موی ابرو باکیفیت تولید می شود. از این رو، زنانی 
که عادت ماهانه نامنظمی دارند و مبتالیان به یبوست 
)اجابت مزاج مطلوبی ندارند( معموال ابروی خوبی ندارند. 
به همین دلیل اصالح دستگاه گوارش و برطرف کردن 
بیماری های رحم و تخمدان برای داشتن ابروی باکیفیت 

و زیبا اهمیت دارد. 
 کسانی که از رژیم های غذایي نادرست پیروی می کنند 
یا برای مدت طوالنی غذای مناسب نمی خورند، به دلیل 
اینکه خلط کافی برای تولید بخار دخانی تامین نمی شود، 
دچار ریزش موهای ابرو می شوند. این نوع ریزش ابرو در 

برخی رژیم های الغری نادرست مشاهده می شود. 
* اگر کم خونی منجر به ریزش ابرو شود، استفاده از 
موادغذایي مانند شیره انگور، عصاره استخوان سردست 
گوسفند و... که کم خونی را برطرف می کنند، در کنترل 

ریزش ابرو مفیدند.
 گاهی ریزش ابرو در اثر غلبه رطوبت در بدن ایجاد 
می شود چون منافذ پوست بیش از حد باز می شوند. برای 
رفع این مشکل، استفاده از غذاها و داروهای موضعی که 

تحلیل برنده رطوبت هستند، مفید خواهد بود. برعکس 
این مساله هم صدق می کند. گاهی موهای ابرو، به دلیل 
بیش ازحد تنگ بودن منافذ پوست در اثر غلبه خشکی 
از آن  به خوبی  ابرو نمی تواند  می ریزد زیرا ماده موی 
خارج شود. اگر هم مویي به سختی از این منافذ تنگ 
خارج شود، دوام و استحکام کافی ندارد و به اشاره ای کنده 
می شود. رطوبت بخشی به مزاج و همین طور استفاده از 
روغن های موضعی در جلوگیری از این نوع ریزش ابرو، 

موثر خواهد بود.
 ورزش، یکی از اصول حفظ سالمت است که در ریزش 
ابرو باید به آن توجه کرد. انجام فعالیت های ورزشی، حرارت 
طبیعی داخلی بدن را تقویت می کند و مواد زائد را تحلیل 
می برد بنابراین اگر بیماری دچار ریزش ابروست، باید از 

برنامه ورزشی منظم پیروی کند.
 کنترل هیجانات روانی هم در تقویت ابرو مهم است. 
غم، افسردگی و استرس باعث سرد شدن مزاج بدن و 
بی کیفیت شدن ماده مو و ابرو می شود. پس استفاده از مواد 
غذایي نشاط آور مثل »شربت زعفران و گالب« و »فالوده 
سیب با عرق بیدمشک« در کنترل ریزش مو مفید است. 

ریزش موها، ابروها و مژه ها همیشه برای خانم ها استرس و اضطراب ایجاد می کند. عوامل متعددی در ریزش موهای 
این قسمت ها دخالت دارند که اگر هر یک مورد بررسی و درمان قرار بگیرند ریزش مو پس از مدتی قطع و رشد 
مجدد موها آغاز خواهد شد. در میزگرد پوست این شماره به بررسی مشکل خانمی پرداخته ایم که از ریزش ابروهایش 
شکایت دارد و برایمان نوشته: »مدت ۳ ماه است دچار ریزش ابرو شده ام. هر روز تقریبا از هر کدام از ابروها، ۶ تار 
مو می ریزد. اصال خارش و التهابی در ابروهایم نیست. فقط پوسته های خشکی وجود دارد که با شانه زدن ابرو مشخص می شود. از 
شامپو کتوکونازول و مکمل زینک استفاده کردم اما بهبودی حاصل نشد. تیروئید کم کار دارم که سال هاست تحت کنترل است. کم خونی 
ندارم. نگران ابتال به آلوپسی  آره آتا و قارچ هستم. لطفا راهنمایی کنید. عالمت های آلوپسی  آره آتا و قارچ چیست؟ برای درمان ریزش 
ابرو باید چه دارویی مصرف کنم؟« اگر می خواهید بیشتر درباره اینکه چرا ابروها می ریزند بدانید، نظر متخصصان »سالمت« را بخوانید. 

 مهین نادری 
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اولین و رایج ترین اشتباهی که پوست شما را خراب 
می کند، رفتن به رختخواب بدون شستن صورت 
است. حتی اگر هیچ آرایشی هم روی صورتتان 
نداشته باشید، باز هم الزم است شب ها قبل از 
خوابیدن، صورتتان را بشویید. پوست شما در طول ساعات شب وارد 
مراحل ترمیم و بازسازی می شود و باقی ماندن آلودگی هایی مانند 
گردوغبار، دوده و ترکیبات آرایشی روی پوست می تواند به راحتی به 
انسداد روزنه های پوستی منجر شود و درنتیجه مشکالتی مانند آکنه 
را تشدید کند. در ادامه این مطلب، با 13 عادت شبانه نادرست که 

باعث آسیب دیدن پوست می شوند، بیشتر آشنا می شوید.

1 نخوابیدن به اندازه کافی 
اول از همه باید بگوییم که 
واقعا موردی با عنوان »خواب زیبایی« 
صحت دارد! درواقع کسانی که کمتر از 
6 ساعت در شب می خوابند، به پوست 
اجازه نمی دهند به خوبی خودش را 
ترمیم کند و همین روند به شکل گیری 
چین وچروک های  بیشتر  هرچه 
به عالوه،  می شود.  منجر  پوستی 
مشکالتی مانند تیره شدن پوست 

و شکل گیری حلقه های تیره زیر چشم نیز از عوارض کم خوابی هستند. 

2  انتخاب کرم ضدپیری اشتباه 
ضدپیری  کرم های  بیشتر 
براساس ترکیبات مرطوب کننده ای 
ساخته  معدنی  روغن  های  مانند 
می شوند. چین وچروک های پوستی 
نیز در صورت خشک شدن، کامال 
عادی  حالت  از  شدیدتر  و  بدتر 
به نظر می رسند بنابراین در وهله 
که  می رسد  نظر  به  این طور  اول 
ترکیبات مرطوب کننده برای مقابله 

با چین وچروک ها مفید هستند. این درحالی است که این ترکیبات 
فقط مشکالت پوستی را به طور موقت بهبود می بخشند و ریشه اصلی 
چین وچروک ها مانند کاهش سطح کالژن، صدمات ناشی از رادیکال های 
آزاد، آسیب های ناشی از نور خورشید و عوامل محیطی را هدف نمی گیرند. 

3  استفاده نکردن از مرطوب کننده 
انواع  به  مرطوب کننده ها 
این طور  و  می کنند  کمک  پوست 
دارای  افراد  برای  فقط  که  نیست 
پوست خشک یا مبتال به پیری پوست 
مفید باشند. پس اگر پوست شما 
چرب یا مستعد ابتال به آکنه است، 
دنبال مرطوب کننده هایی بگردید که 
با ساختار پوست شما تناسب داشته 

باشند. امروزه محصوالت مناسبی برای پوست های چرب و پیر ساخته 
می شوند که حاوی ترکیبات منحصربه فردی هستند و درنتیجه به خوبی 

با آکنه مقابله می کنند. 

4  روبالشی ها را مرتب عوض نمی کنید 
روبالشی  یک  از  استفاده 
ثابت به طور مداوم می تواند پوست 
شما را در معرض تماس با عناصر 
زیان آوری مانند باکتری ها، الیه های 
پوستی مرده و ذرات تعریق قرار 
دهد و پوست را آلوده کند بنابراین 
این است که روبالشی  توصیه ما 
خودتان را حداقل یک بار در هر 
هفته بشویید. نکته مهم اینکه اگر 

پوست شما به آکنه مبتالست، باید فواصل شستشوی روبالشی را 
کوتاه کنید. 

5  استفاده کردن از روبالشی نخی و ساده 
ترجیح  افراد  از  بعضی 
و  نخی  روبالشی های  از  می دهند 
ساده استفاده کنند اما روبالشی های 
برای  می توانند  ساتن  یا  ابریشمی 
پوست و موی شما گزینه های بهتری 
باشند. به گفته متخصصان، روبالشی 
ابریشمی اساسا حالت سایندگی بسیار 
ناچیزی دارد و درنتیجه پوست را 
ساییده نمی کند. به عالوه، این نوع 

از روبالشی ها اکسیژن را به خوبی از خود عبور می دهند، ضدحساسیت 
هستند و پوست را تحریک نمی کنند. 

6  شستن بیش از حد پوست 
زیاده روی در انجام هر کار 
مفید و مثبتی، از جمله شستن و تمیز 
کردن پوست می تواند به پوست شما 
آسیب برساند. بعضی متخصصان 
پوست اعالم کرده اند بیشتر بیمارانی 
که به آنها مراجعه می کنند، پوستشان 
را بیش از حد می شویند و درنتیجه 
الیه مرطوب پوست و میکروبیوم 
پوست که وظیفه محافظت طبیعی 

از پوست را برعهده دارد، از بین می برند. زمانی که باکتری های مفید 
و طبیعی پوست از بین می روند، پوست بیشتر از حالت عادی در 
معرض ابتال به آلودگی ها، جوش ها و خشکی غیرعادی قرار می گیرد. 

7  بی توجهی به رطوبت محیط
هوای خشک؛ چه در محیط صحرا زندگی کنیم و چه در اوقات 
زمستانی که خانه ها را با استفاده از وسایل گرمایشی گرم نگه می داریم، 

به راحتی می تواند پیامدهای منفی و 
مضری برای پوست داشته باشد. به 
متخصصان  که  است  دلیل  همین 
پوست توصیه می کنند در فصل های 
پاییز و زمستان حتما یک دستگاه 
رطوبت ساز یا بخور در اتاق خواب 
بتواند سطح  تا پوست  قرار دهید 
رطوبت مورد نیازش را تامین کند. 

8  گرم کردن بیش از حد اتاق 
اتاق های بیش از حد گرم 
می توانند فضای نامناسب و مضری 
برای پوست فراهم کنند و حتی 
کیفیت خواب شما را کاهش دهند. 
داده اند  نشان  متعددی  تحقیقات 
اساسا بدن انسان در دمای پایین تر، 
بنابراین  می کند  استراحت  بهتر 
هنگام  را  خواب  اتاق  همیشه 
خواب شبانه در دمای استاندارد 

نگه دارید و محیط خواب را بیش از حد گرم نکنید. 

9  ویتامین های خوراکی را به اندازه ویتامین های 
موجود در کرم جدی نمی گیرید 

با اینکه استعمال کرم ها و محصوالت 
بهداشتی حاوی ویتامین C می تواند 
برای پوست مفید باشد، این قضیه در 
مورد ویتامین های B آنقدرها موثر 
انواع  از  بسیاری  درواقع،  نیست. 
ویتامین های گروه B مانند ویتامین 
B12 فقط می توانند از طریق روده 
بنابراین  شوند  جذب  کوچک 
هرچقدر هم سطح این ویتامین در 

کرم مرطوب کننده یا سرم پوستی شما زیاد باشد، هیچ تفاوت چشمگیری 
ایجاد نخواهد کرد. ویتامین هایی مانند نیاسین یا همان B3 نیز می توانند 
آثار مثبتی برای بافت و رنگ پوست داشته باشند، اما اساسا پوست انسان 
نمی تواند آنها را از طریق کرم ها جذب کند. پس اگر می خواهید از فواید 
قابل توجه ویتامین های خانواده B برخوردار شوید، حتما سبزی های 
برگ دار مانند اسفناج، مارچوبه و همچنین لوبیا و نخودسبز را به رژیم 

غذایی تان اضافه کنید. 

10  مرطوب سازی لب ها 
را فراموش می کنید 

افراد  از  بسیاری  که  درحالی 
شب ها از کرم های مرطوب کننده 
برای رسیدگی به پوست خودشان 
استفاده می کنند، عمدتا رسیدگی 
فراموش  را  لب ها  پوست  به 

می کنند. این در حالی است که لب ها ذاتا پوست نازک و ظریفی 
دارند و درنتیجه شدیدا مستعد ابتال به خشکی و ترک خوردگی 
ندارد  ضرورتی  لب ها  پوست  مرطوب سازی  برای  البته  هستند. 
سراغ محصوالت سنگین حاوی رتینوئیدها بروید چون استفاده 
و روغن  گلیسیرین  که حاوی  رایج  لب  پمادهای مخصوص  از 
به  رسیدگی  برای  هستند،  نارگیل  روغن  کمی  مقدار  یا  شی باتر 

لب ها کافی است. 

1 روی شکم یا به پهلو می خوابید 
اگر شما هم جزو کسانی 
پهلو  به  دارید  هستید که عادت 
یا روی شکم بخوابید، باید بدانید 
به  شدیدا  خوابیدن  شیوه  این 
فشار  صورت  ظریف  پوست 
می آورد و اصطکاک زیادی بین 

پوست و بالش ایجاد می کند. 
این  متخصصان،  به گفته 
می توانند  خوابیدن  حالت های 

دهند.  افزایش  را  پوستی  چین وچروک های  شکل گیری  احتمال 
تا  را  مشکل  این  می تواند  مرغوب تر  و  نرم تر  روبالشی  البته 
حدودی کمتر کند، اما بهترین کار این است که حالت خوابیدن 

خودتان را تغییر دهید. 

12  دوش گرفتن با آب داغ 
دوش گرفتن شبانه با آب 
داغ، یکی از عادت هایی است که 
می تواند باعث کم آب شدن پوست 
شود و درنتیجه پوست را خشک 
کند بنابراین اگر به سالمت پوستتان 
دمای  با  حتما  هستید،  عالقه مند 
مالیم دوش بگیرید و حتی سعی 
کنید دمای آب را به سمت خنکی 
ببرید. پس از پایان دوش گرفتن 

نیز استفاده از لوسیون های مخصوص پوست را جدی بگیرید. 

13  خوردن خوراکی 
قبل از خواب شبانه 

خوردن خوراکی های حاوی نمک 
انواع اسنک قبل  یا  مانند چیپس 
از خواب شبانه، یکی از بدترین 
پوست  سالمت  برای  عادت ها 

است. 
نمک  که  است  این  هم  دلیلش 
بیش از حد درون این خوراکی ها 

اطراف چشم ها  و خصوصا  بدن  در  مایعات  احتباس  به  می تواند 
منجر شود. این حالت هم نتیجه ای ندارد، جز پف کردگی چشم ها 

در صبح روز بعد.

1+12 عادت شبانه که پوست شما را خراب می کنند! 

مراقبت  از پوست شب و روز ندارد 
 ترجمه: 
ندا احمدلو

 

با افزایش سن که پوست در روند پیری 
قرار می گیرد، ظاهر پوست به تدریج افتاده، 
کدر و بی طراوت به نظر می رسد. این تغییرات 
که در قالب لک، چروک، جوشگاه و تغییر 
رنگ خود را نشان می  دهند به لطف محققان به 
صورت سرپایی در مطب پزشکان متخصص 
پوست برطرف می شوند. در جوان سازی 
پوست یا resurfacing skin می توانیم 
با روش های فیزیکی یا شیمیایی، الیه های 
آسیب دیده و مرده پوست را بزداییم و به 
الیه های داخلی تر که سالم و جوان تر هستند، 
برسیم. جوان سازی پوست همچنین سبب 
تحریک رشد سلول  های جدید می شود. به 
زبان ساده تر، پوست را الیه برداری می کنیم. 
در ادامه با انواع روش های جوان سازی 

پوست بیشتر آشنا می  شوید.

1. استفاده از لیزر
در این روش انرژی نورانی با تمرکز باال و 
مشخصی به پوست مورد نظر تابانده می شود 
تا رنگ، بافت یا شکل آن را اصالح کند. با 
انواع دستگاه های لیزر می توان لک های قهوه ای 
یا قرمز را از بین برد و به تعادل خوبی در 
رنگ پوست رسید. همچنین جوشگاه های 
ناشی از آکنه یا هر آسیب دیگر را زدود. 
لیزرهایی که برای  جوان سازی پوست استفاده 
می شوند دو گروه اند؛ گروه اول که الیه برداری 
می کنند با زدودن الیه های بیرونی، پوست 
را تحریک می کنند تا سلول جدید بسازد. 

اینکه لیزر چقدر به عمق پوست نفوذ کند 
به دو عامل نوع مشکل پوستی و تشخیص 
پزشک متخصص پوست در استفاده از دستگاه 
مناسب بستگی دارد. امروزه لیزرهای فرکشنال 
هم توسط متخصصان پوست زیاد استفاده 
می شود. فرکشن به معنی جزیی از یک شیء 
است. لیزرهای فرکشنال هم تنها بخشی از 
پوست ناحیه مورد نظر را می زدایند و به 
این ترتیب بدون آسیب عمده به سایر 
عمقی  محل  به  پوست،  بخش های 

موردنظر نفوذ می کنند. 
گروه دوم لیزرهایی هستند که از پوست 
الیه برداری نمی کنند، بلکه با گرم کردن 
محل موردنظر، بخش زیرین پوست را 
تحریک می کنند تا کالژن بسازد. البته 
توقع نداشته باشید با استفاده از لیزر طی 
مدت کوتاهی به نتیجه دلخواه برسید. 

برای اینکه نتیجه نهایی و کامل درمان با 
لیزر را ببینید الزم است چند ماه صبر داشته 

باشید تا روند کالژن سازی و رشد سلول های 
جدید کامل شود.

2. الیه بردارهای شیمیایی
در این روش  که به پیلینگ معروف است 
محلول های  با  پوست  بیرونی  الیه های 
چند  پوست  و  می شوند  زدوده  شیمیایی 
روز بعد از الیه برداری، نرم تر، جوان تر و 
الیه برداری  با  می رسد.  نظر  به  شاداب تر 
جای  قرمز،  و  قهوه ای  لک های  می توان 
جوش، اسکار و چروک های جزیی را از 
بین برد. اینکه چه الیه برداری با چقدر توان 
الیه برداری برای شما مناسب است، به نظر 
متخصص پوست بستگی دارد و درست نیست 

سرخود ماده شیمیایی به پوستتان 
بزنید. متخصص پوست می داند برای رفع هر 
مشکل پوستی چند الیه از پوست باید زدوده 
شود و کدام محلول شیمیایی او را به هدف 
دلخواهش می رساند، مثال آلفاهیدروکسی 
اسید یا AHA، سالسیلیک اسید، آنزیم های 
میوه، تری کلرواستیک یا TCA ضعیف و 

گلیکولیک اسید انواعی از 
الیه بردارها هستند که سبب زدودن الیه های 
بیرونی پوست می شوند. برای زدودن الیه های 
عمقی تر پوست باید از الیه بر دارهایی استفاده 
کرد که مواد شیمیایی قوی تری در آنها به 
کار رفته، مثل TCA های قوی تر، فنول ها 
یا روغن های کروتول. درنهایت باید بدانید 

این الیه بردارها همگی باید با تجویز پزشک 
استفاده شوند و استفاده سرخود از آنها می تواند 

پوست را به شدت ملتهب کند.

3. میکرودرم ابریژن و درم ابریژن
مکانیکی  روش های  با  درمان  این  در 
الیه های بیرونی پوست زدوده می شوند 
تا مشکالتی از قبیل چروک های ریز، 
بروند  بین  از  جوشگاه ها  و  لکه ها 
و  جوان تر  پوست  عوض  در  و 
اگرچه  بیاید.  بیرون  شاداب تر 
اسم هر دو روش به ظاهر شبیه 
با  میکرودرم ابریژن  است،  هم 
در  دارد.  تفاوت هایی  درم ابریژن 
میکرودرم ابریژن پوست با ابزاری 
تیز و بسیار ظریف یا پاشیدن ذرات 
خیلی ریز در محل مورد نظر تراشیده 
می شود و دستگاه بالفاصله با خاصیت 
مکش، پوست زدوده شده را می مکد. 
اثر میکرودرم ابریژن بالفاصله مشاهده 
می شود اما دوام چندانی ندارد. در روش 
قوی تری  مکانیکی  تکنیک  که  درم ابریژن 
استفاده می شود، متخصص پوست با ابزاری 
که سریع می چرخد پوست ناحیه موردنظر 
را به طور دقیق الیه به الیه می زداید تا به عمق 
موردنظرش برسد. این روش می تواند لک های 
رنگی پوست را کامال از بین ببرد اما تجویز 
آن برای هر نوع پوستی درست نیست و بعد 
از اتمام عمل مراقبت های بیشتری الزم است.

4. میکرونیدلینگ 
در تکنولوژی میکرونیدلینگ سعی داریم روند 
ترمیم طبیعی پوست را تقلید کنیم تا آسیب های 

ناشی از آفتاب و افزایش سن را کاهش دهیم. 
در این روش به جای زدودن الیه های بیرونی 
پوست با ایجاد خراش های میکروسکوپی، 
پوست را تحریک به ساخت کالژن و االستین 
می  کنیم. این خراش ها با ابزاری که سر آن ده ها 
سوزن کوتاه و ریز دارد ایجاد می شوند و با 
چشم غیرمسلح دیده نمی شوند. این روش 
را می توان برای انواع پوست ها تجویز کرد. 
دوره نقاهت آن بسیار کوتاه است و البته 

ماندگاری اثر آن هم زیاد نیست.

IPL .5
بسیاری از افراد به اشتباه می گویند »لیزر 
IPL« که باید اشتباه آنها را اصالح کنیم. 
IPL نیز روشی نوری است که برای درمان 
مشکالت پوستی کاربرد دارد. IPL مخفف 
عبارت Intense pulsed light به معنی 
»منبع نوری پالسی پرقدرت« است که معموال 
برای اصالح مشکالتی کاربرد دارد که در 
اثر آنها پوست تغییررنگ داده است. در لیزر 
یک طول موج مشخص نور به محل تابیده 
می شود اما در IPL طیفی از امواج نوری 
به ناحیه موردنظر از پوست می تابد. این 
تابش ضمن یکدست کردن رنگ پوست 
کالژن سازی را نیز تحریک می کند. ممکن 
است در اینترنت یا روش های مارکتینگ 
کلینیک های زیبایی نام های تجاری دیگری 
 ،BBL :از این روش را نیز ببینید از قبیل

photorejuvena(فوتوری جووینیشن
tion( یا فوتوفیشال )photofacial(که 
اساس همگی این دستگاه ها یکی است و 
شما برای انتخاب درست ابتدا باید متخصصی 

با دانش و تجربه کافی بیابید.

راهنمایی برای زدودن پوست مرده

 جوان سازی پوست با 5 روش
 دکتر امیرهوشنگ 

احسانی
متخصص پوست و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
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شماره هفتصدودو شنبه بیست وهفت بهمن نودوهفت

دنیایی که زیبا نیست
در پارک هستیم. هوا سوز دارد و در زمین 
بازی بچه های زیادی نیستند اما حضور 
همان تعداد کم هم که احتماال مثل پسر 
کوچک من، پدر یا مادرشان را مجبور 
به آمدن کرده اند، برای جان دادن به این 
محوطه کافی است. زمین بازی پارک  را 
دوست دارم، پاکی و معصومیت بچه ها، 
نگاه ها و خنده ها و رقابت بی غرضشان 
برای سوار شدن به تاب و سرسره های سرد، 
انگار روی زیبای دنیا را نشانم می دهد. 
در میان این هیاهوی زیبا، مالحت دختر 
مبتال به نشانگان داون و برادر کوچک 
و مادرش نگاهم را دنبال خود کشیدند 
و لباس های مندرسشان فکرم را درگیر 
که نکند سردشان باشد. پسر کوچک 
خیلی زود به جمع بچه ها رفت و بازی 
شادمانه اش لبخند بر لبان مادر آورد. مدتی 
نگذشت که میان او و دختر کوچکی بر 
سر اینکه کدامشان سوار تاب شوند، بحثی 
کودکانه درگرفت که لبخند را بر لبم آورد 
اما خیلی زود لبخند بر لبانم و خون در 
بدنم منجمد شد وقتی مادر دخترک با 
عصبانیت دستش را کشید و فریاد زد:  
»اصال در  شأن تو نیست با این دهن به 
دهن بشی و باهاش بازی کنی.« پسر 
کوچک انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، 
راضی از رفتن رقیب، شادمانه تاب بازی 
می کرد اما رنگ پریده مادرش که کنارم 
نشسته و دست هایش را دور فرزندش 
حلقه کرده بود، حکایت از حالی داشت 
که هر چه بود، خوب نبود. مادر عصبانی 
دخترش را از پارک برد، مادر غمگین و 
بچه هایش هم مدتی بعد رفتند و من را 
با این فکر تنها گذاشتند که اگر فقط این 
مشتی از خروار باشد و بچه هایی با یاد 
گرفتن این نامهربانی ها بار بیایند، دنیایی که 
قرار است بچه های ما در آن زندگی کنند، 
چقدر سیاه و زشت است. دنیایی که دیگر 

زمین بازی هایش هم قشنگ نیست. 

حرف آخر

نوجوان است و 14 ساله اما نه از آنهایی 
که هر روز ممکن است در کوچه و 
خیابان ببینیم؛ آنهایی که کوله  به دوش 
با همکالسی هایشان در راه مدرسه اند، 
در کوچه فوتبال بازی می کنند یا دور هم 
جمع می شوند و از جدیدترین بازی های 
دیده اند،  که  فیلم هایی  و  کامپیوتری 
می گویند. این پسر جوان از بدو تولد 
دچار ضایعه نخاعی و ضعف عضالنی، 
استخوانی در کمر و پاهاست. سال ها 
ادراری  بی اختیاری  درمان  برای  پیش 
عمل سیستوپالستی انجام داده و بعد از 
آن هم چند بار مثانه اش جراحی شده 
اما همچنان قادر به کنترل ادرار نیست. او 
در این سن پوشک می شود که تازگی ها 
قیمت آن خیلی باال رفته است. مادر هر 
روز همراه پسرش به مدرسه می رود تا 
دور از چشم همکالسی هایش پوشک را 
تعویض کند و نوجوانش پیش دوستانش 
خجالت زده نشود. عالوه بر این، همیشه 
باید دارو مصرف کند، دارویی که اگر 
نوع ایرانی اش را هم تهیه کنند، ماهانه150 
هزار تومان هزینه دارد. غم بیماری این 
پسر جوان و شرایطی که دارد، تنها درد 
و غم خانواده او نیست. پدر این بیمار، 
کارگر است و حدود 1 میلیون و 300 
هزار تومان حقوق می گیرد و با این حقوق 
نمی تواند هزینه های درمانی و زندگی اش 
را تامین کند. این روزها دل اعضای این 
خانواده سرد و ناامید است و به کمک من 
و تو نیاز دارند تا شرایط برایشان هر روز 
سخت تر نشود. کافی است همت کنیم 
و وجه نقد را به کارت بانک پارسیان با 
شماره 0756-8001-0610-6221 به 
نام موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
کنیم و با شماره تلفن 26301054 یا شماره 

همراه 09198012677تماس بگیریم.
این بیمار با کد 20838 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيکوكاري حداكثر در 
www.:500 كلمه به نشاني اينترنتي

salamat.ir   مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

در سال های اخیر، نگاهی اجمالی به آگهی های استخدام 
و محتوای برخی از آنها که به سن، مجرد بودن، ظاهر 
آراسته و... برای جذب کارمندان خانم اشاره شده، این 
سوال را به ذهن متبادر می کند که منظور از ظاهر آراسته 
برای به دست آوردن شغل چیست؟ آیا این احترام به  شأن 

و شخصیت زنان است؟
شاید هر یک از شما در زمان مصاحبه کاری متوجه شده 
باشید برخی کارفرمایان فقط به شایستگی اهمیت نمی دهند 
و معیار و ویژگی های زنانه شما هم برایشان مهم است. 
البته همه مدیران و کارفرمایان چنین نگاهی ندارند اما 
سوال مهم این است که آیا به خاطر شاغل شدن باید بر 

ارزش ها پا گذاشت؟ 
اگر زنان تصور می کنند در محیط کار باید از اغواگری برای 
پیشبرد اهدافشان استفاده کنند، علت آن عالوه بر جو و محیط 
ناسالم برخی محیط های کاری، کمبود اعتمادبه نفس شان 

است و اینکه تصور می کنند به قدر کافی توانمند نیستند. 
یادمان باشد اگر به توانایی و سواد نیاز باشد، زیبایی اهمیتش 
را از دست می دهد. اگر در محیطی زنانگی شما هدف 
است، چرا آن محیط را انتخاب می کنید؟ کمی با خود 
صادق باشیم؛ دلیل انتخاب آن محیط، می تواند گریز شما 

از سختکوشی و سوءاستفاده از زنانگی تان باشد؟
اینکه زیبا، خوش پوش و جذاب باشید، عالی است ولی 
حربه کردن آن برای به دست آوردن موقعیت، تکیه بر 
دیواری سست است. این دیوار سست است زیرا چنین 
کافرمایانی همیشه ممکن است کارمندانی با ظاهر برتر 
و جذابیت های زنانه بیشتر پیدا کنند ولی شایستگی و 
برتری های شغلی جایگزین ندارد. اگر یک خانم هم 
تخصص و هم تجربه داشته باشد، افراد سختکوش دیگر 

هم نمی توانند جای او را بگیرند. 
اگر محیط کاری ناسالم و بیمار باشد و پیشرفت های ظاهری 

و جایگاه های شغلی افراد ثباتی نداشته باشد، اغلب افراد در 
آن دچار تعارضات جدی می شوند و سیستم هم تعادلش 
را از دست می دهد، مثال وقتی کسی در محیط و نظامی 
بیمار جایگاه می گیرد، باید بداند بدون شک افراد دیگری 
هم بر اساس روابط بیمار می توانند جذب سیستم شوند و 
رقابت سالم نیست. در واقع، افراد تالشی در جهت افزایش 
دانش و تجربه کاری نمی کنند و تمام تالش شان در جهت 
جلب توجه مراجع قدرت است. از طرفی، سعی می کنند 
دیگری را از رقابت حذف کنند تا خودشان باقی بمانند.

زنانی که به قدرت، توانمندی، دانش و پیشرفت شان اعتقاد 
ندارند، سعی می کنند از حربه های دیگر استفاده کنند. آنها 
به توانایی خود اعتماد ندارند و تصور می کنند زنانگی به 
کمک شان می آید، غافل از اینکه زنانگی حربه ای مقطعی 
است. سایر ویژگی ها از یک زن، کارمند شایسته می سازد، 

کارمندی که پله های ترقی را طی خواهد کرد.

محیط کاری ناسالم یا اعتمادبه نفس ناکافی؟

زندگی سالم
 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

رنا
 ای

دوران دبیرستان شروع شد. با یک دنیا امید و آرزو رژیم 
غذایی را دنبال می کردیم و همچنان پا به پای غزال می نشستم 
تا درس  بخواند. مطالب را تمرین می کردیم. حتی هر شب 
از او درس می پرسیدم. همه می گفتند دخترت بزرگ شده، 
بگذار خودش تکالیفش را بنویسد و درس هایش را بخواند 
اما نمی توانستم این کار را انجام بدهم. من به پیشرفت غزال 
فکر می کردم و می دانستم اگر رهایش کنم، ممکن است 
کم بیاورد و عقب نشینی کند. هر روز معلمانش را می دیدم 
و با آنها درباره وضعیت درسی او صحبت می کردیم. برای 
درس هایی که در آنها ضعیف تر بود، معلم خصوصی می گرفتم 
و وقتی امتحان داشت، انگار من هم امتحان داشتم چون پا به 
پایش یاد می گرفتم و همچنان معلم بازی می کردیم. هر وقت 
سر جلسه امتحانات اصلی می رفت، در حیاط می نشستم تا 
برگردد. اگر یکی از همکالسی هایش زودتر از جلسه بیرون 
می آمد، برگه سوال های امتحانی اش را می گرفتم تا بفهمم 
نمره دخترم چند می شود چون می دانستم کدام مطالب را 
بیشتر با او کار کرده ام و به سوال های مطرح شده از آنها 

حتما درست جواب می دهد. آنقدر روی کارهای دخترم 
تسلط داشتم که ریز به ریز می دانستم در چه موضوعاتی 
ضعیف است و کدام مطالب را زودتر یاد می گیرد. تمام 
هوش و حواسم به کارهایش بود اما همسرم با وجود اینکه 
از دیدن کارنامه درخشان غزال خوشحال می شد، با این 
روش به شدت مخالف بود. بیشتر مواقع امتحان که من 
با دخترمان سخت مشغول تمرین و درس خواندن بودم، 

می گفت همه زندگی که غزال نیست!
 من به دختر کوچکم هم می رسیدم اما او به رسیدگی 
کمتری نیاز داشت چون خودش زبر و زرنگ بود و از 
پس انجام کارهایش و حتی کارهای خانه برمی آمد. بیشتر 
وقت ها آشپزی خانه را متقبل می شد و این کار را خیلی 
خوب انجام می داد. فرزندان سالم که بعد از فرزندان مبتال 
به پی کی یو به دنیا می آیند، نقش مهمی در بهبود روحیه 
و آموزش و بسیاری از مسائل مهم زندگی دارند و دختر 
دوم من دقیقا همین تاثیر و نقش را در خانه ما داشت اما 

با وجود او هم باز زندگی سخت بود.

آن زمان در خانه پدر شوهرم زندگی می کردیم و شلوغی 
و نداشتن فضای کافی مستاصلمان کرده بود. همسرم هم 
مدام به اینکه بیشتر وقتم را به غزال اختصاص می دادم، 
اعتراض می کرد اما من چاره ای نداشتم. زندگی سختی داشتیم. 
دخترانم بزرگ بودند و زندگی به سختی می گذشت. هزینه 
شیر رژیمی فرموال و معلم خصوصی و .... کمرشکن بود.

آن روزها همسرم تازه مغازه ای با قرض جور کرده بود و 
جنس کفش و مواد اولیه گرفته بود. خوشحال که وضع مان 
خوب می شود و می توانیم خانه ای بخریم اما روزی که 
همسرم برای گرفتن شیر رژیمی رفته بود، پسر بچه ای که 
تازه استخدامش کرده بود، بر اثر بی احتیاطی موقع سوزاندن 
سر نخ های اضافه کفش، کبریت را خاموش نکرده روی زمین 
انداخت و مغازه به دلیل وجود تینر و... آتش گرفت. هر 
آنچه قسطی و چکی و با قرض تهیه کرده بودیم، در آتش 
سوخت و این اتفاق تاثیر بدی روی زندگی ما گذاشت؛ 

اوضاع مالی مان بد و بدتر و مشکالت مان بیشتر شد.
ادامه دارد... 

قسمت هفتم: یک قدم به جلو، یک قدم به عقب

مادرانه
 معصومه شاهمیری راد
PKU مولف کتاب »مزه  سالمتی« ویژه بیماران
PKU مادر یک دختر مبتال به

طالق از مهم ترین پدیده های حیات انسانی است که 
نه تنها تعادل روانی دو انسان، بلکه تعادل روانی فرزندان، 
بستگان، دوستان و نزدیکانشان را به هم می ریزد. طالق 
یک مرحله تحول با ویژگي هاي منحصربه فرد است که 
منجر به سوگواري و ماتم زدگي و واکنش هایي مانند خشم، 
افسردگي و انزواي اجتماعي همسران و فرزندان آنها مي شود. 
در سال های اخیر افزایش آمار طالق باعث افزایش تعداد 
فرزندان طالق شده، فرزندانی که مشکالت شان از نظرها 
دور مانده، احساسات پنهان شان درک نشده و بار مشکالت 
حل نشده را تا بزرگسالي به دوش مي کشند. خصوصیات 
کودک مثل خلق وخو، سن، آسیب هاي قبلي و مهارت هاي 
سازگاري و مقابله در نحوه مداخله در بحران طالق مهم 
است. یک نوزاد، طالق را نمي فهمد اما جو رواني خانه 
را مي فهمد، مي فهمد آرامش نیست و تن صداي مادر را 
مي فهمد. کودک نوپا احساس مي کند مقصر است، احساس 
گناه مي کند، نبودن یکي از والدین را مي فهمد و از دعواها 
و مشاجره آگاهي دارد. در این مرحله تعامل مثبت والدین 
با کودک مهم است. کودک پیش دبستاني خود میان بیني و 
تفکر جادویي دارد؛ مثال فکر مي کند اگر مداد را جابجا کند، 
پدرش برمي گردد. او از جدایي می ترسد. آسیب پذیري 
و خطر در این سن بیشتر است. بار سنگین احساس گناه 
اواخر دبستان شروع مي شود. کودک باور دارد اگر بچه 
خوبي باشد، پدر برمي گردد. اوضاع رواني او از دوران 

پیش دبستاني بهتر است. نوجوان ها درک منطقي از طالق 
دارند ولي به شدت از والدین خشمگین می شوند و فکر 
مي کنند آنها زندگي اش را تباه کرده  و به فکر او نبوده اند 

اما بعد از طالق بچه ها این مراحل را می گذرانند:

مراحل سازگاري
ناخشنودي: دردناک ترین مرحله است که ممکن است 

چند ماه طول بکشد.
تغييرات: کودک شیوه جدید زندگي خود را کم کم پیدا 
مي کند و باید خود را براي سازگاري آماده کند اما برایش 
خیلي سخت است که دریابد دنیا قابل  پیش بیني نیست. 
والدین باید در این مرحله تا جایي که مي توانند شرایط 

را باید براي کودک ثابت نگه دارند.
مرحله ثبات: تجدید احساس ثبات، کنار آمدن با تغییرات 
و مشخص شدن الگوي زندگي که معموال 2 تا 3 سال 

طول مي کشد.

اما برای کاهش آسیب ها چه باید کرد؟
هرگز در حضور کودکان دعوا نکنید و تا زماني که طالق 
قطعي نشده، درباره آن با کودک حرف نزنید اما بعد درباره 
طالق با کودک حرف بزنید و توضیح دهید. احساسات 
کودک را درک کنید و بپذیرید. واکنش هاي طبیعي اش 
را بشناسید و با آنها درست برخورد کنید، هرگز کودک 

را وسیله اي براي انتقام قرار ندهید، به کودک توضیح 
دهید طالق به این معني نیست که او را دوست ندارید و 
نمي تواند والدین خود را ببیند، خیلي مهم است که پدر 
و مادر با هم درباره طالق براي کودک توضیح دهند، 

توضیحی که باید متناسب با سن و درک کودک باشد.
کودک فکر مي کند حاال که عشق والدین به هم تمام 
شده او را نیز دوست ندارند. به همین دلیل ممکن است 
دچار اضطراب شود. به او بگویید: »مامان و بابا تا آخر 
عمر مامان و باباي تو مي مانند همان طور که مامان بزرگ 
و بابابزرگ با اینکه با مامان زندگي نمي کنند، هنوز مامان 
و باباي مامان هستند.« کودک می ترسد که بعد از طالق 
بي خانمان بماند، تنها شود، او را نخواهند و... پس مهم 
است که به سوال هاي او پاسخ بدهید. تا مي توانید، ثبات 
را در خانه حفظ کنید و توجه کودک را به آنچه که ثابت 
مي ماند، جلب کنید. احساسات کودک را انکار نکنید و 
به او بگویید حق دارد ناراحت و عصباني باشد. به او 
راه هاي سازگاري براي زندگي در دو خانه را یاد دهید.

بعد از طالق کودک باید با هر دو والد در ارتباط باشد، 
مگر در شرایط خاص. حتی وقتي رابطه کودک با والد 
غایب خوب نیست، رابطه باید حفظ شود چون ممکن 
است وقتي بزرگ تر شد، نظرش عوض شود و آن موقع 
نسبت به شما هم خشمگین مي شود که راه درست را 

به عنوان بزرگ تر به او یاد نداده اید.

راه هایی برای کاهش آسیب بچه های طالق

زندگی مثبت
 دکتر مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت
درمانگر کودك و بازي درمانگر

شکسته شدن سیل بند شط اعمی در دشت آزادگان

 زهراسادات صفوی 

معرفی کتاب

کلیدهاي پرورش فرزندان امیدوار و موفق
اگر شما هم مادر یا پدر باشید یا حتي در نزدیکان خود کودک خردسال 
داشته باشید قطعا مي دانید  یکي از دغدغه ها و آرزوهاي همه والدین در 
دنیا، داشتن فرزنداني سالم، خوشبخت و موفق در آینده است اما این 
آرزو نیازمند فراهم کردن شرایط و بستر مناسب است. از طرفي، امروزه 
تربیت و پرورش کودکان با گذشته بسیار متفاوت تر و دشوارتر است. 
یکي از موارد الزم براي موفقیت »امید« است. امید داشتن و امیدوار 
بودن نیازمند آموزش دیدن است. امید مانند بذري است که از کودکي 
باید در نهاد فرزندان کاشته شود تا رشد کند اما امید 3 جزء دارد؛ 
داشتن هدف، توانایي تعیین مسیرهاي رسیدن به هدف و نیروي 

اراده و اشتیاق براي رسیدن به هدف.
در این کتاب تالش نویسندگان بر این است که با زباني ساده و 
روان و با روش هاي عملي و کاربردي مفهوم واقعي امید را به 
والدین بشناسانند، آنها را با شیوه هاي تشخیص کودکان امیدوار یا 
ناامید آشنا کنند، تاثیر امیدواري و ناامیدي را بر جنبه هاي زندگي 
کودکشان مورد توجه قرار دهند، راه هاي تقویت امید و صبوري 
در کودکان را بیاموزند و حتي امید را در خود پررنگ تر کنند چرا 

که والدین امید را مانند پیام به فرزندان انتقال مي دهند.
با  نویسندگان  کتاب،  مختلف  فصول  در 
داستان هایي که از مراجعان خود تعریف مي کنند و 
روش هاي پیشنهادشده به آنها، هرچه ملموس تر 
ما را آموزش مي دهند. در یک جمله تالش 
کتاب بر »ایجاد تفکر امیدواري در فرزندان« 
است.  این کتاب نوشته دکتر دایان مک دِرُمت، 
دکتر سي.آر. اسني دِر، ترجمه فرناز فرود و 
توسط نشر صابرین در 238 صفحه به چاپ 

رسیده است.

آن سال زمستان زودتر از همیشه سروکله اش پیدا شد. خیلی وحشی 
و عاصی آمد و نشست جای پاییز که برف بگیرد وسط آبان ماه. 
آن هم نه از این برف هاي معمولي، برف درست و حسابي. آنقدر 
که پایت تا زانو فرو برود داخلش و صدای خرد شدن ذره هاي یخ، 
بپیچد توي سرت و مستت کند. همه چیز گم شود البالي یک مه 
خاکستري غلیظ، بخار بگیرند شیشه ها و المپ هاي نارنجي و سفید 
خانه ها روشن بشوند وسط روز و آدم خیره بشود به دود سفیدي که 
از پشت بام ها بلند مي شود و از تصور بخاري گرم پشت پنجره ها، 

خون بدود توي گزگز انگشت هاي یخ زده پاها.
آن سال، من پزشک طرحي بودم در یکي از روستاهاي دور استان 
چهارمحال و بختیاری. جایی که هنوز خبری از گاز شهری نبود و  
بهای گرم شدن، سردرد بود و  بوی غلیظ نفت. بخاری های قهوه ای 
گاهی که خلقشان تنگ می شد، زرد می سوختند و  مدام آه می کشیدند 
و آهشان بدجور آدم را می گرفت. حتی یک بار، یکي شان جوری الو 
گرفت که انگار می خواهد دنیا را به آتش بکشد اما زورش نرسید. آن 
وقت حسابی غمگین شد، پت پت بلندی کرد و تمام غصه هایش از 
چشم هایش سر رفت و نشست روی تخت، روی تلویزیون کوچک 
سیاه و  سفیدی که همیشه خدا خراب بود، روی فرش های کهنه رنگ 

و رو رفته و همه جا از دوده های ریز غصه دار، سیاه شد.
آن روز اما، برف سنگینی آمده بود و انگار قصد بند آمدن هم نداشت. 
درمانگاه خلوت بود. فقط من بودم و  سرایدار که از همان روز اول، 
درآمد که زن و بچه اش دلشان نمی خواهد در مرکز بهداشت زندگی 
کنند و برایش بهتر است که در خانه خودش باشد تا عصرها بتواند 
کارگاه نجاری اش را هم بچرخاند. نتیجه اش هم این شد که عصرها 
بعد از ساعت 5، من می ماندم و یک محوطه بزرگ بی دروپیکر که 
ورودی روستا بود و تا چند کیلومتری آن اثری از هیچ خانه ای دیده 
نمی شد. آن صبح برفی آبان، بیشتر به یک جمعه زمستانی می مانست. 
هیچ کس سر کار نیامده بود. ماشین ها گیر کرده بودند در راه بندان. 
نیامدن ماماي مرکز که آن روز قرار بود برایم نان بیاورد، نگرانم کرده 
بود. در آن روستا نانوایي نبود و همه خانه ها، خودشان تنور داشتند و 
زني که هر روز نان تازه بپزد. مفهوم در برف ماندن آن روز پرسنل 

براي من، ناامید شدن از رسیدن آذوقه اي بود که نداشتم.
طرف هاي ظهر، تلفن درمانگاه هم قطع شد. آقاي سرایدار گفت که 
انگار شاخه درخت ها زیر برف شکسته و کابل هاي برق و تلفن نابود 
شده اند. کم کم دیدیم بي خودي نشسته ایم در درمانگاه؛ نه مریضي 
هست، نه مسوول داروخانه و نه هیچ کس دیگر. قرار شد سرایدار برود 
خانه شان و سپرد که اگر مشکلي پیش آمد، به گوشي اش زنگ بزنم.

من ماندم و ظهر یخبندان خاکستري و برف که الینقطع و بي رحمانه 
مي بارید. یکي- دو ساعت بعد، برق رفت و از آنجا که آب آلونک 
کوچک من را با پمپ مي کشیدند، آب هم قطع شد. هوا رو به تاریکي 
مي گذاشت و جز روشني شعله آتش بخاري نفتي، هیچ نور دیگري 
در کار نبود. باید زنگ مي زدم به آقاي سرایدار که الاقل چند تایي 
شمع برایم بیاورد اما دریغ از یک خط آنتن. مانده بودم بي آب و نان 
و روشنایی. اوضاع عجیبي بود. خزیده بودم زیر پتو و زل زده بودم 
به سیاهي سرخ آسمان که از پشت پرده هاي ضخیم بدرنگ اتاق هم 

پیدا بود. حاال برف هیوالي بدترکیبي به نظرم مي رسید.
گرسنه بودم و دلم یک فنجان چاي داغ مي خواست که دست هاي 
یخ زده ام را دورش حلقه کنم و بایستم پشت پنجره به تماشاي رقص 
دانه هاي درشت برف. دلم مي خواست صداي همان تلویزیون لکنته 
را تا ته باز کنم، آنقدر که دیگر زوزه رعب آور شغال هایي که تا پشت 
در رسیده بودند، نشنوم اما همیشه حقیقت غم انگیزي در این دنیاست 
به نام »نتوانستن« که زورش به تمام خواستن هاي آدمیزاد مي چربد. 
درست یادم نیست که چند ساعت گذشت تا راننده مرکز که از آن 
طرف ها رد مي شده، به دلش می افتد سراغي از من بگیرد و برایم دو 
بسته شمع و چند نان و بطري آب معدني بیاورد. فقط یادم مي آید 

که تا وصل شدن برق، 3-2 روزي طول کشید.
 سال ها از آن روز گذشته است و حاال گاهي دلم مي خواهد مثل همان 
عصر برفگیر پاییزي، در آلونک کوچکي که دورترین جاي دنیا بود، 
گم و گور بشوم در تاریکي. بي هیچ نشانه اي حتي. جایي که نتوانم 
براي انگشت هاي یخ زده ام به غیر سرما بهانه دیگري جفت وجور کنم. 

آه که آدمیزاد گاهي چه چیزهاي ساده اي را ندارد...

دلتنگی روز برفی

داستان زندگی
 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم
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