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سالمت در ایران

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

پیشخوان

علی پروین سفیر سالمت دیابت شد
در جریان مراسم افتتاح پروژه «تهران؛ پایتخت تغییر دیابت» ،علی
پروین ،پیشکسوت فوتبال ایران و تیم پرسپولیس به عنوان سفیر
سالمت دیابت انتخاب شد.
به گزارش «سالمت» ،در مراسم افتتاحیه پروژه «تهران؛ پایتخت
تغییردیابت»رئیسبنیاداموربیماریهایخاصگفت ۶۰«:درصد
از مردمی که دیالیز میکنند مبتال به بیماری دیابت بودهاند .در
این راستا و برای کنترل دیابت  ۵۰مرکز کلینیک دیابت راهاندازی

کفشها و محیط زیست
در جهان امروز ،تولید و مصرف کفش
نویسنده:
در حال افزایش است و در حین تولید
پیتر دگراف
ترجمه:
انبوه قیمتها کاهش مییابند .درنتیجه،
ملیحهدرگاهی کفشها اغلب چرخه عمر کوتاهی دارند
و با کاهش بهرهوری استفاده از کفش مواجهایم .به عالوه،
صنعت مد که مصرف را تبلیغ میکند تا  8بار در سال
تغییر میکند .این روند اتالف بسیار زیادی را در فاز پایان
زندگی کفش بهوجود میآورد .محلهای دفن زباله ،به
علت بروز شیرابهها ،آلودگی زیستمحیطی جدی را در
آبهای زیرزمینی و رودخانهها ایجاد میکنند .همچنین
فضاهای دفن زباله بهویژه در برخی کشورهای اروپایی
که در آنها چنین فضاهای در دسترسی وجود ندارد ،به
شدت در حال محدود شدن هستند.
اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر و برای ارتقای تولیدات
کفش که آثار زیستمحیطی کمتری به جا میگذارد ،طرح
کفش اروپایی اکو را بهعنوان یک ابزار بازاریابی و تبلیغاتی
برای کفشهای دوستدار محیطزیست بنیان گذاشته است.
اگرچه چالش اصلی که به تازگی صنعت کفش با آن
مواجه شده ،میزان قابلتوجه زبالههای بهوجودآمده است.
پاسخ صنعت کفش به این مساله ناچیز بوده است .فقط
یک تولیدکننده عمده کفش؛ یعنی شرکت نایک ،اقداماتی
را برای مدیریت زبالههای خود انجام داده است .برنامه
«استفاده مجدد از یک کفش» شرکت نایک تنها طرح
بازیابی تاسیسشده توسط یک تولیدکننده کفش است.
شکل دیگر از فعالیت استفاده مجدد در قسمت کفش،
جمعآوری کفشهای کهنه یا دورریختهشده و توزیع آنها
برای کشورهای در حال توسعه است .کفشهایی که قابلیت
نو شدن و استفاده مجدد را دارند به شرکتها و افراد در
کشورهای در حال توسعه فروخته میشوند .این کشورها
میتوانند کفشها را تعمیر کنند سپس به فروش برسانند
یا اینکه به صورت آزاد میان مردم توزیع کنند .هرچند
مباحث سفت و سختی در مورد چنین فعالیتهایی و در
رابطه با آسیب زیستمحیطی کلی و پیامدهای اقتصادی
برای جماعتهای محلی وجود دارد.
در بیشتر کشورها برای مدت طوالنی مدیریت فرایند انتهایی
اتالف برعهده آژانسهای دولتی و مقامات محلی بوده و در
اغلب موارد هماکنون نیز به همین ترتیب است .در خود
صنعت کفش نیز نبود مدیریت رسمی زنجیره در سرتاسر
چرخه عمر یک کفش و همیشگی کردن آثار زیستمحیطی
منفی وجود دارد .با این وجود ،مفهوم مسوولیت تولیدکننده
به گونه فزایندهای در حال فراگیر شدن است.
ما چشماندازی را برای سال  2050میالدی پیشنهاد میکنیم
یعنی زمانی که صنعت کفش هیچ تاثیری بر محیطزیست
نخواهد گذاشت .ما این هدف را در دو نقطه دنبال میکنیم:
 .1کاهش میزان تولید کفش در هر سال
 .2به صفر رساندن محلهای دفن زباله
با توجه به این اهداف انتظار میرود صنعت کفش بتواند
کفشی تولید کند که بدون از دست دادن کیفیت مطابق
با عالیق زیباشناختی ،خوداظهاری ،راحتی و انتخاب
مصرفکننده ،تا بینهایت قابلیت بازیافت داشته باشد،
همه اینها کنار حفظ یک مدل تجاری سودآور که مسوولیت
مصرفکننده و شرکت را میطلبد ،اهمیت مییابد .برخی
فرضیات اساسی مطرح شدهاند .گمان ما بر این است که
طی  50سال افراد این واقعیت را میپذیرند که تغییر الگوی
رفتاری برای پایداری زندگی روی کره زمین ،الزامی است.
حال سوال این است که چگونه به هدف دست یابیم؟
پس از اندیشیدن بسیار سیستم خدمات محصول ()PSS
را برگزیدیم تا بهعنوان اساس و بنیاد نقشه ما برای دستیابی
به اهداف پایدارمان عمل کند PSS .یعنی سیستمی از
تولیدات ،خدمات ،شبکههایی از عامالن و زیرساخت
حمایتکننده که به طور مداوم در جهت رقابت ،برطرف
کردن نیازهای مصرفکننده و داشتن تاثیری کمتر از مدلهای
سنتی کسب و کار بر محیطزیست فعالیت میکند .در
چنین سیستمی مصرفکنندهها به طور خاص تقاضا برای
محصول ندارند ،بلکه به نسبت دنبال سودمندی این
محصوالت و ارائه خدمات هستند .با استفاده از سرویس
خدماتی به جای محصول برای برطرف کردن نیازها ،از
نیازمندیهای انرژی و مادی کاسته میشود .این امکان
وجود دارد که به علت افزایش کیفیت سرویس که ناشی
از رقابت بین ارائهکنندگان سرویس است ،رضایت
مصرفکننده افزایش یابد .صنعت کفش به جای مشتری
مسوول حفظ ،مستعد کردن و درنهایت جایگزین کردن
یک محصول میشود .تغییر انگیزههایی را برای ایجاد یک
سیستم حلقه بسته مبتنی بر طراحیهایی برای دوام و
استفاده مجدد از مواد خلق میکند که زباله کلی را کاهش
میدهد .درنهایت سیستم به طور موفقیتآمیز در چند
بازار کاالی مصرفی دیگر پیادهسازی شده است.
منبع :سایت انسانشناسی و فرهنگ

شده است .دیابت یکی از موضوعات مهم دنیاست و هر روز
شاهد افزایش آمار دیابت در جهان هستیم ».فاطمه هاشمی
گفت« :شهرداری برای تغییر دیابت در تهران باید فرهنگسازی
و ساختارهایی فراهم کند .به نظرم ،آموزشوپرورش و صداوسیما
در زمینه افزایش آگاهی و فرهنگ میتوانند ما را در تغییر دیابت
کمک کنند ».وی بیان کرد« :ما نیازمند مکانهای عمومی برای
انجام فعالیتهای فیزیکی مناسب هستیم .باید جلسات متعددی
با سازمانهای ذیربط داشته باشیم تا برنامهریزی خوبی در زمینه
تغییر دیابت در شهر تهران انجام شود و من امیدوارم تهران به

الگویی برای سایر شهرهای کشور تبدیل شود».
در ادامه مدیرکل سالمت شهرداری تهران کمتحرکی ،چاقی و
استرس را  3عامل تهدیدکننده سالمت شهروندان تهرانی دانست
و افزود« :برنامههایی برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر از
جمله دیابت در پایتخت در حال انجام است ».زینب نصیری اظهار
داشت« :مردم تهران به دلیل تغییر شیوه زندگی درگیر مسائلی مانند
کمتحرکی و افزایش وزن شدهاند که انجام تغییرات جدی در این
زمینه امری ضروری به شمار میرود ».وی با اشاره به اجرای طرح
سنجشعدالتدرسطحتهران،گفت«:کمتحرکی،چاقیواسترس

ناشیاززندگیدرکالنشهرازجملهمشکالتیاستکهپایتختنشینان
گرفتار آن هستند و باید به صورت جدی به این مساله پرداخته
شود ».مدیرکل سالمت شهرداری تهران ادامه داد« :اجرای طرح
«تهران؛ پایتخت تغییر دیابت» میتواند نتایج موثری داشته باشد و
ترویج آن در سایر استانها نیز تکرار شود ».علی پروین ،اسطوره
فوتبال ملی و باشگاه پرسپولیس و همچنین هنرمندانی مانند سام
درخشانی،مهدیپاکدلوسروشصحتبهعنوانسفیرانفرهنگی
دیابت معرفی شدند تا برای فرهنگسازی در زمینه کاهش شیوع
دیابت بین شهروندان تالش کنند.

درباره مسائل بهداشتی واردات گوشت

گوشتهای وارداتی باکیفیت هستند؟
قیمت گوشت در هفتههای اخیر به
 120هزار تومان هم رسیده و دولت
مهدیه
آقازمانی
برای منطقی کردن افزایش قیمت
گوشت ،گوشتهای وارداتی را با
عنوان «گوشت تنظیم بازار» به مردم عرضه میکند
و وعده داده از هفته آینده توزیع گوشت با افزایش
واردات گوشت به کشور ،نظم بیشتری بگیرد.
صفهای عریض و طویل برای دریافت گوشت
با قیمت  45هزار تومان و فروش گوشت با کارت
ملی ،انگار فلشبکی به همان صفهای عریض و
طویل برای دریافت اجناس کوپنی دهه  60است.
بر اساس آمار گمرک ایران ،طی امسال  ۹۷هزار
تن گوشت منجمد گوساله وارد شده و واردات
گوشت گوسفندی نیز به میزان  ۳۶هزار تن به
صورت الشه انجام شده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۴۶درصد افزایش نشان میدهد .به
گفته مدیر کل تنظیم بازار جهاد کشاورزی ،در
سالهای گذشته بین  ۱۴۰تا  ۱۶۰هزار تن گوشت
مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین میشد ،اما
این میزان واردات برای مصرف صنف و صنعت،
پادگانها ،بیمارستانها ،رستورانها و آشپزخانهها
بود ،اما اکنون گوشتهای وارداتی به علت قیمت
مناسب در سبد خانوار قرار گرفته است .این در
حالی است که تولید گوشت در کشور کاهش
نیافته ،بلکه باز هم به گفته مدیر کل تنظیم بازار
جهاد کشاورزی ،امسال دامداران و چوبداران با
توجه به افزایش نرخ ارز تمایل دارند دام سبک
خود را با قیمت باال و به صورت نقدی بفروشند
و به این ترتیب قاچاق گوشت افزایش مییابد اما
مساله مهم کیفیت گوشتهای وارداتی و نحوه
نظارتهای بهداشتی بر آنهاست و اینکه تا چه
زمانی باید گوشتهای تنظیم بازار عرضه شود تا
بازار نابسامان گوشت ،سامان بگیرد؟
با توجه به افزایش نرخ ارز و نوسانات اقتصادی
که امسال آن را تجربه کردیم ،قاچاق دام افزایش
یافته و ظاهرا همین موضوع ،بازار گوشت را به
هم ریخته است .معاون توسعه بازرگانی و صنایع
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفته« :این نگرانی
در مورد خروج دام مولد وجود دارد و قاچاق
اینگونه از دام میتواند در آینده تولید کشور را
با خطر مواجه کند چون خریداران دام مولد زنده
 3برابر قیمت بازار دام مولد از دامدار خریداری
و از کشور قاچاق میشود».
به گزارش «سالمت» و به نقل از پایگاه اطالع
رسانی جهاد کشاورزی ،علی اکبر مهرفر در مورد
اینکه امکان کنترل میزان قاچاق دام زنده وجود
دارد یا نه ،اینطور توضیح داد« :در کشوری مانند
ایران که مرزهای گستردهای دارد میتوان با قاچاق
دام زنده و گوشت مبارزه کرد اما نمیتوانیم آن را
به صفر برسانیم .به تازگی دستورالعملی در حال
ابالغ است تا تردد دام به مناطق مرزی را کنترل
کند و میزان قاچاق را کاهش دهد».
وی با اشاره به اینکه اگر میزان واردات گوشت قرمز
گرم گوسفندی کافی باشد در تمامی نقاط کشور
توزیع میشود ،ادامه داد« :به دلیل اینکه گوشت
گرم گوسفندی به روز وارد میشود ،امکان تنظیم
و ثابت نگه داشتن میزان واردات آن وجود ندارد.
زمانی که حجم واردات گوشت گرم گوسفندی
کافی نباشد تنها در شهرهای بزرگ توزیع میشود
زیرا کاهش قیمت در شهرهای بزرگ تاثیر خود را
بر شهرهای کوچک میگذارد».

گوشتهای وارداتی از چه کشورهایی
وارد میشوند؟

با توجه به افزایش واردات گوشت به کشور ،موضوع
مهم ،سالمت گوشتهای وارداتی و نحوه نظارت
بر آنهاست.
دکتر علی صفر ماکیان ولی ،معاون بهداشتی و
پیشگیری سازمان دامپزشکی در گفتوگو با
«سالمت» در مورد اینکه گوشتهای وارداتی
از چه کشورهایی وارد میشود ،گفت« :در
حال حاضر گوشتهایی از کشورهای استرالیا،
نیوزلند ،برزیل ،قزاقستان ،ارمنستان و گرجستان
وارد کشور میشود ».وی با تاکید براینکه ،در دنیا
دستورالعملهای تخصصی وجود دارد که بر مبنای
آن گوشت تولید ،حمل ،ترخیص و عرضه میشود،
توضیح داد« :کشورهایی که برنامههای کنترلی برای

از نظر بهداشتی
و سالمت به این
دلیل که بسیاری
از انگلها در
سرما و انجماد
از بین میروند،
در برخی
مواقع کیفیت
گوشتهای
یخزده باالتر
است.

بیماریهای دامی در دو محور ،بیماریهای فرامرزی
و بیماریهای مشترک مثل سل و بروسلوز دارند
و همچنین دارای برنامه کنترل پسماندها (یعنی
باقیمانده آنتیبیوتیک و فلزات سنگین) هستند،
برای صدور دام انتخاب میشوند بنابراین دامی
که هویت بهداشتی مشخصی دارد یعنی مشخص
است که در کدام منطقه پرورش پیدا کرده ،جایگاه
پرورش از نظر بیماریها معلوم است و خطری برای
محیطزیست انسان و دام ندارد ،انتخاب میشود .بعد
دام به کشتارگاه منتقل میشود و پس از استراحت
دام توسط مرجع ذیصالح آن کشور قبل ،حین و
بعد از کشتار دام بررسی میشود ».معاون بهداشتی
سازمان دامپزشکی کشور در ادامه نحوه نظارت بر
سالمت دامهای وارداتی را بیان کرد که براساس یک
تواتر زمانی از آن الشه نمونههایی گرفته میشود و
نمونه روزانه گرفته نمیشود چون دامها هر کدام
هویت بهداشتی مشخص دارند .به گفته وی ،در
این مرحله ،دو شاخص دما و  pHباید حاصل شود
و بعد دامها بستهبندی و استخوانگیری میشود
که ممکن است به صورت منجمد ،تازه و وکیوم
نشانهگذاری و بعد بارگیری شود و از طریق زمینی
و دریایی و هوایی صادر خواهدشد.

نظارت سازمان دامپزشکی برگوشتهای
وارداتی چگونه است؟

آیا سازمان دامپزشکی برای تایید سالمت گوشتهای
ارسالی به کشور ،نمایندهای به کشور صادرکننده
میفرستد؟ معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی در
پاسخ به این سوال گفت« :در هر کشوری از دنیا
از ایران تا کشورهای پیشرفته ،تجارت گوشت
قرمز به این ترتیب است که دامهای با شناسنامه
مشخص بهداشتی انتخاب میشوند و اینگونه
نیست که دام بیمار کشتارگاه بیاید و صادر شود.
در دنیا نظارتها بر 3محور است؛ اول مسوولیت

متوجه کشتارگاه خود کشور صادرکننده است،
دوم سازمانهایی زیر نظر سازمان دامپزشکی آن
کشور نظارت میکنند و نظارت سوم نظارت در
سطح عالی است .عالی بر تمام فرایندهاست که
مسوولیت آن متوجه سازمان دامپزشکی است .دکتر
ماکیان ولی افزود« :برنامه ما این است کشوری مورد
تایید قرار میگیرد که سطح مخاطرات انسان ،دام
و محیطزیستش از سطح مخاطرات ما کمتر باشد،
درنتیجه ما به هیچ کشوری که مدیریت مخاطرات
نداشته باشد اجازه واردات نمیدهیم .بنابراین آنچه
برای ما مالک تایید سالمت گوشت است مرجعیت
دامپزشکی کشور مبدأ است و کشتارگاه آنجا هرگز
دام بیمار را صادر نمیکند چون هر دام شناسنامه
دارد .اگر سالمت الزم را نداشته باشد و کشتار
شود مجازات در انتظارش است».
وی در ادامه حرفهایش به نظارت سازمان
دامپزشکی کشورمان برگوشتهای وارداتی حین
ورود به کشور نیز اشاره کرد« :گوشتهای وارداتی
در مراکز خاصی در بنادر هوایی و زمینی نگهداری
میشوند و در آنجا قرنطینه دامپزشکی داریم که
ماموران ما کنترل اسناد و مدارک و تطبیق آن با
محموله را انجام میدهند و درصورت ضرورت
از گوشتها نمونه میگیرند».

آیا گوشتهای یخزده ،سالم هستند؟

همواره قیمت گوشتهای یخزده پایینتر از
گوشتهای گرم بوده و معموال مردم تا مجبور
نباشند گوشت یخزده نمیخرند .دکتر آراسب دباغ
مقدم ،دامپزشک و متخصص بهداشت صنایع غذایی
در گفتوگو با «سالمت» با بیان اینکه بهطور کلی
گوشت یخزده از نظر سالمت تفاوتی با گوشت
گرم ندارد و حتی در برخی مواقع کیفیت باالتری
دارد ،توضیح داد« :از نظر بهداشتی و سالمت به
این دلیل که بسیاری از انگلها در سرما و انجماد

اعمال برنامههای جدید نظارتی
برای گوشتهای وارداتی
با توجه به اینکه حجم واردات گوشتها به کشور افزایش یافته ،آیا سازمان دامپزشکی
برنامههای جدیدی برای نظارت بیشتر بر این گوشتها دارد؟
معاون بهداشتی سازمان در این زمینه سند بینالمللی اعمال نظارت بر سالمت گوشت را
مدنظر قرار داد و گفت« :سند بهداشت گوشت که توسط سازمان خواروبار جهانی منتشر
شده ،مبنای اعمال نظارتها بر گوشت سالم در دنیا و همین سند باالدستی بینالمللی است
که البته کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیوزلند و استرالیا مدیریت سختگیرانهتری از این
سند دارند ،مثال در کشوری مانند نیوزلند دامها عاری از تب برفکی و بروسلوز هستند و
خطری برای کشور ما ندارند .در برنامه جدید اینگونه عمل میکنیم که نظارتها از حالت
بازرسی به سمت سیستم ممیزی نظارتهای حاکم بر آن کشور سوق پیدا کند .به دنبال این
هستیم که سیستمهای نظارتی را هوشمند کنیم ،به گونهای که ماموران ما کشتارگاه آن کشور
و عملیات قبل از کشتار ،حین کشتار و بعد آن را تایید میکنند و بعد سالمت گوشتها
متوجه واردکننده است».
با این اوصاف آنطور که این مقام مسوول بیان میکند ،قرار نیست یک دامپزشک سالمت
گوشتهای وارداتی را در آن کشور تایید کند ،بلکه نظارتها به سمت تایید سیستمهای
تولیدی و نظارتی آن کشورها معطوف میشود.

از بین میروند ،در برخی مواقع کیفیت گوشتهای
یخزده باالتر است ».این استاد دانشگاه با تاکید بر
اینکه این موضوع در کشور ما ریشه تاریخی دارد،
افزود« :مردم به گوشت یخزده بدبین هستند و این
بدبینی قبل از انقالب شکل گرفته .در آن زمان برای
آنکه گوشت از کشورهای مختلف تحت عنوان
گوشت منجمد وارد میشد ،روحانیت معتقد بودند
بر این گوشتها نظارت شرعی نیست و به درد
نمیخورد بنابراین این باور از آن زمان ،در ذهن
مردم مانده است ».وی با اشاره به اینکه در قدیم
میگفتند گوشت یخزده حالل نیست و حرام است،
ادامه داد« :در صورتی که االن نماینده والیت فقیه
شرعی بودن گوشتها را تایید میکند .وقتی برزیل
برای ایران گوشت کشتار میکند باید شرایط شرعی
کشور ما را رعایت کند .بهطور مثال دام رو به قبله
کشتار شود ،از گیوتین استفاده نشود و از چاقو
استفاده شود و بسما ...گفته شود».
دکتر دباغ مقدم در مورد گرانی گوشت هم
توضیحات مهمی بیان داشت« :بنابر اعالم وزارت
جهاد کشاورزی ،ما  10تا  20درصد نیازمان به
گوشت را وارد میکنیم بنابراین مشکلی که در
کشور ایجاد شده این است که دامدار دامش را
قاچاق به آن طرف مرز میفرستد و پولش را به دالر
میگیرد و دام قاچاق میشود .درصورتی که ما از
این طرف با سوبسید گوشت را از کشورهای دیگر
وارد میکنیم .بحث دیگر این است که وقتی نظام
توزیع را خوب تعریف نمیکنیم و با کارت ملی
گوشت را توزیع میکنیم ،یک عده از کارتنخوابها
و افراد معتاد و ...کارت ملی میگیرند و بعد به
مقدار زیاد گوشت میخرند که این گوشتها،
سر از چلوکبابیها درمیآورد که گوشت ارزان
میخرند ولی چلوکباب را با قیمت گوشت 100
هزار تومانی میفروشند ».به گفته این استاد دانشگاه،
علت دیگر افزایش قیمت مربوط به مردم است
چون مصرف گوشت این میزان نبوده ،برخی افراد
گوشت را میخرند و میفروشند و با این کار برای
خود اشتغال و پول ایجاد میکنند .وی در ادامه
حرفهایش به میزان توصیهشده سازمان بهداشت
جهانی برای مصرف گوشت اشارهکرد« :بهترین رژیم
غذایی ،رژیم غذایی مدیترانهای است که کمترین
مشکل بیماریهای قلبی-عروقی و فشارخون ایجاد
میکند .در این رژیم توصیه شده ،در ماه یک وعده
گوشت مصرف شود .البته این توصیه برای افراد
عادی و سالم است وگرنه خانمهای باردار ،کودکان
در حال رشد و ورزشکاران حرفهای یا بیماران
بیش از یک وعده در ماه به گوشت نیاز دارند».
وی در پایان تاکید کرد مرغ ،حبوبات ،تخممرغ و
مغزدانهها برای سالمت بدن بسیار مفید هستند و
میتوانند جایگزینهای مناسبی برای گوشت باشند.
به نظر میرسد تا زمانی که جلوی قاچاق دام با
این سطح گسترده از مرزهای کشور گرفته نشود،
قیمت گوشت کاهش نخواهد یافت و همین
گوشتهای تنظیم بازار برسر سفرههای مردم خواهد
آمد اما آنچه مسلم است در این بازار آشفته ،اگر
گوشتهای وارداتی به خوبی نظارت شود ،میتواند
تا حدی جلوی افزایش قیمت را بگیرد.

سالمت در جهان

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

لهستان

آلودگی هوا در لهستان ساالنه ۵۰هزار قربانی میگیرد

پزشکان میگویند ترامپ کامال سالم است

دیوان دادگستری اروپا میگوید لهستان قوانین جلوگیری از آلودگی هوا را نقض و استانداردهای مربوط به
کیفیت آب و هوا را رعایت نمیکند اما  ۴۰درصد خانوارها در این کشور برای گرمایش و پختوپز از زغال
سنگ استفاده میکنند .به گفته آژانس محیطزیست اروپا ،هر سال آلودگی هوا جان  ۵۰هزار نفر را در این
کشور میگیرد .از  ۵۰شهری که جزو آلودهترین شهرهای اروپا محسوب میشوند ۳۳ ،شهر در لهستان قرار
دارند .زغال سنگ یکی از دالیل گرمایش جهانی است .به همین دلیل هم باید استفاده از این سوخت را متوقف
کنیم اما ایده توقف استفاده از زغالسنگ چالشی واقعی برای منطقه سیلزی است ۸۵ .هزار شغل در این منطقه
به طور مستقیم و  4برابر این میزان هم به طور غیرمستقیم به صنعت زغال سنگ وابسته هستند.

نتیجه دومین بررسی پزشکی ساالنه ترامپ منتشر شد اما به گفته پزشکان ،وی در سالمت کامل به سر
میبرد .پزشک مخصوص وی با اعالم این خبر گفت« :خوشحالم که اعالم کنم رئیسجمهور در سالمت
کامل است و امید میرود تا پایان دوره ریاستجمهوری خود سالم باقی خواهد ماند».
ترامپ طی مراحل آزمایش از بیهوشی یا داروهای مسکن استفاده نکرده .در این گزارش ،وزن و میزان
کلسترول خون رئیسجمهور فاش نشده .سال گذشته پزشکان اعالم کردند ترامپ تا معیار چاقی 0/5
کیلوگرم فاصله دارد و بهتر است رژیم بگیرد و ورزش کند اما ترامپ هیچ کدام را نپذیرفته و کارکنان
کاخ سفید به سیانان گفتهاند هرگز او را در حال ورزش کردن ندیدهاند.

آمریکا

منبع:یورونیوز

آفریقا
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منبع:نیوزویک

بین کشورهای غنی و فقیر شکافی عمیق و بزرگ در موضوع مربوط به مسکنها وجود دارد

آفریقا از ترس اعتیاد به داروهای مخدر درد میکشد

آفریقا با پدیده دردناک و عجیبی دست به گریبان است و
ترجمه:
آن هم ترس از توزیع مسکنهای با پایه مخدر (اوپیوئیدها)
مرجان
یشایایی
بینمردمیاستکهدردامانشانرابریدهاست.چهتضمینی
وجودداردکهتوزیعمخدرهاآفریقارابههمانمشکلآمریکا
دچار نکند؛ مرگ ساالنه 60هزار آمریکایی براثر مصرف بیشازحد این داروها
که به تازگی دونالد ترامپ آن را یکی از فوریتهای نظام بهداشت آمریکا
اعالم کرد .ساالنه زندگی 25میلیون نفر در کشورهای کمدرآمد یا با درآمد
متوسط با درد و رنج پایان میپذیرد ،بیآنکه توانسته باشند آخرین روزهای
حیات را با کمک مسکنها تحملپذیر کنند .کارشناسان از این میترسند
که توزیع مسکنهای قوی با پایه مخدر بین بیماران العالج آفریقایی ،باعث
بروز همان مشکل آمریکای امروز نشود؛ مرگ براثر مصرف بیش از حد
این داروها .هیات آمریکایی در اداره بینالمللی داروهای مخدر میگویند:
«جنگ لفظی با استفاده از وحشت از داروهای مسکن آغاز شده است ».به
نظر آنها ،این تالشها اثری دلسردکننده بر کشورهای درحال توسعه دارد اما
مسخره است که ایاالت متحده گرفتار همهگیری چاقی است اما هیچ کس
پیشنهاد نمیکند که غذای اضافی را مثال به کشور سودان جنوبی بفرستیم.
اوگاندا راهحلی جدید ابداع کرده است .در آنجا ،مورفین مایع توسط یک
خیریه تحت نظارت دولت تولید میشود و در مقادیر کم دراختیار پزشکان
قرار میگیرد .طبق قانون ،حتی پرستاران نیز میتوانند مورفین را بعد از
پشتسر گذاشتن آموزشهای تخصصی تجویز کنند .تنها 11درصد از
مورفین موردنیاز اوگاندا از این راه تامین میشود اما همین میزان کم باعث
شده اوگاندا نهتنها در آفریقا ،بلکه در جهان ازجمله کشورهای بهرهمند از
مسکنهای مخدر شناخته شود .هرچند در آنجا اعتیاد به داروهای مخدر،
بسیار کم دیده شده ،الکل و ماریجوانا مشکالتی بزرگتر محسوب میشوند.

افق روشنی نیست

مطالعهای بزرگ که چندی قبل از سوی کمیسیون دسترسی جهانی به طب
تسکینی و مسکنهای لنست انجام گرفته ،نشان میدهد در موضوع مربوط
به مسکنها بین کشورهای غنی و فقیر شکافی عمیق و بزرگ وجود دارد.
براساس این گزارش ،ایاالت متحده31برابر نیاز خود به صورت قانونی یا
غیرقانونی مسکنهای با پایه مخدر شامل مورفین ،هیدروکودون ،هروئین،

مخدرهای مسکن دارای حق امتیاز سودآور را به بازارهای کشورهای کمدرآمد
یا با درآمد متوسط ارائه کنند اما دولتهای این کشورها نگران آن هستند که
توزیع این داروها همان طور که در ایاالت متحده میبینیم ،باعث رواج اعتیاد
به مواد مخدر شود .کلیرلی میگوید « :در هر کشور تقاضا برای مسکنها
نیازمند حمایتی جدی است .اغلب مردم نمیخواهند درباره درد و مردن
حرف بزنند .تفاوت این موضوع با سرطان آن است که مردمی که به این
مسکنهای قوی نیاز دارند ،اغلب در آستانه مرگ هستند و به این دلیل
نمیتوانند حرفی از این نیاز بزنند».

اوگاندا چگونه موفق شد؟

متادون و فنتانیل ،تولید یا به خارج صادر میکند .از سوی دیگر،هائیتی،
تنها به کمتر 1درصد از نیاز خود دسترسی دارد .از آن بدتر نیجریه است
که برحسب سرانه جمعیت تنها یکچهارم میزا ن هائیتی مسکن دریافت
میکند؛ یعنی حدود0/2درصد از نیازش را .در این گزارش آمده ،حتی در
کشورهای بزرگی که خود صنایع داروسازی دارند ،مردم برای دسترسی به
مسکنها دچار مشکل هستند .هند و اندونزی ،دومین و چهارمین کشورهای
پرجمعیت دنیا ،هر یک تنها 4درصد از نیاز خود را تولید میکنند .این میزان
در روسیه 8درصد و در چین 16درصد ،کمی بیشتر از اوگانداست.
جیمز کلیری ،کارشناس مطالعات سیاستگذاری درد ،میگوید« :هر کشوری
موانع خود را دارد .در برخی کشورها پزشکان درباره تجویز مسکنها آموزش
ندیدهاند .در برخی دیگر ،قانونگذاران براساس آنچه سیاست «ترس از

شبکههای اجتماعی دختران را بیشتر افسرده میکند
بنابرنتایج تحقیقات جدید ،میزان باالی افسردگی در دختران در
مقایسه با پسران ،با زمان زیادی که آنها در شبکههای اجتماعی
صرف میکنند مرتبط است ،بهویژه آنکه حضور بیشتر آنها
در شبکههای اجتماعی ،معموال با آزار و اذیتهای آنالین
و همچنین بیخوابیهای طوالنی همراه است و این عوامل
نقش مهمی در تغییر خلقوخوی دختران و زنان جوان دارد.
این تحقیق در کالج لندن به مدیریت پروفسور ایوان کیلی
انجام و در جریان آن با حدود  ۱۱هزار نوجوان  ۱۴ساله
گفتوگو شده است.
نتیجه این مطالعه نشان داد دختران در مقایسه با پسران زمان
بیشتری را در شبکههای اجتماعی صرف میکنند و به نظر
میرسد نشانههای افسردگی در دختران با استفاده آنها از
شبکههایی مانند اینستاگرام ،واتسآپ و فیسبوک مرتبط باشد.
دیگر نتیجه بهدستآمده اینکه دوپنجم دختران دستکم 3
ساعت در روز را در شبکههای اجتماعی میگذرانند ،درحالی
که این آمار میان پسران یکپنجم است .همچنین درحالی که
یکدهم پسران هرگز از شبکههای اجتماعی استفاده نمیکنند،
این رقم میان دختران تنها  ۴درصد است .سهچهارم دختران
 ۱۴سالهای نیز که افسرده شده بودند و اعتمادبهنفس پایینی
داشتند ،در شبانهروز  7ساعت یا کمتر از آن میخوابیدند
و از چهره و ظاهر خود ناراضی بودند.
پروفسور ایوان کیلی میگوید« :به نظر میرسد دختران بیش
از پسران با جنبههای مختلف زندگیشان درگیر هستند و در
برخی جنبهها این چالش نگرانکننده است».
این تحقیق نشان داد هماکنون در مقایسه با پسران و مردان
جوان ،شمار بیشتری از دختران و زنان جوان از طیف
وسیعی از مشکالت روانی رنج میبرند؛ مشکالتی که حتی
میتواند منجر به روآوردن آنها به ایدههایی برای خودکشی
یا آسیبرساندن به خود شود.
خانم کیلی میگوید« :ارتباط میان استفاده از شبکههای اجتماعی
و عالئم افسردگی برای دختران بسیار قویتر از همین ارتباط
برای پسران است .عالئم افسردگی نیز میان دختران ،با استفاده
بیشتر از شبکههای اجتماعی ،بیشتر دیده شده است ».نیمی
از دختران افسرده و یکچهارم از پسران افسرده نیز گفتهاند
بیشتر وقتها از اختالل خواب رنج میبرند .بیداری گاه به
گاه نوجوانان در میانه خواب به دلیل پیامرسانهای نصبشده
روی تلفنهایشان که عمدتا کنار تختهایشان قرار دارند نیز
از دیگر دالیل اختالل خواب آنهاست.
به گفته محققان ،اگرچه هنوز نمیتوان بهطور قطعی اعالم

کرد استفاده از شبکههای اجتماعی ،سالمت روان را به خطر
میاندازد ،شواهدی که ب ه تدریج به دست میآید در این
راستاست.
پیش از آن ،تحقیق دیگری نشان داده بود وقتگذرانی زیاد
در شبکههای اجتماعی میتواند به افسردگی منجر شود.
روانشناسان دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا در این تحقیق برای
اولین بار موفق شدند رابطه علت و معلولی بین وقتگذرانی
زیاد در شبکههای اجتماعی و احساس تنهایی و افسردگی
را نشان دهند.
پژوهشگران به مدت  3هفته استفاده  ۱۴۳دانشآموز از
شبکههای اجتماعی را بررسی کردند .آنها به دو گروه تقسیم
شدند؛ یک گروه از نظر زمانی دسترسی محدودی به شبکههای
اجتماعی داشتند و گروه دیگر میتوانستند به طور نامحدود
از این شبکهها استفاده کنند.
بنا به نتایج این تحقیق ،احساس تنهایی و افسردگی در گروهی
که دسترسی محدود به شبکههای اجتماعی داشتند نسبت به
گروه دیگر کاهش چشمگیری داشت .طبق نتیجه این پژوهش
محدودسازی استفاده از شبکههای اجتماعی به  ۳۰دقیقه در
روز به بهبود احساس تندرستی کمک میکند .دانشمندان از
دو عامل به عنوان دالیل احتمالی تاثیر شبکههای اجتماعی
بر افسردگی یاد میکنند .مقایسه اجتماعی در این شبکهها و
نگرانی برای از دست دادن آخرین رویدادها دو عامل احتمالی
موثر بر افزایش احساس تنهایی و افسردگی میان کاربران
شبکههای اجتماعی است.

اوپیوئیدها» گفته میشود از قصد از ورود یا تجویز این داروها جلوگیری
میکنند .صنایع داروسازی تمایل چندانی به فروش مورفین ژنریک موردنیاز
کشورهای فقیر که سود کمی عایدشان میکند ،ندارند .گزارش النست
میگوید« :مورفین کافی برای تسکین آالم مرحله پایان زندگی تمامی ساکنان
زمین ساالنه تنها 145میلیون دالر ارزش دارد».
گذشته از آن ،تمام پولی که برای درمان کودکان زیر  15سالی که از درد
سوختگیهای شدید ،جراحی ،تصادفات رانندگی ،درد حاصل از بیماری
سایکلسل ،تومورهای سرطانی و صدمات نخاعی رنج میبرند ،فقط1میلیون
دالر میشود .این مبالغ دربرابر 100میلیارد دالری که دولتهای جهان برای
اجرایی شدن ممانعت از استفاده از موادمخدر هزینه میکنند ،جزیی است.
برخی شرکتهای داروسازی تالش کردهاند طی مدتی اکسیکودون و سایر

اوگاندا از اواسط دهه  1990میالدی ،دارای سیاست ملی مسکنهاست که به
چند دلیل توانسته به موفقیتهایی دست یابد .این سیاست حامیانی داخلی
داشته است .رز کیوانوکا ،پرستاری که اولین بار برای تسکین درد در این
کشور آموزش دید ،دکتر جک جاگوی ،یکی از مسووالن وزارت بهداشت و
خیرین داخلی ازجمله این حامیان بودند .اوگاندا مانند بسیاری از کشورهای
دیگر آفریقایی در سال  1993میالدی در چنگال بیماری ایدز گرفتار بود که
به نظر میرسید با توجه به گرانی آن روز قیمت داروی ضدرتروویروس،
12هزار دالر ،امیدی به مهار همهگیری بیماری نباشد .بسیاری از قربانیان
بیماری در حالی با زندگی وداع میکردند که درد حاصل از عفونتهایی مانند
مننژیت کریپتوکوکی امانشان را بریده بود .شاید مهمترین دلیل که اوگاندا
توانسته برنامههای ضددرد خود را پیش ببرد ،اجازه دولت به توزیع این
نوع داروها به شکل مورفین محلول در آب به صورت رایگان و به هزینه
دولت بود که سبب کاهش انگیزه شرکتهای دارویی برای بازار مصرف شد.
کارشناسان عقیده دارند مشکل اعتیاد به داروهای مخدر در ایاالت متحده
از بخشهای سرطان بیرون نیامده .این مساله از بخشهای ارتوپدی و
دندانپزشکی سرچشمه گرفته است .در کشورهای درحال توسعه برای
دردی مانند مچ پای پیچخورده یا کشیدن دندان عقل به بیماران مسکنهای
مخدر داده نمیشود .امروزه ،وزارتخانههای بهداشت  20کشور مورفین
ارزانقیمت استفاده میکنند ،اما این دارو را تنها میتوان در بیمارستانهای
پایتخت این کشورها پیدا کرد.

منبع :نیویورکتایمز

خستگی ژاپنیها را از پا درآورده
فرهنگ کار در ژاپن بسیار سختگیرانه است ،آنقدر سختگیرانه که در دهه
 1970میالدی ،واژهای در ادبیات ژاپن ابداع شد که ترجمه آن مرگ براثر
بیشکاری است« .کاروشی» یا همان «مرگ براثر بیشکاری» به کارکنانی
گفته میشود که فشار زیاد ساعات طوالنی کار آنها را به خودکشی واداشته
یا دچار بیماریهای قلبی یا سکته مغزی میکند .یکی از آخرین افرادی
که براثر کاروشی خودکشی کرد ،یک زن روزنامهنگار ژاپنی به نام «میوا
سادو» بود که در یک ماه بیش از  159ساعت اضافهکاری کرده و در سال
 2013میالدی دچار مشکل قلبی شده بود .او سرانجام در اکتبر سال 2017
میالدی دست به خودکشی زد .پیش از آن ماتسوری تاکاهاشی ،کارمند
 24ساله یک شرکت تبلیغاتی ،بعد از  105ساعت اضافهکاری ،خود را
از پشت بام محل کارش پرت کرد .وی پیش از خودکشی ،این پست
را در توئیتر خود نوشته بود« :ساعت  4صبح است و بدن من میلرزد.
میخواهم بمیرم .خیلی خستهام».
مفهوم کار بسیار سختگیرانه در فرهنگ مردم ژاپن به بعد از جنگ جهانی
دوم بازمیگردد.
طی سالهای دهه  1950میالدی نخستوزیر وقت ،شیگرو یوشیدا،
اعالم کرد بازسازی اقتصاد ژاپن اولویت اول اوست .او از شرکتهای
بزرگ ژاپنی خواست به کارکنان خود امنیت شغلی مادامالعمر عطا
کنند و درعوض تنها از آنها وظیفهشناسی بخواهند .این مجموعه موثر
از کار درآمد .به یمن برنامهریزی آن روز یوشیدا ،ژاپن اکنون سومین
اقتصاد بزرگ جهان را دارد اما تنها بعد از گذشت یک دهه از برنامهای
که ژاپن ویران از جنگ را به سومین اقتصاد جهان تبدیل کرد ،فشار
کار و کمبود خواب سبب شد کارکنان ژاپنی رو به خودکشی بیاورند

یا دچار بیماریهای قلبی یا سکته مغزی شوند .با بررسی تاریخچه
کاروشی میبینیم که ابتدا پژوهشگران با یافتن ارتباط بین این مرگها
و عوارض با فشارهای کاری ،این عارضه را به نام «مرگهای ناگهانی
شغلی» خواندند .کارکنان ژاپنی برای اینکه تاثیر بهتری بر کارفرمای
خود بگذارند ،وظیفهشناسی بیخدشه و بیپایان خود را در معرض
آزمون میگذاشتند.
براساس گزارشی که در سال  2016میالدی درباره کاروشی منتشر شد،
20درصد از 10هزار ژاپنی که در این بررسی شرکت کرده بودند ،گفتند
در ماه دستکم  80ساعت اضافهکاری داشتهاند.
برای آنکه تصویری از فشار کاری در ژاپن داشته باشیم ،باید بدانیم در
ایاالت متحده ،بیش از 16درصد مردم به طور متوسط هفتهای  49ساعت یا
بیشتر کار میکنند .این آمار در کشور ژاپن بیش از 20درصد است .نیمی از
شرکتکنندگاندربررسیگفتهاندازتعطیالتباحقوقشاناستفادهنمیکنند.
روزگاری کاروشی درباره کارکنان مرد ژاپنی مصداق داشت ،اما با خودکشی
چند کارمند زن براثر فشار کاری به نظر میرسد تبعات وظیفهشناسی
مفرط دامن زنان شاغل را نیز گرفته است .ساعتهای کار طوالنی برای
کارکنان جوان ژاپنی پدیده بیگانه و غیرمعمولی نیست .هنوز هم کارفرمایان
ژاپنی از کارکنان خود انتظار دارند صبح زود در محل کار حاضر شوند
و دیرهنگام ،گاهی در شب ،کار خود را به پایان ببرند .یک فروشنده
 31ساله ژاپنی میگوید ساعت  8صبح تا نیمه شب در محل کار خود
است و فقط آخر هفته همسرش را میبیند .این وضعیت درباره بسیاری
از کارکنان یقهسفید (کارکنان متخصص) هم صدق میکند که خود را
سخت در چمبره سلسله مراتب گرفتار میبینند.
نتیجه ،نسلی از کارکنان افسردهای است که خود را به تمامی وقف
کارشان کردهاند.
امروزه ژاپن به این نتیجه رسیده که باید با سیاستهایی مبنی بر دادن
اوقات فراغت بیشتر به جنگ کاروشی برود .زمانی کوتاه بعد از خودکشی
تاکاهاشی در دسامبر سال  2016میالدی دولت ژاپن برنامه جمعهها را
اعالم کرد که براساس آن کارمندان میتوانند روز جمعه آخر هر ماه در
ساعت  3بعدازظهر محل کار خود را ترک کنند .اکنون بعد از گذشت
 10ماه از این برنامه ،به نظر میرسد توفیق چندانی به دست نیامده است.
بسیاری از شرکتهای ژاپنی ماهانه برنامههای مالی خود را میریزند و
میخواهند به اهداف فروش خود در پایان ماه برسند .به این ترتیب ،یک
روز کاری کوتاهتر تنها مردم را مشغولتر کرده است .برخی شرکتها
تالش کردهاند با دادن صبحانه به کارکنان خود که زود به سر کار میآیند
یا منصرف کردن آنها از ماندن در محل کار تا دیروقت یا دادن ساعات
مرخصی بیشتر میزان کاروشی را کاهش دهند ،کارشناسان فرهنگی ژاپنی
تردید دارند که این اقدامات بتواند مثمرثمر واقع شود.
منبع :بیزینساینسایدر
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شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

گفتوگوی اختصاصی با «گوهر خیراندیش» به بهانه روز مادر

حرفهای مادرانه بانوی پرمهر سینما
مادر ،مادر است؛ چه در ردای
محبوبه
زنی که پای گاز و در حال
ریاستی
مریم
پختوپز و خانهداری باشد و
محمدی
به قول قدیمیها ،بوی قورمه
سبزی بدهد و چه در لباس مادری کارمند ،فرقی
ندارد.مادرانهمگیدرهرشرایطیبرایفرزندان
خود وقت میگذارند و دلشان برای فرزندان قنج
میرود.بهمناسبتروزمادرسراغمادریهنرمند،
فداکار ،بااخالق و دوستداشتنی رفتیم« .گوهر
خیراندیش» مادر آناهیتا ،آزاده و امید بعد از فوت
زندهیاد «جمشید اسماعیلخانی» خود به تنهایی
بچهها را سروسامان داده و قلبش سرشار از عشق
و مهر مادری است .گفتوگوی ما را در ادامه به
مناسبت روز مادر با این هنرمند شیرازی بخوانید.

معتقدم مادرانی
که متولد دهه
 50-60و
پایینترهستند
ناگزیر به
نزدیک شدن به
آگاهیهای رونده
جامعه هستند
و باید خود را
وفق دهند؛
یعنی مجبور
هستند خود را
با آگاهیهایی که
در جامعه تزریق
میشود ،وفق
دهند .نسل
گذشته مجبور
است خود را با
شرایط تطبیق
دهد ولی جوانها
را نمیتوان
مجبور کرد
آدمهای گذشته
را درک کنند

 :اولین باری که مادر شدید چه حسی

داشتید؟
خیلی جوان بودم که ازدواج کردم و زود بچهدار
شدم بنابراین ابتدا همراه بود با دردهای ناشناخته
که آدم فکر میکند چرا باید این همه درد را تحمل
کند و متوجه نیست این دردها بعدا او را به تولدی
میرساند که از بطن خودش بوده و میتواند کنار و
آغوش خودش روزهای زندگی را با آن بگذراند
و لذتش را ببرد.
:تفاوتمادراندیروزوامروزچیست؟
در نفس مادر بودن که باید فرقی نداشته باشد .من
فکر میکنم مادران دیروز شاید شاغل نبودند و
زمان بیشتری را با فرزندان خود میگذراندند .در
حال حاضر با پیشرفتی که در دانش داریم مادران
عزیز خیلی بهتر با این آگاهی و دانش فرزندان
خود را تربیت و رسیدگی میکنند؛ چه از نظر
علمی و پزشکی و چه از نظر روانی و روابط .فکر
میکنم شاید برخی مادران امروزی شاغل باشند و
زمان کمتری با فرزندان سپری کنند و بچهها را به
مهدکودکها ببرند تا اجتماعیتر بار بیایند بنابراین
به نظر من ،بچهها با نظارت در منزل کنار والدین و
امنیت و آسایشی که از مهد به خانه میآیند مادران
موفقیدارندامادرگذشتهبهدلیلتنشهاییکهزمان
جنگ نبود یا این همه کمبودهای عجیب اقتصادی
روی خانواده و فشار روی فرزندان کمتر بود ،آنها
در آرامش و آسایش بیشتری به سر میبردند و
سرشان گرم بازی بود .تنشهای کمتری داشتند و با
اسباببازیهاوتکنولوژیهایروزاینترنتیآشنایی
نداشتند و بیشتر زمان خود را با خانواده سپری
میکردند بنابراین در این فرصت اندک نمیتوان
تحلیل به این سختی کرد که آیا مادران گذشته
موفق بودند یا امروزه .اینها برمیگردد به موضوع

جامعه و مشکالت اقتصادی جامعه و التهابهای
جهانی که جنگها را موجب میشود .به همین
دلیل میتوان گفت هر دو مبحث کامال جداگانه
است و باید در موردش بررسی شود.
:چگونهمیشودشکافبیننسلگذشته
و امروز را از بین برد؟
معتقدم مادرانی که متولد دهه  50-60و پایینتر
هستند ناگزیر به نزدیک شدن به آگاهیهای رونده
جامعههستندوبایدخودراوفقدهند؛یعنیمجبور
هستند خود را با آگاهیهایی که در جامعه تزریق
میشود ،وفق دهند .نسل گذشته مجبور است خود
را با شرایط تطبیق دهد ولی جوانها را نمیتوان
مجبور کرد آدمهای گذشته را درک کنند .نسل
گذشته باید با آگاهی و درک و شعور خود را به
نسل جدید نزدیک کند .در واقع اهمیت دادن به
عالقههای فرزندان و ندیده نگرفتن رویاها ،آرزوها
و آمال آنها سبب میشود این شکاف کمتر شود.
 :به عنوان یک مادر آن موقع چگونه
هم کار و هم بچهداری میکردید؟
فرزندپسرمطوریبارآمدهبودکهرویپایخودش

بود و میتوانست از پس کارهای خود بربیاید و
به غذا پختن عالقه داشت .به یاد دارم که مراقب
خواهرانش بود .من و اسماعیلخانی کارها را با
هم تقسیم کرده بودیم و روزی که او کار نداشت
به امور بچهها رسیدگی میکرد و برعکس .البته
کمک هم داشتیم؛ خواهرم ،مادرم و پرستار بچهها.
:اکنونهمبرایبچههاوقتمیگذارید؟
میتوانم بگویم تمام وقت من برای بچهها و
نوههایم میگذرد.
 :بهترین کادویی که برای روز مادر
گرفتید چه بود؟
قبول شدن فرزندانم در دانشگاه و عرصه علمشان
بهترین هدیه برایم بود.
 :از زندهیاد اسماعیلخانی بهترین
هدیهای را که گرفتید به یاد دارید؟
با مشکالت اقتصادی کنونی اگر بخواهم بگویم
مردان را شرمنده همسرانشان میکنم .زمانی که
زندگیمان تامین بود ،بدون اینکه بخواهم ماشین
و ویال هدیه به نام من میکرد و با اصرار هر
آنچه مال خودش بود به نام من میکرد .بیشتر

مواقع هم طال کادو میداد .اگر همه زنها طال
و جواهر دوست دارند ،من ندارم و بیشتر اوقات
آنها را در یک صندوقچه یا در بانک یا نزد
مادرم امانت میگذاشتم .همیشه میدانست من
گل دوست دارم و برایم گل هدیه میخرید،
حتی زمانی که فوت کرد ،خانه من پر گل بود
و خودش نبود .حال فرزندانش و دوستانم که
میدانند من این عادت را دارم ،زحمت میکشند
و برایم گل میخرند .خدا شاهد است که همیشه
با گل وارد منزل میشد .به خیلی از دوستانم
گفتهام حتی یک شاخه گل هم برای همسرت
بخری دل او را به دست آورده و دلجویی کرده
و محبت خود را ابراز کردهای و باعث رفع
کدورتها و قهرها میشود.
 :از مادرتان هم برای ما بگویید.
اگر بخواهم درباره ویژگیهای مادرم حرف
بزنم ،مثنوی هفتاد من است .مادر من یکی از
دایرهالمعارفهای سیار بود .فرزندانم تعطیالت
پیش مادرم میرفتند و صدا و خاطرات مادرم را
ضبط میکردند .مادرم زنی جسور و اسبسوار

درباره ازدواج مجدد همسر شهید حججی

همسر شهید ،اسیر شهید نیست

یک ازدواج خاص
شهید حججی نماد مقاومت
شهدای حرم است .شهیدی
حسین
که در قلب تمام ملت ایران
محمدی
جا باز کرده و نامش در یادها
زنده مانده است .بهتازگی خبر ازدواج مجدد
همسر این شهید منتشر شد که واکنشهای
بسیاری به دنبال داشت .ماجرا از پیام تبریک
خانواده شهید محسن حججی به همسر این
شهید آغاز شد که بهتازگی ازدواج مجدد کرده
است .بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی
این اقدام را فرهنگسازی مثبت برای اصالح
نگاه اشتباهی خواندند که همیشه در مورد
ازدواج همسران شهید وجود داشته است.
علی خسروی ،داور فوتبال و کارشناس
برنامههای ورزشی صداوسیما با انتشار عکسی
نوشت«:تبریکبههمسرمحترمشهیدحججىکه
ازدواج کردند و با این کارشون سعی در اصالح
عرفنادرستیداشتندکههمسرانشهداروازاین
حقشون محروم میکنه ...و درود بر پدر و مادر
شهید حججی که با این پیام تبریک قشنگشون به
این فرهنگسازی کمک کردند ».منبری مشهور،
حجتاالسالموالمسلمین ماندگاری نیز در
اینباره اظهار داشت« :به همسر محترمه شهید
حججی بابت رفتار صحیح در ازدواج مجددشان
تبریک میگویم .همچنین نامه پدر و مادر شهید،
در تبریک این ازدواج از افتخارآمیزترین کارها
بود .خدا شهید عزیزشان را با سیدالشهدا محشور
کند .امیدوارم این فرهنگ گسترش یابد».

پیام تبریک والدین شهید حججی

اجا
َوم ِ ْن آيَات ِ ِه أَنْ خَ َلقَ ل َ ُك ْم م ِ ْن أَن ْ ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
لِتَ ْس ُكنُوا إِلَيْ َها َو َج َع َل بَيْن َُك ْم َم َو َّده َو َر ْح َمه إ ِ َّن

ك لآَيَ ٍ
فِي َذل ِ َ
ات ل ِ َق ْومٍ يَتَ َف َّك ُرونَ ؛ و از نشانههای
او اينكه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما
آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى
و رحمت نهاد .آرى در اين [نعمت] براى
مردمى كه میاندیشند قطعا نشانههایی است.
(روم ،آیه )۲۱
خداوند قادر متعال این گونه تقدیر فرمود که
فرزندانی پاکسرشت ،از این سرزمین پرگوهر،
با تأسی از حضرات معصومین(علیهمالسالم)
خصوصا ساالر شهیدان ،به مشیت الهی گردن

نهاده و سر خود را در راه اعتالی دین فدای
محبوب کنند .شهید محسن حججی از جمله
همین پرورشیافتگان در مکتب آزادگی
اباعبدا...الحسين(ع) است که در این طریقت
ماندگار شد و به تعبیر رهبر معظم انقالب
«خود و همه ملت را عزیز کرد».
اینک خرسندیم که مشیت الهی ،زندگی همسر
شهید محسن عزیز را در آستانه شروع فصلی
نوین قرار داده است .توصیه و خوشحالی
بزرگان و علما از پیوند جدید ،نویدبخش

و همیشه روی پای خودش بود و فرزندان خوبی
تحویل جامعه داد .مادرم زنی بادرایت بود و بدون
اینکه لیسانس و دکترا داشته باشد حکمت داشت
و آدم دیندار و بسیار دنیادیدهای بود .مشکالت
خانوادگی ،اجتماعی و ...خیلی از آدمها را برطرف
میکرد و کدخدای محله ما بود .به دلیل همین
ویژگیها فرزندانش را به گونهای بساز و صبور
تربیت کرده بود.
مادرم به گونهای من را تربیت کرده بود که میتوانم
قسم بخورم نهتنها یک روز ،حتی یک ساعت هم
با اسماعیلخانی قهر نکردم و اگر اشتباهی کردم،
معذرتخواهی میکردم و او هم متقابال همین
طور .من این تربیت و نوع نگاه را از مادرم دارم.
 :نصیحت مادرتان به شما چه بود؟
میگفت اگر با هر نامالیماتی حرف از طالق بزنید
مانند انسانی میمانید که یکی از دستانش قطع شده
است .یک آدم یک دست زیبا به نظر نمیرسد.
من از مادرم درسهای بزرگ زندگی را آموختم.
:شماچهنصیحتیبهنسلامروزدارید؟
معتقدم به یکدیگر و عقاید هم احترام بگذارید،

حرمتها را نشکنید ،به یکدیگر دروغ نگویید
و در زندگی صادق باشید چون صداقت زن و
شوهر را در زندگی به هم نزدیک میکند .سعی
کنید از تنشها در خانواده کم کنید .گذشت بسیار
میتواند زندگی را شیرینتر کند.
 :عشق مادرانه را چگونه تعریف
میکنید؟
عشق مادرانه ایثار است ،مادری که از خودش
میگذردوبرایفرزندانشهمهجورکاریمیکند.
 :چرا مادرها اینقدر راحت فرزندان
خود را میبخشند؟
چون پارهای از تن خود و خون خود در رگ
آنهاست و نمیتوانند خشمگین بودن و خصومت
را ادامه دهند و انگار با خود جنگ میکنند .اگر
فرزند حالش بد شود یا مریض باشد مادر هم
حالش بد میشود.
 :به عنوان یک مادر موفق فرزندان
را چگونه تشویق میکردید؟
الزم نبود آنها را تشویق کنم ،بلکه الزم بود
درست زندگی کنم و خودم الگوی درستی
برایشان باشم .آنها خودشان یاد میگرفتند و
تربیت میشدند .مطمئن هستم آدم وقتی خودش
اعمال و رفتارش درست باشد ،بچهها خیلی
راحت از او الگو میگیرند.
 :دوری از پسرتان برایتان سخت
نیست؟
خدا را شکر فضای مجازی کار ما را راحت کرده
و از طریق تلفن و تصویری هر روز با هم در
ارتباط هستیم و از حال هم باخبریم .البته من
مدام در سفر هستم و چندی پیش آلمان پیش
پسرم و ماه قبل هم آمریکا پیش دخترم بودم.
 :هم پدر و هم مادر بودن برایتان
سخت نیست؟
ابتدا خیلی سخت بود اما خدا را شکر آنقدر
خدا با من بود و از مهر و محبت همه عزیزانم
و دوستانم و خانوادهام برخوردار بودم و سیراب
شدم که توانستم روی پای خود بایستم و با کار
هم زندگی بچهها را تامین کنم و هم خودم
دارای نشاط باشم.
 :از تنهاییهایتان برایمان بگویید.
من هیچ زمان احساس تنهایی نمیکنم چون
همراهان ،همکاران ،دوستان و فرزندان و نوههایی
دارم که زندگیام پر از وجود این عزیزان است.
 :رمز موفقیتتان چیست؟
محبت شما دوستان به من برمیگردد و از ته
ته قلبم مخلصم و به مردمم عشق میورزم و
مطمئنم بخشی از این مهر به خودم برمیگردد.

این حقیقت است که تأسی به سنت حسنه
نبی مکرم اسالم(ص) ،موجبات رضایت حق
تعالی را نیز فراهم کند.
تقارن این پیوند مبارک را با میالد عقیله
بنیهاشم ،حضرت زینب کبری(س) تبریک
و تهنیت گفته و بهترینها را از درگاه ایزد
منان مسالت میکنیم.
یقینا دعای خیر ما و محسن عزیز بدرقه راه
زندگی جدیدتان خواهد بود.
پیوندتان مهنا و مبارک باد.

 ۳۵سال است فرزند شهیدم اما اعتراف میکنم که وقتی
حسین
اللهای غرق در خون خود میشود ،آنکه از همه بیشتر رنج
قدیانی
فرزند شهید و
میکشد و از همه بیشتر محکوم به صبر است ،نه فرزند شهید
نویسنده
است و نه حتی والدین شهید! آری! ادب باید کرد در برابر
همه همسران شهدا؛ خواه مثل مادر من ،قدم در وادی پیری گذاشته باشند
و خواه همرده همسر شهید حججی باشند! شهید که شهید شده و روزی از
سرچشمه نور میخورد لیکن بار امانت شهادت شهید ،میماند روی دوش
همسر او! بگذار رک بگویم؛ اصال خوب تا نکردهایم با همسران شهدا! عمدتا
در قبال شهدا ،سخن از مادر و پدر شهید یا دختر و پسر شهید میگوییم و
غفلت میکنیم از همسران شهدا! سهمی هم اگر مختصشان کنیم ،غالبا زخم
زبان است و طعنه و کنایه! از چرتترین پرسشها تا پرتترین فضولیها!
که چرا این را پوشیدی و آن را نه! که چرا اینجا رفتی و آنجا نه! و از همه
بدتر ،این سواالت واقعا روی اعصاب؛ «چرا ازدواج مجدد نمیکنی؟!» یا
«چرا ازدواج مجدد کردهای؟!» به نام خدا! به تو چه! به من چه! به شما چه!
وا ...همسر شهید شدن ،گناه نیست که عالم و آدم ،وکیل وصی این بانوان
محترمه شدهاند! بیتعارف بنویسم؛ خدا قبل از آنکه گریبان ما را ناظر بر
خون شهدا بگیرد ،معطوف بر همسران شهدا خواهد گرفت که خواسته یا
ناخواسته ،حق زندگی را سلب کردهایم از این شیرزنان! اوال همسر شهید
فقط «همسر شهید» نیست! او نیز مثل هر زن دیگری ،حق بهرهبرداری از
زندگی شخصی خود را دارد! که کوه برود! که سینما برود! که مسافرت
برود! که وقت بگذارد برای خودش! جوری جامعه در تقابل با این زنان
مظلومه ،گارد گرفتهاند كأنه همسر شهید ،اسير شهید است! نخیر! پدر من
وقتی زنده بود ،مادرم را به اسیری نیاورده بود و بعد از شهادتش نیز! و
این مهم درباره همه شهدا و همه همسران شهدا صادق است! ثانیا کسانی
که همسران شهدا را شماتت میکنند که «چرا ازدواج نمیکنی؟!» یا «چرا
ازدواج کردهای؟!» یا «چرا زود ازدواج کردهای؟!» بیبهرهترین افراد از راه
و رسم شهادتاند! بگذریم که توصیه دین مبین به ازدواج مجدد بوده! ما
اما حق دخالت نداریم! حق ما همان تکلیف ماست و تکلیف ما خضوع
است و فروتنی! اینکه پدر و مادر حججی -شهیدی که چهره است -ازدواج
مجدد عروسشان را تبریک گفتند و بیهیچ هراسی از لومهی لوامین ،آن را
رسانهای هم کردند ،استعاره از اوج شناخت و نهایت معرفت والدین شهدا
دارد به فلسفه اسالم و فرامین تمدنسازش! این وسط ،جز «تبریک» تکلیف
دیگری روی دوش ما نیست.

سینما و سالمت

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

جشنواره  37فیلم فجر به اتمام رسید ،در حالی که مفاهیم مرتبط با سالمت در سینمای ایران کمرنگ به نظر میرسد

فاصله سینما از سالمت

سیوهفتین جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و سینمای ایران برگزیدهترین آثار سال جدید سینمایی را شناخت .فیلم «شبی که ماه
کامل شد» ساخته نرگس آبیار با فاصله نسبت به سایر رقبا فیلم برتر جشنواره شد و بیشتر سیمرغها را برد .بررسی اجمالی ساختههای
فصل جدید سینمای ایران نشان میدهد در بیشتر فیلمها سوژههای مرتبط با سالمت ،زندگی سالم ،خطرات تهدیدکننده سالمت روانی
و جسمی و مفاهیم ارزشمند زیستمحیطی کمرنگ به نظر میرسد .در گزارش پیش رو به چند فیلم که رگههای کمرنگی از سوژههای
مرتبط با سالمت را میشود در آن لمس کرد ،پرداختهایم .امید که سیاستگذاران سینما عالوه بر جذب مخاطب ،الیه آموزنده و
بازدارنده هنر هفتم را برای جهتدهی به اذهان عمومی فراموش نکنند .در عین حال سینماگران و تهیهکنندگان هم به یاد داشته باشند
هنرشان میتواند به اصالح رویکردهای مضر و ناسالم در جامعه کمک کند و پیامهای زندگیساز را به مردم انتقال دهد.

متری ششونیم؛ تجربهای ناسالم!

دومین ساخته سعید روستایی یکی از مهمترین فیلمهای جشنواره بود .این فیلم به مشکالت نیروی انتظامی در مبارزه با فروشندگان
و توزیعکنندگان مواد مخدر میپردازد و در عین حال تالش میکند الیههایی از شخصیت توزیعکنندگان کالن مواد مخدر را هم
کالبدشکافی کند .نیمه اول فیلم صحنههای میخکوبکنندهای دارد که در آن مصرفکنندگان مواد مخدر در بیغولههای جنوب شهر
و چگونگی برخورد پلیس با آنها برای کشف و دستگیری توزیعکنندگان و دشواریهای نگهداری و مواجهه با آنها را به تصویر
میکشد .آنطور که در حاشیه نمایش این فیلم از سوی کارگردان و تهیهکننده مطرح شده ،در صحنههای جمعآوری معتادان متجاهر
در فیلم از حضور  7هزار زن و مرد معتاد و کارتنخواب حقیقی استفاده شده است .اتفاقی بسیار عجیب و جالب که البته دردسرهایی
هم برای عوامل فیلم ایجاد کرده است .در فیلم صحنههایی دیده میشود که پلیس برای کشف ردپای قاچاقچیهای دست اول تعداد
زیادی معتاد را دستگیر کرده و در فضای کوچکی نگهداری میکند .معتادان و کارتنخوابهایی که بسیاریشان ناقل بیماری هستند
و این شیوه نگهداری میتواند باعث انتشار بیماری و حتی انتقال آن به دیگر مجرمان و ماموران شود.
جالب است بدانید در واقعیت و پشت صحنه فیلم متاسفانه همین اتفاق رخ داده است .جمال ساداتیان ،تهیهکننده «متری ششونیم»
درباره پیامدهای حضور هنرمندان کنار معتادان واقعی هنگام تولید فیلم توضیح داد« :پس از فیلمبرداری برخی از عوامل و گروه
فیلمبرداری مریض شدند ».به گفته او ،کار کردن کنار این معتادان که همه واقعی بودند کار بسیار سختی بود .او که برای صحنههای
این فیلم از تعداد زیادی معتاد برای ایفای نقش استفاده کرده ،بیان کرد« :برای مهار این بیماریها تالش بسیاری کردیم ولی درنهایت
تاثیر خود را روی عوامل گذاشت ».ساداتیان با تاکید بر اینکه نمیشد از افراد هنرور جای معتادان استفاده کرد ،افزود« :نمیتوانستیم
روزی چند 100نفر را گریم کنیم و پس از آن نتیجه آن چیزی که میخواهیم نشود .این معتادان گریم نداشتند و از نظر حس و
بازی هر کاری میکردند خودشان بودند ».سعید روستایی ،کارگردان فیلم هم در اینستاگرام خود پستی منتشر کرد و نوشت« :متری
ششونیم فیلمی که بهترین سالهای عمرم رو گذاشتم برای ساخته شدنش ،فیلمی که بازیگرانش روح و جسمشون پر از زخم شد
تا کاراکترهاشون آنقدر درخشان از آب دربیاد ،فیلمی که بسیاری از عواملش در شرایط سخت همکاری با بیماران معتاد ویروسی
گرفتن که درمانش بیش از  ۱۷هفته زمان برد .فیلمی که به خاطر شرایط سخت و طاقتفرسا ،عواملش چندین و چندبار در بیمارستان
بستری شدند ،فیلمی که آسونترین سکانسش سخت بود ».بدون شک ساخت این فیلم با استفاده از معتادان واقعی در موقعیتی
کامال عجیب و دراماتیک یکی از تجربههای مهم سینمای ایران بوده و بیشک بررسی بیشتر و دقیقتر این تجربه با کارگردان و
عواملش میتواند به دانستههای جامعهشناسان و حتی متخصصان حوزه سالمت کمک کند .در عین حال اگر آنچه در فیلم نمایش
داده میشود با بخشی از واقعیت شیوه برخورد و نگهداری معتادها و مجرمان و مظنونان سوژه مواد مخدر هماهنگ باشد ،بیشک
لزوم تغییر در این نحوه برخورد برای پیشگیری از انتشار و شیوع بیماریها و معضالت خاص این قشر الزامی به نظر میرسد و
پررنگ شدن دغدغه سالمت در این بخش الزم خواهد بود.

سونامی؛ ورزش و آسیب
سونامی نخستین ساخته میالد صدرعاملی ،فرزند رسول صدرعاملی،
کارگردان باسابقه است .داستان فیلم «سونامی» مرتضی نژادی ،بازیکن
قدیمی تیم ملی تکواندو را نشان میدهد که چند سال قبل ناچار شده به
دستور سرمربی خود به عمد از حریفش ببازد .حاال بعد از  7سال دوباره
به تیم ملی برگشته تا شاید اینبار بتواند به حقش برسد .از طرفی ،یکی
از بازیکنان تیم ملی تکواندو به اسم «بهداد» که به سونامی معروف است،
سخت مشغول تمرین است که در مسابق ه انتخابی بازیهای المپیک برنده
شود و به المپیک راه پیدا کند .ورود مرتضی به تمرینات تیم ملی باعث
میشود بهداد با رقیب جدی روبرو شود .در فیلم به شرایط خاص تمرین و
نحوهآمادهسازیورزشکارانملیپوشپرداختهمیشود.اینکهچطورتغذیه،
حواشی زندگی و نحوه تمرینها میتواند در زندگی حرفهای ورزشکاران
تاثیر داشته باشد .در عین حال بیاحتیاطی در ایام آمادهسازی میتواند به
آسیبدیدگیهایی منجر شود که فرصت حضور در تورنمنتهای مهم را
از ورزشکاران سلب کند .در فیلم یک ملیپوش با مصدومیت سختی مواجه میشود که شرایط تمرین و بازگشت ورزشکار نمایش داده
شده است .اگرچه خط اصلی قصه به حواشی غیرورزشی اختصاص دارد ،در عین حال توجه به سالمت روانی و جسمی ورزشکار
هم در آن پررنگ است .صدرعاملی درباره فیلمش گفته« :من پیش از این ،این ژانر را در آثار کوتاه و مستند تجربه کرده بودم ،به
طوری که  ۲مستند من درباره  ۲مربی سابق تیم ملی فوتبال بود بنابراین به ژانر ورزشی اشراف داشتم و میدانستم میتوانم حس و
حال آن را دربیاورم .به همین دلیل وقتی دیدم آثار مستندم موفق شدهاند تصمیم گرفتم فیلم سینماییام را در همین حوزه تجربه کنم».

روزهای نارنجی؛ پرتقالی!
روزهای نارنجی ساخته آرش الهوتی داستان روزهای
نارنجی در مورد زنی میانسال است که روزگار خود را با
پیمانکاریجمعآوریپرتقالدرشمالکشورمیگذراند.
شغل آبان به عنوان یک پیمانکار میوه که بیشتر به عنوان
یک کار مردانه شناخته میشود باعث شده از همان ابتدا
با فضای متفاوتی روبرو شویم که آن را در کمتر فیلم
ایرانیمشاهدهکردهاید.آباندرروزهایبرداشتمحصول
چالش جدیدی را قبول میکند که شکست در آن به
مثابه از دست دادن همه چیز است .در این فیلم تمرکز
آدمها بر کار و سردی روابط زنوشوهر اصلی داستان
خط روایی مهمی را دنبال میکند .در عین حال زندگی
سختوماللتباردستهجمعیکارگرانزنپرتقالچیندر
محیطهایکوچکوبدونامکاناتمیتواندازجنبههای
متفاوتی جذاب به نظر برسد .کارگرانی که برخی به دلیل
اعتیاد ،بعضی به خاطر جدایی و مشکالت اقتصادی و
برخی حتی بدون اطالع از خانواده مجبور به تن دادن به این کار سخت و طاقتفرسا شدهاند .آرش الهوتی درباره فیلمش میگوید:
«طبیعی است که تمام فیلمها تحت تاثیر منطق نویسندهاش است .فیلمم درباره یک انسان است و اینکه در موقعیتهای خاص تصمیمها
چه تاثیری در ادامه یک زندگی خواهند داشت ».موضوعی که روزهای نارنجی را از سایر فیلمهای سالهای اخیر سینمای ایران متمایز
میکند به سوژه کامال متفاوت آن برمیگردد .تمرکز روی بحث برداشت محصول و پرداختن به جزییات به مقدار زیادی هنرمندانه انجام
شده .کارگردان از قصه آبان و همسرش استفاده کرده تا دغدغههای این شغل را به تصویر بکشد.

خون خدا و اعتیاد!
فیلمخونخدا،ساختهمرتضیعلیعباسمیرزاییدرباره
میثمکارتنخواباستکهبعدازسالهاخوددرمانیاش
را نسبت به اعتیاد آغاز کرده و درد فراوانی را متحمل
میشود .او از درد و رنـج خسته شده و از صاحب
عزای محرم میخواهد به او کمک کند.
روایت خون خدا در  3پرده خالصه میشود که رکن
پایه آن پرده میانیاش است و پردههای اول و پایان
برشی است از قبل و بعد یک کابوس .چارچوب کلی
فیلم در میانه رویا و واقعیت طراحی شده است .نشان و
نمادبازیگراناصلیایناثرسینماییاند.شخصیتهانیز
در این روایت خود نماد هستند .از ولگردهای خیابانی
و زورگیر و متجاوز ،تا خمار و لوطی و تکیهدار و
بقال و روحانی و ...نمادهایی از نگاههای غالب در
اجتماعاند که به زعم خود موضوعات و آدمها و شرایط
را قضاوت میکنند.
فیلم فضای خاص و پرداخت متفاوتی دارد اما تالش کرده از زاویهای متفاوت به مشکالت آدمهای به ته خط رسیده که به دلیل
اعتیاد همه چیزشان را از دست میدهند و به خودویرانی میرسند را روایت کند .معضل ترک اعتیاد و سختیهایی که فرد معتاد برای
ترک گرفتارش میشود سوژه فرعی فیلم است.
کارگردان خون خدا درباره فیلمش میگوید« :ایده اصلی «خون خدا» از زمانی شکل گرفت که عکس یک کارتنخواب که از قبر
بیرون آمده بود در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد و واکنشهای زیادی را در اقشار مختلف مردم داشت .آن عکس
مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و شب و روز به این فکر میکردم که همه ما میتوانیم این گورخواب باشیم!» او در ادامه توضیح
میدهد« :بعد از این اتفاق من تالش کردم با کارتنخوابها معاشرت کنم و به محیط پیرامون خودم توجه ویژهای داشتم .بعد از
مدتی که با آنها ارتباط گرفتم و فهمیدم که این افراد عموما نیاز به محبت و همدلی دارند ،به این نتیجه رسیدم که آنها آدمهایی شبیه
خود ما هستند که به دلیل اتفاقاتی در زندگیشان کارشان به اینجا رسیده است .اغلب آنها افرادی بودند که نتوانسته بودند توقعشان
را مجاب کنند و با اینکه تحصیلکرده و موفق بودهاند ناگهان به صفر رسیده و مجنون و معتاد و کارتنخواب شدهاند».

مردی بدون سایه؛ خیانت و خشونت!
مردی بدون سایه ساخته علیرضا رئیسیان درباره شک،
خشونت و پارانویاست که مشکالت جدید زندگی
خانوادهها در عصر ارتباطات است .مردی بدون سایه
درباره مستندسازی است که درباره شک و خشونتهای
ناموسی در زندگیهای زناشویی فیلم ساخته و حاال
در زندگی خودش هم گرفتار همین آفت میشود و با
بدبینی و شک فزاینده دچار بحران عمیقی میشود .این
که چگونه بیاعتمادی و ناسازگاری مثل یک لک کوچک
در ذهن آدمها رشد میکند و ریشه میدواند تا بزرگ
و بزرگتر میشود .اگرچه فیلمنامه ایرادهای منطقی
و ساختاری فراوانی دارد و گرههای قصه سرانجام باز
نمیشود ،پرداختن به مشکالت روانی آدمها که گاهی
با مراجعه به متخصص میتواند سریع درمان و مهار
شود جالب توجه به نظر میرسد.
رئیسیان درباره فیلمش میگوید« :یک جمله معروف وجود دارد که میگوید هر اثر هنری در ذهن مخاطب کامل میشود.
به تعداد کسانی که فیلم را میبینند ،دیدگاه مختلف وجود دارد .البته به نظرم این گونه نیست که فیلمی که بین خیال و
واقعیت حرکت میکند ،گنگ باشد و به نظرم برای خیلیها روشن بوده است و این را از خیلیها شنیدهام».
او در مورد بدبینی شخصیت اصلی فیلم هم معتقد است« :در فیلم دالیل زیادی برای این مساله وجود دارد .از شدت
عالقه ،آدم در شرایطی قرار میگیرد که دست به کاری میزند که دیگران او را تقبیح میکنند .درحقیقت ،مجموعه شرایط
باعث میشود او مسیری را طی کند که به نقطه جوش میرسد .حداقل  7نکته وجود دارد که باعث میشود شخصیت
اصلی به بدبینی فزاینده برسد».
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سالمت شهر

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

در کنگره اختالالت خلقی و در پنل دسترسیپذیری و خدمات پایه شهری در پیوند با سالمت روانی شهروندان مطرح شد

این شهر روی روان مردم است؟

وقتی از شهر رویایی و بهخصوص از شهر سالم صحبت میشود خیلیها
شهر سرسبزی را تصور میکنند ،شهری که هیچ زبالهای را در کوچه
لیلی خرسند و خیابانهایش ندارد ،بوی عطر گل میدهد ،خیابانهایش روان است
و به جای صدای بوق ممتد ماشینها ،صدای آواز پرندهها گوش را
نوازش میدهد .اگر برجهایش سر به فلک کشیدهاند ،جایی هم برای رسیدن نور به زمینش
گذاشتهاند و ...اما در این شهر رویایی کمتر کسی به یاد مردم است ،اینکه آنها کمتر عصبی
باشند ،روحشان شاد باشد ،مسائل شهری سمباده روانشان نباشد و...
ن همایشهای رازی دانشکده علوم پزشکی
چندی پیش کنگره اختالالت خلقی در سال 
ایران با همت دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان انستیتو روانپزشکی تهران برگزار
شد .یکی از پنلهای این کنگره ،دسترسیپذیری و خدمات پایه شهری در پیوند با
سالمت روانی شهروندان بود .از مدیران شهری دعوت شده بود سخنران این پنل باشند
و از اقداماتی که در این زمینه انجام دادهاند ،صحبت کنند.
سخنران اصلی این پنل ،الهام فخاری ،عضو و رئیس کمیته اجتماعی شهر تهران بود.

شهرداری در قبال سالمت روان شهروندان
چه وظیفهای دارد؟ این سوالی بود که فخاری
مطرح کرد« :شاید گفته شود حوزههای سالمت
دستگاههای خودش را دارد ولی اصل اول این
است که ما با چه کسانی میتوانیم شهر را اداره
کنیم؟ این شهروندان چه ویژگیهایی دارند؟
چقدر نسبت به سالمت روان آگاهی دارند؟
نگهداری شهر فقط نگهداری فیزیکی نیست.
به همان اندازه یا بیشتر از آنکه نما و ساختمان
ارزش داشته باشد ،آدمهایی که با نما یا ساختمان
سروکار دارند ،باید مهم باشند».
توجه مسووالن جدید شهری به سالمت روان
در این حد بوده که برای اولین بار در بودجه
شهرداری که برای سال  1397و در ادامه برای
سال  1398نوشته شده ،ردیفی به طور مشخص
برای حوزه سالمت روان تعریف شده است .این
اتفاقبعدازجلساتمشترکبینکمیتهاجتماعی
شورای شهر و نمایندگان انجمن روانشناسی
افتاد .فخاری انتظار داشته ،اقدامات جدیتر و با
سرعتبیشتریعملیمیشد«:سرعتپیشرفت
کار کمتر از آن چیزی بود که انتظار میرفت.
در این نشستها موضوعهایی که به سالمت
روان مربوط بود ،مطرح شد ،مثل بحث طرح
ترافیک .در این طرح و هر موضوع دیگری
پیامدهای اجتماعی و اثر روانشناختی و لزوم
اقناع جمعی پیش از هر نوع اقدام فیزیکی
و عملیات شهری را دنبال میکردیم و منافع
گروههای مختلف را در بحث داشتیم».
در سنجش هر عملکردی ،آمار نقش
تعیینکنندهای دارد اما در حوزه سالمت روان
آمار مشخصی وجود ندارد .به گفته فخاری،
در حوزهای مثل آموزش و بهداشت ،آمار
وضعیت بهبود در روستاها را تعیین میکند اما
در حوزه سالمت شهری آمار مشخص برای
تعیین وضعیت وجود ندارد« :آمار جمعیتی
نشان میدهد تهران به سمت سالمندتر شدن
پیش میرود .آیا شهری که آمادگی برای
سرویس و خدمات برابر و دسترسپذیرتر
برای همه ندارد ،میتواند شهری مناسب برای
جمعیتی که به سمت سالمندی میرود ،باشد؟
و اینکه برنامهریزی شهری و سیاستگذاری
که شورا هست آیا به این تغییرات جمعیتی
توجه میکند؟»

نگاه مدیران تغییر کند

در برنامه سوم توسعه شهر تهران که برنامه  5ساله
است و چشمانداز و مسیر اصلی شهر را تعیین
میکند ،نگاه انسانمحور غالب است .فخاری
معتقداسترسیدنبهرویکردانسانمحورنیازمند
این است که سالمت روان به عنوان رکن اساسی
در آن دیده شود« :برای رسیدن به این نگاه
باید بحث سنجش و وضعیت روان کارکنان
شهرداری را در دستور کار فوری قرار دهیم.
وضعیت فرسودگی شغلی ،قرارگیری متناسب
و عدم تناسب شغلی و سالمت روان کارکنان
شهری موضوع کمی نیست و اثرگذاری این
جامعه ،باالست .متاسفانه در حال حاضر ما باید
چانهزنی کنیم تا مدیری در منطقهای از شهرداری
بپذیرد که نگاه انسانمحور غالب باشد ،مثال اینکه
قبول کند سولهای را برای راهاندازی گرمخانه
زنان در اختیار قرار دهد ».از نظر فخاری ،اولویت
مهم خود سازمان شهرداری است« :این مدیران
هستند که باید نگاه انسانمحور به شهر داشته
باشند و بیش از آنکه برایشان تراکم شهری مهم
باشد ،آدمهای شهر برایشان اهمیت داشته باشد
چرا که اگر قرار است فرایندی اصالح شود،
باید به دست این مدیران باشد ».یکی از دالیل
اختالالت خلقی این است که آدمهای جامعه از
تصمیماتمدیرانتاثیرمیگیرند.فساداداریپیدا
و پنهانی که در الیههای مختلف اداری وجود
دارد و بیاعتمادی ایجا میکند ،بیشترین آسیب
روانی را میتواند بزند .به همین دلیل است که
فخاری تاکید میکند« :فساد اداری در بعضی
سیستمها گسترده است .این سیستمها رانت و
قدرت ویژهای در شهر دارند و اگر عملکردشان
بهبود پیدا کند ،عملکرد کل شهر بهبود مییابد.
ما ضمن اینکه موظف هستیم با در نظر گرفتن
رویکرد انسانمحور ،خدماتی را به شهروندان
ارائه دهیم ،الزم است بهبود و درمان سازمانهای
اداریراهمدرنظرداشتهباشیم».پایتختبودنهر
شهری ،امتیازاتی برای شهروندانش دارد اما کنار
آنهزینههاییراهمبهآنهاتحمیلمیکند.فخاری
معقتد است دولتو حاکمیت در قبالهزینههایی
که به خاطر پایتخت بودن تهران به شهروندان
تحمیل میشود ،باید مسوولیت قبول کند« :تهران
همانطور که برای شهروندان فرصتهایی را
میسازد ،هزینههایی را به آنها تحمیل میکند.

فخاری که دکترای روانشناسی دارد و مدرس دانشگاه است ،صحبتهایش را درباره
سالمت روان شهروندان اینطور آغاز کرد« :پیچیدگی سالمت روان به مراتب از پیچیدگی
سالمت جسمی بیشتر است .نهتنها متغیرهای فیزیکی ،طبیعی و بیرونی ،بلکه بسیاری از
متغیرهای نادیدنی مثل متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و عوامل دیگر هم بر سالمت روان
تاثیر میگذارد .ابرکالنشهری مثل تهران هم عوامل و پیچیدگی بیشتری دارد .بهداشت
جسمی با عوامل شاید فیزیکیتر سر و کار دارد ،هرچند روانشناسان و روانپزشکان
معتقدند تن و روان از هم جدا نیست و سالمت تن به سالمت روان وابسته است».
طبق پژوهش سالمت روان در تهران ،پژوهشی که روی شهروندان تهرانی انجام شده
است ،آگاهی گروههای مختلف سنی و جنسی ،در  4حیطه رفتارهای جنسی ،دیابت،
بیمارهای قلبی -عروقی و دخانیات در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد .فخاری درباره
این ضعف آگاهی صحبت کرد« :باید بپرسیم که با وجود پایتخت بودن شهر تهران و
داشتن جمعیتی بین حدود  9تا  10میلیون نفر و با سطح تحصیالت ،سطح درآمدی و
سطح دسترسی قابلتوجه نسبت به دیگر نقاط کشور ،چرا باید سطح آگاهی عمومی در

فخاری :این مدیران
هستند که باید نگاه
انسانمحور به شهر
داشته باشند و بیش
از آنکه برایشان
تراکم شهری مهم باشد ،آدمهای شهر
برایشان اهمیت داشته باشد چرا که
اگر قرار است فرایندی اصالح شود،
باید به دست این مدیران باشد

این دولت و حاکمیت است که در مقابل استقرار
پایتخت در تهران و فضایی که برای شهروندان
ایجاد کرده باید مسوولیت قبول کند اما این
مسوولیت به خوبی ایفا نمیشود .پایتخت بودن
تهران روی شهرستانهای مجاور مثل لواسانات،
شمیرانات،مالرد،اسالمشهرو...همتاثیرگذاشته
است .اگر بحث حریم به وزارت کشور مربوط
میشود درمورد نوع زندگی شهروندان هم باید
خودش را مسوول بداند و چه در تهران و چه
در مکانهای دیگر وضعیت و کیفیت زندگی
روانی را در تمامی الیهها بررسی کند».

زبان مشترکی نیست

دکتر مریم طباطبایی ،روانپزشک و عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که به عنوان
نماینده انجمن روانشناسان با مسووالن شهری
در ارتباط بوده ،به این نتیجه رسیده که برای
پیشبرد اهداف سالمت ،زبان مشترکی بین این
مسووالن وجود ندارد« :ما به عنوان جامعه علمی،
توان علمی سالمت در جامعه را داریم ولی توان
اجرای آن را نداریم .برای آنکه این توان اجرایی
را به دست بیاوریم به مشارکت بین سازمانهایی
که توان اجرایی آن را دارند ،نیاز داریم .یکی از
چالشهایماایناستکهشایداینهمکاریموثر
نباشد .در این  6ماه همکاری با مسووالن شهری
میتوانستیم دریابیم که هر تیم چه تواناییهایی
دارد .برای آنکه بتوانیم سالمت روان شهری را
به طور خاص مطرح کنیم برنامههایی نوشته
شده ،برنامههایی هم تغییر کرده و جلو رفته اما
چالشهایی که باعث شد کار خیلی خوب پیش
نرود ،این است که با فرهنگ سازمانی متفاوت

روبرو هستیم که باعث میشود با ساختارها
آشنا نباشیم و زبان مشترک نداشته باشیم .ممکن
است هدف غایی ما که ارتقای سالمت است
با هدفهای کوتاهمدتمان یکی نباشد و نزدیک
کردن آنها به یکدیگر سخت باشد .منابع نیز
محدود است .چطور میتوانیم برنامههایمان را
از نظر زمانی به یکدیگر نزدیک کنیم؟»

سواالت بدون جواب

زینب نصیری ،مدیر کل سالمت معاونت
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هم دیگر
مسوول شهری بود که در این نشست حضور
داشت .نصیری اعالم کرد که نهفقط در حوزه
سالمت روان که در بخشهای دیگر سالمت
هم سند باالدستی در شهرداری وجود نداشته
است« :فعالیتهایی که در این حوزه شده و
بعضی از آنها بسیار ارزنده است و بعضی از
آنها هم اشکاالتی داشتند ،براساس تخصص،
تجربهیاپیشنهاداتارائهشده،انجامگرفتهاست.
بعضی از این اقدامات موفق و برخی آسیبزننده
بوده که شاید اگر به آن وارد نمیشدیم تاثیرات
بهتری داشت».
نصیری درباره تاثیراتی که مجموعه شهرداری
میتواند روی سالمت روان مردم بگذارد،
گفت« :مهمترین فضای ذهنی ما این بوده که
شهرداری تهران و اساسا مجموعه مدیریت
شهری در چه جاهایی روی سالمت روان مردم
تاثیر میگذارد؟ بسیاری از مولفههای اجتماعی
هستند که بر سالمت روان تاثیر مستقیم دارند
و شاید در تمام سالهای گذشته حتی در
جاهایی که خدمات سالمت روان ارائه شده
صرفا بستههای خدمتی بوده که به شهروندان
ارائه شده بدون اینکه توجه داشته باشد سایر
بخشهای شهر چه تاثیری بر سالمت روان
میگذارد .سازههای شهری ،کالبدهای جدید
و انقطاعهایی که بین بخشهای مختلف شهر
و هویت شهری اتفاق افتاده ،چه تاثیری بر
سالمت روان شهروندان دارد؟ فضاهای بیدفاع
شهری که امنیت را دچار خدشه میکنند و ایمنی
شهروندان که در گروههای مختلف جمعیتی
دچار مشکل میشود هم از مشکالتی هستند
که به نظر میرسد در حوزه شهر و سالمت
روان شهروندان اهمیت فراوانی دارند .بحث

این شهر پایین باشد؟ آیا این همه دانشگاه و دسترسی به رسانه یا محصوالت فرهنگی و
دسترسی به امور دیگر نتوانسته کمک کند سطح آگاهی شهروندان نه در حوزههای پیچیده
سیاسی ،بلکه در حوزههایی مثل سالمت که به خودشان مربوط است ،بیشتر باشد؟» در
این پژوهش بدترین وضعیت در زمینه آگاهی مربوط به گروههای سنی  15تا  24سال
هر دو جنس زن و مرد و گروه سنی  65تا  84سال زنان میشود .این در حالی است که
به گفته فخاری ،محرک توسعه حتی کشورهای کمترتوسعهیافته زنان تلقی میشوند.نمره
آگاهی شهروندان تهرانی در این پژوهش نسبت به موضوعاتی مانند بیماریهای روانی
رفتاری ،اعتیاد ،بیماریهای عضالنی-اسکلتی ،دیابت و حوادث هم ضعیف است .وقتی
آگاهی مردم نسبت به سالمت جسمی که عینیتر است ،در سطح باالیی قرار ندارد ،طبیعی
است که این آگاهی در حیطه سالمت روان که پیچیدهتر و ناشناختهتر است ،در سطح
پایینتری قرار بگیرد .با توجه به پایین بودن این آگاهیهاست که فخاری تاکید داشت
قبل از هر اقدامی در حوزه سالمت شهری باید آگاهی مردم بهبود یابد و این که بحث
سالمت روان موضوع تکرشتهای و مربوط به حوزه خاصی نیست.

حملونقل و حریم خصوصی افراد در وسایل
حملونقل عمومی یا تعامل بین راهبران مترو
لونقل عمومی با مردم
یا رانندگان وسایل حم 
و نوع رفتار آنها بر سالمت روان شهروندان
تاثیر میگذارد ».نصیری این سواالت را مطرح
کرد ،این در حالی که بیشتر انتظار میرفت به
آنها هم پاسخ بدهد و بگوید که در این سالها
شهرداری برای بهبود سالمت روان شهروندان
چه اقداماتی انجام داده است.

مردم چه گفتند؟

در این کنگره به جز مسووالن شهری ،افراد
دیگری هم صحبت کردند ،کسانی که به عنوان
شهروند در جلسه حضور داشتند .نظر یکی
از افراد حاضر این بود که فخاری تحصیالت
روانشناسی دارد و نگاه یکسویه به مسائل
شهر شده است .اگر سالهای آینده فرد دیگری
با تخصص دیگری عضو شورای شهر شود،
نگاه دیگری به مسائل شهر خواهد داشت.
از نظر این شهروند این نگاههای اجتماعی
درنهایت به همان دیدگاهی میرسد که مدنظر
شهردار است .فخاری در جواب به این شهروند
تاکید کرد در ماده  68برنامه سوم به پایش
سالمت روان اشاره شده و در این برنامه
احکامی هستند که محورهای اصلی شهرداری
را در  5سال تعیین میکند« :ممکن است
در دورهای ما باشیم و پروژههایی به واسطه
حضور ما انجام گیرد اما وقتی در برنامه،
موضوعی مشخص شده و حکمی برای آن
لحاظ شده باشد ،چه ما باشیم و چه نباشیم،
برای  5سال این یک محور و وظیفه است و
باید انجام شود .مسالهای که وجود دارد این
است که باید از خودمان بپرسیم برنامه اول
و دوم در چه حد اجرا شد؟» نظر متخصص
دیگری این بود که قبل از هر چیزی باید
نیازهای شهروندان شناخته شوند« :اگر کسی
فرهنگ مراجعهکنندگان درمانگاه و مطب خود
را بشناسد میتواند به درستی آن را مدیریت
کند و مطب شلوغی خواهد داشت .در سطح
کالن و صنعت هم این مساله را میبینیم .الزم
است ارزشی تولید شود که مخاطب الزم دارد
و در گام اول باید فهمید مخاطب چه نیازی
دارد .از ابتدا با مخاطب ارتباط داشته باشیم

و بعد از اینکه برنامهریزی کردیم ،تولیدمان
را به مخاطب ارائه کنیم».
بحث دیگری که مطرح شد ،سازگاری بود.
شهروندی گفت« :بیشتر اختالالت را به پیشرفت
مربوط میدانیم و معتقدیم برای جلوگیری از آنها
بایدجلویپیشرفترابگیریمدرصورتیکهچنین
نیست .برای مثال ترافیک یکی از پیشرفتهای
یک مملکت است و با توجه به این مساله روان
اجتماعی برایندی از روان افراد است و میتوان
همان کارهایی که برای سازگاری شهر با محیط
داریم در سازگاری اجتماع با محیط هم داشته
باشیم .یکی از مهمترین مسائل این سازگاری
تبدیل تهدیدها به فرصت است .اگر به پیشرفت
فکر کنیم ،راهحلهای جدیدی رو به ما باز خواهد
شد».شهروندی هم سوال مهمی را مطرح کرد؛
اینکه در حوزه سالمت روان چه اقدامات عملی
انجام شده است؟ اینکه برای خانوادههای از هم
پاشیده چه کاری شده؟ برای درمان اعتیاد یا تحت
پوشش گرفتن خانوادههای افراد معتاد کاری در
شهرداری انجام شده است؟ فخاری در پاسخ
به این شهروند هم توضیح داد« :شهرداری در
حوزه آسیبهای اجتماعی در دوره قبل مداخله
مستقیمتری داشته ولی به نظر میرسد بر اساس
ضوابط شهرداری نباید دخالت مستقیم به طور
مثال در مساله ترک اعتیاد داشته باشد و باید
بسترسازیهای اولیه را فراهم کرده و کمک
کند این سیستمهای تخصصی و مدنی کار
خودشان را انجام دهند».

شهر قوانین جدید میخواهد

فخاری در این کنگره تاکید کرد که باید در
کمیته اجتماعی شورای شهر تهران ،الیحه جامع
سالمت روان شهروندی یا شهری تدوین شود:
«برخی قوانین بعد از گذشت سالها بیمعنی
شدهاند و در عین حال به برخی موضوعات
مهم مثل سالمت روان توجه نشده است .اگر
موضوعی در قوانین نیامده ،به این معنی نیست
که به ما مربوط نمیشود .نکتهای که وجود دارد
این است که بسیاری از این قوانین مربوط به
دهه  30و  40است ،دگرگونیهای سبک زندگی
جنبههای جدید زندگی شهری در قوانین قدیمی
وجود نداشته است و در واقع ما اواخر دهه 90
شهر را با قوانین این دوران اداره میکنیم».

دیدهبان تغذیه
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تاکید دوباره دکتر زهرا عبداللهی ،رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه به مصرفکنندگان نمک دریا

نمک دریا مجوز ندارد!

یکی از مشکالت بهداشت و سالمت در کشور ما باال بودن  2یا  3برابری سرانه مصرف نمک است که ارتباط
مستقیمی با افزایش فشارخون و بیماریهای قلبی-عروقی و حتی سرطانها دارد .این مشکل البته در بیشتر کشورهای
مهدیه
آقازمانی
دنیا نیز وجود دارد؛ یعنی مردم بسیاری از کشورهای دنیا ،نمک را زیاد مصرف میکنند اما با رونق گرفتن دوباره
طب سنتی و اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ،از زمانی که طب سنتی با طب اسالمی و طب ایرانی مخلوط شد ،سر
و کله نمک دریا نیز پیدا شد .در این زمان هرکس بهزعم خود مباحث طب سنتی را بیان و تفسیر کرد ،به گونهای که دیگر تمایز بین
مباحث درست طب سنتی و مباحث غیرعلمی عوامفریبانه مشکل شد .نمک دریا همواره چالش مدعیان طب سنتی با وزارت بهداشت
بوده و است .البته به تازگی رئیس دفتر طب سنتی وزارت بهداشت گفته نمک دریا ،نمک مورد تایید برای سالمت مردم نیست و
سالم بودن آن را رد کرده است .در  2-3دهه قبل در کشور ما کمبود ید و به دنبال آن گواتر و معضالت دیگر کمبود ید بسیار شایع
بود که با غنیسازی نمک با ید ،بیماری گواتر به زیر  5درصد رسید .وزارت بهداشت بارها اعالم کرده نمک دریا ،به دلیل داشتن

ناخالصیهای فراوان و نداشتن ید کافی ،نهتنها سالمت مردم را به خطر میاندازد ،بلکه دوباره مشکالت کمبود ید را به کشور
برمیگرداند اما قدرت وزارت بهداشت آنقدر زیاد نیست که با جنگ نمک ،مقتدرانهتر مقابله کند زیرا هر چند وقت یکبار نمک دریا
به انواع مختلف در شبکههای اجتماعی تبلیغ میشود و مدعیان طب سنتی تمامی محاسنی که برای نمک یددار بیان شده را رد میکنند.
تازه در تمام سوپرمارکتها و مراکز خرید نمک دریا به وفور یافت میشود .به تازگی نیز کلیپی در شبکههای مجازی پخش شد که
یک فرد شیرازی نمک یددار را در آب آبگوشت میریخت و آب گوشت بالفاصله به رنگ بنفش درمیآمد ولی نمک دریا هیچ گونه
تغییررنگی در آب گوشت ایجاد نمیکرد و اینگونه ادعا میشد این نمک سالم و طبیعی است .عالوه بر این کلیپ ،مجدد مطالبی در
شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که از خواص بینظیر نمک دریا میگوید اما سوال مهم این است که قائله نمک دریا که
چند سالی است در کشور ما راه افتاده ،به کجا میرسد و اینکه آیا واقعا نمک دریا در هیچ جای دنیا مورد استفاده قرار نمیگیرد؟ در
این زمینه با دکتر زهرا عبداللهی ،متخصص تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفتوگو کردهایم.

 :دکتر عبداللهی! بهتر است ابتدای
گفتوگو در مورد کلیپی صحبت کنیم که
نشان میداد نمک یددار به دلیل تغییررنگ
غذا نمک مناسبی نیست.
متاسفانه مجدد شاهد عوامفریبی افرادی سودجو
هستیم و یکی از این موارد نیز همین کلیپ است.
اینکهباافزودننمکیددار،غذاتغییررنگمیدهد
و بنفش میشود ،در واقع یک واکنش طبیعی و
ناشی از وجود ید در نمک است .درحقیقت ما
برای تشخیص اینکه نمک یددار است یا نه از
کیتهای یدسنج استفاده میکنیم که در صورتی
که با افزودن آن کیت تغییر رنگ بنفش ایجاد
کند ،مشخص میشود نمک یددار است یا نه؛
یعنی روش ما برای پایش نمک در رستورانها
و اغذیهفروشیها به این صورت است که یک
قطره از یدسنج اگر تغییر رنگ بنفش ایجاد کند؛
یعنی آن نمک یددار است .این کلیپ پخششده
در واقع یک واکنش طبیعی را نشان میدهد
چون ید در محیط نشاستهای باید تغییررنگ
بدهد .متاسفانه یک عده افراد فرصتطلب و
سودجو علیه نمک یددار اقدام میکنند ،برای
اینکه به اهداف خودشان؛ یعنی ترویج نمک
دریا برسند .باز هم متاسفانه به تازگی یک عده
افراد عوامفریبوسودجوباتبلیغاتیبرایترویج
نمک دریا دست به هر کاری میزنند.
 :آیا نمک دریا در کشورهای دیگر
نیز استفاده میشود؟چون یکی از مواردی
که طرفداران نمک دریا مطرح میکنند این
است که در بسیاری از کشورها نمک دریا
مصرف میشود و مشکلی هم برای سالمت
ایجاد نمیکند!
بله ،نمک دریا ممکن است در کشورهای دیگر
استفاده شود اما مجوز بهداشتی و استانداردهای
الزم را دارد و دارای ید کافی هم است ولی
در کشور ما هیچ مجوز بهداشتی به نمک دریا
داده نشده و قابلمصرف خوراکی برای انسان
نیست .این نمک دریایی که در فروشگاهها
عرضه میشود ،مصرف خوراکی ندارد.
 :آیا تجربیات علمی و جهانی افزودن
ید به نمک را تایید میکند؟
اوال سابقه اضافه کردن ید به نمک در دنیا به
 150سال پیش برمیگردد و کشورهای دیگر
برای اینکه ید مورد نیاز را به بدن برسانند ،ید
را به نمکهای خوراکی اضافه کردند زیرا راه
موثر و ارزانی است و تکنولوژی پیچیدهای نیز
نیاز ندارد و باز هم تاکید میکنم موثر است و
در همه جای دنیا به عنوان بهترین عامل برای
اضافه کردن ید از نمک استفاده میکنند .ما هم

نمک دریا ممکن
است در کشورهای
دیگر استفاده شود
اما مجوز بهداشتی و
استانداردهای الزم را
دارد و دارای ید کافی هم است ولی
در کشور ما هیچ مجوز بهداشتیای به
نمک دریا داده نشده و قابلمصرف
خوراکی برای انسان نیست

به پیروی از تجارب  150ساله در دنیا این راه
را انتخاب کردیم.
 :در متنی که در فضای مجازی
منتشر شد ،ذکر شده برخی کشورها سرانه
مصرف نمک  11گرم در روز را دارند ولی
آمار بیماریهای قلبی-عروقی در آنها باال
نیست .چه پاسخی برای این ادعا دارید؟
اوال مصرف نمک در تمام دنیا باالست و اگر
سازمان بهداشت جهانی توصیه میکند ،مردم
کمتر از  5گرم در روز مصرف کنند چون
مصرف باالست و بیماریهای قلبی-عروقی،
فشارخون باال و سکتههای قلبی رو به افزایش
است .به همین دلیل این سازمان از کشورها
خواست جهت کاهش این بیماریها و حتی
برای مقابله با سرطانها و پوکی استخوان ،برای
کاهش میزان مصرف نمک برنامه داشته باشند.
کشورها نیز در حال تالش برای کاهش مصرف
نمک هستند .ما هم برنامههای مختلفی برای
کاهش سرانه مصرف نمک در کشور داریم

بنابراین اینکه برخی کشورها سرانه باال دارند
و این خیلی خوب است ،یک حرف عامیانه
و غیرعلمی است.
 :نکته جالب اینکه سالهاست
وزارت بهداشت بیان میکند نمک دریا
سالم نیست ولی قدرتمندتر از وزارت
بهداشت افرادی هستند که با ادعای طب
سنتی ،تبلیغات زیادی برای نمک دریا دارند
و حتی سایر برنامههای وزارت بهداشت
مانند واکسیناسیون را زیر سوال میبرند.
چطور وزارت بهداشت نمیتواند جلوی
این افراد را بگیرد؟
ما به عنوان وزارت بهداشت از این افراد شکایت
کردیم و حتی کارگروه صیانت از سالمت در
دبیرخانه شورای عالی سالمت ایجاد شده که
معاون دادستان کل مسوول این کارگروه و در
حال پیگیری است .حتی طب سنتی هم شکایت
کرده چون مسووالن طب سنتی میگویند با
حرفهایی که زده میشود به طب سنتی هم
لطمه میزنند بنابراین آنها هم شکایت کردند.

چند بار مطب این افراد پلمپ شده ولی آنها
از چند مورد سوء استفاده میکنند؛ اول اینکه
تحت لوای طب سنتی این حرفها را میزنند
و دوم اینکه به احادیث و آیات قرآن متوسل
میشوند و برخی افراد هم باور میکنند.
 :دالیلی که مطرح کردید ،توجیهی
برای اقدام خیلی کمرنگ وزارت بهداشت
نیست اما شاید بهتر باشد برگردیم به مباحث
علمیتر و در این زمینه صحبت کنیم که ادعا
میشود نمک دریا عالوه بر ید ،امالح دیگر
مورد نیاز بدن را دارد .این گفته درست است؟
اوال نمک دریا انواع ناخالصیها را دارد ،حتی
فلزات سنگینی دارد که سرطانزاست .پتاسیم
و منیزیم هم دارد اما اینکه بگوییم پتاسیم
و منیزیم موردنیاز بدن با نمک دریا تامین
میشود ،دروغ بزرگی است چون میزان این
امالح بسیار اندک است و به هیچ عنوان نیاز
بدن به این امالح را تامین نمیکند .در واقع،
نیاز بدن به این امالح خیلی بیشتر از این است

و مهمترین منبع دریافت پتاسیم و منیزیم،
سبزیها و میوههاست.
 :آیا کارخانههای تولید نمک یددار
مرتب کنترل میشوند که میزان ید مورد نیاز
را به نمکها اضافه کنند؟
یک سیستم پایش و نظارت وجود دارد و هم
در کارخانه و هم در سطح عرضه ،نمونههای
تصادفی از نمک گرفته میشود و هم در
اغذیهفروشیها ،رستورانها ،بیمارستانها،
پادگانها و هر جایی که غذا تهیه میشود
بررسیهایی وجود دارد و گزارش آن برای
وزارت بهداشت ارسال و بررسی میشود.
حتی اگر در کارخانهای ید کم باشد ،اخطار
دادهشده و پلمپ میشود زیرا بحث سالمت
مردم مهم است و اگر این قضیه رها شود،
برگشت مشکل کمبود ید به کشور و
ناهنجاریهای مادرزادی ،گواتر ،سقط و
مردهزایی و کرواللی و عقبماندگی ذهنی
را شاهد خواهیم بود.

 :آیا در حال حاضر باز هم کمبود
ید در کشور ،روند کاهشی را طی میکند؟
ظرف  3دهه با اقداماتی که وزارت بهداشت
انجام داد همه کارخانههای نمک موظف شدند
ید به نمک بزنند و شیوع گواتر از  70درصد
به  5تا 6درصد کاهش یافته ،در حالی که گواتر
تا  70درصد در استانهای کشور وجود داشت
و ما شاهد ناهنجاری مادرزادی و عقبماندگی
ذهنی بودیم که همگی کاهش یافت .زمانی که
گواتر کاهش پیدا میکند؛ یعنی به میزان ید ارتباط
دارد .کمبود ید میتواند در ضریب هوشی بچهها
هم تاثیر بگذارد و تا  13/5درصد بهره را کاهش
میدهد .در دوران بارداری میتواند باعث کاهش
بهرههوشیشود،حتیاگرکمبودیدخفیفباشد.
با این اوصاف با نسلی مواجه میشویم که بهره
هوشی پایینی دارند و توانایی مهارتهای پیچیده
را ندارند و توسعه کشور به خطر میافتد بنابراین
ما هر  5سال یکبار مطالعات کشوری داریم .این
مطالعات نشان میدهد روند رو به کاهش است.
عالوه بر این ،هر سال ید ادرار دانشآموزان 8
تا  10ساله را اندازه میگیریم که نشا ن میدهد
دریافت ید کافی است یا نه .همچنین نمکها
هم همان طور که توضیح دادم بررسی میشوند.
 :به عنوان آخرین سوال ،اقدام
وزارت بهداشت برای این جنگ نمکی که
برای چندمین بار راه افتاده ،چیست؟
در کل ،باید مقابله علمی کنیم .ما متنهایی تهیه
کردهایم که پاسخ مستدل هستند و از طریق
وبدا در اختیار خبرگزاریها قرار گرفتهاند .با
شورای سیاستگذاری صدا و سیما هم مکاتبه
و همکاری داریم که حتی تهیهکننده برنامهها
تبلیغ نکند .حتی طی نامهای به ادارات دولتی
اعالم کردیم افرادی که برای سخنرانی جهت
کارکنان دعوت میشوند ،متخصص تغذیه
باشند و به غیرمتخصصها اجازه سخنرانی
ندهند زیرا بسیاری از مواقع در این سخنرانیها
تبلیغ نمک دریا میشود.

بیانیه انجمن داروسازان درباره یک کلیپ
به تازگی کلیپهایی در شبکههای اجتماعی منتشر میشود
که تالش دارند با نشان دادن آزمایشهایی اعالم کنند
نمک یددار برای سالمت فرد مضر است و به تبع آن حتی
اعالم میدارند که سرطانزاست .منبع این کلیپها افراد
سودجویی هستند که برای فروختن چند کیلوگرم نمک
دریا سالمت  80میلیون نفر از مردم کشور را نشانه رفتهاند.
نمکهای تصفیهنشده ،مخصوصا نمک دریا حاوی مقادیر
زیادی ترکیبات سمی مانند فلزات سنگین و ترکیباتی است
که فاضالبهای ورودی به دریاها در آن باقی میماند و
چنانچه تصفیه نشود ،قطعا خطر جدی برای سالمت دارد.
منبع تولید نمک در سرتاسر دنیا یا معادن زمینی است یا
شورابههای زیرزمینی و سطحی یا آب دریا که هر کدام با
توجه به میزان ناخالصی موجود در آن نیازمند مراحلی از
تصفیههای فیزیکی و شیمیایی هستند که این اقدام امکانپذیر
نیست ،مگر توسط ماشینآالتی که برای این کار طراحی
شدهاند و زیر نظر افراد متخصص .نمکی که از این منابع
به دست میآید میتواند دارای مقادیر خیلی ناچیز ید
باشد یا اینکه به طور کلی در آن ید وجود نداشته باشد.
منبع ید موجود در نمک یددار ماده پتاسیم یدات است

که در کشور ما به میزان تقریبا  70گرم در تن به نمک
افزوده میشود .در این کلیپها آب خورش که حاوی
نشاسته واردشده از حبوبات و سیبزمینی و ...است را با
آب نارنج اسیدی میکنند ،اسید موجود در آب نارنج با
پتاسیم یدات واکنش میدهد و ید آزاد میکند .ید آزادشده
در حضور نشاسته که شناساگر آن است آبی رنگ میشود
و این موضوع بسیار طبیعی است و هر کسی با سواد عادی
و معمولی شیمی میتواند آن را بفهمد .چنانچه نمکی مانند
نمک معادن زمینی حاوی ید نباشد این اتفاق رخ نخواهد
داد و اگر ید موجود در آن مانند نمک دریا خیلی ناچیز
باشد این اتفاق بسیار کند و کم رخ میدهد.
سازندگان این کلیپها با استناد به تشکیل رنگ آبی
اعالم میدارند نمک یددار سرطانزاست! با این کلیپها
عدهای نادان زحمات چندساله شبکه بهداشت و سازمان
جهانی بهداشت و یونیسف را یک شبه بر باد میدهند و
بازمیگردیم به  30سال قبل که ملت ما دچار فقر شدید
ید بودند و دچار بیماریهایی مانند گواتر که آنقدر شایع
بود که عوام به آن غمباد میگفتند و نیز عوارضی مانند
کوتاهی قد ،رشد ناکافی مغز در جنین و کودکان خردسال

و نوجوانان و عوارض شدیدی در خانمهای باردار و شیرده
و ...ایجاد میکرد.
ید یک ماده معدنی از عناصر شیمیایی است که در آب دریا
بیشتر یافت میشود و به همین دلیل مردمان نزدیک دریا
که از غذاهای دریایی بیشتر تغذیه میکنند ،بهخصوص
ممالکی که مردمشان از جلبکهای دریایی تغذیه میکنند
کمبود ید کمتری دارند اما عنصر ید در پوسته زمین کمیاب
است و سایر منابع غذایی مانند غالت و علوفه و میوهها
و ...حاوی مقدار بسیار ناچیز و ناکافی ید هستند .به همین
دلیل این کمبود در بدن جانداران مشاهده میشود بنابراین
ترکیبات ید مانند پتاسیم یدات به نمک خوراکی افزوده
میشود تا این کمبود جبران شود.
ید افزودهشده به نمک طعام صددرصد مفید و الزم است
و هیچ عارضهای ندارد و به هیچ وجه سرطانزا نیست.
بر اساس مطالب موجود روی وبسایت سازمان جهانی
بهداشت ،بیش از  2میلیارد نفر در جهان از کمبود ید رنج
میبرند که نتیجه آن بیماریهایی مانند گواتر است .ید
یک عنصر حیاتی در رشد مغزی کودکان و نوجوانان است
و کمبود آن روی سالمت زنان تاثیرات جدی میگذارد.

توصیه مستند سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاین است
که همه نمکهای خوراکی که در منازل و فرایندهای تولید
مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند باید یددار باشند
تا بیماریهای ناشی از کمبود ید برطرف شود .مقدار
ید توصیهشده توسط سازمان بهداشت جهانی وابسته به
میزان مصرف نمک در کشورهای مختلف است ،مثال در
کشورهایی که متوسط مصرف نمک  6گرم در روز است،
هر کیلوگرم نمک باید حاوی  33میلیگرم ید باشد یا در
کشورهایی که مصرف روزانه نمک  10گرم در روز است،
میزان ید افزودهشده به نمک باید  20میلیگرم به ازای یک
کیلوگرم نمک باشد.
هر فرد سالم روزانه  150میکروگرم ید نیاز دارد که این
میزان در خانمهای باردار به  250میکروگرم میرسد.
این مقدار به عالوه  30درصد اضافهتر جهت تلفات در
فرایندهای تولید و آمادهسازی نمک و غذا باید به نمک
اضافه شود .اهمیت ید آنقدر زیاد است که مصرف آن
برای مادران شیرده ضروری است و تاثیر فراوانی در رشد
جسمی و هوشی کودک دارد ،به نحوی که نمک مورد
استفاده در شیر خشک حتما باید حاوی ید کافی باشد.

نقشه سالمت

مدیر کل
سالمت شهرداری:
«چاقی ،کمتحرکی
و استرس مردم
تهران را گرفتار
کرده است ».ایلنا
عوامل فروش گوشت
گوسفند مرده در شیراز
دستگیر شدند .ایلنا

تازهها
درخواست برای
ختنه نمایندگان مرد
مجلس تانزانیا
یک نماینده زن مجلس تانزانیا
خواستار بررسی این موضوع
شدهکهآیاهمکارانمردشختنه
شدهاندیانه؟معلومشدهکهختنه
خطرانتقالاچآیوییاویروس
ایدز را کاهش میدهد.
به گزارش بیبیسی ،ژاکلین
نگونیانی گفت« :هر نماینده
مردی که ختنه نشده ،باید تحت
این عمل قرار گیرد».
این درخواست او با نظرات
موافق و مخالف همکارانش
روبرو شده است .عفونت
اچآیوی تهدیدی عمده برای
بهداشتعمومیدرتانزانیاست.
حدود ۷۰درصدازجمعیتمرد
این کشور ختنه شدهاند .به گفته
سازمان جهانی بهداشت ،ختنه
کردن خطر عفونت با اچآیوی
رادرمردانغیرهمجنسگراتا۶۰
درصد کاهش میدهد.
چند کشور آفریقایی که با
همهگیری اچآیوی مبارزه
میکنند ،کارزارهایی را برای
تشویق مردان به ختنه کردن راه
انداختهاند.

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینای بزرگ
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،علی مالئکه ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین 26 15 14 85 :تحریریه26 15 12 56 :
روابطعمومی ،سازمان آگهیها26 10 79 76 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

جشنواره آدمبرفی اردبیل

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره گسترش سرخک
سازمانجهانیبهداشتدربارهگسترشبیماری
سرخکدرجهانهشداردادوگفتتالشهایش
برای جلوگیری از شیوع این بیماری به مانع
برخورده است.
بهگزارشبیبیسی،اینسازماناعالمکردموارد
بیماری سرخک در جهان  ۵۰درصد افزایش
یافته است .به گفته سازمان جهانی بهداشت،
روند نگرانکننده بروز موارد سرخک حتی در
کشورهای ثروتمند مشاهده میشود و بر اساس
گزارش این سازمان ،در سال  ۲۰۱۸میالدی
باعث مرگ  ۱۳۶هزار نفر شده است .در سال
 ۲۰۱۸میالدی حدود  ۲۳۰هزار مورد سرخک
در جهان گزارش شده که تقریبا  ۲برابر تعداد
نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد کارکرد
مغزافرادیکهصبحزودبیدارمیشوندوافرادی
که بهاصطالح «تا لنگ ظهر خوابند» در طول
ساعات روز کاری متفاوت است.
به گزارش بیبیسی ،پژوهشگران مغز گروهی
از افراد شبزندهدار را که در ساعت 2:30بامداد
میخوابیدندودرساعت ۱۵:۱۰بیدارمیشدند
و نیز مغز گروهی از افراد سحرخیز را اسکن
کردند .این آزمایشها که در فاصله ساعت ۸
صبحتا۸شبانجامشد،نشاندادشبزندهدارها
دارای ارتباطات عصبی کمتری در نواحیای از
مغز هستند که در حفظ هوشیاری دخیلاند.
شبزندهدارها همچنین فراخنای توجه کمتر،
واکنشهای کندتر و خوابآلودگی بیشتری
داشتند .به گفته پژوهشگران ،این یافتهها نشان

مبتالیان در سال قبل از آن است .سرخک یک
بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که با
تب شدید و دانههای پوستی قرمزرنگ بروز
میکند و ممکن است به عوارضی مانند مننژیت،
ذاتالریه و نابینایی منجر شود .سرخک یکی از

 4بیماری کشنده دوران کودکی در جهان است.
واکسیناسیون بر ضد ویروس سرخک میتواند
مانع دچار شدن به این بیماری شود .تا سال۲۰۱۶
میالدی شمار موارد بیماری سرخک در جهان
در حال کاهش بود ،اما از سال  ۲۰۱۷میالدی
دوباره موارد سرخک شروع به افزایش کرد.
بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت ،شیوع
سرخک در اوکراین ،ماداگاسکار ،کنگو ،چاد و
سیرالئونازدالیلافزایشمواردسرخکدرجهان
بوده است .در کشورهای کمدرآمد دسترسی
نداشتن به واکسن و در کشورهای اروپایی رواج
اطالعاتنادرستدربارهعوارضواکسنباعث
کاهشپوششواکسیناسیونسرخکشدهاست.

کارکرد مغزهای سحرخیزان و شبزندهداران باهم متفاوت است
میدهد محدودیتهای یک روز معمول کاری
به ضرر شبزندهدارها عمل میکند.
این پژوهشگران خواستار پژوهش بیشتر برای
شناخت پیامدهای بهداشتی این وضعیت برای
شبزندهدارانی شدند که باید برنامههای کاری
و تحصیلی انجام دهند که بهطور طبیعی با آنها
تطبیقندارند.دانشمنداندراینپژوهش ۳۸نفر
را که شبزندهدار یا سحرخیز (زمان خواب
پیش از ساعت  23:30و زمان بیداری )6:30
را انتخاب و کارکرد مغزهایشان را با استفاده
از اسکن امآرآی بررسی کردند.
سحرخیزاندرآزمایشهایابتدایصبحکمترین
میزانخوابآلودگیوسریعترینزمانواکنش
را داشتند .همچنین سحرخیزان در این هنگام
نسبت به شبزندهداران کارکرد بسیار بهتری

داشتند .برعکس ،شبزندهداران در ساعت ۸
شبکمترینمیزانخوابآلودگیوسریعترین
زمان واکنش را داشتند ،اما کارکردشان در این
زمان تفاوت چندانی با سحرخیزان نداشت.
اسکنهایمغزینشاندادمیزانارتباطاتعصبی
بآلودگی
درمناطقیازمغزکهباکارکردبهتروخوا 
کمترمربوطهستند،درسحرخیزانبسیارباالتر

دوربين سالمت

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

شایعات درباره خطرات واکسیناسیون که عمدتا
از یک مقاله بیاعتبارشده که واکسیناسیون را با
دچار شدن به اوتیسم مرتبط دانسته بود ،منشاء
میگیرند،باعثشدهبرخیوالدیندرکشورهای
ثروتمند از واکسیناسیون کودکانشان خودداری
کنند .سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری از
شیوعسرخکوریشهکنیاینبیماریبهکشورها
توصیه میکند پوشش باالی ایمنسازی را با ۲
بار تجویز واکسن سرخک حفظ کنند .پیش از
ساخته شدن واکسن سرخک در سال ۱۹۶۳
میالدی شیوع و همهگیری سرخک هر 2-3سال
در جهان رخ میداد و مرگومیر ناشی از آن در
هرسال  2/6میلیون نفر تخمین زده میشد.
است بنابراین به گفته این پژوهشگران ،این نظر
مطرح میشود که ارتباطات عصبی در سراسر
روز کاری در افراد شبزندهدار مختل است.
دکتر آلیس فیسر چایلدز از مرکز سالمت مغز
انسان در دانشگاه بیرمنگام و سرپرست این
پژوهش میگوید« :این یافتهها ممکن است تا
حدی ناشی از آن باشد که افراد شبزندهدار
معموال در سراسر زندگیشان در تطبیق یا
ساعات کاری و تحصیلی دچار مشکل
میشوند ».به گفته او ،افراد شبزندهدار در
طول دوران تحصیل مجبورند زودتر از زمان
طبیعیشان از خواب بیدار شوند و بعد در
دوران کاری هم مجبورند صبح زود بیدار شوند
بنابراینبهطورمداومدرحالمبارزهباترجیحات
و ریتمهای طبیعی بدنشان هستند.

پرندگان مهاجر در استخر الهیجان /گیالن

آبشار یخی «رسولی» آذرباریجان غربی

خبرگزاری مهر
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روانشناس و مدیر مرکز
مشاوره مأوا

دین و سالمت
موضــــوع روز
سال پانزدهم شماره  703شنبه  4اسفند 1397
صفحات  9تا 16
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توالت ممنوع
خودت را نگه دار!
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ورزش
برای بانوان

ساختوساز بیرویه را
درتوچال متوقف کنید
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سطحدریاست.آنهاکهحتیچندروزیمهمانپایتختبودهاند،حتما
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 12+1عادت شبانه که
رويگري
با رضا
گفتباوگو
میهای
استان
بهبهانه460موردمسمومیت
کنند!
درخراب
الکلرا
پوست شما

سكته حسرت
پوست
مراقبتاز
آشپزي را هم
الکل
شوک
ندارد
شببهو
روزگذاشته
دلم

هرمزگان،خراسانشمالی،البرزو...

تومان
5000
صفحه
32
1397
بهمن
687شنبه
702
چهاردهمشماره
سالپانزدهم
سال
تومان
شماره
4500تومان
صفحه4500
32صفحه
321397
مهر1397
شنبه14527آبان
690

به بهانه روز جهانی کودک
هفته ملی سالمت مردان؛ اول تا هفتم اسفند

ww
w w.
w. ss a
a ll a
am
ma
a tt .. ii rr
w

مراقب
کودکتفعـالتر
دان
مر
دان سـالمتر
مر
باش

صفحه21
صفحه31
صفحه 2
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برنده  6طالی پارا آسيايی

شنـا

اوحدی،
بهنام
دکتر
روزانه
مصرف
آبان؛روز
مناسبت 7
به
روانپزشک،دربارهمشاوره
مغزی»
جهانی«سکته
گوید
مهاجرتمی
پیشاز

آسپیرین
ساعت
فقطاز3
شناخت
پیش
خطرناک
داریدراه
خودتان ،پا در
وقت
سودمند؟
یا

مهاجرتنگذارید

روز29اكتبر(7آبان)درتقویمپزشکیدنیابهعنوان
مقداربرکم
تاثیرمصرف
درباره
شایدشما
روزانهاست.
نامگذاریشده
مغزي
جهانيهمسکته
روز
شنیده
مشکالت
پیشگیریاز
آسپیرینبرای
سال17
قلبیهر
بهداشت،
جهاني
گزارشسازمان
اساس
جابجایی جمعیت از ابتدا همراه همیشگی
استکه
دارویی
آنجاییکه
باشید.
میلیون
شوندكه6
آسپیرینمي
سکتهمغزي
میلیونازنفردچار
تمدنهای بشری بوده است .انسانها گاهی
جدیدرمصرف
بدون
احتماالگاهبه
كشور
عارضهكنند.
ایجادفوتمي
عارضه
گاهاین
مبتالیانبه
نفراز
دنبال امکان زیست بهتر یا فرار از بالیای
ممکن
پزشکندارد،
حدودنیاز
تهیهآن
شودو
عارضهمبتال
نسخهنفربهاین
بههزار
100
ساالنه
مینیز
ما
طبیعی ،گاهی به دلیل جنگهایی که خانهشان
صفحه15
بگیرید...
خودتان
جمعیتمیزان
پیرترشدن
تصمیمرودبا
انتظارمی
استشوندو
می
را تهدید کرده یا سایر مشکالت محل زندگی
بروزاینعارضهباالتربرود.صفحه18و23
خود را تغییر دادهاند ....صفحه5
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30
است...صفحه
محققان حیطه خانواده همگی میدانیم پدر نیز در
تربیت فرزندان نقشی مهمی دارد ...صفحه21
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مهدی زارع

آرشیو سالمت

صفحههای  27 ،16 ،12 ،7و 31

سالمت

همه ساله در هفته آغازین اسفندماه با هدف اطالعرسانی و
حساسسازی گروههای مختلف جامعه درمورد اولویتهای
سالمت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور ،هفته ملی
«سالمت مردان ایران» برگزار میشود ...صفحههای  2و 20

یکی از مواردی که معموال آقایان نسبت به آن
کشف
برای
میالدی
2018
پزشکیسال
جایزه
سالم
غذایی
رژیم
رعایت
نوبلهستند،
توجه
بی
تاتو» در
سرطان «تاتو» یا
جستجوی كلمه
تواند
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پروفسورتاسوکو
وعدههای غذایی یا بدخوریهایی میکنند
توانید
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اعطا
سوئد
كافیعلوم
آکادمی
گفته
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خودتان
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خدمات در
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درمانیآنها
انتخابشیوه
جایزه،
چاقی ،مشکالت گوارشی و اختالل عملکرد
محلی دیگر
میدهید به
ترجیح
درمان شود یا
انجام
کشفیاتی
پژوهشگربه
ایندو
سرطانشد.
مغز در آنها شود ...صفحه 26
صفحه31
كنید....
مراجعه
که...صفحه3
کردهاند
دستپیدا
مهم

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

برای دریافت هفتگی «سالمت» (بعد از کسر  10درصد تخفیف)،
مبلغ  220هزار تومان در وجه نشریه «سالمت» به شماره كارت
 6274-1211-4007-5714بانک اقتصاد نوین واریز
نمایید.

شماره فیش بانکی يا كد پيگيري آن را به همراه نام و نشانی و
کدپستی ده رقمی به تلفن  26 10 79 76اعالم نمایید .اصل فیش
بانکی يا كد پيگيري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان سال  97است.

اشتراك شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار ميشود.
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چند نگاه متفاوت به روز مادر
.1این روزها برای خیلی از کارهای مهم وقت نداریم.
هر چه کاری کماهمیتتر باشد ،به اندازه کافی برایش
وقت داریم ،مثل گشتوگذار در شبکههای اجتماعی
یا شاهد اتفاقهای عجیب و غریب خیابانی بودن .این
روزها ما سرمان خیلی شلوغ است و وقت نمیکنیم
به خودمان سر بزنیم ،وقت نداریم به زندگیمان
برسیم و حتی وقت نداریم به کسانی که زندگی را
به ما دادهاند ،برسیم!
.2ارتباطهای مجازی به ما احساس سیری داده است.
تا نزدیکهای صبح مشغول گفتوگو در گروهها
بودهایم .دامنه گستردهای از ارتباطات را برای خودمان
ایجاد کردهایم و آنقدر برای این کار انرژی میگذاریم
که نای رفتن به خانه همدیگر را نداریم .ما به قدری
پیشرفت کردهایم که دور دنیا را در چند ثانیه طی
میکنیم ولی ماههاست به مادرمان سر نزدهایم!
 .3ما همچنان طلبکاریم که کارهایی که پدر و مادر
برای ما کردهاند ،همه وظیفهشان بوده است! االن چه
کاری برای ما انجام میدهند و چه فایدهای برای ما
دارند؟! طلبکاریهای مدرن ما را به سمت حساب و
کتاب میکشاند و کمترین هزینه برای کسی خواهد
شد که کمترین فایده را االن برای ما داشته باشد .ما
چقدر تغییر کردهایم!
 .4ما خیلی سخاوتمند شدهایم .همه اطالعات خود
را به اشتراک میگذاریم .چه اشکالی دارد که از طریق
صفحهاینستاگرامتمامکسانیکهمارامیشناسند،بدانند
دیشب کجا بودهایم ،شام چه خوردهایم ،کی جشن
تولد فرزندمان است و ...ما خیلی سخاوتمندیم ولی تا
آنجا که الیک دریافت کنیم و تعداد پسندهای ما روند
افزایشی داشته باشد .با این حساب ،افرادی که الیک
بلد نیستند ،برای ما محبوبیتی نخواهند داشت .مادرمان
الیک کردن بلد نیست ولی خودش آخر الیکهاست.
 .5ما هنوز با واژههای مادرانه خودمان را میبخشیم.
همینکهمادربرایآسودگیمابگویداگروقتنداری،
راضی نیستم خودت را به زحمت بیندازی ،برای
کاهش از احساس گناه و بیتوجهی به کمکاریهای
خودمان کافی است .ما دل خوش کردهایم به بخشش
مادر ،بیتوجه به اینکه مادر عمری در حال بخشیدن
و از خود گذشتن است.
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با خوانندگان

پرسش اول :از نظر متخصصان تغذیه چه
باورهای نادرستی درباره کاهش وزن
وجود دارد که باعث آسیب به سالمت
بدن میشود؟ 0919****110
پرسش دوم :آیا میتوان برای کاهش
وزن ،وعدههای غذایی اصلی را حذف
یا کم کرد و به جای آن فقط میانوعدهها
را داشت؟ 0903****460
پرسش سوم :آیا با تغذیه و رژیم
غذایی میتوان چاقیهای موضعی،
بهخصوص چاقی شکم را برطرف کرد؟
0910****732

پاسخ
دکتر فریبا کوهدانی
متخصصتغذیهوعضوهیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :یکی از باورهای نادرست ،حذف
یک گروه غذایی به طور کامل است .به
عنوان مثال افراد زیادی نان ،برنج ،ماکارونی
و کال مواد غذاییای که با آرد یا برنج تهیه
میشود را کنار میگذارند تا به زعم خودشان
الغر شوند .این یک باور بسیار اشتباه است
زیرا هرگز نباید هیچ یک از  5گروه مواد
غذایی اصلی را حذف کرد .حذف هر یک
از وعدههای غذا هم اشتباه است .افرادی که
شام نمیخورند تا وزنشان پایین بیاید شاید
به نتیجه دلخواه برسند اما قطعا این کار
سالمت بدنشان را به خطر خواهد انداخت.
ضمن اینکه کاهش وزن فعلی خیلی ماندگار
نخواهد بود .ورزش کردن به تنهایی بدون
پیروی از رژیم غذایی اصولی نیز یک باور
نادرست است .بسیاری بر این باورند از
آنجا که ورزش میکنند یا فعالیت زیادی
دارند ،مجازند هر چقدر میخواهند غذا
بخورند ،در حالی که مقدار کالریای که
با ورزش و فعالیت بدنی سوزانده میشود
خیلی زیاد نیست اما اگر ورزش کنار رژیم
غذایی درست تنظیم شود ،بهترین گزینه
برای کاهش وزن خواهد بود .توجه داشته
باشید رژیمهای غذایی با توجه به شرایط
و ویژگیهای افراد ،از فردی به فرد دیگر
تغییرات کم و زیادی دارد بنابراین نمیتوان
یک نوع رژیم را به همه افراد با هر شرایطی
که دارند ،پیشنهاد کرد.
پاسخ دوم :نه ،این کار به هیچ وجه درست
نیست زیرا همه افراد حتی کسانی که قصد
دارند وزنشان را پایین بیاورند به  3وعده
غذایی اصلی و  3میانوعده نیاز دارند .این
کار به مراتب نتیجه بسیار بهتری در مقایسه
با حذف وعدههای اصلی یا میانوعدهها
خواهد داشت .آنچه در کاهش وزن اثر
دارد ،حذف وعدهها و میانوعدهها نیست،
بلکه باید مقدار غذا و کالری دریافتی در
کل وعدهها را محاسبه و براساس نیاز
بدن و البته کمی کمتر از آن تنظیم کرد تا
چربیهای انباشتهشده در بدن به تدریج
سوزانده شوند و وزن پایین بیاید .کنار رژیم
غذایی درست ،انجام ورزش و فعالیتهای
بدنی هم نقش مهمی در رسیدن به کاهش
وزن و تناسب اندام ایفا خواهد کرد.
پاسخ سوم :یکی از شاخصهای چاقی،
چاقی شکمی است؛ یعنی ممکن است
افرادی شاخص توده بدنیشان طبیعی باشد
اما چاقی شکمی داشته باشند .اصوال کسانی
که چاقی شکمی دارند بیشتر در معرض
ابتال به برخی بیماریها از جمله دیابت،
پرفشاری خون ،بیماریهای قلبی-عروقی
و ...قرار دارند .از این رو ،این افراد باید
بکوشند چاقی شکمیشان را برطرف کنند.
با متعادل کردن رژیم غذایی و کاهش وزن
تا رسیدن به وزن طبیعی میتوان تا حدی
چاقی شکمی را کاهش داد اما این کار به
تنهایی و بدون ورزش امکانپذیر نیست.
پیادهروی یکی از آن ورزشهایی است
که به امکانات زیادی نیاز ندارد و در
عین حال انجام روزانه و مرتب آن در
حد کمی تند میتواند تا حد زیادی به
سوزاندن چربیهای اضافه تجمعیافته در
ناحیه شکم کمک کند.
یادتان باشد ورزشهای موضعی ناحیه
شکم از جمله درازونشست باید اصولی
و با روش درست انجام شود .در غیراین
صورت ورزش موضعی نهتنها کمکی
نمیکند ،بلکه میتواند آسیبزا نیز باشد.
ضمن اینکه ورزشهای موضعی به کاهش
چربی شکم کمک نمیکند ،باعث تقویت
عضالت شکمی میشود ،از افتادگی و
بیرونزدگی شکم میکاهد و اندازه شکم را
کمتر نشان میدهد .عالوه بر این ،جایگزین
کردن بافت عضالنی به جای چربی کمک
میکند اندام متناسبتر شود.

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

پرسش اول :حدود 3سال است به کمکاری
تیروئید مبتال شدهام و قرص لووتیروکسین
مصرفمیکنم.تیروئیدمتحتکنترلاست
و آزمایشها مشکلی نشان ندادهاند اما
 2سال است به شدت درگیر ریزش مو
هستم .آیا امکان دارد این دو مشکل به
هم ربط داشته باشند؟ 0939****572
پرسش دوم :دختری  8ساله دارم که بلوغ
زودرس داشت .به پزشک غدد مراجعه
کردیم .برایش آمپول دیفرلین نوشته که
باید تا  2/5سال بعد آنها را تزریق کند.
این آمپولها ضرری برای کودک ندارد؟
0912****624

داد .قطعا دالیل دیگری برای ریزش مو
مطرح است که از جمله آنها میتوان به
ریزش موی هورمونی اشاره کرد؛ یعنی یا
سطح هورمونهای مردانه افزایش پیدا کرده
یا گیرندههای این هورمونها در ریشه مو
حساسیت زیادی به آن نشان میدهند و باعث
ریزش موی هورمونی تیپ مردانه میشوند.
در این نوع ریزش ،معموال موهای جلو یا
فرق سر تنک میشود و بیشتر میریزد.
همچنین موها زودتر چرب میشوند .اگر
نوع ریزش موهایتان به همین شکل است
باید هر چه سریعتر به پزشک متخصص
غدد یا پوست مراجعه کنید زیرا اگر دیر
درمان شود ریشههای مو تخریب میشوند و
دیگر رشد نخواهند کرد .عالوه بر این دالیل
دیگری مانند مصرف دارو ،جراحی ،استرس
و اضطراب ،رژیم غذایی نامناسب ،کاهش
وزن شدید و ...هم میتوانند در ریزش موها
نقش داشته باشند که پزشک با شرححالی
که از شما میگیرد به تشخیص میرسد و
درمان را برایتان شروع خواهد کرد.

برای کودک نخواهد داشت و طبق نظر پزشک
ممکن است درمان  2-3سال هم طول بکشد
زیرا اگر بلوغ زودرس به موقع درمان نشود
باعث میشود کودک به سرعت جهش رشدی
پیدا کند ،عادت ماهانه شود ،صفحات رشدش
بستهو در آیندهنسبتبه سایرهمسنوساالنش
کوتاهقدتر شود بنابراین ما بلوغ زودرس را
درمان میکنیم تا عادت ماهانه شروع نشود،
صفحات رشد استخوان باز بماند و قد کودک
کوتاه نشود.

پاسخ دوم :اگر عالئم بلوغ قبل از  8سالگی
در دختران و قبل از  9سالگی در پسران دیده
شود به آن «بلوغ زودرس» میگویند .قبل از
هرگونه اقدامی نخست باید ببینیم علت بلوغ
زودرس چیست .گاهی هورمونهای بلوغ
بدون دلیل واضحی از غده هیپوفیز شروع
به ترشح میکنند اما باید سایر غددی که
در بلوغ نقش دارند مانند تخمدانها ،غدد
فوقکلیوی و بیضهها هم مورد بررسی قرار
بگیرند تا مطمئن شویم مشکلی وجود ندارد.
اگر آمپول دیفرلین بجا استفاده شود ضرری

پاسخسوم:ازنظرمتخصصانغدد،قندناشتای
طبیعیبایدزیر100میلیگرمدردسیلیترباشد.
از  100تا  125مرحله پیشدیابت و باالی 125
دیابت تلقی میشود .البته به شرط آنکه نتیجه
آزمایش  2بار تایید شود .اگر میزان قندخون
ناشتای شما نیز در نتیجه آزمایش دوم همچنان
باالی  100باشد؛ یعنی در مرحله پیشدیابت
قرار دارید و باید مراقب اضافهوزن و مصرف
ن صورت الزم است اگر
قندتان باشید .در ای 
اضافه وزن دارید حداقل  5تا  10درصد آن را
کاهش بدهید .حتما در طول روز فعالیت بدنی
مناسبی داشته باشید .بهترین و سادهترین کار
هم این است که روزی  30دقیقه حداقل در 5
روز هفته پیادهروی نسبتا تندی داشته باشید،
به طوری که میزان ضربان قلبتان افزایش پیدا
کند .این کارها در پیشگیری از دیابت موثر
است .نتایج مطالعات نشان دادهاند  25درصد
افرادی که در مرحله پیشدیابت قرار دارند
چنانچه اقدامات پیشگیرانه را انجام ندهند وارد
مرحله دیابت خواهند شد .همچنین این افراد
بیشتر مستعد پرفشاری خون و بیماریهای
قلبی -عروقی هستند.

پرسش :آیا تغذیه در ترشح هورمون رشد
تاثیر دارد و میتوان با برنامه غذایی خاص،
ترشح این هورمون را تقویت کرد؟ در
مورد انسولین چطور؟ 0910****629

زندگی درست میتواند سالمت به ارمغان
بیاورد .کودکانی که صبحانه میخورند ،برنامه
غذاییشان نظم و تنوع دارد ،به اندازه کافی میوه،
سبزی و شیر و لبنیات مصرف میکنند ،فعالیت
بدنی مناسبی دارند ،خوب میخوابند؛ یعنی به
موقع و سر ساعت مشخصی میخوابند ،حین
خوابآرامشدارندو سر ساعتبیدارمیشوند
شرایطبهتریبرایترشحمناسبهورمونرشد
خواهند داشت .قطعا اگر این شرایط مهیا نباشد
با هیچ ماده مغذی یا غذای خاصی نمیتوان
بهتنهایی معجزه کرد.
انسولین تنها هورمونی است که قندخون را
کاهش میدهد و در بدن بافت چربی میسازد.

عالوه بر این ،ماهیچهسازی و بسیاری عوامل
دیگر به وجود انسولین در خون بستگی دارد
بنابراین خیلی مهم است که بدانیم انسولین در
چه زمینهای از تغذیه و شیوه زندگی و به چه
مقدار ترشح میشود زیرا اگر بیش از مقدار مورد
نیاز بدن ترشح شود؛ یعنی یک جای کار مشکل
دارد و حالتی به نام «مقاومت به انسولین» پیش
میآید.اینحالتپیشزمینهابتالبهبیماریهایی
مانند دیایت است .در صورتی که تغذیه متعادلی
داشته باشید و به طور معمول مواد قندی یا
کربوهیدرات مصرف کنید ،انسولین به میزان
کافی در بدنتان ترشح خواهد شد .البته به شرطی
که سالم باشید و دچار هیچ مشکلی نباشید.

پرسشاول:آیامیتوانمیوهراجایگزینیکی
از وعدههای غذایی کرد؟ 0912****519

پروتئین هستند .البته به جز نارگیل که میزان
بسیار اندکی پروتئین دارد که آن هم خیلی
قابلتوجه نیست .پروتئین هم یکی از اجزای
ضروری برای سالمت بدن است بنابراین اگر
پروتئین حذف شود ،سالمت بدن به خطر
میافتد .از این رو ،توصیه میشود در مصرف
مواد غذایی  3اصل تناسب ،تعادل و تنوع
را رعایت و از همه  5گروه غذایی استفاده
کنید .بهتر است میوهها در حد  2تا  3واحد
در میانوعدهها مصرف شوند .در صورتی که
فردی ورزشکار و دریافت انرژیاش بسیار
باال باشد میتواند میزان مصرف میوه خود
را تا  6واحد افزایش دهد اما مصرف بیش
از  2تا  3واحد میوه برای افراد عادی توصیه
نمیشود .بسیاری از افراد به اشتباه فکر میکنند
اگر مثال شام نخورند و به جایش میوه مصرف

کنند سالمتشان بیشتر تضمین خواهد شد ،در
حالی که بیشتر این افراد پس از مدتی دچار
تحلیل بافت عضالنی و تجمع چربی به جای
عضله میشوند .میوهها غنی از کربوهیدرات
و انرژی هستند و هر یک واحد میوهای که
مصرف میشود تقریبا معادل یک کف دست
نان است .چنانچه فردی میوه را جایگزین غذا
کند ،بدن مجبور میشود برای تامین پروتئین
موردنیازش عضلهسوزی کرده و به جای آن
انرژی مازاد دریافتی را به چربی تبدیل و
جایگزین عضله تحلیلرفته کند .بهتر است به
جای پیروی از روشهای غیرعلمی ،افراطی و
خودسرانه به توصیههای متخصص تغذیهتان
توجه و از رژیم غذایی اصولی پیروی کنید
تا هم وزنتان کنترل شود ،هم تناسب اندام
داشته باشید و هم سالمتتان به خطر نیفتد.

پرسش :افرادی که سابقه ایجاد سنگ کلیه
در خود یا خانوادهشان دارند از نظر تغذیه
و رژیم غذایی به چه نکاتی باید توجه کنند؟
0910****427

قرار است فردی در شبانهروز  8لیوان آب
بنوشد ،بهتر است هر  3ساعت یکبار حتی
شبها هنگام خواب این کار را انجام بدهد
تا جلوی تشکیل سنگ و عوارض و عواقب
آن گرفته شود .یادتان باشد میزان مصرف آب
و مایعات باید به اندازهای باشد که طی یک
شبانهروز حدود  2/5لیتر ادرار تولید شود.
ممکن است فردی طی شبانهروز  10لیوان یا
بیشتر هم آب بنوشد اما مقدار زیادی از این
حجم آب از راه عرق از بدنش خارج شود.
در اینصورت قطعا حجم ادرار به  2/5لیتر
نخواهدرسید.چنینفردیبایدحتمابیشاز10
لیوان آب طی شبانهروز مصرف کند .به همین
علت هم ما به بیمارانی که سابقه سنگسازی
دارند توصیه میکنیم یک ظرف مدرج ادرار
داشته باشند و هر  2تا  3هفته یکبار ،ادرار
 24ساعتهشان را در آن جمع کنند تا متوجه
شوند حجم ادرارشان چقدر است .اگر حجم
ادرار طی یک شبانهروز کمتر از  2/5لیتر باشد؛
یعنی بیمار در معرض خطر سنگسازی قرار
دارد و باید این مساله را جدی بگیرد و حجم
مایعات مصرفیاش را افزایش دهد.
نکته دوم تعادل در مصرف نمک است .نتایج
مطالعات متعدد ثابت کردهاند نمک یکی

از عوامل موثر در ایجاد سنگسازی کلیه
بهخصوص در سنگهای کلسیمی است و
نکتهمهمتراینکه75درصدسنگهایایجادشده
در کلیه ،سنگهای کلسیمی هستند .آنچه به
اشتباه در جامعه شایع شده این است که بیماران
مبتال به سنگهای کلسیمی باید از مصرف انواع
لبنیات خودداری کنند ،در حالی که مصرف
لبنیات در این افراد هیچ منعی ندارد و آنچه
بیماران باید از مصرف زیاد آن بپرهیزند ،نمک
است .متاسفانه سرانه مصرف نمک در کشور ما
بیش از  10گرم است ،در حالی که حد مجاز
مصرف نمک  6گرم در روز توصیه شده است.
نکته بعد اینکه اگر بیماری دچار سنگسازی
مکرر در کلیه باشد باید عالوه بر مصرف
زیاد مایعات و محدود کردن نمک حتما
تحتنظر پزشک باشد ،سنگ کلیهاش تجزیه
شود و آزمایشهای خون و ادرار انجام دهد
تا علت سنگسازی مکرر در وی تشخیص
داده شود .برخی از این بیماران اگزاالت یا
سدیم ادرارشان باال و بعضی دیگر سیترات یا
منیزیم ادرارشان پایین است .وقتی علت ایجاد
سنگ در فرد تشخیص داده شود ،توصیههای
غذایی الزم به بیمار ارائه و داروهای مصرفی
برایش تجویز خواهد شد.

پرسش سوم :چندی پیش آزمایش
خون دادم و قند ناشتایم  102میلیگرم
در دسیلیتر بود .سابقه خانوادگی قند
خون و دیابت ندارم .وزن متعادلی هم
دارم .با همه این شرایط آیا الزم است
آزمایشهای غربالگری دیابت را انجام
بدهم؟ 0912****682

پاسخ
دکتر سیدمحسن
خوشنیت
فوقتخصص بیماریهای غدد
و عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :از آنجا که آزمایشها مشکلی
را نشان نمیدهند و بیماری با مصرف
دارو تحت کنترل است ،دیگر نمیتوان
ریزش مو را به کمکاری تیروئید نسبت

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

پاسخ :همان طور که بارها گفتهایم با یک ماده
غذایی بهتنهایی نمیتوان انتظار معجزه داشت.
تغذیه متعادل ،متناسب و متنوع کنار شیوه

پاسخ
دکتر کوروش جعفریان
متخصص تغذیه و عضو هیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ :تغذیه سالم فقط به معنای غذای سالم
خوردن نیست .درست است که میوهها مواد
غذایی بسیار باارزشی هستند و ما مصرف
به اندازه میوهها و سبزیها را زیاد توصیه
میکنیم اما منظورمان هرگز این نیست که
آنها را جایگزین غذاهای اصلی کنید .این
کار قطعا به سالمت بدن و الگوی غذایی
سالم آسیب میزند .یادتان باشد میوهها بدون

پاسخ
دکتر عباس بصیری
متخصص کلیه و مجاری ادراری
و عضو هیاتعلمی دانشگاه
علومپزشکی شهید بهشتی

پاسخ :از هر  100نفری که دچار سنگ کلیه
میشوند حدود  50تا  60نفر آنها طی  5سال
آینده احتماال دوباره آن را تجربه خواهند کرد
بنابراین افرادی که یک بار دچار سنگ کلیه
میشوند در معرض سنگسازی قرار دارند
و ممکن است بارها آن را تجربه کنند اما
این امکان قطعی نیست .توصیه عمومی ما به
همه افرادی که سنگ کلیه را تجربه کردهاند
یا خانواده درجه یک آنها سابقه سنگسازی
دارند این است که مایعات زیاد مصرف کنند.
نوشیدن زیاد مایعات و نظم در مصرف آن،
ادرار را رقیق کرده و از ایجاد سنگ در کلیه
و مجاری ادرار جلوگیری میکند؛ یعنی اگر

پرسش اول :خانمی  26ساله هستم و  4سال است
ازدواج کردهام .تقریبا یک سال است متوجه شدهام
تیروئیدم کمکار است .عادت ماهانهام همیشه نامرتب
بوده و حدود  4-5ماه است که از پستانهایم ترشح
شیری دارم .آزمایش دادم اما هورمون پروالکتینم
باال نبود .تنبلی تخمدان هم دارم ،میگویند سبب
نازایی میشود .خیلی نگرانم .لطفا مرا راهنمایی
کنید0917****005 .
پرسش دوم :خانمی  43ساله هستم .به علت خونریزی
زیاد پزشک برایم سونوگرافی نوشت .سونوگرافی
نشان داد میوم  85میلیمتری دارم ،درنتیجه مجبور به
انجام کورتاژ شدم .پزشکم میگوید بهتر است رحمم
را دربیاورم اما هنوز بچهدار نشدهام و نمیخواهم
این کار را انجام بدهم .آیا راهحل دیگری برای این
مشکل وجود دارد؟ 0919****430
پرسش سوم :دختری  24ساله و مجرد هستم .عادت
ماهانهام همیشه نامنظم است ،الغرم و ورزش هم
میکنم .چند سال پیش نزد پزشک رفتم و مدتی
هم خوب بودم اما اکنون دوباره این مشکل را دارم.
لطفا مرا راهنمایی کنید زیرا تمایلی به مصرف دارو
ندارم902****356 .
پرسش چهارم :آیا  2بار عادتماهانه در ماه
در خانمهای باالی  40سال طبیعی است؟
0937****469

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

پاسخ اول :با توجه به اینکه  4سال است ازدواج
کردهاید اولین توصیهام این است که دیگر جلوگیری
از بارداری نداشته باشید و هرچه زودتر باردار شوید
زیرا چند مشکل را با هم ذکر کردهاید که همه آنها
میتوانند به دیر باردارشدن خانمها کمک کنند.
خوشبختانه برای همه مشکالتی که ذکر کردید از
جمله تنبلی تخمدان روشهای درمانی بسیار خوبی
موجود است.
برای تحریک تخمکگذاری و فعال کردن تخمدان
هم راههای درمانی متعددی وجود دارد که پزشک
متخصص زنان آنها را برایتان تجویز خواهد کرد.
به هر حال احتمال بارداری در شما که عادت
ماهانه نامنظمی دارید نسبت به خانمهایی که هر ماه
تخمکگذاری دارند و مرتب عادت ماهانه میشوند،
کمتر است.
کمکاری تیروئید یکی از دالیلی است که میتواند باعث
ترشح شیر از پستانها شود اما عالوه بر این دالیل
دیگری از جمله وجود استرس ،مصرف بسیاری از
داروها ،تحریک پستان ،افزایش هورمون پروالکتین
و ...نیز در ترشحات پستانی نقش دارند که این مساله
حتما باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تا علتش تشخیص
داده شود.
کمکاری تیروئیدتان را هم حتما باید زیر نظر پزشک
کنترل کنید .با انجام همه این کارها و پیگیری
درمانها احتمال بارداریتان بسیار باال خواهد بود،
به شرطی که هرچه زودتر برای این کار اقدام کنید
چون هر چه سن باالتر برود از میزان بارداری
کاسته خواهد شد.
پاسخ دوم :اگر علت خونریزی ،فیبروم یا میوم باشد و
مشکل دیگری در سطح داخلی رحمتان نداشته باشید
میتوان فقط فیبروم را برداشت .ضمن اینکه کورتاژ
در این مورد کمکی به شما نخواهد کرد .پزشکان
معموال برای درمان یک مشکل ابتدا از درمانهای
طبی شروع میکنند ،اگر این درمانها جواب ندهد،
سراغ درمان جراحی میروند.
اندازه فیبروم شما تقریبا بزرگ است و احتماال در
دیواره رحمتان قرار دارد که باعث خونریزی شدید
شده است.
جراحی فیبروم و برداشتن آن به تنهایی انتخاب خوبی
برای حل مشکل شما خواهد بود و در صورتی که
مشکل دیگری نداشته باشید نیاز به خارج کردن
رحم نیست.
پاسخ سوم :خوشبختانه هم الغر هستید و هم ورزش
میکنید و این دو برای هر خانمی بسیار خوب است.
به احتمال زیاد نامنظمبودن عادت ماهانهتان ناشی از
کمکاری تخمدانهاست.
اگر به صورت ریتمیک و منظم حتی هر  2ماه یکبار
عادتماهانه دارید ،تا زمانی که ازدواج نکردهاید به
شرط آنکه سطح داخلی رحمتان ضخیم نشود ،جای
نگرانی نیست اما اگر فاصله عادت ماهانهها از  2ماه
بیشتر است حتما باید دارو بخورید تا سطح داخلی
رحم ریزش پیدا کند زیرا عادتماهانه نشدن باعث
ضخیم شدن دیواره داخلی رحم میشود و مشکالت
دیگری مانند خونریزی زیاد و سایر عوارض بد بعدی
از جمله سرطان را به دنبال خواهد داشت.
پاسخ چهارم :اگر شروع عادتماهانه؛ یعنی روز اول
خونریزی تا عادتماهانه بعدی بین  21تا  35روز
و در برخی منابع تا  45روز فاصله باشد مشکلی
نخواهد بود .در غیر این صورت خانم باید برای
بررسی علل عادتماهانه زیر  21روز یا بیش از 35
یا  45روز اقدام کند.

ورزش و تناسباندام
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 6تمرین پیشنهادی برای کاهش درد مچ دست به مناسبت روز زن

ورزش برای بانوان

اغلب خانمها برای انجام امور خانه،
فعالیتهایتکراریزیادومتنوعیانجام
حمید مهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیبشناسی
میدهند .خستگی یا ناآگاهی از نحوه
ورزشی و حرکات اصالحی
درست اجرای فعالیتهای خانهداری یا
به زبان دیگر وضعیت بدنی نامطلوب در اجرای فعالیتها ،میزان فشار واردشده

کلیات مچ درد
مچدرد یکی از شایعترین دردهاست و اغلب بر اثر کشیدگی
و شکستگی رخ میدهد .البته میتواند دالیل دیگری مانند
فشارهایمکرر،آرتروزو نشانگانتونلمچدست داشته باشد.
خانمها به دلیل انجام حرکات تکراری حین انجام کارهای
خانه از جمله شستن ظروف ،گردگیری ،خیاطی و...
ممکن است دستشان در وضعیت بد و نامناسبی قرار
گیرد و منجر به بروز آسیبهای اسکلتی -عضالنی شود.
بیشتر مچدردهای آنها مربوط به فشارهای مکرر ()RSI
و نشانگان تونل مچ دست یا نشانگان مجرای مچ دستی
( )CTSاست که بر اثر حرکات بسیار ریز در مچ دست
در بلندمدت بروز میکند.
البته عارضه  RSIبا  CTSدست کامال متفاوت است.
نشانگان تونل مچ دست بر اثر گرفتگی و فشرده شدن
عصب میانی دست بروز میکند که در انگشتان شست،
اشاره و میانه احساس مورمور ،سوزنسوزن شدن یا
بیحسی میکنید اما در مچدرد بر اثر فشارهای مکرر،
عضالت ،تاندونها ،رباطها و اعصاب آسیب میبینند و

شما احساس درد ،حساسیت ،بیحسی ،گرفتگی عضالت
و سفتی در مچ دست ،کف و پشت دست میکنید بنابراین
توصیه میشود در صورت مشاهده هرکدام از عالئم یادشده
به پزشک مراجعه کنید.
خانمها طی فعالیتهایی که نیاز به انقباض عضالت مچ
دست دارند و به صورت مکرر انجام میشود مانند جارو
کردن ،تمیزکاری ،گردگیری ،شستن ظروف و ...همچنین
حرکات ریز و ظریف دست در خیاطی مانند گرفتن سوزن
و سایر فعالیتهای مشابه ،فشارهای مکرری بر تاندون،
عضالت و اعصابشان وارد میشود و احتمال گرفتگی
و فشرده شدن عصب میانی وجود دارد.
حال اگر شخص مبتال به چاقی ،دیابت و پوکی استخوان
نیز باشد احتمال ابتال به مچدرد بیشتر خواهد شد .درد
و کرخی در  15درصد این افراد به بازو و شانه منتشر
میشود که از مهمترین عالئم نشانگان تونل مچ دست است.
همچنین شبها درد در این افراد بیشتر میشود و به گونهای
است که فرد را از خواب بیدار میکند و با ماساژ دادن و
قرار دادن دست در آب گرم ،کمتر میشود.

بر بدن را افزایش میدهد که این مساله احتمال بروز آسیب و ابتال به دردهای
اسکلتی -عضالنی را در خانمها افزایش میدهد.
یکی از حساسترین اندامها که در همه فعالیتها درگیر میشود ،مچ دست است.
از این رو ،ما نیز موضوع صفحه «تناسب اندام» این هفته را به مناسبت روز مادر
و زن به  6تمرین تقویتکننده مچ دست اختصاص دادهایم.

عالئم
 ضعف یا بیحسی در یک یا هر دو دست
 مورمور شدن ،سوزش و خواب رفتن انگشتان یک یا هر
دو دست

توصیههای کلیدی
همیشه سعی کنید به ازای هر  30تا  45دقیقه فعالیت ،حدود  10تا
 15دقیقه استراحت کنید ،حتی میتوانید با یخ اندکی مچ و ساعد
دستتان را ماساژ دهید یا زیر آب ولرم قرار دهید .عالوه بر این
میتوانید چند تمرین ورزشی که در ادامه معرفی خواهیم کرد را
انجام دهید .عالوه بر استراحت و انجام تمرینهای ورزشی بهتر
است الگوی فعالیتهای خانهداریتان را نیز تغییر دهید .برای مثال
میتوانید کاردهای آشپزی اصالحشدهای که فشار کمتری به مچ
دست وارد میشود ،بخرید یا به جای معلق نگهداشتن دست حین
خرد کردن مواد غذایی ،آرنج را روی تکیهگاهی مثل میز قرار دهید

 درد شدید دست ،بهخصوص در ناحیه مچ دست
 پخش شدن درد تا ناحیه آرنج
 اختالل در حركت انگشتان
 كاهش قدرت حمل وسایل و اشیاء مانند كیف دستی

و سعی کنید تا حد امکان مچ دستتان را کمتر خم کنید.
توصیه میشود دو فعالیت شدید را پشت سرهم انجام ندهید تا فشار
کمتری به شما وارد شود .برای مثال ،شستشو و گردگیری نسبت به
آشپزی کردن فشار بیشتری به مچ دست وارد میکند بنابراین بهتر
است آشپزی را میان آن دو انجام دهید .همچنین فعالیت شدیدی
مانند گردگیری را با فعالیت ظریفی مانند خیاطی انجام ندهید .به این
دلیل که در فعالیت شدید عضالت به شدت خسته و دچار گرفتگی
شدهاند و با اجرای حرکات تکراری و ظریف فشار بیشتری بر آنها
وارد خواهد شد و احتمال بروز آسیب بیشتر میشود .البته قبل
از شروع هرگونه فعالیت بدنی با پزشک معالجتان مشورت کنید.

تمرین اول

تمرین دوم

به آرامی مچ دستتان را در جهت ساعت گرد  10مرتبه بچرخانید و سپس در جهت پادساعت گرد 10مرتبه دیگر تمرین
را تکرار کنید .یادتان باشد تمرین را  4بار دیگر نیز انجام دهید.

ابتدا انگشتانتان را مشت کرده ،فشار دهید و  10ثانیه در وضعیت یادشده بمانید .سپس به آرامی و با کنترل آنها را باز
کرده و در همین حالت نیز  10ثانیه مکث کنید .سپس تمرین را  3مرتبه دیگر تکرار کنید.

تمرین سوم

تمرین چهارم

هر یک از انگشتانتان را به آرامی
بکشید و  4ثانیه مکث کنید .تمرین را
برای هر دست  2مرتبه تکرار کنید.

هر یک از انگشتانتان را به آرامی
در جهات مختلف (ساعت
گرد و پادساعت گرد)  4مرتبه
بچرخانید .تمرین را برای هر
دستتان  2مرتبه تکرار کنید.

تمرین پنجم

مشابه تصویر کف دست خود را روی میز یا زمین قرار
دهید و  10ثانیه در وضعیت بمانید .تمرین را  2مرتبه دیگر
هم تکرار کنید.

تمرین ششم

این تمرین ،مانند تمرین قبلی است ،با این تفاوت که پشت
دستتان را روی زمین قرار دهید و  10ثانیه مکث کنید .تمرین
را  2مرتبه دیگر نیز انجام دهید.
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بررسی وضعیت بهداشت توالتهای عمومی در تهران و دسترسی به آنها

توالت ممنوع ،خودت را نگه دار!
میکند در معرض عفونتهای ادراری قرار
خواهید گرفت.

توالت رفتن و صحبت
کردن از آن یکی از مسائلی
ریحانه
تهرانی
است که در فرهنگ ما با
شرم و حیا همراه است و
بیشتر رسانهها و مردم به خاطر همین فرهنگ
سعی میکنند به چالشهای موجود در این
زمینه نپردازند و بسیاری از مسائل در این
حوزه به دلیل این شرم و حیا مغفول میمانند
که یکی از آنها کمبود توالتهای شهری و
عدم دسترسی آسان به آنهاست.
تهران یکی از کالنشهرهایی است که با وجود
رشد و توسعه شهری از نظر دسترسی به
امکانات و تجهیزات عمومی شهری هنوز
در مراحل اولیه است ،در حالی که دسترسی
آسان و سریع شهروندان به امکانات و خدمات
شهری یکی از مهمترین وظایف مدیریت
شهری در هر شهری و با هر تعداد جمعیتی
است ،امروزه فراهم نبودن زیرساختهای
الزم مانند کمبود سرویسهای بهداشتی در
سطح شهر دسترسی شهروندان به امکانات
شهری را با مشکل مواجه کرده است.

گردشگری با سرویسهای کامال
غیربهداشتی

تهران و فقط  1439سرویس
بهداشتی عمومی

یکی از چالشهای زندگی در تهران کنار تحمل
ترافیک ،دود و آلودگی و فضاهای ناایمن شهری
پیدا کردن سرویس بهداشتی تمیز ،نزدیک و
استاندارد است .اگر وسط شهر تهران نیاز به
قضای حاجت پیدا کنید باید فقط دنبال یک
پارکیاپاساژبگردیدتابتوانیدنیازتانرابرطرف
کنید و اگر در نزدیکی جایی که هستید یکی از
این دو مکان وجود ندارد یا باید تحمل کنید و
آسیبهای مختلفی را که از این تحمل ممکن
است به وجود بیاید ،به جان بخرید یا به هر
صورتی شده حاجت خودتان را قضا کنید.
حاال تصور کنید نزدیک یک بوستان هستید و
نیاز به دستشویی پیدا کردهاید .دستشوییهای
بیشتر بوستانهای تهران بنا بر تجربه زیستی
شهروندان تهرانی کمترین امکانات بهداشتی
مثل دستمال توالت ندارند و حتی گاهی آنقدر
کثیف و بدبو هستند که نمیتوانید بیشتر از چند
ثانیه در آنها توقف کنید .یکی از مهمترین و
پررفتوآمدترین پارکهای تهران که در مرکز
این شهر واقع شده پارک دانشجو جنب تئاتر
شهر است .این پارک دو دستشویی دارد که
یکی از آنها بیرون پارک و دیگری داخل
پارک است و با اینکه مراجعهکنندگان به این
دستشوییها شاید چندبرابر بوستانهای دیگر
باشد ،وضعیت خوبی ندارد و اغلب کسانی که
توآمد میکنند از وضعیت
دائم به این محل رف 
دستشوییها در این پارک گالیه دارند .شاهین
یکی از کسانیاست که به گفته خودش حداقل
هفتهای  3بار گذرش به این پارک میافتد .او

درباره دسترسی به سرویس بهداشتی در این
مکان میگوید« :یکی از توالتها که وسط
پارک است ،معموال در قسمت مردانه دچار
گرفتگی چاه شده و تعطیلش کردهاند ،یعنی
شاید در هفته دو دفعه این اتفاق میافتد و
همه مجبور میشوند به دستشویی بیرون پارک
مراجعه کنند اما آنجا هم جلوی هر دستشویی
صف بلندی از آدمها هست که توالت رفتن
را واقعا زمانبر میکند .من به شخصه ترجیح
میدهم به یکی از کافههای این اطراف که
میشناسم و میدانم دستشویی دارند ،بروم.
در ضمن توالتفرنگی هم اصال وجود ندارد
و اگر کسی نتواند از توالت ایرانی استفاده
کند و اینجا محتاج دستشویی بشود ،نمیداند
باید چه کار کند».
سحر هر روز برای کنکور از کتابخانه پارک
دانشجو استفاده میکند و ساعتهای زیادی
از روز را در این مکان میگذراند .او هم از
وضعیت توالتهای این پارک رضایت ندارد
و میگوید« :با اینکه دستشویی وسط پارک
برای خانمها خیلی بزرگ است ،هردفعه که
میروی یک قسمتش خراب است ،مثال یکی
از توالتها شلنگ ندارد ،یا قفل درش خراب
است یا مشکالت دیگری از این نوع .وقتی
هم که توالت قفل نداشته باشد ،آدم احساس
امنیت نمیکند و حتی بعضی مواقع ترجیح

گردشگران خارجی به سرویسهای
ایرانی عادت ندارند ،محیط بیشتر
آنها لغزنده و خیس است یا مانعی
مثل پله وجود دارد که استفاده از
این مکان را برای افراد سن باال و
همچنین آنهایی که از عصا و صندلی
چرخدار استفاده میکنند ،تقریبا
غیرممکن کرده است

میدهد اصال قید توالت رفتن را بزند».
سایر مکانهای عمومی شهری در تهران هم
دستکمی از این پارک ندارند ،دستشویی
پارکشهر ،پارکشهری که نزدیک گوش
شهرداری و شورای شهر است ،وضعیتی به
مراتب بدتر از دستشوییهای پارک دانشجو
دارد .با اینکه در این پارک فضایی برای بازی
بچهها در نظر گرفته شده ،حتی برای آنها هم
در این دستشوییها شرایط ابتدایی بهداشتی
رعایت نشده است .در سینماها ،تئاترها ،پاساژها
و حتی در اماکن گردشگری مانند خیابان سی
تیر هم یا سرویس بهداشتی وجود ندارد یا
اگر هم باشد ،معموال استانداردهای اولیه را
هم ندارد .شاید فقط بتوان در رستورانهای
لوکس یا مراکز خرید باالی شهر توالتهایی

جای خالی فرهنگ استفاده درست از توالت در ایران
ما ایرانیها هم از سایر مردم جهان مستثنی نیستیم و بخشی از عمرمان که اتفاقا کم نیست را در توالت میگذرانیم
بنابراین اگر بهداشت این محل رعایت نشود ،سالمت فردی و حتی عمومی به خطر میافتد .متاسفانه در فرهنگ
ایرانی حال حاضر هیچ مولفه خاصی برای استفاده از توالت وجود ندارد و به عبارت دیگر ،آنطور که شایست ه است
به آن پرداخته نمیشود .این در صورتی است که براساس شواهد تاریخی اجداد و نیاکان ما در دوران هخامنشی در
فرهنگ آریایی به سالمت مفاصلشان اهمیت میدادند ،مثال گفت ه شده در زمان هخامنشی ،سکوهایی صندلیمانند
وجود داشته که برای اجابت مزاج روی آن مینشستند و وسط این سکوی سنگی فاضالب و سیستم تخلیه قرار
داشت و این توالتی که در حال حاضر به نام توالت ایرانی میشناسیم در واقع توالت مغولی است .با این حال در حال
حاضر دستشوییهای ما به همین سبک است و از آن بدتر در بسیاری از موارد بهداشت از طرف مردم در توالتهای
عمومی رعایت نمیشود .بیماریهای عفونی یا میکروبی دستگاه گوارش مثل وبا در فصل تابستان و بیماریهای
ویروسی دستگاه تنفسی مخصوصا آنفلوانزا در پاییز و زمستان از بیماریهای شایعی هستند که از توالتهای عمومی
منتقل میشوند .عوامل بیماریزا یا انتقالدهندههای این بیماریها روی سطوح ماندگاری باالیی دارند ،مثال ویروس
آنفلوانزا تا  8ساعت روی سطوح زنده میماند و به راحتی به افرادی که با سطح آلوده تماس دارند ،بهداشت فردی
را رعایت نمیکنند و دستانشان را کافی و درست نمیشویند ،منتقل میشود .در ضمن جالب است بدانید با اینکه
بعضی افراد علت امتناع از استفاده از توالتفرنگی را تماس مستقیم پوست با سطح آلوده میدانند این توالت در
مقایسه با توالتی که امروزه در اغلب خانهها استفاده میشود ،بهداشتیتر است و با رعایت بهداشت احتمال انتقال
بیماریهای میکروبی مثل کورک و جوش چرکی در منطقه خاصی که امکان دارد پوست با سطح توالت تماس داشته
باشد یا مشکالت قارچی و ویروس بسیار کم است،
بهخصوص اگر از دستمال یا کاورهای مخصوص توالت
استفاده شود .همچنین در دین اسالم هم به نظافت اشاره
شده و آن را از ایمان انسانها دانستهاند .در احکام اسالمی
استفاده از توالت هم آداب خاص خودش را دارد و برای
مثال در احکام اسالمی داریم که ممانعت از دستشویی
و نگهداشتن آن مکروه است و اگر باعث ضرر رسیدن
به بدن شود باید از آن خودداری کرد بنابراین با اینکه
در مبانی اسالمی و همچنین در فرهنگ آریایی احکام
و تاکیداتی در زمینه استفاده از توالت وجود دارد به نظر
میرسد این مساله کمتر از سایر مسائل مورد توجه قرار
گرفته و اهمیت آن در نظر گرفته نمیشود و در همین
راستا الزم است در این مورد فرهنگسازی شود.

با همه امکانات مثل دستمال توالت ،خشککن
دست و ...پیدا کرد اما احداث توالت عمومی
برای شهروندان هم دردسرهای خودش را
دارد ،مثال بسیاری از مردم تمایل ندارند این
مراکز در نزدیکی محل کار یا سکونتشان باشد،
به همین دلیل مقاومت مردم در برابر احداث
سرویس بهداشتی در نزدیکی محل زندگی یکی
از مشکالت راهاندازی این اماکن است اما با همه
این مسائل الزم است سیستم مدیریت شهری
در این زمینه تجدیدنظر کرده و به این موضوع
به عنوان یک مساله مهم شهری نگاه کند.

خطر ابتال به بیماریهای عفونی در
توالتهای آلوده

بر اساس مطالعات ،هر انسان بهطور متوسط
 3سال از زمان عمر خود را در توالت به سر
میبرد بنابراین توجه به جایگاه بهداشت در
سرویسهای بهداشتی از نکات حائزاهمیت
است .در همین مورد سینا محمدی،
آسیبشناس اجتماعی به «سالمت» میگوید:
«زمانیکه در یک شهر ،بهداشت عمومی به علت
نبود خدمات رفاهی ضروری مثل سرویسهای
بهداشتی ،با مساله و چالش روبرو میشود،
آسیبهایی گریبانگیر جامعه خواهد شد که
درصورت تداوم ،تاثیرات نامطلوبی به جا
میگذارد».اوبابیاناینکهسرویسهایبهداشتی

از نقاط خطرخیز و ناایمن جامعه محسوب
میشوند ،ادامه میدهد« :جاگیری نامناسب،
رعایت نکردن مسائل بهداشتی در تاسیس
و نگهداری ،نورگیری نامناسب و مواردی از
این نوع میتواند سرویسهای بهداشتی را از
محلی برای ارائه خدمات به مردم به مکانی
امن برای سوءمصرف مواد مخدر تبدیل کند».
محمدی همچنین با اشاره به تاثیر دسترسی
شهروندان به خدمات رفاهی بر سالمت روان
جامعه اضافه میکند« :سرویسهای بهداشتی
تمیز و استاندارد از خدمات رفاهی است که هر
شهروند حق دارد از آن استفاده کند و نبودن
آن باعث میشود مردم در معابر و خیابانها
برای پیدا کردن سرویس بهداشتی سرگردان
شوند و این مساله باعث کاهش شاخصهای
سالمت روان در جامعه خواهد شد».
همچنین استفاده نکردن از توالت برای مدت
طوالنی میتواند باعث بیماریهای بسیاری
برای افراد از جمله بیماریهای کلیوی و مربوط
به مثانه شود و کنار آن عفونتهایی که در
دستشوییهای آلوده و بدون استانداردهای
بهداشتی وجود دارند هم برای سالمت
شهروندان خطرآفرین هستند .با این حال
باید بدانید اگر برای ساعات طوالنی به بهانه
میکروب و عفونت به توالت مراجعه نکنید
بیش از فردی که از توالتهای عمومی استفاده

یکی دیگر از چالشهایی که کمبود توالت
یا وضعیت بد سرویسهای بهداشتی ایجاد
میکند ،ارتباط این موضوع با گردشگران
است ،به طوری که این مساله به چالش
جدی لیدرها تبدیل شده و بسیاری اوقات
نمیدانند گردشگران را برای قضای حاجت
بین بازدیدهایشان کجا ببرند .به گفته یکی از
این تورلیدرها ،در تهران مساجد که به نسبت
توالتهای تمیزتری دارند مقصد بهتری برای
گردشگران خارجی هستند اما توالت مسجدها
هم فقط در ساعات خاصی باز است و امکان
استفاده از آنها در همه ساعتهای شبانهروز
وجود ندارد .حتی برخی کاخ -موزههای
بزرگ و مطرح تهران نیز با وجود داشتن
چند توالتفرنگی و ایرانی متاسفانه مورد
رسیدگی قرار نمیگیرند و بوی نامطبوع
میدهند ،خشککن دست آنها خراب است
یا حتی دستمال کاغذی در آنجا وجود ندارد
و این وضع ،زیبنده پایتخت نیست.
در ضمن باید به این نکته هم توجه کرد که
سن بیشتر گردشگران خارجی که به ایران
سفر میکنند ،باالست ،درحالیکه سیستم
سرویسهای بهداشتی ایرانی به گونهای
است که متناسب با نیاز این افراد نیست.
گردشگران خارجی به سرویسهای ایرانی
عادت ندارند ،محیط بیشتر آنها لغزنده و خیس
است یا مانعی مثل پله وجود دارد که استفاده
از این مکان را برای افراد سن باال و همچنین
آنهایی که از عصا و صندلی چرخدار استفاده
میکنند ،تقریبا غیرممکن کرده است.
این مساله تنها برای گردشگران خارجی مشکل
ایجاد نکرده و حتی گردشگری داخلی را هم
با چالش مواجه کردهاست .اگر شما قصد
مسافرت داخل کشور را با ماشین شخصی
خودتان داشته باشید باید کیلومترها صبر کنید
تا به سرویس بهداشتی بین راه و در جاده
برسید و اگر پیدا کنید هم در 90درصد موارد
هیچ کدام از موارد بهداشتی در آنها رعایت
نشدهاست.
در دستشوییها اغلب دستمال توالت وجود
ندارد ،یا اگر هست ،سطل زبالهای برای آن
نیست .معموال برای شستن دستها بعد
از توالت که یکی از مهمترین کارها برای
جلوگیری از انتقال میکروبهای موجود در
این مکان است مایع دستشویی یا صابون وجود
ندارد و در بسیاری مواقع مجبور میشوید با
آب دستهایتان را بشویید و به این ترتیب
خطر ابتال به بیماریهای عفونی باال میرود.

از بحران توالت در هند تا دستشوییهای عجیب در ژاپن
شایدباورنکنیدامااستفادهنکردنازسرویس
بهداشتیآنقدرآسیبایجادمیکندکهبهدلیل
جلوگیری از این آسیبها و آگاهیبخشی
از اهمیت این موضوع سازمان ملل متحد
یک روز؛ یعنی  19نوامبر را به عنوان «روز
جهانی توالت» نامگذاری کردهاست .بعد
از همین نامگذاری هم اصال سازمانی به
نام سازمان بینالمللی توالت تاسیس شد
و توسعه توالتهای مدرن در دنیا را در
دستور کار خود قرار داد .شاید تصور کنید
به وجود آمدن چنین نهادی فانتزی یا بدون
ارزش و اهمیت باشد ،این در حالی است
که بنا بر گزارش سازمان یونیسف ،بالغ بر
 3میلیارد نفر در جهان بدون توالت هستند و روزانه هم  4هزار نفر بر
اثر ابتال به اسهال جان خود را از دست میدهند بنابراین بحران توالت
حتی بعد از گسترش مدرنیته و ایجاد توالتهای فوقمدرن در برخی
نقاط دنیا مثل ژاپن همچنان باعث نگرانی است .یکی از این کشورها که
با بحران توالت مواجه شده هند است .در این کشور که پرجمعیتترین
کشور جهان محسوب میشود نیمی از مردم توالت ندارند و از فضای باز
برای قضای حاجت استفاده میکنند که باعث مشکالت زیاد اجتماعی و
فرهنگی برای این کشور شده است .نکته جالب اینکه حتی براساس آمار
فقط  46/9درصد خانوارهای هندی در منزل توالت دارند و بقیه3/2 ،
درصد از توالت عمومی استفاده میکنند .در این میان  49/8درصد نیز
در فضای باز قضای حاجت میکنند .همه اینها در حالی است که بیش
از  50درصد مردم در هند از تلفنهمراه استفاده میکنند .قضای حاجت
در خیابان یا در معرض دید قرار گرفتن افراد تنها مشکالتی نیست که
کمبود توالت در هند به وجود آورده و به گفته کارشناسان بهداشتی،
میکروبهای بیماریزا مانند ویروسها ،باکتریها ،تکیاختهها و انگلها
در مدفوع انسانهای مبتال به بیماریها وجود دارند که این میکروبها

از راه آلوده کردن آب ،خاک و غذا ،راه
خود را به بدن سایر انسانها پیدا میکنند.
به عنوان مثال اسهال به تنهایی ساالنه ۱۰۰
هزار کودک زیر  ۱۱ماه را در هندوستان
تلف میکند .برای همه این مشکالت هم
دولت هند با برنامههای مختلف فرهنگی و
اقتصادی قصد دارد قضای حاجت در فضای
باز را تا سال  2019میالدی از این کشور محو
کند .حتی برای اجرای این طرح  15درصد
از بودجه دولت مرکزی برای تغییر رفتار و
پاکیزهنگهداشتنتوالتهادرنظرگرفتهشدهو
دولت هند هم برای اجرای این طرح از بانک
جهانی درخواست کمک فنی و مالی کرده
است .همچنین از شرکتها خواسته به عنوان ایفای مسوولیت اجتماعی
خود ساخت این توالتها را عهدهدار شوند .این مساله اجتماعی حتی
از دید بالیوود که آن را بیشتر با تولید رویا و رقص میشناسیم هم پنهان
نمانده و یک فیلم با عنوان توالت :یک داستان عشقی ساخته شده که به
زبان ساده مشکالت مربوط به توالت و کمبود آن را در هند بیان میکند.
همه این مشکالت در حالی در سال  2019میالدی در این نقطه از جهان
وجود دارد که در نقطهای دیگر توالت نهتنها به عنوان یک وسیله ساده
برای رفع نیاز اولیه انسان محسوب نمیشود ،بلکه هر روز یک فناوری
جدید در استفاده از سرویس بهداشتی در راستای آسانتر شدن آن عرضه
ی هستند ،شما را
میشود ،توالتهایی که به راحتی یک تخت پادشاه 
ماساژ میدهند ،صندلیهای حرارتی و فوارههای آب دارند و موسیقیهای
مختلف پخش میکنند .جالب است بدانید مرکز فنی  totoدر توکیو
به عنوان خانه پیشرفتهترین توالتهای دنیا شناخته میشود و البته این
نکته را هم باید بدانید که این توالتهای پیشرفته فقط در نمایشگاههای
لوکس ژاپن جا ندارند و طبق آمار ،سهچهارم خانوادههای ژاپنی از این
توالتها استفاده میکنند.

دین و سالمت

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

يا

نگاهی دوباره به موقوفات و اماکن عمومی مورد نیاز در شهرها

انسان ،اشرف مخلوقات است و جایگاه ویژهای در
نظام آفرینش دارد .از این رو ،هرگونه تالش برای
برآوردن نیازهای او در پیشگاه خالق هستی ارزشمند
و مشکور است ،تا آنجا که از سویی تالش برای
رفع نیازهای او باعث میشود انسان جایگاه ویژهای
نزد خداوند متعال پیدا کند.

کمک به رفع حاجت

مناطق شهری ،اماکن عمومی و جادههای مواصالتی به
چشم میخورد .کمبود یا نبود سرویسهای بهداشتی
و درنتیجه تخلیه نشدن بهموقع فضوالت بدن عامل
بسیاری از بیماریهاست و خطرات فراوانی برای
سالمت افراد درپی دارد .نگه داشتن ادرار لطمات
جبرانناپذیری به کلیهها ،مثانه و پروستات میزند.
دانش امروزی ثابت کرده اغلب مشکالتی مانند
سوزشهای مجرایی ،بیاختیاری ادرار ،اختالالت
مثانه ،ورم پروستات و  ...بر اثر حبس ادرار است
چرا که ادرار خاصیت اسیدی دارد و اگر دفع نشود
عاملبیماریهایبسیاریاست.امامرضا(ع)میفرماید:
«هر کس میخواهد مثانهاش به عارضهای گرفتار نشود،
پیشاب (ادرار)خود را نگه ندارد ،حتی اگر بر پشت
مرکب خویش نشسته باشد».

بر فراز گمنامی

با این بیان ،احداث و وقف سرویسهای بهداشتی،
فضیلتی دوچندان دارد چرا که اوال رفع نیازی ضروری
و الزم است ،ثانیا خدمتی به عموم مردم و تمام اقشار

بازتاب

مهندس همایون سلحشورفرد
کارشناس بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان
دانشجویی دانشگاه شاهد

یکی از بحثهای چالشبرانگیز در حوزه تغذیه سالم،
بحث «نمک» است که از طرفی مصرف آن در احادیث
و روایات مورد تاکید و تمجید قرار گرفته و از طرف
دیگر از سوی متخصصان تغذیه و پزشکان امروزی
نهیونکوهشمیشود.اینموضوعباعثسردرگمی
مردم میشود که باالخره این «نمک» مایه برکت سفره
است که باید نسبت به مصرف آن اهتمام ورزید یا
سم سفیدی است که باید از مصرف آن به شدت
اجتناب کرد؟()1
در یکی از شمارههای هفتهنامه «سالمت» خوانندهای
میپرسد« :طبق حدیثی از معصومین(ع) ،بهتر است قبل
از مصرف غذا مقداری نمک خورده شود ،در حالی
که این روزها دائم توصیه میشود مصرف نمک را کم
کنیم .باالخره چه باید بکنیم و میزان مصرف نمک را
به چه اندازه برسانیم؟»
در پاسخ به این سوال ،دکتر عباس یداللهی (متخصص
تغذیه و عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
تاکیدهایفراوانبرمصرفنمکدراحادیثوروایاترا
اینچنینتوجیهمیکند«:علتمصرفنمکدرآموزههای
دینی ما در گذشته گرمای زیاد هوا ،کار سخت یدی
و تعریق فراوان بوده است .از طرفی منابع غذایی در
دسترس افراد ،طبیعی و عمدتا کمنمک بوده و این همه
غذاهایفراوریشدهوصنعتی،غذاهایکنسرویوانواع
فستفودهاکههرکدامحاویمقادیرباالیینمکهستند
در اختیار بشر قرار نداشته است».
این در حالی است که با بررسی احادیث موردنظر،
خواص «نمک» بسیار گستردهتر از آن بیان شده است

جامعه است ،نه فقط عدهای خاص ،ثالثا با توجه به
فرمایشرسولاكرم(ص)کهبرترينعملها،سختترين
آنهاست ،چه کاری از این سختتر که کسی از مال
و دارایی خود چشمپوشی کند و سرویس بهداشتی
بسازد و آن را وقف کند که نه اسمی از او باشد و نه
عنوانی .نه بیمارستان و مدرسهای ساخته که نام واقف
را باالی سردر آن بنویسند و نه مسجد و حسینیهای
که او را دعا کنند .ارزش چنین وقفی فوقتصور است
چرا که کاری خالصانه برای خداست .واقف در اوج
گمنامی ،خدمتی فراگیر و الزم انجام میدهد و نقش
بسزایی در سالمت جسم و جان دیگران بازی میکند،
بیآنکه کسی بداند یا حواسش به او باشد.

یک شهید ،یک خاطره

البته همین که خدا میبیند و میداند ،باالترین ارزش
است .اصال هرچه اجر است ،در گمنامی و فانی شدن در
خداست؛ خود را ندیدن و تنها برای خدا کار کردن است.
در پایان خوب است یادی کنیم از شهید سیداحمد
پالرک .شهیدی که از قبرش بوی گالب میآید و

همیشه زائر دارد .میگویند شهید پالرک مثل یکی از
سربازان پیامبر(ص) «غسیلالمالئکه» بوده و به همین
علت مزار او همیشه خوشبو و عطرآگین است .وقتی
هم دنبال چرایی این کرامت و عزتش میگردید ،متوجه
میشوید افتادگی و خدمت او در سرویس بهداشتی
باعث شده چنین کرامت و چنین رایحه دلنشینی از
مزارش دل را مست و مدهوش کند .این شهید بزرگوار،
در زمان جنگ در یکی از پایگاههای شلمچه ،به عنوان
یک سرباز معمولی همیشه مشغول نظافت سرویس
بهداشتیهای آن پایگاه بود ،به طوری که بوی بدی
بدن او را فرامیگرفت ،تا اینکه در یک حمله هوایی
هنگامی که او مانند سایر روزها در حال نظافت بود،
بر اثر برخورد موشک شهید و در زیر آوار مدفون
میشود .پس از این اتفاق هنگامی که امدادگران در
حال جمعآوری زخمیها و شهیدان بودند ،متوجه
بوی شدید گالب از زیر آوار میشوند ،پس آوار را
کنار میزنند و با پیکر پاک این شهید که غرق در بوی
گالب بود ،مواجه میشوند .مزار شریف این شهید
بزرگوار در قطعه  ،26ردیف  ،32شماره  22است.

انداختن
خ یعنی :خوشحال کردن دیگران بیتوقع تا حالمان خوشتر
شود.
و یعنی :وانمود نکردن به چیزی که نیستیم تا همیشه مدیون
آرامش باشیم.
و یعنی :واقف بودن به اینکه بیتفاوتی و بیمحلی ،غرور و
سکوت بیجا ،فرصت با هم بودن را از ما میگیرد.
ش یعنی :شاد بودن را به فردا و اشخاص خاص ،ثروت و
خانه بزرگ گره نزدن
ش یعنی :شنیدن صدای سکوت وقتی همه فریاد را میشنوند.
ش یعنی :شبهای غمگرفته مهتاب ،برگی از دفتر مشق
است که خود میگذرد!
ب یعنی :به کلمات جادویی دل نبستن و ترس و تردید و
خشم و کینه را از آشیانه دل خارج کردن
ب یعنی :بوی غذا را با معجون مهربانی در خانه فهمیدن
ب یعنی :بعضی وقتها برای قرص شدن دل و خندیدن
چشم فقط یک شاخه گل کافی است.
ب یعنی :برچسب خوب و بد نزدن به آدمها و قضاوت
نکردنشان
ب یعنی :برای کسب رضای خدا آمادهباش بودن!
خ یعنی :خواستن و توانستن را سرلوحه کارها کردن
خیعنی:خوشگلبودنخوباستاماخوببودنخوشگلتر
است.
خیعنی:خودراباورداشتنوخویشتنراوفاداردرآغوشگرفتن
خ یعنی :خارج نشدن از خط قرمزها ،مسوولیتپذیری و
میتوانمها لذت زندگیمان باشند.
خ یعنی :خدایا دوستت دارم!
ت یعنی :تسبیحگویان اوراق زنگارگرفته دل را پاک کردن
ت یعنی :تعامل با دیگران و مدارا کردن با خود ،به طوری
که خود تنها نماند.
ت یعنی :تحمل نکردن تمام بدیها و گاهی احساس را فریاد
زدن که خود بخشی از عشق است.
ت یعنی :تاوان دل بریدن از تو ،شادی و غم .رنج و آرزو،
اشک و لبخند ،قسمت من مباد خدای من!
ی یعنی :یخ نزدن و شبنم آرزوها را در ساحل دل گم نکردن
ی یعنی :یکی هست که وقتی به بنبست میرسیم ،سر را
روی شانههایش میگذاریم .فریبمان نمیدهد .به قولش عمل
کرده و راه را باز میکند« .ادعونی فاستجب لکم»

آیا دوران برکت نمک گذشته است؟!
که منحصر به رفع عوارض مربوط به گرمی هوا و کار
سخت و جبران امالح ازدسترفته بدن به دلیل تعریق
فراوان باشد؛ از جمله اینکه در احادیث فراوان و معروفی
به دفع دستکم  70نوع بال و بیماری از طریق چشیدن
مقداری نمک در ابتدا و انتهای غذا اشاره شده است)3( .
از طرف دیگر اصوال در طب سنتی و اسالمی ،تدابیر
فراوانی از جمله توصیه به مصرف خوراکیهای با طبع
خنک و دارای رطوبت برای جبران عوارض ناشی
از گرمی هوا ذکر شده و در این زمینه نهتنها توصیهای
درخصوص مصرف «نمک» بیان نشده ،بلکه بر لزوم
کاهش مصرف خوراکیهای با طبع گرم و خشک (از
جمله نمک) در شرایط گرمی هوا تاکید شده است.
برفرضهماگرتجویزمصرف«نمک»مربوطبهگرمای
زیاد هوا باشد ،مگر ما امروزه با پدیده گرمایش جهانی
و افزایش درجه حرارت هوا مواجه نیستیم؟
همچنین در برخی احادیث« ،نمک» مایه «برکت» (به
معنی خیر فراوان) ذکر شده( )4و اطالق این واژه عامتر

پینوشت:
 )1نمک ،مایه برکت ،یا سم سفید؟! (یادداشتی دیگر از همین نویسنده)
 )2لینک کمکی از وبالگ «کشکول سالمت»
 )3امام علی(ع) میفرمایند« :غذای خود را با نمک آغاز کنید؛ اگر مردم آنچه
را در نمک هست میدانستند ،آن را بر تریا ِ
ق تجربهشده برمیگزیدند؛ هر

از آن به نظر میرسد که منحصر بر زمان و شرایط
محدودی شود.
نکته دیگر اینکه آن متخصص محترم ،به تغییر شیوه
زندگی در عصر حاضر اشاره میکند اما درباره تغییر
کیفیت نمک و تفاوت آن با گذشته توضیحی نمیدهد
که چگونه نمکی که شامل امالح مفید فراوانی بوده ،به
ترکیب ساده و بیخاصیتی به نام «کلریدسدیم غنیشده
با ید» تبدیل میشود و چرا به جای اینکه در فرایند
تصفیه«نمک»،فقطفلزاتسمیحاصلازتخلیهپساب
فاضالبهای صنعتی به دریا جدا شود ،امالح مفیدی
مانند فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،روی ،منگنز و  ...از ترکیب
نمک حذف میشود؟

کس غذای خود را با نمک آغاز کند 70 ،درد و نیز دیگر دردهایی که فقط
خداوند از آنها آگاه است ،از او میرود( ».الخصال ،صفحه  ،623حدیث
 - 10الکافی  ،جلد  ،6صفحه  ،326حدیث  - 4المحاسن ،جلد  ،2صفحه
 ، 422حدیث  - 2478من ال یحضره الفقیه ،جلد  ، 3صفحه  - 357بحار
االنوار ،جلد ،66صفحه ، 397حدیث - 13دانشنامه احادیث پزشکی)82/ 2:

پس چه بهتر که متولیان امر به جای پاک کردن
صورتمساله ،مسالههای عصر حاضر را به شرح ذیل
حل کنند:
 )1نمک مصرفی مردم را اصالح کنند و امالح مفید
آن را جدا نکنند.
 )2جلوی تخلیه پساب کارخانههای صنعتی به دریا و
سایر منابع آبهای سطحی را بگیرند.
 )3زندگی پرتحرک ،فعالیتهای بدنی و ورزش را
برای عموم مردم تسهیل کنند.
-4تغذیه سالم و سالمت مواد غذایی را تضمین کنند.

امام رضا (ع) به نقل از پدران گرامی خویش از رسول اکرم (ص) خطاب به
امیرالمومنین (ع) میفرماید« :بر تو باد نمک ،چرا که در آن  ،شفاى هفتاد درد
است که کمترین آنها جذام ،پیسى و دیوانگى است»( .صحیفاالمامالرضا
(ع)  ،صفحه  ، 249حدیث )165
 )4حضرت علی(ع) میفرماید« :برکت بر سفرهای است که در آن نمک

ش
دا
د

چه کاری از این
سختتر که کسی
از مال و دارایی
خود چشمپوشی
کند و سرویس
بهداشتی بسازد
و آن را وقف
کند که نه اسمی
از او باشد و
نه عنوانی .نه
بیمارستان و
مدرسهای ساخته
که نام واقف
را باالی سردر
آن بنویسند
و نه مسجد و
حسینیهای که او
را دعا کنند

حجتاالسالم حسین ژولیده
کارشناس وقف

استفاده بهنگام از سرویس بهداشتی ،یکی از اولویت
زندگی افراد است که متاسفانه کمبود آن در بسیاری از

زهرا
حاجیزاده

خ یعنی :خود را وقف یک خاطره نکردن
و در قلب گذشته نبودن
خیعنی:خاطراتراغبارزداییوغمتکانی
کردن و تاریخ مصرف گذشتهها را دور

اطالق این واژه
عامتر از آن به نظر
میرسد که منحصر
بر زمان و شرایط
محدودی شود.
نکته دیگر اینکه
آن متخصص
محترم ،به تغییر
شیوه زندگی در
عصر حاضر اشاره
میکند اما درباره
تغییر کیفیت نمک
و تفاوت آن با
گذشته توضیحی
نمیدهد

باشد(».مستدرکالوسائل،ج،16ص)326
امام کاظم(ع) میفرماید« :سفرهای که در آن نمک نباشد ،بیبرکت است».
(الکافی ،جلد  ،6صفحه  ،326حدیث  - 5المحاسن ،جلد  ، 2صفحه ،423
حدیث  - 2479بحاراالنوار ،جلد  ،6صفحه  ، 396حدیث  - 7دانشنامه
احادیث پزشکی)82/2 :

ت

بـــه همـین خوشبختـی

موقوفهای که نام واقف بر سردرش نیست

پیامبر اکرم(ص) فرمود« :مردم به منزله عیال خداوند
هستند ،دوستداشتنىترین خلق پیش خدا کسى است
که به مردم نفع برساند ».از سوی دیگر ،بیتوجهی به
خدمت به دیگران ،آدمی را از دایره مسلمانان خارج
میکند .پیامبر اکرم(ص)فرمود« :من أصبح اليهتم بامور
المسلمين فليس بمسلم؛ یعنی اگر کسی دغدغه خدمت
به مسلمین و رفع گرفتاریها و برآوردن نیازهای آنها را
نداشته باشد ،نمیتواند خود را مسلمان بنامد ».سعدی
شیرینسخن نیز چه زیبا این حدیث شریف را به شعر
درآورده که؛ تو کز محنت دیگران بیغمی ،نشاید که نامت
نهند آدمی .در جامعه اسالمیمان ،افراد خیر و نیکوکار
فراوانی یافت میشوند که دل در گرو خدمت به دیگران
دارند و هرکدام به نوعی در این عرصه تالش میکنند.
از ساخت و وقف مسجد ،حسینیه ،بیمارستان ،درمانگاه
و مدرسه گرفته تا وقف سالنهای ورزشی ،دانشگاه و
مراکز علمی و پژوهشی .همه این اقدامات ،خداپسندانه
و قابلتحسین و تعظیم است و نشان از روح بلند و
دل دریایی نیکاندیشان و واقفان خیراندیش دارد .تمام
کارهایی هم که انجام گرفته ،هم ارزشمند است و هم الزم
اما کافی و تمام کار نیست .بین تمام خدمات و کارهای
خداپسندانه ،جای خالی یک اقدام بسیار الزم و ضروری،
مشهود است و البته بسیار باارزش که در پیشگاه الهی نیز
قطعا پاداش فراوانی خواهد داشت .آن خدمت بزرگ و
پرارزش ،احداث و وقف سرویسهای بهداشتی است.
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موضوع روز

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

کارشناسان عقیده دارند باید با توسعه درونشهری
کیفیت زندگی شهروندان را بهتر کرد

نمیشود شهر را
تا بینهایت بزرگ کرد

تقریبا تمامی کارشناسان و مدیران شهری بر این نکته اجماع نظر دارند که شهر تهران بیش از این توان گسترش ندارد و باید به فکر
بازتوسعه درون شهری برای این کالنشهر عظیم بود اما نگاهها درباره بازتوسعه درونشهری بسیار متفاوتند .برخی فقط به بازدهی اقتصادی
مرجان
توجه میکنند و میگویند توجیه اصلی هر طرحی بازدهی مناسب آن است .این همان نظر غالب در توسعه کالنشهرهای ما تا امروز
یشایایی
بوده .اغلب کارشناسان علوم اجتماعی عقیده دارند آنچه که امروز بر سر شهرهای ما آمده و ویرانی نگرانکننده محیطزیست حاصل
همین نگاه سودمحور است که به جنبههای انسانی حیات و محیطزیست بیتوجه بوده و تا دیر نشده باید برای جبران تبعات آن کاری کرد .از یک طرف،
دالالن زمینها طرفدار ساختوسازهایی هستند که به توسعه شهری تنها نگاه اقتصادی و منفعتطلبانه دارند و هر فرصتی را در قالب سودجوییهای
شخصی و اقتصادی میبینند .این گروه طبیعتا رفاه اجتماعی را در بازتوسعه شهری لحاظ نمیکنند و کاری به رفاه ساکنان شهری ندارند و در مواردی
هم مدیران شهری را با وسایل و تمهیدات مختلف با خود همسو میکنند .گروه دیگر از مدیران و کارشناسان توسعه شهری با نگاه عدالتمحور هستند
که عقیده دارند هر نوع بازتوسعه یا بازسازی بافت شهری باید با هدف و نگاه بهبود رفاه و سالمت و بهداشت و آموزش و در مجموع با هدف بهبود
کیفیت زندگی انجام پذیرد .کارشناسان شهری برای درک بهتر موضوع پژوهشی را در کورهپزخانههای منطقه  19شهر تهران انجام دادهاند .مطلب پیش
رو از روحا ...نصرتی ،چکیده کار این گروه درباره بازتوسعه زمینهای قهوهای در منطقه  19شهر تهران با نگاه عدالتمحور است.

با بافتهای فرسوده و زمینهای قهوهای چه کنیم؟
چگونه میتوان از فرصتهای موجود در شهر تهران برای خیر عمومی یا نفع جمعی استفاده کرد و برای بازتوسعه
زمینهای بایر یا همین زمینهای قهوهای از چه رویکردی باید استفاده شود؟ قطعا پاسخ به این سوال و مدیریت
زمینهای قهوهای نمیتواند جوابگوی تمامی مشکالت کالنشهری مانند تهران باشد ،اما امیدواریم که بتواند گام
کوچکی برای حل گوشهای از نابرابری موقعیتهای شهری ارائه دهد.

رویکردهای متفاوت درباره مداخله در بافتهای فرسوده

چندین رویکرد درباره بحث مداخله در بافتهای فرسوده مطرح است.
مداخالت نوگرایانه :اولین نوع مداخله ،مداخالت نوگرایانه با ریشههای مدرن است و بخشهایی از این نوع مداخالت
را نه در ارتباط با بافت ،بلکه در رابطه با ساخت سازههایی مانند برجهای امروزی در برخی از مهندسانمان شاهد هستیم.
هدف از این نوع مداخلهها ،باال بردن زیباییها در سطح شهر است و این امر معموال به کمک دو ابزار تکنیک و علم اجرا
الگوی توسعه پایدار یعنی چه؟
میشود .در این نوع دیدگاه نوستالژی مورد تاکید در دیدگاه فرهنگگرایان بهویژه در احیای فضاهای فرهنگی ،سنتی
و ...انکار میشود و این گونه بحث در رویکرد مدرن معنایی ندارد .در نگاه مدرن 4 ،نیاز اصلی انسان شامل کار ،اوقات
مساله این است که چگونه میتوان نیازهای امروزی انسان
فراغت ،رفتوآمد و مسکن تعریف میشود که اصطالحا شهرسازیهای بولدوزری ،بدون توجه به حوزه فرهنگی و
را بدون به خطر انداختن اقتضائات یا شرایط زندگی نسلهای آینده،
اجتماعی و مناسبات اجتماعی ،نامیده میشود و آن شهر تنها باید نیازهای زیستی و مادی شهروندانش را جوابگو باشد.
پاسخ گفت .دلیل آنکه امروز الگوی توسعه پایدار تا این حد مورد توجه
مداخلههای فرهنگگرایانه :دومین رویکرد در مداخله در بافتهای شهری ،مداخلههای فرهنگگرایانه است.
قرار گرفته ،مداخالت انسانی است که نتیجه آن تخریب محیطزیست بوده است
هدف اصلی این نگاه در تقابل با رویکرد نوگرایانه ،زنده کردن ارزشهای فرهنگی گذشته و به حداقل رساندن
و این مساله نهتنها در حوزه محیطزیست ،بلکه درارتباط با مناسباتی است که منجر به
دخل و تصرف در بافتهایی است که اصطالحا بافتهای باارزش سنتی و فرهنگی تعریف میشوند .در
تخریب در مناسبات اجتماعی و فرهنگی هم شده .درنهایت رویکرد توسعه به این سمت
برنامهریزیهای شهری که براساس این الگوها شکل میگیرد ،نیازهای مادی و معنوی بر نیازهای مادی
گرایش یافته که توسعه نباید سبب به خطر انداختن امکانات زندگی برای نسلهای آتی شود.
چه شهری برای خود ساختهایم؟
و فرهنگ بومی بر فرهنگ غیربومی ،نیازهای شهر کوچک بر شهر بزرگ و درنهایت نیازهای جمعی و
در حوزه شهرسازی نیز الگوی توسعه پایدار شهری از چند وجه کالبدی ،پایداری اجتماعی و
گروهی بر نیازهای فردی برتری دارد و هرگونه بهسازی و نوسازی این بافتها باید به واسطه زنده کردن
کورهپزخانهها ازجمله
پایداری زیستمحیطی مطرح است؛ یعنی شرایطی فراهم شود تا بافت و کالبد دارای قوام الزم با
ارزشها و تنوعهای فرهنگی انجام گیرد پس این نوع مداخله ،مداخله در بازسازی یا ساخت و توسعه
قهوهای
روحا ...نصرتی زمینهای
محوریت عنصر فرهنگ ،هویت و ...باشد ،پایداری اجتماعی شرایط انسجام و شکلگیری مناسبات
دکتری تخصصی،
بافتهای شهری را بدون مالحظات فرهنگی مجاز نمیداند .براساس رویکرد فرهنگی ،در مداخله در
جامعهشناسی اقتصادی محسوب میشوند که
و تعامالت اجتماعی را فراهم کند و پایداری زیستمحیطی شرایط زندگیهای امروزی و شرایط
بافتهای شهری ،تا حد امکان باید ارزشهای فرهنگی که بافت با آنها پیوند دارد ،حفظ شود چرا که
قبال دارای کاربریهای
زندگی نسلهای آینده را به خطر نیندازد .مجموع این رویکردها باید فضای شهری را محلی برای
و توسعه
ارزشهای فرهنگی بار معنایی و هویتبخشی برای شهروندان دارند.
خدماتی،صنعتی،تجاری
سرزندگی و نشاط کند تا افراد از زندگی در شهر و محله خود احساس لذت کنند .الگویی
رویکردهای فرانوگرایانه :سومین رویکرد ،رویکردهای فرانوگرایانه ،متاثر از شیوه شهرسازی دهه 1960در غرب
و...بودهاند و امروز به هر دلیل دیگر کاربری گذشته را ندارند و به
که امروز در صحبتهای من مدنظر قرار دارد ،الگوی مداخالت مردمگرایانه است که هم
است .این الگوها غالبا ترکیبی از  2مداخله نوگرایانه و فرهنگی است که در باال به آنها اشاره کردیم .هدف نگاه
زمینهای مخروبهای تبدیل شدهاند که انواع آسیبهای اجتماعی و
به صورت نظری آن را قبول داریم و هم نتیجه مشاهدات ما در تحقیق کورهپزخانهها
متعادل به هر دو رویکرد گفتهشده ،هم حفظ تاروپود بافت کهن و هم دگرگونیهای کالبدی و فضاهای شهری است.
زیستمحیطی و آسیبهای دیگر در این زمینها میتواند اتفاق بیفتد.
مهر تاییدی بر آن زده است .انسانشناسی همواره نظریه را در ارتباط با میدان
مداخلههای مردمگرایانه :آخرین نوع مداخله در فضاهای شهری ،مداخله از جنس مداخلههای مردمگرایانه
از این جهت یکی از دغدغههای مهم حوزه مدیریت شهری چگونگی
میسنجد و تحقیق ما در کورهپزخانههای منطقه  19نشان داد ،ظرفیتهای
است .این نوع مداخله متاثر از نظریههای شهرسازی مشارکتی در دهههای پایانی قرن بیستم و هدف از آن مشارکت
سامان دادن و بهبود و توسعه این زمینها در راستای رفاه شهری است .به
خوبی در این زمینه میتواند وجود داشته باشد .نمیشود در فرایند
دادن شهروندان در ارتباط با بهسازی و توسعه و تغییرات کالبدی فضاهای شهری است که طبیعتا چنانکه از
همین دلیل مدتی است تغییر و تحول در زمینهای شهری در سطح مدیران
پیشنهاد الگویی برای توسعه شهری ،مشارکت مردم
نام آن پیداست ،در این نوع رویکرد نیازهای شهروندان مورد توجه قرار میگیرد و هرگونه برنامهریزی شهری
شهر به طور جدی مطرح شده است .تهران دستکم در  5دهه گذشته در بخشهای
در کانون توجه قرار نگیرد.
بر همین مبنا و با تکیه بر نیروهای مشارکت مردمی انجام میشود .این الگو همزمان بر طبیعت و فرهنگ توجه
کالبدی و فرهنگی و اجتماعی تغییرات زیادی به خود دیده .تغییرات کالبدی یا همان
دارد .از طرفی ،قصد ندارد فرهنگ را به بهای محیطزیست حفظ کند و از سوی دیگر ،فرهنگ را قربانی بخش
تغییرات ظاهری به معنای شکلگیری ساختمانها و سازههای عموما نامتجانس یا ناهمگن و
طبیعت نمیکند .هر دو موضوع در این نوع الگو مورد توجه جدی قرار گرفتهاند .بخشی از این توجه مرهون
بیهویت است و نتیجه آن در تهران ،فقدان سرزندگی و نشاط در شهر و درنهایت احساس
راهبردهای شهرسازی مشارکتی اواخر قرن بیستم است.
نابرابری و بیعدالتی بین شهروندان .از نظر تغییرات کالبدی ،اگر تهران را یک سیستم با
بخشهای مختلف درنظر بگیریم که هر بخش کارکردهای مشخصی را در راستای پاسخ به
نیازهای شهرمندان تهرانی ایفا میکند 4 ،کارکرد را میتوان برای شهر تعریف کرد؛ کارکرد
اقتصادی ،کارکرد سیاسی ،کارکرد فرهنگی و کارکرد اجتماعی.
آنچه ما در  5دهه گذشته در تهران شاهد آن بودیم این است که کارکرد اقتصادی در وجه
تجاری شهر بسیار پررنگتر از سایر کارکردها بوده است .به معنای دیگر ،غلبه کارکرد تجاری
مزایای بازتوسعه زمینهای قهوهای مختلفند
و اقتصادی را بر سایر کارکردها میبینیم بنابراین با شهری مواجه هستیم که بدون در نظر
در مطالعه کورهپزخانههای منطقه  19تهران ،ما این مزایا را از  3بعد بررسی کردهایم؛  ،1مزایای زیستمحیطی که بهبود سالمت هم در همین جا طبقهبندی میشوند ،2 ،مزایای اجتماعی
گرفتن الزامات مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی ،برمبنای یک منطق تجاری و اقتصادی
و ،3مزایای اقتصادی.
رشد پیدا کرده است .در بسیاری از موارد دیدهایم شهروندان سعی کردهاند فضاهای شهری
از نظر زیستمحیطی ،به طور قطع بازتوسعه زمینهای قهوهای کاهش یا حذف صدمات زیستمحیطی و بهبود بهداشت و درمان در آن منطقه را به دنبال خواهد داشت .در
را به محلی برای طرح مطالبات خود تبدیل کنند که اعتراضات خیابانی از جمله این تحرکات
منطقه  19تهران ،بیش از  30کورهپزخانه وجود دارد که نزدیک به  140هکتار از زمینهای منطقه را اشغال کرده است .اغلب این کورهپزخانهها جز  3-4مورد که هنوز به صورت
هستند .وقتی در طراحی و مدیریت شهری بخشی از فضاهای شهر که باید محلی برای
نیمهفعال وجود دارند ،تعطیل شدهاند ولی این تعطیلی فقط تعطیلی کاربری است .بسیاری از افرادی که در این منطقه زندگی میکردند ،عمدتا شامل مهاجران داخلی و خارجیها،
گپ و گفتوگو و تبادل نظر باشند ،بهعنوان بخشی مهم مورد توجه قرار نمیگیرد ،طبیعی
در شرایط بغرنج زیستمحیطی و بهداشتی و ...زندگی میکنند .در همان منطقه ،خواسته اصلی مردم این بود که از این شرایط مخرب زیستمحیطی و بهداشتی و آلودگی نجات
است که تمایل به تبادل نظر و گفتوگو در فضاهای رسمی و غیررسمی تعریفنشده شکل
یابند .عالوه بر صدمات ناشی از تخریب محیطزیست و آلودگی ،صدمات اجتماعی زیست در این محیطها هم در مطالعه ما مدنظر قرار گرفته .اینجا محلی است برای تجمع
میگیرند که خارج از حوزه مدیریت شهری قرار دارند .مساله مورد توجه من ،منطق نگاه
معتادان که اغلب معتادان تزریقی هستند که خود تهدیدی برای منطقهاند .به این ترتیب ،بازتوسعه این زمینها میتواند بخشی از این مشکالت را حل کند .این موضوع سبب
اقتصادی و تجاری در توسعه شهری و به تبع آن خالی شدن بقیه کارکردهای شهر مانند
بهبود محیطزیست شهری و کاهش گسترش شهرها ،سالمت اکولوژیک و درنهایت کاهش فشار حاصل از گسترش شهرها بر زمینهای سبز میشود .از نظر اجتماعی ،بازتوسعه
کارکرد فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی است که خود را به صورتهای مختلف در مشکالت
زمینهای قهوهای باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محل و بازسازی واحدهای مسکونی محل ،بهبود حفظ مکان و افزایش هویت محلی خواهد شد و حیات اجتماعی را حفظ
شهر تهران نشان میدهد .نتیجه این بوده که در تهران ،شاهد فرسایش کارکردهای اجتماعی
خواهد کرد .از این فرصت میتوان برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده کرد .مطالعه ما نشان میدهد ،منطقه  19از لحاظ شرایط اجتماعی و شاخصهای رفاه و توسعه
هستیم و برخی جاها با کژکارکردی شکل گرفتهاند که به دلیل اختالل در کارکرد فضاهای
جزو مناطق محروم تهران است .کیفیت زندگی و سطح سواد در این منطقه بسیار پایین است ،بهرهمندی از امکانات و تسهیالت شهری اعم از آموزشی ،مراکز اداری و درمانی
شهری بوده است .امروز با شهری روبرو هستیم که بدون توجه به کارکردهای همهجانبه
و بهداشتی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد ،ولی کنار همه اینها هم زمینهای قهوهای و هم زمینهای بایر کشاورزی بدون استفاده وجود دارد .بررسیها نشان میدهد ،نگاه
عمدتا با نگاهی تجاری و اقتصادی توسعه یافته است .شهروندن تهرانی عموما از شکل کالبدی
عدالتمحور به برنامهریزی شهری بهترین روش برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان آن منطقه است ،ولی متاسفانه نگاههای مدیریت شهری در زمان مطالعه ،کامال نگاههای
شهر راضی نیستند و بیش از گذشته بیعدالتی در شهر به دلیل نابرابری در برخورداری از
تجاری خاصگرایانه مبتنی بر منفعت بوده و همین نگاه مانع ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان در این مناطق است.
موقعیتهای فضایی ،امکانات و خدمات احساس میشود.

هدف :صرف کمترین هزینهها برای بهترین پاسخ به نیازهای شهروندان
یکی از روشها برای توسعه پایدار ،رشد هوشمند است؛ یعنی به طور خالصه ،صرف کمترین هزینهها برای بهترین پاسخ
به نیازهای شهروندان است ،بهویژه در کالنشهرهایی که بیش از این امکان توسعه ندارند ،باید از تمامی ظرفیتهای داخل
شهری اعم از فضاهای مخروبه یا بایر حداکثر استفاده را کرد و تا جای ممکن از طریق بازتوسعه و استفاده بهینه از این
فضاها نیازهای شهری را پاسخ گفت .یکی از راهبردهای مورد استفاده در رشد هوشمند ،چگونگی استفاده از زمینهای
قهوهای برای بازتوسعه شهر است .برای این کار ،مدلهای مختلفی وجود دارد.
 )1تخریب ،وقتی پیشنهاد میشود که به دلیل سطح باالیی از آلودگی و تخریب ،هیچ نوع امکانی برای توسعه این زمینها
وجود ندارد و شرایط محیطزیستی و سالمت جامعه درمعرض تهدید قرار دارد .بهترین روش در این مورد تخریب کلی این
فضاهاست )2 .نگهداری ،مبتنی بر ساخت دوباره و نگهداری است؛ به این معنی که سیستمی که دارای کاربری خدماتی یا
تجاری بوده ،دوباره راهاندازی شود و همان کاربرد را داشته باشد )3 .حفظ اصالت است؛ به این معنی که بهرغم تغییر کاربری
قبلی فضا ،تالش میشود هویت بنا به نوعی حفظ شود .در موضوع کورهپزخانهها براساس این دیدگاه باید یکی -دو تا از
این کورهها را بهعنوان نشانهای از هویت قبلی آن منطقه نگه داشت و بقیه را تخریب کرد )4 .راهبردهای توسعه نوسازی است
که در قدم اول این زمینها باید شناسایی شوند .در گام بعدی موارد آلودهکننده در این زمینها از بین بروند و درنهایت تالش
میشود توسعه دوبارهای در این زمینها اتفاق بیفتد و کاربری جدید برای این سیستم تعریف شود )5 .ساماندهی اینگونه
فضاهاست؛ یعنی هم مالحظات محیطزیستی در نظر گرفته شود ،هم مشارکت مردمی ،زیرساختهای موجود در آن منطقه و
فضاهای سبز در آن منطقه شناسایی و تقویت شوند .توسعه مجدد از نظر ما بهترین توسعه در کورهپزخانهها دانسته شده است.

چه گروههایی از بازتوسعه کورهپزخانهها نفع میبرند؟

چند گروه به عنوان گروههای ذینفع در کورهپزخانهها شناسایی شدهاند .یکی مالکان کورهپزخانهها ،گروه دیگر شهروندان آن منطقه و گروه
دیگری که با نگاه صرف اقتصادی گروه بانفوذی هم محسوب میشوند ،دالالن و واسطهها هستند .طبیعتا مردم محل میخواهند این فضا
هرچه زودتر ساماندهی شود .گروه مالکان هم درمجموع رویکرد مثبتی نسبت به ساماندهی دارند چون در وضعیت موجود امکان کار در آن
کاربری وجود ندارد اما از آنجا که متوجه اهمیت بافت آن منطقهاند ،مدام در حال چانهزنی برای باال بردن ارزش زمین و ملک خود هستند
و با توجه به بیاعتمادیشان به بدنه مدیریت شهری ،حاضر نیستند با مدیران شهری هم کنار بیایند چون فکر میکنند با کنار کشیدن از این
زمینها عرصه برای دالالن زمین باز خواهد شد.هدف واسطهها و دالالن ،طبیعتا ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ساکنان منطقه نیست .اینجا
نگاههای کامال منفعت شخصی و سودگرایانهای نسبت به این فرصت دیده میشود .در این نوع دیدگاه آنچه دیده نمیشود ،خیر مردم است.
مردمی که تنها از یک مرکز درمانی میتوانند خدمات بگیرند و سایر خدمات شهری در پایینترین سطح خود قرار دارد.
منافع اقتصادی از بازتوسعه زمینهای شهری ،مانند ایجاد شغل و بهبود وضعیت کسب و کار و اقتصاد ساکنان تنها در صورتی به نفع
مردم محقق میشود که مشارکت آنها در این امر مورد توجه قرار گیرد.
سطح سواد پایین بهویژه در سرپرستان خانواده (بیش از 70درصد خانوارها جمعیت باالی  5نفر دارند ،).کمبود مراکز درمانی و آموزشی،
دسترسی ناکافی به آب آشامیدنی ،دفع غیربهداشتی فاضالب واحدهای مسکونی ،درآمد پایین خانوارها ،خاکی و شنی بودن معابر اصلی و
فرعی در برخی سکونتگاهها ،دسترسی نداشتن به مراکز فرهنگی و ورزشی و تفریحی و باال بودن قیمت ساختمانهای ساختهشده با مصالح
کمدوام از شاخصهای اصلی گویای موقعیت شکننده اصلی این منطقه هستند .همه این عوامل شرایط زیست بسیار ناگواری در منطقه
ایجاد کرده اما همه این شرایط ناگوار را با نگاه باتوسعه عدالتمحور میتوان به فرصتی برای بهبود وضعیت ساکنان منطقه تبدیل کرد.

زنان

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

به مناسبت  7اسفند؛ زادروز میالد حضرت فاطمه(س) ،روز «زن» و تجلیل از «مقام مادر»

بانو؛ سالمت را جدی بگیر!

«مادر» واژهای مقدس برای همه ماست؛ واژهای تداعیگر گذشت ،مهربانی و فداکاری .از زمانی که به خاطر داریم،
ترجمه:
مریمسادات لبخند مادر بهترین آرامبخش زندگی و آغوش او امنترین جای دنیا بوده و به ندرت میتوان زنی را دید که شیفته تجربه
کاظمی
این حس بینظیر نباشد .جایگاه مادر در خانواده چنان محکم و تاثیرگذار است که سالمت ،شادابی و کامیابی هر یک
از اعضای خانواده را رقم میزند اما گاهی مادران آنقدر دغدغه همسر و فرزندان را دارند که نسبت به سالمت خود
بیتوجه میشوند .گرچه بعضی خانمها رسیدگی تماموقت به همسر و فرزندان را نوعی فداکاری میدانند ،در واقع این مساله به طور
جدی سالمت روانی و جسمی مادر را تحت تاثیر قرار میدهد و در طوالنیمدت خانواده را از لذت حضور مادری سالم ،شاد و پویا
محروم میکند .اهمیت این مساله ما را بر آن داشت به بهانه «روز مادر» نگاهی اجمالی به اصول سالمت خانمها داشته باشیم.

مهمترین تهدیدهای سالمت بانوان

سالمت بانوان و تشخیص بیماریهای آنها در دهههای اخیر بسیار
مورد توجه متخصصان قرار گرفته است اما نکته قابلتامل اینکه
عالوه بر زمینه خطر ناراحتیهای مختلف ،بیاهمیت دانستن عالئم
هشداردهنده بیماریها و تاخیر در مراجعه به پزشک اوضاع را
بسیار بدتر میکند .همچنین از آنجا که امید به زندگی در خانمها
باالتر از آقایان است ،شیوع بیماریهای مزمن و مرتبط با سالمندی
نیز طبیعتا در آنها بیشتر خواهد بود.

خانمها و نادیده گرفتن ناراحتیهای قلبی -عروقی

برخالف تصور این که آقایان بیش از خانمها مبتال به بیماریهای
قلبی -عروقی میشوند ،به طور قطع از لحاظ علمی تایید نشده است.
این در حالی است که امروزه آنفارکتوس و سکته مغزی نخستین عامل
فوت خانمها محسوب میشود .البته متاسفانه بسیاری از خانمها عالئم
مربوط به این مشکل را جدی نمیگیرند یا در مراجعه به پزشک تعلل
میکنند که زمینهساز وخامت بیماری و به خطر افتادن حیات خواهد
بود .از طرفی ،عالئم ابتال به یک بیماری در خانمها و آقایان همیشه
یکسان نیست که ناراحتیهای قلبی -عروقی نیز جزو این گروه قرار
میگیرد .در واقع آنفارکتوس قلبی در یک مرد با درد قفسه سینه و
شانه چپ همراه است اما در یک خانم عالئم غالبا مرتبط با گوارش
خواهد بود .به این ترتیب ،زمانی که خانمیبا حالت تهوع و استفراغ
به اورژانس منتقل میشود ،معموال برایش اختالل گوارشی یا زخم
معده متصور است و خطر بروز آنفارکتوس نادیده گرفته میشود،
درنتیجه بیشتر مواقع ،خانمهایی که دچار آنفارکتوس شدهاند ،به طور
متوسط نسبت به آقایان  1/5ساعت دیرتر تحت اقدام درمانی قرار
میگیرند که در واقع از دست دادن شانس مهم درمان خواهد بود.

آمار باالی خانمها نسبت به آقایان در مورد «انسداد
مزمن ریوی»

بسیاری از مردم بر این باورند ابتال به بیماری انسداد مزمن ریوی عموما
در مردان میانسال و بهخصوص سیگاری دیده میشود اما امروزه
شمار خانمهای مبتال به این بیماری نسبت به گذشته بسیار بیشتر
و حدود  2برابر شده که استعمال دخانیات ،آلودگی هوا و مواجهه
با ترکیبات شیمیایی در محیط کار مهمترین علل زمینهساز هستند.

تحمل دردهای عادتماهانه!

تا چندی پیش تحمل دردهای عادتماهانه مسالهای عادی و طبیعی
برای خانمها بود و بسیاری از آنها تصور میکردند چارهای جز

تحمل نخواهد بود .با این حال بررسیهای دقیقتر نشان داد ابتال به
بیماریهای جدی مانند آندومتریوز میتواند با دردهای شدید دوران
عادتماهانه همراه باشد که بیتوجهی به این مساله باعث مراجعه
دیرهنگام به پزشک و از دست دادن بهترین زمان برای بارداری بود.
دردهای عادتماهانه به طور طبیعی بین روز اول تا چهارم چرخه
به حالت گرفتگیهای عضالنی زیر شکم و کمر احساس میشود
که ممکن است با درد خفیف و تحریکپذیری پستانها نیز همراه
باشد .این وضعیت با مصرف ایبوپروفن یا استامینوفن ،کمپرس گرم
و رفع حالت یبوست بهبود مییابد اما وجود این عالئم هرگز نباید
بیاهمیت تلقی شود و حتما مراجعه به متخصص ضرورت دارد:
* دردهای بسیار شدیدی که فرد را از کارهای روزمره واقعا بازمیدارد
و حتی با مصرف مسکن نیز بهبود نمییابد.
*کمردردهای خیلی شدید
* اسهال یا یبوست شدید ،وجود خون در مدفوع
*درد مثانه
*احساس درد حین رابطه زناشویی
*عالئم غیرعادی با دیگر چرخههای عادتماهانه
فیبروم ،عفونتهای رحم ،بارداری خارج از رحم و کیست تخمدان
نیز از دیگر بیماریهایی است که بیتوجهی به عالئم هشداردهنده
قطعا وضعیت سالمت خانم را وخیمتر میکند.

مسوولیتهای زندگی آنها را از سالمت دور میکند...

بهرغم پیشرفتهای قابلتوجه در زمینه بهداشت ،درمان ،اقدامات
پیشگیری و غربالگری در بیشتر جوامع ،متاسفانه هنوز هم در بسیاری
مناطق کمبرخوردار و برخی روستاها امکان دسترسی به خدمات
تخصصی مانند ماموگرافی ،آزمایشهای پیشگیری از سرطان رحم،
سنجش تراکم استخوان ،تشخیص اولیه ناراحتیهای اسکلتی-
عضالنی ،کنترل چاقی و ...وجود ندارد یا هزینههای باال مانع
جدی در این زمینه است.
از طرفی ،در بسیاری از خانوادهها به دالیل مختلفی مانند اعتیاد،
فوت ،ازکارافتادگی و ...پدر ،عمال تمام مسوولیتهای زندگی بر
دوش مادر است .در چنین شرایطی بهخصوص اگر وضعیت اقتصاد
خانواده نیز نابسامان باشد ،مادر توجه به سالمت خود را حتی بهرغم
تحمل درد و ناراحتی همچنان اولویت نمیداند .گاهی حتی با وجود
مراجعه و اقدام درمانی باز هم شرایط ایدهآل برای بهبود بیماری وجود
ندارد زیرا به دالیل مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،امکان
استراحت کافی یا تغذیه خاص وجود ندارد .متاسفانه این اجبار به
فداکاری وضعیت جسمی و روانی وی را روزبهروز وخیمتر میکند.

اختالالت خواب زمینهساز «پرفشاری خون» خانمها

اهمیت «تغذیه» بر سالمت بانوان

شیردهی

رسیدگی به مسوولیتهای مختلف خانوادگی و اجتماعی
انرژی زیادی از خانمها میگیرد .از طرفی ،آنها معموال به دلیل
عجله ،خستگی و ...چندان اهمیتی به تغذیه خود نمیدهند،
در حالی که رعایت اصول تغذیه درست میتواند تاثیرات
جسمی و روانی مربوط به زندگی روزمره را کاهشدهد .البته
این اصول کلی در برخی دورههای زندگی خانمها اهمیت
بیشتری پیدا میکند.

در دوران شیردهی نیز اصول کلی تغذیه بارداری باید رعایت شود
و بهخصوص لبنیات ،خوراکیهای سرشار از آهن (حبوبات،
جگر ،کله پاچه) و چربیهای غیراشباع امگا 3باید مصرف شود
تا شیر مادر کیفیت خوبی داشته باشد .همچنین نوشیدن آب
و مایعات فراون ،رازیانه ،هویج و عدس نیز به افزایش شیر
مادر کمک میکند .البته در دوران بارداری و شیردهی باید
از مصرف الکل ،دخانیات و افراط در مصرف چای ،قهوه و
ادویهها پرهیز کرد.

تغذیه متعادل و متنوع طی دوران بارداری عالوه بر تامین نیازهای
رشد جنین ،موجب حفظ تناسب اندام و کنترل وزن منطقی نیز
خواهد بود که دریافت کافی منابع گلوسید ،پروتئین ،ویتامینها،
آهن و امگا 3را دربرمیگیرد .از طرفی ،بهترین جایگزین تنقالت
ناسالم ،میوهها و خشکبار هستند .باید توجه داشت غالت
سبوسدار ،میوهها و سبزیجات به دلیل فیبر فراوان در رفع
یبوست بارداری که یکی از مشکالت شایع است ،موثرند.

یائسگی

بارداری

دوران یائسگی به دلیل تغییرات اساسی در ترشح هورمونها
تاثیر جدی بر حالت سالمت خانمها دارد .البته تغییر جزیی
در برنامه غذایی به حفظ تناسب اندام و پیشگیری از تغییرات
ناشی از اختالالت هورمونی کامال تاثیر مثبت دارد.
تغذیه در این دوران اساسا باید سرشار از پروتئینها ،فیبرها و
امگا 3باشد .در واقع فیبرها مانع عملکرد هورمون تشدیدکننده
اشتها در معده میشوند ،پروتئینها در محدودیت اضافه
وزن نقش دارند و امگا 3نیز بروز گرگرفتگی را تسکین
میدهد .البته رعایت چند نکته دیگر نیز برای خانمهای
یائسه ضرورت دارد:
 حتما در ساعات منظم غذا بخورند و هیچ وعدهای را
حذف نکنند.
 از رژیمهای سختگیرانه صرفنظر کنند و با رعایت
تغذیه متعادل تناسب اندام داشته باشند.
 هر روز کمی ماهی بخورند.
 برای مقابله با تاثیر اختالالت هورمونی بر سالمت
استخوانها حتما به اندازه کافی لبنیات و ویتامین
مصرف کنند.
 تخممرغ ،ماهی ،گوشتهای کمچرب و حبوبات
را به عنوان منابع پروتئین انتخاب کنند.
 برای کاهش زمینه خطر ابتال به بیماریهای قلبی-
عروقی روغنهای گیاهی بخورند.
 الکل را کنار بگذارند و از مصرف چای و قهوه،
همچنین خوراکیهای خیلی شیرین و خیلی شور پرهیز کنند.
 برای جلوگیری از خشکی پوست و کاهش رطوبت بدن
حتما مقدار کافی آب بنوشند.
منبعwww.notrefamille.com :

«بیتحرکی» در خانمها عوارض جدیتری دارد!

کمبود خواب مزمن تاثیرات مختلفی بر سالمت دارد که از جمله میتوان به اضافه وزن،
دیابت ،ناراحتیهای قلبی-عروقی و اختالالت خلقی اشاره کرد .نزدیک به یکسوم
بزرگساالن به اندازه کافی نمیخوابند و این مشکل بهخصوص در خانمها شایعتر
است .این در حالی است که بررسیهای علمی نشان میدهد اختالالت خواب مانند
خواب بیکیفیت ،زمان طوالنی به خواب رفتن و بیخوابی نسبت به آپنه خواب 3
برابر شیوع باالتر داشته و تاثیرات سوئی بر سالمت سیستم قلبی-عروقی خانمها
دارد .نتایج بررسیها نشان میدهد اختالالت جزیی خواب حتی بهرغم خواب  7تا
 9ساعت ،خانمها را مستعد پرفشاری خون میکند .محققان همچنین متوجه شدهاند
این شرایط با التهاب دیواره عروق همراه است که پیشرفت بیماریهای قلبی-عروقی
را تسهیل میکند .برای لذت از کیفیت خواب مطلوب توجه به اقداماتی مانند کاهش
حرارت بدن ،اجتناب از رفتن به رختخواب با ذهن ناآرام ،فکرکردن به مسائل آرامشبخش
در زمان خواب و بهخصوص دوری از تلفن همراه و تبلت ضروری است .همچنین نوشیدن قهوه و
چای طی شب مانع به خواب رفتن راحت میشود اما برعکس دمنوشهای بابونه و بادرنجبویه به دلیل تاثیر آرامبخشی مفید خواهد بود.

بارها راجع به پیامدهای «بیتحرکی» بر سالمت شنیدهایم و گرچه اغراقآمیز به نظر میرسد ،این شیوه زندگی برای خانمها
کشنده است! در واقع  6ساعت یا بیشتر در موقعیت نشسته بودن میتواند خطر فوت ناشی از یک بیماری جدی از جمله
سرطان را افزایش دهد که این مساله برای خانمها خطرناکتر است؛ 94درصد در مورد خانمها نسبت به 48درصد برای آقایان.
متاسفانه شیوه زندگی شغلی و حتی گذران ساعات طوالنی تماشای تلویزیون یکی از معضالت جدی در این زمینه است که
افراد را در معرض خطر جدی ابتال به دیابت ،سرطان و بیماریهای قلبی-عروقی قرار میدهد و از امید به زندگی را میکاهد.
زمانی که افراد بزرگسال ساعتها نشسته یا خوابیدهاند ،عضالت به درستی منقبض نمیشود ،درنتیجه جریان خون نیز مشکل
خواهد داشت .از طرفی ،کاهش حساسیت نسبت به انسولین و تحمل گلوکز همچنین افزایش چربی خون نیز تایید شده که
این شرایط زمینهساز دیابت و اختالالت قلبی-عروقی خواهد بود.
البته برای کاهش عوارض شیوه زندگی مدرن متخصصان همواره توصیه میکنند حتی پشت میز کار هم در یک حالت باقی
نمانید و مرتب پاها را حرکت دهید ،چند دقیقه یک بار بایستید ،دستها را حرکت دهید ،چند قدم راه بروید و ....به عبارتی،
دائم وضعیت بدن را تغییر دهید .به جای آسانسور از پله باال و پایین بروید .هر روز  30دقیقه زودتر از منزل خارج شوید
تا فرصتی برای پیادهروی داشته باشید .حتیاالمکان روزهای تعطیل را به گردش و ورزش در طبیعت بپردازید و هر فرصتی
برای تحرک را مغتنم بدانید.

سالمت بانوان از نگاه آمار و ارقام

آنچه در مورد هدایای «روز مادر» در دنیا نشنیدهاید...

سالمت دختران و زنان تحت تاثیر عوامل مختلف بیولوژیک مرتبط با جنس ،نژاد و دیگر شرایط اجتماعی است .به طور کلی ،بانوان طول
عمر بیشتری در مقایسه با آقایان دارند؛  74/2سال در مقایسه با  69/8سال .با این حال ،زنان بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای عفونی قرار
میگیرند و بیشتر از خدمات بهداشتی بهویژه برای نیازهای بهداشتی باروری استفاده میکنند.
نخستین عامل مرگومیر خانمها ناراحتیهای قلبی-عروقی است .در مورد سرطانها نیز سرطان رحم و پستان شایعترین است اما سرطان ریه
مهمترین سرطان کشنده در آنها محسوب میشود .افسردگی نیز در خانمها بسیار شایعتر از مردان است؛ 5/1درصد در مقایسه با 3/6درصد.
رفتارهای خودتهاجمی از جمله خودکشی نیز در سنین مختلف جمعیت زنان دیده میشود و دومین عامل فوت زنان  15تا  29ساله در دنیاست.
از هر  3خانم در دنیا  1نفر طی دوران زندگی خود خشونتهای جسمی و جنسی را تجربه میکند .دختران و زنانی که در جوامع درگیر
جنگ زندگی میکنند یا مجبور به مهاجرت میشوند ،بیش از دیگران در معرض آسیبهای ناشی از کمبود خدمات بهداشتی ،خشونتهای
جنگی و ...قرار میگیرند .همچنین خانمها بهخصوص در سنین  15تا  24سال بیشتر مستعد آلودگی به ویروس اچآیوی هستند .هر روز
حدود  830خانم بر اثر عوامل اجتنابپذیر مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست میدهند که 99درصد این آمار مربوط به
کشورهای در حال توسعه همچنین جوامع روستایی و فقیر است .سیاستهای بهداشتی طی دههای گذشته باعث شده مرگومیر
مادران طی سالهای  1990تا  2015میالدی در سطح جهانی 44درصد کاهش پیدا کند .البته برنامههای سازمان بهداشتی تا سال
 2030میالدی با هدف کاهش این آمار به کمتر از  70در هر  100هزار تولد زنده ادامه دارد.

در همه کشورهای دنیا با توجه به مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی« ،روز مادر» جشن گرفته میشود تا به این بهانه فرزندان از مادران
قدردانی کنند اما میان آداب و رسوم مردم دنیا ،عادات جالبی دیده میشود که شاید تا به حال نشنیده باشید.
 مقدار هزینه متوسط خرید هدیه روز مادر در برزیل و ایاالت متحده آمریکا بیش از همه و حدود  130و  110یورو است.
جشن مادر دومین مناسبتی است که بیشترین تقدیم هدیه دیده میشود.
 پس از نوئل،
40 درصد مادران برزیلی آرزو دارند در این روز تبلت هدیه بگیرند.
46 درصد فرزندان در انگلستان به جای ارسال کارت هدیه ،این روز را از طریق پیام
کوتاه یا پیام فیسبوک به مادر تبریک میگویند.
 سهچهارم پسران در اتریش ،هدیه روز مادر را خود تهیه میکنند ،در حالی که نیمی
از دختران چنین تمایلی دارند.
 تقدیم میخک قرمز به مادران یکی از فرهنگهای ژاپن در این
مناسبت است.
20 درصد از مادران انگلیسی ،خوابیدن تا نزدیک ظهر را هدیه
میدانند.

منبعwww.lanutrition.fr :

منبعOMS.fr:

منبعwww.selection.ca :

منبعfacilien.fr :
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محیط زیست
قاب سبز

گردشدرطبیعت،پرطرفدارترینورزشو تفرج انسانها است .همه،
برای استفاده از محیط طبیعی سر به کوه و کمر و صحرا میگذارند ،اما
دربیشترمواقعباطبیعتچنانرفتارمیکنندکهکموزیادسببآسیب
دیدنمحیطزیستمیشود.هنگامورودبهکوهستان،جنگل،ساحل،
محیط تاالبی ،غار و دیگر فضاهای طبیعی ،الزم است چند اصل ساده را
رعایت کنیم تا «ردپا» (یا اثر نامطلوب) خود را به کمترین حد ممکن
برسانیم .کتاب «طبیعتپیماییبی ردپا»دربار ه این اصول است کهبا
خواندن و رعایت نکتههایی که در آن آمده ،میتوانیم از آسیب دیدن
میراثهایارزشمندطبیعیجلوگیریکنیم.
برای خرید و دریافت این کتاب ،میتوانید ایمیل بزنید:
 am.kouh@gmail.comیا با دفتر انجمن کوهنوردان تماس
بگیرید 021 – 66712243 :یا به کتابفروشی «فجر تهران»
(تهران -خیابان انقالب ،نرسیده به خیابان  12فروردین ،شماره
 ،1334تلفن )66414109 :مراجعه کنید.

نیمی از پروتئین مورد نیاز بدنتان را از منابع گیاهی تامین و به این طریق
از کشاورزی پایدار حمایت کنید .مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۰
فوریه ( ۲۱بهمن) را به منظور تاکید بر نقش مهم حبوبات برای دستیابی
به کشاورزی پایدار و اهداف سند #( ۲۰۳۰پایان_گرسنگی) بهعنوان
روز جهانی حبوبات نامگذاری کرده است.

قطع هر درخت ،ضربهای است مهلک بر پیکر پاک و زیبای آسمان

عكسبفرستيد

كامنتبگذاريد

يادداشتبنويسيد

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

هشدار سبز
توچال ،نام قله و
رشتهکوهی در شمال
مرجان
تهران با ارتفاع 3هزار
یشایایی
و  962متر از سطح
دریاست .آنها که حتی چند روزی مهمان
پایتختبودهاند،حتماسریبهتفرجگاههای
آن زدهاند ،کلکچال ،شروین ،شیرپال،
اسپیدکوه و تلهکابین توچال که بیش از 4
دهه است به مجموعه مناظر طبیعی توچال
اضافه شده ،از دلانگیزترین تفرجگاههای
تهران هستند .رشته کوه توچال در شمال
تهران ،چشماندازی بینظیر و هویتبخش
برای ساکنان پایتخت است ،درست مانند
دریا برای شهرهای ساحلی یا شهرهایی
که کنار رودخانهها بنا شدهاند.گذشته از
آن هم حیات بیولوژیک و زیستی و هم
حیات اجتماعی ما وابسته به این رشته کوه
است .سالهای درازی است که ساکنان
تهران از طریق یک رشته تلهکابین خود
را به قله میرسانند ،اما اتفاقی که به نظر
میرسد در شرف رخ دادن است ،راهاندازی
خط تلهکابین جدید است .اگر بخواهیم
جنبه مثبت تلهکابین فعلی را بگوییم ،اینکه
تشکیالت فعلی دسترسی شهروندان را به
کوه آسان کرده و عاملی است برای جذب
مردم به جاذبههای طبیعی برای پیادهروی و
استفاده از فضای طبیعی و هوای پاک اما اگر
قرار باشد تلهکابین و تاسیسات مربوط به
تلهکابینبازهمگسترشپیداکند،درواقعما
هدفاصلییعنیطبیعیبودنراگممیکنیم.
از سال  1355که تلهکابین تاسیس شد،
تاسیسات جنبی آن به طور مداوم گسترش
پیدا کرده؛ انواع رستورانها و فروشگاهها،
دکههای ارائه غذا و بازی و خط تلهسییژ هر
روز در حال زیاد شدن هستند .این روزها
دستاندازی انسانها ،توچال را زخمی
کرده.برایصحبتدربارهحالاینروزهای
توچال،پایصحبتعباسمحمدینشستیم
که عالوه بر سالها کوهنوردی ،عنوان مدیر
گروه دیدهبان کوهستان انجمن کوهنوردان
ایران را هم در کارنامه خود دارد.
:آقایمحمدی!چهخبرازتوچال؟
میخواهم بدون مقدمهچینی بروم سر اصل
مطلب.اتفاقمه ماینروزهایتوچالدوخطه
شدن تلهکابین تا قله است .شاید استدالل
این ساختوساز تازه ،حسن استقبال مردم
از طبیعت کوهستانی تهران است ،اما حتی
این استدالل به ما اجازه نمیدهد کوهستان را
زمینی بدون صاحب فرض کنیم که مجازیم
هر نوع ساختوسازی را در آن انجام دهیم .از
یاد نبریم که اولین هدف ما استفاده از طبیعت
بکر است و استفاده بیش از حد دیگر طبیعتی
باقی نمیگذارد تا کسی بخواهد از آن استفاده
کند .کوههای شمال تهران همین حاال هم به
حداکثر ظرفیت قابلتحمل خود رسیده یا
دستکم استفاده از این ظرفیت باید مدیریت
شود.متاسفانهاینمدیریتاکنونوجودندارد
و هر کسی از هر راهی خواست وارد کوه
میشود و گویا مجاز است هر نوع استفادهای
از کوه بکند .به نظرم مهمترین دلیل وضعیتی
کهفعالدچارشهستیم،نداشتنقوانینیبرای
استفاده از کوهستانهایمان و نبود نهادهای
مدیریتی در آنهاست.
 :اگر موافقید اول پیشنهادتان را
مطرح کنید و بعد به بررسی آن بپردازیم.
پیشنهاد مشخصام این است که اول ساخت
خط 2تلهکابین متوقف شود .به عبارت دیگر،
پیش از آنکه بخواهیم ساختوسازی چنین
عظیم در توچال راه بیندازیم ،خط فعلی را
دقیق بررسی کنیم و اینکه آیا به اهدافی که قرار
بوده با تاسیس این تلهکابین برسیم ،رسیدهایم

ساختوساز بیرویه را در توچال متوقف کنید

عکسها مربوط به مرداد و شهریور  97است؛ ایستگاه  7تلهکابین (نزدیک قله) همانطور که میبینید ،خودرو تا ایستگاه  7و موتورسیکلت تا خود قله میرود!

درختکاریهایی که با گونه گیاهی «سرو نقرهای» انجام شده .سرو نقرهای گونه
غیربومی ایران است و به پوشش گیاهی طبیعی کوهستانهای ما آسیب میزند.

یا نه؟ اشکاالت کجا بوده و مزایا کجا؟ آیا
اثر منفی بر محیطزیست منطقه داشته یا نه؟
هر نوع تصمیمگیری باید بعد از این بررسی
انجامبگیرد.نکتهدیگراینکهاینتصمیمگیری
بایدبرعهدهنهادهایفرادستیباشدنهشرکت
توچال .این شرکت هرچند حقوقی در آنجا
دارد ،نباید مجاز باشد تا خود درباره این منطقه
طبیعی بینظیر تصمیم بگیرد.
به نظر من منابع طبیعی شهر تهران ،شورای
شهر و سازمانهای مردمنهاد ذیصالح باید
به کمک نشستهایی کم و کیف دستکاری
در کوهستان را بررسی کنند و بدون اجماع
نظر ،به صرف ساختوساز و تولید شغل
مجازبههرنوعدستاندازیبهطبیعتنیستیم
و ساختوساز در همین حد متوقف شود.
 :این تهدیدی که میگویید تا چه
حد جدی است؟
مثالی میزنم تا خطری که توچال را تهدید
میکند ،روشنتر شود .در گذشته ،افرادی
که به کوه میرفتند ،به عنوان عالقه شخصی
کمی از سبزیها و گیاهان کوهی را میچیدند
و با خود پایین میآوردند .اکنون جمعیت
تهران نسبت به  4دهه قبل دستکم 4برابر
شده و به نظرم با توجه به اینکه سالهاست
کوه میروم ،تعداد افرادی که کوه میروند،
چند برابر شده .مردم بیشتر با کوهپیمایی آشنا
شدهاند .این جمعیت با استفاده از تلهکابین،
خود را به قله میرساند و بسیاری از آنها
در فصل بهار انبوهی از گیاهان کوهی را
میکنند و با خود میبرند .بگذریم از اینکه
کندن گیاهان خودرو بدون آنکه به ریشه و
حیات آن آسیب برساند مهارتی میخواهد
که این افراد غالبا آن را ندارند؛ بگذریم از
اینکهپایمالکردنعرصههایطبیعیکهنتیجه
حضور بیشتر جمعیت است ،باعث نابودی
بیشترگیاهمیشود.درعینحال،مشکلچرای
بیرویه دام از منابع گیاهی کوهستان همچنان

به قوت خود باقی است .به همین دلیل این
سالها وقتی به کوهستان میروید ،به جای
سبزی و خرمی پهنههای وسیعی را میبینید
که اساسا از گیاه خالی است بنابراین اضافه
کردن این بار به توچال میتواند عوارضی از
این نوع را بیشتر کند.
 :مجریان ساختوساز در طبیعت
عقیده دارند ،فعاالن محیطزیست به جای
درکی واقعی از نیازهای مردم و زندگی
امروزی ،آرمانهایی دارند که با ضروریات
امروز ما نمیخواند .به نظر شما چطور
میتوان این  2نظر را با هم آشتی داد؟
موضوع کلی آن است که هر عرصه یا زمینی
برای استفاده تعریف خود را دارد .نمیتوان از
کوهستان همان استفادهای را کرد که از دشت
یا مثال نمیشود از دریا همان استفادهای را کرد
که از یک برکه یا تاالب .در ساختوساز در
طبیعت باید نگاه کنیم که هر عرصهای چه
ظرفیتی برای بهرهبرداری دارد و چه کاربری
خاصی میتواند داشته باشد.
کوهستان به دلیل شیب و اختالف دما در
شب و روز و فصلهای سال ،از نظر اکولوژی
محیطی شکننده است .در توچال هوا روی
لباس تیره در روز ،باالی صفر است که ممکن
است در شب به 20درجه زیر صفر برسد .این
نوسانات دمایی و شیب زیاد و عوامل دیگر،
زیسببومکوهستانرابسیارآسیبپذیرکرده
است.بههمیندلیل،درکوهستانبهرهبرداری
باید با احتیاط بیشتری انجام گیرد و در عین
حال باید ببینیم چگونه میتوانیم از کوهستان
بهرهبرداری پایدار کنیم؛ یعنی به گونهای
بهرهبرداری کنیم که برای نسلهای بعدی
این کوهستان باقی بماند .کوهستان فقط
محل تفریح و گیاهچینی نیست .از مهمترین
جنبههای اقتصادی و اجتماعی توچال ،تامین
آب شهر است .توچال تامینکننده بسیاری از
منابعآبهایزیرزمینیوسرچشمهآبهایی

برجهایی را در انتهای عکس میبینید راه ورود و خروج هوا از دره را بسته است (دره
بهرود در شمال سعادتآباد)

است که به سد کرج میریزند و آبخوان
دشت تهران است .پس نمیتوان گفت من
شهروندحقهراستفادهایرادارمامامسوولیتی
ندارم .اینکه میگویند شما با خط  2توچال
مخالفید چون فقط خودتان میخواهید از آن
استفادهکنید،یکمخالفتدمدستیوسطحی
است که موضوع به این مهمی را به دالیل
شخصی تقلیل میدهد .حتی شهروندانی که
تا به حال توچال نرفتهاند نیز از حضور این
کوه منتفع میشوند چون آب تهران و خزانه
ژنتیکی طبیعی و چشمانداز بسیار زیبای آن
را تامین میکند ،پس توچال متعلق به همه
تهرانیها یا در دیدی وسیعتر ،متعلق به همه
ایرانیهاست.
 :به موضوع خط  2تلهکابین
برگردیم.
کشیدن تلهکابین یعنی آن زمین در اختیار نهاد
سازنده قرار میگیرد و در یک بازه زمانی
به استفادههای کوتاهمدت میرسد .همین
رستورانها و فروشگاههای بیرویه که شما
در عرصههای کوهستانی ما میبینید ،مصداق
استفادههایکوتاهمدتبیرویههستند.نهادی
که تشکیالت توچال را در دست خود
دارد ،نباید تنها به فکر استفادههای اقتصادی
کوتاهمدتباشد.شرکتتلهکابینتوچالباید
منافع اقتصادی را در افق بلندمدت نگاه کند،
میتوانگفتهرچهعمراینکوهستانبیشتر
باشد ،منظورم عمر آن به عنوان عرصهای
طبیعیوسرسبزاست،بهرهاقتصادیبلندمدت
از آن هم قطعا بیشتر خواهد بود .نه اینکه
ساختوساز را به حدی برسانیم که 10
سال دیگر چیزی از این کوه به جز محیطی
شهریشده نمانده باشد.
با مجموع این صحبتها پیشنهادم این
است که توچال را به عنوان یک «چشمانداز
حفاظتشده» ثبت کنیم که براساس قوانین
بینالمللی تعریف خود را دارد .در ایران هم

سازمان میراث فرهنگی آثاری را به عنوان
«چشماندازهایطبیعیملی»بهثبترساندهکه
آییننامهایهمبرایآنوجوددارد«.چشمانداز
حفاظتشده» محیطی است طبیعی که دارای
ارزشهایطبیعیوفرهنگیباارزشوخاص
است .در کشور ما دماوند یا چشمه باداب
سورت در مازندران چشماندازهای ملی
ثبتشدهمادرسازمانمیراثفرهنگیهستند.
 :این ثبت چه ویژگیای به این
مناظر میدهد؟
یک پدیده طبیعی که از نظر چشمانداز واجد
زیباییهای خاص است یا ذخایر ژنتیکی
باارزشی دارد یا درختزارها یا یخچالهای
کوهستانی و آبشارهای خاص در مجموعه
این میراث میتوانند به ثبت برسند.
براساس مصوبات قانونی ،این نوع
چشماندازها تحت حمایت قانون میراث
قرار میگیرند و هرگونه دخلوتصرف در
آن ،باید با ضوابط خاص و با اجازه این
سازمان یا برحسب مورد ،سازمان حفاظت
محیطزیست و میراث انجام گیرد.
پیشنهاد مشخص من و سایر فعاالن عرصه
کوهستان این است که توده توچال به
عنوان چشمانداز طبیعی ملی ثبت شود تا
ساختوساز در آن با توجه به مالحظات
زیستمحیطی و توسعه پایدار و حفاظت،
تحت نظر سازمان های باالدستی قرار گیرد.
بهترین شکل این است که سازمان میراث
فرهنگی ،سازمان محیطزیست ،جنگلها و
مراتع ،شهرداری و شورای شهر تهران و
سازمانهای مردمنهاد (سمنها) نهادی را
شکل دهند که ثبت و مدیریت منطقه و
ساختوساز در آن را به کمک هم برعهده
بگیرد و برای هرگونه ورود و استفاده از
کوهستان ضوابط و قوانینی تعریف شود تا
نهادهایمدیریتیبتوانندبراساساینضوابط
و قوانین اعمال مدیریت کنند.

نگاه سبز

چگونه کوهستان را تخریب کردیم؟
منظور از تخریب کوهستان هر نوع دستکاری در آن
است.اینجامیخواهمبهسوءتفاهمرایجبینمسووالن
شهریاشارهکنم.بسیاریازاینافرادفکرمیکنند،وقتی
صحبتازکوهپیماییمیشود،یعنیاینکوهستانباید
عباس
حتما به امکاناتی مثل تلهکابین ،راهسازی یا رستوران
محمدی
تجهیز شود .اگر میخواهیم کوهها را داشته باشیم و
مدیر گروه
سالها از آنها استفاده کنیم و کارکردهای دیگرشان را
دیدهبان
کوهستان انجمن هم ببینیم ،باید مسیرهای پاکوب قدیمی را حفظ کنیم،
کوهنوردان ایران
مسیر جدید ایجاد نکنیم ،دهانهها را فرسوده نکنیم یا با
ساختوساز کوهها را از شکل و شمایل طبیعی خارج نکنیم .رفتن به کوه
هم برای سالمت جسمی و پیادهروی است و هم برای سالمت روانی.
سالمت روانی ما در گرو بازگشت به چیزی است که من به آن «خاطره
ژنتیکی» میگویم .ایرانیها قرنها با کوهستان زندگی کردهاند بنابراین

وقتیرضایتخاطرمادرکوهستانعمیقافراهممیشودکهکوهرادرشکل
طبیعیخودببینیم.رضایتیکهازدیدنخاروخاشاکوبوتههایکوهستان
و تکدرختهای روییده در درهها و صدای پرندگان به کوهپیمایان دست
میدهد ،چند برابر رضایت نشستن در یک چایخانه یا رستوران است.
این تجهیزات شهری جایگاه خود را دارند و طبیعت نیز جایگاه خود را
بنابراین مسووالن شهری نباید مرز این دو محیط را با هم مخدوش کنند،
مثال در تهران ،شهر روزبهروز و سنگربهسنگر کوهستان را اشغال میکند
و کوهستان ،شهری میشود .خط شهر به سمت باال به طرف کوه میرود
و شما که تا  10سال قبل از هیاهوی شهر به کوهستان پناه میبردید ،باز
هم در کوه شهر را میبینید .محیط کوه به دلیل تجهیزات آن تا حد زیادی
شهری شده است .به نظر من بهتر است اجازه دهیم محیطهای طبیعی
نزدیک شهرها تا حدامکان به همان صورت طبیعی باقی بمانند .مسووالن
به این نکته توجه کنند که ساختن ورزشگاه ،فرهنگسرا یا سالن کوچک
ورزشی هزینهای بسیار هنگفت روی بودجههای شهری ما میگذارد ،اما
کوهستانی که در همین تهران چند10هزار نفر را سرویس میدهد ،هیچ

هزینهای برایمان ندارد ،نه برای ساخت آن هزینهای کردهایم و نه برای
نگهداریاش ،فقط باید هم مسووالن و هم مردم با مالحظه و احتیاط به
کوه نگاه کنیم .این ثروت عظیم خدادادی ملی ماست.
با ایجاد تجهیزات بیحسابوکتاب در کوهستان مخالفم .اگر در این
کوهستان تلهکابین و رستوران یا جاده ماشینرو بسازیم و در این محدوده
به موتورکراس و آفرود اجازه ورود بدهیم ،هم برای ایجاد امکانات اولیه
و هم نگهداری آنها باید هزینههای هنگفتی متقبل شویم و ضربه بزرگتر
اینکه مردم را از محیط طبیعی محروم کردهایم بنابراین برای سالمت
روانی و آرامشی که در پایان هفته نیاز ماست ،نباید به کوهستان دست
بزنیم .به طور خالصه ،دستکاری نکردن کوهستان اولین و سادهترین راه
جلوگیری از تخریب آن است .طبیعت مظلوم خودش بهترین خدمات
را به ما ارائه میکند.
همان طور که گفتم ،بسیاری از شهرهای بزرگ ایران در نزدیکی کوهها بنا
شدهاند .مسووالن شهری این شهرها توجه داشته باشند که نزدیکی این
شهرها به کوهستان فرصتی بزرگ است .خیلی از شهرهای بزرگ دنیا کنار

دریا یا رودخانه قرار دارند .در تهران و شهرهای دیگر کشور ما که کنار
کوهها بنا شدهاند ،کوه همان نقشی را دارد که دریا برای شهرهای کنار آب؛
یعنی کوه اول آب ما را تامین کرده که شرط اول تداوم حیات است و دوم
چشماندازی فراهم کرده که هر انسانی به آن نیاز دارد .همانطور که دیدن
دریا شوقانگیز است ،نیاز روانی ما کوهپایهنشینان هم با دیدن چشمانداز
کوه ارضا میشود و دیدن کوه خستگی را از تن هر انسانی در میکند .این
چشماندازها را باید قدر بدانیم و به کوههای نزدیک به شهرها بهعنوان
ذخیرهگاهطبیعیحیاتوحشوتنوعژنتیکیتوجهکنیم.موضوعیوجود
دارد به نام «ثروت ژنتیکی» ،همان تنوع گونهها و ژنها که درواقع از جمله
ثروتهایملیهرسرزمینیاستوامریمجازی یارمانتیکنیست،بلکه
واقعیتی فیزیکی و ملموس است که به سالمت انسانها کمک میکند.
بسیاری از داروها ازگیاهانگرفتهمیشودو درصد قابلتوجهی درگیاهان
شناسایی و بعدا سنتز شده ولی فرمول آن را طبیعت در اختیار ما گذاشته
است .هنوز انسان بسیاری از امکاناتی را که طبیعت در اختیارش گذاشته
نشناخته و دامنه این امکانات را نمیداند.
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خانمها  ،تغذیهتان
را دریابید!

منع نوجوانان از دنیای مجازی آنها را به استفاده بیشتر
از شبکههای اجتماعی ترغیب میکند

فضای مجازی کودکانتان را
چراغ خاموش نظارت کنید

شبکههای اجتماعی هر روز گستردهتر میشوند و همواره ما را با دنیای جدیدی آشنا میکنند که آنقدر
جذاب است که خیلی زود جایش را در زندگی روزمره ما باز میکند .این قضیه اجتنابناپذیر است و فضای
مجازی در تمام دنیا به شکل امر ضروری درآمده است .در مقابل ،همین ضرورت اجتنابناپذیر نیاز به سوادی
دارد که اگر آن را نداشته باشیم ،به جای سود بردن از فضای مجازی در منجالب آسیبهای اجتماعی گیر
خواهیم افتاد( ....صفحه )20-21
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بیماری خاموش،
استخوان را پوک
میکند()23
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درمان بیماری
قلبی()22
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نقشهای چندگانه زنان
زن بهمثابه چند نقش تعریف میشود.
نقشهایی که هر کدام تعاریف و کارکردهای
متفاوتی دارند .اول از همه به معنای یک
جنس با تمام ویژگیهای شخصیتی
منحصربهخودش ،تواناییها و استعدادها
و ظرفیتهای درونی و اجتماعی است و
این جنس میتواند نقشهای مختلفی داشته
باشد؛ خواهر باشد ،دختر ،یک فرد موفق
در حیطه شغلی و تحصیلی و یک مادر.
مادر بودن یک حس قوی و مسوولیت مهم
و اساسی برای زنان تعریف شده که از
یک ویژگی مهم شخصیتی به نام «مراقبت»
نشأت میگیرد .یک زن و مادر توأمان یک
مراقب است .زمانی که مادر میشود احساس
درونی مراقبت از جنس حسها و عواطف
درونی شکلی دیگر به خود میگیرد ،مراقبتی
که پرورشدهنده و شکلدهنده است .زن
میتواند بارور شود چون در اصل توانایی
شکل دادن و پرورش دادن را دارد و همین
ویژگی است که روح زنانه را برای تفاوت
رشد بشر الزم و متفاوت میکند و چه
حسی برای انسان الزمتر و ضروریتر از
توجه .مراقب است که میتواند توجه داشته
باشد و ضروریات و نیازها را بشناسد تا
بتواند مراقبت کند و این مراقبت شدن اتفاق
بیفتد .مادر بودن جدا از حس عمیق غریزی
یک مهارت و یادگیری اساسی هم است.
مهارت مسوول بودن ،بیتفاوت نبودن،
توانایی تبدیل یک موجود ضعیف به یک
انسان کارآمد و سالم .دوست داشتن عمیق و
قوی جزو روح زنانه یک زن است ولی مادر
بودن بیشتر از غریزه یک مهارت و نقش مهم
است؛ مهارتی که باید آموخته شود و به آن
بیتوجهی نشود و صرفا محدود به کلماتی
احساسی و هیجانی نباشد .نقشی مهم که
انسانساز است و میتواند معیار سنجش
سالم بودن یک اجتماع باشد.
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درمانگاه عفونی

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

سازمان بهداشت جهانی :مخالفت با واکسیناسیون یکی از  10عامل تهدیدکننده سالمت در سال  2019میالدی است

شیوع دوباره سرخک در کشورهای پیشرفته
سرخکیکبیماریویروسی
و به شدت مسری است .تا
ترجمه:
سیما اخالقی پیش از سال  1963میالدی که
واکسناینبیماریتولیدنشده
بود ،جهان هر  2-3سال شاهد همهگیری بزرگ
این بیماری و مرگ سالیانه  2/6میلیون انسان بود.
عامل بیماری سرخک ،ویروسی از خانواده
«پارامیکسو ویروسها» است و طبیعتا از طریق
تماس مستقیم و هوا منتقل میشود .ویروس ابتدا
مجاری تنفسی را درگیر میکند سپس در تمامی
بدن منتشر میشود .بیماری سرخک خاص انسان
است و در حیوانات دیده نشده است.
تب باال که  10تا  12روز پس از آلوده شدن به
ویروس فرد را دچار میکند و به مدت  4تا  7روز
طول میکشد ،عالمت اولیه بیماری است .آبریزش
ی ریز
بینی ،سرفه ،قرمزی چشمها و ایجاد لکها 
سفیدرنگ در ناحیه گونهها از دیگر عالئمی است
که در مرحله اولیه بیماری ظاهر میشوند .پس از
چند روز جوشهایی در ناحیه صورت و گردن
نمایان میشود که با گذشت  3روز به تدریج به
ناحیه دستها و پاها هم گسترش پیدا میکند.
جوشها  5-6روز باقی میمانند و پس از آن
محو میشوند .اغلب مرگهای در اثر سرخک
ناشی از عوارض جانبی بیماری است و نه خود
بیماری .از عوارض مهم این بیماری میتوان از
نابینایی ،انسفالیت ،اسهال شدید و به دنبال آن
کمآب شدن شدید بدن ،عفونت گوش و دستگاه
تنفسیمانندذاتالریهنامبرد.حاالتشدیدبیماری
بیشترگریبانکودکانیرامیگیردکهدچارسوءتغذیه
هستند ،بهخصوص گروهی از کودکان که ویتامین
 Aکافی دریافت نمیکنند یا افراد بزرگسالی که
دچار یکی از بیماریهای تضعیفکننده سیستم
ایمنی مانند ایدز هستند.

«نه» به واکسیناسیون

این بیماری هنوز در کشورهای در حال توسعه،
بهخصوصدربخشهاییازآفریقاوآسیاشیوعدارد.
95درصدمرگهایناشیازسرخکدرکشورهایی
که درآمد سرانه پایین دارند اتفاق میافتد .همچنین
در کشورهایی که بر اثر رخداد یک بالی طبیعی
سیستمبهداشتیآنهادچارنابسامانیشدهودرنتیجه
برنامهواکسیناسیونبهصورتمنظمانجامنمیشود
بیماری به شدت شیوع پیدا میکند.
در حالی که بر اساس گزارش سازمان بهداشت

بر اساس گزارش
سازمان بهداشت جهانی،
در سال  2018میالدی
اروپا به دلیل عدم تمایل
والدین به واکسیناسیون
کودکان رکورددار موارد
ابتال به سرخک بوده
است .در حالی که در
بیشتر کشورها میزان
ایمنی نسبت به این
بیماری تا حدود 95درصد
بوده 7 ،کشور از بین 10
کشور اروپایی کمترین
میزان واکسیناسیون را
داشتهاند

جهانیاینبیماریدرحالحاضریکیازبیماریهای
شایع بین کشورهای فقیر است ،اخباری که این
روزها به گوش میرسد خبر از شیوع فزاینده این
بیماری در کشورهای توسعهیافته اروپایی و آمریکا
میدهد ،با این تفاوت که علت بروز این بیماری در
این کشورها کمبود امکانات بهداشتی و دسترسی
نداشتن به واکسیناسیون نیست .علت این رویداد
واکسیناسیون نشدن کودکان به درخواست و میل
والدینشان است .این گرایش طی چند سال اخیر
تحت پوشش جنبش «نه به واکسیناسیون» جان
تازهای گرفته است .جنبش «نه به واکسیناسیون»
بهرغم وجود شواهد معتبر دال بر ایمن و موثر
بودن واکسیناسیون تالش دارد والدین را متقاعد
کند کودکانشان را واکسینه نکنند.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،در سال
 2018میالدی اروپا به دلیل عدم تمایل والدین
به واکسیناسیون کودکان رکورددار موارد ابتال به
سرخک بوده است .در حالی که در بیشتر کشورها
میزان ایمنی نسبت به این بیماری تا حدود95درصد
بوده 7 ،کشور از بین  10کشور اروپایی کمترین
میزان واکسیناسیون را داشتهاند.
درصورتیکهواکسیناسیوندریککشور95درصد
جامعه را پوشش بدهد ،میتوان گفت در آن جامعه
نسبت به آن بیماری ایمنی ایجاد شده و در آنجا
شیوع پیدا نمیکند .کشورهای اروپایی جمعیتی

بالغ بر  900میلیون نفر دارند که در سال گذشته
میالدی  82هزار و  600مورد ابتال به این بیماری
بین این کشورها گزارش شده است .این رقم طی
یک دهه گذشته بیسابقه بوده است 70 .نفر از این
بیماران جان خود را از دست دادند.

بریتانیا

مدیرانجمنایمونولوژیبریتانیامیگوید«:اینرقم
بسیار نگرانکننده است و زنگهای خطر را به
صدا درمیآورد که باید اعتماد عمومی را نسبت
به واکسیناسیون ارتقا بدهیم».

ایتالیا

در کشور ایتالیا این جنبش با زیر سوال بردن ایمنی
واکسنها خواستار غیراجباری شدن واکسیناسیون
کودکان شده است.

آمریکا

درکشورآمریکاهمشدیدترینهمهگیریسرخک
طی دهه گذشته با  200مورد ابتال به بیماری طی
 5ماه روی داده است.
از پاییز  2018میالدی در شهر نیویورک  204نفر به
اینبیماریمبتالشدهاند،درحالیکهباواکسیناسیون
به موقع میشد از بروز آن جلوگیری کرد .بسیاری
از موارد ابتال بین جمعیت یهودیان نیویورک اتفاق

جنبش «نه به واکسیناسیون» از کجا آغاز شد؟

شاید برای بسیاری تعجبآور باشد که بدانند هنوز جنبش ضدواکسیناسیون وجود دارد .تشکیل این جنبش موضوعی نیست که در قرن اخیر
اتفاق افتاده باشد و در واقع تاریخ آغاز این جنبش به همان زمان تولید اولین واکسن توسط «ادوارد جنر» برمیگردد .واکسن آبله اولین واکسنی
بود که در سال  1796میالدی توسط «ادوارد جنر» ساخته شد .درحقیقت مایهکوبی یا به عبارت دیگر ،تلقیح پوسته و تاولهای خشک آبله به
فرد سالم برای باال بردن ایمنی بدن او ،روشی بود که قرنها پیش از ساخت واکسن «ادوارد جنر» برای پیشگیری از ابتال به آبله در آفریقا ،چین
و هند به کار گرفته میشد .واکسنی که «ادوارد جنر» ساخت ،ایمنتر از روشهای قبلی بود ولی هنوز آبله در آن زمان جان انسانهای زیادی را
میگرفت و مخالفت با واکسیناسیون از همان زمان آغاز شد .قوت گرفتن مخالفت با واکسن شاید به قرن نوزدهم و اجباری شدن تزریق واکسن
آبله برگردد زیرا بر اساس قوانین آن زمان انگلستان ،والدین باید کودکان خود را واکسینه میکردند .در غیراین صورت متحمل مجازات میشدند.
اولین گروه مخالف با واکسیناسیون کمی بعد از تصویب معاهده سال  1853میالدی واکسیناسیون تشکیل شد .در آمریکا هم گروههای مخالف
با واکسیناسیون کمکم شکل گرفت اما تفاوت عمدهای بین این گروهها و جنبش مدرن «نه به واکسیناسیون» وجود دارد .در قرن نوزدهم این
گروهها ادعا میکردند واکسن افراد را بیمار میکند ،حاوی مواد سمی است و واکسن آبله موثر نیست .آنها در مقابل استفاده از داروهای گیاهی و
هومیوپاتی را به عنوان راهحل جایگزین پیشنهاد دادند و تالشکردند مردم را متقاعد کنند از واکسینه کردن کودکانشان خودداری کنند .آنها حتی
برخی از مشاهیر زمان خود از جمله نویسنده انگلیسی« ،جورج برنارد شاو» را با خود همداستان کرده بودند .او از طرفداران روش هومیوپاتی بود.

جنبش «نه به واکسیناسیون» در قرن بیستم

ن هاری توسط «لوئی پاستور» تغییری نکرد .در سال
فعالیت و ادعاهای این جنبش 100سال پس از آغاز به کار آن و حتی با تولید واکس 
 1973میالدی گروهی از پزشکان انگلیسی گزارشی از بیمارستان کودکان ارائه کردند که حکایت از این داشت که گروهی از کودکان
واکسینهشده دچار عوارض عصبی شده بودند .تبلیغاتی که درباره این خبر منتشر شد ترس مردم را نسبت به واکسیناسیون دوچندان کرد.
پزشکان بسیاری در برنامههای تلویزیونی شروع به تبلیغ علیه واکسیناسیون کردند .گروهی ادعا کردند تزریق واکسن هپاتیت موجب بروز
( SIDSمرگ ناگهانی کودکان کمتر از  1سال بدون هیچ علت مشخص) میشود .حتی در دهه  90مخالفان واکسیناسیون پا را فراتر
گذاشتند و مدعی شدند با تزریق واکسن میکروارگانیسمهایی وارد جریان خون کودک میشود که میتواند سالمت او را با بیماریهایی
مانند آسم ،اختالل خواب ،سرطان ،لوسمی ،مالتیپل اسکلروزیس و مرگ ناگهانی به خطر بیندازد .این جنبش در سال  1994میالدی
و انتخاب دختر ناشنوایی به عنوان ملکه زیبایی آن سال جان بیشتری گرفت زیرا مادر او اظهار ندامت کرد که علت ناشنوایی دخترش
تزریق واکسن سهگانه دیفتری،کزاز ،سیاهسرفه بوده است .متاسفانه وسایل ارتباط جمعی چشم خود را روی حقایقی که در رابطه با این
عوارض ارائه میشد ،بستند .شواهد بسیاری در آن زمان ارائه شد که نشان میداد علت هیچ یک از عوارض ادعاشده واکسن نبوده است.

جنبش «نه به واکسیناسیون» در قرن بیست و یکم

واقعیت این است که ادعاهای این جنبش تفاوت چندانی با ادعاهای قرون گذشته آن نکرده ،تنها تفاوتی که اکنون شاهد آن هستیم این
است که این جنبش اکنون عالوه بر رسانههای جمعی ،سایتهای اینترنتیو وبالگهایی را در اختیار دارد که میتواند عقاید خود را به افراد
زیادی بقبوالند .امروزه رفتهرفته تعداد والدینی که به این جنبش میپیوندند رو به افزایش است و همین گروه واکسینهنشده عامل شیوع مجدد
بسیاری از بیماریهایی هستند که روزی ریشهکن شده بودند .تبلیغات گستردهای که پیرامون داروهای گیاهی و امثال آن میشود و افراد را
از داروها و مواد شیمیایی میترساند ،آتش بیشتری به این خرمن میزند اما نباید فراموش کرد که هنوز این جنبش نقش عمدهای را در جهان
سالمت بازی نمیکند و تنها به یک تجارت سودآور تبدیل شده است .از فروش انواع ویتامینها و مکملها و فروش کتابهای الکترونیک
و روشهای درمانی گرفته تا پافشاری برای تصویب قوانینی که واکسیناسیون را از حالت اجباری به فرم داوطلبانه دربیاورند اما خوشبختانه
آنها هنوز صدایی هستند که شنونده چندانی ندارند .مطالعه کنید ،واکسینه بشوید ،جلوی شیوع بیماری را بگیرید.

افتاده که حامی جنبش «نه به واکسیناسیون» هستند.
ورود مسافران از کشورهای آلوده به این منطقه هم
دلیل دیگر افزایش موارد ابتال بوده است.
در نیویورک هزاران کودک را از  29مدرسه و
مهدهای کودک که واکسینه نشده بودند از دیگر
کودکان جدا کردهاند و این روند تا زمان حصول
اطمینان از عدم شیوع بیماری ادامه خواهد یافت.
در این شهر  130مورد ابتال بین سپتامبر  2018تا
فوریه  2019میالدی گزارش شده است82 .درصد
این افراد واکسینه نشده و 3درصد آنها فقط یک
دوز واکسن دریافت کرده بودند .برای اینکه میزان
ایمنی نسبت به بیماری به باالترین حد خود برسد
ضروری است که فرد دو دوز واکسن دریافت کند.
در بخش دیگری از این ایالت هم طی ماه گذشته
 7مورد ابتال به سرخک گزارش شده است .موارد
ابتال مربوط به کودکان واکسینهنشدهای بود که از
اوکراین وارد این کشور شده بودند .در کشور
اوکراین هم این بیماری ریشهکن نشده است .یکی
از مسووالن بهداشتی نیویورک میگوید« :میزان

شیوعبیماریبسیارنگرانکنندهاستوهمینمساله
نشاندهنده اهمیت واکسیناسیون است .اگر فردی
واکسینه میشود تنها به دلیل حفظ سالمت خود
او نیست ،بلکه واکسینه شدن یک فرد به معنای
از میان بردن بیماری و جلوگیری از آلوده و بیمار
شدن افراد دیگر جامعه است که از نظر پزشکی
شرایط دریافت واکسن را ندارند ،مانند کودکانی
که زیر وزن طبیعی هستند یا افرادی که دچار نقص
سیستم ایمنی شدهاند 3 ».روز پیش همسر یکی از
معاونانرئیسجمهورآمریکاجنگتبلیغاتیتوئیتری
علیه واکسیناسیون آغاز کرد که بحث و جدلهای
زیادی به دنبال داشت .او در پیامی توئیتری خودش
را برای واکسینه کردن کودکان خود با واکسن
 MMRسرزنش کرده بود .این واکسن فرد را در
برابر بیماریهای سرخک ،سرخجه و اوریون ایمن
میکند .عالوه بر این ،جنبش «نه به واکسیناسیون»
برای پیشبرد هدف خود توجیهات غیرمعتبری را
ارائهمیکند،مبنیبراینکهاینواکسنمیتواندعامل
بیماری اوتیسم باشد .او طی گزارشی که توسط
 CNNمنتشر شد مدعی شده بود گزارش شیوع
بیماری سرخک دروغ و توهم است.
به دنبال توئیت این خانم بالفاصله نظرات موافق
و مخالف بسیاری منتشر شد و بعضی موافقان این
جنبشازاوخواستهبودندبهتالشخودادامهدهدتا
جانحداقلگروهیازافرادرانجاتدهد.طرفداران
این جنبش همچنین ادعا میکنند سرخک موجب
حفظ سالمت فرد میشود و سلولهای سرطانی
را از بین میبرد .آنها برای اثبات ادعای خود به
نتایج تحقیقی که در سال  2014میالدی منتشر
شد ،استناد میکنند .در این مطالعه نشان داده شده
دانشمندان موفق شده بودند با دستکاری ژنتیکی
ویروس سرخک سلولهای سرطانی را نابود کنند،
در حالی که متخصصان میگویند نباید نتایج این
مطالعه را به کل جامعه تعمیم داد و این نتایج ثابت
نمیکند این روش برای درمان سرطان موثر باشد.
سازمان بهداشت جهانی تردید نسبت به
واکسیناسیون ( )vaccine hesitancyرا یکی از
 10عاملتهدیدکنندهسالمتدرسال 2019میالدی
دانستهاست.کارشناسانادعامیکنندشیوعبیماری

سرخکدرآمریکاگروهیراهدفمیگیردکهعلیه
این بیماری واکسینه نشدهاند .شیوع غیرقابلانتظار
این بیماری در آمریکا مسووالن قانونگذاری را بر آن
داشته تا قوانینی را مورد بازبینی مجدد قرار دهند که
بهدالیلمذهبی،پزشکی،فلسفیوشخصیگروهی
از کودکان را از انجام واکسیناسیون معاف میکنند.
برخیگزارشهاحکایتگرایننکتهاستکهبسیاری
از طرفداران این جنبش با مصرف ویتامین  Aسعی
میکنند بیماری را درمان کنند.

ویتامین  Aبه جای واکسن!

یکیازمسووالنبهداشتیواشنگتندرتوئیتیاعالم
کرد« :این ویتامین هیچ تاثیری بر درمان سرخک
ندارد و تنها راه جلوگیری از ابتال به این بیماری
واکسیناسیون است ».ویتامین  Aنمیتواند از بروز
بیماری جلوگیری و آن را درمان کند .کودکی که
در آمریکا متولد میشود و تغذیه سالمی دارد ،این
ویتامین را به اندازه کافی از طریق مواد غذایی
خود دریافت میکند بنابراین مصرف بیشتر آن
هیچ تاثیری بر بهبود بیماری ندارد .کودکانی که
دچار سوءتغذیه هستند دچار کمبود ویتامین A
میشوند و در صورت ابتال به این بیماری ممکن
است در معرض خطر عوارض جانبی بیماری مانند
نابینایی یا حتی مرگ قرار بگیرند .میزان توصیهشده
مصرف ویتامین  900 Aمیکروگرم برای آقایان و
 700میکروگرم برای خانمهاست .مصرف بیشتر از
حدتعیینشدهمیتواندموجببروزعالئمیازقبیل
حالت تهوع ،استفراغ و تاری دید و در بلندمدت
نازک شدن استخوانها و آسیبهای کبدی شود.
واکسن سهگانه سرخک ،سرخجه و اوریون برای
دهههابخشیازبرنامهواکسیناسیونعمومیکودکان
در آمریکا بوده و در سال  2000میالدی اعالم
شد بیماری سرخک در این کشور ریشهکن شده
است .افرادی که واکسینه بشوند به ندرت ممکن
است به بیماری مبتال شوند ،حتی اگر در معرض
آن قرار بگیرند .معموال کودکان دوز اول واکسن
را بین  12تا  15ماهگی و دوز دوم را بین  4تا 6
سالگی دریافت میکنند.
منابعWHO, VOX, Newsweek :
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با روشهایی ساده و عملی میتوان روزی شادتر ساخت

قرصهای ضدافسردگی بر شما چه تاثیری دارند؟
افسردگی (اختالل افسردگی عمده) یک بیماری معمول و جدی
آیدین
پزشکی است که عالوه بر ایجاد احساسات منفی در شما ،بر
پورخامنه
نحوه فکر کردن و رفتار شما تاثیر میگذارد .خوشبختانه این
اختالل قابلدرمان است .افسردگی باعث میشود احساس غم
و اندوه داشته باشید و عالقه خود را به فعالیتهایی که از آن لذت میبردید از
دست بدهید .این اختالل میتواند منجر به مشکالت مختلفی از لحاظ احساسی
و جسمی شود و توانایی فرد را در کار و خانه کاهش دهد .همچنین شرایط
سالمت فرد ( مشکالت تیروئید ،تومور مغزی یا کمبود ویتامین) میتواند

عالئم افسردگی را افزایش دهد ،بنابراین مهم است که علل عمومی پزشکی
را کنار هم بگذاریم.
برآورد شده در افراد  15سال به باال میزان افسردگی  6/7درصد است و از
هر  6نفر ،یکی (16/6درصد) گاهی در زندگی خود دچار افسردگی میشود.
افسردگی میتواند در هر زمان برای فرد اتفاق بیفتد ،اما به طور متوسط ،ابتدای
نوجوانانی تا اواسط  20سالگی ظاهر میشود .زنان بیشتر از مردان به افسردگی
مبتال میشوند .نتایج برخی مطالعات نشان میدهد یکسوم زنان در طول زندگی
خود مدتی افسردگی عمده را تجربه خواهند کرد.

داروهایی با نام تجاری معروف (برند) مقابل
داروهای عادی

داروهای ضدافسردگی چگونه کار میکنند؟

انتظارات واقعی

آیا شما نیاز به تغییر دارید؟

بیشتر داروهای ضدافسردگی با تغییر تعادل شیمیایی مغز به
نام «نوروترانسمیتر» کار میکنند .در افراد مبتال به افسردگی،
سلولهای مغز به مقدار درست به این پیامهای شیمیایی
دسترسی ندارند .داروهای ضدافسردگی مواد شیمیایی
مورد نیاز را برای سلولهای مغز فراهم میکنند .این
داروها میتوانند توسط هر پزشکی تجویز شوند ،اما افرادی
که عالئم شدید افسردگی دارند اغلب به روانپزشک
مراجعه میکنند.

به طور کلی ،داروهای ضدافسردگی به خوبی کار میکنند،
بهخصوص هنگامی که همراه با رواندرمانی استفاده میشوند.
بیشتر افراد مبتال به داروهای ضدافسردگی عالئم بهبود در
حس غم ،کاهش میل به انجام کار و ناامیدی را گزارش
میکنند اما این داروها همیشه درست عمل نمیکنند .ممکن
است  1-3هفته زمان الزم باشد برای اینکه احساس بهتری
داشته باشید و حتی زمان بیشتری برای درمان کامل شما الزم
باشد .این موضوع شایع نیست ،اما برخی افراد با داروهای
ضدافسردگی بهبود نمییابند و باید با پزشک خود سعی در
درمان با روش دیگر داشته باشند.

اگر عالئم شما بعد از  4تا  6هفته بهبود نیافته باشد ،به
پزشک خود بگویید .ممکن است به یک دوز باالتر یا
داروی دیگری نیاز داشته باشید.
نخستین داروی تجویزشده برای افسردگی برخی افراد
مناسب نیست .بیشتر این افراد با یک داروی دیگر به نتیجه
مطلوب میرسند .به یاد داشته باشید ،رسیدن به فواید
کامل داروهای ضدافسردگی میتواند تا  3ماه طول بکشد.
همچنین داروهای ضدافسردگی ممکن است در تعداد
کمی از افرادی که به مدت طوالنی آنها را مصرف کردهاند،
تاثیر خود را متوقف کنند.

تاثیرگذاری داروهای ضدافسردگی

مقابله با عوارض جانبی

تداخلهای دارویی

درمانتان را پیگیری کنید

دوره درمان موفق معموال چند ماه تا یک سال طول
میکشد .حتی اگر احساس خوبی دارید مصرف داروی
خود را ترک نکنید .اگر مصرف داروهای خود را قطع
کنید ،ممکن است افسردگی شما دوباره بازگردد.
پزشکتان میتواند به شما در ایجاد روال مناسب برای
استفاده منظم از داروهایتان کمک کند ،برای مثال ،قرصهای
خود را هر روز با صبحانه مصرف کنید.

ازصحبتباپزشکتاندربارهعوارضجانبیداروخجالتنکشید.
اغلب راههایی برای مدیریت آنها وجود دارد .در ادامه چند نمونه
بیان میشود ،اما ابتدا با پزشک خود بررسی کنید که آیا این دارو
برای شما مناسب است یا نه؟ مصرف داروهای ضدافسردگی
با غذا میتواند به رفع حالت تهوع شما کمک کند .اگر دچار
مشکالتجنسیهستید،تغییردارویضدافسردگیممکناستبه
شما کمک کند .اگر احساس خستگی میکنید ،سعی کنید داروی
خود را  1-2ساعت قبل از خواب مصرف کنید .اگر داروهای
ضدافسردگی باعث بیخوابی شود ،صبح آن را مصرف کنید.
بسیاری از عوارض جانبی پس از چند هفته کاهش مییابد.

امروزه داروهای ضدافسردگی اغلب عوارض جانبی کمتری
نسبت به داروهای ضدافسردگی قدیمیتر دارند و با
متابولیسم بدن سازگارترند .با این حال ،هر نوع داروی
ضدافسردگی میتواند با سایر داروها و حتی مکملهای
گیاهی یا رژیم غذایی تداخل داشته باشد .تداخلهای
دارویی میتواند منجر به عوارض جانبی شدیدتری شود
بنابراین بر تاثیر داروی خود به خوبی توجه کنید .اجازه
دهید پزشکتان در مورد هر داروی تجویزی جدید یا مکمل
غذاییای که قصد دارید مصرف کنید ،اطالع داشته باشد.

در صورت داشتن داروهای ضدافسردگی ،پیگیری طول
درمان ضروری است.
بازگشت بیماری رایج است .اگر عالئم افسردگی شما
بازگشت داشت ،ممکن است پزشکتان دوز دارو را تغییر
دهد یا سعی کنید از داروی جدیدی استفاده کنید.
اطمینان حاصل کنید که پزشکتان از تغییرات عمده زندگی
شما ،مانند از دست دادن شغل ،ایجاد یک روند پزشکی
دیگر یا باردار شدن شما آگاه است.

افسانههای داروهای ضدافسردگی

مزایای رواندرمانی

افسردگی وورزش

بعضی افراد نگران هستند که داروهای ضدافسردگی آنها را
وارد زندگی روباتیککند .واقعیت این است که داروهای
ضدافسردگی باعث کاهش احساس غم و اندوه میشود،
اما احساسات شما را از بین نمیبرد.
نگرانی دیگر این است که شما باید داروهای ضدافسردگی
را برای تمام سالهای زندگی خود مصرف کنید .یک دوره
معمول داروهای ضدافسردگی  6تا  12ماه طول میکشد.
داروهای ضدافسردگی از نظر جسمانی اعتیادآور نیستند،
اما نباید به طور ناگهانی متوقف شوند.

نتایج مطالعات نشان میدهد رواندرمانی در حالی که
داروهای ضدافسردگی را مصرف میکنید میتواند روش
موثری برای درمان افسردگی باشد.
انواع رواندرمانی شامل درمان رفتار شما میشود که بر
افکار و رفتار منفیتان تمرکز دارد و رواندرمانی فردی که
بر روابط اجتماعی شما با دیگران متمرکز است.

ورزش اندورفین را در بدن شما آزاد میکند .این ماده
شیمیایی مرتبط با بهبود خلقوخوی شماست و میزان
افسردگی را پایین میآورد.
نتایج مطالعات متعدد نشان میدهدورزش منظم بدون دارو،
درمان موثری برای افسردگی خفیف است .ورزش همچنین
میتواند به تاثیر بهتر دارو کمک کند،بهخصوص جلسات
گروهی یا تمرین با یک شریک ممکن است مفید باشد.

طبق نظر سازمان غذاوداروی آمریکا ،هیچگونه تفاوتی
در قدرت ،ایمنی و کیفیت داروهای عادی و داروهای
معروف افسردگی به جز نام تجاری آنها وجود ندارد اما
یک مطالعه نشان داد ممکن است تغییرات اندک در نحوه
جذب ماده دارویی توسط بدن وجود داشته باشد .اگر
داروهای خود را به انواع عادی آن تغییر دادید و تاثیری
مشاهده نکردید ،به پزشکتان بگویید.
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نگاه متخصص قلب و عروق

همه آنچه که باید درباره آنژیوگرافی و آنژیوپالستی بدانیم

روش غیرتهاجمی درمان بیماری قلبی
آنژیوگرافی و آنژیوپالستی از
زهرا سادات اقدامهای تشخیصی و درمانیای
صفوی سهی هستند که بیشتر ما دربارهشان
شنیدهایم چون این روزها عواملی
مثل سیگار کشیدن ،شیوع ابتال به چربی و فشار و
قندخون و ...باعث شده بیماریهای قلبی و تنگی
رگها و سکتههای قلبی ،پیر و جوان نشناسد و
جوانترها را هم گرفتار کند.
خیلی از کسانی که داوطلب انجام آنژیوگرافی و
آنژیوگرافی هستند ،سوالها و نگرانیهایی درباره
انجام این روشهای تهاجمی دارند که پاسخ به آنها
به رفع نگرانی و کنار گذاشتن تردیدها برای انجام
سریعتر و به موقع این اقدامها کمک میکند .برای
دانستن بیشتر در این باره ،با دکتر محمدرضا رجبی،
متخصصقلبوعروق،فلوشیپاقداماتمداخلهای
قلب و عروق بزرگساالن (اینترونشنال کاردیولوژی
 آنژیوگرافی و آنژیوپالستی) گفتوگو کردهایم. :آقای دکتر! آنژیوگرافی چیست و برای
چه کسانی انجام میشود؟
آنژیوگرافیاستانداردطالییتشخیصیدرگیریعروق
کرونری است .روشهای تشخیصی مختلف دیگری
هم برای بررسی وضعیت عملکرد عروق کرونر و میزان
خونرسانی داریم اما آنژیوگرافی یکی از روشهای
بررسی خیلی خوب و دقیق است .به دلیل اینکه
آنژیوگرافی یک روش تهاجمی است و شرایط خاص آنژیوگرافی استاندارد طالیی تشخیصی
خودش را دارد ،قاعدتا افراد خاصی داوطلب انجام درگیری عروق کرونری است .روشهای
این کار هستند .تصمیمگیری راجع به اینکه برای چه تشخیصی مختلف دیگری هم برای بررسی
بیمارانی آنژیوگرافی شود ،براساس دستورالعملهای وضعیت عملکرد عروق کرونر و میزان
جهانی انجام میشود .با توجه به این دستورالعملها ،خونرسانی داریم اما آنژیوگرافی یکی از
به این نتیجه میرسیم که در مورد این فرد خاص ،روشهای بررسی خیلی خوب و دقیق است
احتمال وجود درگیری عروق کرونر چقدر است و
آنژیوگرافیچقدرضرورتدارد.تصمیمگیریبراساس
چند محور انجام میگیرد؛ یک نکته بسیار مهم ،احتمال
:آقایدکتر!بهتازگیدربرخیبیمارستانها
وجود گرفتگی عروق کرونر است؛ یعنی باید در نظر
بگیریم احتمال درگیری عروق کرونر چقدر است ،مثال تبلیغ میشود آنژیوگرافی را از راه دست انجام
در یک آقای  65ساله دیابتی و سیگاری احتمال تنگی میدهند .تفاوت این روش با روشی که در آن از
عروق خیلی بیشتر از یک خانم جوان  40ساله با درد کشاله ران رگ میگیرند ،چیست و آیا مزیتی نسبت
قلبی است .نکته بعدی که در تصمیمگیری به آن توجه به این روش دارد؟
میشود ،عالئم کلینیکی بیمار است .عالئم مهمی که روش تشخیصی آنژیوگرافی هم میتواند از طریق
باید در نظر گرفته شود ،درد فشارنده قفسهسینه ،درد دست انجام شود و هم پا.
پشت جناغ سینه که با راه رفتن تشدید و با استراحت برای آنژیوگرافی از طریق یکی از شریانهای بدن،
و مصرف ترکیبات نیتروگلیسیرین بهتر میشود ،دردی شریان کشاله ران که یکی از بهترین شریانهاست یا
که به دست چپ یا فک انتشار مییابد و همراه با شریان مچ دست ،به عروق شریانی دسترسی پیدا
میکنیم و با ابزارهایی که برای این کار طراحی شده
حمالت تنگی نفس است.
نکته سوم ،توجه به عالئم پاراکلینیکی مثل نوار قلب و نازک هستند و احتمال عوارض آنها کم است ،به
است ،مثال برای بیماری که تغییرات وسیع نوار قلبی عروق کرونر قلب میرسیم .وقتی به عروق کرونر
دارد و شواهد نوار قلب به نفع سکته قلبی ،حمله رسیدیم ،برحسب محل و شرایط ،تزریق مواد حاجب
قلبی و گرفتگی عروق کرونر است ،حتما آنژیوگرافی داخل عروق کرونر انجام میگیرد و در همان زمان
توصیه میشود .روشهای دیگری مثل تست ورزش ،عکسبرداری انجام میشود تا جریان خون کرونر،
ی رگ و نحوه خونرسانی به قلب مشخص
اسکن قلب و استرس اکو هم اطالعات خوبی به آناتوم 
شود .فرق چندانی ندارد که این کار از کشاله ران
پزشک میدهد.
انجام بگیرد یا دست .برای افرادی که عروق دستشان
 :چه نوع اطالعاتی؟
وقتی احتمال وجود درگیری عروق کرونر در فردی مناسب است و شرایط الزم را دارند ،امکان آنژیوگرافی
مطرح است ،برای اینکه بتوانیم احتمال را مشخصتر از طریق دست وجود دارد و برای آنهایی که مناسب
کنیم ،از روش تست ورزش ،اسکن قلب و استرس این کار نیستند ،معموال آنژیوگرافی را از طریق پا
اکو استفاده میکنیم .با انجام این اقدامهای پاراکلینیکی انجام میدهیم .در کل ،برحسب شرایط کلی بیمار
میتوان مشخص کرد فرد در گروه کمخطر یا طبیعی در اینباره تصمیمگیری میشود.
 :آنژیوپالستی چیست؟
قرار میگیرد یا در گروه خطر متوسط به باال .کسانی
که در گروه دارای خطر متوسط به باال قرار میگیرند ،آنژیوگرافی فقط یک روش تشخیصی و آنژیوپالستی
یک روش درمانی است .اگر آنژیوگرافی مشخص کرد
داوطلب آنژیوگرافی میشوند.
:آنژیوگرافیباسیتیآنژیوچهتفاوتیدارد؟ رگ گرفتگی دارد و آنژیوپالستی الزم بود ،داروهایی به
سیتیآنژیو ،روش تشخیصیای که در سالهای اخیر بیمار داده میشود که شرایطش از نظر انعقادی مناسب
خوب جا افتاده ،نوعی سیتیاسکن است که دقت و باشد و بعد از آن آنژیوپالستی انجام میگیرد .برای این
درخشندگی باالیی دارد و برای بررسی عروق کرونر از کار ،در قسمتی که رگهای قلب تنگ شده ،با وسایل
یسیتیآنژیو بسیار نازک که برای همین کار تهیه شدهاند و بالنهای
آنهممیتواناستفادهکرد.دقتتشخیص 
نسبتبهآنژیوگرافیکانونشنال(آنژیوگرافیکهمعموال خاص و ظریف ،گرفتگی را بالن میزنند .بعد در همان
انجام میدهیم) ،کمتر است ولی اطالعات خیلی خوبی محل«استنت»کهشبکهبسیارظریفیازفلزهایمختلف
به پزشک میدهد و در بسیاری از موارد میتواند است و مناسب قرار گرفتن در عروق کرونر طراحی
شده ،تعبیه میکنند تا احتمال گرفتگی دوباره را کمکند.
جایگزین آنژیوگرافی هم باشد.

 :گاهی به بیمار میگویند برای او از استنت
دارویی استفاده شده است .این استنتها چه تفاوتی
با انواع غیردارویی دارند؟
بر اساس تقسیمبندی کلی ،دو نوع استنت داریم؛
«استنتهای غیردارویی» فقط یک شبکه فلزی از
جنس فلزهای مختلف هستند که در محل مناسب
میگذارند تا احتمال گرفتگی دوباره عروق کمتر
شود .برای اینکه احتمال گرفتگی در رگ کم شود،
استنتهای نوع دوم ،یعنی «استنتهای دارویی» با
تکنولوژی خاصی تولید شده که روی آنها داروهایی
را اضافه کردهاند .این داروها جلوی تشکیل دوباره
پالک را میگیرند.
 :یعنی استنتهای دارویی به مرور زمان
از بین میروند؟
نه ،دارویی که در شبکه استنت است ،به مرور زمان
از بین میرود ولی خود آن شبکه فلزی که خیلی
ظریف است ،برای همیشه داخل رگ میماند .البته طی
سالهای اخیر ،استنتهای جدیدی را طراحی کردهاند
که اصطالحا به آنها «استنتهای جذبی» میگویند.
این استنتها مزایا و معایبی دارد؛ یکی از مهمترین
مزایایشان این است که داخل رگ تعبیه میشوند و
مثال طی بعد از  6ماه شروع به حل شدن میکنند و بعد
از یک دوره  6ماهه تا  1ساله ،اثری از آنها نمیماند.
 :آقای دکتر! احتمال گرفتگی دوباره رگی
که در آن استنت گذاشته میشود و نیاز دوباره
به انجام آنژیوگرافی و آنژیوپالستی چقدر است؟
نسلهای جدید استنتهای دارویی بسیار خوب و
مفید و با عوارض بسیار کم هستند و احتمال گرفتگی
دوباره در محلی که استنت دارویی گذاشته میشود،
کمتر از  7درصد است .اگر روش انتخابی فردی که این
کار برایش انجام میشود و تکنیک انجام آنژیوپالستی
مناسب باشد ،احتمال تنگی مجدد بسیار کم است و
نیاز به آنژیوگرافیهای دوباره در سالهای بعد نخواهد
بود .این موضوع به شرایط بیمار بستگی دارد .آنهایی
که تنگیهای بسیار وسیع دارند و گرفتگیهایشان از
شبکهها و تنههای اصلی شروع میشود و رگهای
متعدد قلبشان درگیر است ،از همان اول انتخاب مناسبی
ی قلب برای
برای استنتگذاری نیستند و شاید جراح 
آنها مناسب باشد.
 :بعد از اینکه برای بیماری آنژیوگرافی و
آنژیوپالستی انجام شد ،الزم است دارو هم مصرف
کند یا خطر کامال رفع شده و نیازی به مصرف
دارو نیست؟
برحسبشرایطبیماردراینبارهتصمیمگرفتهمیشود،
مثال شرایط بیماری که سکته قلبی کرده و برایش

آنژیوپالستی انجام دادهایم با یک بیمار خیلی ساده
با خطر کم ،تفاوت دارد .در دورهای که بیمار در
بیمارستان است ،باید مراقب محل انجام آنژیوگرافی
باشیم تا خونریزی اتفاق نیفتد.
اگر کار از طریق رگ دست انجام شده باشد ،باندی
که بادکنک کوچکی دارد ،در همان محل آنژیوگرافی
باد میشود .بعد از  3 -4ساعت آن را تخلیه میکنند
و انعقاد خون در همان محل انجام میشود و معموال
مشکلی پیش نمیآید.
اگر از طریق رگ پا باشد 4 ،ساعت بعد از آنژیوگرافی،
کاتتری که داخل شریان پا قرار داده شده ،خارج
میشود و بیمار بعد از  12 -24ساعت مرخص
میشود .تا  2روز بعد از آنژیوگرافی بهتر است
بیمار فعالیتهای خیلی سنگین نداشته باشد و حتما
داروهایی که پزشک تجویزمیکند در مدت تعیینشده
مصرف کند .البته شرایط کسانی که آنژیوگرافی
میشوند با کسانی که آنژیوپالستی شدهاند ،فرق
میکند؛ در کسانی که فقط آنژیوگرافی میشوند،
شاید نیاز به مصرف داروها بسیار کم باشد اما
کسانی که آنژیوپالستی برایشان انجام شده ،حتما
باید داروهایی مصرف کنند که نقش رقیقکننده خون
دارند و ضدپالکت هستند و احتمال لخته شدن خون
در استنت را میگیرند .مصرف داروهای رقیقکننده
حداقل  6ماه بعد از آنژیوپالستی باید ادامه پیدا
کند و در بیشتر موارد براساس شرایط ،الزم است
بیمار تا یک سال با نظارت پزشک ،داروهایی مثل
«پالویکس» استفاده کند.
 :پس با این حساب باید مدام تحت نظر
پزشک هم باشد.
برخی همکاران معتقدند بیمار باید یک هفته بعد
از آنژیوپالستی برای ویزیت مجدد مراجعه کند اما
دورههای بعدی ویزیت معموال طوالنیتر است،
مثال ممکن است چند ماه یکبار باشد.
 :آسپیرین هم که گویا برای این بیماران
حیاتی است.
بله ،حتما بیماران آنژیوگرافی یا آنژیوپالستی نباید
آسپیرین را قطع کنند.
 :توصیهای برای بهبود شرایط زندگی
این بیماران دارید؟
لزوما هر کسی که آنژیوگرافی میشود ،تنگی عروق
کرونر ندارد .خیلی از افراد ممکن است آنژیوگرافی
شوند و هیچ نکته مهمی نداشته باشند و سالم باشند
ولی برای کسانی که تنگی عروق کرونر دارند ،اصالح
شیوه زندگی ،رژیم غذایی سالم و مصرف داروها
بسیار ضروری است.

آگهی استخدام

دکتر منوچهر قارونی
فوقتخصص آنژیوگرافی ،استاد و رئیس بخش قلب و
عروق بیمارستان امیر اعلم

چهوقت آنژیوگرافی و آنژیوپالستی
انجام دهیم؟
معموال زمانی که رگها تنگ شوند و به تنگی بیش از 75
درصد برسند ،عالئم قلبی به صورت احساس فشار و سنگینی
به سینه هنگام فعالیت ،بهخصوص وقتی که بیمار از پله باال
میرود یا کار سنگین غیرمتعارف انجام میدهد ،مثال چرخ
ماشین را عوض یا برف پارو میکند ،ماشین هل میدهد یا
جسم سنگینی را از پلهها باال میبرد ،خود را نشان میدهد.
اگر نتیجه تست ورزش مثبت باشد ،بیمار داوطلب آنژیوگرافی
میشود .با انجام آنژیوگرافی مشخص میشود کدام قسمت از
رگها تنگ شده است .از رگهای اصلی قلب؛ کرونر راست
و کرونر چپ هستند که خود کرونر چپ به دو شاخه تقسیم
میشود و هر کدام از این  3کرونر ،انشعابات متعدد و زیادی
دارند که ممکن است همه یا درصدی از آنها تنگ شود.
در بعضی بیماران مبتال به بیماریهای قلبی مثل افراد دچار
دیابت ،رگ قلب مثل دانه تسبیح پشت سر هم تنگ میشود.
در این افراد تنها راه درمان ،عمل جراحی است که «عمل
کرونری بایپس» ( )CABGنام دارد ولی گاهی یک قسمت
از رگ تنگ است یا در افراد سیگاری ابتدای یک رگ تنگ
است یا ابتدای  2-3رگ فشارخونیها تنگ است.
آنژیوگرافی درمان نیست ،بلکه روشی تشخیصی است و
مشخص میکند کدام قسمت از رگهای قلب تنگی دارد .وقتی
آنژیوگرافی مشخص کرد کدام قسمت رگ تنگ است ،اصطالحا
 PCIمیکنیم؛ یعنی با بالن قسمت تنگ را بازمیکنیم و بعد
داخل آن یک فنر میگذاریم که اسم آن فنر «استنت» است.
استنت انواع مختلفی دارد و از همه مهمتر ،استنت دارویی
است که کارگذاری آن باعث میشود احتمال اینکه در این
فنر یا استنت لخته تشکیل شود ،بسیار کم باشد.
ازآنجا که به هر حال احتمال تشکیل لخته در استنت وجود
دارد ،قبل از اینکه آنژیوپالستی و استنتگذاری انجام شود،
 4-5قرص «پالویکس» به بیمار داده میشود که خون را رقیق
کند و نگذارد در فنر لخته ایجاد شود .معموال  6ماه تا  1سال
بعد از گذاشتن فنر یا استنت بیمار باید داروی ضدانعقاد مثل
پالویکس و ...مصرف کند.
استنت باعث میشود رگ تنگ باز شود و خون به قسمتهای
پایینتر قلب برسد ،درد قلبی از بین برود یا تخفیف پیدا کند
و بیمار بتواند فعالیتهای روزانهاش را از سر بگیرد و به
زندگیاش ادامه دهد.
عواملی مثل کشیدن سیگار ،کنترلنشدن قند خون ،باالبودن
ی خون و  ...که رگ را خراب میکند و ما اسمش را
چرب 
میگذاریم «عوامل خطر» ،باعث میشود استنت هم تنگی پیدا
کند و ناچار شویم در رگهای دیگر فنر بگذاریم.
آنژیوگرافی مشخص میکند بیمار داوطلب بایپس است یا
استنتگذاری .گاهی دیگر نمیشود استنت گذاشت و فقط
عمل جراحی برای بیمار کارگشاست .گاهی هم اوضاع رگ
آنقدر خراب است که هیچکدام از این کارها (جراحی و
استنتگذاری) را نمیتوانیم انجام دهیم ،مثال  10سانتیمتر
رگ مرتب تنگی دارد و تمام دیواره رگ تنگ است .در این
موارد ناچار به بیمار میگوییم فقط درمان طبی و نگهدارنده
برایش مناسب است چون کار دیگری نمیشود برایش انجام داد.
بیمار یک هفته تا  10روز بعد از آنژیوپالستی میتواند فعالیتهای
معمول خود را از سر بگیرد ولی نمیتواند ورزش سنگین
انجام دهد ،مثال سایر قسمتهای رگی که تنگ است هم
آزرده است بنابراین بیمار نمیتواند مثال فوتبال بازی کند
یا برای کوهنوردی به کوه مرتفع برود ولی کارهای معمولی
مثل شنا و تند راه رفتن را میتواند انجام دهد.
طبیعی است تا  6ماه اول صالح نیست برای بیمار حتی
جراحیهای دندانپزشکی انجام شود چون نباید به هیچ
وجه مصرف پالویکس را قطع کند .قطع مصرف پالویکس
مساوی است با ایجاد لخته داخل فنر و خطری بزرگ .بعد
از  6ماه ،بیمار میتواند  2 -3روز پالویکس را قطع کند،
جراحی دندانپزشکی انجام دهد و بعد دوباره مصرف این
دارو را شروع کند اما تاکید میکنم ماههای اول صالح است
که مصرف پالویکس به هیچ وجه قطع نشود.
بعد از استنتگذاری ،بیمار باید هر  3 -4ماه در میان به
متخصص قلبی که این کار را برایش انجام داده ،مراجعه کند
و نوار قلب بگیرد.
آنژیوگرافی و آنژیوپالستی مختص افراد مسن نیست و ممکن
است برای یک فرد  30ساله هم که رگهایش تنگی داشته
باشد ،ناچار باشیم این کار را انجام دهیم ،مخصوصا که سن
سکته قلبی پایین آمده است.

یک شرکت معتبر داروسازی جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود در تهران و
شهرستانها از فارغ التحصیالن دارای مدارک كارشناسي ارشد و کارشناسی رشتههای مرتبط
با علوم پزشکی ،پيراپزشكي و داروسازي دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان میتوانند رزومه کاری خود را حداکثر تا آخر اسفند ماه
به آدرس  medmarketing96@gmail.comارسال و یا
به شماره تلفن  021-88540595فاکس نمایند.

درمانگاه ارتوپدی

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

«پوکی استخوان» و هر آنچه باید بدانید!

بیماری خاموش ،استخوان را پوک میکند

«پوکی استخوان» یا «استئوپروز»
ترجمه:
سادات اختالل اسکلتی است که در
مریم
کاظمی
پی کاهش توده استخوانی بروز
پیدا میکند و فرد را در معرض
شکستگی قرار میدهد .پس از سن  65سالگی ،شیوع
ابتال به پوکی استخوان بیشتر میشود ،در حالی که
این بیماری ممکن است در سنین کمتر نیز بروز
کند .شمار خانمهای مبتال به پوکی استخوان پس
از این سن به 39درصد میرسد و در  80سالگی،
70درصد خانمها مبتال به این بیماری شدهاند که
60درصد آنها حداقل یک شکستگی استخوانی را
داشتهاند .برخالف باور عموم ،مردان از این بیماری
در امان نیستند و در واقع  13تا 15درصد آنها به
طور جدی از پوکی استخوان رنج میبرند.

نقش «تغذیه» در درمان پوکی استخوان

در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان ،تامین ذخایر
کلسیم و ویتامین  Dبدن و حتی افزایش آن اهمیت
بسیاری دارد .همچنین باید توجه کرد مصرف مواد
غذایی که تحلیل توده استخوانی را تسریع میکند،
به حداقل برسد.
براساس یک برنامه غذایی متعادل ،هر فرد در طول
روز باید بهاندازه کافی شیر و فراوردههای لبنی به
عنوان مهمترین منابع کلسیم مصرف کند .گوشت،
ماهی و تخممرغ نیز منابع پروتئین و آهن هستند و
کنار آنها  1/5تا  2لیتر آب نوشیده شود .گنجاندن
 5سهم میوه و سبزی ،غالت و چربیهای متنوع
نیز الزم خواهد بود.

کلسیم و ویتامین D؛ ضامن استحکام
استخوانها

برای جبران تحلیل توده استخوانی ناشی از کاهش
استروژن پس از یائسگی ،نیاز بدن به کلسیم بیشتر
میشود و از  900میلیگرم در روز برای هر فرد بالغ
به  1200میلیگرم میرسد .کلسیم صرفا از منابع غذایی
تامین میشود و در صورت دریافت ناکافی ،ذخایر
استخوانی بدن تامینکننده خواهد بود.
ویتامین Dنیزدرجذبکلسیموتثبیتآندراستخوانها
نقش دارد .گرچه این ویتامین در برخی منایع غذایی
مانند ماهیهای چرب ،غالت ،تخممرغ ،جگر و کره
وجود دارد ،سنتز آن از طریق پوست طی مواجهه با نور

آنچه نباید فراموش کرد...

کنار دریافت کافی کلسیم و ویتامین ،Dمصرف گوشت
و ماهی به عنوان پروتئینهای حیوانی باکیفیت نقش
اساسی در ساختار استخوانها دارند که کلسیم را در
خود حفظ میکند 120 .تا 150گرم در وعده ناهار و

تحلیل توده استخوانی و تاثیر آن بر دندانها
عالوه بر تاثیری که پوکی استخوان بر اسکلتهای بدن دارد ،این بیماری
پیامدهای انکارناپذیری بر سالمت دهان و دندان دارد که مهمترین
تاثیر ،تضعیف تدریجی دندانها و ایجاد فضای بین دندانهاست.
به عالوه تحلیل استخوان فک جاگیری پروتزهای دندانی را مشکل
میکند .همچنین بیماریهای مرتبط با بافتهای نگهدارنده دندانها
از جمله لثه ،الیاف اتصالدهنده دندان به استخوان و بافت استخوانی
اطراف دندان در مبتالیان به پوکی استخوان به دلیل ضعف تراکم مواد
معدنی استخوانها سریعتر پیشرفت میکند .باید اشاره کرد برخی
درمانهای پوکی استخوان از جمله بیسفوسفوناتها با بروز استئونکروز
استخوان فک (قطع جریان خون به بافت زنده استخوان و از بین رفتن
سلولهای استخوانی) همراه است و اغلب میتواند سبب شکستگیهای

کلسیم چیست؟
بيشتر كلسيم بدن در استخوانها قرار دارد .مقدار
عمده كلسيم بخشي از ساختمان محكم دندانها و
سیمین
احمدیانراد استخوانها را تشكيل و يك درصد آن اعمال حياتي
مهميبرايبدن انجامميدهد ،چنانکهوجودکلسیم
براي فعاليتهای طبيعي عضله و اعصاب مثل انقباض قلب ضروري
است .همچنين وجود کلسیم در انعقاد خون و حركت كروموزومها
قبل از تقسيم سلوليموثر است.

چگونگی جذب و دفع کلسیم

خورشید مهمترین عامل تامینکننده ویتامین  Dاست.
لبنیات بهترین منابع کلسیم هستند که مصرف  4سهم
در روز میتواند این نیازها را تامین کند .البته کلسیم در
خوراکیهای دیگری مانند آب معدنی طبیعی ،شیرهای
گیاهیمانندشیرسویا،شیربادام،خشکباروماهیساردین
نیز وجود دارد که کمتر شناخته شدهاند.

جذب :مقداري از کلسیم در معده جذب ميشود اما بيشتر آن از
روده كوچك جذب خواهدشد .عوامل افزايشدهنده جذب کلسیم
عبارتند از pH:اسيدي ،ويتامينهاي  Cو ،Dبعضي از اسيدهاي آمينه،
الكتوز ،ميزان نياز بدن ،تحرك جسمي ،مقادير مناسب چربي و نسبت
مناسب كلسيم به فسفر.

یک سهم تکمیلی مانند یک عدد تخممرغ ،تکهای ماهی
و ...این نیاز را تامین میکند .همچنین باید اشاره کرد
قهوه ،دفع کلسیم از ادرار را تسریع میکند ،در حالی که
مصرف متعادل ( 2تا  3فنجان) چای به دلیل دارابودن
فیتواستروژنها برای استخوانها مفید است.
برخی تحقیقات نیز حاکی از آن است که نمک مانع
عملکرد ویتامین  Dو جذب کلسیم در بدن میشود .از
همین رو ،توصیه به مصرف کمتر این ماده خواهد بود.
منابع:

www.tout-sur-osteoporose.fr
www.dentaly.org
www.carenity.com

خودبهخودی بهخصوص اطراف ایمپلنتهای دندان شود.
این عارضه در صورت مصرف طوالنیمدت بیسفوسفوناتها ،تزریق
دارو ،ابتال به عفونت ،مصرف همزمان با داروهای کورتون یا داروهای
شیمیدرمانی ،کشیدن دندان با جراحت زیاد ،پروتزهای متحرک نامناسب،
ابتال به بیماریهای دهان و دندان ،مصرف الکل و دخانیات ،دیابت و
رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان تشدید میشود.
به هر حال در صورت ضرورت ادامه چنین درمانی الزم است با دندانپزشک
مشورت کنید و احتیاطهایی بهخصوص در مورد کشیدن دندان و توصیههای
مناسب برای بهبود وضعیت سالمت در نظر بگیرید.
همچنین توصیه میشود پیش از شروع مصرف داروها مراقبتها و درمانهای
دندانی انجام شود که تنها در صورت احتمال شکستگی و عوارض پوکی
استخوان نباید شروع درمان را به تعویق انداخت.

موانع جذب کلسیم به ترتيب اهميت عبارتند از :كمبود ويتامين،D
وجود اگزاالت (اسفناج ،ريواس ،چغندر) و اسيد مفيتيك موجود در
پوسته غالت .فيبر نيز در غذاهاي پرفيبر از جذب كلسيم جلوگيري
ميكند .تحرك زياد دستگاه گوارش موجب دفع كلسيم ميشود و
آشفتگيهاي رواني جذب کلسیم را كم ميكند .در سنين باال ،كارايي
جذب کلسیم كاهش مييابد و در محيطهاي قليايي نيز تركيب
غيرقابلجذب فسفات كلسيم تشكيل ميشود.
ي هستند .هر روز  250تا 1000
استخوانها بافتهاي بسيار فعال 
ميليگرم كلسيم به آنها وارد و از آنها خارج ميشود.
دفع :کلسیم بيشتر از راه ادرار دفع ميشود .مقداري نيز در مدفوع
وجود دارد که شامل كلسيم جذبنشده يا كلسيم موجود در مايعات
و سلولهاي گوارشي است.
مقدار مورد نياز برای بدن :ميزان توصيهشده کلسیم در حال حاضر
 800تا  1200ميليگرم است اما بعضي سازمانهاي تخصصي و دولتي
مقادير بيشتري از آن را توصيه ميكنند ،به طوری که  1500ميليگرم
براي نوجوانان ،خانمهای باردار و شيرده و افراد كهنسال باالي 65
سال و  1000ميليگرم نیز براي زنان در سنين باروري توصيه ميشود.

چند نكته

 .1معدني شدن كافي دندان و استخوان در دوران كودكي اهمیت
زیادی دارد .در سراسر دوران كودكي ،بلوغ و اوايل بزرگساليطول
و قطر استخوانها رشد میكند و پر ميشود تا به اوج توده استخواني
برسد .اگر رژيم غذايي حاوي مقدار كافي كلسيم و ساير مواد مغذي
باشد ،استخوانها تا حدود  30سالگي به معدني شدن ادامه ميدهند.
 .2افراد در تمام سنين به مصرف كلسيم نياز دارند.
 .3عوامل غيرغذايي مثل تاثيرات ژنتيكي ،هورمونها ،فعاليت بدني،
بيماريها و داروها ميتوانند معدني شدن استخوانها را افزايش يا
كاهش دهند.
منابع كلسيم :كلسيم در مواد غذايي زيادي وجود دارد .بدون شك شير
و لبنيات داراي بيشترين مقدار كلسيم هستند .آب سخت كه به غذاها
اضافه يا نوشيده ميشود نيز حاوي كلسيم است .شير ماده غذاييای
است كه باالترين دسترسي را میتوان از طریق آن به کلسیم پیدا کرد.
سبزيهاي برگدار سبز تيره مثل كلم و نیز شلغم منابع خوب كلسيم
هستند.سبزيهاييمثلاسفناج،كنگرفرنگي،چغندرونیزكاكائوداراي
اسيد اگزاليك هستند كه به كلسيم ميپيوندد و تركيب نامحلولی توليد

23

زندگی با پوکی استخوان
به زمین افتادن و شکستگی استخوانها مهمترین عارضه
پوکی استخوان است که میتواند فرد را به طور جدی از
زندگی روزمره بازدارد و او را کامال ناتوان کند اما پیشگیری
از این اتفاق تلخ با رعایت چند اقدام ساده و بهبود وضعیت
جسمانی امکانپذیر است:
 سیگار کشیدن را کنار بگذارید و نوشیدن مایعات حاوی
کافئین مانند قهوه و نوشابههای گازدار و انرژیزا را به
حداقل برسانید.
 به تغذیه و دریافت منابع کافی کلسیم توجه کنید.
 هر روز حدود 30دقیقه از منزل بیرون بروید تا در معرض
نور خورشید قرار بگیرید و ویتامین  Dکافی تامین شود.
 در صورت کمبود شدید کلسیم و ویتامین  Dتحت
نظر پزشک از مکملها استفاده کنید.
 به طور منظم ورزش کنید .پوکی استخوان مانعی برای
تحرک نیست؛ فقط باید احتیاطهای الزم را رعایت کرد.
پیادهروی یکی از بهترین تمرینات جسمی است که به حفظ
مقاومت استخوانها کمک میکند .تایچی نیز حفظ تعادل
بدن را بهبود میبخشد.
 هنگام خواب ،ابتدا لبه تخت بنشینید ،سپس به یک سمت
بدن دراز بکشید و به آرامی به پشت بچرخید .اگر به یک
سمتمیخوابید،بینزانوهاکوسنبگذاریدتااستخوانهای
ران و پایین پشت در وضعیت بهتری باشند .در زمان بلند
شدن از دستها کمک بگیرید و پس از نشستن روی لبه
تخت ،پاها را زمین بگذارید.
 لباسهای خیلی بلند و گشاد نپوشید تا احتمال زمین
خوردن کمتر شود.
 همه قسمتهای محل سکونت باید روشن باشدو امکان
روشن کردن چراغها وجود داشته باشد زیرا تاریکی یکی
از مهمترین عوامل زمینهساز افتادن است.
 از کفشهای کامال اندازه که پاها را به خوبی نگه میدارد،
استفاده شود.
 همه وسایل ضروری روزمره باید در دسترس باشد تا
نیازی به باالرفتن روی صندلی و ...نباشد.
 پادریها و فرشها حتما باید در جای خود ثابت
باشند زیرا معموال به راحتی روی سطح سرامیک و سنگی
حرکت میکنند.
ث گیر
 سیمهای برق را از سطح زمین جمع کنید تا باع 
کردن پاها نشود.
 درسرویسبهداشتیوحمامدستگیرههاییبرایحرکت
راحتتر تعبیه کنید.
 هنگام جابجایی وسایل ،به سمت جلو خم نشوید زیرا
خطر شکستگی ستون فقرات وجود دارد .در این حالت
پشت را صاف نگه دارید و زانوها را کمی خم کنید .البته
از برداشتن اجسام سنگین ،چرخش یکباره و شدید بدن،
ورزشهای فشارآورنده بر پشت و قرار گرفتن در حالت
عدم تعادل خودداری کنید.
 به طور دورهای و مرتب به پزشک مراجعه کنید تا
شکستگی ستون فقرات در مراحل اولیه تشخیص داده شود.
 صندلیهای راحتی برای کار و استراحت انتخاب کنید و
پشت صندلی اتومبیلتان کوسن بگذارید تا پشت در حالت
صاف قرار بگیرد.
 باال رفتن از پلهها نسبت به پایین آمدن فشار کمتری به
ستون فقرات و مفاصل پایین بدن وارد میکند.

ميكند كه جذب كلسيم را كاهش ميدهد .به همين ترتيب اسيدفيتيك
كه يك اسيد آليموجود در سبوس غالت است با كلسيم ،كمپلكس
تشكيل ميدهد .حبوبات نيز كلسيم دارند اما مقدار كلسيم جذبشده
از حبوبات به علت اسيدفيتيك و فيبر آنها كاهش مييابد .ماهیهاي
با استخوان كنسروشده مثل ساردين ،منابع خوب كلسيم هستند ،به
شرط اينكه استخوان آنها نيز مصرف شود.
كمبود کلسیم :كمبود كلسيم پس از سالها دريافت ناكافي خود را
نشان ميدهد .به افراد جوان كه استخوانهاي آنها در حال معدني شدن
است بايد توجه مخصوص شود .همچنين كساني كه حساسيت غذايي
يا كمبود الكتوز دارند نیز ممكن است در تمام عمر در معرض خطر
كمبود کلسیم قرار داشته باشند.
عوامل موثر بر كمبود كلسيم :مصرف الكل ،كاهش اسيد معده يا
روده كوچك ،برداشتن قسمتي از روده ،سوءجذب چربيها ،استفاده
از ملينها و فيبر زياد ،مصرف بعضي داروها ،بيتحركي و نبود فعاليت
بدني از مهمترین عوامل موثر بر کمبود کلسیم است.
عوارضكمبودكلسيم:ازعوارضکلسیممیتوانازتغييرشكلدندانها
و استخوانها ،پوسيدگي دندان و بيماري لثه و پوكي استخوان نام برد.
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ر
م زن اختصاص دا ود که در
داشت مقا
یش
عرفی م 
رامی
م
نگاهی به
دنیا روزی برای گ عنوان «روز مادر» شدیم تا
هانه بر آن
ه (س) به
هبودشان
شورهای
طم
نب
وب
هک
در هم ز تولد حضرت فا فند ماه است .به ای غذیه در پیشگیری ی در حفظ
و
ن و نقش ت
نیز سالر
س
لمالحظها
ف با  7ا
تاثیر قاب 
ا
ترجمه:
یها میان زن ی و جوانی
سال جاری مصاد و بیمار 
مسادات
مشکالت
ن نوجوان
مری
رین
سنی
کاظمی
شایعت طعا توجه به آنها از دامه دارد.
سالمندی ا
ق
ه باشیم .اصولی که داشت و تا
شت
ها خواهد
دا مت خان م
سال

 8عادت غلط که بهتر است کنار بگذارید

1

دوشهای واژینال

دوش واژینال ابزاری برای شستشوی واژن به کمک آب و مادهای تمیزکننده است .بسیاری از خانمها از این ابزار برای رفع بوی واژن
پس از چرخه عادتماهانه ،جلوگیری از انتقال بیماریهای جنسی و پیشگیری از بارداری ناخواسته استفاده میکنند اما متخصصان
معتقدند دوش واژن برای سالمت سیستم تناسلی خانمها مناسب نیست .در واقع مطالعات نشان میدهد این وسیله سطح  PHواژن را تغییر
میدهد و عامل ابتال به عفونتها میشود .همچنین با ابتال به بیماریهای التهابی مانند عفونت قارچی مهبل و واژینوز باکتریایی نیز همراه است.
واژن به طور طبیعی با باکتریها و میکروبها مقابله میکند و رعایت اصول بهداشت ضروری کافی خواهد بود.

وثر خواهد
م بیماری م
کنترل عالئ
التهاب و
زمین هساز
ژن در
ی
ها
یهای
ی
کاهش سطح استرو و خوراک 

ه
ما
و
ن
ز
ه
پیرسینگ واژن
ومتریوز
ه به هورمون است ک و گوشت قرمز ج گردو ،دان ههای کتا ز خواص
ا
م،
ل
د.
دا
ک
رن
با
پیرسینگ بینی از صدها سال پیش در برخی جوامع مرسوم بوده اما امروزه خانمها تمایل به پیرسینگ زبان ،لب ،ابرو و حتی اندام
آند ریوز بیماری وابست ع شیرین 
یها ،ال ل برسد اما مصرف تاثیر ضدالتهابی دا خود عامل
وا
آندومت
وتن ،ان
شها
یها
داق
تک 
ریزمغذ 
تناسلی پیدا کردهاند .پیرسینگ نواحی تناسلی صرفنظر از اینکه در چه قسمتی باشد ،با دردهای شدید و آسیبهای عصبی جدی
د زیرا آف 
د .منابع غذایی گل ت مصر 
فشان به ح ت زیرا این
ش
ل
ز نباید غاف
بو
که بهتر اس
مفید اس
همراه است .حتی ممکن است باعث پارگی مخاط شده و زمینهساز تحریک و عفونت شود .این اقدام همچنین فرد را با خطر باالتر ابتال به
ونی هستند
نهای  Bو امگا 3وص ارگانیک آنها نی ورت دارد.
رم
الالت هو

کزاز HIV ،و هپاتیت  Bو  Cمواجه میکند.
می
تا
ن آنها ضر
جات ب هخص
وی
اخت
فونی کرد
دلیل مقدار فراوان هها و سبزی
ع
د
چرب به
و
ض
سیدانی می
همین رو،
ی مدرن با
یاک
هستند .از
شیوه زندگ
لباسهای زیر نامناسب و تنگ
ضدالتهاب و آنت ی در بدن
تان است.
یدهد،
افزایش م 
ون
س
دلی هورم
پ
ن
طا
ر
ن خطر را
پوشیدن لباسهای زیر بسیار تنگ زمینهساز تحرکات پوست و واژن شده و به مرور زمینهساز ایجاد موهای زیرپوستی میشوند
عدم تعا
ر ،میوهها و
سرطا نها از جمله س تفودها ای
دا
س

س
ه
ف
و
ب
یشده و
که عالوه بر نازیبایی و مشکل در رفع آنها ،غالبا دردناک نیز هستند .عالوه بر این ،چنین لباسهایی احتمال عفونتهای قارچی
غالت سب
ال
ه
بت
ا
ان
ر
های پستان
زن

د
وثر
ور
طا  ی
سرشار از
روز تومور
ر
نها ب یکی از عوامل م شیرین ،غذاهای فرا دیترانهای
را تشدید میکنند زیرا محیطی گرم و مرطوب برای رشد و تکثیر باکتریها و قارچها به وجود میآید .در انتخاب لباس زیر ،الیاف پنبهای
رد .رژیم م
یدهند.
س ذیه نامناس
ی چرب و
کها میتواند از ب کاهش م 
آن نقش دا
غ
یها
روبیوتی 
ت

ک
و نخ طبیعی برتری دارند زیرا الیاف مصنوعی مانند پلیاستر و دانتل زمینهساز تحریک پوست نواحی تناسلی و رشد باکتریها و قارچها
را
آندومتر را
ف زیاد خو
ر کاهش
وجود پ
به سرطان
مصر رژیم مدیترانهای د ون است که به دلیل زمینه ابتال
میشود .در این زمینه باید اشاره کرد انتخاب سینهبند مناسب نیز تاثیر جدی بر سالمت خانمها دارد .متاسفانه بسیاری از خانمها بیش
ه
وفالو نها
روغن زیت
سوم به ایز
حال آنک و ،ماهی و
از هر موردی به زیبایی این لباس زیر توجه دارند ،درحالی که پوشیدن سینهبند خیلی تنگ به بافتهای پستان آسیب میرساند و
سگی این
د
و
ر
م
گ
ی
ت،
لیل ترکیبات
پس از یائ
سبزیجات ،حبوبا ت نیز به د
زمینهساز مشکالت جریان خون میشود که میتواند عامل ایجاد کیست شود .از طرفی ،سینهبند گشاد نیز خوب نیست زیرا باعث
ن استروژن
به تعویق
با
کند .حبو
و
ها و
ورم
پیشگیری
قرمزی پوست شده و حرکت دائ م بندها سبب آزار تاندونهای شانه میشود .در انتخاب سینهبند عالوه بر اندازه پستان باید به اندازه
سن است اما افت ه ر تحکیم استخوا ن نها و مواد
د
نتیاکسیدا
ه
ستخوان
دور کمر و بندها نیز توجه کرد .همچنین نباید طوری باشد که پستانها خیلی پایین یا خیلی باال باشند.
یند طبیعی وابسته ب ذیه از دوران جوانی ه همراه آ
کی ا
ی است ک
ه اصول تغ
خوانی فرا
ل برسند.
صیها
پو ل توده است
هب
م به حداق
تحلی
یکند .البته توج تامین  Dاولین تو و کافئین ه
شدید م 
وی
م (نمک)
شستشوی نابجای نواحی تناسلی
ضعیت را ت
دریافت کلسیم و شار از سدی
و
ت .افزایش
یهای سر
شستشو و بهداشت نواحی تناسلی یکی از مهمترین اصول سالمت خانمها محسوب میشود اما بعضی خانمها در
رین اصول
د خوراک 
ی موثر اس
ی و ...مهمت
ای
مار
ب
دارند .البته
این زمینه افراط به خرج میدهند و حتی استفاده از شویندههای قوی و آرایشی را یک راهکار همیشگی میدانند.
وعده غذا،
ق
افتادن بی ر نیز نقش
فتگی ،تغییرات خل جات در هر
گ
معدنی دی
مانند گرگر
درواقع ،این کار تعادل طبیعی باکتریهای خوب ناحیه واژن که وظیفه بهداشت خودکار و طبیعی را دارند ،به هم میزند.
هها و سبزی
) همچنین
ران
میو
جاری ادرار
ت
وتاه بودن م
همچنین مصرف زیاد خوراکیهای حاوی شکر و ادویههایی مانند کاری ،فلفل و سیر باعث بوی نامطبوع واژن میشود که به
الئم مرتبط با این دو ن ترتیب ،گنجاندن ب ،تخ ممرغ و حبوبا ان مها موثر
سگی
وره درمان،
رفتگی خ
ای
به دلیل ک
یائ ل وزن و کاهش ع ن یائسگی است .به ت ،گوشت کم چر ر رفع گرگ
مها
ید
جای شستشوی مداوم کافی است آنها را از برنامه غذایی کنار گذاشت .نکته مهم دیگر اینکه کنار شستشوی معقول با آب و
بدون پوس
ی طبیعی د
ل برسند.
نی
ای نیست ،در خان پیشگیرانه و حتی ط ابع غذایی
س
ر
کنتر ی خان مها د
د به حداق
ه
ن  Cو من
شویندههای مالیم ،خشک کردن این ناحیه بسیار اهمیت دارد زیرا رطوبت عامل رشد بسیاری از قارچهاست.
غذای
نها (ماهی ،مرغ وجود هورمو نها شکر نیز بای
عفونت ادراری ی» بیماری صرفا زنان ست .بهترین راهکار رف ویتامی
ی از زمینه

ئی
وت
نیز به دلیل
رژیم شباع و پر
وه ،چای و
چنین مص
ر شایعتر ا
ونت ادرار
ه جلوگیر
را
یا
رب های غی
ه
و
م
یا
ق
س
ه
س
ف
ب
ی گازدار،
گرچه «ع
یبیوتیک)
هی است.
ه م  د.
بارداری ب
امه غذایی
نتخاب چ
نت 
یها
یا
ی راوان توصی
یشو نوشیدن 
های در برن
اید توجه
گن الغری
ا
خصوص طی دوران و دمنو 
ک،
شهای گ ر از دوره مصرف آ فلور رود
مایعات ف
ب
د ندارد اما
ترانس ،نم
ی طبیعی
ب ه
رای تنظیم
فروت (غی
نوشیدن
و
ی
ج
ل
و
ر
ها
پوشیدن گن الغری یکی از انتخابهای ضروری بیشتر خانمها پیش از رفتن به مهمانی است .شاید به این
ها
هله اول کنت
کیستیک»
ی

ل و گریپ
وان ،آبمیوه
کها ب
رب
چ
روبیوتی 
ه
هد بود .البت
مدان پل 
پرتقا
دن آب فرا
هتر است پ
کیستیک
ی آن کمک کند .در و خان مها را
خوا
ش پیدا کند.
شانگان تخ
ترتیب اندام متناسبتر به نظر برسد اما از آسیبهای آن نباید غافل شد .الیاف کامال سفت گن به شکم فشار
نوشی
فرنگی ،لیموترش ،همچنین ب
یمدت
اقی در این
ی

«ن
وی هها کاه
ن
پل
ما
ن

ر
ه
د.
الن
دا
د
ج
کن
و
و
ن مانند گو
م
چ
ی
ط
کمک م 
ی
ل
حرک و اد
خ
ض
با
د
ر
عا
وارد میکند و باعث گرفتگی و درد عضالت شکم میشود .این مساله در مورد شلوارهای تنگ نیز صدق میکند.
ت
گی
ط
ن
ر
مت
ی برای پیش
ت مرتب
ری از عوا
نشانگا
در حد
آ
علل متعدد
یهای م
ثیر باکتر 
نترل بسیا
یها ف خوراک 
رشد و تک
دهاند .کنار
واند برخی اختالال هی غیراشباع البته دان و کتان
رژیم غذایی خاص یتواند به ک
ر
ص
ت
م
یا
یها نیز در
ر
ر
ی
و
گ
ک
گ
م
د
ی
اب
ه
م
ن
و
فت
را تجرب
عادل
س ،روغ ها
د وز
گنجانده ش
آ
راک 
یها و
پوشیدنکفشهایپاشنهبلند
ن ها مانند گردو ،بادام ،ر ،شیرین 
افراد
داشت تغذیه مت هش  5تا  10درص شباع و تران
یاری از خان مها آن کرد که برخی خو ی مرتبط با
های گازدا
ز
چنانکه کا
ا
غ
ی
م
ره
و
س
ها
ا
ه
شا
ت
ب
ی

ذی
ه
ه

وابی باید ا
با
رب
ک
ستا ،نوشاب
عوامل تغ
کفش پاشنهبلند یکی از انتخابهای همیشگی بیشتر
ست،
رن را پس
میگرن
یشود به جای چ ت سبو 
زاردهندهای است س و ک مخ
مهمترین
سدار ،حبو ن سفید ،پا
وزن بسیار مهم ا وصیه م 
گ
د.
می
آ
ده
کن
ال
ر
نا
ز
د
ست
غ
و
ش
ا
ر
دا
ز درجاتی
د
خانمهاست ،در حالی که باعث بههم خوردن تعادل وزن
ی

ا
ج
ت،
پی
ر
ه،
ر
س
د .پس ت
رن
ش
ان
و
جا
ب
ه
را
ن»
ف
ه
ما
زی
ف
«میگر
بیماری کا
ت
خه عاد 
ر
وش  ی
گلوتن) نی
بهبود ببخش همچنین میوهها ،سب خوبی هستند .مص وارض این
چر
گ
تها ساسیت به
روی پاها میشود .در واقع با پوشیدن این کفش ،نقطه ثقل بدن به
بهای
رسند تا ع
زین شود.
زمین هساز مانند ت ،پنیرهای کهنه و سلیاک (ح
انتخا 
ه حداقل ب
جایگ
روز پیش
ال
به بیماری
سمت پنجه خواهد بود ،در نتیجه تعادل عضالنی قوزک پا به هم
قدار فراوان فیبرها ت و باید ب
موال چند
رگذار هستند .شک ی مبتالیان
به دلیل م
ز چاقی اس
خان مها مع
روز آن تاثی
الوه ،برخ
ها
آن
ی
میخورد و درد در ناحیه ستون فقرات ،زانو و رانها را در پی دارد.
م
سا
ه
و جس
تک
د .به ع
ب
ت نیز زمین ه
گی شدید
گندم دارند.
ست
تنقال
واب و ...عالئمی اس ود وضعیت روانی بات ،منابع
این بیماری هستن های حاوی
تماهانه
البته کفشهای با کفی کامال صاف مانند صندلها و کفشهای

هب
گی شدید ،اندوه ،خ شود .کنار
خ
و
حب
ب
ت
ی

د
ر
د
ا
ک
و
ال
ع
را
ی
ال
ر
ز
و
دا
ان
خت
ا
خ
و
س

ی

صل
ش
را
ا
ف
م
ی
ی،
ف
و
و
ب
ر
ی
سب
ر
ها
ح
انگان پ
تندخوی
تغذیه تاثی
از مص
رد محسو
ی
ی
خوراک 
ی غالت
ورزشینیزبرایاستفادهمداوممناسبنیستندزیرابهعضالتپشت
کل کمک
ست دادن انگیزه ،ب  عترین موا
نش د ،دردهای شکمی ،تجربه م 
مش
یکنند و ماهانه ،مقدار بیشتر انده شود .همچنین ک ،شکر،
پا فشار وارد میکنند .همه این کفشها را فقط در موقعیتهای
افسردگی
سردر
ه
ان
ی آماده ،نم
یتان گنج
روا نشناختی با از د خان مها یکی از شای ب مغز به بهبود این ماده اصلی
ه
ت

ما
از عاد
ت
خه عاد 
امه غذای 
ی
ن(
کرد مطلو
رف غذاها
شروع چر
طی چند روز پیش زها در برن
خاص باید استفاده کرد و کفشی با پاشنه  1تا  2سانتیمتر بهترین انتخاب برای فعالیتهای روزمره است.
«افسردگی» اختالل ی پس از زایمان» در برای عمل
ص
سرشار از تریپتوفا رین اصول
م
از
ش
غ
هم  د
ستند .کاه
ری
ه «افسردگ
 ،Bتغذیه
شده مهمت
دارد .توصی
یشو منیزیم مانند انواع م دید عالی ه
ک
یهای ضرو های گروه
ی
و فراور 

ت
ذ
س
غ
ران
ا
ی
زم
خستگی ش
و...
و
مین ری
ن
می 
ی تصفیه
در این دو و خوراک 
یهای حا ی مقابله با
یها
خوابیدن ،بدون پاک کردن مواد آرایشی
تلف ،میتوان با تا مین نیاز بدن به ویتا ز خوراک 
د.
ر
گی
3
را
ر
گا
ب
توجه قرا
خ
و پرهیز ا
تا
یتحرکی
غذایی ام ویتامین  B6و  Eنیز باید مورد
رو 
شهای م ابع غذایی امگا ،3ون شادی)
حتما برای شما هم پیش آمده که پس از مهمانی به علت خستگی زیاد قادر به تمیز کردن
ب
ه
ک
ز
ان
ن،
نی
چن
من
ز
حاوی آه
وان هورم
وشت قرم
ی دارد،
د .مصرف
چند الغری
ه عن
اشباع و گ
ر
مواد آرایشی از روی صورت نباشید اما این کار نباید به یک عادت تبدیل شود .درواقع ماندن
ی بر قدرت بارور هاست .هر
یهای
ک سنتز سروتونین ب ی هستند.
چرب 
د
ت
م

ج
ان
جا
خ
ر
ی
با افسردگ
ی
هها و سبزی
ثی
طوالنیمدت این ترکیبات روی پوست باعث انسداد منافذ پوستی میشود که زمینهساز التهاب
برا رای مقابله
اما شیوه زندگی تا ورمونی و تخمدان صرف میو
ف
ب
ر
ه
ی
د
ه
م
ص
ت
ذی
س
ن،
نابارور
چنین م
نظر بر
تغ
ختالال
عالوه بر ای
خواهد بود .این مساله بهخصوص در مورد آرایش چشمها اهمیت بیشتری دارد زیرا سبب التهاب و
یکند.
ناباروری دارد .هم گا 3فرایند
اید کمی عجیب به ز چاقی و درنتیجه ا شکل م 
م
تحریک مخاط چشمها میشود.
رشار از ام
ز
و
ش
را
سا
ر
ب
ها
ه

ل
داتیو زمین
ن
بس
های آماده
کی از مهمترین عل نیز عملکرد تخمدا رس اکسی
یهای چر صرف غذا
رف ماه 
ی
ست
ه
ا
ان
ی سختگیر
بله با
یاالمکان م
است .مص
و رژی مها
تاثیر خوبی در مقا ل نیز موثر
کرد و حت
رابطه زناشویی در دوران عادتماهانه
حد
کسیدا نها
د فراموش
ل و زنجبی
بیش از منابع آنتیا
ف
را نیز نبای
مطالعات بسیاری تا به حال درباره تاثیر رابطه زناشویی بر سالمت زنوشوهر بهخصوص
دچوبه ،دارچین ،فل ویتامین E
به عنوان
زر
سلنیوم و
خانمها طی دوران عادتماهانه انجام گرفته است .باید توجه داشت در وهله اول وقوع
وی هها ب هخصوص منابع روی،
اد
عم 
بارداری در این دوران مانند زمانهای دیگر است و هرگز نباید نسبت به این شرایط اطمینان داشت.
یکند .اقل برسد.
لقاح را تسری اید به حد
ری شده ب
از طرفی ،انتقال بیماریهای جنسی در این دوران نیز بیشتر خواهد بود .برخی خانمها ممکن است
و فراو
با عوارضی مانند دردهای شکمی و خونریزیهای شدید نیز مواجه شوند.
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و
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سـفـره سـالـــم
دستـور آشپـزی
میـزگـرد تغـذیه

دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پــــو ســــت
میــزگردپوست
ز یـــبـــایــی
صفحــه آخـــر

 5راه چاره
برای لبهای
ترکخورده()31

سیگار
نتیجه کاشت مو را
تضعیف میکند ()30

بیماریهای
پوستی نادر()29

ساالد پاستای
مدیترانهای
()27

پایصحبتهایدکترمحمدرضاوفا
متخصصتغذیهدرباره 5غذایعجیبدرایران

حشرات منبع پروتئیناند اما...

چندیپیش،کلیپکوتاهی
ازفروشفلهایحشراتیمانند
جیرجیرک و ملخ در کشور پخش شد
کهنظراتمختلفیراازسویمخاطبان
در پی داشت .برخی افراد معتقد بودند
مصرفحشراتمیتواندشدیدابرایسالمت
افراد زیانآور باشد و برخی دیگر با اشاره به رواج
حشرهخواری در سطح جهان ،این کار را بدون
مشکلدانستند.گروهیازمخاطباناینفیلمهماظهار
میکردندکهباورشاننمیشوددرکشوریمانندایران،
بحثحشرهخواریمطرحباشد ...صفحه()26

مادران آهنین
یکی از حساسترین دورههای
زندگی خانمها ،بهدلیل شرایط خاص
فیزیولوژیکی ،حدود  14تا  49سالگی
است .در این بازه زمانی بیشتر خانمها
بهدلیل تجربه عادتماهانه ،بارداری و
زایمان ،در معرض کمخونی فقر آهن
قرار میگیرند که این نوع خاص از
کمخونی میتواند شدیدا اثری منفی بر
کیفیت زندگی و فعالیتهای روزانه آنها
داشته باشد .کمخونی فقر آهن در دختران
دانشآموز و دانشجو باعث کاهش تمرکز
و یادگیری آنها میشود و در مادران یا
همسران جوان و میانسال هم باعث
کمحوصلگی ،عصبانیت و خستگیهای
مداوم روزمره خواهد شد که تمام این
موارد میتواند زندگی زناشویی یک
خانم را در معرض تنش بسیار قرار بدهد.
از اینرو ،توصیه میشود حتما خانمها،
ساالنه یک مرتبه آزمایش خون بدهند تا
در صورت کمخونی فقر آهن در مراحل
اولیه متوجه آن بشوند و درمانهای الزم را
بهصورت مصرف مکملهای غذایی آغاز
کنند .از طرف دیگر ،به تمام خانمهای 14
تا  49ساله توصیه میشود حتما بهصورت
روزانه ،منابع دریافت آهن « ِهم» یا آهن با
منبع حیوانی را در رژیم غذایی خود داشته
باشند .آهن « ِهم» میتواند از طریق مصرف
انواع گوشت قرمز ،گوشت پرندگان،
تخممرغ و لبنیات وارد رژیم غذایی شود
ولیبهتراستبدانیدانواعگوشت،بهترین
منبع دریافت این آهن هستند.
خانمهای در معرض کمخونی فقر آهن،
بهتر است برای دریافت باالترین حد از
آهن « ِهم» در بدن حتما منابع گوشتی را
با کمی آبلیموی تازه ،گوجهفرنگی یا
آلو مصرف کنند تا ویتامین  Cموجود
در این خوراکیها به جذب بهتر آهن
در بدنشان کمک کند.
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شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

پای صحبتهای دکتر محمدرضا وفا ،متخصص تغذیه درباره  5غذای عجیب در ایران

حشراتمنبعپروتئینانداما...
هرچند حشرات
میتوانند حجمی از
پروتئین و کالری بدن
را تامین کنند ،نکته
مهمی که درباره مصرف
آنها وجود دارد ،این است که آیا
حشره مصرفی در اکوسیستم سالمی
زندگی کرده یا نه؟ به عبارت سادهتر،
در کشورهایی که حشرات بهصورت
رسمی مصرف میشوند ،بر سالمت
آنها نظارت وجود دارد اما از آنجایی
که خوردن حشرات در ایران رایج
نیست ،هیچ سازمانی بر سالمت آنها
نظارت ندارد و این حشرات بدون
ارزیابی میتوانند ناقل آلودگیهای
شیمیایی یا میکروبی باشند

چندی پیش ،کلیپ کوتاهی از فروش فلهای
حشراتی مانند جیرجیرک و ملخ در کشور پخش
ترجمه:
راضیه فیضی شد که نظرات مختلفی را از سوی مخاطبان در پی
داشت .برخی افراد معتقد بودند مصرف حشرات
میتواند شدیدا برای سالمت افراد زیانآور باشد و برخی دیگر
با اشاره به رواج حشرهخواری در سطح جهان ،این کار را بدون
مشکل دانستند .گروهی از مخاطبان این فیلم هم اظهار میکردند
که باورشان نمیشود در کشوری مانند ایران ،بحث حشرهخواری
مطرح باشد .این در حالی است که مصرف حشرات در برخی
شهرهای جنوبی و مرکزی ایران اصال موضوع جدیدی نیست و
قدمتی چند 10ساله دارد .به بهانه پخش این کلیپ ،تصمیم گرفتیم
در صفحه «سفره سالم» این شماره به معرفی عجیبترین غذاهای
مصرفی در شهرهای مختلف ایران بپردازیم و در گفتوگو با دکتر
محمدرضا وفا ،متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علومپزشکی
ایران ،خوب و بد مصرف این غذاها را بررسی کنیم.

سیرجان :تخممرغ با جیرجیرک

جیرجیرکها در برخی از استانهای مرکزی ایران مانند کرمان و خصوصا
بخش سیرجان ،اواخر فصل بهار اقدام به تولیدمثل میکنند و شمار آنها
در این مقطع زمانی از سال بسیار افزایش پیدا میکند .برخی از ساکنان
سیرجان و کرمان اعتقاد دارند گونههای خاصی از جیرجیرک دارای
طبیعت بسیار گرمی هستند و خوردن آنها برای کاهش نفخ و دردهای
استخوانییامفصلیبسیارمفیداست.ازاینرو،جیرجیرکرایابهصورت
جداگانه سرخ میکنند یا همراه با تخممرغ خام تفت میدهند و به مصرف
میرسانند .آنها معتقدند همراه کردن جیرجیرک با تخممرغ هم طعم آن را
بهتر میکند و هم تاثیر بیشتری در کاهش دردهای استخوانی یا مفصلی
آن بهدلیل داشتن مزاج گرم دارد.
نظر کارشناس
در مورد مصرف حشرات ،بهتر است بدانید این روزها حشرات از سوی
سازمانهایتامینغذادرسطحجهانبهعنوانمنابعتامینکالریوپروتئین
خصوصا در کشورهای فقیر مطرح هستند .صرفنظر از مسائل دینی و
شرعیکهدرادیانمختلفمطرحمیشود،حشراتمیتوانندمنبعباارزشی
برای تامین پروتئین و کالری موردنیاز روزانه باشند .در زمانهای قدیم
در مناطق محرومی از کشور ما هم مصرف برخی حشرات مانند ملخ و
جیرجیرک بهصورت کبابی رایج بوده است .این خوردن حشرات برای
مدتی در ایران منسوخ شد اما این روزها دوباره شاهد روآوردن دوباره
به استفاده از حشرات در برخی از مناطق محرومتر از نظر اقتصادی و
اجتماعی در ایران هستیم .هرچند حشرات میتوانند حجمی از پروتئین
و کالری بدن را تامین کنند ،نکته مهمی که درباره مصرف آنها وجود دارد،
این است که آیا حشره مصرفی در اکوسیستم سالمی زندگی کرده یا نه؟
به عبارت سادهتر ،در کشورهایی که حشرات بهصورت رسمی مصرف
میشوند ،بر سالمت آنها نظارت وجود دارد اما از آنجایی که خوردن
حشرات در ایران رایج نیست ،هیچ سازمانی بر سالمت آنها نظارت
ندارد و این حشرات بدون ارزیابی میتوانند ناقل آلودگیهای شیمیایی
یا میکروبی باشند ،درنتیجه مصرفشان سالمت افراد را به خطر میاندازد.

یزد و لرستان :گیپا یا سغدو

اگر اهل یزد یا استان لرستان باشید ،حتما نام غذای «گیپا» یا «سغدو»
به گوشتان خورده است .گیپای یزد یا تقریبا همان سغدوی لرستان،
نوعی دلمه است که بهجای برگ مو یا سبزیجاتی مانند فلفل دلمهای،
گوجهفرنگی یا بادمجان ،در سیرابی پیچیده میشود .برای تهیه گیپا یا
سغدو ،ترکیباتی مانند برنج ،عدس ،لپه ،پیاز ،زرشک ،برگه آلو یا زردآلو
را با مقدار زیادی از ادویههای گرم مخلوط میکنند و این مخلوط را
داخل سیرابی قرار میدهند .بعد از پیچیدن کامل دلمه سیرابی ،تمام
اطراف سیرابی با نخ دوخته میشود تا احتمال بیرون ریختن مواد غذایی
در طول زمان پخت از بین برود .سیرابیهایی که برای تهیه گیپا یا
سغدو بهکار میروند ،از قبل تمیز و به قطعات مناسب بریده شدهاند.
سیرابی پرشده با مواد و دوختهشده ،چند ساعت برای پختن داخل
آب گوشت یا آب کلهپاچه قرار داده میشود .در برخی مناطق لرستان
یا یزد ،قبل از قرار دادن مواد داخل سیرابی آنها را با مقداری رب و
پیازداغ تفت میدهند .این غذا در استانهای یزد و لرستان طرفداران
زیادی در شبهای سرد و طوالنی زمستان دارد.
نظر کارشناس
سیرابی مانند سایر امعا و احشای دامی ،حجم باالیی از چربی را در
خود جا داده است .کلسترول و چربی اشباع باالی موجود در سیرابی،
دل ،جگر ،قلوه و ...باعث میشود ما مصرف آنها را به افرادی که
دارای اضافهوزن ،چاقی ،سابقه کلسترول خون یا بیماریهای قلبی
هستند ،چندان توصیه نکنیم اما اگر وزن شما در محدوده طبیعی
قرار دارد و از بیماریهای متابولیک رنج نمیبرید ،میتوانید غذاهای
حاوی سیرابی یا سایر اندامهای داخلی بدن دام را بهصورت محدود
در برنامه غذاییتان داشته باشید .توجه به این نکته ضروری است
که توصیه متخصصان تغذیه همواره به مصرف حجم باالیی از
سبزیجات همراه با غذاهای اینچنینی است .بهتر است هنگام تهیه
دلمه سیرابی یا گیپا هم محتویات درونی را سرخ یا بیش از حد
آغشته به چربی نکنید.

دزفولُ :ابِنگِ شت

گیالن و مازندران :اشپل ماهی و دیبیجا

شکار و مصرف گوشت گنجشک در شهرهای جنوبی کشور ،مخصوصا
دزفول و آبادان ،طرفداران بسیار زیادی دارد .گنجشک در برخی
شهرهای جنوبی به قدری زیاد است که بومیان این مناطق معتقدند
اگر این گنجشکها شکار نشوند ،میتوانند بهعنوان آفتی اساسی برای
باغهای میوه آنها مطرح باشند .از اینرو ،شکار و خوردن گوشت
گنجشک با طبخهای مختلف در شهرهای جنوبی ایران بسیار رایج
است .در شهر دزفول ،غذایی بهنام «اُبُن ِگشت» با گوشت گنجشک
طبخ میشود که شبیه آبگوشت است .دزفولیها برای طبخ این غذا
گنجشک پاکشده را با مقدار فراوانی پیاز و گوجهفرنگی تفت میدهند
و سپس آب کافی روی آن میریزند تا گوشت گنجشک کامال بپزد و
غذا جا بیفتد .سپس در آب این غذا مقداری نان ترید و آن را مصرف
میکنند .در شهرهای جنوبی ایران ،غیر از اُبُن ِگشت ،از گوشت گنجشک
بهعنوان گوشت کبابی یا گوشت خورشهایی مانند خورش قیمه هم
استفاده میشود .مزاج گوشت گنجشک بسیار گرم است و به همین
دلیل خوردن آن در فصل زمستان طرفداران بیشتری دارد .از آنجایی که
گنجشک ،تغذیه نسبتا سالمی دارد و در طول زندگی فقط از میوههای
سالم یا آب پاکیزه تغذیه میکند ،جنوبیها گوشت گنجشک را جزو
سالمترین گوشتها برای خوردن میدانند.

اشپل یا همان تخم ماهی جزو مواد غذایی بسیار پرطرفدار میان اهالی
شمال ایران مانند ساکنان استانهای گیالن و مازندران است .اشپل ماهی،
مقادیر قابلتوجهی از پروتئین ،ویتامین  B12و گاهی اسیدهای چرب
امگا 3را در خود جا داده و در عین حال سدیم و کلسترول باالیی هم
دارد .برای استفاده از اشپل یا تخم ماهی ،ابتدا باید پوسته شفاف رویی
تخم ماهی را جدا کنید و سپس با چنگال آن را هم بزنید تا کامال باز
شود .در شمال ایران با ترکیب اشپل ماهی ،سبزیهای محلی ،سیر و
تخممرغ ،انواع مختلفی از کوکو تهیه میکنند.
شاید خیلی از ما نام اشپل ماهی یا کوکوی اشپل را شنیده باشیم
ی از ما با غذایی شمالی و عجیبتر از تخم ماهی به نام
اما خیل 
«دیبیجا» آشنایی نداریم .دیبیجا هم که طرفداران خاص خود را در
استانهای گیالن و مازندران دارد ،از روده ماهی تهیه میشود .معموال
در استانهای شمالی ایران و در روزهای سرد زمستان ،بخشی از
روده ماهی بهصورت جداگانه به فروش میرسد که از آن در تهیه
کوکو یا املتهای مختلف استفاده میشود .غالبا هنگام تهیه دیبیجا
از روده ماهی ،مقداری سیر تازه و ادویه هم به آن میزنند و هنگام
سرو حتما نارنج و گلپر را کنار آن قرار میدهند .البته معموال دیبیجا
کنار ماهی سرخشده سرو میشود.

نظر کارشناس
مصرفگوشتگنجشکمانندگوشتسایرپرندگانهیچاشکالیندارد
و از نظر مزاجی هم مزاج این گوشت گرم و خشک است .گوشت
گنجشک مانند گوشت سایر پرندگان حاوی مقادیری از پروتئین ،آهن
و روی است اما باید توجه داشت حجم گوشت این پرنده ب ه اندازهای
کم و ناچیز است که ما نمیتوانیم روی دریافت ریزمغذیها از طریق
ن حال ،از آنجایی که معموال
خوردن آن چندان حساب کنیم .با ای 
گنجشک را بهصورت درسته و با گوشت و استخوان مصرف میکنند،
شاید بتوان گفت تنها مزیت آن نسبت به سایر پرندگان ،دریافت کلسیم
بیشتر ب ه دلیل خوردن استخوانهای همراه با گوشت گنجشک است.

نظر کارشناس
تخم ماهی (باتوجه به نوع ماهی) مقادیر قابلتوجهی از پروتئین مرغوب
و اسیدهای چرب امگا 3را در خود جا داده است .به همین دلیل هم
مصرف متعادل آن میتواند برای سالمت فرد مفید باشد اما نکته
قابلتوجه این است که تخم ماهی و روده آن حاوی سدیم و چربی
است بنابراین خوردن مداوم آنها میتواند عوارضی مانند افزایش
دریافت کالری ،فشار خون باال و اختالالت آب و الکترولیت در بدن
را به دنبال داشته باشد .البته بهتر است این بخشهای داخلی ماهی
بدون نمک و با سبزیجات فراوان طبخ شوند تا سدیم دریافتی در یک
وعده غذایی را بیش از اندازه باال نبرند.

آشناییبا 6غذایعجیباز 6کشورجهان

از چشم ماهی تن تا عنکبوت سوخاری
وقتی اسم غذاهای عجیبوغریب به میان میآید ،خیلی از ما یاد غذاهای چندشآور میافتیم .شاید غذاهای چندشآوری که در سراسر
جهان سرو و مصرف میشوند ،در فرهنگ مردم آن کشور چندان هم بد نباشند ،مثال همین کلهپاچهای که خیلی از ما ایرانیها طرفدار پر و
ترجمه:
ندا احمدلو
پا قرص آن هستیم ،در فهرست چندشآورترین غذاهای دنیا قرار دارد ولی ما بهسادگی این غذا را میخوریم و از خوردنش لذت هم
میبریم .از بحث غذاهای اینچنینی که بگذریم ،به فهرست غذاهای عجیبوغریب در سطح جهان برمیخوریم که شاید خیلی هم چندشآور
نباشند و خوردن آنها بیشتر عجیب به نظر برسد تا غیرقابلتصور .در ادامه این مطلب با  6غذای عجیبوغریب از  6کشور مختلف دنیا آشنا خواهید شد.
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ژاپن :چشم ماهی تُن

اصال تعجب نکنید! همانطور که خیلی
از ما ایرانیها از هیچ قسمت گوسفند از
جمله چشم آن هم نمیگذریم ،ژاپنیها
اعتقاد دارند باید همه اجزای ماهی تُن ،حتی
چشم آن ،را هم مصرف کرد .چشم ماهی
تُن ،قیمت نسبتا پایینی در ژاپن دارد و در
تمام سوپرمارکتهای عرضه مواد غذایی
هم در دسترس است .ژاپنیها برای آماده
کردن خوراک چشم ماهی تُن ،آن را در
آب جوش میجوشانند یا بخارپز میکنند.
سپس چشمهای پخته را با سیر و سس سویا
طعمدار میکنند و آن را سر میز میآورند.
طعم چشم ماهی تُن ،شبیه ماهی مرکب
است که این ماهی طرفداران زیادی در
کشور خود ما هم دارد.

2

ایتالیا :پنیر روتِن

پنیر روتن که به آن «پنیر فاسد» یا «متعفن»
هم میگویند ،نوعی پنیر خانگی است که
میان برخی ایتالیاییها یا مردم گرجستان
طرفداران خاص خود را دارد .در طول
فرایندتخمیروآمادهسازیاینپنیر،حشرات
زندهای در آن رشد و زندگی میکنند که
باعث متعفن شدن آن بعد از تهیه میشوند.
تقریبا غیر از بومیهای ایتالیا و گرجستان،
هیچ کس نمیتواند این پنیر بدمزه را بخورد
ومتخصصانتغذیهمعتقدندپنیرروتنجزو
بدترین انواع پنیر برای سالمت انسان است.

3

چین :تخممرغ فاسد

چینیها به تخممرغخورترین مردم جهان
معروف هستند اما یکی از عجیبترین
عادتهای غذایی که از چین باستان به
جا مانده و برخی از چینیهای امروزی
هم این عادت را دارند ،مصرف تخممرغ
فاسد یا گوگردی است .برای تهیه تخممرغ
فاسد ،تخممرغ خام را در تلی از خاک رس،
خاکستر و نمک دفن میکنند .سپس اجازه
میدهند این تخممرغ برای چند ماه کامال
مدفون بماند تا رنگ زردهاش به سمت
سبز تیره یا گوگردی متمایل شود .معموال
تعداد افرادی که تمایل یا توانایی خوردن
این تخممرغ را دارند ،بسیار کم است اما
چینیهای طرفدار تخممرغ فاسد بسیار به
خوردن این غذای باستانی افتخار میکنند.

4

الئوس :سوپ تخم مورچه سفید

یکی از عجیبترین غذاهایی که در سطح
جهان مطرح است ،سوپ تخم مورچه
الئوسی است .مردمان الئوس ،یک سوپ
سنتی دارند که از ترکیب تخم مورچه و
خودمورچهسفیدتهیهمیشود.متخصصان
حوزهغذامعتقدنداگردستگاهگوارششما
بتواندخوردناینسوپراتحملکند،قطعا
طعم هیجانانگیزی را با مصرف آن تجربه
خواهید کرد .این سوپ از نظر طعمی کمی
تندوتیز و مقداری شبیه طعم میگو است.

5

اوکراین :سالو

بسیاری از افراد در سراسر جهان ترجیح
میدهند گوشت قرمز را همراه چربی
چسبیده به آن طبخ و مصرف کنند اما
اوکراینیها در طرفداری از چربی گوشت
قرمز ،پا را از این هم فراتر گذاشتهاند و
نوعی غذا ب ه نام «سالو» دارند که فقط از
چربی گوشت قرمز تهیه شده است .برای
آمادهسازی سالو ،چربی گوشت قرمز را
جدا و آن را روی تکهای چوب یا سنگ
پهن میکنند .سپس چربی را دود میدهند
و حدود  1سال در اتاقکی کامال سرد
نگهداری میکنند .بعد از این مدت ،سالوی
آمادهشده را بهصورت نازک برش میزنند و
با نان چاودار مصرف میکنند .اوکراینیها
به قدری این غذا را دوست دارند که حتی
جشنوارهایساالنهبرایآنترتیبمیدهند.

6

کامبوج :عنکبوت سوخاری

برعکس ما ایرانیها که همیشه از عنکبوت
فراری هستیم ،در کامبوج به این حشرات
به چشم یک میانوعده لذیذ نگاه میکنند.
ن بار در زمان
کامبوجیها برای اولی 
قحطیزدگی که تحت رژیم « ِخمروج» آن
را تجربه کردند ،به مصرف خوراکیهایی
مانندعنکبوتسرخشدهبهعنوانوعدهغذایی
اصلیروآوردنداماسریعمتوجهشدندوقتی
کهاینعنکبوتهایگوشتیکامبوجیسرخ
میشوند،طعمیشبیهگوشتخرچنگپیدا
میکنند .از اینرو ،عنکبوت سوخاری به
پای ثابت میانوعده بسیاری از کامبوجیها
تبدیل شد و خیلی زود جای خود را میان
غذاهای خیابانی پرطرفدار باز کرد.
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شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

ساالدپاستایمدیترانهای

مقدار کالری

موادغذاییتشکیلدهندهاینساالددرمجموع
 1980کیلوکالری انرژی دارند که در صورت
تقسیم کردن غذای تهیهشده میان  4نفر به هر
یک از آنها  495کیلوکالری انرژی خواهد
رسید .البته در صورتی که این ساالد را با
سبزیهای خام بیشتری تهیه کنید ،به ازای
هر لیوان سبزیهای خام ریختهشده باید 25
کیلوکالری به عدد یادشده افزود.

ارزش تغذیهای

هر وعده از این ساالد حاوی  19گرم چربی
( 5گرم چربی اشباع) 9 ،گرم فیبر 65 ،گرم
کربوهیدرات16،گرمپروتئین84،میکروگرم
فوالت 17 ،میلیگرم کلسترول 4 ،گرم قند،
698واحدبینالمللیویتامین15،Aمیلیگرم
ویتامین 170،Cمیلیگرمکلسیم 3،میلیگرم
آهن 498 ،میلیگرم سدیم و  447میلیگرم
پتاسیم است .ضمن اینکه میتواند  25درصد
از نیاز روزانه بدن به ویتامین  Cو  21درصد
به فوالت را هم تامین کند.

سامان گلریز /مدرس آشپزی

 7ترفند
برای تهیه این ساالد
 .1سعی کنید پاستاهایی که قرار است برای ساالد پاستا مورد
استفاده قرار دهید را درست به اندازه بپزید ،نه بیشتر و نه
کمتر .پخت بیش از اندازه پاستاها باعث شل شدن یا پاره
شدن آنها هنگام هم زدن میشود و پخت کمتر از حد آنها
نیز باعث سفت شدن بافت پاستا و مطلوب نبودن بافت نهایی
ساالد خواهد شد .گوجههایی که قرار است برای انواع ساالد
استفاده شوند ،باید کامال سفت و بدون تخمههای آبدار باشند.
اگر چنین گوجههایی در دسترستان نیست ،بهتر است از
گوجههای گیالسی درسته کمک بگیرید.
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همراهان این غذا

اگر میخواهید طعم جذابتری برای این
پاستایمدیترانهایایجادکنید ،میتوانید کنار
هر ظرف پاستا یک برش لیموترش تازه را
هم همراه کنید و با چکاندن آبلیمو روی
پاستا طعم منحصربهفردی بهوجود بیاورید.
از دیگر چاشنیهایی که همراه کردن آن با
این پاستا میتواند طعم متفاوتی ایجاد کند،
فلفل سفید یا فلفل سیاه تازهساییدهشده
است .افرادی که تمایل به تهمزه ترشی دارند،
میتوانندچاشنیهایترشمانندپودرسماق
یا پودر لیمو امانی را هم با این پاستا همراه
کنند .میان نوشیدنیهای مختلف ،نوشیدنی
لیمویی جذابترین طعم را برای همراهی
با پاستای مدیترانهای ایجاد میکند .اگر اهل
یخوردنهستید،میتوانیدبرایتکمیل
سبز 
طعم این پاستا ،ترکیبی از سبزیهایی مانند
نعناع ،پیازچه و شاهی را کنار ظرف ساالد
پاستا داشته باشید.

پیشنهاد سرآشپز

غذای پیشنهادی؛ تلفیق حبوبات و سبزیها و مناسب برای کودک و سالمند

یکی از غذاهای
ترجمه:
پرطرفدار در کشورهای
ندا احمدلو
حوزه مدیترانه خصوصا
یونان ،انواع ساالدهایی
استکهبرپایهیکنوعپاستایسبوسدارو
حبوباتآمادهمیشوندوسبزیهایمختلف
برای طع م دادن به کمک این پاستا میآیند.
پاستایمدیترانهایباحبوباتوسبزیجات،
غذایی با فیبر بسیار باال و کالری پایین است.
این غذا میتواند بهراحتی در برنامه غذایی
افراد سالمند ،کودکان ،کسانی که رژیم
الغری دارند ،خانمهای باردار و بیماران
مبتال به دیابت جا بگیرد .نکته دیگر در مورد
این ساالد مغذی این است که بهدلیل وجود
کلسیم فراوان در این غذا ،مصرف آن برای
نوجوانانوسالمندانبسیارمفیدخواهدبود.
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 .2بهتر است برای جذابتر شدن رنگ سس ساالدهایی
که در آنها از سرکه استفاده میشود ،همیشه سرکه قرمز را
در اولویت قرار دهید.
 .3در این ساالد ،از زیتون بهعنوان مواد اولیه نام برده شده
است .بهطور کلی ،بهتر است برای ایجاد جذابیت ظاهری و
طعمی در ساالدهای حاوی زیتون ،از زیتونهایی با رنگهای
مختلف (سبز روشن ،سبز تیره و سیاه) استفاده شود.

15//
15

هزينه متوسط تهیه این غذا

12

هزار تومان

طرز تهیه
 .1برای آمادهسازی این ساالد پاستا ،ابتدا یک قابلمه بزرگ و پر از آب را روی

 .4اگر قرار است نخود یا سایر حبوبات را به انواع ساالد
اضافه کنید ،بهتر است برای ایجاد بافت لطیفتر در ساالد،
پوست حبوبات را بگیرید .به این صورت که بعد از خیس
کردن  24ساعته یا پختن ،آنها را روی دستمال نخی بریزید
و بهآرامی با یک دستمال نخی دیگر ماساژ دهید تا پوستشان
بهراحتی جدا شود .به این ترتیب ،هم بافت لطیفتری از ساالد
خواهید داشت و هم نفخ نهایی ناشی از خوردن حبوبات را
کمتر خواهید کرد.

آماده می شود
پخته میشود

مواد الزم (برای  4نفر)

حرارت بگذارید و اجازه دهید آب داخل آن جوش بیاید .بعد از جوش آمدن
آب ،پاستاها را درون قابلمه بریزید و حدود  12تا  15دقیقه (با توجه به نوع
پاستای مصرفی) اجازه دهید تا آنها کامال بجوشند و نرم شوند.
 .2گوجهفرنگی تازه و سفتی که در اختیار دارید را مانند خیار بهصورت
مکعبهای کوچک خرد کنید و آنها را در یک ظرف گود ،با سیر رندهشده،
روغن زیتون و سرکه قرمز بهخوبی ترکیب کنید.
 .3بعد از آبکش کردن پاستاها ،آنها را به ترکیب گوجهفرنگی اضافه کنید و
یک بار تمام مواد را بهخوبی هم بزنید.
 .4حاال نوبت آن است که نخودهای پخته ،خیار خردشده ،پنیر فتا ،زیتونهای
خردشده و ریحان یا جعفری را به بقیه مواد پاستا بیفزایید و دوباره آنها را هم
بزنید تا طعم مواد با یکدیگر یکدست شود.
 .5فراموش نکنید این پاستا بهدلیل داشتن پنیر فتا ،نیازی به نمک افزوده ندارد.
 .6پاستای مدیترانهای شما میتواند هم با دمای محیط ِسرو شود و هم در
صورت تمایل حدود  2تا  4ساعت قبل از سرو داخل یخچال برود و کامال
خنک شود.

گوجهفرنگی سفت و تازه

 2عدد متوسط

روغن زیتون فرابکر

 3قاشق غذاخوری

سیر کوچک

سرکه قرمز

 2حبه

 2قاشق غذاخوری

پاستای سبوسدار پروانهای

 250گرم

نخود آبگوشتی پخته

 450گرم

خیار خردشده و بدون تخمه
پنیر فتای خردشده

زیتون خردشده و بدون هسته

ریحان یا جعفری تازه و
خردشده

 1عدد متوسط

25

كيلوكالري

5

كيلوكالري

 .5اگر قرار است در ساالدی مثل ساالد پاستای مدیترانهای
از یک نوع پنیر استفاده کنید ،بهتر است پنیر را حدود 15
دقیقه قبل از برش زدن روی دستمال نخی بگذارید تا آب
آن کامال کشیده و بافت پنیر کمی متراکمتر شود .سپس آن
را به اندازههای دلخواه برش بزنید و داخل ساالد بریزید .به
این ترتیب ،امکان متالشی شدن پنیر یا آب انداختن آن در
ساالدهای گرم یا سرد به حداقل ممکن خواهد رسید.

 270كيلوكالري
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 640كيلوكالري

 .6اگر میخواهید هر نوع سبزی خاصی مانند ریحان ،جعفری،
گشنیز ،شوید یا پیازچه را به این ساالد بیفزایید ،حتما قبل از
خرد کردن آنها را در دستمالی نخی بپوشانید تا کامال خشک
شوند .آب انداختن سبزی در ساالد میتواند یکی از بدترین
اتفاقات برای غذا شما باشد.
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كيلوكالري

 .7حتما در انتخاب خیاری که قرار است در انواع ساالد
بریزید ،دقت کنید .خیارهای مصرفی در چنین ساالدهایی
باید کامال سفت و بدون تخمه باشند.

پیشنهاد این غذا
 5دلیل برای پیروی از رژیم مدیترانهای

منبعEatingwell :

رژیم مدیترانهای برای سالهای متمادی جزو  3رژیم برتر و سالم در جهان
طبقهبندی شده است .براساس این رژیم ،حجم باالتری از میوهها ،سبزیها،
مغزها ،دانهها ،حبوبات ،غالت سبوسدار ،ماهی ،زیتون و روغن زیتون در
برنامه غذایی جامیگیرند و چربیها ،قندها ،گوشت قرمز یا غالت تصفیهشده
کمترین جایگاه را در این رژیم به خود اختصاص میدهند .از اینرو ،رژیم
مدیترانهای همواره جزو رژیمهای برتر غذایی در سطح جهان تقسیمبندی
میشود .اگر میخواهید چند دلیل واضح برای پیروی از رژیم مدیترانهای
را بدانید ،بهتر است موارد زیر را مرور کنید.
 .1رژیم مدیترانهای بهدلیل داشتن حجم باالیی از ماهی ،روغن زیتون ،مغزها
و دانههای خام ،چربیهای مفیدی مانند اسیدهای چرب امگا 3را به بدن
میرساند و باعث بهبود عملکرد مغز میشود .نتایج تحقیقات ثابت کردهاند
پیروی از این رژیم میتواند تا  40درصد احتمال ابتال به آلزایمر یا اختالالت
شناختی را کاهش دهد.
 .2بهدلیل کم بودن میزان مصرف چربیها ،قندها و غالت تصفیهشده در رژیم

مدیترانهای ،احتمال افزایش فشار ،تریگلیسرید و کلسترول خون با پیروی
از این رژیم بسیار کاهش پیدا میکند .از اینرو ،طرفداران رژیم مدیترانهای
بسیار کمتر از سایر افراد در معرض بیماریهای قلبی-عروقی قرار میگیرند.
 .3مصرف حجم فراوان میوهها ،سبزیجات و حبوبات در رژیم مدیترانهای
باعث افزایش شدید دریافت فیبر غذایی میشود که این مساله عالوه بر
از بین بردن احتمال ابتال به یبوست ،احتمال ابتال به دیابت نوع 2بهعنوان
بیماری قرن را هم کاهش میدهد.
 .4تحقیقاتی که در سال  2013میالدی انجام شد ،نشان داد دریافت ویتامینها
و امالح فراوان از طریق رژیم مدیترانهای میتواند احتمال ابتال به افسردگی
را تا حدود  98/6درصد در طرفداران این رژیم کاهش دهد.
.5پیرویازرژیممدیترانهایبهمعنایدریافتباالترینحجمازآنتیاکسیدانها
بهصورت روزانه است .از اینرو ،بسیاری از محققان این رژیم را رژیمی
ضدسرطان میدانند ،بهطوری که مشخص شده پیروی طوالنیمدت از
رژیم مدیترانهای احتمال ابتال به  15نوع سرطان خاص را کاهش میدهد؛
سرطانهایی مانند سرطان پستان ،روده بزرگ ،مقعد ،معده ،کبد ،پروستات،
سر و گردن و...

افراد مبتال به کمخونی ،ورزشکاران ،خانمهای باردار یا افراد
نوجوان میتوانند در صورت تمایل ،حدود یک واحد مصرفی
یا  150گرم سینه مرغ تنوری را به این پاستا اضافه کنند.
اگر میخواهید کالری دریافتی و ارزش تغذیهای این پاستا
را برای کودکان پاستادوست افزایش دهید ،پیشنهاد میکنیم
حدود  2قاشق غذاخوری گردو یا بادام خام آسیابشده به
غذای خود اضافه کنید .افرادی که تمایل به خلق طعمهای
جذاب دارند ،میتوانند حدود  2قاشق چایخوری پونه کوهی
به دستور تهیه این پاستا بیفزایند زیرا در برخی کشورهای
مدیترانهای،پونه جزو جدانشدنی انواع ساالدهای پاستاست.
از آنجا که سبزیجات مصرفی در این پاستا برای طع م دادن به
آن انتخاب شدهاند شما میتوانید برای ترغیب فرزندان خود
به خوردن این پاستای بسیار سالم ،سبزیجات دلخواه آنها را
به ظرف ساالد اضافه کنید .اگر بتوانید از انواع سبزیهای
رنگی برای تهیه این پاستا کمک بگیرید ،عالوه بر افزایش
ارزش تغذیهای غذای خود ،جذابیت ظاهری آن را هم بیشتر
خواهید کرد.

نگاه متخصص طب سنتی

در این ساالد سرکه کهنه بریزید
دکتر مریم مقیمی /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 .1یکی از مواد اصلی تشکیلدهنده این غذا ،پاستاست .انواع پاستا از آرد گندم تهیه میشوند
و اگر بهصورت قهوهای یا سبوسدار باشند ،مزاج گرم و تری دارند .مصرف غالت سبوسدار
مانند پاستای قهوهای ،عالوه بر اینکه بهدلیل داشتن فیبر باال احتمال ابتال به یبوست را کاهش
ت طوالنیتری هم ما را سیر نگه دارد .از اینرو ،اگر گمان میکنید
میدهد ،میتواند برای مد 
برای کاهش وزن باید تمام غالت را کنار بگذارید ،سخت در اشتباه هستید .اتفاقا شما باید
غالت سبوسدار مانند برنج یا پاستای قهوهای یا حتی نانهای سبوسدار را در وعدههای اصلی
غذاییتان مصرف کنید تا فیبر موجود در آنها بهآهستگی در دستگاه گوارش هضم شود و شما
را برای مدت طوالنیتری سیر نگه دارد .به این ترتیب ،هوس خوردن تنقالت در میانوعدهها با
مصرف غالت سبوسدار در وعدههای اصلی کاهش پیدا میکند .بد نیست این نکته را بدانید که
سرکه ،مخصوصا سرکههای کهنه ،مصلح خوبی برای متعادل شدن طبع غالت برپایه گندم است.
 .2یکی از مواد مفید تشکیلدهنده این ساالد ،نخود آبگوشتی است .نخود آبگوشتی پروتئین،
کلسیم و فیبر باالیی دارد .عالوه بر این ،دارای مزاج گرم و خشکی هم است که میتواند
سردی نهایی غذا را کاهش دهد .شما میتوانید بهدلیل وجود نخود در این غذا و برای کاهش
نفخ احتمالی ناشی از خوردن ساالد مدیترانهای ،هنگام سرو این ساالد ،مقداری زیره یا شوید
روی بشقابهای ساالد بپاشید.

 .3نکته دیگری که باید در مورد نخود به آن اشاره کنیم ،این است که از منظر طب سنتی،
نخود آبگوشتی جزو خوراکیهای کثیرالغذاست .از اینرو ،مصرف آن برای کودکان در سن
رشد و افراد الغر بسیار مفید است .به خاطر داشته باشید مصرف نخود میتواند باعث افزایش
میزان ادرار شود .از اینرو ،بد نیست آن را حدود  3تا  4ساعت قبل از خواب مصرف کنید و
خوردن شامهای حاوی نخود را به ساعات پایانی شب نیندازید.
 .4در این غذا از پنیر هم بهعنوان یکی از انواع لبنیات بسیار پرخاصیت استفاده شده است.
پنیر از منظر طب سنتی ،مزاج سرد و تری دارد و از اینرو ،بد نیست برای بهره بردن بیشتر
از خواصش ،مقداری مغز گردو ،نعناع خشک یا انواع سبزیهای معطر را با آن همراه کرد.
خوشبختانه ریحان و جعفری بهعنوان سبزی معطر همراه با پنیر در این ساالد وجود دارند اما
اگر بتوانید کمی مغز گردوی ساییدهشده هم به این ساالد بیفزایید ،حتما ارزش تغذیهای و مزاج
آن را برای کودکان و سالمندان بهتر خواهید کرد.
 .5از دیگر ترکیبات اصلی موجود در این ساالد مدیترانهای ،گوجهفرنگی است که طرفداران
بسیار زیادی هم در تهیه انواع ساالدها به خود اختصاص داده است .طبیعت گوجهفرنگی از
منظر طب سنتی ،سرد وتر است و بهترین مصلح آن برای متعادل شدن طبعش ،چیزی جز

روغن زیتون فرابکر نیست .از اینرو ،سعی کنید اوال روغن زیتون را از دستور تهیه این ساالد
کنار نگذارید و در ثانی حتما انواع بکر یا فرابکر این روغن را استفاده کنید تا بهره بیشتری
از آن برده باشید.
 .6یک نکته مهم که طرفداران ساالدهای حاوی خیار باید بدانند ،این است که خیار مزاجی
سرد وتر با درجه دو دارد بنابراین اگر
نمیخواهید بعد از خوردن ساالدهای
حاوی گوجه و خیار سردیتان کند،
حتما عالوه بر روغن زیتون ،مقداری
رازیانه ،زیره ،نمک یا
مویز را هم به ساالدتان
اضافهکنید.البتهتوجهبه
این نکته ضروری است که
خود عمل پوست کندن خیار
تا حدی باعث کاهش سردی و
تری آن میشود.
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ميزگرد تغذيه

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي كاهش يا
افزايش وزن خود ارائه ميدهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره روند کاهش وزن فرهنگ باقرلباف باحضور
دکتراحمدساعدیمتخصصتغذیه،دکتراحمدباقریمقدم
متخصصپزشکیورزشی،دکترمحمدعلینیلفروشزاده
متخصص پوست و دکتر پروین ناظمی روانشناس

برای افزایش سوختوساز بدن و تقویت عضالت و پیشگیری
از شل و افتاده شدن پوست و بدشکلی بدن انجام ورزش را در
طول رژیم غذایی توصیه میکنیم .بهترین کاری که آقای باقرلباف
انجام دادهاند ،انجام روزانه یک ساعت ورزش هوازی بوده که
بهتر بود آن را به  2/5ست نیم ساعته در روز تقسیم میکردند.
ورزش هوازی بهتر است متنوع باشد تا به مفاصل و عضالت
آسیب وارد نکند.
مقداری شنا در آب ،مقداری پیادهروی و کمی دوچرخهسواری
برنامه خوبی است .شدت ورزش هم باید در حد متوسط باشد؛
یعنی فقط درحدی که فرد بهنفسنفس بیفتد.
تمرینات تقویت عضالت را هم  3روز در هفته در ناحیه شکم،
کمر و بازو توصیه میکنم .انجام تمرینات قدرتی که جایش در
برنامه آقای لباف خالی بوده سبب افزایش حجم عضالت میشود،
از تحلیل عضالت پیشگیری میکند و مانع افتادگی پوست میشود.
ایشان برای تقویت عضالت و حجم آوردن آنها الزم است از
دستگاهها ،کش و دمبل استفاده کنند.
اولین تمرینات را باید با مقاومت و تکرار کم شروع کرد و به تدریج
مقاومت را باال برد .کنار ورزش باید در طول روز به اندازه کافی
پروتئین دریافت کرد .البته بهتر است این آقا با متخصص تغذیه در
مورد نوع و مدت ورزشی که انجام میدهد ،صحبت کند تا با توجه
به آن میزان پروتئین دریافتیشان را تنظیم کند.
نگاه متخصص پوست

بعـد

قبـل

آقای باقرلباف که در عرض  2سال وزنش را از 190کیلوگرم به  90کیلوگرم رسانده ،میگوید:

در کالس تغذیه شرکت کردم و بعد رژیم گرفتم!

 :آقای باقرلباف! واقعا اراده میخواهد که کسی
بتواند بیش از نیمی از وزن خود را کم کند .چطور موفق
به انجام این کار شدید؟
سخت بود اما توانستم چون واقعا از شرایطی که داشتم ،خسته
شده بودم .دیگر در خواب نمیتوانستم نفس بکشم .منزوی
شده بودم .مورد تمسخر همه بودم .بیماری خاصی نداشتم اما به
دلیل چاقی کنار گذاشته شده بودم و این موضوع آزارم میداد.
 :چطور شد وزنتان به  190کیلوگرم رسید؟
من در کل عادتهای غذایی درستی نداشتم .غذاهای چرب و
شیرین میخوردم .تحرک نداشتم و از همه بدتر اینکه استعداد
چاقی را از پدر و مادر به ارث برده بودم و به دلیل کمکاری تیروئید
که در کودکی دیر تشخیص داده شد ،وزنم مدام باال میرفت.
 :اولین قدمی که برای کاهش وزن برداشتید ،چه بود؟
به متخصص تغذیه مراجعه کردم تا رژیم بگیرم اما برعکس
بسیاری از متخصصان ،ایشان به من ماهی ندادند ،ماهیگیری
یادم دادند 4 .جلسه  1/5ساعته نزدشان رفتم و ایشان در مورد
اصول تغذیه و کالری و هرم مواد غذایی و خالصه هر آنچه
باید در مورد ترکیبات مواد غذایی و خواصشان بدانم برایم

گفتند .در پایان دوره با شاخص توده بدنی ،محاسبه وزن طبیعی
و گروهبندی مواد غذایی برای داشتن زندگی سالم ،قند و
چربیهای خوب و بد ،فواید و ضروریات نوشیدن  8لیوان آب
در روز و راههای جلوگیری از افزایش وزن و ...آشنا شدم ،نفس
کشیدن درست را آموزش دیدم و در مورد متابولیسم اطالعاتی
کسب کردم .درنهایت ،ایشان به من جدول گروههای غذایی و
سهمهای مورد نیاز بدنم دادند و بر اساس آن قرار شد خودم
رژیم بگیرم و وزن کم کنم.
 :و این کار را کردید؟
بله ،از فردای اتمام کالس شروع کردم و طی  2سال با تغییر
شیوه زندگی به تدریج موفق شدم  100کیلوگرم وزن کم کنم.
البته ابتدا کار به نسبت سخت بود و برای کاهش وزن سریعتر
رژیم پرپروتئین گرفتم ولی به مرور آن را اصالح کردم .واقعا
جا دارد از ایشان تشکر ویژه کنم.
 :این وزن را هنوز حفظ کردهاید؟
نه ،متاسفانه چند وقت پیش ازدواج کردم .بعد از نامزد شدن
و ازدواج عادتهای غذایی و ورزشیام تغییر کرد و به همین
دلیل وزنم دوباره باال رفت تا اینکه به  145کیلوگرم که رسید

ناگهان به خودم آمدم .دیگر جرات پا گذاشتن به محل قدیمی
نداشتم چون همه دیده بودند وزن کم کردهام و اینکه دوباره
ببینند چاق شدهام برایم قابلتحمل نبود .دوباره دست به کار
شدم و عادتهایم را اصالح کردم و فعال در عرض  7ماه به
 115کیلوگرم رسیدهام اما قصد دارم دوباره به همان  90کیلوگرم
برسم زیرا با قد  185سانتیمتر این وزن برایم مطلوب است.
 :به دنبال کاهش وزن دچار افتادگی پوست نشدید؟
 100کیلوگرم کاهش وزن کم نیست و متاسفانه پوستم بسیار
افتاده بود که ناچار با جراحی عالی شد.
 :چه ورزشی میکنید؟
روزانه یک ساعت پیادهروی تند انجام میدهم که معادل 6
کیلومتر است.
 :از چه رژیمی پیروی میکنید؟
رژیم متعادل و متناسبی که در آن از تمام گروههای غذایی به
درصدی که آقای دکتر گفته بودند ،گنجانده شده است .البته
من ورزش میکنم و مقدار پروتئین دریافتیام را کمی باالتر
بردهام .رژیم پرپروتئین ندارم زیرا به آسیبی که این رژیم به
کلیهها وارد میکند ،آگاه هستم.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر احمد ساعدی به سوژه «میزگرد تغذیه»

اراده و آموزش در موفقیت ،حرف اول را میزنند
 :آقای دکتر! نظرتان در مورد رژیم
کاهش وزن آقای باقرلباف چیست؟
به ایشان تبریک میگویم زیرا وزن کم کردن
کار سادهای نیست .راه بسیار درازی را طی
کرده و تجربه خوبی کسب کردهاند .الفبای کار
را یاد گرفته و با ارادهای که داشتهاند ،موفق
شدهاند اما در مورد رژیم پرپروتئینی که در
روزهای ابتدایی به آن روآورده بودند ،الزم
است به نکاتی اشاره کنم تا افرادی که به آن
سمت میروند ،متوجه شوند .رژیم پرپروتئین
نوعی سیری کاذب ایجاد میکند .به همین
دلیل افرادی که از این رژیم پیروری میکنند
معموال پس از بازگشت به رژیم طبیعی دچار
بازگشت وزن میشوند.
 :از معایب این رژیم غذایی بگویید.
در کل ،رژیم پرپروتئین باعث میشود بدن
آب زیادی از دست بدهد .وقتی عضالت آب
از دست میدهند ،خشک میشوند .کاهش
آب بدن باعث میشود فرد روزانه  1/5تا 2
کیلوگرم وزن کم کند که گرچه انگیزه خوبی
برای ادامه دادن رژیم به فرد میدهد اما در

جای ورزش قدرتی
در برنامهتان خالی است
دکتر احمد باقریمقدم /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 100کیلوگرم
کاهش وزن
در 2سال
کاهش وزن اراده میخواهد و هیچ شکی در
این موضوع نیست .چه بسیارند افرادی که
سمیه
مقصودعلی
تنها چند کیلوگرم اضافه وزن دارند و حتی با
مراجعه به متخصص تغذیه و دریافت رژیم
اصولی درنهایت باز هم موفق نمیشوند وزن کم کنند زیرا
اراده کافی برای رژیم گرفتن ندارند.
مهمان این هفته «میزگرد تغذیه» آقای  26سالهای هستند که
موفق شدند با اراده آهنین در عرض  2سال وزن خود را از
 190کیلوگرم به  90کیلوگرم برسانند .داستان کاهش وزن
خواندنی ایشان را از زبان خودشان بخوانید.

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

واقع حاصل از کاهش چربی بدن نیست.
البته در مورد آقای باقرلباف که حدود 100
کیلوگرم در عرض  2سال از دست دادهاند
باید پذیرفت غیراز آب ،حجم زیادی از وزن
کمشده چربی است .دلیل این موضوع شاید
تغییر رژیم از پرپروتئین به رژیم متناسب بعد
از مدتی باشد و دلیل مهمتر آن فعالیت بدنی
است که داشتهاند .در واقع ،ایشان با باال بردن
خروجی کالری و افزایش متابولیسم بدن به
الغری خود کمک کردهاند.
 :در مورد بازگشت وزنشان بعد از
ازدواج چه نظری دارید؟
برخالفخانمهاکهتغییراتهورمونیمیتواند
بعد از ازدواج در چاقی اثر بگذارد ،در آقایان
این تغییرات هورمونی پررنگ نیست ولی به
هر حال تغییر شیوه زندگی بعد از ازدواج و
اتفاقات مشابه دیگر مثل بیکاری ،طالق یا
حتی بیماری فرزند میتواند برنامه غذایی و
عادتهای فرد را نیز تحت تاثیر قرار دهد و
سبب چاقی یا الغری شود .در آقای باقرلباف
نیز عادتهای ورزشی و غذایی به الغری

ایشان در دوران تجرد کمک کرده بود و بعد
از ازدواج با تغییر این عادتها ،طبیعی است
که وزن کمشده بازگردد.
 :چه توصیهای به آقای باقرلباف
دارید؟
با توجه به اینکه ایشان استعداد چاقی دارند
و یک بار وزن کم کرده و دوباره دچار اضافه
وزن شدهاند برای ثابت نگه داشتن وزنشان
بهتر است که مرتب زیر نظر متخصص تغذیه
باشند و وزنشان را تحت کنترل بگیرند.
اگر دوباره رژیم پرپروتئین دارند ،توصیه
میکنم ادامه ندهند زیرا این رژیم به کلیهها
آسیب میزند.
اگر مجدد به سمت ذائقه شیرین هم رفتهاند
باید آن را محدود کنند زیرا هر چه بیشتر
شیرینی بخوریم ،بدن شیرینی بیشتری طلب
میکند .حتی میوهها و کربوهیدرات را باید
محدود کنند .حتما آزمایش کامل داده و
سونوگرافی کبد انجام دهند زیرا احتمال دارد
ایشان کبد چرب با درجه باال داشته باشند.
البته سونوگرافی کلیه هم الزم است زیرا به

با توجه به اینکه آقای
باقرلباف استعداد
چاقی دارند و یک بار
وزن کم کردهاند و
دوباره دچار اضافه
وزن شدهاند برای ثابت نگه داشتن
وزنشان بهتر است که مرتب زیر نظر
متخصص تغذیه باشند و وزنشان
را تحت کنترل بگیرند .اگر دوباره
رژیم پرپروتئین دارند ،توصیه
میکنم ادامه ندهند زیرا این رژیم
به کلیهها آسیب میزند .اگر مجدد
به سمت ذائقه شیرین هم رفتهاند
باید آن را محدود کنند زیرا هر چه
بیشتر شیرینی بخوریم ،بدن شیرینی
بیشتری طلب میکند

دلیل رژیم پرپروتئین ،فشار زیادی به کلیه
آمده و باید بررسی شود.

آنتیاکسیدانها
مانع افتادگی پوست میشوند
دکتر محمد علی نیلفروشزاده /رئیس انجمن متخصصان پوست ایران

کاهش وزن غیراصولی به شدت به پوست و مو آسیب میرساند.
حداکثر وزن کمشده در ماه باید  1تا  2کیلوگرم باشد .در غیراین
صورت با کوچک شدن سلولهای چربی زیر پوستی ،پوست
افتاده و چروکیده میشود.
ورزش میتواند در این بین کمککننده باشد .ورزش کردن خود
با افزایش انعطافپذیری پوست به انعطاف و ارتجاع پوست کمک
میکند اما ورزش شدید و عرق کردن باعث افتادگی و الغری
بیشتر پوست و بهویژه صورت میشود.
مصرف مایعات کافی حین و بعد از ورزش و خنک نگه داشتن
پوست و مصرف انواع آنتیاکسیدانها از جمله لیکوپن در بهبود
رطوبت پوست و جوانسازی آن کمککننده است .مصرف پروتئین
هم در حفظ حالت ارتجاعی پوست دخیل است.
کنار این مساله میتوان از کرمهای مغذی و رطوبترسان مخصوصا
شبها استفاده کرد .مصرف همزمان ویتامینهای  K،E،C،Aو
 Bهم در کاهش تیرگی پوست و افزایش کالژنسازی موثر است.
در کل ،آجیل ،میوهها ،سبزیجات ،شکالت تلخ ،فلفل ،گل کلم،
تخممرغ ،برنج و ...از منابع خوب این ویتامینها هستند .البته در
صورتی که کاهش وزن باال باشد و پوست به شدت شل و افتاده
شود ،میتوان پوست اضافه را به کمک جراحی برداشت.
نگاه روانشناس

بعد از ازدواج
مراقب وزنتان باشید
دکتر پروین ناظمی /عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

اضافه وزن زیاد بعد از ازدواج برای روابط همسران سم است.
بعد از ازدواج با تغییر شرایط ممکن است تغییراتی در زن یا مرد
ایجاد شود ولی تغییرات در شرایط طبیعی قابلقبول هستند و
بیش از آن آثار منفی بر زندگی خواهند گذاشت.
اندام یک فرد جزو مواردی است که در روابط اجتماعی او تاثیرگذار
است .ابراز نظر اطرافیان و ناهماهنگی اندام زن و شوهر به چشم
مردم جامعه میآید و حرف و حدیثها باعث میشود زنی که
مردی با اضافه وزن باال دارد یا برعکس به مرور از همسرش
زده شود .امروزه مثل گذشته نیست که موضوع تناسب اندام
خیلی مهم نباشد.
در گذشته طبیعی بود که خانمها بعد از ازدواج و مخصوصا
با بچهدار شدن چاق میشدند و خود را وقف خانه و همسر
و بچهها کردن باعث میشد این موضوع توجیهپذیر باشد اما
در جامعه کنونی نسل حاضر به مراقبت از خود و تناسب اندام
اهمیت زیادی میدهد و حتی این موضوع یکی از مالکهای
انتخاب همسر است.
در چنین شرایطی چاق شدن مفرط بعد از ازدواج میتواند آثار
منفی قابلمالحظهای بر روابط همسران بگذارد .این آثار زمانی
که یکی از دو نفر در وزن متعادل است و به سالمت خود اهمیت
میدهد قابلمالحظهتر خواهد بود.
توصیه میکنم قبل از اینکه روابط بین همسریتان خدشهدار شود،
زن یا شوهری که اضافه وزن دارد در درجه نخست به خاطر
سالمت خودش هم که شده وزنش را پایین بیاورد و به حد طبیعی
برساند .توجه به خود نوعی مهارت و از اصول بهداشت روان
است .فردی که اضافه وزن باال دارد ،اعتمادبهنفس و عزت نفسش
پایین است و این موضوع به طور حتم بر روابط او با همسر و
اطرافیانش تاثیر منفی میگذارد.

پوست

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت
نگاه متخصص پوست

آشنایی با  15بیماری خاص پوستی ،به بهانه روز جهانی «بیماریهای صعبالعالج»

دکتر مجتبی امیری
عضو هیاتعلمی دانشگاه بقیها(...عج)

بیماریهای پوستی نادر

 28فوریه ،برابر با نهم اسفندماه هر سال در تقویم جهانی
ترجمه:
سالمت ،روز جهانی «بیماریهای نادر» یا «بیماریهای
یوسف
صعبالعالج»نامیدهشدهاست.هدفازایننامگذاری،
صالحی
آشنا کردن بیشتر جامعه با بیماریها و بیماران
خاص برای افزایش بودجههای مالی درمان یا مشارکت
بیشتر پژوهشگران جهت پیدا کردن راههای درمانی موثر
و کمهزینه است .بیماریهای خاص معموال به آن گروه
از بیماریهایی گفته میشود که دلیل مشخصی برای ابتال
به آنها وجود ندارد یا اینکه هنوز درمانهای ساده و قطعی
برای این گروه از بیماریها ،کشف نشده است .میان
انواع بیماریهای خاص یا صعبالعالج ،فهرست حدود
 15بیماری پوستی هم وجود دارد که پزشکان و محققان
جهان امیدوارند با پیشرفتهای فراوانی که به صورت روزانه
در حوزه پزشکی اتفاق میافتد ،بتوانند درمانهای کارآمد و با هزینه
معقولی را برای این گروه از بیماریها ارائه کنند .در ادامه این مطلب ،به
معرفی مهمترین بیماریهای پوستی خاص پرداخته میشود.

 .1نشانگان پوست پوستانداز

ابتال به این نشانگان مثل این میماند که مادامالعمر دچار آفتابسوختگی
شده باشید و بتوانید بهراحتی یک الیه بیرونی از پوست خودتان را مثل
کاغذ بکشید و بردارید .البته این حالت هیچ
دردی ندارد ،اما پوست در اغلب اوقات
دچارخارشخواهدشدوعالوهبر
ایجاد قرمزی ،خشکی و ضخیم
شدن پوست ،فرد را با تاول نیز
مواجه خواهد کرد .با توجه
به ژنتیکی بودن ،این نشانگان
معموال در همان اوایل دوران
جوانی شروع میشود .استفاده
از مادههایی مثل وازلین برای نرم
کردن پوست و همچنین داروهای
موضعی برای زگیلها و پینهها میتواند
حال فرد را بهتر کند و ظاهر بهتری به پوست او
بدهد ،اما دیگر درمانهای پوستی رایج به مقابله با نشانگان پوست پوستانداز
کمکی نمیکنند و حتی میتوانند برای آن مضر باشند.

 .2کرومهیدروزیس

آیا تاکنون چیزی درباره عرق زرد ،سبز ،آبی ،قهوهای یا سیاه شنیدهاید؟!
چنین چیزی واقعا وجود دارد و افراد مبتال
به آن دارای غدد تعریق خاصی هستند
که لیپوفوسین (نوعی رنگدانه در
سلولهای بدن انسان) بیش از
حدی تولید میکند .البته در
بعضی موارد هم ساختار
شیمیایی لیپوفوسین در بدن
این افراد با حالت هنجار
آن تفاوت دارد .عرق
رنگی میتواند در ناحیههای
مختلف بدن مثل زیربغلها
و روی صورت یا بهصورت
حلقههای تیرهرنگ در اطراف
نوک پستان نمایان شود .برای حل این
مشکل ،راهی جز متوقف کردن فعالیت غدد
تعریق وجود ندارد .چنین کاری هم به معنای استفاده روزانه از کرم یا
دریافت شاتهای بوتاکس بهصورت دورهای و منظم است.

 .3نکروبیوزیس لیپوئیدیکا

س لیپوئیدیکا ،لکهای کوچک ،برآمده و قرمز (معموال هم
در نکروبیوزی 
روی ساق پاها) بهآرامی رشد میکنند و
بزرگوبزرگترمیشوندتادرنهایت
به پچهای پوستی پهن و مسطح
تبدیل شوند .این پچها لبههای
قرمزی دارند و مرکزشان هم
زردرنگ و براق است و احتماال
ازبینهمنمیروند.پوستدراین
وضعیت نازک میشود و میتواند
بهراحتی شکاف بردارد و درنهایت
زخمهایدیر بهبودیابندهای به نام «اولسر»
شکل بگیرد .همین اولسرها میتوانند فرد را به
سرطان پوست مبتال کنند .افراد مبتال به این مشکل
احتماالدیابتدارندیانهایتاخیلیزودبهاینبیماریمبتالخواهندشد.پزشکان
میتوانند تا زمان نمایان شدن اولسرها برای شروع روندهای درمانی صبر کنند.

 .4اپیدرمولوتیک ایکتیوز

 .6اریتروپوئیک پروتوپورفیریا

افراد مبتال به اریتروپوئیک پروتوپورفیریا ،تغییرات یا جهشهای خاصی را در
ژنهایشان تجربه میکنند که درنهایت پردازش
نوعی ترکیب شیمیایی حساس به نور ،به
نام پروتوپورفیرین را در بدن بسیار
سختمیکند.اینمادهدرالیههای
باالیی پوست جمع میشود و به
نور ناشی از خورشید به اندازه
دیگرمنابعنورواکنشمنفینشان
میدهد .پوست فرد مبتال به این
مشکل ممکن است با احساس
سوزش،خارشیاگرگرفتگیمواجه
شود .اگر این مشکالت برطرف نشوند،
فردبامشکالتیمانندتاولیاآسیبهایپوستی
شدید مواجه میشود .با اینحال ،داروهای خاص تجویزی ،نوع خاصی از
ویتامین Aو آهن میتوانند به مقابله با اریتروپوئیک پروتوپورفیریا کمک کنند.

 .7بیماری فلس ماهی

آهسته شدن پوستهریزی طبیعی پوست باعث
تجمع پروتئین خاصی به نام کراتین در بدن
میشود که درنهایت فرد را با مشکالتی
مانند خشکی پوست ،پوسته دادن پوست
سر،پوستههایکوچکوشبیهفلسماهی
(خصوصا روی آرنجها و قسمتهای
پایینی پاها) و همچنین ترکهای پوستی
عمیق و دردآور مواجه میکند .ضمنا،
پوستافرادمبتالبهاینمشکلممکن
است تیرهتر شود .این بیماری که با
اصطالح ایکتیوز ولگاریس هم شناخته
میشود ،میتواند از والدین به فرزند منتقل شود یا از بیماریهایی
مانند سرطان ،بیماری تیروئید یا ایدز و اچآیوی نشأت بگیرد.
البته زندگی کردن در محیطهای مرطوب و گرم میتواند وضعیت
افراد مبتال به این بیماری پوستی را بهتر کند.

بیماری پروانهای در ایران جزو
بیماریهای خاص پوستی است

 .10نشانگان بالو

این نشانگان معموال پیش از  4سالگی همراه با بثورات فلسیشکل روی تنه
اصلی بدن ،دستها یا پاها شروع میشود .گاهی اوقات هم با زائدههای خاصی
همراه میشود که فرد آنها را از زیر پوستش احساس میکند .این بیماری ژنتیکی،
سیستمایمنیبدنرابهفعالیتبیشازحدوادار
میکندوالتهابمضاعفیدربدنبهوجود
میآورد .بسیاری از افراد مبتال به
نشانگان بالو ،دچار مشکالتی
مانندآرتریتومشکالتمربوط
به چشم نیز هستند .بعضی از
آنهاحتیبهبیماریهایکلیوی
مبتال میشوند .اگر هیچ کدام
از والدین به نشانگان بالو مبتال
نباشند ،ممکن است فرزند آنها
به نوع خاصی از این نشانگان با نام
«سارکوئیدوز زودرس» مبتال باشد.

 .11آرگیریا

رنگ خاکستری مایل به آبی روی پوست در این بیماری ،از
میزان ناچیزی نقره بهوجود میآید که در بافتهای بدن
تجمع میکند .استفاده از نقره کلوئیدی که بعضی
افرادآنرابهعنوانمکملغذاییمصرفمیکنند،
میتواند علت ابتال به آرگیریا باشد و معموال هم
این مشکل حالت همیشگی دارد .نور آفتاب
هم میتواند این بیماری را تشدید کند .از نظر
علمیفایدهداربودننقرهکلوئیدیبرایسالمت
انسان تایید نشده است .محققان میگویند این
ماده میتواند روند جذب داروهای خاصی مانند
تیروکسین و آنتیبیوتیکها را آهسته و ضعیف کند.

 .12گزرودرما پیگمنتوزوم

ژنهای وراثتی در گزرودرما پیگمنتوزوم اجازه نمیدهند بدن ،سلولهای
آسیبدیده بهواسطه اشعههای ماورای بنفش را ترمیم کند .این مشکل حتی
شامل نور ناشی از المپ برق نیز میشود .همین مشکل ،احتمال ابتال به سرطان
پوست را در افراد  10هزار برابر بیشتر میکند .حتی بیشتر افراد مبتال به
گزرودرماپیگمنتوزومتا 10سالگیبهسرطانپوستمبتالمیشوند.اولین
نشانههای این بیماری ،شکلگیری ک 
کومک قبل از  2سالگی است.
شکلگیریلکهایتیره،آفتابسوختگیشدیدوخشکیشدیدپوست
پس از قرار گرفتن زیر نور آفتاب نیز از
دیگرنشانههایاینبیماریمحسوب
میشوند .پزشکان میگویند برای
محافظت از پوست ،افراد مبتال
به گزرودرما پیگمنتوزوم باید تمام
قسمتهایبدنرابدوناستثنابپوشانند،
حتما به تمام بدن کرم ضدآفتاب بزنند
و حتما از عینکهای محافظ و خاصی
استفاده کنند که اشعههای ماورای بنفش
را مسدود میکنند.

 .13آکانتوزیس نیگریکانس

افرادمبتالبهآکانتوزیسنیگریکانسشدیدامیخواهندپچهایپوستیتیره،ضخیم
ومخملماننداینبیماریراازرویپوست
جداکنند،خصوصااگرباخارشو
 .8آمیلوئیدوز پوستی اولیه
بویبدهمراهباشندامامتاسفانه
این گروه از مشکالت پوستی به نوعی پروتئین
چنین کاری هرگز نتیجهای
نخواهد داشت .آرنجها،
ناهنجار به نام «آمیلوئید» مرتبط هستند که
میتواند بیش از حد در بدن تجمع کند.
زانوها ،بندگاه انگشتها
آمیلوئیدوز لیکن ،یکی از انواع این گروه
و زیربغل ،قسمتهایی
ازبیماریهاستکهمعموالرویساق
هستند که غالبا با زائدهها
پاها ،رانها ،خود پاها و ساعدها نمایان
پوستی ناشی از آکانتوزیس
میشود.زائدههایپوستیناشیازآنهانیز
نیگریکانس مواجه میشوند.
با احساس خارش همراه هستند و رنگ
این بیماری با مشکالت شدید و
قهوهای مایل به قرمز دارند .آمیلوئیدوز
سنگینهمراهنیستامامیتواندنشانهای
ماکوالرهمنوعدیگریاستکهمعموال
از دیگر مشکالت مانند چاقی ،بیماری دیابت ،مشکالت هورمونی،
میان تیغههای شانهها و روی قفسه سینه
واکنش منفی به داروها یا حتی سرطان باشد.
نمایانمیشودوباپچهایپوستیمسطحو
خاکیرنگهمراهاست.آمیلوئیدوزندوالر
 .14االستودرما
هم میتواند روی بدن و صورت نمایان شود و
بدن افراد مبتال به االستودرما میتواند در بعضی
با زائدههای مایل به قرمزی همراه است که احساس
قسمتهای بدن ،االستین بیش از حدی تولید کند
خارش ایجاد نمیکنند.
که نوعی پروتئین است و استحکام و انعطافپذیری
پوستراتامینمیکند.دراینبیماری،پوستپساز
کش آمدن دیگر به حالت اولیه خودش برنمیگردد،
آویزانمیشودوچینخوردگیپیدامیکند.محققان
میگویند هنوز علت این مشکل روشن نیست .افراد
 .9لپروسی (جذام)
مبتال به االستودرما معموال این مشکل را در قسمت
افرادی که بهطور طبیعی در برابر
گردن ،دستها یا پاها مشاهده میکنند اما بیش از همه
لپروسی مقاوم نباشند ،ممکن
در آرنجها و زانوها نمایان میشود .پزشکان میتوانند پوست
است این بیماری را در اثر
آویزانشده را از بدن جدا کنند اما این بیماری عمدتا دوباره برمیگردد.
تماس با فرد مبتال به آن دریافت
کنند .تماس با نوعی گورکن
 .15اراپتیو گزانتوم
به نام «آرمادیلو» نیز میتواند
نمایان شدن زائدههای پوستی برآمده ،زگیلمانند و مومشکل
باعث ابتال به این بیماری شود.
در بدن میتواند نوعی نشانه هشدار باشد اما این زائدهها
البته بیشتر انسانها بهطور طبیعی در
عفونی نیستند و خصلت مسری بودن هم ندارند.
برابر لپروسی مقاوم هستند .بروز عالئم این بیماری سالها طول
درواقع ،نوعی از رسوبات چربیمانند ناشی از
میکشد ،اما عالئمش شامل چنین مواردی است؛ لکها یا
کلسترول هستند که بهعلت وجود سطح باالی
بثورات مایل به قرمز ،تورم پوست و احساس بیحسی در
تریگلیسرید در بدن بهوجود میآیند .به گفته
آن قسمت یا در انگشتان دست یا پا .در ضمن ،چشمان
دانشمندان ،زائدههای ناشی از اراپتیو گزانتوم
افراد مبتال به این بیماری نیز شدیدا نسبت به نور حساس
معموال چند هفته پس از اینکه بیمار استفاده
میشوند.مصرفآنتیبیوتیکمعمواللپروسیرادرمانمیکند
از داروها را شروع میکند و رژیم غذاییاش
و اگر فرد مبتال به آن بیش از حد تا شروع روند درمان تعلل
را تغییر میدهد ،از بین میروند.
نکند ،باید بهصورت کامل درمان شود.

منبعWebMD :

نوزادان مبتال به این بیماری ممکن است با پوست قرمز ،تاولزده و ظاهرا
نارسیمتولدشوندکهدرقسمتهاییهمضخامتغیرعادیایدارند.پوست
این نوزادان بهراحتی دچار جراحت و التهاب میشود .پوستههای ضخیم و
محکمی بهصورت ردیفردیف روی این
پوستهاشکلمیگیرندوخصوصا
در ناحیه چینخوردگیهای
مفصلی بروز پیدا میکنند.
آزمایش ژنتیکی میتواند
بهطور قطعی مشخص
کند آیا کسی مبتال به این
بیماری است یا نه .درمان
اپیدرمولوتیک ایکتیوز
راحت نیست و جداسازی
پوستههایفلسمانندآنعمدتا
پوست را شکننده و مستعد ابتال
به عفونت میکند.

 .5بیماری مورژلونز

در این بیماری فرد احساس میکند چیزی روی بدنش میخزد ،نیشش
میزند و گازش میگیرد .بعضی افراد مبتال به این بیماری،
مشاهده تارهای نازک روی پوست و اختالالت مربوط
به حافظه ،خلقوخو و تمرکز را نیز گزارش کردهاند.
اگرچه تحقیقات مشخصی نشان میدهند ارتباط
محتملی بین بیماری مورژلونز و عفونتها وجود
دارد ،دانشمندان بر این باورند این بیماری در
گروه مشکالت مربوط به سالمت روان قرار
میگیرد .ضمنا آنها میگویند اگر فرد مبتال به
این بیماری تصور کند آلوده به شپش است،
قطعا تصور اشتباهی درباره آن دارد .پزشکان در
مواجهه با این مشکالت میتوانند علتهای دیگر را
بررسی کنند و شیوههای درمانی خاصی را پیشنهاد دهند.
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با ورود به قرن  ،21بیماریها از حالت عفونی ،واگیر
و قابلدرمان به حالت بیماریهای ناشی از شیوه
زندگی یا بیماریهای ژنتیکی تغییر ماهیت دادهاند.
معموال بیماریهایی که با منشاء اختالالت ژنتیکی
ایجاد میشوند ،برخالف بیماریهای عفونی کامال
قابلدرمان نخواهند بود و بهدلیل نامشخص بودن
دلیل ابتال به آنها ،درمانهای قطعی هم برایشان
مطرح نیست.
انواع بیماریهای خودایمن که در آنها سیستم
ایمنی بدن به اشتباه علیه خودش مبارزه میکند،
درمانی صددرصدی ندارند و معموال درمانهای
حمایتی در مورد آنها مطرح است .بیماریهای
خاص پوستی ،طیف وسیعی از بیماریها را تشکیل
میدهند ولی سیاستهای وزارت بهداشت هر کشوری
با توجه به توان مالی دولت ،تعیین میکند کدام یک
از این بیماریها در فهرست بیماریهای خاص آن
کشور قرار بگیرند .به عبارت سادهتر ،ممکن است
یک بیماری بهدلیل نادر بودن ابتال به آن یا بهدلیل
شرایط درمانی متفاوت ،از نگاه پزشکی خاص باشد
اما توان مالی دولت به اختصاص دادن پوششهای
کمکی برای تمام این بیماریها کافی نباشد.
بهطور کلی ،بیماریهای خاص پوستی بسیار نادر
هستند اما مزمن و پرهزینه بودن روند درمان بین تمام
آنها مشترک است .در مورد بیماریهای خاص پوستی،
بهدلیل نبود درمان قطعی و نیاز به درمانهای حمایتی
پرهزینه ،همیشه ما به یک حمایت ملی نیاز داریم.
بد نیست بدانید در رشته پوست و مو و در کشور
ما ،بیماری پروانهای یا همان  EBجزو بیماریهای
خاص پوستی طبقهبندی شده است.
هرچند بسیاری از بیماریهای تاولی و پوستهریزیهای
شدید ناشی از بیماریهای خودایمن هم میتوانند
در گروه بیماریهای خاص پوستی جابگیرند ،در
حال حاضر بیشترین توجه در کشور ما روی بیماری
پروانهای بهعنوان یک بیماری بسیار خاص پوستی
معطوف شده است .ایبی ،یک بیماری ژنتیکی است
و بهدلیل نقص ژنتیکی در ارتباطات بین سلولهای
پوستی ،ایجاد میشود .افراد مبتال به این بیماری
بهدنبال کوچکترین ضربه به پوستشان دچار تاول
میشوند و شدت ابتال به این تاولها باتوجه به شدت
و ضعف بیماری متفاوت خواهد بود .معموال این
تاولها ،جوشگاههای بدشکلی بهوجود میآورند و
بیماری را بسیار دردناک میکنند .گاهی درد ناشی از
بیماری پروانهای در مراحل شدید را با درد ناشی از
سوختگی برابر میدانند .متاسفانه ،افراد مبتال به بیماری
پروانهای شدید در سنین کمتر دچار مرگومیر میشوند
اما ابتال به انواع خفیفتر این بیماری میتواند فرد را
تا سنین میانسالی هم برساند.
ابتدای دوران کودکی که بیمار کنترل چندانی روی
بدن خود ندارد ،احتمال ضربه خوردن به پوست او
بیشتر و ایجاد تاول در بدنش هم شدیدتر است.
بیشتر این تاولها در دوران کودکی در کف دست و
پا ایجاد میشوند .از طرف دیگر ،ممکن است برخی
بیماران عالوه بر درگیری پوستی ،با درگیر شدن
سایر بافتهای پوششی بدن مانند مخاط داخل
مجاری تنفسی و گوارشی هم مواجه شوند .با
توجه به شدت بیماری و میزان نقص ایمنی
بدن بیمار ،امکان ایجاد مشکالت تنفسی یا
مشکل در بلع هم برای فرد وجود دارد.
گاهی گروهی از بیماران مبتال به بیماری
پروانهای دچار درگیری در اطراف چشمها
هم میشوند و اگر مخاط چشم با این بیماری
درگیر شود ،جوشگاههایی در این قسمت حساس
بدن نیز ایجاد خواهد شد.
متاسفانه ،بیماری پروانهای هم مانند بسیاری از
بیماریهای خاص یا خودایمن پوستی ،درمان قطعی
ندارد و همه درمانهای مربوط به آن حمایتی است؛
یعنی اگر مشکلی در اثر بیماری برای بیمار ایجاد
شود ،درمانهای حمایتی به رفع آن مشکل کمک
میکنند .یکی از چالشهای اساسی برای این بیماران
هم بحث دندانپزشکی است زیرا فشار روی صورت
و لبها میتواند باعث ایجاد تاول و بافت جوشگاه
شود .خوشبختانه ،این بیماری بسیار نادر است اما
بهدلیل اینکه حدود هزار مورد مبتال در ایران شناسایی
شدهاند ،از طرف دولت مورد حمایتهای مالی و
بیمهای قرار گرفته است.
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میزگرد پوست

شماره هفتصدوسه چهار اسفند نودوهفت

آنچه سوژههاي «ميزگردزیبایی» درباره بيماريو درمان ميگويند ،لزوما موردتأييد «سالمت»نيست .حتمااظهارنظر متخصصانرا درباره درستييانادرستياظهارات آنها درهمين صفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه «میزگردزیبایی»باشید.کافی است از
طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

میزگرد«پوست»دربارهمراقبتهایپسازکاشتموباحضور
دکترمجتبیامیری،متخصصپوست،دکترامیرهوشنگاحسانی،
متخصصپوستودکترمحمدرضاوفا،متخصصتغذیه

دوران مدرن پیوند مو در غرب به اواخر دهه  1950بازمیگردد .در این تکنیک زیبایی برای
مهین نادری رویش مجدد موهای سر که دچار ریزش شدهاند ،از پشت سر پیازهای دائمی مو برداشته و به
نواحی بدون مو انتقال داده میشود .بعد از مدت کوتاهی فرد شاهد رویش تارهای موی سر
پیوندزدهشده خواهد بود .بعد از جراحی پیوند مو مانند هر عمل جراحی دیگری که نیازمند
مراقبتهایی است ،برای مراقبت از موی کاشتهشده هم باید مواردی را رعایت کرد .اگر گشتی در فضای اینترنت
بزنید برای نتیجهدهی مطلوب جراحی کاشت مو و رویش بهتر موها ،مصرف انواع مختلف قرصهای تقویتکننده
مو ،شامپو و لوسیونهای متفاوت توصیه شده است که میتواند باعث سردرگمی و تردید فرد در استفاده از آنها
شود .به همین بهانه در میزگرد این هفته به بررسی پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم که برایمان
نوشته« :حدود  8ماه است کاشت مو انجام دادهام و از قرصهای زینکپالس ،هیر ویت( )Hair Vitو شامپوی
آلپسین کافئین استفاده میکنم .به نظر شما بین تونیک ضدریزش مو و لوسیون تقویتکننده موی سر ،کدامیک بهتر
است و بیوتین باید با چه دوزی مصرف شود؟ آیا بیوتین  ۱۰۰۰کافی است یا ۵۰۰۰؟»
نگاه متخصص پوست

عرق کردن خطر ابتال به عفونت را افزایش میدهد
دکتر مجتبی امیری /عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیها(...عج)

نیازی به استفاده از شامپوی خاص برای شستشو نیست .فقط باید شامپو متناسب
با موی سر باشد .در صورتی که فردی از ناحیه سر زیاد عرق میکند ،به طور
مرتب و روزانه باید سر خود را بشوید چون بیتوجهی به این مساله میتواند با
بروز عفونت همراه باشد.
 :نحوه خوابیدن فردی که کاشت مو انجام داده ،چگونه است؟
بهترین حالت خوابیدن بعد از عمل پیوند مو به پهلو یا به پشت است .البته زمانی
که فرد به پشت میخوابد نحوه خوابیدن باید بهگونهای باشد که حتما سر باالتر
از سطح بدن قرار بگیرد و نباید روی شکم خوابید .دلیل این توصیه هم این است
که تورم بیشتری در ناحیه صورت ایجاد نشود.
 :میتوان از کاله برای محافظت از سر و قرار نگرفتن در معرض
نور خورشید استفاده کرد؟
برخی افراد بعد از کاشت مو برای اینکه در معرض نور خورشید نباشند یا به
دلیل ظاهر سر و تورمی که روی آن وجود دارد ،تمایل به استفاده از کاله برای
پوشاندن آن دارند .تورم بعد از کاشت مو به تعداد برشهای زدهشده و عمق
برشها که برای محل کاشت استفاده میشود ،بستگی دارد .استفاده از کاله
فقط در صورتی که گشاد و بافت آن توری باشد و باعث ایجاد فضای بسته و
حالت کیپ روی سر نشود ،منعی ندارد.
 :محدودیتی هم در انجام فعالیتها وجود دارد؟
بله ،از دیگر مراقبتهای خاص این دوران ،اجتناب از فعالیتهای سنگین و ورزش
تا  2هفته بعد از جراحی است 2 .تا  4هفته بعد از عمل هم فقط فعالیت ورزشی
سبک توصیه میشود اما  1ماه بعد ،فرد میتواند فعالیت طبیعی خود را داشته
باشد .ضمن اینکه رفتن به سونای خشک و بخار هم به هیچوجه توصیه نمیشود.
 :مدت رشد مو بعد از کاشت چقدر است؟ مصرف دارو برای رویش
بهتر موها الزم است؟
موی پیوندزده معموال بعد از  2هفته ،وارد فاز استراحت میشود و شروع به ریزش
میکند که طبیعی است و جای نگران 
ی نیست 3 .تا  4ماه پس از عمل کاشت،

موها شروع به رشد میکنند و درست مانند موی سایر نواحی سر رویش خود را
ادامه میدهند .برای رویش موی پیوندزدهشده ،به مصرف هیچ دارویی نیاز نیست.
برخالف تصور برخی افراد باید گفت استفاده از شامپوی خاص برای شستشو یا
مکملهای تقویتی برای رویش موی کاشته ضروری نیست ،مگر اینکه فردی دچار
کمبود ویتامینها و امالح باشد .در این صورت تحت نظر پزشک برای دوره کوتاه
مصرف برخی مکملها پیشنهاد میشود .بهطور کلی ،اگر پیوند مو با تکنیک درست
و توسط پزشک متخصص انجام شود ،به اقدام خاصی برای رشد و تقویت موهای
پیوندزده نیاز ندارد .چهبسا در مواردی فقط توصیههای غیرضروری و پرهزین ه به
بیماردادهمیشود.فقطبرایدورهکوتاهی،مصرفآنتیبیوتیکخوراکیوداروهایی
برای سرعتبخشیدن به رویش موهای کاشتهشده الزامی است.
 :آنتیبیوتیک و داروهای تسریعکننده رشد مو به چه منظور تجویز
میشوند؟
تجویزآنتیبیوتیکهابرایپیشگیریازبروزعفونتاست.محلولماینوکسیدیلنیز
برای تسریع در رویش موهای کاشتهشده و جلوگیری از ریزش موهای غیرپیوندی
تجویز میشود .در واقع با این داروها میتوان سرعت ترمیم و بهبود را افزایش
داد .گاهی اوقات حین رشد موها ممکن است مو زیر پوست باقی بماند و منجر
به ایجاد فولیکولیت یا بروز عفونت در آن ناحیه شود .غیر از مصرف آنتیبیوتیک
برای جلوگیری از عفونت ،هم خود فرد و هم پزشک میتواند موی گیرافتاده در
زیر پوست را خارج کند تا روند طبیعی خود را برای رویش ادامه بدهد.
 :آیا سیگار کشیدن بعد از کاشت مو در نتیجه پیوند مو تاثیر دارد؟
بله ،از دیگر توصیههای مهم بعد از پیوند مو ،استفاده نکردن از قلیان ،سیگار و
مشروبات الکلی است .سیگار کشیدن بر خونرسانی به پوست سر تاثیر منفی
دارد .سیگار میتواند جریان خون را در سر کاهش دهد و نتیجه کاشت مو را
ضعیفکند .ضمن اینکه افراد سیگاری در معرض تورم بعد از کاشت مو هستند
بنابراین توصیه اکید میشود مواد دخانی را کنار بگذارند یا اینکه برای چند ماه
قبل و بعد از کاشت مو به هیچوجه از آن استفاده نکنند.
نظر متخصص تغذیه

از سبزیجات غافل نشوید
دکتر محمدرضا وفا /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیروی از برنامه غذایی متنوع و سالم که ویتامینها و امالح
موردنیاز را به بدن برساند ،برای حفظ سالمت پوست و مو الزم
و ضروری است .میان ویتامینها و امالح ،ویتامینهای گروه B
و  ،Aروی و آهن نقش کامال شناختهشدهای در رشد و سالمت
موها بازی میکنند .افرادی که الزم است مراقبت بیشتری از
پوست و مویشان داشته باشند ،بهخصوص آنهایی که بهتازگی
کاشت مو انجام دادهاند حتما باید الگوی غذایی سالم داشته
باشند .این نکته بسیار اهمیت دارد که انرژی موردنیاز روزانه
که از طریق مصرف خوراکیها و آشامیدنیها دریافت میشود،
متناسببانیازبدنباشد.مطالعاتنشاندادهاندسوءتغذیهحتی
سوءتغذیه پروتئین ،داشتن الگوی غذایی نامناسب ،زیادهروی
در مصرف غذاهای پرکالری ،پرچرب و غذاهای فرایندشده،
باعث ایجاد فرایندهای استرس اکسیداتیو و التهاب در بدن

میشود که سالمت عمومی بدن و بهخصوص پوست و مو
را به خطر میاندازد ،در نتیجه از آنجا که برای رشد موهای
جدید مضر است ،توصیه میشود بعد از پیوند مو ،مصرف
این خوراکیها کنار گذاشته شود یا اینکه به حداقل برسد.
مصرف چربیهای اشباع که منابع آن سابق بر این ،روغنهای
هیدروژنه نباتی ،پیه ،دنبه ،کره ،خامه و حتی چربیهای اشباع
موجود در گوشت قرمز و لبنیات هستند ،تا حد ممکن کاهش
یابد .بهترین جایگزین برای آنها روغنهای گیاهی شامل روغن
زیتون ،ذرت ،کانوال ،آفتابگردان یا روغن کنجد است .البته در
مصرف همین روغنهای مفید و خوب هم نباید زیادهروی
شود چراکه تراکم کالری باالیی دارند .کالری زیاد میتواند
فرایند اکسیداتیو و التهاب را در بدن شروع کند و اثر سوئی بر
سالمت مو و پوست بگذارد .بین ویتامینها ،مهمترین خاصیت

پسازکاشتمو
استفادهازمکملها
ضرورینیست

دکتر امیرهوشنگ احسانی
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیگار نتیجه کاشت مو
را تضعیف میکند

 :آقای دکتر! آیا بعد از کاشت مو به مراقبتهای خاصی در دوره
نقاهت نیاز است؟
اگر پیوند مو اصولی ،علمی و با تکنیک درست انجام شود ،به مراقبت خاصی
نیاز ندارد و مراقبتهای عمومی بعد از هر عمل جراحی سبک مثل مصرف منظم
داروها ،رعایت بهداشت ،پرهیز از استعمال دخانیات و فعالیت ورزشی سنگین و...
کفایت میکند .بعد از عمل پیوند مو ،برای اینکه منطقه کاشت مو پوشیده شود،
روی سر را با بانداژ میبندند .این بانداژ باید  24تا  48ساعت روی سر بماند .بعد
از گذشت این زمان ،بیمار مجدد به پزشک مراجعه میکند تا پانسمان تعویض
شود .پس از برداشتن پانسمان ،پزشک نحوه درست استحمام را در این مدت به
فرد آموزش میدهد تا حین شستشو آسیبی به گرافتها وارد نشود .اگر پیوند مو
به روش  FUTباشد ،بعد از  10روز تا  2هفته فرد باید به مطب مراجعه کند تا
بخیهها کشیده شود .در روش  FUTقسمت نواریشکلی از پوست پشت سر
که دارای مو است را به عرض  1تا  2سانتیمتر و به طول  ۲۰تا  ۲۵سانتیمتر
برمیدارند و فولیکولهای موی آن را زیر میکروسکوپ خارج میکنند سپس
گرافتهای جداشده را در قسمت طاس سر میکارند.
 :یعنی محدودیتی برای استحمام نیست؟ نحوه شستن مو بعد از
کاشت چگونه است؟
معموال پس از گذشت  3روز ،محدودیتی برای استحمام وجود ندارد ،فقط حین
استحمام به هیچوجه نباید از دوش با فشار آب زیاد استفاده شود .برای شستشو
کافی است به آرامی با نوک انگشتان ،شامپو روی سطح سر زده شود .بهعالوه
باید مراقب بود ناخنها به گرافتها گیر نکند و باعث کنده شدن آنها نشود.
سپس با آبی که با فشار مالیم روی سر میریزد ،آبکشی شود .برای خشک کردن
سر هم به هیچوجه استفاده از حوله یا سشوار مجاز نیست و مو باید در معرض
هوا خشک شود.
 :آیا باید از شامپوی خاصی برای شستشو استفاده کرد؟
طی یکی -دو هفته اول سر فقط باید با شامپوی بچه شسته شود .بعد از آن

نظر متخصص پوست

آنتیاکسیدانی را ویتامین  Eدارد .این ویتامین آسیبهای ناشی
از رادیکالهای آزاد و التهاب را کاهش میدهد و به رشد موها
کمک میکند .منبع اصلی این ویتامین ،روغنهای مایع گیاهی
بهخصوص روغن زیتون تازه ،سالم و بکر است که اسیدهای
چرب بسیار ضروری را به بدن میرساند.
پروتئینهای مصرفی نیز باید حتما از نوع پروتئین کامل باشد
که شامل گوشت ،تخممرغ و شیر است بنابراین همه افراد
خواهان پوست شاداب و موی باطراوت و بهخصوص فردی
که جراحی کاشت مو داشته ،باید به مقدار کافی منابع پروتئین
کامل که چربی اشباع کم دارند مثل لبنیات کمچرب و تخممرغ
مصرف کنند .مصرف گوشت قرمز هم باید محدود شود زیرا
منبع چربی اشباع است که به شدت میتواند مضر باشد.
با توجه به اینکه تمامی ویتامینهای گروه  Bبرای سالمت
پوست و مو ضروری و الزم هستند ،کربوهیدرات مصرفی باید
از نوع کامل باشد .نان سنگک ،بربری و تافتون از آرد کاملتری
تهیه میشود و میزان ویتامین گروه  Bآن زیاد است .ضمن
اینکه این نانها ،نمایه گالیسمی خوبی دارند و با مصرفشان
قندخون به سرعت باال نمیرود .دیده شده یکی از مواردی
که به شدت روی سالمت عمومی بدن و همچنین سالمت
پوست و مو تاثیر منفی دارد ،باالرفتن مکرر قندخون است.
مصرف کربوهیدراتهای تصفیهشده مثل نان لواش ،باگت،
فانتزی ،فرانسوی ،قند و شکر و شیرینیهایی که در ترکیبات
آن از قند ساده استفاده شده ،میتواند سطح قندخون را به
سرعت باال ببرد .قندخون باال باعث افزایش التهاب در بدن
و به دنبال آن تاخیر در بهبود و ترمیم زخم و جراحت بعد از
عمل پیوند مو یا حتی تشدید عفونت میشود.
وضعیت تغذیه تاثیر قابلتوجهی بر بهبود و ترمیم زخم دارد.
ویتامین Cدر روند بهبود سریعتر زخمها نقش موثری دارد
بنابراین باید از بهترین منابع آن که شامل انواع سبزی ،صیفی

و میوههای تازه است ،استفاده شود .ضمن اینکه ترکیبات
آنتیاکسیدانکهضدفرایندهایاکسیداتیووالتهابعملمیکنند،
بیشتر در میوه و سبزیها وجود دارد .توصیه میشود حتما
سبزی ،صیفی و میوههای تازه بهطور کامل در برنامه غذایی
گنجانده شود .باید همراه صبحانه ،ناهار و شام و حتی در
میانوعده از این گروه غذایی مصرف شود .مصرف خود میوه
به صورت تازه و سالم به آبمیوه آن برتری دارد چراکه هر
فرایندی که روی میوه و سبزیها انجام شود ،باعث میشود
میزان ترکیبات آنتیاکسیدانی آن کاهش یابد .ضمن اینکه فیبر
موجود در میوه و سبزی به احساس سیری کمک میکند و
سبب میشود فرد پرخوری نکند .به عالوه در بهبود فرایند
هضم و بهبود سطح قندخون موثر است .داشتن فعالیت فیزیکی
مناسب میتواند به بهبود متابولیسم بدن کمک کند .متابولیسم
مناسب برای سالمت عمومی بدن و همچنین حفظ سالمت
و زیبایی پوست و مو ضروری است .البته فعالیت فیزیکی
فردی که به تازگی مو کاشته ،باید مناسب و متعادل باشد،
نه فعالیت ورزشی سنگین و شدید که با تعریق همراه است.
همیشه توصیه متخصصان بر این است که همه موادمغذی به
شکل طبیعی دریافت شود .اگر همه گروههای غذایی به مقدار
کافی مصرف شوند نیازی به دریافت مکمل نیست ولی اگر
به هر دلیلی الگوی غذایی فرد نشان دهد دچار کمبود
ریزمغذیهاست ،مصرف مکمل با دوز مشخص برای دوره
معین به فرد توصیه میشود ،مثال برای خانمهایی که کاشت
مو انجام دادهاند و در معرض کمبود آهن هستند مکمل آهن
یا برای آقایان مکمل روی تجویز میشود .اگر الزم باشد،
مصرف مکملهای امگا 3به علت پیشگیری از التهاب و تعادل
نسبت چربی خوب در بدن و همچنین مکملهای گروه
ویتامین  B2 ،B، B1و  ،B6اسیدفولیک و بیوتین که بسیار
در سالمت مو مهم هستند ،به این افراد توصیه میشود.

داروهای تجویزی بعد از کاشت مو
شامل مسکن ،آنتیبیوتیکهای موضعی
و داروهایی برای کاهش تورم بعد از
جراحی است.
البته مسکن مصرفی برای کاهش درد
بهتر است استامینوفن کدئین باشد ،نه از
خانواده مسکنهای بروفن و ژلوفن چرا
که این مسکنها خطر بروز خونریزی
را افزایش میدهند.
در مرحله اول بعد از عمل پیوند مو
که حدود یک هفته تا  10روز طول
میکشد ،تجویز آنتیبیوتیک صددرصد
الزم و ضروری نیست زیرا احتمال خطر
عفونت بعد از پیوند مو به دلیل پرخون
بودن پوست سر ،بسیار کم است ،مگر
اینکه کاشت مو در شرایط غیربهداشتی
و استریل انجام شده باشد.
بعد از گذشت این مدت ،از هفته دوم
و سوم بعد از کاشت مو ،ریزش مو
شروع میشود .برخالف تصور عموم،
همه افراد متقاضی کاشت مو طاس
نیستند و در بیشتر موارد ،این افراد
در قسمتهایی از سر دارای مو هستند.
از این رو ،بعد از پیوند مو حفظ موهای
قبلی خود فرد بسیار اهمیت دارد و
باید با اقدام درمانی موثر ،احتمال
آسيبرسيدن به موهای قبلی فرد را
کاهش داد و از ریزش آنها جلوگیری
کرد.
برای این منظور ،استفاده از برخی داروها
مثل فیناستراید و ماینوکسیدیل از هفته
دوم بعد از عمل کاشت مو تجویز
میشود.
اگرچه حدود  3هفته قبل از شروع
پیوند مو ،به بیمار توصیه میشود
مصرف ماینوکسیدیل را قطع کند ،از
هفته سوم و چهارم بعد از کاشت مو،
میتوان مجدد از این محلول استفاده
کرد .به کمک محلول ماینوکسیدیل،
هم سرعت رشد موهای کاشتهشده
افزایش مییابد و هم موهای قبلی فرد
حفظ میشود.
مصرف داروی فیناستراید نیز برای حفظ
موهای طبیعی و قبلی خود فرد به
دلیل اینکه حساس شده و مستعدریزش
هستند ،حتمی و ضروری است.
اغلب یکی از سوالهای بیماران این
است که تا چه زمان باید فیناستراید
را مصرف کرد؟!
باید گفت شاید الزم باشد تا چند سال
بعد از کاشت موی پیوندی ،مصرف آن را
ادامه بدهند .البته محلول ماینوکسیدیل
را هم میتوان برای مدت طوالنی
استفاده کرد ولی قبل از آن از بیمار
پرسیده میشود آیا مشکلی در استفاده
مرتب و به موقع آن برای دوره بلندمدت
دارد یا نه؟
استفاده از مکملهای تقویتی هم برای
همه کسانی که کاشت مو انجام دادهاند،
ضروری نیست ،بلکه مصرف آن با
توجه به شرایط فرد ،توصیه میشود.
در صورتی که فرد رژیم غذایی نامناسبی
داشته و دچار کمبود امالح و ویتامینها
باشد ،حتما مصرف مولتیویتامین و
مکملهای تقویتی حاوی بیوتین ،روی
و ،...برای دوره  1تا  3ماهه تجویز
میشود بنابراین اینکه بیوتین هزار
میکروگرم مصرف شود یا  5هزار
میکروگرم ،برحسب رژیم تغذیهای
فرد متفاوت خواهد بود.
این موضوع در مورد استفاده از تونیک
ضدریزش مو یا لوسیون مو یا شامپوهای
خاص نیز صدق میکند و جزو مواردی
است که باید با تشخیص و تجویز
پزشک معالج استفاده شود.
برخی بیماران ممکن است بعد از هفته
دوم و سوم جراحی دچار جوش در
ناحیه سر شوند.
احتمال بروز چند جوش بعد از
کاشت مو طبیعی است بنابراین اگر
تعداد جوشها کم باشد ،جای نگرانی
نیست .با تجویز داروهای آنتیبیوتیک
موضعی مثل محلول کلیندامایسین و
داروهای ضدالتهابی مثل قطرههای
کورتونی میتوان آن را درمان کرد
ولی اگر تعداد جوشها زیاد است و
برای مدت طوالنی روی سر ایجاد شده،
نیاز به درمان جدی است.
در این شرایط حتما باید از ضایعات،
نمونهبرداری و آزمایشهای پوستی
انجام شود.
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بهترین روشهای درمانی برای رفع خشکی لب

 5راه چاره برای لبهای ترکخورده
یکی از مشکالت شایع
پوستی بهخصوص در
ترجمه:
ندا احمدلو
فصلهای پاییز و زمستان،
خشک و پوسته شدن یا حتی
ترک خوردن پوست لب است .بسیاری از افراد
درگیر با این مشکل نمیدانند آیا ضرورتی برای
مراجعه به پزشک بهمنظور درمان خشکی لب
وجود دارد یا نه ،یا اینکه چطور میتوان از
پس این دردسر ناخوشایند برآمد.
متخصصان توصیه میکنند اگر خشکی لب
بیش از  2ماه طول کشید و درمانهای رایج
خانگی یا استفاده از محصوالت بدون نسخه
برای بهبود این خشکی موثر نبود ،باید برای پیدا
کردن دلیل خشکی پوست لب و درمان آن به
پزشک مراجعه کنید .از طرف دیگر ،اگر خشکی
پوست لب با ترک خوردن مداوم ،تبخال زدن
یا عفونت کردن ترکهای پوستی همراه باشد،
مراجعه به پزشک ،مخصوصا در مورد کودکان
زیر  5سال ،اجباری است .این درحالی است
که خشکی و پوستهریزیهای معمول پوست
لب را میتوان با کمک راهکارهایی ساده که
در ادامه به آنها اشاره میکنیم ،درمان کرد.

 1لبهای خود را با آب دهان
خیس نکنید

یکی از رایجترین خطاهایی که منجر به تشدید
خشکی پوست لب میشود ،زبان زدن مداوم به
لبها برای خیس کردن آنها با کمک آب دهان
است .بهتر است بدانید بزاق دهان بالفاصله
روی لبها خشک میشود و خشکی لب را
تشدید میکند .عالوه بر این ،ممکن است
شما با زبان زدن مداوم به لبهای خشک و
ترکخورده خودتان باعث انتقال آلودگیهای
احتمالی دهان به سطح این ترکها شوید و
احتمال ایجاد عفونت را در لبها باال ببرید.
چاره چیست؟
برای اینکه خشکی لبها در طول روز باعث
آزارتان نشود و مدام شما را به زبان زدن به
لب مجبور نکند ،بهتر است یک چربکننده
گیاهی مانند انواع روغنهای گیاهی را روی
لبهایتان بزنید تا رطوبت و چربی سطح لبها
حفظ شود.

یکی از
رایجترین
خطاهایی که
منجر به تشدید
خشکی پوست
لب میشود،
زبان زدن مداوم
به لبها برای
خیس کردن
آنها با کمک آب
دهان است.
بزاق دهان
بالفاصله روی
لبها خشک
میشود و
خشکی لب را
تشدید میکند

است .پوست لبها بهعنوان یکی از
نازکترین و حساسترین قسمتهای
پوست صورت شدید و سریع نسبت به
کمآب شدن بدن واکنش نشان میدهد و
خشک میشود .هرچه آب بدن کمتر باشد،
میزان خشکی و پوستهریزی پوست لب

 2آب کافی بنوشید

یکی از عوامل تاثیرگذار بر خشکی
داخلی و خارجی بدن ،کمآب شدن بدن

نیز بیشتر افزایش خواهد یافت.
چاره چیست؟
حداقل روزی  6تا  8لیوان آب ولرم تا خنک
بنوشید و فضای منزل را با کمک دستگاههای
بخور یا سماور و کتری درحال جوش در فصل
پاییز مرطوب نگه دارید.

ن خانگی برای رفع خشکی لبها
 5درما 
 .1ترکیب روغن درخت چای و روغنهای گیاهی :روغن درخت چای ،یکی از روغنهای
در دسترس است که شما میتوانید  1یا  2قطره از آن را با حدود  4تا  5قطره از روغن نارگیل یا
روغن زیتون یا روغن بادام ترکیب کنید و این ترکیب را شبها قبل از خواب با کمک انگشت
سبابه یا گوشپاککن روی لبها بزنید .این کار شدیدا باعث نرمی و لطافت پوست لب و
همچنین بازسازی قسمتهای خشک و پوستهپوستهشده لبها در صبح روز بعد خواهد شد.
 .2ترکیب عسل و وازلین :ترکیب عسل و وازلین ،ماسکی بسیار عالی برای لبها درست میکند
و باعث رفع خشکی و ترکخوردگی پوست لب میشود .برای این کار باید ابتدا یک الیه عسل
روی لبها بزنید ،سپس یک الیه وازلین روی عسل قرار دهید و بگذارید این ماسک حدود
 15دقیقه روی لبها باقی بماند .درنهایت ،این ترکیب را با پنبه از روی لبها پاک کنید .اگر
بتوانید روزی یک مرتبه این کار را انجام دهید ،در پایان هفته نتیجه بسیار مطلوبی خواهید گرفت.
 .3ترکیب گالب و شیر :برای آماده کردن ماسک گالب و شیر ،شما باید  5تا  6قطره گالب را
در حدود یکچهارم فنجان شیر خنک حل کنید و این ترکیب را بهمدت  20دقیقه روی لبها

 3قبل از آرایش لب ،پوست آن را
چرب کنید

یکی دیگر از دالیل خشک شدن و پوستهریزی
بیش از حد پوست لب در روزهای سرد و
خشک پاییزی ،استفاده از انواع محصوالت
آرایشی لب است .خیلی از افراد گمان

میکنند باید برای پیشگیری از خشک
شدن لبها ،پوست آن را بعد از پاک کردن
آرایش چرب کنند .این درحالی است که
استفاده از محصوالت آرایشی بهخودیخود
میتواند باعث ایجاد حساسیت پوستی و
تشدید خشکی لبها شود.

قرار دهید .هر  2تا  3دقیقه یکبار مقداری از ماسک مایع را دوباره روی لبها قرار دهید و پس
از  20دقیقه این ترکیب را با آب کامال خنک از روی لبها بشویید.
 .4ژل آلوئهورا :یکی از سادهترین کارها برای درمان خشکی یا ترک پوست لب برای
آنهایی که به ژل آلوئهورا حساسیت ندارند ،این است که روزانه بهمدت  20دقیقه
ژل طبیعی میان برگهای آلوئهورا را روی لبها قرار دهند .این کار به درمان
خشکی و ترکهای پوستی سطح لب کمک بزرگی میرساند.
 .5ترکیب شکر ،عسل و روغن زیتون :اگر لبهای شما مدام دچار
پوستهریزی میشود 1 ،قاشق چایخوری شکر را با  3قطره
روغن زیتون و نصف قاشق چایخوری عسل ترکیب
کنید .این ترکیب را روی لبها قرار دهید و بعد از 10
دقیقه به حمام بروید .وقتی که حمام کمی بخار گرفت،
ماسک شیرین را روی لبها ماساژ دهید تا پوستههای ریز
سطح لب از بین بروند و روغن زیتون نرمی و لطافت دوباره را
به لبها بازگرداند .بهتر است این کار را  2بار در هفته تکرار کنید.

چاره چیست؟
قبل از اینکه از انواع رژ و خط لب مات یا چرب
برای آرایش لب استفاده کنید ،حتما پوست لب را
با کمک مقداری روغن نارگیل ،روغن زیتون یا
روغن بادام چرب کنید .اجازه بدهید این چربی
طبیعیحدود15دقیقهرویلبباقیبماندوسپس
محصول آرایشی مورد نظر خود را استفاده کنید.

 4پوستههای روی لب را جدا
نکنید

اگر لبهای خود یا فرزندتان دچار خشکی و
پوستهریزی شده ،بههیچعنوان این پوستهها را با
دست یا دندان جدا کنید .این کار باعث ایجاد
التهاب ،زخم ،سوزش یا حتی افزایش احتمال
ابتال به عفونتهایی در ناحیه لب خواهد شد.
چاره چیست؟
اگرلبهایتانپوستهریزیدارند،حدود1ساعتقبل
ازاستحماممقداریوازلینیاروغننارگیلرویآنها
بزنید .سپس زمانی که در حمام بخارگرفته هستید،
کمی از دانههای شکر خشک را روی لبها ماساژ
دهید تا پوستههای اضافی بهآرامی و بدون ایجاد
زخم و التهاب روی لبها از بین بروند .این کار
نوعی الیهبرداری مالیم و بدون خطر برای لبها
محسوب میشود .سعی کنید پس از استحمام نیز
چرب کردن پوست لبها را از یاد نبرید.

 5حواستان به تعادل ویتامینها در
بدن باشد

شاید برایتان جالب باشد که بدانید کمبود ویتامین
 B2یا همان ریبوفالوین میتواند باعث افزایش
خشکی ،ترک خوردن و سوزش لبها شود.
از اینرو ،توصیه میشود در صورت خشک
بودن بیش از حد لبها ،مصرف منظم تخممرغ
و گوشت قرمز بدون چربی را فراموش نکنید.
از طرف دیگر ،افزایش دریافت ویتامین Aدر
بدن میتواند عوارضی مانند پوستهریزی
ب را بهدنبال داشته باشد.
یا خشکی ل 
چاره چیست؟
اگردرحالمصرفمکملهای
حاویویتامینAهستید
و از خشکی بیش از
اندازه پوست لب رنج
میبرید ،این موضوع را با
پزشک در میان بگذارید تا تجویز
مناسبتری برایتان در نظر بگیرد.
منبعHealth Line :

آیا ترکیبات مغذی موجود در محصوالت آرایشی و بهداشتی ،واقعا موثرند؟

تغذیه پوست با ترکیبات مغذی

«ترکیبات مغذی» ،طیف متنوعی از ترکیباتی را
دربرمیگیرند که تراکم تغذیهای بسیار باالیی
دارند و بهصورت بالقوه (چه در قالب مصرف
خوراکی و چه در قالب استعمال موضعی) از
توانایی قابلتوجهی برای مراقبت از پوست
برخوردار هستند .وقتی این ترکیبات در سطح
موضعی استفاده میشوند ،فواید زیادی دارند،
مانندمرطوبسازیپوست،آثارضداکسیداسیون
و همچنین رساندن اسیدهای چرب امگا 3و
امگا 6به پوست.

پختن سبزیجات .برای مثال ،اگر کلم بروکلی به
آرامی بپزد ،مقدار بیشتری از مواد مغذیاش را در
خود حفظ میکند ،اما اگر در روغن سرخ شود،
قطعا این ویژگی مهم را از دست خواهد داد
بنابراین همه عصارههای گیاهی با همدیگر برابر
نیستند .عالوه بر این ،اثربخشی ترکیبات مغذی
درمحصوالتآرایشیبراساسآزمایشهای
بالینی و همچنین بررسیهای پزشکی و در
نظر گرفتن سابقههای استفاده از آنها نیز
ارزیابی میشود.
بااینحال،گروهیازکارشناساننسبتبه
اثربخشی ترکیبات مغذی در محصوالت
آرایشی با تردید نگاه میکنند و معتقدند
فقطتعدادانگشتشماریازترکیباتمغذی
میتوانند به پوست برسند چون مولکولهای
پوست برای دریافت آنها باید در شرایط ایدهآل
قرار داشته باشند .به نظر آنها ،تنها فایده بالقوه
ترکیبات مغذی برای پوست این است که
خواص آنتیاکسیدانی آنها میتواند قابلیت خود
بدن برای تولید آنتیاکسیدانها را تقویت کند.
یکی از شناختهشدهترین ترکیباتی که خاصیت
آنتیاکسیدانی دارد ،ویتامین Eاست و حدود
یکسوم از ویتامین Eبدن نیز در پوست یافت
میشود بنابراین اضافه کردن آنتیاکسیدانها به
پوست ،حداقل در چارچوب نظریهای ،باید به
بدن کمک کند .با اینحال ،ویتامین Eطبیعی و
خوراکی باز هم اثربخشی بیشتری نسبت به
ویتامین Eمصنوعی و غیرخوراکی دارد.

به نظر شما در سالهای
اخیر هیچ کلمهای بوده
ترجمه:
یوسف صالحی است که بیشتر از کلمه
«ترکیبات مغذی» در جهان
بهداشت و سالمت رواج یافته باشد؟ آمارهای
بینالمللینشانمیدهنددرسراسرجهاناستفاده
از محصوالتی که کلمه «ترکیبات مغذی» روی
آنها درج شده ،حدود  202درصد افزایش پیدا
کرده است .نکته مهمتر اینکه محبوبیت این
اصطالحفقطبهنوشیدنیهاوخوراکیهامنحصر
نمیشود .درواقع ،تولیدکنندگان محصوالت
آرایشی روزبهروز بیشتر از «ترکیبات مغذی»
در ساخت این محصوالت استفاده میکنند اما
سوال قابلتوجه این است که آیا وجود «ترکیبات
مغذی» در محصوالت آرایشی و بهداشتی واقعا
تاثیرگذار است؟

چگونهترکیباتمغذیطبیعیدر
محصوالتآرایشیاثربخشمیشوند؟

اهمیت انتخاب نوع محصوالت
آرایشی و بهداشتی

منظور از «ترکیبات مغذی» چیست؟

بررسی مهمترین «ترکیبات
مغذی» در محصوالت
آرایشی و بهداشتی

کمترکسیمیداندکهنوعقالبانتخابی
برای محصوالت آرایشی و بهداشتی ،یک پیامد
مهم دارد؛ اینکه کدام ترکیب فعال بیشتر از همه
در محصول بهکار گرفته شود و چطور روی
پوست اثر بگذارد.
به نظر متخصصان ،استفاده از روغن مخصوص
صورت که فرموالسیون باکیفیتی داشته باشد،
گزینه مناسبی برای اضاف ه کردن ترکیبات مغذی
به رژیم مراقبت از پوست محسوب میشود،
خصوصا اگر هدف رژیم مراقبت از پوست شما،
دریافت مواد مغذی و استرسزدایی بیشتر باشد.
توصیه متخصصان این است که از روغنهای
مخصوص صورت در ماههای سرد سال کمک
بگیرید ،اما اگر هدف اصلی شما دریافت فواید

مرتبطباپروتئینهاییمانندپپتید
است ،باید سراغ محصوالت سبکتر و دارای
روغن کمتر بروید .درواقع ،محصوالت حاوی
روغن بیشتر و غنیتر میتوانند اثرگذاری بیشتر
پپتیدها و پروتئینها را متوقف کنند.
کسانیکهدراستفادهازروغنمخصوصصورت
مانعی بر سر راهشان ندارند ،باید یک نکته مهم را
درانتخابمحصولموردنظرشانجدیبگیرند؛
این افراد به محصوالتی نیاز دارند که زمانبندی
باقی ماندنشان روی پوست طوالنیتر باشد و
همچنین باید روغن را روی بخش وسیعتری از
پوست پخش کنند .فقط در این صورت است که
روغنها و ماسکها میتوانند بهترین اثرگذاری
را داشته باشند.

روغننارگیل:قرنهاستکهزنانبومی
جزایر پلینزی از فواید روغن نارگیل
برای پوستشان بهره میگیرند و از آن برای
تغذیه و محافظت از پوست و مویشان در
مقابل عناصر زیانآور استفاده میکنند .روغن
نارگیل ،ماده چندکارهای است که هم قابلیت
استفاده خوراکی دارد و هم قابلیت استعمال
موضعی و بیشترین اهمیتش هم به اسیدهای
چرب زنجیرهمتوسط درون آن مربوط میشود.
امروزهازروغننارگیلدرتولیدروغنمخصوص
بدن ،روغن موها و همچنین محصوالت ویژه
برای پاک کردن آرایش از روی صورت استفاده
میشود.تحقیقاتنشاندادهاندروغننارگیلبکر
دارای خواص ضدقارچی و ضدمیکروبی است.
روغنآرگان:اولیننکتهمهمدربارهروغنآرگان
ایناستکهاینروغنویتامین Eبیشترینسبت
به روغن زیتون دارد .در ضمن ،روغن آرگان از
هستههایمتعلقبهدرختآرگانگرفتهمیشود
که نوعی درخت بومی در مراکش است .البته
استخراج این روغن واقعا کار دشوار و سختی
محسوب میشود و دلیل باال بودن قیمت آن هم
همینموضوعاست.بااینحال،غنیبودنروغن

منبعNet Doctor :

وقتی میخواهیم از عصارههای گیاهی و نباتی
استفادهکنیم،اولازهمهخودفرایندعصارهگیری
استکهدراستخراجترکیباتخاصوکیفیتآنها
نقش عمدهای ایفا میکند؛ تقریبا شبیه روشهای

بسیاری از شما میدانید محصوالت مراقبت از
پوست در قالبهای موضعی مختلفی ساخته
میشوند ،مانند ژلها ،کرمها ،امولسیون روغن
در آب ،امولسیون آب در روغن و ...با اینحال،

آووکادو سرشار از ویتامین Eاست
و این ویتامین به محافظت از پوست
در مقابل آسیبهای زیستمحیطی
و صدمات اکسیداتیو کمک میکند.
تنظیم عملکردهای طبیعی پوست
نیز از دیگر فواید ویتامین
 Eاست

آرگان از نظر اسیدهای چرب امگا 6و امگا ،9این
روغن را به یکی از مهمترین ترکیبات محافظ
پوست در سراسر جهان تبدیل میکند .امروزه
تولیدکنندگان بیشتری به استفاده از روغن آرگان
در محصوالت آرایشی روآوردهاند.
دان ه چیا :دانههای چیا جزو دانههای خوراکی
هستند که امروزه افراد زیادی به استفاده خوراکی
از آنها تمایل پیدا کردهاند .از طرف دیگر،
تولیدکنندگان روغنهای تغذیهکننده پوست
از ترکیبات دانه چیا در ساخت محصوالت
خودشان استفاده میکنند .با اینحال ،اثربخشی
ترکیبات دانه چیا اول از همه به این موضوع
بستگی دارد که فرایند عصارهگیری برای کدام
بخش از دانه چیا انجام بگیرد .اگر عصارهگیری
با هدف گرفتن روغن از دانه چیا انجام شود،
ترکیب نهایی سرشار از اسیدهای چرب امگا،3
امگا 6و امگا 9خواهد بود .این روغن عمدتا
برای بازسازی اپیدر م پوست مورد استفاده قرار
میگیرد اما اگر عصارهگیری از دانه چیا با هدف
گرفتن ژل آبدار آن انجام بگیرد ،ترکیب نهایی
برای مرطوبسازی پوست مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.
آووکادو :آووکادو سرشار از ویتامین Eاست
و این ویتامین به محافظت از پوست در مقابل
آسیبهای زیستمحیطی و صدمات اکسیداتیو
کمکمیکند.بهعالوه،تنظیمعملکردهایطبیعی
پوست از دیگر فواید ویتامین Eاست .آووکادو
همیشه پای ثابت ماسکهای خانگی بوده اما
امروزه برندهای معتبر و مختلفی از ترکیبات آن
در تهیه محصوالت آرایشی و بهداشتی کمک
میگیرند .آووکادو حاوی نوعی روغن پایدار
است که احتمال تحلیل رفتن سریع آن را کاهش
میدهد .ساختار ترکیبات آووکادو نیز سازگاری
ویژهای با پوستهای حساس و عناصر موجود
در پوست انسانها دارد.
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صفحه آخر
ادبیاتسالمت
باجغلی
دکتر حافظ ُ
روانپزشک ،عضو اجرایی کمیته هنر و روانپزشکی
انجمن علمی روانپزشکان ایران

شماره هفتصدوسه شنبه چهار اسفند نودوهفت

حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

قهرمان قصههای
مادرت باش

شعر ،هنر یا درمان؟

شعر راهی برای چنگ انداختن به احساسهای مبهم درونی
است .تمام آن احساسات مبهم در یک فضای جادویی و استعاری
به دام انداخته میشوند .از این رو ،شاعران بر احساسهایشان
چیره میشوند و تا زمانی که خالق باشند ،مقهور احساسهای
مبهم نمیشوند .وقتی شعر «زاییده میشود» ،شاعر احساس
راحتی و شعف میکند چون سرانجام توانسته آن احساس
گیجکننده و ناگفتنی را بر زبان بیاورد.
اثر درمانی شعر فقط برای شاعر نیست ،خواننده شعر هم از
موهبت درمان شعر بیبهره نمیماند .ما برای بیان بسیاری از
احساسات و عواطف مبهم واژهای نداریم ،شاید حتی نتوانیم
دربارهشان با کسی درد دل کنیم اما گاهی یک شعر زبان دل
ما میشود و تمام آن احساسهای گنگ و وصف ناشدنی
درونمان را زیبا و دقیق بیان میکند .هرچند آن شعر را فردی
با یک زبان دیگر و در زمان و مکانی دور از ما سروده باشد،
اما انگار شرح حاالت و احساسات ماست ،انگار شعری از
برای ماست.
ابهامات زبان استعاری شعر کنار لحن موسیقاییاش ،راه را
برای تخیل و ورود به دنیایی که در ناخودآگاه ما وجود
دارد ،بازمیکند .شعر زبان متفاوتی است که ما را به دنیای
ناشناخته ناخودآگاه میبرد و از این راه به بصیرت میرساند.
این قابلیت شعر است که میتواند در وجودمان آتشی برپا
کند و با نمایاندن تاریکیها از ما آدم دیگری بسازد.
شعر یک نیاز است ،درست مانند نیازی که ما به داروها داریم.
مقالهای در مجله نیویورکتایمز در سال  ۲۰۰۱میالدی منتشر
شد و نشان داد پس از حمله تروریستی  11سپتامبر ،مردم
خودشان را با شعر آرام میکردند .سرودن ،خواندن و زمزمه
کردن شعر در زمان سوگ بسیار کمککننده است .شاید یکی
از دلیلهایی که شعر در فرهنگ ما جایگاه و اهمیت ویژهای
دارد ،تاریخ پرفرازونشیبی باشد که پشت سرمان و حتی پیش
رویمان داریم .ما به غریزه فهمیدهایم که باید شعر را جدی
بگیریم و بیآنکه خودمان آگاه باشیم ،از آن استفاده درمانی
کردهایم .یکی دیگر از کارکردهای شعر به زبان آوردن مفاهیمی
است که «تابو» هستند و به این راحتی نمیتوان در موردشان
صحبت کرد« .عشق» و «مرگ» ،مهمترین مضامین شعری و
در عین حال ممنوعترین مفاهیم در فرهنگهای سنتی هستند،
مثال بیماری که دچار سرطان بدخیم است ،شاید نتواند سنگینی
غمش را با جمله« :دارم میمیرم ».بیان کند اما مصرع «بر لب
بحر فنا منتظریم ای ساقی» زبان حالش باشد.
ما همچنین میتوانیم شیداترین احساسهای عاشقانه را با زبان
شعر فریاد بزنیم ،در حالی که ممکن است گفتن جمله ساده
«دوستت دارم» برایمان راحت نباشد .درباره بیوفایی روزگار،
سختی زندگی و ناسپاسی آشنایان با زبان شعر میتوانیم خیلی
راحت و آزادانه حرف بزنیم ،بدون آنکه به بدبینی ،دنیاگریزی
یا مردمگریزی متهم شویم.
استفاده از ادبیات میتواند برای آنهایی که در درمان نگهدارنده
برای سرطانها هستند ،مفید باشد .یکی از روشهای تخلیه
هیجانی این است که به بیمار کمک کنیم در مورد احساسهایش
نسبت به همه چیز ،حرف بزند .ما در روانپزشکی یاد گرفتهایم
در مورد احساس نسبت به مرگ ،مستقیم از بیمار سوال کنیم.
روانپزشکان معموال خیلی راحتتر از سایر پزشکان درباره
مرگ با بیمارانشان حرف میزنند.
در اینجا خوب است به تجربه شخصیام در ارتباط با بیماران
مبتال به سرطان اشاره کنم .دورهای در یک بیمارستان طی
جلسات مشاورهای که با این بیماران داشتم ،از آنها درباره
احساسشان نسبت به مرگ میپرسیدم چون تصور میکردم
دغدغه اصلیشان «مرگ» است پس نیاز دارند در مورد آن
حرف بزنند .پس از مدتی ،پرستار بخش شیمیدرمانی که رابطه
خیلی خوب و نزدیکی با بیماران بخش داشت ،به من گوشزد
کرد« :بیمارها حس خوبی ندارند که در مورد مرگ ازشون
سوال بشه و چند نفر از این سوالهای شما ناراحت شده و
درمان را ادامه ندادهاند ».این مساله عمیقا من را به فکر فرو
برد .میدانستم این بیماران به پاالیش احساسهایشان نسبت
به مرگ نیاز دارند اما دوست نداشتند درباره مرگ با کسی
حرف بزنند .در این موارد «شعردرمانی» میتواند راهگشا باشد.
یکی از درمانهای خیلی خوب برای مراجعان روانپزشکی این
است که از آنها بخواهیم بیرون از اتاق درمان شعر بنویسند .اگر
از اسم شعر میترسند و خودشان را شاعر نمیدانند ،میتوانیم
بگوییم «دلنوشته» داشته باشند .این شعرها یا دلنوشتهها موارد
زیادی از درونیات مراجع را فاش میکنند و میتوان در جلسه
درباره آنها صحبت کرد .شیوه دیگر درمانی میتواند این باشد
که یک شعر به مراجع بدهیم و از او بخواهیم آن را با صدای
بلند بخواند و درباره احساسهایش در جلسه صحبت کند،
مثل اینکه چقدر توانسته با شاعر همذاتپنداری کند؟ چقدر
حسهای شخصی خودش را در شعر دیده است؟ آیا توانسته
فضای شعر را در ذهن خودش به تصویر بکشد؟ آن تصویر
چگونه بوده است؟ آیا جایی از شعر بوده که او را مضطرب
یا نفسش را تنگ کند؟ برایش یادآور چه مواردی بوده است؟
سوالهایی از این قبیل مراجع را به فکر وامیدارد و به او
فرصت میدهد با شعر برخورد «دوسویه»ای داشته باشد و
نقش خودش را در این دوسویگی یا تعامل مهم بداند.
واقعیت این است که فرایند شعر با «خوانش» آن کامل میشود
و درک مخاطب ،بخش مهمی از این فرایند است« .شعردرمانی»
بهویژه برای آنها که در سوگ از دست دادن عزیزی هستند یا
خودشان با یک بیماری انتهایی یا «سخت درمان» دستوپنجه
نرم میکنند ،خیلی مفید است .در خیلی از بحرانها و فاجعهها،
ما قدرت تکلم را از دست میدهیم یا زبانمان بند میآید .این
در حالی است که در این زمانها برای پاالیش و تخلیه هیجانی
نیاز به صحبت داریم .اینجاست که ادبیات نقش شفابخش
پیدا میکند و به ما فرصت میدهد در حالی که زبانمان بند
آمده ،خودمان را به فضای شعر بسپاریم و از جادوی کالم
بهره درمانی ببریم.

مادران زحمتکش سرزمین من
زندگی سالم

مادر ،معمار تربيت فرزند...
نقش مادر در زندگی فرزندش بیبدیل است .بهشت زير
پاي مادران است اما اگر مسیر مادری را اشتباه بروند ،چنان
جهنمي به پا ميشود كه شايد آتشش خاموششدنی نباشد
چرا که مادر همان قدر كه در زيبا ساختن زندگي كودك
نقش دارد ،میتواند در تباهي دنياي او هم نقش داشته
باشد .گاهي مادراني با چشمان پر از اشك به ما مراجعه
ميكنند كه معتقدند بهترينها را برای كودكانشان انجام
داده و خواستهاند ،غافل از آنكه مسير را اشتباه رفتهاند.
دخترك اشك ميريخت و ميگفت« :وقتي خواهرم در
شكم مامان بود ،بداخالق شده بود .مامان ميگفت واسه
ايننينياينجوريشدم،آخهخودتخواستيش!»آنزمان
دخترك فقط  ٥سال داشت و فکر میکرد خواهرش كه به
دنيا بياید ،مادرش دوباره مهربان ميشود .دختر که حاال
 12ساله بود ،میگفت« :خواهرم به دنيا اومد اما مامان رو
از من گرفت ».و وقتي اين خاطرات را تعريف ميكرد،
چشمهایش خیس بود .اشكهاي مادر جاري شد و تازه
فهميد چقدر از نوجوان  ١٢سالهاش دور بوده است.
نقش مادری ،مهارتی است همراه با مبانی دقیق که در
وجود زن نهاده شده و غفلت و اشتباه در آن باعث فساد و
تباهی جامعه میشود و ایفای درست این نقش ،جامعهای
خیرخواهومتکاملپدیدمیآورد.مادری،فضیلتیملکوتی
ناشی از عالم قدس است که در وجود انسان خاکی تجلی
میکند و در آن صداقت ،مهر و صفا به عالیترین درجه
میرسد و در راه خیر و سعادت فرزند صرف ميشود.
بیایید به مناسبت روز زن و روز مادر ،از خودمان بپرسیم
چقدر در رابطه با فرزندمان موفقیم؟ رابطه خودمان با

مادرمان چگونه بوده؟ چقدر خشمهاي ناشی از رابطه با
مادرمان را به كودكمان منتقل ميكنیم؟ هر مادری دردهاي
رابطه قبلي با مادرش و كلي آموزههاي غلط دارد و جز آنها
راه ديگري را بلد نيست .شايد زماني كه فرزند او بزرگ
شود و بفهمد تنها كسي كه بدون قید و شرط و بدون
اينكه چيزي بخواهد به او عشق ميدهد ،مادر است ،دير
شده باشد .اگر دلمان میخواهد فرزند شادي تربيت كنیم
باید خودمان مادر شادي باشیم چون سالمت روانمان به
عنوان مادر در سالمت روان فرزندمان نقش مهمی دارد.
امنیت روانی کودک در ماهها و سالهای اولیه زندگی
مرهونمادراست.پذیرندگی،پاسخگوبودنودردسترس
بودن مادر و ثبات در این رفتارهاست که جهان را برای
کودک به محیطی امن و باثبات تبدیل میکند .کودک با
اعتماد به مادر یاد میگیرد به جهان اعتماد و نیازهایش را
برآورده کند .این اتفاق که در روانشناسی «دلبستگی» نام
دارد ،در واقع رابطه عمیقی است که بین کودک و مادر
برقرار میشود .امنیت روانی ،اولین و طبیعیترین نتیجه
دلبستگی کودک است و وقتی کودک احساس امنیت
داشته باشد ،با احساس اعتماد بیشتری در محیط پیرامون
حرکت میکند و با اتکا به پایگاه ایمنی به نام مادر ،از او
فاصله میگیرد .این کودک وقتی احساس ترس کند یا
عاملی باعث آزارش شود ،سراغ مادر میرود تا ذخیره
روانیاش را پر کند .مادر از دوره جنینی؛ یعنی دورهای که
کودک هنوز به دنیا نیامده هم روی کودک تاثیر دارد .نتایج
مطالعات اخیر نشان میدهد تمام احساسات مادر به جنین
منتقلمیشود؛هرگاهمادردچارهیجان،اضطراب،استرس،

دکتر مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت
درمانگر كودك و بازيدرمانگر

ترس و عصبانیت شود ،تمام این حالتها و احساسات به
جنین منتقل میشود .در دوره بعد از تولد هم توجه بسیار
زیاد مادران برای رفع نیازهای کودک ضروری است و
هر گونه سهلانگاری در تربیت ،پیامدهای جبرانناپذیری
برای کودک ،خانواده و درنهایت جامعه خواهد داشت.
مادران عالوه بر وظیفه تامین نیازهای جسمی و زیستی،
موظفند روان کودک را سرشار از لطف و محبت کرده و
سالمتروانیاوراتامینکنند.بیشکیکیازاساسیترین
نیازهای انسان پس از نیازهای زیستی مانند آب ،غذا و...
نیاز به محبت است ،به گونهاي که اگر این نیاز برآورده
شود ،کودك تا حد بسیاری در برابر نیازهای زیستی
مقاومت میکند و آن را تحت تاثیر خود قرار میدهد .از
آنجا که خانواده ،نخستین سرپرست کودك است ،الزم
است والدین ،بهخصوص مادر ،به این نیاز کودك توجه
خاص داشته باشند و بدانند پاسخگویی درست به این
نیاز کودك ،اساس و پایه تربیت او را تشکیل میدهد زیرا
ارضای این نیاز کودك ،باعث آرامش روانی ،امنیت خاطر،
اعتمادبهنفس ،اعتماد به والدین و حتی سالمت جسمی او
میشود .به سالمت روان كودكانمان هم حساس باشيم.
كودكگرسنهبيقراريميكندوكودكيكهروحشگرسنه
باشد ،بدقلقي .از نظر من ،بنزين روح و قلب كودك عشق
مادر است و كودكي كه سرشار از عشق است ،سالم و
شاد خواهد بود .خالصه اینکه؛ مادر ،معمار تربيت فرزند
است .ما برای مادر همیشه بچهایم و او همیشه نگران ما؛
چه در «حیاط» باشد ،چه در «حیات» نباشد.

زندگی مثبت
کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوجدرمانگر

خانمها ،خودتان را گرامی بدارید
به راستی زن در طول زندگی زن میشود یا او از ابتدا زن
به دنیا میآید؟ هویت جنسی زنان و باورهایشان از زنانگی
چگونه شکل میگیرد؟ فرهنگ؟ خانواده یا خودشان؟ در
این نوشته میخواهم بر دو موضوع تمرکز کنم.

تاثیر جامعه بر زنان

نمیشود تاثیر جامعه را بر زنان و هویتشان نادیده گرفت.
خوشباوری است اگر تصور کنیم در همه کشورهای
غربی زنان به تمامی حقوق خود رسیدهاند زیرا در برخی
کشورها ،زنان فقط از زنان جهان سومی جلوترند .اگر
نگاهی به مجلس سوئد کنیم ،یکی در میان زنان بر مسند
قدرت نشستهاند ولی در انگلستان و خیلی از کشورها،
این بحث مطرح است که چرا زنان در مشاغل باال فقط
تا حدی جلو میروند و پدیده  glass ceilingمطرح
است؛ یعنی زنان از سقف شیشهای باید عبور کنند تا
پستهای باال بگیرند .در کشورهای جهان سوم هم که
موانع بیشتر است.
اگر زنان در افغانستان یا ایران وارد مجلس شوند ،در
اقلیت هستند .چند وزیر زن در ایران و کشورهای جهان
سوم داریم؟ بدون شک جامعه ،آموزش عمومی و خانواده
تاثیر بسزایی بر زنان دارند ولی نمیشود این عوامل را
تنها دالیل انفعال زنان یک جامعه دانست .در کشورهای

جهان سوم هم زنان کمی نبودند که در کل دنیا افتخار
آفریدند و در کشور خودشان جزو اولینها بودند .خانم
دکتربدرالزمانتیمورتاش،اولیندندانپزشکایرانی،خانم
دکتر سکینه پری ،اولین جراح و سرطانشناس ایرانی و
پروفسور مریم میرزاخانی ،اولین زن برنده جایزه فیلدز
بودند .مثالهای متعددی از زنان دیگر ایرانی وجود دارد
ولی آنها در خارج از کشور بزرگ شدهاند و در اینجا
بحث چالش تاثیر جامعه است.
نمیتوان دلیل انفعال زن را صرفا به جامعه ربط داد .گرچه
در اغلب زنان موفق هم ممکن است رگههایی از انفعال یا
غالب بودن افراطی دیده شود و جای بحث روانشناختی
دارد ،در نقشهایی که جوامع سنتی مخصوص مردان
میدانستهاند ،این زنان خوش درخشیدهاند.

آیا زنان بر جامعه تاثیرگذارند؟

جواب من بله بسیار محکم است .زنان آگاه و نه صرفا
تحصیلکرده؛ چه به عنوان همسر ،چه به عنوان مادر
و چه به عنوان یک زن در مشاغل مختلف ،جامعه
را وادار کردهاند زن را جدی بگیرد .در کشورهای
پیشرفته ،تعداد مدیران ارشد زن در تجارت و ...کم
است ولی زنانی که مانند خانم «سندبرگ» بهعنوان
مدیری ارشد پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند ،با

عمل خود جایگاهشان را به جامعه خاطرنشان کردهاند.
من هم خوب میدانم راه زنان در برخی جوامع هموار
نیست ولی در دهکده جهانی برای هر زن موفق جایگاهی
وجود دارد ،گرچه سختتر و این «جبر جغرافیایی» را
میتوان به چالش کشید .عوامل مختلفی بر زنان اثر
میگذارند که باعث پیچیدگی اوضاع زنان در دنیا شده
است .ممکن است زنان موفق از نظر شغلی با مسائل
سخت و تلخ روانشناختی دستوپنجه نرم کنند و این
مسالهاجتنابناپذیراستولیمیتوانمتوقفشد؟میتوان
مغلوب شرایط و جامعه شد؟ وقتی آگاهی عقالنی و
هیجانی زنان باالتر برود و موانع را بهتر بشناسند ،پیشرفت
و سالمت روان ممکن خواهد شد.
به عنوان یک زن و سپس یک روانشناس ،اعتقاد دارم
موانع درونی و دفاعهای روان بیشتر مانع زنان است؛ یعنی
مقاومتهای درونی زنان سهم بیشتری از شرایط دارد
و ما خودآگاهانه و خودخواسته به انفعال تن میدهیم.
گرامیداشتزنانبایدازسویخودزنانبهرسمیتشناخته
شود و جنگهای صلیبی و سطح پایین علیه یکدیگر راه
نیندازند و بتوانند گفتمان جدید و زنانهای برای ارتباط
با یکدیگر و مردان ایجاد کنند .گفتمان جدید کمک
خواهد کرد زنان بتوانند مستقل عمل کنند و خودشان
را باور داشته باشند.

معرفیکتاب

اگر فرزند دختر داريد...
دوران كودكي ،دوراني نيست كه سرسري گذرانده شود و والدين بايد در اين دوران توجه
بسياري به كودكان خود داشته باشند .تكتك كلمات و رفتارهايي كه در ارتباط با كودك
اعمال ميشود بايد با دقت نظر و آگاهي انجام گیرد .حال اين توجه در مواجهه با فرزندان
دختر اهميت بيشتري پیدا میکند زيرا آموزههاي جنسيتي و سنتي كه به نادرست در جوامع
و فرهنگهاي مختلف شكل گرفته موجب رفتارهاي تربيتي نادرستي در اين جنس شده
است .نويسنده اين كتاب از كساني است كه در زمينه تعليم و تربيت بسيار فعال هستند و
اين كتاب از معروفترين آثار او است .اين كتاب راهنماي مناسبي براي والدين ،مادران،
پدران ،مربيان و معلمان است و اگرچه تمركز آن روي دختران است ،مطالب كتاب هر دو
جنس را دربرميگيرد .دغدغه اصلي كتاب تبعيضهاي جنسيتي است كه از قبل از تولد نوزاد
آغاز شده و در روابط كودك با ديگران و حتي در محيطهاي آموزشي بر كودكان روا داشته

ميشود .همچنين كتاب به اين سوال پاسخ ميدهد كه
چگونهميتوانيمدختريتربيتكنيمكهبرايبرآورده
كردن آرزوهايش متكي به پدر ،برادر و همسر خود
نباشد و با اراده و عزت نفس بتواند سرنوشت خود
را دست بگيرد .كتاب در  4فصل به این شرح است؛
 .1چرا و چگونه فرزند پسر پسنديدهتر است و دختر
ناپسند  .2دوران خردسالي و عقايد و رفتارهاي
متضاد نسبت به پسر و دختر  .3اسباببازيها و
ادبيات كودكان .4نهادهاي آموزشي ،مهدكودكها
و كودكستانها .اين كتاب نوشته النا جانيني بلوتي،
ترجمهمحمدجعفرپوينده،توسطنشرنيدر224
صفحه به چاپ رسيده است.

در تقویم هر کشوری روزها و
مناسبتهایی خاص مشخص شده؛
از روزهایی برای یادآوری لزوم
پیشگیری و درمان یک بیماری ،تولد
یک رهبر ،پیامبر یا اسطوره ملی گرفته
تا روزهایی لطیف و زیبا مثل روز
مادر .روزی که در آن میان این همه
شلوغی دنیا و روزگار ،دوباره یادمان
میافتد در کدام دامن آسودگی و عشق
بیپایان را تجربه کردهایم .روزهای
کودکی و دست نوازشگر مادر از
پیش چشممان میگذرد و دلمان
هوای نوازشش را میکند .سراغش
میرویم؛ اگر داشته باشیمش که اوج
خوشبختی است و اگر نباشد ،باید
دل را به دیدن سنگی سرد خوش
کنیم ،به یاد روزهایی که بود.
خیلیازمادراینروزدلمانمیخواهد
یک روز هم که شده به دل مادرمان راه
بیاییموبهترازهمیشهباشیم،همانطور
که او همیشه میخواهد و در تمام
قصههایش برایمان گفته ،قصههایی
از قهرمانهایی که میخواستند کاری
کنند دنیا جای بهتری برای زندگی
و زندگی پاکتر و زیباتر باشد .روز
مادر ،روز پرعاطفه و زیبایی است؛
روزی برای همه مادرها و بچههایی که
دلشان میتپد برای اینکه حتما در این
روز برای فرشته زندگیشان هدیهای
داشته باشند .فکر کن ،این روز چقدر
قشنگتر میشود اگر هدیههایی زیبا
تهیه کنیم و به بچههای کار و بچههای
خانوادههای کمبضاعت بدهیم تا به
مادرشان هدیه کنند.
روز مادر روز لطیفی است و جان
میدهد برای اینکه قهرمان قصههای
کودکی باشیم؛ فقط کافی است
چشمانمان را ببندیم و یک لحظه به
برق چشمهای بچههایی که با کمک
ما امسال میتوانند به مادرشان هدیه
بدهند و به دستهای مهربانی که
هدیه میگیرند ،فکر کنیم.

ستون آخر
زهرا خانم یک مادر است .مادری
جوان که بعد از زایمان متوجه بیماری
صعبالعالجش شدند و او که آرزو
داشت فرزندش را غرق محبت کند،
حاال آنقدر ضعیف شده که مراقبت
از کودکش برایش ناممکن است و
مسوولیتاینکارراخواهرشبرعهده
گرفته است اما این تنها غصه او و
خانوادهاش نیست .همسر زهرا خانم
کارگر بوفه است و با حقوق اندکش
نمیتواند اجاره خانه ،مخارج زندگی،
شیر خشک ،پوشک و هزینههای
اقدامهای تشخیصی و درمانی الزم
برای درمان کبد و مشکالت قلبی
همسرش را تامین کند؛ ماهانه۴۰۰
هزارتومان دارو و ۶۰۰هزار تومان
هزینههای جانبی درمان.
روز مادر نزدیک است .در این روز
همه ما آرزو میکنیم خدا سایه مادران
را بر سر فرزندانشان حفظ کند اما
این مادر و نوزاد برای با هم ماندن به
چیزی بیش از آرزوی ما نیاز دارند.
بیایید همت کنیم و به یمن این روز
هرچه وسعمان میرسد ،برای آنها
پیشکش کنیم.
اگر میخواهید کمک کنید تا کودکی
از مهر مادر بینصیب نماند ،وجه
نقدی را به کارت بانک پارسیان با
شماره 6221-0610-8001-0756
به نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنید و با شماره
تلفن( 75983000داخلی )2یا شماره
همراه09198012677تماسبگیرید.
این خانم با کد  ۲۳۲۰۹در موسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.
دوست گرامي!

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

