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درباره روان شناسی 
سوگواری 

اندوه تـان را 
با دیگـران 

در میان بگذارید
سوگواری و از دست دادن نزدیکان یکی از 

مسائل بسیار ناراحت کننده ای است که برای 
بسیاری از افراد رخ داده. غم از دست دادن 

بستگان موضوعی است که فرد را تا حد زیادی 
افسرده و ناراحت می کند...  صفحه  18

دکتر محمدرضا سرگلزایی، 
روان پزشک، از دالیل رواج مواد 

مخدر بین جوانان می گوید

چطور مصرف مواد 
بین جوانـان 

مد می شود
چگونه اعتیاد بین جوانان مد می شود؟ اعتیاد 

بین جوانان در عین داشتن جنبه های مشترک با 
اعتیاد در کل جامعه، دارای برخی ویژگی های 

خاص است. برای بررسی بهتر دالیل رواج اعتیاد 
بین جوانان پای صحبت های دکتر محمدرضا 
سرگلزایی، روان پزشک، نشسته ایم... صفحه5

درباره مصاحبه  جنجالی 
یک خانواده در یک برنامه 

تلویزیونی

مقابله با همسرآزاری 
به شیوه فرمول یک!

27 بار تقاضای طالق و کتک خوردن زن توسط 
شوهرش«؛ این عنوانی است که  از هفته گذشته 
در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. 

این کلیپ قسمت هایی از برنامه فرمول یک است 
که از شبکه یک سیما پخش شده... صفحه2

گفت وگو با نعیمه نظام دوست، بازیگر 
درباره حرفه و عمل الغری اش

عمل اسلیو معده 
انجام دادم
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

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

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

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

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

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

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

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

است...صفحه 30

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

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

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

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

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

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

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

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

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

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

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

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

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

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

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

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

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

والدت باسعادت امام محمد باقر)ع( مبارک باد

آموزش کاشت و مراقبت از درختان به کودکان  
به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری

به دست خود 
درختی می نشانم
صفحه 23



شماره هفتصدوچهار  یازده اسفند نودوهفت2 سالمت در ایران
یادداشت

خشونت خانگی همواره و از جهات مختلف روی 
بچه هایی که در معرض آن هستند تاثیر می گذارد. 
ما با سازمان بهزیستی 3 کتابچه منتشر کردیم در 
مورد فرزندپروری و راهنمایی پدرو مادرهایی که 
خشونت خانگی دارند برای آسیب کمتر به بچه ها 
و بهبود والدگری چون مادری که تحت استرس 
است و کتک می خورد، فرزند پروری اش »االکلنگی« 
می شود؛ یعنی یک وقت هایی خیلی عصبانی است 
چون کتک می خورد و آزار می بیند و بچه را آزار 
می دهد یا اصال توجه کافی به بچه نمی کند و به او توهین می کند و 
هرچه می شود، می گوید: »تو هم مثل بابات هستی.« بعد که بچه ناراحت 
می شود و گریه می کند، مادر هم ناراحت  شده و دچار عذاب وجدان 
می شود و می رود به بچه باج می دهد که یک رفتار متناقض و بسیار 
آسیب زننده است. بچه ها حتی در دوره زیر 1 سال هم از خشونت 
خانگی تاثیر می گیرند، حتی خانم بارداری که کتک می خورد )در 
بارداری هم خشونت خانگی شیوع کمی ندارد( استرس روی جنین 
در حال رشد او تاثیر می گذارد و عامل خیلی از بیماری هاست. مادری 
که در معرض خشونت خانگی است، حمایتی از طرف همسرش 
نمی گیرد که این مساله در شیردهی او هم تاثیر دارد. جالب است بدانید 
بچه ها از سر و صدای دعوا یک نوع حالت گوش به زنگی پیدا می کنند 
و با کوچک ترین صداهایی به هم می ریزند و گریه می کنند. احساس 
ترس و اضطراب دارند و هر لحظه منتظرند اتفاق بدی بیفتد. این 
مادران به دلیل شرایط بدی که دارند،  تهدید به رفتن می کنند و همین 
مساله باعث می شود  این بچه ها دچار اضطراب جدایی شدید شوند. 
زمانی که علت را بررسی می کنیم، متوجه ترس بچه و تهدید به رفتن 
مادر می شویم. در زمان خردسالی که کودک نیاز به دلبستگی به مادر 
دارد،  دلبستگی به مادر به خوبی شکل نمی گیرد و از آنجا که احساسات 
مثبت در مادر ایجاد نمی شود، زمانی که کودک بزرگ تر می شود، دچار 
اضطراب، انزوای اجتماعی، پرخاشگری، شب ادراری و افت عملکرد 
تحصیلی خواهد  شد. دخترانی که در خشونت خانگی بزرگ می شوند، 
در سنین نوجوانی و جوانی قربانی خشونت خانگی می شوند و پسران 
هم مستعد خشونت علیه دیگران هستند و خیلی راحت قلدری 
می کنند. خشونت خانگی در روند رشد مغزی بچه ها تاثیر می گذارد. 
هر نوع خشونت پایداری روی رشد بیولوژیک مغز اثرگذار است و 
بچه هایی که در معرض خشونت های کالمی هستند، آسیب های 

مختلف مغزی را تجربه می کنند.

چندی پیش در برنامه فرمول یک تصاویری از یک 
خشونت خانگی نشان داده شد که این اقدام با 
اخالق حرفه ای در مغایرت است و مجوز دادن به 
خشونت تلقی می شود. وقتی فیلم فردی را منتشر 
می کنیم که به ادعای خودش ۲۷ بار قصد جدایی 
از همسرش را داشته و به همین تعداد هم همسرش 
را مورد ضرب و شتم قرار داده، این کار به نوعی 
مشروعیت دادن به خشونت و همسر آزاری است 
و نوعی بی تفاوتی اجتماعی را نسبت به این موضوعات 
در جامعه ایجاد می کند. اینکه می خواهیم بگوییم زن خانواده در حال 
سکوت است تا ثبات خانواده اش را حفظ کند و نشان دادن این کار 
در صدا و سیما، می تواند تبلیغ و ترویج این نوع رفتار با زنان در جامعه 
باشد. شنیدن این موضوع که فردی ۲۷ بار قصد طالق داشته و همسرش 
را مورد ضرب و شتم قرار داده، ترویج خشونت و نوعی بی توجهی 
به حقوق زنان است. همچنین این زن شهروندی است که قرار است 
در این جامعه زندگی کند و فرزندانش هم در محیط های اجتماعی 
صدمه خواهند دید. همسر آزاری موضوع فراگیری در دنیاست و 
شرایط فرهنگی در آن تاثیر می گذارد. سال ۷8 این خالء را احساس 
کردیم که باید از زنان در معرض خشونت حمایت شود. برخی زنان 
به هر دلیل مورد آزار قرارگرفته اند و جایی نیست که از آنها حمایت 
کند و مداخله به موقع داشته باشد. به همین دلیل اورژانس اجتماعی 
را راه اندازی کردیم تا اگر کسی نیاز به مداخله روانی- اجتماعی داشته 
باشد، تماس بگیرد. قانون از زنان در برابر خشونت حمایت می کند 
ولی بسیاری از این آزارها وقتی مداخله روانی و اجتماعی انجام می گیرد 
منجر به سازش می شوند، مگر اینگه فرد آزاردهنده معتاد باشد و تا  
مواد به او نرسد آزار را شروع  کند، یا اینکه شرایط آنقدر سخت است 
که ادامه زندگی میسر نیست بنابراین قانون ما محدودیت برای حمایت 
از زنان ندارد و و اورژانس اجتماعی می تواند پلی باشد بین قانون با 
این افراد که تالش می کند با مداخله برای بازگشت و دادن مهارت و 
آموزش های الزم به این زنان کمک کند تا اگر نمی توانند به شرایط 
قبل برگردند، توانمند باشند. آنچه اهمیت دارد این است که خشونت 
خانگی را باید جدی گرفت. توصیه ما این است که خانواده ها ابتدا 
به مراکز مشاوره مراجعه کنند یا با خط 1480 تماس بگیرند و تنها 

وقتی شرایط بحرانی شد، اورژانس اجتماعی به آنها کمک می کند.

 همسر آزاری 
چه بر سر بچه ها می آورد؟

خشونت های خانگی را 
باید جدی گرفت

درباره مصاحبه  جنجالی یک خانواده در یک برنامه تلویزیونی

مقابله با همسرآزاری به شیوه فرمول یک!

 قانون چگونه از زنان خشونت دیده حمایت می کند؟
در مورد بحث کلی خشونت،  اگر فردی با اعمال  
و رفتار خود موجب ضرب و شتم یا آزار فرد 
دیگری شود طبق قانون مجازات می شود، حال 
اگر بزه دیده خشونت، زن باشدمی تواند با طرح 
شکایت از دادگاه بخواهد تا ضمن دستور مقتضی 
برای بررسی و اثبات، فرد مجرم را با هر عنوانی به مجازات برساند. نکته مهم در جامعه ما 
آنجایی است که این آزار و خشونت در خانواده انجام می شود. آنجایی که محیط خصوصی 

است و اغلب شاهدی هم وجود ندارد. 
قانونگذار  این بزه را به دلیل خانگی بودن، حیطه خصوصی دانسته و با ابزار داوری و سازش 
و میانجیگری آن را قابل کنترل شمرده است. همین حریم شمردن منجر به مشکالت عدیده ای 
برای زنان در خانه می شود و چه بسا خود زنان نیز مایل نباشند این آسیب به محاکم قضایی 
کشیده شود اما اگر زنان بخواهند طرح دعوا کنند، قاضی به تناسب جرم، حکم صادر می کند. 
امروزه با رشد تحصیالت و آگاهی زنان از حقوق و مسوولیت خود در زندگی خانوادگی، 
جوامع در شرایط جدیدی قرار دارند و روش های جدید رسیدگی به مسائل اختالف آمیز، 
سنت های قبل را کناری گذاشته و درصدد تغییر و تحول است. از این رو، همپای چنین رشدی 
در جامعه زنان، الزم است قانونگذار با در نظر گرفتن زمان و مکان کنونی، تدبیری بیندیشد و 

راهکاری مطلوب ارائه دهد.  البته مسووالن دستگاه های اجرایی مربوط به آسیب های اجتماعی 
معتقدند خشونت افزایش یافته است و باید برای آن مفری جست. ناگفته نماند این افزایش 
دالیل متعددی دارد و جامعه شناسان باید در مورد آن تحقیق  و نتایج پژوهش خود را بیان 
کنند اما تصویب قوانین متناسب نیز راهی است که باید با هدف فرهنگ سازی و حمایت از 
حقوق انسان ها و کاهش آسیب ها بپیماییم. پیشنهادی که در حال حاضر در ارتباط با منع 
خشونت خانگی و اجتماعی در دولت و قوه قضاییه مراحل نهایی را گذرانده، از نمونه قوانینی 
است که هم به جنبه پیشگیری و هم به حمایت قانونی و فرهنگی توجه کرده است. اگر این 
الیحه در مجلس شورای اسالمی مصوب شود، می توانیم بگوییم تا حدی، خالء وجودی 

قانون مربوط به منع خشونت خانگی و اجتماعی برطرف خواهد شد.

: آقای جعفری! ابتدا برایمان بگویید بیشتر 
تماس هایی که با خط 123 اورژانس اجتماعی 

می شود، مربوط به چه آسیب هایی است؟
بیشتر تماس ها مربوط به خشونت های خانگی و به 
ترتیب شامل کودک آزاری، همسرآزاری، سالمند آزاری، 
معلول آزاری و بعد خودکشی است. ما با مداخالتی که 

انجام می دهیم، مانع خودکشی می شویم. 

به ویژه  خانگی،  خشونت های  آیا   :
همسرآزاری در سال های اخیر افزایش یافته است؟
در سال 96 به نسبت سال 95، ۷8 درصد گسترش 
پایگاه های اورژانس اجتماعی را در کشور داشتیم 
و در حال حاضر نفوذ اورژانس اجتماعی در کل 
کشور باالی 90 درصد است. با این توسعه توانستیم 
اورژانس اجتماعی را بیشتر به مردم و خانواده ها معرفی 
کنیم و شناسایی بحث خشونت های خانگی مثل 
همسرآزاری و کودک آزاری بیشتر شد. گزارش های 
ما نشان می دهد، مراجعات به اورژانس اجتماعی 
به دلیل خشونت خانگی نسبت به 96، ۲0 تا ۲5 
درصد بیشتر شده است. ما تیم های سیار هم داریم. 
شهر  حاشیه  در  که  اجتماعی  خدمات  پایگاه های 
مستقر است هم جزو اورژانس اجتماعی هستند. 

انواع آن  : آیا در مورد همسرآزاری و 
بررسی انجام داده اید؟

انواع  از  تقریبا  می دهد  نشان  ما  گزارش های  بله، 
همسرآزاری، رتبه اول مربوط به خشونت جسمانی 
43 درصد، عاطفی و روانی شامل تحقیر و تمسخر 
۲6/6 درصد، مسامحه و غفلت ۲6 درصد و بعد 
خشونت جنسی 4/5درصد است. تقریبا 98 درصد 
خشونت از طرف مردان به زنان و تنها ۲ درصد از 

سوی زنان به مردان انجام گرفته است. 
در حوزه سن قربانیان 11درصد زیر 18 سال؛ 18/6 
درصد، 18 تا ۲9 سال؛ ۲5 درصد، 30 تا 34 سال؛ 
تا   40 درصد،   11 سال؛   40 تا   35 درصد،   ۲0/5
44سال؛ 5 درصد، 45 تا 49 سال و 8 درصد، باالی 

50 سال گزارش شده است. 
 10 خشونت دیدگان  تحصیالت،  سطح  لحاظ  از 
درصد بی سواد هستند، ۲0 درصد در سطح ابتدایی، 
۲0/۷درصد راهنمایی، 9 درصد دبیرستان و 13 درصد 
دانشگاهی و فوق دیپلم و باالتر و تنها 19 درصد 
بوده اند.  بیکار  یا  خانه دار  بقیه  و  شاغل  زنان  این 
با  سقف  یک  زیر  خشونت دیده  زنان  درصد   8۲
دوران  در  یا  بقیه  و  می کنند  زندگی  همسرانشان 
عقد هستند یا ازدواج موقت دارند. مدت  ازدواج 
4/1درصد، زیر یک سال بودند؛ 13 درصد، یک تا 
سه سال؛ ۲1 درصد، 5 سال و 65 درصد، باالی 5 

سال از زمان ازدواجشان می گذرد. 

: اورژانس اجتماعی از زنی که مورد  آزار 
و اذیت همسرش قرار گرفته، چه حمایتی می کند؟
خط 1۲3 بعد از تماس و اطالع به کارشناسان ما شناسایی 
اولیه را انجام می دهد و اگر احساس شود امنیت زن 
و فرزندانش در معرض خطر جدی است، او را به 
خانه های امن منتقل می کنند چون معموال خشونت 
از طرف مرد مربوط به زن به تنهایی نیست و معموال 
بچه ها هم مورد خشونت قرار می گیرند؛ یعنی حتی 
اگر مورد خشونت هم قرار نگیرند، همین که شاهد 
چنین صحنه هایی هستند نوعی کودک آزاری محسوب 
می شود. ما آنها را به خانه های امن منتقل می کنیم. در 
حال حاضر در کل کشور ۲۲ خانه امن داریم که هم 
زنان و هم فرزندانشان را در آنجا بین 4 تا 8 ماه اسکان 
می دهیم. در مورد فرزند پسر محدودیت قائل شدیم 

که تا 1۲ سال می تواند کنار مادرش باشد. در اینجا هم 
پزشک درمان را پیگیری می کند و هم پیگیری حقوقی 
را انجام می دهیم چون خشونت از عدم تعادل قدرت 
ایجاد می شود. زن وابستگی اقتصادی به مردم دارد و 
ضعف جسمانی ای که دارد یا نگرش های فرهنگی که 
به زن وجود دارد، خشونت ایجاد می کند. خانه امن 
و اورژانس اجتماعی را به عنوان منبع قدرت بخشی 
به زنان و عامل بازدارنده از خشونت قرار دادیم که 
زن فکر نکند به دلیل نبود منابع حمایتی مجبور به 
سوختن و ساختن است. ما معتقدیم زن باید از این 
شرایط بیرون بیاید و به خانه امن بیاید تا ما اقدامات 
حقوقی و درمانی را انجام دهیم تا اگر بازگشتی باشد، 
مفید باشد، نه آنکه به کانون خشونت دوباره برگردد 

و شاید شدت خشونت بیشتر شود. 

اگر  که  گفتید  حرف هایتان  در  شما   :
به  را  زن  است،  زیاد  دادید خشونت  تشخیص 
خانه امن منتقل می کنید. مصادیق خشونت زیاد 

شامل چه مواردی است؟
اگر تکرار خشونت زیاد اتفاق افتاده باشد یا همسر 
فرد معتاد است و به دلیل مصرف مواد چند بار اقدام 
به کشتن یا آسیب زدن به اعضای خانواده اش کرده، 
کارشناسان ما تشخیص می دهند زن و فرزندانش 
نباید در این خانه بمانند تا شرایط را سامان دهند. 

: آیا می توان گفت اعتیاد مهم ترین عامل 
خشونت علیه همسر یا همسرآزاری است؟

بله، مهم ترین عامل اعتیاد است چون با مصرف مواد 
روانگردان و صنعتی کنترل افراد روی اعمالشان از 
بین می رود و ممکن است آسیب های شدیدی به 
خانواده وارد شود. عالوه بر آن، نگرش های غلط 
فرهنگی که وجود دارد مبنی بر اینکه زن همیشه 
و در هر شرایطی مطیع شوهرش باشد نیز بر این 
 آزار ها بی تاثیر نیست؛ یعنی برخی مناطق کشور هم 
این گونه است که زن از زمان کودکی کتک خوردن 
مادر و خواهر خودش را دیده و فکر می کنند نشان 
مردانگی است. ما در یک استان در زمینه همسرآزاری 
و علل آن تحقیق کردیم. پیش بینی این بود که مناطق 
کم برخوردار و فقیرنشین، خشونت بیشتر باشد ولی 

باالی شهر  مناطق  برعکس شد. در  نتیجه تحقیق 
گزارش خشونت بیشتر بود. دیدیم زنانی که کتک 
خوردن را بد نمی دانستند و مراجعه نمی کردند ولی 
زنانی که تحصیالت باالتری داشتند و به حقوق خود 
واقف بودند، منابع قانونی را می شناختند و خشونت 
را گزارش می کردند. درحقیقت زنانی که خشونت را 
عادی می دانند، ناشی از درماندگی آموخته شده است 
که گاهی چند بار اقدام می کنند و باز ناکام می شوند  
چون حمایت نمی شوند و مجبور می شوند در شرایط 

سخت بمانند تا بچه های خود را بزرگ کنند. 

: چرا به جای دور کردن زنان از محیط 
و قضایی  درمانی  مراکز  به  را  مردان  خشونت، 

نمی برید؟
ما این نقطه ضعف را قبول کردیم. در همه جای 
دنیا این گونه است که اگر مردی مرتکب خشونت 
می شود به جای اینکه قربانی را از خانه جدا کنند، 
تاکید بر فردی است که خشونت کرده و مورد پیگرد 
بازداشت  و حتی  می گیرد  قرار  و حقوقی  قانونی 
می شود. حتی بعد از آزادی حق تردد در آن منطقه 
را ندارد. ما هم در برنامه خودمان گذاشتیم و در 
الیحه تامین امنیت زنان دیده شد. بحث ما اقدامات 
درمانی مرتکبان خشونت است. ما باید به این سمت 
برویم که اگر فردی دچار بیماری های روانی مزمن 
است یا مصرف کننده مواد مخدر است باید درمان 
را انجام دهیم اما این مساله هم خیلی مهم است که 
انگاره های فرهنگی را در یک مدت کوتاه نمی توان 
تغییر داد. نهاد های آموزشی و فرهنگی باید در این 

زمینه فعالیت کنند. 

چه  کمک  برای  شما  اعزامی  تیم  در   :
افرادی حضور دارند؟

در تیم اورژانس هم مددکار و هم روان شناس داریم 
که ارزیابی اولیه را انجام می دهند و اگر شواهد و 
با  باشد،  داشته  حقیقت  هم  محلی  استشهاد  حتی 
مجوز قضایی و با همکاری نیروی انتظامی ورود 
می کنیم. ما مواردی از کالنتری هم ارجاع داشتیم و 
»خود معرف« هم داشتیم؛ یعنی زنانی که مراکز ما را 

می شناسند و به ما مراجعه می کنند. 

بیشتر زنانی که وارد  به نظر می رسد   :
خانه های امن می شوند، بعد از مدتی دوباره به 
خانه برمی گردند. چه حمایتی از این زنان می شود 

که دوباره دچار خشونت نشوند؟
ما سعی می کنیم شرایط خانه را آماده کنیم که بازگشت 
موفقیت آمیز داشته باشد، بدون کمترین آسیب. ما 
می خواهیم استحکام خانواده حفظ شود. اگر همه 
اقدامات را انجام دادیم ولی نتیجه نداد، یک زندگی 
مستقل برای زن فراهم می کنیم. با کمک آموزش 
فنی و حرفه ای، تسهیالتی برای زن فراهم می کنیم 

که بتواند روی پای خود بایستد.

: بسیاری از زنان به دلیل ترس و شرایط 
بدی که دارند اصال خشونت را گزارش نمی کنند 
و سال ها در بدترین شرایط زندگی می کنند. چگونه 

می توان به این زنان کمک کرد؟
نکته مطلوب ما این نیست که نهاد های رسمی مثل 
دادگستری، بهزیستی و اورژانس اجتماعی به این 
قضیه ورود کنند، بلکه مطلوب تر این است که برگردیم 
به فرهنگ سنتی خودمان که ریش سفیدان محل یا 

اقوام و آشنایان کمک کنند. 
در نگاه جدید ما رویکرد اجتماع محور است. به بیان 
دیگر، درگیری اجتماع محور و محلی که شناسایی 
را  بعدی  حمایت های  و  زودهنگام  مداخالت  و 

داشته باشند. 
از طرف دیگر، توجه داشته باشیم همه خشونت ها 
در محیط خانه است و در شهرهای بزرگ که مردم 
از حال همدیگر کمتر آگاه هستند، اورژانس اجتماعی 
تا گزارشی نشود نمی توانند مداخله ای داشته باشند. 
شاید زنی با فرزندش در یک خانه محبوس شده 
ندارد و شاید یک همسایه می داند  پناهی  و هیچ 

ولی نمی گوید. 
مسوولیت پذیری شهروندان بسیار مهم است و باید 
بدانند گزارش دادن خشونت هیچ خطری برای آنها 
ایجاد  مشکلی  و  نمی گیریم  مشخصات  ما  ندارد. 
نمی کند. حتی می توانند به نیروی انتظامی گزارش 
دهند بنابراین اگر فردی موردی از خشونت آزاری 
و  زن  به  تا  کند  گزارش  ما  به  بود حتما  دیده  را 

فرزندانش کمک کنیم.

 مهدیه 
آقازمانی 

مهم ترین عامل 
اعتیاد است 

چون با مصرف 
مواد روانگردان 
و صنعتی کنترل 

افراد روی 
اعمالشان از بین 
می رود و ممکن 

است آسیب های 
شدیدی به 

خانواده وارد 
شود. عالوه بر 

آن، نگرش های 
غلط فرهنگی که 
وجود دارد مبنی 

بر اینکه زن 
همیشه و در هر 

شرایطی مطیع 
شوهرش باشد 

نیز بر این  آزار ها 
بی تاثیر نیست

»27 بار تقاضای طالق و کتک خوردن زن توسط 
شوهرش«؛ این عنوانی است که از هفته گذشته در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و بسیار 
تامل برانگیز است. این کلیپ قسمت هایی از برنامه 
فرمول یک است که از شبکه یک سیما پخش شده. مهمانان برنامه 
زن و شوهری بودند که  همراه 2 فرزندشان مقابل علی ضیاء، مجری 
برنامه نشسته و از کتک خوردن های پی درپی زن و درخواست های 
پی درپی طالق صحبت می کردند. پدر خانواده صراحتا مقابل چشم 
میلیون ها بیننده اعالم می کند همسرم را بارها طی این 20 سال زندگی 
مشترک کتک می زدم: »هر بار که تصمیم به طالق می گرفتیم، سریع 
پشیمان می شدیم. زنم هر بار پس از کتک خوردن به پزشکی قانونی 

می رفت و درخواست طالق می داد ولی با یک زنگ زدن من دوباره 
به خانه برمی گشت.« نشان دادن این تصاویر از رسانه ملی آنقدر 
ناشیانه بود که حتی مسووالن از جمله معاون اول رئیس جمهور و حتی 
وزیر ارتباطات هم به آن واکنش نشان دادند. دکتر آذری جهرمی در 
این زمینه گفته: »الزم نیست برای حفظ قوام خانواده تحمل در برابر 
کتک خوردن زنان را آموزش دهیم، بلکه باید حمایت های الزم را 
همراه آموزش کافی انجام دهیم تا زنان جامعه رشد کنند.« تصویر 
یک خانواده در تلویزیون که زندگی شان با خشونت خانگی گره 
خورده، با هر قصد و نیتی که انجام شده، نه تنها به عادی جلوه دادن 
خشونت کمک می کند، بلکه کرامت و ارزش خانواده و زن را هم 
پایین می آورد. آمارهای دقیق و مشخصی از همسرآزاری درکشور 

وجود ندارد و شاید تنها مرجع پزشکی قانونی باشد ولی مسووالن 
روابط عمومی این سازمان در گفت وگو با »سالمت« اعالم کردند تنها 
آمارهای مربوط به نزاع را دارند که همسرآزاری هم جزیی از آن است 
اما مساله مهم این است که چه اتفاقی می افتد که یک زن آسیب دیده 
و مورد  آزار های جسمی و روانی قرار گرفته، مجبور است به زندگی 
برگردد و اینکه چه حمایت هایی از زنان در معرض خشونت انجام 
می شود؟ اورژانس اجتماعی که از سال 96 تعداد پایگاه های آن در 
سراسر کشور افزایش یافته، مهم ترین نهاد حمایتی از زنانی است که 
مورد خشونت قرار گرفته اند. در این زمینه با رضا جعفری سده ای، 
رئیس اورژانس اجتماعی کشور و مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی 

و اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور گفت وگو کرده ایم.

 اشرف گرامی زادگان
مشاور حقوقی معاونت زنان و 

خانواده ریاست جمهوری 

 دکتر میترا 
حکیم شوشتری

 فوق تخصص 
روان پزشکی 

کودک و نوجوان

 دکتر 
سیدحسن 

موسوی چلک
رئیس انجمن 

مددکاری اجتماعی



3 سالمت در جهان شماره هفتصدوچهار  یازده اسفند نودوهفت

روابط پزشک و بیمار در عصر اینترنت دگرگون شده است

نرم افزار ها مداوا بلد نیستند
شما  پیش  دوباره  کنم،  نگاه  اینترنت  در  »بگذارید 

خواهم آمد.«
این جمله ای بود که بیمارم در پایان وقت ویزیت 
به من گفت. دختری 19ساله که به دلیل اضطراب 
نتوانسته بود تحصیل خود را در دانشگاه ادامه دهد. 
تجربه 20 سال کار من روان پزشک با دانشجویان، برای من مشخص 
کرده بود او باید دارویی خاص مصرف کند. این تشخیص عالوه بر 
تجربه، حاصل بررسی و تحقیقات بسیار من در دوران کار حرفه ای ام 
بود. من لزوم استفاده از دارو را برای او توضیح دادم و نیز خطرات و 

سودمندی های روش های دیگر را برایش گفتم. 
از او پرسیدم سوال دیگری دارد یا نه. می خواستم به بیمارم بفهمانم 
برای چه آنجا نشسته ام؛ برای آنکه از بین ده ها تحقیق نتایج درست را 
استخراج و به بیمارم توصیه کنم، اما جواب او این بود که: »نه فعال 

کاری ندارم. ترجیح می دهم در اینترنت خودم جستجو کنم.«
این روزها، هر روز بیشتر از گذشته، با دانشجویانی برخورد می کنم که 
ترجیح می دهند به جای متخصص و کارشناس زنده ای که روبرویشان 
نشسته و می خواهد کمکشان کند، درمان درد خود را در شبکه های 
مجازی بجویند و پیدا کنند. این نوع رویکردها ریشه های عمیق تری 
دارد. در زمانی که ما اخبار رسانه ای را که نمی پسندیم، محکوم می کنیم 
و درعوض فکر می کنیم اطالعات ما صرف نظر از منابعشان درست و 

معتبر هستند، از دانشجویان جوانمان چه انتظاری داریم؟
این  در  هم خود  پزشکی  حرفه  اما  می شوند،  دور  ما  از  بیمارانمان 
دوری نقش دارد. پزشکان این روزها کمتر برای بیماران خود وقت 
می گذارند و اهمیت فرصت های گفتگوی رودررو و اعتماد متقابل  را 
دست کم می گیرند. این روزها، پشت نقاب کارآمدی، نتایج آزمایش های 
پزشکی غالبا قبل یا بدون هیچ تفسیری مستقیم دراختیار بیمار قرار 
می گیرد اما رها کردن اطالعات خطر این را دارد که همه افراد در 
یک سطح تخصص فرض شوند. وقتی صحبت سالمت به میان آید، 
دنیای دیجیتال الزاما دنیای کارآمدی نیست و نتایج آن ممکن است به 

استفاده کننده ضرر بزند.
دسترسی به اطالعات پزشکی در فضای مجازی سودمندی های خود را 

دارد. برای مثال، می توانیم در فضای مجازی توضیحات یا راه حل هایی 
برای بیماری مان پیدا کنیم که سخت آزارمان می دهد یا می ترسیم یا 
خجالت می کشیم درباره آن با فرد دیگری صحبت کنیم یا در روند 
بیماری های حاد درمانگاه های دیگری را بیابیم که احتماال پزشک ما از 
آن بی خبر بوده اما مشکل حجم زیاد اطالعات نادرست و گمراه کننده ای 
است که فراوان در هر گوشه و کنار فضای مجازی وجود دارد. اینترنت 
پر از فروشندگان انواع مکمل ها یا رژیم های درمانی است که هنوز 
هیچ آزمایشی روی آنها انجام نشده، حتی می توانید داروهایی را پیدا 
کنید که بی آنکه از سوی نهادهای سالمت روی آنها بررسی انجام شده 
باشد، نویدهای دلخوش کننده می دهند یا در برخی وب سایت ها برای 
کم شدن یکباره وزن رژیم های تهاجمی پیشنهاد می کنند که ممکن 

است جان استفاده کننده را به خطر بیندازد.
بسیاری از افراد تحصیلکرده فکر می کنند آنها از خطرات ناشی از این 
اطالعات نادرست درامان هستند، غافل از اینکه بیماری تا چه حد 
می تواند بر قضاوت های ما اثر بگذارد. درد و رنج عاطفی، ما را منزوی 
و اعتمادبه نفسمان را مخدوش می کند. همراه شدن با بقیه افراد، منظورم 
پزشکان و درمانگرانی است که می توان بر اطالعات آنها برای درمان  
تکیه کرد، بخشی از اقداماتی است که به نتایج بهتر منجر خواهد شد.
سال ها قبل، در زمان دانشجویی، وقتی صحبت از اختیار بیمار بر بدن 
و روند درمانش به میان می آمد، استدالل من این بود که چه کسی 
بهتر از خود وی می تواند برای بیماری اش تصمیم بگیرد، اما حاال که 
نزدیک به 2 دهه از روان پزشک شدنم می گذرد، به این نتیجه رسیده ام 

که اطالعات داشتن به خودی خود کافی نیست. باید به خصوص در 
افراد  ناگزیر درباره آن اطالعات داوری کرد و فقط  شرایط پیچیده 
هستند که قابلیت چنین داوری ای را دارند و نه مجموعه ای از داده ها.
بیمارانی داشته ام که از داروی ضدافسردگی که برایشان تجویز کرده ام 
استفاده نکرده اند چرا که در اینترنت خوانده بودند دارو ممکن است 
وزن را باال ببرد و هرقدر هم برایشان توضیح داده ام که این احتمال 
تا چه حد ضعیف است، قانع نشده اند. بیمارانی داشته ام که به اصرار 
از من داروی محرک می خواستند چون فکر می کردند عالئمشان به 
می دانستم  روان پزشک  من  اما  است  نزدیک  تمرکز  کمبود  نشانگان 
داروی ضداضطراب برای آنها بهتر جواب می دهد. دانشجویی داشتم 
که درمان خود را ادامه نداد زیرا جایی در فضای مجازی خوانده بود 

دارویی که تجویز کرده ام خطر حساسیت به گلوتن را باال می برد.
بله، من هم وقتی بخواهم آژانس مسافرتی مناسبی پیدا کنم، یا دنبال 
بهترین نوع کاالیی می گردم به اینترنت مراجعه می کنم اما شک نیست 

که داده های اینترنتی نمی تواند جای نظر متخصص را بگیرد.
بیماران راضی از درمان معموال برای گذاشتن رضایت مندی خود از 
پزشک در اینترنت خود را به زحمت نمی اندازند اما بیماران ناراضی 
فوری برای شکایت و شکوه از پزشک به طرف فضای مجازی می روند 
ولی حتی همین انتقادات را هم نمی توان مالک قطعی برای نادرست 

دانستن درمان دانست.
به همین ترتیب، روایت های فردی از خوب یا بد بودن یک درمان، 
معلوم نیست برای افراد دیگر هم مصداق داشته باشد. من پزشکی 
می خواهم که با توجه به سواد و تجربه اش بتوانم به او اعتماد کنم. 
سپس بعد از پرسیدن همه سواالتم، تصمیم می گیرم به قضاوت او و 
تفسیرش از اطالعات پزشکی ام اعتماد کنم. بیمار جوان من 2 هفته 
بعد برای شروع درمان آمد. او در این مدت در اینترنت دیده بود یا از 
دوستان خود شنیده بود که درمان پیشنهادی من موثر است. ضرر این 
تاخیر 2هفته ای برای او تنها از دست دادن چند واحد دانشگاهی بود 
اما ضرر برای همه به اینجا ختم نمی شود. امیدوارم بتوانیم به نسل 

آینده یاد بدهیم با نرم افزار ها نمی توان مداوا شد.
منبع: نیویورک تایمز 

سازمان ملل: سال ۲۰۱۸ میالدی مرگبارترین سال برای غیرنظامیان افغانستان بود

سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعالم کرد سال 201۸ میالدی مرگبارترین سال برای غیرنظامیان در جنگ 
افغانستان بوده است. بنا به این گزارش، طی سال گذشته میالدی ۳ هزار و ۸04 غیرنظامی در مناقشه افغانستان 
کشته شدند. بیشتر قربانیان جان خود را در حمالت گروه های طالبان و داعش از دست داده اند. به گفته دفتر 
ماموریت سازمان ملل در افغانستان و کمیساریای عالی این سازمان در امور حقوق بشر، تعداد قربانیان جنگ 
در افغانستان نسبت به سال 201۷ میالدی حدود 11 درصد افزایش یافته است. از سال 2014 میالدی تاکنون 
هر سال دست کم ۳ هزار و 500 غیرنظامی به دلیل جنگ افغانستان جان خود را از دست می دهند. طبق اعالم 

سازمان ملل متحد، طی 10 سال گذشته ۳2 هزار نفر در جنگ افغانستان کشته شده اند.
افغانستان

آمریکا
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یشایایی

اضطراب، افسردگی و اعتیاد به مواد مهم ترین 
مشکالتی هستند که باعث افزایش بحران سالمت 

روانی بین جوانان آمریکایی شده است.
قومی،  گروه های  بین  روان  مشکالت سالمت 
نژادی، جنسیتی )منظور بین مردان و زنان( و 
اجتماعی- اقتصادی هر یک به نوعی گسترش 
می یابد و نمود پیدا می کند. با این وجود براساس 
مرکز بررسی های »پو« که نهادی معتبر در زمینه 
اضطراب،  است،  اجتماعی  مشکالت  بررسی 
افسردگی، زورمداری و اعتیاد به مواد، بزرگ ترین 
مشکالتی هستند که نسل جوان آمریکایی با آنها 
دست وپنجه نرم می کند. این موسسه از طریق 
 آنالین یا تلفنی با 920 نوجوان آمریکایی طی یک 
هفته گفت وگویی انجام داده که برخی نتایج آن 
را می خوانید؛ ۷0درصد از جوانان ایاالت متحده 
گزارش داده اند در جامعه ای که زندگی می کنند، 

اضطراب و افسردگی مشکل اصلی آنهاست و 96درصد هم گفته اند، 
مشکالتی که گفته شده هرچند بزرگ ترین مساله آنها نیست، در 

زندگی رفقایشان دست کم مشکل کوچکی محسوب می شود. 
بعد از آن، به گفته جوانانی که از آنها نظرسنجی شده، زورمداری و 
قلدری برای حدود 90درصد از نوجوانان 1۳ تا 1۷ ساله آمریکایی 
ایجاد مزاحمت می کند. در ردیف های بعدی، مصرف الکل، فقر، 
بارداری نوجوانان برای دست کم یک سوم از نسل جوان آمریکایی 

جزو مشکالت مهم قلمداد شده اند.
فشارهایی که نوجوانان برای ارائه درست کارهای درسی خود احساس 
می کنند، همچنین نگرانی درباره ظاهر زیبا و اندامی متناسب در صدر 

فهرست دالیل فشار هر روزه روی جوانان آمریکایی قرار دارند.
کشور  بیماری های  کنترل  و  پیشگیری  مرکز  اعالم  براساس 
)سی دی سی(، 1 نفر از هر 5 آمریکایی در سنین ۳ تا 1۷ سال؛ 
یعنی حدود 15 میلیون نفر مبتال به نوعی ناهنجاری روانی، عاطفی یا 
رفتاری قابل تشخیص بین این بازه زمانی هستند. به گفته این مرکز، 
نیمی از مردم ایاالت متحده در طول زندگی خود گرفتار نوعی 
بیماری یا ناهنجاری روانی هستند که هرچند با کمک روش های 
کارشناسی می توان در آنها تشخیص داد، بسیاری از مردم از قبول 
کمک برای درمان مشکالت روانی شان خودداری می کنند. افسردگی 
سومین دلیل بستری شدن بین آمریکایی های 1۸ تا 44 ساله است.
به صدا درآورده.  در  را  افزایش خودکشی جوانان زنگ خطر 

بین  خودکشی  میزان  میالدی،   2015 تا   200۷ سال های  فاصله 
دختران جوان 2 برابر شد و در پسران جوان ۳0درصد افزایش 
نشان داد. در سال 2015 میالدی، وقتی میزان خودکشی به خصوص 
بین زنان جوان به باالترین حد خود در 40 سال گذشته رسید، 
مردم به این نتیجه رسیدند که آگاهی رسانی درباره سالمت روان 
درواقع به یک امر ملی تبدیل شده است.  عالوه بر نسل جوان 
افزایش خودکشی در کشور  آمریکایی، طبق اعالم سی دی سی، 
به حد نگران کننده ای رسیده و از سال 2000 میالدی، 2۸درصد 

افزایش داشته است.
 شکاف بین جنسیتی در بخش دیگری از بررسی موسسه »پو« 
خود را نشان داد که نیمی از پسران گفته بودند، مایلند دوره 4 
ساله کالج را تمام کنند، درحالی که این میزان بین دختران حدود 

6۸درصد بود.
بنا به اعالم اسی دی سی، بزرگساالنی که دچار اضطراب یا افسردگی 
هستند و مشکالت خود را درمان نمی کنند، به طور متوسط 25 
سال زودتر از مردم عادی می میرند. این مرکز فهرستی از بیماری های 
روانی شامل افسردگی، اضطراب، ناهنجاری دوقطبی و شیزوفرنی 
تهیه کرده که بین مردم با عنوان »جنون جوانی« شناخته می شود. 
مشکالت گفته شده ممکن است بنا بر شرایط خاص در دوره ای 
برقراری  برای  فرد  توانایی های  و روی  باشند  مزمن  زندگی  از 

ارتباط با اطرافیانش و نیز کیفیت زندگی او تاثیر بگذارند.

ماریا کاران، از زنان بومی کلمبیا، قرمزی روی پوست گردنش 
را نشانم می دهد. ماریا و بقیه بومیان کلمبیا که کنار رودخانه 
زندگی می کنند، ادعا دارند همه این مشکالت به دلیل فعالیت های 
شرکت نفتی بریتانیا مشترک با دولت کلمبیا به نام »آمریسور« 
به وجود آمده. او ادامه می دهد: »بیماری های معدی، سرفه، 
روی  کوچک  نقطه های  تاول،  اسهال،  تهوع،  احساس  تب، 
پوست و خستگی عمومی از دیگر مسائلی هستند که من و 
بقیه زنان بومی درگیر آن هستیم.« بومیان عقیده دارند، بچه ها 
بیش از بقیه آسیب دیده اند، بعد از آن، زنان و بعد از زنان، 

مردان هم مبتال شده اند.
این افراد در منطقه ای در عمق کلمبیای آمازون در آمریکای 
التین در مرز اکوادور ساکن هستند. رودخانه پینونا بالنکو که 
انشعابات زیادی در آمازون دارد، از این منطقه می گذرد. این 
رودخانه مانند سایر رودخانه های محلی آمازون منبع اصلی 
آب برای آشامیدن، پخت وپز، حمام کردن، شنا و شستشوی 

لباس و ظروف آشپزخانه است.
اهالی بومی می گویند: »روزگاری این آب ها پاک بوده اند، اما 
امروز کثیف هستند. گذشته از آن، حاال ماهی ها گاهی بوی 
نفت یا گازوئیل می دهند. آلودگی آب سالمتمان را به خطر 
انداخته.« زنان بیش از بقیه از آن می ترسند و می گویند وقتی 
به آب می زنند، بدنشان به خصوص در منطقه واژن سخت 

به خارش می افتد.

حاال دیگر حمام کردن و شنا هم مشکل بزرگی شده. برخی 
مواقع بعضی افراد بومی توانسته اند از منابعی به جز رودخانه های 
محلی استفاده کنند اما اغلب مردم به چنین امکاناتی دسترسی 
نداشته اند. اغلب مردم منطقه معتقدند این مشکالت به 10 سال 
قبل برمی گردد؛ یعنی از زمانی که شرکت های نفتی وابسته به 
بریتانیا کار حفاری و استخراج نفت از ساحل غربی رودخانه 
را آغاز کرده اند: »آنها طی مسیر رودخانه ای لوله گذاری کرده اند 
محلی  رودخانه های  درنهایت  و  دارد  قرار  باالدست  در  که 

شاخه ای از آن هستند.«
اجازه فعالیت در این منطقه در سال 2009 میالدی از طرف 
وزارت محیط زیست کلمبیا صادر شده است. باوجود اعتراض 
محیط زیست  ملی  مسووالن  اعالم  براساس  منطقه،  ساکنان 
کلمبیا  فعالیت های نفتی تاثیر قابل مالحظه ای بر آب و خاک 

و پوشش گیاهی منطقه نگذاشته است.
از طرف دیگر، مردم منطقه می گویند هیچ نمونه گیری ای از مناطق 
مورد درخواست آنها انجام نشده و با وجود درخواست های 
نقاط  از  از نمونه گیری های دیگر  نتایج آزمایش  آنها،  مکرر 

دیگر هم هرگز به آنها اطالع داده نشده. 
شرکت آمریسور که سهام آن در بازار بورس لندن ارائه می شود، 
هر نوع آلوده شدن آب درنتیجه فعالیت های نفتی خود در مرز 
یکی از رودخانه های محلی کلمبیا را انکار می کند. سخنگوی 
آمریسور اعالم کرده: »هر نوع فعالیت شرکت بین سال های 
200۸ تا 201۳ میالدی با اجازه مسووالن 

محیط زیست کشور بوده است.«
با این وجود فعالیت های نفتی که از بعد 
دولت  و  فارک  بین شبه نظامیان  توافق  از 
کلمبیا آغاز شده، هواداران محیط زیست را 
از چند جهت نگران کرده است. پیشنهاد 
شرکت آمریسور برای گسترش اکتشافات 
رودخانه،  مجاور  درست  منطقه  در  نفتی 
تاسیس خط لوله هایی طی مسیر رودخانه 
و تزریق آب های حاصل از این اکتشافات 
درون خاک باعث شده مردم درباره پاکی 
محیط آمازون کلمبیا سخت نگران شوند.

مردم اعتراض دارند که صدایشان به جایی 
نمی رسد. به نظر آنها، مسووالن می آیند و 
می روند اما هیچ کدام از نگرانی های آنها 

برایشان اهمیتی ندارد. 
منبع: گاردین  

اضطراب، افسردگی و زورمداری
 3 مشکل اصلی نوجوانان آمریکایی

شرکت های نفت بریتانیا مردم کلمبیا را بیمار کرده اند

تعطیلی موقت بزرگ ترین کارخانه شکالت نوتال در جهان

شرکت شکالت سازی فررو، مالک مارک شکالت صبحانه نوتال، روز 19 فوریه، اعالم کرد با مشاهده سطح کیفی پایین 
یکی از محصوالت تولیدی این شرکت در مقایسه با استانداردهای جاری، مقامات کارخانه دستور توقف موقت 
فعالیت های کارخانه را صادر کرده اند. به نوشته دیلی میرور، پیش از آن در آمریکا از شرکت فررو، تولیدکننده شکالت 
نوتال، به علت تبلیغات گمراه کننده شکایت شده زیرا در تبلیغات نوتال، این شکالت را مغذی و برای سالمت انسان، 
مفید معرفی می کنند که اساسا نادرست است و به همین علت این شرکت فقط در یک مورد شکایت در آمریکا ۳ میلیون 
دالر جریمه شده است. در تولید نوتال از »سوی لستین« استفاده می شود که با دستکاری ژنتیکی به دست می آید و به 

علت میزان فراوان تراریختگی، هضم آن بسیار دشوار می شود و میزان هورمون های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.
آمریکا



آب وهوای کره زمین در طول 
تاریخ تغییرات زیادی کرده 
است. این سیاره از ۶۵۰ هزار 
دوره   7 تاکنون  پیش  سال 
افزایش و کاهش شدید دما را تجربه کرده است. 
تخمین زده می شود  آخرین عصر یخبندان 
حدود 11-7 هزار سال پیش به اتمام رسید 
و پس از آن دوران تمدن بشریت آغاز شد.

بیشتر تغییرات آب وهوای زمین به حرکات آن 
در مدار خود و چرخش آن به دور خورشید 
بستگی دارد چرا که این حرکات تعیین کننده 
میزان انرژی دریافتی زمین از خورشید است.
این حال صنعتی شدن جوامع بشری در  با 
نیمه های قرن نوزدهم نظم آب وهوای زمین 
را بر هم زد و فعالیت های انسان سبب تولید 
گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسیدکربن در 
جو زمین شد. گازهای گلخانه ای که شامل 
بخار آب، دی اکسیدکرین، متان، دی نیتروژن 
به طور طبیعی در جو  و مونوکسید هستند 
صنعتی  فعالیت های  اما  دارند،  وجود  زمین 

میزان آنها را به شدت افزایش داده است.
تجمع این گازها در جو سبب ایجاد پدیده ای 
به نام »اثر گلخانه ای« شده که در اثر آن انرژی 
گرمایی واردشده به جو زمین درون جو منعکس 
می شود و درنتیجه دمای زمین افزایش می یابد، 
پدیده ای که آن را با عنوان »گرمایش زمین« 

می شناسیم.
بررسی هسته یخچال های طبیعی که در گرینلند، 
قطب جنوب و همین طور قطب شمال وجود 
دارند نشان می دهد چگونه دمای زمین طی 
تغییر کرده است. حلقه های  سالیان طوالنی 
درختان کهن، رسوبات اقیانوس ها، صخره های 
نیز  رسوبی  سنگ های  الیه های  و  مرجانی 
این  مورد  در  جامعی  اطالعات  می توانند 

تغییرات در اختیار ما قرار دهند.
بررسی این اجزای طبیعی نشان می دهد سرعت 
گرم شدن کره زمین تقریبا 1۰ برابر سریع تر 
آخرین  از  پس  گرم شدن  متوسط  میزان  از 

عصر یخبندان است.

افزایش دمای هوا
از اواسط قرن نوزدهم درجه حرارت سطح زمین 
به طور متوسط 1/۶2 درجه فارنهایت )۰/9 درجه 
سانتی گراد( افزایش یافته، تغییری که عمدتا به 
وسیله افزایش دی اکسیدکربن و انتشار گازهای 
گلخانه ای در جو زمین به وجود آمده است. 
بیشترین افزایش دما در ۳۵ سال گذشته رخ داده 
و از سال 2۰1۰ میالدی با ۵ سال از گرم ترین 

سال های تاریخ زمین روبرو بودیم.
سال 2۰1۶ میالدی از سوی اداره کل ملی هوانوردی 
و فضای ایاالت متحده آمریکا )ناسا( و اداره ملی 
اقیانوسی و جوی ایاالت متحده آمریکا )نوآ( به 
عنوان گرم ترین سال در تاریخ بشریت از قرن 
نوزدهم به این سو معرفی شد که طی آن دمای 
جهانی به میزان 1/78 درجه فارنهایت )۰/99 درجه 
سانتی گراد( گرم تر از میانگین نیمه قرن بیستم بود.

زمستان های سخت
با توجه به آنچه پیشتر گفته شد انتظار می رود 
زمستان های  با  شود   سبب  زمین  گرمایش 
گرم تری روبرو شویم.  گرچه افزایش دمای 
زمین سبب شده در بسیاری از نقاط جهان دما 
در زمستان نیز باالتر رود و بارش برف کمتر 
شود، شاهد زمستان های سختی نیز هستیم که 

متاثر از تغییرات آب وهواست.

جریان جتی، گردباد قطبی و اِل نینو؛ 
رابطان گرمایش و سرمایش زمین

جریان  جتی  دمای نسبتا قوی و متمرکز در 
جو هست که سبب بروز تغییرات قابل توجه در 

آب وهوا می شود. وقوع جریان  جتی در زمستان 
در مناطق نزدیک به قطب شمال و جنوب باعث 
می شود افت شدید دمایی در این مناطق به وقوع 

پیوسته و در نتیجه زمستان های سرد و طوالنی 
وجود داشته باشد. تغییرات آب وهوایی که در 
سال های اخیر رخ داده سبب پیدایش جریان  

جتی در نقاط مختلفی شده و زمستان های سخت 
را رقم زده است.

گردباد قطبی به توده  بسیار بزرگی از هوای 

خیلی سرد گفته می شود که در طول زمستان 
در مناطق قطبی پدید می آید. در واقع هر گرداب 
قطبی یک منطقه با فشار کم در مقیاس بزرگ 
است که در دو قطب شمال و جنوب چرخش 
کرده و توده های بزرگ هوای سرد و متراکم 
را با خود جابجا می کند. تغییرات آب وهوایی 
گردبادهای قطبی را نیز تحت تاثیر قرار داده و 
به ایجاد توده های هوای سرد که زمستان های 

سخت را ایجاد می کنند، منجر می شود.
اِل نینو نوعی رخداد اقلیمی کالن است که در اثر 
رها شدن انرژی انباشته شده آب های اقیانوس 
آرام به وقوع می پیوندد. نوسان در اِل نینو سبب 
می شود چرخه های دمای باال و پایین در مناطق 
مجاور اقیانوس آرام ایجاد شود. اِل نینو بر دمای 
هوا و همچنین بارش برف و باران اثر می گذارد.
اقیانوس آرام  میانگین دمای آب وهوا منطقه 
تاثیر گرم شدن کره زمین دستخوش  تحت 
تغییرات چشمگیری شده است. این تغییرات 
دچار  اقیانوس ها  حرارت  درجه  شده  سبب 
اکوسیستم  در  دگرگونی  با  و  شود  نوسان 
اقیانوس ها تغییرات اقلیمی جدید ایجاد کند. 
این تغییرات می تواند افزایش بارش برف و 
باران در برخی مناطق و خشکسالی در مناطق 

دیگر را رقم بزند.

گرمایش زمین و زمستان های سخت؛ ارتباط میان این دو چیست؟ 

تغییر اقلیم، همین نزدیکی
 مرجان 
یشایایی

4اقلیم شماره هفتصدوچهار یازده اسفند نودوهفت

افزایش دمای زمین سبب شده 
در بسیاری از نقاط جهان دما در 
زمستان نیز باالتر رود و بارش برف 
کمتر شود، شاهد زمستان های 
سختی نیز هستیم که متاثر از 
تغییرات آب وهواست

زمستان های سخت در نیمکره شمالی
چه باید کرد؟

دانشمندان در سال های اخیر به بررسی دقیق آثار مخرب گرمایش زمین بر حیات جانداران 
ساکن آن از جمله انسان پرداخته اند. افزایش آگاهی های جهانی در مورد این پدیده سبب 
شده دولت ها  دنبال یافتن راهکارهای اساسی برای مواجه با آن باشند. روز 12 دسامبر 
سال 2۰1۵ تفاهمنامه ای در لو بورژه در نزدیکی پاریس میان دولت ها به امضا رسید که 

به »توافق پاریس« مشهور است. 
هدف از این توافق آن است که دولت ها با کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای از جمله 
دی اکسیدکربن دمای کره زمین را تا پایان قرن بیست و یکم حدود 2 درجه کاهش دهند 

و به دمای پیش از صنعتی شدن جهان برسانند.
با این حال حدود 18 ماه پس از امضای این توافق، ایاالت متحده آمریکا به عنوان بزرگ ترین 

قطب اقتصادی جهان و دومین تولید کننده دی اکسیدکربن در جهان از این توافق خارج شد.
همچنین گزارش دوره ای یک نهاد ارزیابی تغییرات اقلیمی آمریکا که در سال گذشته 
میالدی منتشر شد حاکی از آن بود که گرمایش زمین تا پایان قرن جاری صدها میلیارد 

دالر به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد.
با این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در واکنش به این گزارش 
گفت  آن را باور نمی کند. کارشناسان بر این باورند پایبندی به توافق پاریس در تضاد با 
سیاست های رسمی دونالد ترامپ در افزایش تولید و مصرف سوخت های فسیلی برای 
توسعه اقتصادی است و این مساله سبب خروج ایاالت متحده از این توافق جهانی شده است.
تولیدات  از  درصد   1۵ حدود  آمریکا  گرچه  باورند  این  بر  متخصصان  از  بسیاری 
دی اکسیدکربن در جهان را در اختیار دارد، حتی با وجود ترک این توافق از سوی این 

کشور، هنوز امکان دستیابی به هدف وجود دارد.

ما انسان ها متهم اول خشکسالی هستیم
 دکتر امیر آقاکوچک

دانشیار دانشگاه کالیفرنیا محقق در علوم 
هیدرولوژیک )آب(

این یک باور اشتباه است که تنش  آبی مختص 
کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی است که 
فقط در منطقه خاورمیانه یا مناطق دارای اقلیم های 
خشک و نیمه خشک هستند. کشورهای دیگری 
با مقدار بارندگی بسیار بیشتر از ایران مثل کانادا، 
هلند، انگلیس و... هم آسیب هایی از خشکسالی 

و دوره های کم بارش دیده اند.
به طور کلی، این بحران مخصوص کشورهایی که 
در مناطق خشک قرار دارند، نیست و کشورهای 
توسعه یافته هم با این موضوع درگیر هستند و برای 

آن برنامه ریزی می کنند.
البته نمی توانیم بگوییم اقدامات زیست محیطی 
کشورهای دیگر همگی درست بوده و فقط اقدامات 
کشور ما اشتباه بوده است. اگر به وضعیت تقریبا هر 
کشور توسعه یافته ای از ۵۰ سال پیش تاکنون نگاه 
کنید، به این نتیجه می رسید که آثار زیست محیطی 
و توسعه و رشد در محیط زیست این کشورها 
بسیار شدید و مخرب بوده است، مثال در آمریکا 
زمانی تقریبا تمام رودخانه ها به شدت آلوده بود 
اما به هرحال آنها متوجه این موضوع شدند که 
به محیط زیست خطرناک  توسعه بدون توجه 
است. بعد از آن با کار و هزینه کردن، تصویب 
قوانین مختلف در این زمینه و ... به مرور زمان 
این مساله را حل کردند. برای مثال تقریبا تا دهه 
۷۰ میالدی، هوای لس آنجلس به شدت آلوده 
بود. علت این موضوع هم ضعیف بودن قوانین 
زیست محیطی بود و رشد صنعت خودرو بدون 
توجه به مسائل زیست محیطی انجام می شد. بعد 
از آن قوانین زیست محیطی جدی تری اعمال شد 
که باعث شد هوا بهتر شود. حاال با اینکه جمعیت 
بیشتر شده، هوا بسیار بهتر از ۴۰ سال پیش است.
اروپا هم همین وضع را دارد. یک زمان رودخانه های 
این قاره به شدت آلوده بود ولی به مرور وضعیت 
را بهبود دادند. ما هم می توانیم از همین تجربیات 

استفاده کنیم. مجبور نیستیم شرایط را به حد بحرانی 
برسانیم و بعد مشکل را حل کنیم.

تقریبا مناطق خشک و نیمه خشک مثل خاورمیانه، 
استرالیا و بخش هایی از آفریقا با تنش  آبی بیشتر 
و شدیدتری روبرو هستند. به نظر من، نمی توانیم 
بگوییم به طور کلی خاورمیانه شرایطی دارد که 
باعث می شود با خشکسالی های عجیب تری روبرو 
شود اما به دلیل گرم تر شدن زمین و احتمال اینکه 
این روند ادامه پیدا کند، این امکان وجود دارد که 
در آینده خشکسالی های شدیدتر و بیشتری در این 
منطقه رخ بدهد چراکه ما با دو پدیده خشکسالی 

و گرما به طور همزمان روبرو خواهیم شد.
شاید از خود بپرسید مگر روبرو شدن با گرما و 

خشکسالی کنار هم چه اهمیتی دارد؟
بحث خشکسالی و گرما به هم مرتبط است، 
همان طور که بدن ما از طریق عرق کردن خود 
را خنک می کند، زمین هم همین کار را می کند. 
تبخیر آب باعث خنک شدن سطح خاک و درنتیجه 
خنک تر شدن هوا می شود. وقتی خشکسالی رخ 
بدهد، رطوبت خاک کمتر می شود و کمتر بودن 
رطوبت خاک اجازه نمی دهد زمین خنک شود 
و مقدار زیادی از انرژی خورشیدی به حرارت 

تبدیل شده و باعث افزایش دما می شود.
درواقع، بین خشکسالی و گرم شدن ارتباطی برقرار 
است که می تواند در آینده شدیدتر شود. در 
تحقیقی که به تازگی انجام دادیم، متوجه شدیم 
در خشکسالی های گذشته در مناطق زیادی هوا 

۲ برابر حالت عادی گرم شده.
در همین اقدام، ما به خشکسالی های آینده نگاه 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که احتماال در آینده 

خشکسالی ها گرم تر می شود.
اگر از این دید به قضیه نگاه کنیم، در خاورمیانه 
و مناطق خشک دیگر بحث خشکسالی های آینده 
بسیار جدی است چراکه این احتمال وجود دارد 

که این منطقه گرم تر شود و درنتیجه ترکیب گرما با 
خشکسالی می تواند پیامدهای مخربی داشته باشد. 
یک بحث دیگر هم وجود دارد؛ در این منطقه میزان 
جمعیت و درنتیجه نیاز آبی روبه افزایش است. به 
همین دلیل وابستگی های ما به آب در طول زمان 
افزایش پیدا می کند. فرض کنید اگر نسبت به ۳۰ 
سال پیش مقدار آبی که مصرف می کنیم ۲ برابر 
شود، یعنی خشکسالی االن نسبت به ۳۰ پیش 
اثر بیشتری دارد. بحث خشکسالی انسانی چقدر 
در وضعیت به وجود آمده در ایران و کشورهای 
اطراف آن نقش دارد؟ آیا اوضاع در کشورهای 

توسعه یافته به همین شکل است؟
اینجا به مفهوم خشکسالی انسانی می رسیم؛ یعنی 
نوعی از خشکسالی که به واسطه فعالیت انسانی 
ایجاد یا تشدید شده است. این موضوع مختص 
کشورهای در حال توسعه مثل ایران نیست و ما 

این قضیه را در مناطق زیادی می بینیم.
جنوب کالیفرنیا، به قدری رشد کرده که چه سال 
خشک باشد، چه سال تر، آب به قدر کافی در 
آن وجود ندارد. آب باید از مناطق دیگر به این 

منطقه وارد شود تا نیاز آبی منطقه تامین شود.
دریاچه ارومیه، هم مثال خیلی خوبی از این قضیه 
در خاورمیانه است. اگر به آمار نیاز آبی در این 
منطقه نگاه کنید، متوجه می شوید این میزان به 
شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که از مقدار 
آبی که در دسترس است، بیشتر شده و همین مساله 
باعث شده ما آثار بسیار زیادی را در محیط زیست 

منطقه ببینیم.
بحث ورشکستگی آبی هم به نوعی همین موضوع 
را بیان می کند. در واقع اینکه از لحاظ آبی ورشکسته 
باشیم؛ یعنی نیاز ما بیشتر از مقداری است که در 
دسترس باشد و این موضوع نشان می دهد در 

وضعیت خشکسالی انسانی هستیم.



چگونه اعتیاد بین جوانان مد 
می شود؟ اعتیاد بین جوانان 
جنبه های  داشتن  عین  در 
کل  در  اعتیاد  با  مشترک 
جامعه، دارای برخی ویژگی های خاص است. 
بین  اعتیاد  بهتر دالیل رواج  بررسی  برای 
پای صحبت های دکتر محمدرضا  جوانان 

سرگلزایی، روان پزشک، نشسته ایم.

: آقای دکتر! چه موقع مصرف مواد 
را اعتیاد می دانیم؟

برای آنکه مصرف ماده ای وابستگی یا اعتیاد 
داشته  خاص  ویژگی  چند  باید  شود،  گفته 
میزان  افزایش  ویژگی ها  این  از  یکی  باشد؛ 
یا دوز مصرف است، مثال اگر مصرف شما 
یک نخ سیگار در روز بوده و حاال شده 2 
نخ سیگار یا سیگار با نیکوتین کم حاال تبدیل 
شده به سیگاری با نیکوتین زیاد یک نشانه 

از نشانه های اعتیاد یا وابستگی وجود دارد.
نشانه دیگر اعتیاد،اشتغال ذهنی فرد به ماده 
موردمصرف است. ممکن است برخی مواد 
مانند ماری جوانا یا حشیش )گل، گرس یا 
علف هم نامیده می  شود( وابستگی جسمانی 
ایجاد نکنند و مصرف نکردن آن باعث بروز 
عالئم فیزیولوژیک ترک )بازگیری( نشود، اما 
اعتیاد و وابستگی روان شناختی ایجاد  کند؛ یعنی 
ذهن فرد را به خود مشغول می کند و وقتی 
اینکه  مثل  فرد  ندارد،  امکان مصرف وجود 
چیزی را گم کرده باشد، حالت ذهنی بی تاب 
و جستجوگر دارد، مثال اگر یک نفر هفته ای 
یک بار قلیان بکشد ولی در روز تعطیل خود 
مدام دنبال جایی برای کشیدن قلیان باشد، از 

نظر روانی به قلیان اعتیاد پیدا کرده است.
نتواند مصرف  اگر مصرف کننده  اینکه  سوم 
ماده موردنظر را  چه از نظر دوز، چه از نظر 
زمان مصرف،کنترل کند یا دوزی را برحسب 
اتفاق مصرف کند که روی آن کنترلی نداشته 
باشد و از برنامه معمول فرد خارج باشد، بازهم 

به تعریف اعتیاد می رسیم.
ماده ای  مصرف  بداند  فرد  وقتی  چهارم، 
عارضه ای اجتماعی یا روان شناختی یا جسمانی 
برایش ایجاد می کند اما همچنان به مصرف آن 
ادامه  دهد، باز هم می توان گفت فرد گرفتار 
اعتیاد شده، مثال با وجود آنکه مصرف آن ماده 
رابطه خانوادگی را دچار اختالل شدید کرده، 

فرد همچنان به مصرف ادامه دهد.

: چرا ناگهان شکل خاصی از مواد 
بین جوانان شایع می شود؟

اول این را عرض کنم که همان طور که در مسائل 
روانی  مسائل  در  داریم،  همه گیری  پزشکی 
روان شناختی،  همه گیری های  اما  داریم  هم 
مواقع،  بسیاری  در  که  دارند  را  مشکل  این 
به دلیل شیوع باال و شروع آرام و تدریجی 
تبدیل به عرف جامعه می شوند و آدم ها فکر 
می کنند اگر رفتاری عرف شده؛ یعنی در جامعه 
رواج پیدا کرده و پذیرفته شده،پس آن رفتار 
سالم است، درحالی که رایج بودن یک رفتار 
لزوما عالمت سالمت آن رفتار نیست، مثال در 
فصل هایی خیلی از آدم ها دچار سرماخوردگی 
می شوند یا در برخی مواقع سال بچه ها بیشتر 
امکان دارد مبتال به اسهال و استفراغ شوند، 
اما هیچ خانواده ای نمی گوید، اشکالی ندارد 
و همه دچار اسهال و استفراغ شده اند یا هیچ 
کس سرماخوردن را عادی نمی داند و اگر حاد 
شود، به پزشک مراجعه می کند. منظورم این 
است که در همه گیری های پزشکی، کسی فکر 
نمی کند نیاز به درمان ندارد. گاهی رفتارهای 
ناسالم یا بیمارگونه رواج پیدا می کنند، یک نفر 
به اطراف خود نگاه می کند و می بیند خیلی از 
اطرافیانش گرفتار رفتاری خاص هستند و به 
این نتیجه می  رسد که این رفتار »طبیعی« است 
چرا که ذهن ما آدم ها با مقایسه کار می کند. 
اصطالحی وجود دارد به نام »خطای مبتنی 
بر مرجع مقایسه غلط«؛ یعنی اگر آدمی با قد 
جامعه ای  در  عمر  تمام  متوسط،  از  پایین تر 
کوتاه قد مانند فیلیپین یا ویتنام زندگی کرده 
باشد، خود را قدبلند می بیند، تا اینکه وارد 
جامعه ای بلندقد مانند نروژ و سوئد شود و 
بفهمد مردم آنجا اغلب از او قدبلندتر هستند. 
به همین  اجتماعی هم  خطر همه گیری های 
پزشکی  همه گیری های  چون  است  ترتیب 
ناگهان اتفاق می افتد، حتی وقتی یک بیماری 
همه گیر می شود، تفاوت جسمانی قبل و بعد 
از ابتال به بیماری بارز است و آدم حال بد 
جسمانی را کامال احساس می کند، اما مسائل 
روانی تدریجی و آرام آرام حادث می شوند، 
مثال آدمی که شروع به کشیدن سیگار می کند، 
ظرف یک سال سیگاری می شود و این اتفاق 
بنابراین  نمی افتد  هفته ای  یک  یا  روزه  یک 

خود  تنفسی  حجم  تدریجی  کاهش  متوجه 
یا کال تغییرات بدنش نمی شود. منظورم این 
است که در»خطای مبتنی بر مرجع مقایسه 
غلط«، ما دیر متوجه ابتال به بیماری می شویم. 
همیشه وقتی این موضوع را می گویم، یاد یکی 
از بیمارانم می افتم که جمله زیبایی می گفت؛ 
فهمیدم  که  بودم  نفری  آخرین  خودم  »من 

معتاد شده ام.«
و اما در باب سبب شناسی، گرچه بسیاری از 
مسائل روان شناختی پایه ژنی و بیولوژیک 
دارند، وقتی ما با همه گیری های روان شناختی 
به جای عوامل ژنتیکی  باید  مواجه هستیم، 
بیماری های  اجتماعی بگردیم.  دنبال عوامل 
اجتماعی به جای ویروس ها و ژن ها توسط 
باورها، ضرب المثل ها، اسطوره ها و رسانه ها 
در یک  می بینیم  وقتی  مثال  ایجاد می  شوند، 
دوره چند ساله یا یکی-دو دهه، رفتاری به 
صورت همه گیر یا شایع درمی آید، باید دنبال 
پیدا کردن علل اجتماعی رواج آن رفتار باشیم 
افراد طی  ژن های  که  نیست  این گونه  چون 
یک نسل تغییر کند، بلکه هر ژنی برای تغییر 
نیازمند هزاران یا میلیون ها سال زمان است.

توسط  رفتار  یک  شدن  مد  وقت ها  خیلی 
منجر  فراگیر  رسانه های  و  تاثیرگذار  افراد 
همه گیری  می شود.  رفتار  آن  گسترش  به 
سرماخوردگی براثر تقلید آدم ها از یکدیگر 
به وجود نمی آید، اما در همه گیری های روانی 
آدم ها با هم همانندسازی می کنند. وقتی در 
یک جمع،3 نفر رفتاری خاص از خود بروز 
می دهند، نفر چهارم هم فکر می کند اگر آن رفتار 
خاص را نداشته باشد، طردشده و غیرعادی 
است، به خصوص در نسل جوان و نوجوان 
که همانندسازی خیلی شایع است و همساالن 
از هم الگو می گیرند، اینکه همه گیری مسائل 
روانی به یک مد یا ژست تبدیل شود، زیاد 

دیده می شود.

: وضعیت همه گیری مصرف مواد 
در کشور ما چگونه است؟

متاسفانه در کشور ما، فراوانی مصرف مواد 
بیشتر و سن مصرف رو به کاهش است و هر 
دو جنبه خطرناک است. واقعیت این است که 
همه کشورها به نوعی درگیر مشکل اعتیادند، 
اما بسیاری از کشورها توانسته اند فراوانی اعتیاد 
خود را ثابت نگه دارند یا حتی فراوانی آن را 
کم کنند، اما در کشور ما در هر دهه درصد 
معتادان بیشتر شده. از طرف دیگر، سن شروع 
به مصرف مواد هم در کشور ما پایین آمده و 
زنگ خطر را به صدا درآورده چون تحقیقات 
نشان داده اند، هر قدر سن شروع مصرف کمتر 
باشد، عوارض جسمانی و روان شناختی حاصل 
از اعتیاد هم بدتر و عمیق تر می شود؛ به این 

معنی که در جوانانی که مواد مصرف می کنند، 
هم اووردوز )مسمومیت براثر مصرف بیش 
از حد(، هم رفتار تکانشی و خطرناک و هم 
تصادفات رانندگی بیشتر است و هم تغییرات 
هویتی و شخصیتی و عوارض روانی ناشی 
از مصرف مواد. به همین دلیل است که در 
خیلی از کشورهای توسعه یافته، این روزها 
سن قانونی خرید سیگار یا مصرف الکل را 

از 18 سال به 21 سال رسانده اند.
در تصاویر قهوه خانه ای که با الهام از فرهنگ 
قدیمی ما کشیده شده اند، اغلب پیرمردی با موی 
سفید را مشغول کشیدن چپق یا قلیان می بینیم. 
در نسل های قبلی هم اغلب پدربزرگ ها تریاک 
یا سیگار می کشیدند. در حال حاضر این الگو 
تغییر کرده و نوجوانان و جوانان هم وارد این 
میدان شده اند. ضمن آنکه باید در نظر داشته 
باشیم در نسل های قبلی، باتوجه به دسترسی 
کمتر به امکانات پزشکی، مصرف مواد گاهی 
نوعی خوددرمانی بوده، مثال آن موقع کسی 
که دچار آرتروز می شده امکانی برای درمان 
نداشته و تنها داروی در دسترس برای تسکین، 
مواد مخدر بوده است ولی امروزه کمتر پیش 
می  آید که انتخاب مصرف مواد برای درمان 

یک مشکل جسمانی باشد.

: چطور مصرف مواد مد یا ژست 
می شود؟

در مورد نوجوانان، یکی از دالیل مد شدن 
مصرف مواد، رسانه های فراگیر هستند.

و  مادر  و  پدر  با  آنکه  جای  به  فعلی  نسل 
و  هنرپیشه ها  با  کند  همانندسازی  خانواده 
سوپراستارهای رسانه ها همانندسازی می کند. 
یک فیلسوف فرانسوی به نام »ژان بودریال« 
بحثی را مطرح می کند به نام »واقعیت افزوده«، 
براساس تعریف او رسانه های فراگیر واقعیتی 
دروغین را برای ما می سازند که از واقعیت 
راستین قوی تر است بنابراین به آن »ابرواقعیت« 
می گوید. فیلم های  هالیوود را که نگاه کنید، 
نمایش داده می شود،  آنچه که  فکر می کنید 
این  که  درصورتی  است،  آمریکایی  زندگی 
آمریکایی  با واقعیت های زندگی  ابرواقعیت 
فاصله دارد. وقتی که فکر می  کنیم کشوری 
از ما قدرتمندتر، توسعه یافته تر و ثروتمندتر 
است و تولید علم در آن بیشتر است، طبیعی 
است که آن جامعه و فرهنگ تبدیل می شود 
به الگویی که می خواهیم با آن همانندسازی 
از  عمیق  درک  به جای  نوجوان  ولی  کنیم، 
دالیل توسعه صنعتی و اقتصادی در آن کشور 
و همانندسازی با رفتار شغلی و اجتماعی در 
آن کشور با فیلم های سینمایی و سریال های 
مربوط به آنجا همانندسازی می کند. آمریکا 
برای بسیاری از جوامع، یک آرمان شهر ثروت و 

رفاه تعریف می شود بنابراین وقتی این برداشت 
در مخاطبان به وجود می آید، شروع می کنند به 
همانندسازی با آن و به نظرم بخشی از درگیر 
شدن با الکل و سیگار با همانندسازی با این 
فیلم ها ارتباط پیدا می کند. مصادیق آنچه که 
گفتم را در صحنه های فراوانی در فیلم های  
هالیوودی و سریال های جوان پسند می توان دید 
که هنرپیشه های جذاب با عبارات اغواکننده 
درباره الکل یا مواد مخدر صحبت می کنند. 
در این شرایط جوان یا حتی بزرگسالی که 
جذاب  هنرپیشه های  و  صحنه ها  با  را  فیلم 
که  نادرستی حرفی  یا  درستی  می کند،  نگاه 
از دهان هنرپیشه درمی آید را از کارشناسان 

پرس وجو نمی کند.
ما دو نوع فیلم داریم؛ یکی سینما یا تلویزیونی 
که بازنمایی واقعیت است. یک نوع دیگر سینما 
یا تلویزیونی است که واقعیتی دروغین را که 
به آن »واقعیت رسانه ای« هم گفته می شود را 
جایگزین واقعیت می کند، مثال ممکن است 
گوش کردن اخبار شما را در جریان اوضاع 
را  یا شما  قرار دهد  واقعی جهان  احوال  و 
کند.  دور  جهان  واقعی  احوال  و  اوضاع  از 
سینما هم همین وضعیت را دارد، می تواند 
خرد جمعی بشر را افزایش دهد و درکی از 
زندگی مردم در سایر نقاط دنیا به ما بدهد 
یا واقعیتی دروغین برایمان ترسیم و فضایی 
فانتزی برایمان ایجاد کند که خیال کنیم آدم های 
قوی و پولدار و خوش تیپ می  توانند بدون 
درگیر شدن در اعتیاد، مشروب بنوشند و با 
نوشیدن  می کنیم  تصور  این صحنه ها  دیدن 
مشروب هیچ تداخلی با سالمت جسمانی و 
روانی ندارد و حتی از ملزومات موفقیت و 
لذت بردن از زندگی است. این نوع سینما 
بسیار قدرتمند است و چه بسا بخش بزرگی 
از بودجه آن هم توسط شرکت های تولید کننده 
سیگار یا مشروب یا مافیای مواد مخدر تامین 
جای  به  را  رسانه ای  ابرواقعیت  تا  می شود 

واقعیت بگذارد.
این نوع فیلم ها اصوال بخش نقاد ذهن ما را 
دور می زنند و این هیپنوتیزم رسانه ای باعث 
می شود نوجوان در شرایطی که هیچ یک از 
شرایط همانندسازی با قهرمان فیلم را ندارد؛ 
را  قوی  هیکل  و  جذاب  قیافه  آن  نه  یعنی 
دارد و نه خانه و ماشین مجلل هنرپیشه فیلم 
را، دست به یک همانندسازی دم دستی بزند 
سوپراستار  سلبریتی  آن  به  نسبت  بتواند  تا 
فیلم احساس شباهت کند و آن همانندسازی 
دم دستی، کشیدن سیگار یا در دست گرفتن 
لیوان مشروب یا مصرف مواد با همان ژستی 
است که در فیلم دیده؛ به این ترتیب رسانه ها 
اعتیاد در رده  از عوامل مهم گسترش  یکی 

سنی نوجوان و جوان هستند.

خانواده ها،  که  پیام هایی  چرا   :
روانی  بهداشت  منابع  و  مدارس  معلمان، 
می دهند، به اندازه این واقعیت های مجازی 

اثرگذار نیستند؟
وجود  آن  برای  اصلی  دلیل  دو  من  نظر  از 
دارد؛ یکی اینکه اگر پیام هایی که از منابع باال 
صادر می شوند، بر پایه تکنیک های روان شناسی 
نباشند، ذهن ما آن پیام ها را جذب نمی کند. 
به  فیلم ها  از طریق  که  پیام هایی  از  بسیاری 
مخاطب داده می شوند، بر داده های روان شناسی 
بازاریابی تکیه دارند، درصورتی که خیلی مواقع 
در مدارس یا خانواده به گونه ای پیام فرستاده 
می شود که می تواند خود ضدپیام باشد، مثال 
وقتی بچه ها را در مراسم صبحگاهی در هوای 
سرد نگه دارند تا مدیرمدرسه درباره عوارض 
مصرف سیگار یا مواد برایشان سخنرانی کند، 
طبیعی است این پیام نمی تواند به اهداف مورد 
نظر برسد و انتظار نداریم بتواند در میدان رقابت 
با پیامی که از دهان یک هنرپیشه جذاب با در 
نظر گرفتن همه زیبایی های بصری درمی آید، 
مزیت رقابتی داشته باشد. گذشته از آن، شکل 
نامناسب و کارشناسی نشده پیامی که از طرف 
مدرسه یا خانواده داده می شود، ممکن است 

دافعه ایجاد کند.
دوم، متاسفانه رواج الگوی رفتاری ریاکارانه در 
جامعه ما باعث شده نسل جوان به بزرگ ترهای 
خود اعتماد نداشته باشد. بچه ها در زندگی 
امروز ما با دو شیوه زندگی مواجه هستند. یکی 
شیوه ای که در قرائت رسمی جامعه وجود دارد 
و دیگری شیوه ای که در فضای خصوصی دیده 
می شود. این ریاکارانه بودن و دوسطحی بودن 
زندگی در ایران باعث کمرنگ شدن اعتماد 
نسل جوان به خانواده و مدرسه شده است. 
پس درواقع دو منبع ارسال پیام داریم؛ یکی 
پیامی که با دقت کارشناسی و هنرمندانه استفاده 
از زیبایی های بصری و تکنیک های پیشرفته 
به مخاطب منتقل می شود و دیگری پیامی که 
گاهی با بدسلیقگی و گاهی با رفتار ریاکارانه 
دوسطحی موجب عدم اعتماد مخاطب می شود.
پیام،  دو  این  بین  نوجوان  که  است  طبیعی 
پیامی را جذب می کند که هم کارشناسانه و 
هم جذاب است و هم خود پیام، خودش را 

نقض نمی کند.

: درباره اعتیاد به الکل چطور؟
نام  به  کالیفرنیا  دانشگاه  از  صاحب نظری 
»گریگور مک اندرو« الکلیسم را به دو نوع 
الگو تقسیم می کند؛ الکلیسم اولیه و الکلیسم 
ثانویه. بعضی افراد برای به دست آوردن لذت 
مواد مصرف می کنند )الگوی اولیه( و برخی 
دیگر برای رهایی از رنج به سمت مصرف 

می روند )الگوی ثانویه(. افراد گروه اول 
معموال افرادی هستند که زمینه های 

اختالالت روان پزشکی دارند که یا 
تشخیص داده نشده یا درست 

درنتیجه  نشده.  درمان 

همین اختالالت، اغلب این افراد به سمت 
خوددرمانی می روند، مثال فردی که اضطراب 
مزمن یا طوالنی مدت دارد یا کسی با خلق 
پایین که اغلب احساس کسالت یا افسردگی 
می کند، یا کسی که دچار اضطراب اجتماعی 
باالست و در روابط اجتماعی مشکل دارد، 
احتماال جایی مواد را تجربه می کند و وقتی 
می بیند مصرف مواد ُخلقش را باال می  برد و 
غم یا اضطرابش را کمتر می کند و راحت تر 
احتمال  طبعا  کند،  برقرار  ارتباط  می تواند 
اینکه مصرف مواد را تکرار کند یا مصرف 
افراطی مواد داشته باشد، بیشتر می شود. به 
این ترتیب، یکی از راه های پیشگیری از درگیر 
الکل،  و  مواد  با  جوانان  و  نوجوانان  شدن 
غربالگری اختالالت روان پزشکی است؛ یعنی 
افزایش اطالع و کمک گرفتن از کارشناسان 
در مدرسه یا خانواده باعث می شود جوانی 
به  است  روان پزشکی  اختالالت  دارای  که 
جای شنیدن سرزنش یا تحقیر، برای درمان 
حمایت و کمک دریافت کند. اگر این اتفاق 
نیفتد، طبیعی است که نوجوان و جوانی که 
راه حلی برای مشکلش نمی یابد به یک درمان 
غلط و پرهزینه و کم فایده رومی  آورد و آن 

مصرف الکل و مواد است.
در الگوی اولیه، عامل مهم یادگیری اجتماعی 
است. ما یاد می گیریم چه مواردی در زندگی 
لذتبخش هستند. گاهی آدم ها یاد می گیرند 
برای شاد بودن باید مواد مصرف کنند. این 
الگو در زمان ها و مکان هایی خاص مثل برخی 
معموال  شود.  رایج  است  ممکن  مهمانی ها 
که  می شوند  مد  کسانی  لذت بین  الگوهای 
برونگرا، تلقین پذیر و هیجان مدار هستند. به 
نسل  می شود،  مد  که  چه  هر  دلیل  همین 
جوان بیشتر از آن استقبال می کند چون این 
 3 این  سنی  گروه های  سایر  از  بیش  نسل 

خاصیت را دارد.
کار  براساس  اولیه  الگوهای  از  پیشگیری 
فرهنگی و اجتماعی انجام می گیرد؛ به این 
معنا که باید طرح واره های سالم در مدرسه یا 
خانواده و اجتماع ترویج شوند. طرح واره هایی 
که لذت های کم هزینه و سالم را رواج دهند 
رقصیدن،  شعرخواندن،  کردن،  بازی  مانند 
کتاب خواندن، انس گرفتن با موسیقی و ارتباط 
با طبیعت . به این ترتیب با رواج لذت های 
سالم، احتمال اینکه افراد دنبال لذت های مبتنی 
بر مصرف مواد بروند، کمتر می شود. می خواهم 
کمی دقیق تر به ماجرا بپردازم، مثال اگر نهادی 
برای یک گروه دختر و پسر نوجوان که در 
پارک مشغول گپ زدن و خندیدن هستند 
مزاحمت ایجاد کند، این نوجوان ها که نیاز 
به تعامل دارند، با اعمال محدودیت و فشار 
عوامل  با  لجبازی  برای  عمومی،  اماکن  در 
محدودکننده به سمت رفتارهای عصیانگرانه 
و خودتخریبی می  روند و گمان می  کنند این 

گونه در حال انتقام گرفتن هستند!
اگر از ترویج الگوهای سالم جلوگیری کنیم، 
طبیعی است راه برای ترویج الگوهای ناسالم 
و پرهزینه باز خواهد شد بنابراین اگر دخالت 
در زندگی خصوصی از حد مجازی بگذرد، 
عصیانگرانه  رواج  شاهد  متاسفانه 
الگوهای بیمارگونه لذت 

خواهیم بود.

5موضوع ویژه شماره هفتصدوچهار یازده اسفند نودوهفت

خیلی وقت ها مد شدن 
یک رفتار توسط افراد 
تاثیرگذار و رسانه های 
فراگیر منجر به گسترش 
آن رفتار می شود. 
همه گیری سرماخوردگی براثر تقلید 
آدم ها از یکدیگر به وجود نمی آید، اما 
در همه گیری های روانی آدم ها با هم 
همانندسازی می کنند. وقتی در یک 
جمع،3 نفر رفتاری خاص از خود بروز 
می دهند، نفر چهارم هم فکر می کند 
اگر آن رفتار خاص را نداشته باشد، 
طردشده و غیرعادی است

حقایقی در مورد دخانیات، کنترل دخانیات و اهداف توسعه
هر ساله حدود 6 میلیون نفر در جهان در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند 
و با توجه به پیش بینی های افزایش جمعیت تا سال 2030 میالدی این میزان به 8 میلیون مرگ 
در سال افزایش خواهد یافت. مصرف دخانیات بدون در نظر گرفتن سن، جنس نژاد و عوامل 
فرهنگی و آموزشی، تهدیدی برای هر انسان محسوب می شود و رنج و بیماری، مرگ و فقر 
را برای فرد و خانواده به ارمغان می آورد و اقتصاد ملی را هدف قرار می دهد. همچنین از طریق 
افزایش بار بیماری ها، هزینه مراقبت های بهداشتی و کاهش بهره وری باعث افزایش هزینه های 
اقتصادی در سطح ملی می شود. در خانواده های فقیر این موضوع شدید تر تظاهر می  کند، به شکلی 
که هزینه مصرف دخانیات از هزینه های تامین مواد غذایی، آموزش وپرورش و خدمات بهداشتی 
بیشتر است. حدود 80 درصد از مرگ ومیرهای زودرس ناشی از مصرف دخانیات در کشورهای 
کم درآمد و  درآمد متوسط و با ایجاد مشکالت و موانعی برای تحقق اهداف توسعه رخ می دهد. 
در صنعت کشت توتون و تنباکو نیاز به مقادیر قابل توجهی از سموم، آفت کش ها و کودهای 
شیمیایی است که این سموم می تواند مستقیم روی تخریب محیط زیست و آلودگی منابع آب 
و خاک تاثیرگذار باشد. هرساله کشت توتون و تنباکو در 4/3 میلیون هکتار زمین در سراسر 

دنیا تخریب و 2 تا 4 درصد از سطح جنگل ها کاسته و درنتیجه جنگل زدایی 
می شود. عالوه بر این، تولید محصوالت دخانی منجربه تولید بیش از 2 میلیون 

تن زباله در سطح جهان می شود.
معاهده بین المللی کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت )FCTC( راهنمایی 

برای مبارزه جهانی علیه همه گیری دخانیات است. با امضای معاهده بین المللی 
کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، توسط 180 کشور عضو)179 کشور 
و اتحادیه اروپا( بیش از نیمی از کشورهای جهان به نمایندگی از 40 درصد 
از جمعیت جهان به این معاهده پیوسته اند و می توان گفت این معاهده به 
اصلی ترین و مقرون به صرفه ترین اقدامات در جهت کنترل دخانیات در باالترین 
سطح تبدیل شده است. تعداد زیادی از کشورهای جهان در حال ایجاد مانع و 

دیوار دفاعی با هدف کاهش دخالت های صنایع دخانی در سیاست های دولت 
در جهت کنترل دخانیات هستند. افزایش یک دالری مالیات سیگار در سطح جهان 

عالوه بر کاهش تقاضا برای محصوالت دخانی، می تواند باعث ایجاد درآمد 190 
میلیارد دالر برای کشورهای جهان برای ایجاد توسعه شود.

دکترمحمدرضاسرگلزایی،روانپزشک،ازدالیلخاصرواجموادمخدروالکلبینجوانانمیگوید

چطور مصرف مواد بین جوانان مد می شود؟
 مرجان 
یشایایی



را  او  که  سال هاست 
نظام دوست،  می شناسیم. 
به  تهران  در   1353 آبان 
تجربی  دیپلم  و  آمده  دنیا 
دارد. او از سال 70 کار بازیگری را با تئاتر 
آغاز کرد و بعد از آن در مجموعه »نوروز 
72« و سپس با »ساعت خوش« وارد عرصه 
بازیگری شد. نعیمه نظام دوست سال هاست 
در مجموعه های مختلف تلویزیونی بازی کرده 
که بیشتر آنها نیز طنز بوده اند. با این هنرمند 
درباره سینما، تلویزیون و عالقه مندی اش به 
این حرفه و عمل جراحی، ورزش و الغری 

به گفت وگو نشسته ایم. 

پا  بازیگری  دنیای  به  چگونه   :
گذاشتید؟

 من مانند برخی همکارانم از دوران کودکی 
به حرفه بازیگری عالقه مند شدم اما از سال 
70 کار بازیگری را با تئاتر شروع کردم و با 
گروه های آزاد تئاتر به فعالیتم در این رشته 
ادامه دادم. بعد از آن در مجموعه نوروز 72 
بازی کردم و فکر می کنم می توان گفت به طور 
حرفه ای با »ساعت خوش« و در سال 73 وارد 

عرصه بازیگری شدم. 
نظام دوست« را  »نعیمه  مخاطبان   :
به عنوان بازیگر آثار طنز می شناسند. چرا؟

چون بازی در آثار طنز را دوست دارم. معتقدم 
بازی در این آثار سختی های خاص خودش 

را دارد.
: چرا بازی در نقش های طنز سخت 

است؟
در این نقش ها باید مخاطبان را خنداند بنابراین 
کار سختی است. این نکته را بگویم که برای 
بازیگران زن بازی در این گونه نقش ها سخت تر 
است چون خیلی از حرکات را نمی توانند انجام 
دهند و خیلی از حرف ها را نمی توانند بر زبان 
بیاورند و باید از خالقیت های خودشان برای 
خنداندن مردم استفاده کنند. اکنون مردم دیگر 
به هر چیزی نمی خندند و به نوعی خیلی نگاه 

حرفه ای تری نسبت به طنز پیدا کرده اند. 
: شما بازی در سینما و تلویزیون 
را تجربه کرده اید. کدام یک را بر دیگری 

ترجیح می دهید؟
نمی دانم چگونه پاسختان را بدهم اما اگر همزمان 
یک پیشنهاد تلویزیونی و یک پیشنهاد سینمایی 
داشته باشم، پیشنهاد سینمایی را می پذیرم. این 
نکته را هم بگویم که مخاطب سینما خاص تر 
از مخاطبان تلویزیون هستند. تلویزیون از همه 
اقشار جامعه ما مخاطب دارد، در صورتی که 

در سینما این  گونه نیست.
: مهم ترین دلیل ورودتان به حرفه 

بازیگری چه بود؟
 بیشتر آدم ها شهرت را دوست دارند. مهم ترین 
از  که  بود  این  بازیگری  انتخاب  برای  دلیلم 

کودکی دوست داشتم شخصیت های مختلف 
را تجربه و جای انسان های دیگر زندگی کنم. 
شاید شهرت هم یکی از دالیل ورودم به عرصه 

بازیگری بود.
: اهل سفر رفتن هستید؟

سفرکردن را خیلی دوست دارم چون آدم در 
و  می آورد  دست  به  زیادی  تجربه های  سفر 

حس خوبی القا می کند.
: یک شبانه روزتان چگونه می گذرد؟
اگر سرکار باشم که مشغول بازی هستم، در 
غیر این صورت در فضای مجازی سرم را گرم 
مي کنم. تماشای فیلم و موسیقي گوش کردن 

را هم دوست دارم. 
با شما صحبت  : سال گذشته که 
کردم زیر تیغ عمل جراحی اسلیو رفته بودید 

تا وزن کنید. چاقی تان دلیل خاصی دارد؟
باال رفته بود و دیگر  10 سال بود که وزنم 
نمی توانستم راه بروم، نفس بکشم و حتی کارهای 
عادی روزمره ام را انجام دهم بنابراین عمل بالن 
معده انجام دادم. بعد از اینکه بالن را درآوردم 
معده ام 2 برابر شد و متاسفانه در روند چاقی 
افتادم. البته بعد از انجام عمل و ناامید شدن از 
آن، عمل اسلیو معده انجام دادم و اکنون نتیجه 

داده و در حال الغر  شدن هستم.
: رژیم های غذایی هم داشتید؟

بدون رژیم غذایی امکان ندارد وزن کم کنید. 
من رژیم های مختلف غذایی داشتم. شما هر 
رژیمی را فکر کنید، تحت نظر پزشک گرفتم. 
برخی رژیم ها را هم از اینترنت جستجو کردم 

و گرفتم.

: از رژیم های غذایی راضی بودید؟
بودند  می گرفتم خوب  که  غذایی  رژیم های 
اما نتیجه نمی گرفتم چون در مرحله ای بودم 
که مقطعی  اندکی وزن کم می کردم اما بعد از 
مدتی وزنم دوباره برمی گشت. اگر این رژیم ها 
را با ورزش انجام می دادم شاید نتیجه می داد 
اما خسته می شدم و رها می کردم. همین مساله 

سبب می شد به نتیجه مطلوب نرسم.
: آیا گرفتن رژیم روی پوست، مو 

و روحیه تان تاثیر منفی گذاشت؟
دقیقا. حجم موهایم خیلی کم و پوستم شل 
شد. معتقدم تناسب  اندام و الغری با ورزش 
را  این عمل  اکنون هم که  به دست می آید. 
انجام داده ام باید ورزش کنم تا از این شرایط 

نجات پیدا کنم. 

: بعد از عمل چند کیلوگرم وزن 
کم کرده اید؟

وزنم 40کیلوگرم کم شده است. ورزش کنار 
رژیم غذایی بهترین روش برای وزن کم کردن 
است. معتقدم افرادی که قصد الغر شدن دارند 
باید ورزش کنند و رژیم بگیرند چون بهترین 
روش برای کاهش وزن است و نباید زیر تیغ 

جراحی بروند. 
فاصله  ایده آل تان چقدر  تا وزن   :

دارید؟
خیلی مانده و باید وزن کم کنم؛ یعنی حدود 

70-60 کیلوگرم تا ایده آل فاصله دارم. 
: پیشنهاد شما برای افرادی که دوست 

دارند سریع الغر شوند، چیست؟
اصال عمل را پیشنهاد نمی کنم، فقط با ورزش 

و رژیم به وزن دلخواه خود برسند.
: چرا در ایران روند چاقی رو به 

افزایش است؟
تفریح مردم ما به رستوران، سینما یا تماشای تئاتر 
خالصه می شود. البته قیمت اینها هم باالست و 
خیلی ها توان مالی برای سینما رفتن هم ندارند. 
بخشی از چاقی به افسردگی افراد مربوط می  شود؛ 
به خوردن پناه می برند و هیچ تفریح دیگری 
جز رفتن به رستوران ندارند. ما فضاهای بازی 
و ورزشی و امکانات رفاهی رایگان یا دولتی 
نداریم که آنجا برویم و وقت خود را سپری و 
انرژی خود را تخلیه کنیم. ورزش های ما گران 

هستند و هزینه باالیی دارند. 
جایگزین  فست فود  دارید  قبول   :

غذای خانگی شده است؟
درست است. غذاهای سنتی مان از بین رفته 
و غذاهای پر از روغن های ناسالم جایگزین 
شده است. دیگر فردی  اشکنه یا آب دوغ خیار 

نمی خورد. سیستم زندگی تغییر کرده است.
: به نظر شما تغذیه سالم باید چه 

ویژگی هایی داشته باشد؟
هر ماده ای که برای بدن مفید، مقوی و سالم 
است، مثل روغن طبیعی، عسل و... معتقدم 

همه چیز باید طبیعی و سالم باشد.

تورج نصر، هنرمندی است که هم در زمینه دوبله 
فعالیت می کند و هم در عرصه بازیگری، اما در 
این بین عالقه اش به هنر دوبله باعث شده بیشتر 
در این حوزه حضور داشته باشد و کار برای 
کودکان را به سایر کارها ترجیح بدهد. او تا به 
حال آثار مختلفی را دوبله کرده و شخصیت های 
بسیاری با صدای او در ذهن ما ماندگار شده اند؛ 

از شیپورچی و جیمبو گرفته تا یوگی و...
او نزدیک به 40 سال است که در این زمینه 
فعالیت می کند و هر روز بیشتر عاشق حرفه اش 
می شود. این را در کالم و نوع نگاهش به راحتی 
می توان حدس زد. به بهانه کارهای اخیرش و 
البته مرور دوران گذشته میزبان او در کافه خبر 

بودیم که مشروح آن را می خوانید.

: از دنیای این روزهای تورج نصر 
چه خبر؟

در حال حاضر انیمیشن های جدیدی آمده اما هنوز 
به مرحله دوبله نرسیده است. بیشتر انیمیشن ها هم 

چینی و کره ای هستند.
: چند سال پیش فیلمی در مورد کارهای 
شما در زمینه دوبله ساخته شد. از این تجربه 

برایمان بگویید.
 این فیلم برداشتی بود از زندگی حرفه ای من و 
جالب است بدانید در این انیمیشن من به جای 
تمام شخصیت های کارتونی ای که تا به حال حرف 
زده ام در این فیلم صحبت کردم که تعدادشان کم 
هم نبوده و می توانم بگویم نزدیک به 12 یا 13 

شخصیت بوده است.
: سخت نبود؟ 

چرا اما جالب و جذاب بود و البته شیرین.
»شبکه  مانند  شبکه ای  راه اندازی   :
انیمیشن« را میان دیگر شبکه های تلویزیونی 

چطور ارزیابی می کنید؟
به نظرم خوب است چون ناخودآگاه حس رقابت 
هم بین این شبکه و شبکه های انیمیشن دیگر  به 
وجود می آید اما هنوز که هنوز است به نظرم 
برای  چه  هستند؛  جذاب تر  قدیم  کارتون های 
کودکان امروز و چه برای کودکان دیروز که از 
آنها خاطره های زیادی دارند. متاسفانه کارتون های 
امروزی چندان جالب و دارای قصه نیستند و به 

همین دلیل ماندگار هم نشدند.

: به نظر شما چرا کارتون های قدیمی 
ماندگار شدند؟

چون ساخت آنها خیلی خوب بود و بعد هم خیلی 
خوب دوبله شدند. در حال حاضر متاسفانه دوبله 
کارتون ها بسیار ضعیف شده و چنگی به دل نمی زند.

: چرا؟ 
گوینده های جدیدی به ما اضافه شده اند که به 
جای اینکه خودشان نوآوری داشته باشند، سعی 
می کنند از ما تقلید کنند. از طرفی، کارتون های 
امروزی مانند قدیم به صورت نقاشی نیست و 
همین مساله باعث می شود گوینده ها فقط داد بزنند 
و با سرعت کار کنند که اصال این کار با نفس کار 

دوبله تفاوت زیادی دارد.
: فکر می کنم بیشتر کارتون های امروزی 

تخیلی باشند. این طور نیست؟
بله، دقیقا همین طور است. البته مساله دیگری هم 
که باید به آن  اشاره کنم این است که متاسفانه بیشتر 
دوبله کارتون های امروزی سانسور می شود؛ هم در 

معنی لغات و هم در موسیقی و این مساله باعث 
می شود که فرم کار به هم بریزد و دیگر آن اصالت 
را نداشته باشد. بچه ها قبال این فیلم ها را دیده اند و 
بعد از اینکه به صورت دوبله به دستشان می رسد، 

طبیعتا متوجه تفاوت ها می شوند.
: نظرتان در مورد دوبله کارتون های 

زیرزمینی چیست؟ 
به نظرم یک فاجعه است چون کلمات زننده در این 
کارتون ها از طرف دوبلورها زیاد گفته می شود و 
در بلندمدت این نوع کارها روی ذهن و شخصیت 
کودکان اثر مخرب خود را خواهد گذاشت. اگر 
یکی از کلماتی را که آنها می گویند، ما بگوییم، قطعا 
کار کردن مان ممنوع می شود. به هر حال امیدوارم 
وزارت ارشاد در این مورد برخورد کند و جلوی 

کار آنها را بگیرد.
: آقای نصر! فکر می کنید بچه های امروز 
مانند کودکان دیروز بتوانند از دوران کودکی و 

کارتون هایی که دیده اند خاطره داشته باشند؟

متاسفانه خیر، اگر هم داشته باشند، خیلی کم است.
: وضعیت دستمزد دوبلورها چگونه 

است؟
قرار بوده که اضافه شود ولی نشده. به هر حال 
دستمزد دوبلورها در ایران بسیار کم است، آن هم 
با توجه به نوع کاری که دارند. ما حدود 16 ساعت 
کار می کنیم اما نهایتا دستمزدمان بسیار کم است 
و کفاف زندگی مان را نمی دهد. از طرفی، محیط 
کارمان بسیار تاریک و بدون هواست. به همین 

دلیل بیشتر دوبلورها بر اثر سکته فوت می کنند.
: شما چرا پس از 40 سال و  اندی هنوز 
به جای شخصیت های کارتونی حرف می زنید؟ 
چون عاشق کودکان هستم. به همین دلیل هم 
همیشه با عشق برای این قشر از مخاطبان کار 
می کنم و دوست دارم با دنیای آنها شریک باشم.

: شخصیت کودکی خودتان شبیه کدام 
یک از شخصیت های کارتونی است؟

شیپورچی و زبل خان. به شدت بچه زرنگ و البته 

بازیگوشی بودم.
: خانواده تان با ورود شما به دنیای 

دوبله موافق بودند یا مخالف؟
تنها کسی که در خانواده ما به سمت کارهای 
هنری کشیده شد، من بودم. یادم می آید وقتی به 
مادر می گفتم من دارم جای این شخصیت حرف 
می زنم، می گفت: »دروغ نگو پسر، مگر می شود؟! 
تو االن اینجا پیش من نشستی. چطور رفتی توی 
تلویزیون؟« به هر حال در گذشته خانواده ها چندان 

با این نوع کارها موافق نبودند.
: از اولین باری که پشت میز دوبله 

نشستید برایمان بگویید. 
اولین بار که پشت میز دوبله نشستم 18 ساله بودم 
و اولین فیلمی هم که حرف زدم »دیوید کاپرفیلد« 
بود به سرپرستی آقای خسروشاهی. وقتی این فیلم 
اکران شد، آنقدر ذوق زده شده بودم که چند دفعه 

رفتم سینما و آن فیلم را دیدم.
به جایش  که  نقشی  ماندگارترین   :

حرف زدید؟ 
بیشتر کارتون هایی که حرف زده ام مورد توجه قرار 
گرفته و االن هم در ذهن بچه ها و مردم مانده است 
ولی فکر می کنم شیپورچی در کارتون پسر شجاع 
و برادر اوشین در سریال »اوشین« بیشتر از بقیه در 

اذهان مانده است.
: شما به جز دوبله در حوزه بازیگری 
نیز فعالیت داشته اید. چرا به طور مستمر این حرفه 

را دنبال نکردید؟ 
چون عالقه و عشق اول من دوبله است. ضمن 
اینکه بازیگری در حال حاضر شرایط مناسبی ندارد.

: فیلم های دوست داشتنی شما... 
بر باد رفته، دکتر ژیواگو و جیمزباند.

: آقای نصر! آیا از آثار خودتان هم 
آرشیوی دارید؟ 

نه، اگر هم داشته باشم خیلی محدود است اما 
خوشحالم از اینکه این شانس را داشته ام که بتوانم 

بیشتر فیلم های مطرح دنیا را ببینم.
: جزیره تنهایی شما کجاست؟

در خانه ام و بیشتر هم در این لحظات خودم را با 
موسیقی و مطالعه سرگرم می کنم.

: فکر می کنم شما ساز هم می زنید. 
بله، من در گذشته جاز می زدم و با استادم فریبرز 
الچینی کار می کردم اما عالقه ام به کار دوبله باعث 

شد این کار را نیمه کاره رها کنم اما دوست دارم اگر 
فرصتی برایم پیش بیاید دوباره آن را از سر بگیرم.

: یعنی االن پشیمان هستید؟ 
نه اما خوب است که آدم با یک ساز  آشنایی داشته 

باشد، حداقل برای تسکین روحیه مفید است.
: آقای نصر! یک گوینده ابزارش در 
صدایش است. دوبلورهای جوان برای حفظ 

صدایشان چه باید بکنند؟ 
در وهله اول باید عشق و عالقه به این کار داشته 
باشند و روی درآمد این کار حساب نکنند چون 
ما هیچ دوبلوری نداریم که درآمدش فقط از راه 
دوبله باشد. بعد هم باید نسبت به کارشان احساس 
مسوولیت کنند و تمرین زیادی داشته باشند، آنقدر 
تمرین کنند تا به اصطالح صدایشان کوک شود و 
بتوانند به آن انعطاف بدهند و صدایشان پخته شود.
: درست است که می گویند هر صدایی 

به درد دوبله می خورد؟ 
بله، هر صدایی به درد کار دوبله می خورد، به شرط 

اینکه آن صدا بدون لهجه و لکنت باشد.
: تورج نصر در کودکی چطور بچه ای 

بود؟ 
خیلی بازیگوش بودم. در دوره دبستان چند بار من 
را از مدرسه اخراج کردند و همسایه ها هم حسابی 

از دستم شاکی بودند.
: آرزویی که در حد رویا باقی ماند... 
خیلی آرزو دارم که در حد رویا باقی مانده اند اما 
می خواهم پاسخ سوالتان را این گونه بدهم که  ای 
کاش بار دیگر می توانستم دوران خوش کودکی 

را تجربه کنم.
: چه کنیم که در سال جدید کمتر 

دچار استرس شویم؟
بیشتر از غذاهای خانگی استفاده کنید، خوابتان 
به  اندازه کافی باشد و سعی کنید دنبال شادی 

باشید تا غم.
: شما چند سال پیش عمل قلب باز 

داشتید. االن حالتان چطور است؟
خدا را شکر بهتر هستم اما آلودگی هوای تهران 
گاهی من را به هم می ریزد که امیدوارم در سال 

آینده مسووالن فکری برای این موضوع بکنند.
: دعایتان در لحظه سال تحویل؟

آرامش و سعادت و سالمت برای همه مردم کشورم 
می خواهم.
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10 سال بود که 
وزنم باال رفته 
بود و دیگر 
نمی توانستم 
راه بروم، نفس 
بکشم و حتی 
کارهای عادی 
روزمره ام را 
انجام دهم 
بنابراین عمل 
بالن معده انجام 
دادم. البته بعد 
از انجام عمل و 
ناامید شدن از 
آن، عمل اسلیو 
معده انجام 
دادم و اکنون 
نتیجه داده و در 
حال الغر  شدن 
هستم

گفت وگو با نعیمه نظام دوست، بازیگر مجموعه های طنز درباره حرفه و عمل الغری اش 

عمل اسلیو معده انجام دادم

گفت وگو با تورج نصر، دوبلور و بازیگر پیشکسوت

صدا ماندگار می شود

 محبوبه 
ریاستی

محیط کارمان 
بسیار تاریک و 
بدون هواست. 

به همین 
دلیل بیشتر 
دوبلورها بر 

اثر سکته فوت 
می کنند



تاکید دکتر نسرین امیدوار متخصص تغذیه، بعد از مطالعه در مدارس مقاطع مختلف تهران

دانش آموزان ما مهارت الزم را برای تغذیه سالم ندارند
تغذیه و انتخاب های غذایی فرد و  خانوارها یکی از اصلی ترین عوامل خطر یا عوامل پیشگیری کننده 

 مهدیه 
آقازمانی 

از بیماری هایی مانند دیابت، بیماری های قلبی-عروقی، کلیوی، ریوی و حتی سرطان هاست. تقریبا 
با هر سطح تحصیالت به این موضوع واقف هستند، به ویژه در چند سال اخیر،  همه اقشار مردم 
مساله  اما  آشنا شده اند  بیشتر  تغذیه  دانش  با  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  دلیل وجود  به  مردم 
مهم تر این است که این دانش چقدر به آنها کمک کرده که انتخاب های غذایی سالمی داشته باشند و چه میزان در 

شکل گیری شیوه زندگی سالم تر برایشان مفید بوده است؟ 
بر  عالوه  شود،  آغاز  کودکی  دوران  از  باید  سالم  تغذیه  فرهنگ  جمله  از  فرهنگی  هر  شکل گیری  که  آنجایی  از 

خانواده، مدرسه کانون اصلی  آموزش بچه ها و خانواده های آنهاست اما آیا کتاب ها و برنامه های آموزشی موجود 
در مدرسه های ما این آموزش ها را ارائه می کنند؟ دکتر نسرین امیدوار، متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه انستیتو 
تغذیه  بهشتی و همکارانش وضعیت سواد  پزشکی شهید  دانشگاه علوم  و  تغذیه و صنایع غذایی کشور  تحقیقات 
دانش آموزان شهر تهران را بررسی کرده اند که نتایج آن نشان می دهد نه تنها محتوای کتاب های درسی، مقطع ابتدایی 
و متوسطه،مطالب مورد نیاز بچه ها برای کسب سواد غذا و تغذیه را ندارد، بلکه مطالب موجود ضمن ناکافی بودن 
بیشتر در حد دانشی و غیرکاربردی و مهارتی هستند. از این رو، در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته با ایشان در 

مورد اهمیت سواد تغذیه ای میان دانش آموزان گفت وگو کرده ایم.

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوچهار  یازده اسفند نودوهفت

: خانم دکتر! ابتدا برایمان از تحقیقی 
دانش آموزان  تغذیه ای  سواد  مورد  در  که 

انجام داده اید، صحبت کنید.
ما 650 دانش آموز شهر تهران در مقطع ابتدایی 
از  را  دبیرستان  مقطع  در  نفر  و حدود 600 
تحصیلی  مقاطع  در  تهران،  شهر  مناطق  کل 
چهارم تا ششم دبستان و سال آخر دبیرستان 
ما  درحقیقت  داده ایم.  قرار  ارزیابی  مورد  را 
در 2 سطح کار کردیم و می خواستیم، ببینیم 
بچه هایی که از دبستان و دبیرستان فارغ التحصیل 
می شوند، در مورد غذا و تغذیه چه می دانند و 
اطالعات شان در چه حد است؟ نتایج بررسی 
ما نشان داد وضع بچه ها در دبیرستان در زمینه 
سواد تغذیه ای بهتر بود ولی بیش از 50 درصد 

آنها نیز مهارت پایینی داشتند.
سنجش  برای  را  معیارهایی  چه   :
سطح سواد تغذیه ای آنها مدنظر قرار دادید؟
اول به این نکته اشاره کنم که منظور از سواد 
غذا و تغذیه، فقط دانش تغذیه نیست، بلکه 
مهارت های  داشتن  و  غذایی  مواد  شناخت 
الزم برای انتخاب غذای سالم است. امروزه 
در دنیا سواد مفهومی کاربردی و عملکردی 
است بنابراین سواد تغذیه ای؛ یعنی افراد باید 
اگر  بدانند و  را  بشناسند، اجزای آن  را  غذا 
کدام  بدانند  باید  می خرند  بسته بندی  غذای 
اطالعات بسته بندی را کنترل کنند. عالوه بر 
آن، مشخصات یک غذای تازه را هم بشناسند؛ 
یعنی حتی در خرید گوشت نکات الزم را 
بدانند. با این اوصاف، ما تمام ابعاد سواد تغذیه 
در بعد مهارت؛ یعنی توانایی انتخاب و تهیه 
غذای سالم، در بعد شناختی؛ یعنی دانش و 
درک اطالعات مربوط به غذا و بعد مهارت های 
تعاملی، به این مفهوم که آیا دانش آموز می تواند 
در مورد غذا صحبت کند و مهارت های نقد 
یا  غذایی  مواد  برچسب  روی  که  اطالعاتی 
در رسانه ها و اینترنت را خوانده، دارد یا نه؟ 
نتایجی که ما در این بررسی به دست آوردیم، 
نشان داد، در دبستان ها بعد مهارتی بسیار ضعیف 
است و 80 درصد بچه ها مهارت پایینی دارند. 
در زمینه نقد و اطالعات نیز وضع به همین 
منوال بود. در دبیرستان که سن بچه ها باالتر 
می آمد، اوضاع بهتر بود ولی باز هم بیش از 
سواد  و  نبودند  مطلوب  حد  در  درصد   50

تغذیه شان بیشتر در حد دانش بود.
: سواد تغذیه ای در این گروه سنی 

چه اهمیتی دارد؟
در دنیا تجربه 15 تا20 ساله وجود دارد که 

حتی در مهد کودک، کار با غذا شروع می شود؛ 
یعنی یکی از کار هایی که بچه ها با مربی انجام 
می دهند این است که با هم غذا درست  کنند؛ 
با هم کیک درست  یا  تهیه کنند  مثال ساالد 
 کنند زیرا مهم است که از همان سنین، الگوی 
غذایی بچه ها را شکل دهیم. برای این کار به 
بهتر  این را بخور، آن را نخور،  جای گفتن 
تهیه و  را  با دوستانش غذا  بچه  است خود 
با  بیا  بگوید  مادرش  به  بعد  و  کند  مصرف 
نباید فراموش کرد  هم غذا را درست کنیم. 
تاثیر این کار در الگوی غذایی افراد در آینده 

ثابت شده است.
: لطفا بیشتر توضیح دهید که بچه ها 
چگونه باید  آموزش ها را دریافت کنند تا 
آنها  تغییر رفتار تغذیه ای در  به مهارت و 

منجر شود؟
در نظام  آموزشی، ما به اطالعات محدود در 
زمینه تغذیه بسنده کرده ایم، در حالی که ما 
معتقدیم  مقدار این اطالعات کافی نیست و 

نوع آن اطالعات هم دانشی است و به نوعی 
فقط اطالعات عمومی در مورد غذاست، مثل 
اینکه چند گروه غذایی داریم و بچه ها برخی 
ویتامین ها و اهمیت انرژی و پروتئین را یاد 
نتیجه  این  به  دنیا  کشورهای  ولی  می گیرند 
رسیده اند برای اینکه رفتارهای غذایی بچه ها 
را تغییر دهیم و به آنها کمک کنیم، باید خانواده 
داشته  مناسب  غذایی  انتخاب های  خودشان 
باشند و این انتخاب ها را در قالب مهارت به 
اعضای خانواده منتقل کنند بنابراین باید روی 
مهارت های بچه ها کار کنیم؛ یعنی اوال محیط 
مدرسه محیطی باشد که در آن با عرضه مواد 
غذایی سالم الگوسازی کنیم، در صورتی که در 
مدارس ما طرح پایگاه های سالم تغذیه )بوفه 
مدارس( وجود دارد، بسیاری از اقالم غذایی که 
در این پایگاه ها عرضه می شوند شاخص های 
مورد تایید برای سالمت کودک را ندارد و از 
جمله قند و نمک و اسید چرب ترانس آنها 
باالست. عالوه بر آن، در 99 درصد موارد سبزی 

و میوه تازه ارائه نمی شود. بچه ها چگونه یاد 
بگیرند و عادت کنند سبزی و میوه سالم و 
تازه بخورند. همچنین، در کالس های علوم 
و حرفه و فن و علوم اجتماعی فرصتی است 
که بچه ها در مورد غذا و گروه های مختلف 
غذایی عمال آشنا شوند و بتوانند با آنها غذا 

تهیه کنند و با هم دیگر بچشند. 
برنامه هایی مانند از مزرعه تا سفره یا تا مدرسه 
راه هایی است که کودکان شهری با زنجیره تولید 
غذا آشنا شده و برای آن ارزش قائل شوند، 
درحالی که بچه های ما در بسیاری موارد اغلب 
اقالم غذایی را نمی شناسند بنابراین نمی توانند 
این  باشند.  متقاضی مصرف آن مواد غذایی 
قضیه حتی در دانشگاه هم وجود دارد و حتی 
دانشجویان  از  برخی  تغذیه هم  دانشگاه  در 
شان  عالقه  مورد  خوراک  یک  اجزای  مثال 
مثال قورمه سبزی را نمی شناسند و یک سبزی 
را از سبزی دیگر یا حبوبات را از یکدیگر 

تشخیص نمی دهند. 

: آیا نتایج بررسی تان را در اختیار    
آموزش وپرورش قرار داده اید؟

بله، ما از تمام ارگان های ذیربط دعوت کردیم و 
کل یافته های مطالعه را با آنها در میان گذاشتیم. 
این کار منجر به تشکیل کمیته ای در انستیتو 
سایر  همکاری  با  را  موضوع  تا  شد  تغذیه 
ارگان ها به ویژه آموزش وپرورش دنبال کند. 
تغذیه  ارتقای سواد غذا و  این کمیته  هدف 
دانش آموزان سراسر کشور و سالمت تغذیه ای 
آنهاست و البته نماینده آموزش و پرورش در 
آن حضور خواهد داشت. این کمیته از اسفند 

ماه شروع به کار می کند.
: شما برای اینکه سطح سواد تغذیه ای 
دانش آموزان باال برود چه پیشنهادی دارید 
و در واقع، چه اقداماتی می توان انجام داد؟
ما کنار این تحقیق کل کتاب های درسی بچه ها 
را تحلیل محتوا کردیم و نشان دادیم محتوای 
ابعاد مختلف سواد غذا  از  کتاب های درسی 
و تغذیه خالی است و اطالعات زیادی جز 

معرفی گروه های غذایی ندارد و بیشتر، مواد 
مغذی ها را به دانش آموزان معرفی می کند، در 
صورتی که باید شناخت غذا و کاربرد آنها مهم 
باشد. یکی از فعالیت هایی که در دنیا مطرح 
است، شناخت غذا از مزرعه تا مصرف است. 
در همین راستا  آموزش کودکان از مزرعه تا 
سفره انجام می شود بنابراین بچه ها از مزارع و 
کارخانه های تولید غذا بازدید می کنند. با این کار 
مهارت های تعاملی و نقد در مورد غذا در آنها 
شکل می گیرد و یاد می گیرند چطور یک غذا 
تولید می شود و نکات منفی و مثبت غذا چیست 
و به این ترتیب با آن ارتباط برقرار می کنند. البته 
در مدارس برخی کشورها از فضای باغچه ها 
استفاده می کنند و درختان میوه و سبزیجات را 
با کمک بچه ها می کارند تا بتوانند تمام مراحل 
رویش را ببینند و با آن ارتباط برقرار کنند. هر 
کالس می تواند یک باغچه کوچک داشته باشد 
و بچه ها در آن انواع مواد غذایی را بکارند و با 
کمک هم انواع غذاهایی که امکانش باشد را 
درست کنند و با هم بخورند. این کار کمک 
می کند با مواد غذایی مختلف و نحوه درست 
کردن غذاها آشنا شوند و نکات منفی و مثبت 

غذا را بشناسند.
تورهای خرید در سوپر مارکت روش دیگری است 
که توسط آن کودکان و نوجوانان با برچسب خوانی 
و نقد تبلیغات غذایی آشنا می شوند. در مجموع ما 
به روش های نوین و پیشرفته تری برای آموزش 
غذا و تغذیه به کودکان و نوجوانانمان نیاز داریم 
تا آنها را در انتخاب های بهتر غذایی و کسب 

سالمت تغذیه ای توانمند کنیم.

اهمیت سواد تغذیه ای 
به این دلیل است که 
سطح  هرچقدر 
خانواده  سالمت 
توسعه  برود،  باالتر 
اجتماعی، اقتصادی و فردی باالتر خواهد رفت و نهایتا به توسعه 
کشور می انجامد. این موضوع با آگاهی در مورد تغذیه و غذای سالم 

ارتباط مستقیمی دارد و به سالمت کشور کمک می کند. 
یکی از مهم ترین مولفه ها برای باال بردن آگاهی تغذیه، آموزش 
دادن است، به ویژه آموزشی که در قالب مهارت باشد. این آموزش 
از 2 طریق می تواند انجام شود؛ اول از طریق برنامه های رسمی 
مثل نظام آموزشی و دوم برنامه های غیررسمی در رسانه ها، فیلم ها، 
مجالت و روزنامه ها. اگر مدرسه بتواند محیطی را فراهم کند که 
خود محیط سالم و بهداشتی باشد و از طرف دیگر، اطالعات و 
آگاهی های بهداشتی و سالمت را به کودکان و نوجوانان آموزش 
دهد، حتما جامعه سالم تری خواهیم داشت. نتایج تحقیقات علمی 
متعدد نشان داده  تغذیه سالم بر فعالیت های ذهنی و هوشی و ارتقای 

بازده آموزشی تاثیر دارد. 
در تمام کشور ها سواد تغذیه موضوع مهمی است و آموزش های 
رسمی هر کشور به آن می پردازد. در همین راستا دانشگاه تهران چند 
پایان نامه را در جهت این هدف دنبال کرده، به گونه ای که موضوع 
سواد غذا و تغذیه در کتاب های درسی دبستان و دبیرستان بررسی 
شد. در این بررسی ها با پژوهشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه کار 
کردیم و نتایج خوبی داشت. تحقیق در دو پایان نامه   سواد غذا و 

تغذیه را در 3 حیطه بررسی کرد؛ اول از نظر دانش؛ یعنی 
افراد باید در مورد تغذیه سالم و ناسالم آگاهی داشته 

باشند، دوم بعد از مهارت باید بتوانند برچسب 
تغذیه را بخوانند و بدانند چه مواردی در آن 

اهمیت دارد و در حیطه ارزش و نگرش، 
افراد ارزش سالمت غذاهای سالم 

را بدانند و غذاهای محلی را 
بشناسند زیرا این غذاها 

بسیار ارزشمند هستند. 
نتایج این پژوهش نشان 

داد سواد غذا و تغذیه بعد 
مغفول مانده در کتاب های درسی 

است و بیشتر به بعد شناخت و دانش 
در زمینه تغذیه پرداخته شده، به گونه ای که 

92 درصد کتاب های ابتدایی در حد آگاهی به 
موضوع پرداخته و تنها 8 درصد به بعد مهارتی توجه 

شده و پرداختن به بعد ارزشی صفر درصد بوده است.
در بخشی از این بررسی ها به مطالعات تطبیقی پرداخته شد 

که کشور های دیگر چه اقداماتی در جهت ارتقای سواد غذا و 
تغذیه انجام داده اند. به طور مثال کشور بوتان کوچک است و 
یکی از کشور های عقب افتاده و فقیر جهان محسوب می شود. این 
کشور از سال 2009 میالدی برنامه تغذیه پایدار را اجرا می کند 
و در مدرسه، این گونه برنامه ریزی شده که سبزیجات با کمک 
بچه ها پرورش داده می شود. در محوطه مدرسه هر کالس باغ 

سبزیجات مختص خودش دارد و معلم ها در مدرسه یاد 
می دهند چطور می توان یک گیاه را کاشته و آبیاری و 
برداشت کرد. جامعه این کشور فقیر است و والدین 
داوطلبانه برنج به مدرسه می آورند و پختن 
غذا هم توسط بچه ها انجام می شود و 
اولیا هم در آن نقش دارند. تحقیقات 
بعد از اجرای این برنامه در 
کشور بوتان، نشان داده 
که  دانش آموزانی 
منزوی  فقر  دلیل  به 
اعتمادبه نفس  و  بودند 
مشارکت  با  داشتند،  پایینی 
در پختن غذا و کاشتن سبزیجات، 
اعتمادبه نفسشان باال رفت و حتی عملکرد 
تحصیلی آنها بهتر و عالقه مندی شان به مدرسه 
بیشتر شده است. شبیه همین کار در کشور پرتغال 
هم انجام شده و کاشت در زمین فعالیت آموزشی مهمی 
محسوب می شود که هم در مهد کودک و هم مدارس ابتدایی 
انجام می گیرد. بچه ها سبزیجات می کارند و حتی با حیوانات 
آشنا می شوند. شهر پورتو 13 سال است که این کار را آغاز کرده 
آلوده  نباید محیط زیست را  این فعالیت بچه ها می آموزند  با  و 
کنند و طبخ غذا را هم یاد می گیرند. عالوه بر آن، مدرسه توزیع 
مواد غذایی مثل شکالت، چیپس و پفک را ممنوع و اعالم کرده 
بچه ها هم این خوراکی ها را با خود به مدرسه نیاورند. بچه ها از 

اسفناجی که کاشتند، همراه بقیه سبزیجات سوپ درست کنند 
و کیک هویج بپزند. این پروژه بچه ها را هم به مدرسه و هم به 
گیاهان و سبزیجات و میوه عالقه مند می کند. بچه ها با آگاهی ای 
که در مورد انرژی مواد غذایی و معایب و مزایای آن به دست 
می آورند می توانند به خانواده هایشان هم اطالعات بدهند. مدرسه ای 
که در پرتغال این طرح را اجرا کرد، در سال 2014 میالدی جایزه 

بهترین باغ ارگانیک مدارس را هم دریافت کرده است.
باتوجه به این بررسی ها باید در نظر داشته باشیم در سند تحول 
آموزش وپرورش نیامده که باید همه ابعاد سواد تغذیه در کتاب های 
تغذیه گنجانده شود. اگر این گونه باشد، در مورد فناوری اطالعات 
و بقیه مسائل هم باید به طور کامل و جامع در کتاب های درسی 
پرداخته شود، در صورتی که ما می گوییم کتاب های درسی هم 
نباید خیلی حجیم باشد چون بی انگیزگی ایجاد می کند. پیشنهاد 
ما این است که می توانیم ضمن بازنگری در کتاب های درسی به 
نباید  از طرف دیگر،  تغذیه.  بپردازیم، مثل  مولفه های کاربردی 
همه مباحث در کتاب های درسی باشد. می توان جزوه و کتابچه 
کوچک تحت عنوان مهارت های غذا و تغذیه در اختیار بچه ها 
قرار دهیم یا در کتاب هنر بخشی را اختصاص دهیم به هنر تغذیه 
و آشپزی و بچه ها غذا درست کنند. در مدارس بوفه را نسبت 
به ارائه تغذیه سالم مثل نخود و کشمش، لقمه نان و پنیر و میوه 
موظف کنیم، درحالی که در حال حاضر این گونه نیست. پیشنهاد 
آخر اینکه حتما مدارس یک زنگ را به زنگ صبحانه اختصاص 
دهند تا هم با صبحانه سالم آشنا شوند، هم با همکالسی هایشان 

صبحانه بخورند که لذت بخش تر است.

کتاب های درسی در حوزه غذا و تغذیه به بازنگری نیازمندند!

 دکتر مرضیه دهقانی
PhD برنامه ریزی درسی و عضو 
هیات علمی دانشکده روان شناسی 

و علوم  تربیتی دانشگاه تهران

در دنیا تجربه 15 تا20 
ساله وجود دارد که 
حتی در مهد کودک، کار 
با غذا شروع می شود؛ 
یعنی یکی از کار هایی 
که بچه ها با مربی انجام می دهند این 
است که با هم غذا درست  کنند؛ مثال 
ساالد تهیه کنند یا با هم کیک درست 
 کنند زیرا مهم است از همان سنین، 
الگوی غذایی بچه ها را شکل دهیم 
و برای این کار به جای گفتن این را 
بخور، آن را نخور، بهتر است 
خود بچه با دوستانش غذا را 
تهیه و مصرف کند



اگر هنگامی که سیگار می کشید، دنیا خاکستری 
و مه آلود به نظرتان می رسد، ممکن است خیال 

به سرتان نزده باشد.
به گزارش هلث دی نیوز، پژوهشگران می گویند 
سیگار کشیدن شدید واقعا ممکن است به 
بزند.  دیدن رنگ ها و سایه روشن ها آسیب 
پژوهشگران در این بررسی ۷۱ فرد سالم را 
که در طول زندگی شان کمتر از ۱۵ سیگار در 
روز کشیده بودند و ۶۳ نفر را که بیش از ۲۰ 
سیگار در روز کشیده بودند، مقایسه کردند. 
این افراد در سنین بین ۲۵ تا ۴۵ سال بودند و 
بینایی طبیعی یا تصحیح شده به طبیعی داشتند.
در سیگاری های شدید تغییرات قابل توجهی در 

بینایی رنگی قرمز- سبز و آبی- زرد به وجود 
آمده بود. این افراد همچنین مشکل بیشتری در 
شناسایی سایه روشن ها و رنگ ها نسبت به افراد 
غیرسیگاری داشتند. این پژوهشگران از دانشگاه 
راتگرز آمریکا می گویند نتایج بررسی شان نشان 
می دهد مصرف مفرط سیگار و قرار گرفتن 
محیطی  سیگار  دود  معرض  در  بلندمدت 
می تواند بر توانایی های بینایی تاثیر بگذارد و 
از یافته های پیشین درباره تاثیر زیانبار سیگار 
کشیدن بر پردازش بینایی در افراد معتاد به 

سیگار حمایت می کند.
به گفته این پژوهشگران، دود سیگار حاوی 
ترکیبات متعددی است که برای سالمت زیانبار 

است و با کاهش ضخامت الیه های مغزی و 
ضایعات مغز در نواحی مربوط به پردازش 

اطالعات بینایی ارتباط دارد.
بررسی های پیشین نیز تاثیر سیگار کشیدن را 

بر ۲ برابر شدن احتمال دچار شدن به عارضه 
»تحلیل لکه زرد شبکیه چشم مربوط به سن« 
)یکی از عوامل شایع نابینایی در سنین باال( و 
به عنوان عاملی در زرد شدن و التهاب عدسی 
چشم نشان داده اند. نیکوتین و سیگار کشیدن به 
دستگاه گردش خون آسیب می زند و این یافته ها 
هم نشان می دهد رگ های خونی و سلول های 

عصبی در شبکیه چشم آسیب می بینند.
به گفته این پژوهشگران، یافته ها همچنین نشان 
می دهد در پژوهش ها در زمینه مشکالت بینایی 
در سایر گروه های افراد باید میزان سیگار کشیدن 
را هم در نظر گرفت. نتایج این بررسی در مجله 

Psychiatry Research منتشر شده است.

نقشه سالمت

مصرف 
مشروبات الکلی 

تقلبی در اهر ۲۸ 
نفر را مسموم 

کرد. ایرنا

استان فارس پیشتاز 
حوادث ترافیکی 

است. ایسنا

دوربين سالمت

آزمایش های جدید 
برای تشخیص سریع 

سرطان
انجام  حال  در  پژوهشگران 
آزمایش هایی هستند که اجازه 
تشخیص چند نوع سرطان را 
در کمترین زمان ممکن می دهد.
از  نقل  به  و  ایرنا  گزارش  به 
گاردین، یکی از این آزمایش ها 
از  بخش هایی  شناسایی  از 
DNA سلول های سرطان در 
حال گردش در جریان خون 

)ctDNA( استفاده می کند.
از  با استفاده  این آزمایش  در 
تکنیک های توالی یابی ژنتیکی 
جهش های موجود در این ذرات 
DNA شناسایی می شوند و 
امکان تشخیص تومور سرطانی 
پیش از بروز عالئم آن فراهم 

می شود.
در حال حاضر شرکتی به نام 
آزمایش   Epigenomics
ctDNA را برای تشخیص 
سرطان روده بزرگ بر اساس 
تغییرات بیوشیمیایی یک ژن 
در اختیار می گذارد اما هزینه 
این آزمایش بسیار زیاد است 
عموم  برای  آن  از  استفاده  و 

ممکن نیست. 

تازه ها

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

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

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

مطالعه جدید دانشمندان سنگاپوری با بررسی 
تاثیر خواب بعدازظهر روی سالمت نوجوانان 
دریافته ۵ ساعت خواب شبانه همراه ۹۰ دقیقه 
خواب عصرگاهی برای حال کلی و حافظه 
نوجوان بهتر از ۶/۵ ساعت خواب در شب 

است اما معایبی هم دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، یک بررسی 
به وسیله گروهی از پژوهشگران سنگاپور نشان 
داده خواب کوتاه مدت شبانه همراه با چرت 
دانش آموزان  خلق وخوی  برای  عصرگاهی 
نوجوان، حافظه و عملکرد شناختی مغز آنها 
بهتر از تنها خواب طوالنی مدت در شب است.
البته این موضوع کامال یک مزیت محسوب 
نمی شود چراکه محققان دریافتند این به اصطالح 

»خواب منقطع« موجب سطوح باالتر گلوکز 
می شود که افزایش خطر ابتال به دیابت را به 
دنبال دارد. نوجوانان نسبت به بزرگساالن سالم 
نیاز به خواب بیشتری دارند. نه تنها توصیه 
می شود نوجوانان روزانه بین 8 تا ۱۰ ساعت 
خواب را هدف قرار دهند، بلکه بلوغ، ساعت 

بدن نوجوانان را مختل می کند و آنها را شب 
 بیدار نگه می  دارد و موجب بیشتر خوابیدن 

آنها در صبح می شود.
این مطالعه جدید محققان دانشگاه ملی سنگاپور 
برای بررسی نحوه حادث شدن اختالالت 
عملکردی عصبی و رفتاری و نشانگرهای 
متابولیک بین نوجوانانی است که یک خواب 
طوالنی مدت در طول شب تجربه می کنند و 
نوجوانانی که خواب کوتاه تر اما همراه با چرت 
عصرگاهی انجام می دهند. گروهی که خواب 
یکسره داشتند به ۶/۵ ساعت خواب در شب 
محدود شدند که ۳۰ دقیقه کمتر از میزان متوسطی 
است که بیشتر نوجوانان گزارش می دادند. از 
سوی دیگر، گروه خواب منقطع به ۵ ساعت 

خواب شبانه و ۹۰ دقیقه خواب بعدازظهر 
محدود شدند. در مقایسه با یک گروه کنترل شامل 
نوجوانانی که ۹ ساعت توصیه شده در شب را 
می خوابیدند، هر دو گروهی که دچار کم خوابی 
بودند افت خلق وخوی و عملکرد شناختی 
را نشان دادند. بااین حال، به طور غیرمنتظره ای 
گروه خواب منقطع عملکرد بهتری در آزمون 
شناختی نسبت به گروه خواب مداوم نشان داد.
»مایکل چی« یکی از نویسندگان ارشد این 
مطالعه جدید می گوید: »در شرایط محدودیت 
خواب، دانش آموزان در گروه خواب منقطع، 
هوشیاری بیشتر و حافظه فعال تر و خلق وخوی 
بهتری نسبت به همتایان خود که به طور مداوم 

۶/۵ ساعت می خوابیدند، داشتند.«

سیگار کشیدن بر بینایی تاثیر می گذارد

آثار چرت عصرگاهی برای سالمت مغز نوجوانان

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی
 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
 مشترکین: 8۵ ۱۴ ۱۵ ۲۶   تحریریه: ۵۶ ۱۲ ۱۵ ۲۶  

 روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۷۶ ۷۹ ۱۰ ۲۶ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

خشکسالی در جاسک     ایسنا

کاشت ۴۰ اصله درخت چنار در خیابان ولیعصر تهران
   خبرگزاری مهر

آلودگی رگه های آبی رشت     ایرنا
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بافت منفی

ما در طول روز واژه های بسیاری به 
کار می بریم تا با دیگران گفت وگو 
داشته باشیم. بخشی از این واژه های 
استخدامی به گونه ای چیده می شوند 
که انرژی منفی به دیگران منتقل و 
انبوهی از ناراحتی یا نگرانی را به 

ذهن شان سرازیر می کنند. 
منفی بافی یا دیدن نیمه خالی لیوان، 
بهانه های  به  و  فراگیر  هنری شده 
هنر  این  از  می کنیم  مختلف سعی 
غافل نشویم! گاهی در منزل و گاهی 
بچه های  به  بار  یک  جامعه،  در 
مدیریت  به  هم  گاهی  و  خودمان 
کشوری و...! اما سوال اساسی که 
الزم است از خود بپرسیم، این است؛  
از این همه بافت منفی چه چیزی 

ارزانی ما شده است؟ 
پی درپی  انتقادهای  با  توانستیم  آیا 
آدم های  و  اطراف  به  تیره  نگاه  و 
اطرافمان، تغییر مثبتی ایجاد کنیم؟ آیا 
ممکن است من اعتیاد به منفی بافی 
سراغ  خودکار  و  باشم  کرده  پیدا 
ناامیدکننده ترین کلمات برای بارش 

فکر خود بروم؟ 
برای پیدا کردن جواب این سوال الزم 
است کمی از خودمان حساب کشی 
کنیم؛ یعنی از گفت وگوی اتوماتیک 
خارج شویم و در حالت خودکنترلی 
که  جمالتی  و  واژه ها  تمام  به 

می گوییم، دقت داشته باشیم. 
شاید ابتدا این کار دشوار و نشدنی 
تصور شود ولی به تدریج لذت ناشی 
از کنترل واژه ها سراغمان خواهد آمد 
و زبانمان با فرماندهی ذهنمان رفتار 
خواهد کرد. در سخنان بزرگان دین 
هم چنین آمده که زبان عاقل تحت 

مدیریت اتاق فرمان ذهن اوست.

 ابراهیم اخوی
روان شناس 

مدیر مرکز مشاوره مأوا

به مناسبت 17 اسفند؛ روز جهانی »کلیه«

شیوه زندگی سالم؛ ضامن سالمت کلیه ها

کلیه ها اعضای کوچک اما بسیار مهم بدن 
هستند که گرچه هر کدام آنها تقریبا به 
اندازه یک مشت هستند، اختالل در عملکرد 
آنها حیات آدمی را به خطر می اندازد. 
کلیه ها 3 نقش اساسی در بدن دارند؛ مواد 
زائد را از خون تصفیه می کنند که از طریق 
ادرار دفع شده و مانع تجمع ترکیبات سمی 
در بدن می شوند. همچنین موجب تولید 
هورمون هایی می شوند که عملکردهایی 
مانند تنظیم فشارخون و تولید گلبول های 
قرمز را برعهده دارند. به عالوه، میزان 
نمک های بدن یا الکترولیت ها مانند سدیم، 
کلسیم و پتاسیم و آب را در بدن تنظیم 
می کنند... )صفحه 14(

تلفن سفارش:  85 14 15 26

345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

چاپ 

بیست و يکم



پرسش اول: خانمی 25 ساله هستم که 
یائسه شد. مدتی  مادرم در 40 سالگی 
است احساس می کنم خونریزی دوران 
عادت ماهانه ام نسبت به قبل کمتر شده 
است. آیا احتمال دارد من هم زود یائسه 
شوم؟ آیا راهی برای پیشگیری از یائسگی 
زودرس وجود دارد یا آزمایش خاصی 
بدهد؟  نشان  را  مساله  این  که  هست 

0912****215

پرسش دوم: خانمی 35 ساله هستم. یک 
دختر 5/5 ساله و سابقه 2 بار سقط مکرر 
از  بعد  پزشکم  و  باردارم  اکنون  دارم. 
آمپول  برایم  داده ام  انجام  که  آزمایشی 
آمپول  این  است.  کرده  تجویز  هپارین 
لطفا  است؟  شده  تجویز  منظور  چه  به 

راهنمایی کنید. 872****0911

پاسخ

دکتر مریم کاشانیان
متخصص زنان و زایمان و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: بله، احتمال دارد که شما هم 
زود یائسه شوید زیرا سن یائسگی به مسائل 
ژنتیکی ارتباط دارد. مادرتان یائسگی نسبتا 
زودرسی داشته  بنابراین ممکن است شما 
هم مانند ایشان حول و حوش 40 سالگی 
یائسه شوید اما این مساله صددرصد نیست. 
اینکه خونریزی عادت ماهانه تان کم شده 

هیچ ربطی به یائسگی ندارد. 
عوامل بسیاری در کاهش میزان خونریزی 
هیچ  الزاما  که  دارند  تاثیر  ماهانه  عادت 
جمله  از  نیست.  مربوط  یائسگی  به   یک 
این علل می توان به استرس، کاهش وزن 
تغییرات  نامناسب،  غذایی  رژیم  زیاد، 
هورمونی، مصرف قرص های ضدبارداری، 
تخمدان  نشانگان  زیاد،  ورزش کردن 

پلی کیستیک و... اشاره کرد.
یائسگی  از  نمی توان  اینکه  دیگر  نکته 
زودرس پیشگیری کرد. درواقع، اگر فردی 
ژنی داشته باشد که او را به سمت یائسگی 
جلوی  نمی توان  ببرد،  پیش  زودرس 
فعالیت آن را گرفت بنابراین افرادی که 
ژن یائسگی زودرس را در خانواده دارند 
و می خواهند در سنین باالتر بچه دار شوند، 
ناباروری  مراکز  به  مراجعه  با  می توانند 
احیانا  اگر  تا  کنند  را ذخیره  تخمک شان 
دچار یائسگی زودرس شدند و بعد قصد 
بارداری داشتند، تخمک ذخیره فریزشده 
از  باروری  برای  بتوانند  تا  باشند  داشته 

کنند. استفاده  آن 
انجام  هورمونی  آزمایش  می کنم  توصیه 
زمینه ای  مشکل  شوید  متوجه  تا  دهید 
نتایج  چنانچه  نه.  یا  دارید  هورمونال 
نباید  ندهد  نشان  را  مساله ای  آزمایش، 

نگرانی خاصی داشته باشید. 
انجام آن  با  آزمایشی هم وجود دارد که 
می توان تا حدودی میزان ذخیره تخمدان 
را سنجید و سن تقریبی یائسگی زودرس 

را تعیین کرد.

باعث  که  مواردی  از  یکی  دوم:  پاسخ 
می شود خانم ها به طور مکرر سقط داشته 
باشند لخته شدن خون داخل عروق بستر 
جفت است که باعث از بین رفتن جنین 
می شود. البته این مساله عوارض مختلفی 

دارد که سقط مکرر یکی از آنهاست. 
پزشک شما هم با بررسی هایی که برایتان 
انجام داده به این نتیجه رسیده که این عارضه 
در مورد شما هم وجود دارد بنابراین باید 

جلوی لخته شدن خون را بگیرد. 
یکی از داروهایی که مانع لخته شدن خون 
می شود »هپارین« است. از آنجا که نمی توان 
در  خوراکی  خون  ضدلخته  داروهای  از 
دوران بارداری استفاده کرد، پزشک برایتان 

نوع تزریقی آن را تجویز کرده است. 
شکل  تزریقی داروهای ضدلخته خون انواع 
آنها  از  انواعی  و  دارد  مختلفی  اقسام  و 
بیشتر  به دلیل عوارض کمتری که دارند 
تجویز می شوند زیرا خانم باردار مجبور 
است در تمام دوران بارداری و تا 6 هفته 
کند  استفاده  دارو  این  از  زایمان  از  پس 
بنابراین بهتر است از دارویی استفاده شود 

که عارضه کمتری داشته باشد. 
داروهای  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
از  کمتر  عوارضشان  که  خونی  ضدلخته 
پزشک  و  است  موجود  باشد،  هپارین 
را  آنها  صالحدید  صورت  در  می تواند 
تجویز کند. البته اگر پزشک صالح بداند 
نیست،  مشکلی  هم  کند  تجویز  هپارین 
فقط خانم باردار باید برخی آزمایش های 
کنترلی را در دوران بارداری انجام بدهد 
بنابراین نگران تزریق این دارو نباشید زیرا 
نه تنها خطری جنین تان را تهدید نمی کند، 

بلکه از سقط جنین هم جلوگیری می کند.

با خوانندگان                شماره هفتصدوچهار  یازده اسفند نودوهفت10

در  هستم.  ساله  خانمی 47  اول:  پرسش 
آزمایشی که انجام دادم، میزان TSH خونم 
15 بود. پزشک قرص نوشت و توصیه کرد هر 
روز به جز جمعه ها یکی مصرف کنم. با توجه 
به اینکه پزشکم متخصص غدد نبود، نحوه 
تجویز دارو درست بوده یا نه؟ اسدی از میانه

پرسش دوم: آیا ابتال به کم کاری تیروئید 
سن خاصی دارد؟ 720****0938

پرسش سوم: آیا اختالالت تیروئید می تواند 
باعث ناباروری شود؟ 826****0938

پاسخ

دکتر سیدمحسن خوش نیت
فوق تخصص بیماری های غدد 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: قطعا بدون معاینه نمی توان دوز 

دارو را تجویز کرد. دوز داروی تیروئید بر 
اساس وزن بیمار و شدت کم کاری تیروئید 
وزن  که  فردی  این رو،  از  می شود.  تنظیم 
زیاد  بیماری اش  شدت  یا  دارد  باالتری 
بر  نیاز دارد.  بیشتری هم  به داروی  است 
اساس آزمایشی که انجام داده اید کم کاری 
تیروئیدتان چندان شدید نیست اما باید دارو 

مصرف کنید. 
معموال 6 هفته بعد از مصرف دارو بیمار 
باید دوباره آزمایش بدهد تا وضعیت غده 
تیروئیدش بررسی شود. اگر غده تیروئید 
تنظیم نشده باشد، دوز دارو با نظر پزشک 

کم یا زیاد خواهد شد.

پاسخ دوم: نه، این بیماری می تواند همه 
افراد از بدو تولد تا پایان عمر را درگیر کند. 
به عبارت دیگر، کم کاری تیروئید در همه 
تولد  2هزار  هر  از  و  می شود  دیده  سنین 
مادرزادی  تیروئید  کم کاری  به  نوزاد  یک 

از  باید  نوزادان  این رو، همه  از  مبتالست. 
روز دوم تا پنجم پس از تولد از نظر ابتال 
به کم کاری تیروئید غربالگری شوند. این 
بیماری در دوران نوزادی هیچ عالمتی ندارد 
و اگر تشخیص داده نشود می تواند عوارض 
در  هوشی  بهره  کاهش  جمله  از  مختلفی 

کودک ایجاد کند. 
کم کاری تیروئید بین خانم ها شایع تر است 

و شیوعش با افزایش سن بیشتر می شود.

که  تیروئیدی  کم کاری  بله،  سوم:  پاسخ 
باعث  است  ممکن  نباشد  درمان  تحت 
زایمان  سقط،  تخمک گذاری،  در  اختالل 
پرفشاری  بارداری،  مسمومیت  زودرس، 
اما  شود  و...  بارداری  دوران  در  خون 
و  درست  به موقع،  تیروئید  کم کاری  اگر 
مناسب درمان شود و در دوران بارداری 
مشکلی  بیاید،  عمل  به  الزم  پیگیری های 

وجود نخواهد داشت.

پرسش اول: در یکی از شبکه های اجتماعی فیلمی 
دیدم که در آن آقایی ادعا می کرد خوردن نمک 
یددار به مرور زمان باعث ایجاد سرطان و نابینایی 
جالب  و  است  ماده سمی  یک  ید  زیرا  می شود 
است برای این ادعا استدالل هایی مطرح می شد 
شدم.  نگران  خیلی  می آمد.  منطقی  نظرم  به  که 
باشد؟  درست  می تواند  اندازه  چه  تا  ادعا  این 

0912****421

جایگاهی  چه  مختلف  جوانه های  دوم:  پرسش 
باید آنها را  در رژیم غذایی ما دارند و چگونه 

مصرف کرد؟ 553****0919

پرسش سوم: خانم های چاقی که باردار می شوند، 
طی بارداری چه میزان وزن باید زیاد کنند تا جان 

جنین به خطر نیفتد؟ 223****0919

پاسخ

دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و 

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

و  عجیب  ادعاهای  مجازی  فضای  در  اول:  پاسخ 
غریب زیادی یافت می شود اما آیا می توان همه آنها 
را باور کرد؟ قطعا اگر فردی اطالعات چندانی در 
مورد آن مساله نداشته باشد دچار اشتباه خواهد شد. 
آنچه که شما در فضای مجازی دیده اید نمونه ای بسیار 
کوچک از حجم بزرگ اطالعات نادرستی است که به 
مردم داده می شود. نمک یددار سال های بسیار طوالنی 
در کل دنیا مورد استفاده قرار گرفته و خیلی قبل از ما 
در کشورهای متعددی از جمله آلمان استفاده می شده 
است. وقتی مصرف نمک یددار در آلمان شروع شد، 
گواتر یا بزرگی غده تیروئید بسیاری از افراد مبتال 

برطرف شد. 
در ایران هم بیماری گواتر در افراد زیادی به خصوص 
خانم ها که نیاز بیشتری به ید دارند، حتی در ساکنان 
اطراف تهران دیده می شد اما با مصرف نمک یدداری 
که میزان آن تنظیم شده بود، این بیماری به تدریج 
کاهش یافت. البته بهتر این است که افراد ید مورد 
نیاز بدنشان را به جای نمک از غذاهای دریایی مانند 
ماهی و میگو تامین کنند. البته مصرف نمک بیشتر 
از مصرف غذاهای دریایی است. از این رو، کشورها 
تصمیم گرفتند نمک طعام را با ید غنی کنند تا کاهش 

ید بدن جبران شود. 
نکته مهم تر اینکه یددار کردن نمک طعام کامال تحت 
جای  پس  می شود  انجام  بهداشت  وزارت  نظارت 
نگرانی ندارد. اگر ید نمک سرطان زا بود، قاعدتا امروز 
بسیاری از آلمانی ها به سرطان مبتال بودند بنابراین به 
اطالعات بدون منبع علمی معتبر در فضاهای مجازی 

اعتماد نکنید.

از نظر ارزش تغذیه ای بسیار  دوم: جوانه ها  پاسخ 
ارزشمند و مفید هستند. دانه  ها که می توانند شامل 
غالتی مثل گندم و جو یا حبوباتی مانند عدس، لوبیا، 
ماش، نخود و... باشند مقدار قابل توجهی ویتامین E و 
C دارند. اگر این اطالعات و علم امروز را دریانوردان 
قدیم داشتند که به دلیل مسافرت های طوالنی و کمبود 
ویتامینC دچار بیماری اسکوربوت و خونریزی داخلی 
می شدند و درنهایت جان خود را از دست می دادند، 
و مصرف  دانه ها  پرورش  با  راحتی  به  می توانستند 
جوانه  آنها ویتامینC موردنیاز بدنشان را تامین کنند 

و از این بیماری جان سالم در ببرند. 
دارد  بسیاری  خواص  مردم  برای  جوانه ها  خوردن 
اما با این بهانه نباید در مصرف آنها زیاده روی کرد. 
مصرف یک قاشق از جوانه ها در روز داخل غذا یا 
ساالد بسیار مفید است و همین مقدار برای سالمت 
بسیار  کالری  جوانه ها  باشد  یادتان  می کند.  کفایت 
باالیی دارند و خوردن زیاد آنها قطعا باعث اضافه 
وزن و چاقی خواهد شد. توصیه بهتر این است که 
غذاهایی مثل قورمه سبزی، عدسی، آبگوشت و... را با 
حبوباتی که جوانه زده اند، تهیه کنید. با این کار ارزش 

تغذیه ای غذاهایتان هم باال خواهد رفت.

پاسخ سوم: اگر خانم بسیار چاقی مثال با 140 کیلوگرم 
وزن و 50 کیلوگرم چربی اضافه باردار شود، با اینکه 
خیلی چاق است، باز نیاز دارد برای ساخت جنین، کیسه 
آمنیوتیک، مایع آمنیوتیک، خون اضافه، استخوان ها، 
گوشت جنین  و هرچه مربوط به بارداری است، مواد 
غذایی کافی و کاملی مصرف کند تا ریزمغذی ها و 
درشت مغذی های مورد نیاز به بدنش برسد بنابراین 
خانم های چاق هم باید طی بارداری 7 تا 8 کیلوگرم 
وزن اضافه کنند ولی متاسفانه با روش تغذیه نامناسبی 
که امروزه گریبانگیر همه ما شده، بسیاری از خانم های 
باردار یا به حد کفایت وزن نمی گیرند یا بیش از حد 
چاق می شوند. توصیه ما این است که خانم های الغر 
16 تا 17 کیلوگرم، خانم های با وزن طبیعی 12 تا 
13 کیلوگرم و خانم های چاق 7 تا 8 کیلوگرم طی 

بارداری افزایش وزن داشته باشند. 
به همه خانم هایی که قصد بارداری دارند یا باردار 
متخصص  به  حتما  نخست  می شود  توصیه  هستند 
تغذیه مراجعه کنند تا رژیم غذایی مناسبی برایشان 

تجویز شود. 
دوم اینکه در خرید مواد غذایی دقت کرده و حتما 
مواد مورد نیازشان را از مراکز معتبر و بهداشتی با 
بسته بندی های مناسب، تاریخ تولید نزدیک و با شرایط 

نگهداری مناسب خریداری کنند.

پرسش اول: خانمی 37 ساله و مجرد با وزن 
37 کیلوگرم و قد 153 سانتی متر هستم. بیشتر 
مواقع وقتی قندخونم را با دستگاه های قندخون 
خانگی اندازه می گیرم، میزان آن پایین است. 
در آزمایش خون هم میزان قندم 88 میلی گرم 
در دسی لیتر بود. فشارخونم همیشه بین 8 تا 
10 میلی متر جیوه متغیر است. عالئم عصبی 
هم دارم. در ضمن مدتی است سمت چپ 
شکمم پایین تر از دنده هایم نیز درد دارم. لطفا 
مرا راهنمایی کنید. آیا نیاز است به متخصص 

تغذیه مراجعه کنم؟ 621****0903

پرسش دوم: 43 ساله هستم و کبد چرب دارم. 
خودم را الغر کردم تا کبد چربم بهتر شود اما برای 
آنکه پوست صورتم دچار چروکیدگی و آسیب 
نشود خودسرانه مکمل ویتامینE مصرف کردم. 
پس از مدتی پوست پشت کمر و بازوهایم کهیر 
زد اما خارش ندارم. کهیرها از بین نمی روند. 

چه باید بکنم؟ 949****0935

پرسش سوم: نوزاد 4 ماهه ای دارم که بسیار 
کم اشتهاست. قبال شیر خودم را می خورد اما 
از وقتی شیرخشک به او می دهم، اشتهایش کم 

شده است. چه باید بکنم؟ 221****0916

پرسش چهارم: مصرف چه مقدار شیر طی روز 
طبیعی است؟ 112****0921

پاسخ

دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: قندخون 88 میلی گرم در دسی لیتر 
قندخون خوبی است و اصال جای نگرانی ندارد. 
اینکه قندخون فردی افت می کند، به نحوی که 
گاهی نیازمند مداخله پزشکی می شود، در بیشتر 
مواقع به دلیل بی نظمی در برنامه  غذایی، تنش های 
عصبی و فشارهای روانی است بنابراین اگر افراد 
نظم غذایی داشته باشند، قندخونشان کمتر افت 
پیدا می کند. منظور از نظم غذایی هم سر ساعت 
غذا خوردن نیست. منظور این است که وعده ای 
حذف نشود، بین وعده های غذایی فاصله نیفتد و 

میان وعده ها جدی گرفته شود. اگر افراد میان وعده 
مصرف کنند، معموال کمتر دچار افت قندخون 
خواهند شد اما اگر حتی با مصرف میان وعده باز 
قندخون فردی پایین بیاید باید حتما از نظر مسائل 
پزشکی ارزیابی شود. از نظر فشارخون هم بد 
نیست بدانید بسیاری از خانم ها فشارخونشان به 
طور عمومی پایین است و وقتی فشارشان را در 
حالت طبیعی اندازه می گیریم، عمدتا 10 یا 9/5 روی 
7 میلی متر جیوه است. این میزان هم نگران کننده 
نیست و با بدن فرد سازش پیدا کرده و هیچ مشکلی 
برایش ایجاد نمی کند پس نگران نباشید. توصیه ام 
به شما این است که نظم غذایی تان را رعایت کنید 
و حتی المقدور با مدیریت استرس های روزانه تان 
به آرامش ذهنی برسید. برای بررسی درد شکمتان 
هم بهتر است به متخصص گوارش مراجعه کنید. 
مساله بعدی وزن شماست که با توجه به قد و 
شاخص توده بدنی تان پایین است. بهتر است برای 
بررسی این مساله به متخصص تغذیه مراجعه و 
برنامه غذایی متناسب با شرایطتان دریافت کنید.

پاسخ دوم: کبدچرب دو نوع الکلی و غیرالکلی 
دارد که بیشتر افراد به نوع غیرالکلی آن مبتال 
می شوند. کبدچرب غیرالکلی بیشتر اوقات به دلیل 
دور شکم بزرگ و انباشت چربی در ناحیه باالتنه 
ایجاد می شود، درنتیجه اگر فردی که دچار کبد 
چرب غیرالکلی است به طور منطقی و با سرعت 
مناسب وزن کم کند، مشکل کبد چربش به طور 
کامل حل می شود. نکته مهم اینکه اگر کبد چرب 
با تغذیه و فعالیت بدنی درمان شود، وضعیت کبد 
به حالت عادی برمی گردد اما اگر درمان نشود، به 
تدریج به نارسایی کبد منجر خواهد شد و حتی 
ممکن است به پیوند کبد برسد بنابراین به راحتی 
می توان این مشکل را حل و کبد را درمان کرد و 
هرگز نباید از کنار کبد چرب به راحتی گذشت.

در مورد مصرف مکمل ویتامینE بد نیست بدانید 
برخی متخصصان کنار رژیم غذایی مناسب برای 
درمان کبد چرب، دوز مناسبی از مکمل ویتامین

E تجویز می کنند تا از فرایندی که ممکن است 
در کبد اتفاق بیفتد و درنهایت به فیبروز یا سفت 
شدن کبد بینجامد، پیشگیری کنند بنابراین مصرف 
ویتامینE به این منظور کار اشتباهی نیست اما 
مصرف مکمل ویتامینE معموال باعث ایجاد کهیر 

نمی شود و به احتمال زیاد کهیر ایجادشده در 
پوستتان، منشاء دیگری دارد که حتما باید ارزیابی 
شود. پیشنهاد می کنم برای تشخیص مشکلتان به 
پزشک مراجعه کنید. نکته دیگر اینکه اگر وزنتان 
به حد طبیعی رسیده و دیگر مشکل کبد چرب 
ندارید، احتماال نیازی هم به مصرف مکمل ویتامین

E اضافی نخواهید داشت.

پاسخ سوم: معیار ما برای کم اشتهایی شیرخواران 
وزن آنهاست. انتظار ما این است که کودک از 
3 ماهگی تا 6 ماهگی حدودا روزی 20 گرم یا 
هفته ای 140 گرم وزن بگیرد. اگر کودکی این مقدار 
وزن گیری نداشته باشد؛ یعنی مشکلی وجود دارد 
که باید مورد بررسی و درمان قرار بگیرد اما اگر 
کودک مشکل وزن گیری نداشته باشد نباید او 
را کم اشتها خطاب کرد زیرا او به اندازه نیازش 
مصرف می کند بنابراین وزن گیری کودک را از ماه 
پیش تاکنون و روی جاده سالمت بررسی کنید تا 
متوجه شوید طی این مدت چقدر وزن گرفته و آیا 
روند طبیعی خود را طی کرده یا نه؟ در صورتی 
که وزن گیری کودک مناسب نبود و روی خط 

رشد پیش نرفته بود با پزشکش مشورت کنید.

پاسخ چهارم: نتایج مطالعاتی که به تازگی منتشرشده 
نشان می دهد مصرف شیر و لبنیات کم چرب با 
ابتال به بیماری های قلبی-عروقی رابطه معکوس 
دارد. مقداری از شیر که برای غالب افراد توصیه 
می شود 2 لیوان در روز است که دست کم بتواند 
حدود 60 درصد کلسیم مورد نیاز بدن را تامین 
کند. این مقدار برای کودکان 8-7 سال به باال 
تا افراد 60-50 سال کفایت می کند. البته میزان 
دریافت لبنیات خانم های باردار و شیرده کمی 
بیشتر خواهد بود. یادتان باشد مصرف اضافه تر 
لبنیات به خصوص شیر و ماست به دلیل دارابودن 
کالری می تواند باعث اضافه وزن و چاقی شود. نکته 
دیگر اینکه برای جذب کلسیم شیر باید حتما از 
شیر کم چرب استفاده کنید. ضمن اینکه کم تحرکی  
یا بی تحرکی می توانند میزان دفع ادراری کلسیم 
را افزایش دهند اما فعالیت هایی مانند پیاده روی، 
دوچرخه سواری، طناب زدن، دویدن و... که همگی 
باعث تحمل وزن به استخوان ها می  شوند برای 

جذب کلسیم مفیدند.

پرسش اول: چه کنیم تا به سنگ های کلیه و 
مجاری ادراری مبتال نشویم؟ 629****0910

پرسش دوم: دختری 10 ساله دارم که یک ماهی 
است از تکرر ادرار رنج می برد. نزد پزشک 
رفتیم و آزمایش و سونوگرافی انجام دادیم 
اما مشکلی نشان داده نشد. پزشکش گفت 
تکرر ادرار دخترم  منشاء عصبی دارد و باید 
به روان پزشک مراجعه کند. نزد روان پزشک 
هم رفتیم اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده 
است. حال چه باید بکنیم؟ 221****0918

پاسخ

دکتر عباس بصیری
متخصص کلیه و مجاری ادراری 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: یکی از علل بسیار مهم تشکیل 
سنگ  در کلیه و مجاری ادراری، غلظت بسیار 
باالی ادرار و باال بودن میزان اسیداوریک، کلسیم 
اگزاالت و سایر مواد تشکیل دهنده سنگ در 
ادرار است. افرادی که سابقه ایجاد سنگ در 
کلیه دارند یا کسانی که دچار حادثه یا ضربه 
شده اند و بیماران مبتال به برخی بیماری ها به دلیل 
التهابی که در کلیه شان ایجاد می شود مستعد ایجاد 
زخم و آسیب  در مجاری ادراری و رسوب مواد 
موجود در ادرار روی زخم هستند. همین مساله 
احتمال ایجاد سنگ را در افرادی که ذکر شد، 
افزایش می دهد. بد نیست بدانید برای تشکیل 

ذرات اولیه سنگ، غلظت ادرار باید خیلی باال 
باشد اما وقتی هسته اولیه سنگ تشکیل شود، 
غلظت های پایین تر مواد موجود در ادرار هم 
می توانند روی ذره اولیه بنشینند و سنگ را بزرگ تر 
کنند. به همین دلیل تشکیل نشدن هسته اولیه 
بسیار مهم است. یکی از توصیه های همیشگی 
ما این است که آب و مایعات به اندازه و منظم 
مصرف کنید. اگر روزی 8 لیوان آب بنوشید 
اما 10 ساعت آب ننوشید باعث غلظت ادرار 
می شود و می تواند موجب تشکیل هسته اولیه 
سنگ شود بنابراین باید در ساعات آب نوشیدن 
نظم داشته باشید، به خصوص افرادی که استعداد 
سنگ سازی دارند باید قبل از خواب شبانه و 
در نیمه های شب که برای تخلیه ادرار بیدار 
می شوند حتما آب بنوشند تا احتمال ایجاد سنگ 
در کلیه هایشان پایین بیاید. دقت داشته باشید 
بررسی های دوره ای و سونوگرافی از کلیه ها و 
مجاری ادرار در افرادی که سابقه سنگ کلیه 
دارند بسیار مهم است زیرا گاهی سنگ های 
بزرگی در کلیه تشکیل می شود که دردی ایجاد 
نمی کنند و بیمار از وجود آنها بی خبر است. این 
سنگ ها می توانند در عملکرد کلیه اختالل ایجاد 
کنند و حتی باعث از بین رفتن کلیه شوند اما 
اگر سنگ هرچند ریزی وارد مجاری ادرار شود، 
درد بسیار شدیدی ایجاد می کند که فرد را به 
مراکز پزشکی می کشاند. در صورتی که پس از 
بررسی های الزم مشخص شود سنگ ایجادشده 
ریز و کوچک تر از 6-5 میلی متر است نیاز به کار 
خاصی نیست و صبر می کنیم تا سنگ خودش 

دفع شود. اگر سنگ در اندازه بزرگ تر و در حد 
1/5-1 سانتی متر باشد می توان آن را با دستگاه 
سنگ شکن و با استفاده از امواجی که به کلیه 
تابانده می شود، به اندازه کوچک تر خرد کرد 
تا بعد به تدریج دفع شود اما اگر اندازه سنگ 
بزرگ تر از 1/5 سانتی متر باشد، باید با جراحی، 
سنگ را از کلیه خارج کرد. در گذشته این کار 
با جراحی باز انجام می شد اما امروزه می توان 
با عمل الپاروسکوپی و بدون باز کردن شکم 

این کار را به راحتی انجام داد.

پاسخ دوم: تحریکات روانی می توانند در تعداد 
دفعات تخلیه ادرار تاثیر داشته باشند و باعث 
تکرر ادرار شوند. البته به شرط آنکه در نتیجه 
آزمایش ساده ادرار گلبول سفید و قرمز وجود 
نداشته باشد، کشت ادرار مثبت نشده باشد، میزان 
کلسیم 24 ساعته ادرار باال نباشد و سونوگرافی 
از کلیه ها، مثانه و مجاری ادرار مشکلی نشان 
ندهد. ضمن اینکه سونوگرافی از مثانه باید در 
2 حالت مثانه پر و خالی انجام شود. مثانه پر در 
یک کودک 10 ساله باید حدود 360 سی سی 
گنجایش داشته باشد. بعد از تخلیه ادرار هم مثانه 
باید به طور کامل تخلیه شود و هیچ باقی مانده ای 
نداشته باشد. اگر همه اینها سالم باشد، کودک از 
نظر عضوی مشکلی ندارد و تکرر ادرار ناشی 
از مسائل روانی است. در این صورت مراجعه 
به روان پزشک کار بسیار درستی بوده اما باید 
صبر کنید تا پس از مدتی و بعد از برطرف شدن 

عامل استرس زا نتیجه بگیرید.



6 تمرین پیشنهادی برای افزایش وزن

ورزش برای الغری
مدیریت وزن امری طبیعی است. افرادی که چاق 
هستند، تمایل به کاهش وزن و افرادی که الغر 
هستند تمایل به افزایش وزن دارند. راز موفقیت 
در این امر کنترل میزان کالری دریافتی و مصرفی 
است. برای افزایش وزن باید میزان کالری دریافتی را افزایش و میزان کالری مصرفی؛ 

یعنی فعالیت های بدنی به خصوص فعالیت های هوازی را کاهش داد. برای تحقق این 
هدف باید از رژیم غذایی و تمرین های قدرتی پیروی کرد. ما نیز در صفحه »تناسب 
اندام« این شماره نکات مهمی در مورد افزایش وزن و 6 تمرین مقاومتی بدون وزنه را 
آموزش خواهیم داد. برنامه ای را که در ادامه می خوانید، طوری طراحی شده که بتوان با 

کمترین وسایل در منزل و با هدف افزایش وزن انجام داد.

انواع افزایش وزن 

در کل، 2 نوع افزایش وزن داریم؛ نوع 
اول این گونه است که کیفیت برای 
شما مهم نیست؛ یعنی هدف فقط 
افزایش وزن است که می تواند میزان 
درصد عضله و چربی با یکدیگر 
افزایش پیدا کند و به آن »افزایش 
وزن کمیتی« می گوییم و نوع دوم 
یعنی  است؛  کیفیتی  وزن  افزایش 
برای شما مهم است وزنی که اضافه 
می کنید، بیشتر عضله باشد و میزان 
چربی کمتری به بدنتان اضافه شود. 
نوع  از  وزن  افزایش  باشد  یادتان 
کمیتی بسیار ساده تر از کیفیتی است 
و تفاوت آنها بیشتر در نوع کالری 
دریافتی است و رعایت کردن آن 

بسیار سخت است. 

راهکارهای تغذیه ای

زمانی که می گوییم میزان کالری دریافتی باید بیشتر شود، اولین 
موردی که به ذهنمان می رسد این است که تعداد وعده های 
غذایی و حجم آنها را بیشتر کنیم. پس از آن باید به کیفیت آنها 
توجه کنیم؛ یعنی چه بخوریم و چه نخوریم که بخش دشوار 
کار همین است. برای مثال شما باید مواد غذایی بسیاری را 
کنار بگذارید، مثال باید از مصرف تمام محرک ها خودداری 
کنید. قهوه، سیگار، شکالت، نوشابه و چای سیاه روی غده های 
آدرنالی تاثیر می گذارد و احتمال افزایش میزان دریافت درصد 
چربی باال می رود. همچنین باید از غذاهای پرچرب و سرخ شده 
دوری کنید و بیشتر به سمت غذاهای باکیفیت تر بروید و میزان 
مصرف پروتئین دریافتی تان )به خصوص ماهی( را بیشتر کنید 
و نوع پخت غذاها بیشتر به شکل گریل، پخته شده، کبابی و 
بخارپز باشد. عالوه بر آن نباید مصرف میوه ها و سبزیجات 
را فراموش کنید. البته باید مراقب باشید میوه های بسیار شیرین 
و با شاخص قندی باال مصرف نکنید زیرا احتمال اینکه این 

مواد قندی به چربی تبدیل شوند، زیاد است.

راهکارهای ورزشی

قبل از هر اقدامی، برای افزایش وزن الزم است با چند واژه مرتبط آشنا شوید و فراموش نکنید که 
هایپرتروفی به افزایش اندازه سلول ها گفته می شود که منجر به افزایش اندازه عضو نیز می شود. در 
مقابل، هایپرپالزی با افزایش تعداد سلول ها مشخص می شود. به بیان دیگر، در هایپرتروفی خالص، 
هیچ سلول جدیدی به وجود نمی آید و فقط سلول ها بزرگ تر شده اند. از دید متخصصان علوم ورزشی، 
هایپرتروفی 2 نوع دارد؛ هایپرتروفی موقت و هایپرتروفی تدریجی. هایپرتروفی موقت همان گونه که از 
نام آن پیداست، فقط برای مدت کوتاهی دوام دارد و افزایش حجم عضله در جریان فعالیت ورزشی 
ناشی از تجمع مایع در فضای میان بافتی و میان سلولی عضله است. به این ترتیب، چند ساعت بعد 
ورزش مایع درون خون بازمی گردد و حجم کاهش پیدا می کند اما در هایپرتروفی تدریجی، افزایش 
اندازه عضله در نتیجه تمرینات مقاومتی بلندمدت )که موجب تغییرات ساختاری در عضله می شود( 
رخ می دهد و تغییرات ساختاری شامل افزایش تارچه های عضالنی )عناصر انقباضی( افزایش فیالمن 

اکتین و میوزین، افزایش سارکوپالسم و افزایش بافت همبند می شود.  
تمرینات مقاومتی به هایپرتروفی کمک  شایانی می کنند. زمانی که شما ورزش می کنید هایپرتروفی 
موقت رخ می دهد و نباید خیلی به آن توجه کنید چون همان گونه که از اسم آن پیداست، موقت 
است و باید همچنان به برنامه تمرینی خود پایبند باشید تا بتوانید شاهد هایپرتروفی تدریجی باشید. 
توصیه ما این است که برای کسب نتیجه مطلوب به تمرینات مقاومتی با وزنه نیز روبیاورید زیرا میزان 

فشاری که بر بدن وارد می شود، بیشتر است و عضالت بهتر به عمل هایپرتروفی جواب می دهند.

یادتان باشد که...

تمرین ها  شروع  از  قبل   
ورزشی  علوم  متخصص  با 

مشورت کنید.
صورت  به  وجه  هیچ  به   
ورزشی  مکمل های  سرخود 

مصرف نکنید.
به  آبمیوه  روز  طی  حتما    

مقدار زیاد میل کنید. 
 برای افزایش وزن 6- 5 وعده 
غذایی سالم و متعادل میل کنید.
 از مصرف تنقالت و غذاهای 

چرب اجتناب کنید. 
 آجیل و دانه ها را فراموش 

نکنید.
 قبل از شروع هرگونه فعالیت 

بدنی، بدنتان را گرم کنید.

تمرین پنجم
چهاردست و پا قرار بگیرید. به آرامی  به سمت دست ها قدم بردارید، مانند شکل بدنتان را در حالت عدد 8 فارسی 
قرار دهید. حال به آرامی  با خم کردن آرنج سرتان را به زمین نزدیک کنید و به حالت اولیه بازگردید. تمرین را 4 ست 

و هر ست 10 تکرار انجام دهید. 

تمرین چهارم
بگیرید.  قرار  شنا  حالت  در 
مشابه تصویر دست راستتان را 
از جلو باال بیاورید، به گونه ای 
گوش  به  نزدیک  بازویتان  که 
باشد. همزمان پای چپتان را نیز 
باال بیاورید و وضعیت را به مدت 
30 ثانیه حفظ کنید. تمرین را 
3 ست برای هر سمت از بدن 

انجام دهید.

تمرین ششم
مشابه تصویر کف دستانتان را روی لبه صندلی بگذارید. پاهایتان را حدود 50 سانتی متر از پایه صندلی فاصله بدهید، به 
طوری که باسنتان همسطح با بخش نشیمنگاهی صندلی باشد. آرنج ها را نیز صاف کرده و حرکت را با خم کردن آرنج 

آغاز و باسن را به زمین نزدیک کنید، به طوری که باسن زمین را لمس نکند. تمرین را 5 ست و 10 تکرار انجام دهید.

تمرین سوم

این تمرین مشابه حرکت شناست، با این تفاوت که دست ها باید 2 برابر عرض شانه باز شوند و باالتر از سر قرار بگیرند؛ 
یعنی به صورتی باشد که کف دست در راستای باالی سر باشد. این تمرین را 3 ست و هر ست 8  بار تکرار کنید.

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

حالت اولیه برگردانید. اجازه ندهید سرتان به جلو متمایل شود و تمرین را 5 ست و در هر ست 12 بار تکرار کنید.

تمرین دوم
طوری بایستید که پاهایتان به اندازه  
عرض شانه هایتان از هم فاصله داشته 
باشد و انگشتان پاهایتان روبه جلو 
باشند. حاال به آرامی  پایین بروید. 
توجه داشته باشید زانوها از پنجه 
پا جلوتر نروند. دوباره به آرامی  به 
حالت اولیه برگردید و 3 ست و هر 
ست 20 بار تمرین را انجام دهید.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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در هر کجای دنیا باشید یا هر عمل جراحی پیش روی شما باشد، برای انجام آن از مواد بیهوش کننده استفاده خواهد 
شد. به همین منظور بهتر است درباره عمل جراحی خود آگاه شوید تا بتوانید خود را از نظر فیزیکی و روانی آماده 
کنید. آمادگی شما قبل از جراحی می تواند عوارض ناشی از جراحی را کاهش دهد و به بهبود شما سرعت ببخشد. 

 ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

درباره عمل جراحی خود کامال آگاه باشید
در مورد جراحی خود اطالعات کسب کرده و با تیم پزشکی 

خود مالقات کنید. با متخصص بیهوشی و جراحتان که 
در طول عملیات راحتی شما را حفظ و از شما مراقبت 
می کنند، صحبت کنید. از آنها سواالتی در مورد همه 
چیز؛ از خطرات تا زمان بهبود بپرسید. بیمارستان شما 
ممکن است کالس هایی ارائه دهد که در مورد روش 

جراحی به شما آموزش می دهد.

از اینکه در طول عمل جراحی بیدار شوید، نترسید
داشته  هوشیاری  مقداری  است  ممکن  عمومی  بیهوشی  در  اینکه  با 
باشید، به ندرت به طور کامل آگاه می شوید. این اتفاق برای بیشتر 
مردم می افتد اما احساس درد نمی کنند. اگر در این باره نگران هستید یا 
فکر می کنید ممکن است برای شما اتفاق بیفتد، با پزشک بیهوشی تان 

صحبت کنید.

آیا شما در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی هستید؟
برخی جراحی ها می توانند احتمال ایجاد لخته خون خطرناکی به نام »ترومبوز 

ورید عمقی« )DVT( را افزایش دهند. این مشکل می تواند به ریه منتقل 
شود، جریان خون را متوقف کند و موجب وضعیتی به نام »آمبولی ریوی« 
شود که می تواند مرگبار باشد  اما درمان سریع می تواند زندگی شما را 
نجات دهد. مواردی که می توانند احتمال ابتالی شما به DVT را افزایش 
دهند عبارتند از: سن باال، اضافه وزن، سیگار کشیدن، شرایطی مانند سرطان 

یا لخته های قبلی و برخی داروها.

تاثیر شگفتی آور داروهای مکمل
مصرف بسیاری از مکمل ها مانند گینکو بلوبی، جینسنگ، سیر، اکیناسه، 

روغن ماهی و ویتامین ها ممکن است قبل از عمل جراحی خطرناک 
باشد. به عنوان مثال، برخی ممکن است احتمال مشکالت قلب یا 
خونریزی را افزایش دهند. برخی ممکن است باعث شود بیهوشی 
طول بکشد یا با سایر داروها مخلوط شود و عوارض غیرمنتظره ای 
ایجاد کند. پزشک  ممکن است به شما بگوید مصرف آنها را یک یا 

دو هفته قبل از عمل خود متوقف کنید.

دوره مراقبت
ممکن است بعد از عمل جراحی بخواهید کمی کمک بگیرید بنابراین 
از خانواده و دوستانتان برای حمایت از خود بپرسید. همان طور که 
بهبود می یابید، به خودتان اجازه دهید از شرایط لذت ببرید و از خود 
مراقبت کنید. برای شب اول، مطمئن شوید یک بزرگسال مسوول 
کنار شما حضور دارد که می تواند در طول شب با شما در خانه بماند.

قبل از جراحی مایعات ننوشید و خوراکی نخورید
بیهوشی می تواند طی جراحی یا بعد از آن موجب استفراغ شود. بدن 
به طور طبیعی شما را از استنشاق غذایی که می خورید، دور نگه 
می دارد اما بیهوشی می تواند این عکس العمل ها را متوقف کند و پس از 
جراحی باعث خفگی و سایر عوارض شود بنابراین دستورالعمل های 

پزشکتان را در مورد زمان توقف خوردن یا نوشیدن دنبال کنید.

روی قسمتی از بدنتان که می خواهید روی آن 
عمل انجام شود، عالمت بزنید

برای جلوگیری از اشتباهات پزشک یا پرستار، از یک 
قلم برای نشان دادن محل جراحی در بدنتان  استفاده 
کنید، جایی که قصد دارید عمل جراحی را انجام دهید. 
از جراح خود بخواهید این کار را با عمل خود انجام دهید.

دردهای بعد از عمل جراحی
ممکن است در محلی که عمل جراحی انجام داده اید، احساس 

درد، فشار و سوزش داشته باشید یا این حس را زمانی 
که می خواهید جابجا شوید، داشته باشید. مدتی که در 
بیمارستان بستری هستید، برای استفاده از داروهای مسکن 
با پزشکتان مشورت کنید. درباره داروهای مسکن برای 
زمانی که به خانه بازمی گردید آگاهی کسب کنید. عالوه 

بر دارو، ممکن است استفاده از نوارهای آرام کننده، گرما یا 
سرما و ماساژ به شما کمک کند.

شرایط پزشکی خود را مورد بحث قرار دهید
در مورد مسائل بهداشتی، از جمله بیماری های قلب و ریه، دیابت، 
فشارخون باال، کار دندان پزشکی، آرتریت و حساسیت های دارویی 

به پزشکتان اطالع دهید.
همچنین اگر شما یا هر کسی در خانواده شما واکنشی به بیهوشی 

دارد، به پزشک اطالع دهید.

آیا باید خون اهدا کنید؟
درباره اینکه در زمان جراحی به خون نیاز دارید یا نه از 
نیاز دارید، عملیات  پزشک سوال کنید. اگر به خون 
ذخیره  خون  تا  می کشد  طول  هفته   4 خون  اهدای 
مورد  جراحی  عمل  طول  در  نیاز  زمان  در  و  شود 

استفاده قرار گیرد. 

آشپزخانه و یخچالتان را آماده کنید
قبل از عمل جراحی، اطمینان حاصل کنید که مقدار زیادی 
از غذاهای سالم و نوشیدنی در خانه شما وجود دارد. به 
این ترتیب، در طول بازیابی نباید نگران خرید باشید.

بخواهید  یا خانواده تان  از دوستان  ندارید؟  آیا وقت 
به شما کمک کنند.

سبک زندگی تان را تغییر دهید
افراد دارای شیوه زندگی سالم اغلب در عمل جراحی موفق تر هستند. 
از پزشکتان بپرسید چه کاری می توانید انجام دهید تا سالم تر باشید و 
تا زمان جراحی بهتر شوید و سپس آن را حفظ کنید. اگر خودتان را 
از نظر فیزیکی و ذهنی آماده کنید، احتمال دارد بهبود سریع تر، درد 

کمتر و عوارض کمتری داشته باشید.

فشارخونتان را بررسی کنید
اگر فشارخون باال دارید، مطمئن شوید تیم پزشکی شما این موضوع را 
می داند. مهم است که فشار خونتان قبل از عمل جراحی کنترل شود. در 
مورد اقداماتی که می توانید انجام دهید از پزشکتان سوال کنید. اگر داروهای 
فشارخون باال مصرف می کنید، فراموش نکنید در روز جراحی خود بپرسید 

آیا باید آن را مصرف کنید یا نه؟

درباره گزینه های بیهوشی بپرسید
اینکه چگونه برای عمل بی حس یا بیهوش می شوید، اغلب به نوع عمل 
جراحی بستگی دارد. از متخصص بیهوشی درباره گزینه های خود بپرسید.
بیهوشی »موضعی« بخش کوچکی از بدن شما را بی حس می کند، 
بیهوشی »موضعی« در منطقه ای بزرگ تر کار می کند و بیهوشی »عمومی« 

بر تمام بدن شما تاثیر می گذارد.
ممکن است بیهوشی شما از راه تنفسی باشد، در حالی که دیگران 

ممکن است از راه خوردن دارو یا تزریق وریدی بیهوش شوند.

با بیماری های بیمارستانی بجنگید
بعد از جراحی، دست هایتان را تمیز نگه دارید. مراقب باشید پزشکان 
و پرستارها دست های خود را بشویند یا قبل از انجام عملیات درمانی 
کار می تواند در  این  کنند.  رفتار  بهداشتی  مطابق اصول  روی شما، 
جلوگیری از ابتال به عفونت هایی مانند MRSA )میکروبی که سخت 

درمان می شود( به شما کمک کند.

مصرف دارو را جدی بگیرید
در مورد تمام داروهایی که مصرف می کنید به پزشکتان اطالع دهید. 
برخی می توانند در طول جراحی به عوارض جانبی منجر شوند. به 
عنوان مثال، رقیق کننده های خون و آسپیرین می توانند شما را در 

معرض خطر خونریزی های زیاد قرار دهند.
پزشک به شما می گوید از کدام داروها قبل از عمل جراحی استفاده 

کنید و مصرف کدام داروها را متوقف کنید. 

وزنتان را مدیریت کنید و غذای سالم بخورید
برای اینکه موادی که الزم دارید به بدنتان برسد، غذای 
سالم بخورید. اگر اضافه وزن دارید یا چاق هستید، 
ممکن است در معرض خطر بیشتری برای عوارض 
قرار گیرید، در حالی که از دست دادن وزن می تواند 
به بهبودتان کمک کند. قبل از شروع رژیم غذایی، با 

پزشکتان مشورت کنید.

دریافت نظر دوم
اگر مطمئن نیستید که باید جراحی کنید نگران نباشید؛ 
در  که  بیاورید. کسی  به دست  را  دیگر  پزشکان  نظر 
درمان بیماری شما متخصص است را جستجو کنید.

اگر سیگار می کشید، دست نگه دارید
سیگار کشیدن خطر ابتال به عفونت و سایر عوارض جراحی را افزایش 
می دهد. ترک اعتیاد نیز ممکن است به شما کمک کند تا سریع تر بهبود 
یابید. خوب است حداقل 4 هفته قبل از جراحی سیگار نکشید. کشش 
این دوره زمانی تا 10 هفته یا بیشتر بهتر خواهد بود. درمان های جایگزین 
نیکوتین و عضویت در گروه های حمایت فقط راهی برای کمک به ساده تر 

کردن کنار گذاشتن عادت استفاده از تنباکو است.

ورزش کنید
انجام ورزش قبل از جراحی ممکن است به شما کمک کند تا سریع تر 
بهبود پیدا کنید. با توجه به سطح فعالیتتان با پزشک در مورد آن 
صحبت کنید. او می تواند به شما کمک کند تا یاد بگیرید چگونه 

قبل و بعد از عمل خود فعالیت سالمی داشته باشید.

لباس های گشاد بپوشید
لباس ها گاهی اوقات می توانند در طول دوره بهبود برای شما چالش برانگیز 
باشند. اگر جراحت  بر جنبش شما تاثیر می گذارد، دنبال لباس های 
نرم و گشاد باشید که پوشیدن و از تن درآوردنشان راحت است. 
ممکن است پوشیدن شلوار االستیک، شلوارهای گشاد و شلوارهای 

دکمه دار راحت تر باشد.
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»رابطه بین زن و شوهر« مثل یک نوزاد است. نوزادی که با 
ازدواج زن وشوهر متولد می شود و با رفتارهای آنها تربیت! 
رابطه می تواند خوب تربیت شود و تبدیل به فردی بالغ و 
فهمیده شود و می تواند بد تربیت شود و به فردی نادان 
و غیرمنطقی تبدیل شود! یکی از موثرترین، گویاترین و 
شیرین ترین راه ها برای تربیت هرچه بهتر رابطه همسران 
»هدیه« دادن است. هدیه دادن و هدیه گرفتن مثل لبخند 
زدن، رفتاری بین المللی است و در تمام فرهنگ ها و 
قومیت ها هدیه برابر است با نفوذ در قلب طرف مقابل!

اصول هدیه دادن
هدیه دادن اصولی دارد که در ادامه به برخی از مهم ترین 

آنها اشاره می شود:
1. هدیه دیه نیست! یکی از آداب هدیه گرفتن، هدیه دادن 
است؛ یعنی جالب نیست که شخص همیشه هدیه گیرنده 
باشد و از نظر اخالقی مناسب است که او نیز هدیه بدهد. 
کنار این ادب توجه به این نکته نیز الزم است که نباید در 
جواب هدیه دادن به صورتی که در دیه عمل می شود، 
اقدام کرد. در دیه شخصی که خسارت دیده، به اندازه ای 
که خسارت دیده از طرف مقابل مالی را دریافت می کند؛ 
یعنی در دیه اصل تساوی برقرار است اما در هدیه اصل 
تساوی برقرار نیست، بلکه اصل توان شخصی برقرار است؛ 
یعنی هر شخصی باید بر اساس توان شخصی خود هدیه 
داده و هدیه طرف مقابل را پاسخ دهد. رسول خدا )ص( 
در این باره می فرمایند: »از شرافت و بزرگواری مرد نسبت 
به برادر مسلمانش این است که هدیه اش را قبول کند و از 
آنچه دارد به او هدیه دهد و خود را به خاطر او به مشقت 
نیندازد.« سپس فرمودند: »من کسانی را که در این باره 
خود را به زحمت می اندازند دوست ندارم.«1 در این کالم 
شریف، حضرت یکی از آداب هدیه گرفتن را در قبول 
هدیه و نیز پاسخ دادن به هدیه معرفی می فرمایند اما کنار 
آن خاطرنشان می فرمایند که پاسخ هدیه، نباید با مشقت 
و زحمت همراه باشد و در انتخاب هدیه باید توان مالی 
لحاظ شود. در غیر این صورت مصداق »تکلف« می شود 
که با آنچه از »دیه« موردنظر است، متفاوت است و مورد 

تایید حضرت نیست. بنابراین مناسب است همسران هم 
هدیه بدهند و هم هدیه بگیرند. اگر خانمی  توان مالی 
ندارد برای هدیه دادن می تواند از هنر شخصی خود برای 
تهیه مثال یک بافتنی ، یک لباس خیاطی شده و ... استفاده 
کند. البته در مواردی که خانم خانه ورودی مالی جداگانه 
ندارد، مناسب است که مرد خانه در صورت توان مالی 
حتی اگر ماهی نمی تواند هر چند وقت یکبار پولی به 
همسرش هدیه دهد تا دست او در انجام مخارجی مانند 

هدیه دادن به همسرش بسته نباشد.
2. دوستت دارم کافی نیست! احساس مثل رنگ است. 
اگر یک تابلوی نقاشی را فقط با یک رنگ بکشید خیلی 
جذابیت ندارد. برای داشتن نقاشی  جذاب نیاز دارید که از 
رنگ های مختلف استفاده کنید که در نتیجه نیاز به جعبه 
مداد رنگی دارید. در مورد احساس هم همین طور است. 
نیاز به جعبه مداد رنگی احساس دارید. همسرانی که 
فقط با رنگ »دوستت دارم« می خواهند تابلوی عشق را 
در زندگی نقاشی کنند، دست آخر تابلوی آنچنان جذابی 
را خلق نخواهند کرد؛ همسران باید با چاشنی خالقیت 
از روش های مختلف برای ابراز احساس محبت خود 
به همسرشان استفاده کنند بنابراین لطفا صرفا از جمله 

»دوستت دارم« برای ابراز محبت و فهماندن عشق  خود 
به همسرتان استفاده نکنید )گاهی برخی همسران با تکرار 
صرف این جمله برای ابراز محبت در حقیقت از آن به 
عنوان ابزاری برای توجیه تنبلی خود در تنوع بخشیدن 
به روش های ابراز محبت استفاده می کنند!( بلکه از هدیه 
دادن، سفر بردن حتی اگر سفری کوتاه و در حد توان تان 

باشد، جشنی ساده گرفتن و ... نیز حتما استفاده کنید.
3. بدجنسی نکنید! از خرید هدیه هایي که برخي کاستي ها 
یا عیب هاي همسرتان را به رخش بکشد، جدا خودداري 
کنید. براي مثال از خریدن لباس تنگ برای همسرتان به 
صورتی که چاقی او را نمایان کند یا مثال اصال لباس به او 
نخورد، بپرهیزید! این گونه هدیه ها اثر معکوس دارد چرا 
که بوی تحقیر و سرزنش می دهد. از سویی، سعی کنید 
زرنگ بازی درنیاورید. براي مثال، برخي ضرورت هاي 
زندگي و اسباب خانه را به  عنوان هدیه به همسرتان 
قالب نکنید! مگر اینکه از قبل بدانید او چنین وسایلي را 
دوست دارد و از هدیه گرفتن آنها خوشش می آید. در 
غیر این صورت هدیه آن تاثیر خود را نخواهد داشت 
زیرا بیشتر بوی منت گذاشتن و سوء استفاده کردن از 

یک خرید ضروری تحت عنوان هدیه دادن می دهد!

4. دنبال ربطش نگردید! بي مناسبت و غیر منتظره به 
همسرتان هدیه بدهید. حتما الزم نیست منتظر ربط 
و مناسبتی باشید. اگر همسرتان در مقابل هدیه شما 
پرسید »به چه مناسبتي؟« عمیق ترین جواب ممکن را 
بدهید و آن اینکه »فقط به خاطر اینکه دوستت دارم«. 
این جمله ربطی  است که تمام بی ربط های رابطه شما 

با همسرتان را ربط می کند!
را  کنید هدیه خود  کنید! سعی  تزئین  را  5. هدیه 
و  مراسمی کوچک  برپایی  ندهید.  خالی  و  خشک 
صمیمی و هدیه دادن در ضمن آن شیرینی هدیه را 
زیباست،  گل  هرچند  مثال  برای  می کند.  دوچندان 
وقتی که همان گل در قالب دسته گل تزئین می شود 
شیرینی و تاثیر بیشتری دارد. از خالقیت خود برای 
عملی کردن این اصل استفاده کنید. این نکته را نیز 
به یاد داشته باشید که در هدیه دادن، تنوع را از یاد 
نبرید. حتي هدیه مکرر گل، با همه لطافتش باز از 

شیریني آن مي کاهد.
6. روان شناسانه هدیه بدهید! سعی کنید عالقه مندی 
همسر خود را به صورتی که جلب توجهش نکند از 
البالي صحبت هایي که با دیگران یا شما دارد، تشخیص 
بدهید. این عالقه مندی را به خاطر بسپارید چرا که 
راهنمای خوبی برای خرید هدیه مطلوب همسرتان 
است. از جهت روان شناسی مردها معموال به هدیه هاي 
کاربردي عالقه دارند و خانم ها معموال به هدیه هاي زینتي.

حرف آخر
ماشین، خانه، عمر، کشتی، هواپیما، کارخانه و... از موارد 
بسیار مختلفی هستند که مورد بیمه شرکت های مختلف 
قرار می گیرند اما یکی از مهم ترین مواردی که جای 
آن در این شرکت های بیمه خالی است »بیمه رابطه« 
است. رابطه همسران برای گرم ماندن و گرم تر شدن 
نیاز به بیمه دارد. بیمه در مقابل یکی از خطرناک ترین 
»کینه«. هدیه درحقیقت  یعنی  رابطه  این  تهدیدهای 
بیمه ای است که یک رابطه را در مقابل کینه ورزیدن 
بیمه می کند. رسول خدا )ص(  می فرمایند: »هدیه محبت 

به بار می آورد و کینه ها را از بین می برد.«2
پی نوشت ها:

1. مشکاه األنوار، ص 219.
2. کافی، ج 5، ص 144، ح 14.

دکترعلیصادقيسرشت
روان شناس، مشاور کودک

مرکز مشاوره مأوا
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4 شرط وصلت با 
خانواده شلوغ و پررفت وآمد

آقایی پرسیده اند:
ماه است   1 30 ساله ام که  »پسری 
نامزد کرده ام. تفاوت خانواده ما با 
خانواده نامزدم این است که خانواده 
ایشان دارای رفت وآمد بسیار فامیلی 
مقابل  نقطه  در  درست  که  هستند 
می خواستم  دارد.  قرار  ما  خانواده 
چه  خانواده  این  با  وصلت  بدانم 

ایجاد می کند؟« مشکالتی در آینده 

پاسخ ما
داشتن رفت وآمد کم یا زیاد، از تفاوت های شخصیتی 
و فرهنگی افراد و خانواده هاست و لزوما نشانه منفی 
یا مثبت نیست اما در این رفت وآمدها باید نکاتی را 

در نظر داشت:
و  نباشد  یکدیگر  زندگی  در  دخالت  رفت وآمد   .1

حریم ها را نشکند.
2. مدیریت رفت و آمد مهم است؛ همچنان که آمدوشد 
زیاد، فرصت سوز است، فاصله گرفتن از اطرافیان هم 

پسندیده نیست.
3. شرکت در مجالس باید مورد توافق همسران باشد. 
هیچ کدام از زن و شوهر، دیگری را مجبور به مشارکت 

در جلسات نکند. رأی همسر را باید محترم شمرد.
4. حفظ حرمت ها ضروری است. 

رعایت شود،  باید  بزرگ ترها  احترام  اینکه  بر  عالوه 
استقالل همسران جوان هم باید مورد توجه بزرگ ترها 
این معیارها  با در نظر داشتن  اکنون شما  قرار گیرد. 
تصمیم بگیرید اما توجه کنید در صورتی که نامزدتان 
ویژگی های مهم تر و مالک های دارای اولویت بیشتری 

را دارد، این گونه مسائل قابل مدیریت است.

رابطه تان را بیمه کنید

مهارت هدیه دادن همسران

نمک طعام از مهم ترین عوامل مرتبط با فشارخون ذکر شده 
است که متخصصان تغذیه توصیه می کنند با کاهش مصرف 
آن، فشارخون خود را کنترل کنیم. نمک خوراکی در واقع همان 
کلرور سدیم است که عناصر تشکیل دهنده این ترکیب در آب 
مورد مصرف شرب نیز وجود دارد. آثار نمک بر فشارخون، خود 
به دلیل وجود عنصر سدیم در این ترکیب است. سدیم یکی از 
اجزای طبیعی منابع آب است که غلظت آن در آب، تحت تاثیر 
مشخصات و ترکیبات موجود در الیه های خاک است. معموال 

در مناطق کویری، غلظت سدیم در منابع آب باالست. در اثر 
آلودگی نیز ممکن است غلظت آن در آب افزایش یابد، 

مثال در مناطقی که زمستان ها برای کنترل یخبندان روی مسیر های 
رفت وآمد نمک می پاشند، این نمک ها توسط آب باران می تواند 
شسته شود و  داخل منابع آب راه پیدا کند. همچنین استفاده از 
رزین های کاتیونی و کاربرد روش های آهک-کربنات سدیم یا 
تعویض کننده های قلیایی برای سختی گیری آب نیز می تواند سبب 

افزایش غلظت سدیم در آب تصفیه شده شود*.
بیشترین مقدار سدیم ورودی به بدن از طریق ادرار دفع می شود. 
ورود سدیم به بدن از طریق مصرف مواد غذایی به طور متوسط 
90درصد یا حتی درصد بیشتری از کل سدیم ورودی به بدن را 
شامل می شود. وجود سدیم در غلظت های باال در آب 
می تواند سبب تولید مزه شوری شود. باال بودن 
سدیم آب برای افراد مبتال به بیماری های قلبی 
و کلیوی می تواند زیان آور باشد. حتی برخی 
مطالعات نشان داده در جوامعی که میزان سدیم در آب 

باال بوده، سبب افزایش فشارخون در افراد آن جامعه شده است.
سازمان بهداشت جهانی استانداردی برای سدیم از نظر بهداشتی 
وضع نکرده ولی بر اساس تولید مزه در آب رقم 200 میلی گرم 
در لیتر را ارائه کرده است. برای بیماران رژیمی و افرادی که 
تحت رژیم غذایی با نمک محدود هستند، غلظت سدیم در آب 
مصرفی از نظر استاندارد باید در حد 20 میلی گرم در لیتر باشد.

برای حذف سدیم از طریق نمک زدایی می توانیم از روش هایی 
مانند فیلتر غشایی، اسمز معکوس، تقطیر و... استفاده کنیم.

کلرور نیز از طریق حل شدن امالح خاک می تواند وارد منابع آب 
شود یا در منابع آبی که در معرض تبخیر قرار دارند، غلظت کلرور 
در آب باقی مانده افزایش یابد. وجود کلرور در غلظت های باال 
می تواند نشانه ای از آلودگی آب باشد. برداشت بی رویه از منابع 
آب نیز می تواند باعث شوری آب شود. کلرور به تنهایی اهمیت 
ناچیزی از نظر بهداشتی دارد و حد مطلوب 250 و حداکثر مجاز 
400 میلی گرم در لیتر که به عنوان استاندارد برای کلرور ارائه شده، 
برمبنای خاصیت بیماری زایی و حتی بر مبنای تولید مزه آن نیز 

نیست زیرا مزه شوری آن در برخی موارد در غلظت های 500 
و  حتی 1000 میلی گرم در لیتر احساس می شود. با وجود اینکه 
کلرورها معموال برای سالمت انسان مضر نیستند، مقدار نمک 
معمولی یا کلرور سدیم برای بیماران قلبی و کلیوی باید محدود 
شود. گرچه میزان دریافت نمک از آب آشامیدنی در مقایسه با 
نمک مواد غذایی بسیار کمتر است و کمتر از 2 درصد کل کلرور 
ورودی به بدن از طریق مصرف آب تامین می شود، کوشش 
می شود غلظت کلرور در آب مصرفی پایین نگه داشته شود چرا 

که غلظت زیاد کلرور در آب می تواند باعث خورندگی 
شدید منابع آب شود. به همین دلیل است که معموال 

ارتباط کیفیت آب با عارضه فشارخون باال
مهندسهمایونسلحشورفرد

کارشناس بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان 
دانشجویی دانشگاه شاهد

آب دریا روی فلزات، دارای خاصیت خورندگی شدیدی 
است. البته کلرور کلسیم و منیزیم بیشتر خورنده است و 
کلرور سدیم زیاد خورنده نیست. برای حذف کلرور از آب 
می توان از روش های نمک زدایی استفاده کرد و فرایندهای 

تصفیه متداول تاثیری در حذف کلرور ندارد.
ادامه دارد...

پی نوشت: 
* برای جلوگیری از ابتال به بیماری های قلبی- عروقی، مقدار مناسب 
سختی در آب برای انسان الزم است بنابراین در سیستم های آب شهری 
نیازی به حذف کامل سختی نیست اما در مصارف صنعتی در برخی صنایع 
ممکن است نیاز به آبی داشته باشیم که امالح محلول آن خیلی کم باشد.

منابع مورد استفاده:
1( جزوه درسی کیفیت آب و بهسازی رودخانه، دکتر محمدباقر میران زاده، 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2( کتاب اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضالب، دکتر محمد شریعت پناهی، 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نکاتی درباره آب سالم
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حجتاالسالم
علیاکبر
مظاهری

مشاور خانواده
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دیالیز خون یا همودیالیز در بیمارستان 
از طریق دستگاه انجام می شود که 
معموال 4 ساعت طول می کشد و خون 
تصفیه می شود 3 تا 4 روز در هفته 
الزم است. نوع دیگر موسوم به دیالیز 
صفاقی از طریق ایجاد مجرایی در 
شکم موجب پاک سازی دیواره های 
شکم از مواد زائد و ترکیبات سمی 
می شود. این نوع دیالیز روزانه در 
منزل به کمک دستگاه اتوماتیک انجام 
می شود و ممکن است تا 4 مرتبه در 
روز ضروری باشد

کلیه ها اعضای کوچک اما بسیار مهم بدن هستند 
که گرچه هر کدام آنها تقریبا به اندازه یک مشت 
هستند، اختالل در عملکرد آنها حیات آدمی را 
به خطر می اندازد. کلیه ها 3 نقش اساسی در بدن 
دارند؛ مواد زائد را از خون تصفیه می کنند که 
از طریق ادرار دفع شده و مانع تجمع ترکیبات 
سمی در بدن می شوند. همچنین موجب تولید 
هورمون هایی می شوند که عملکردهایی مانند 
تنظیم فشارخون و تولید گلبول های قرمز را 
برعهده دارند. به عالوه، میزان نمک های بدن 
یا الکترولیت ها مانند سدیم، کلسیم و پتاسیم 

و آب را در بدن تنظیم می کنند. 

زمانی که کلیه ها عملکرد درست خود را از 
دست دهند، عوارض جدی خواهند داشت 
زیرا مواد زائد در بدن جمع می شود و تعادل 
فرایندهای  برای  ترکیبات شیمیایی ضروری 

طبیعی و حیاتی بدن را مختل می کند. 
بیماری های مختلفی می تواند منجر به نارسایی 
کلیه شود که در این صورت کلیه ها به طور 
کامل از کار می افتند و افراد دچار این مشکل 

مجبور به دیالیز یا پیوند عضو خواهندشد. 

علل بروز بیماری های کلیوی
علل متعددی در بروز اختالالت کلیوی نقش 
دارند که از جمله می توان به دیابت، پرفشاری 
خون و تنگ شدن عروق خونی کلیه ها اشاره 
نیز در پی  ناراحتی های کلیه  از  کرد. بعضی 
التهاب کلیه ها بروز می کند که »نفریت« گفته 
می شود. نفریت می تواند ناشی از عفونت یا 
ایمنی  سیستم  که  باشد  خودایمنی  واکنش 
بدن به کلیه ها حمله می کند و به آنها آسیب 
ناراحتی های  از  دیگر  گروهی  می رساند. 
کلیوی مانند بیماری های پلی کیستیک کلیه ها 
بر اندازه کلیه ها تاثیر می گذارند که »اختالالت 
آناتومیک« گفته می شود، حال آنکه برخی دیگر 
مانند اختالالت متابولیکی بر عملکرد ساختار 

درونی کلیه ها تاثیر خواهند داشت. 
عفونت کلیه و سنگ های کلیه در بلندمدت و 
ریفالکس یا برگشت ادرار از مثانه و چند عامل 

دیگر می توانند منجر به نارسایی کلیه شوند.
از دیگر علل شایع زمینه ساز نارسایی کلیه ها 
نیز می توان به مصرف طوالنی برخی داروهای 

مضر بر این اندام ها و انسداد عملکرد دفعی 
ناشی از بزرگی پروستات اشاره کرد. 

عالئم و عوارض
عالئم ناراحتی های کلیوی به نوع بیماری بستگی 
دارد. اگر بیماری ناشی از یک عفونت باکتریایی 
باشد، بیمار دچار تب باال می شود. در بعضی 
موارد مقدار ادرار بسیار زیاد یا بسیار کم، ادرار 
حاوی خون یا تجمع غیرعادی ترکیبات شیمیایی 
عالئم هشدار تلقی می شوند. دیابت بی مزه نیز 
یکی از اختالالت کلیوی است که در نتیجه 
کمبود هورمون آنتی دیورتیک منجر به افزایش 

حجم ادرار می شود.  
البته ممکن است ابتال به اختالالت کلیوی در 
مراحل خفیف یا متوسط هیچ عالئمی در پی 
نداشته باشد. با این حال، پیشرفت بیماری یا 
اورمی )تجمع مواد سمی در خون( می تواند 
با عالئمی مانند تورم زیرچشم ها، دست ها و 
پاها، فشارخون باال، خستگی، نفس نفس زدن، 
بی اشتهایی، حالت تهوع و استفراغ، تشنگی، 

احساس طعم بد یا بوی بد دهان، کاهش وزن، 
خارش مداوم، گرفتگی عضالنی، زرد شدن 

پوست و تیره شدن رنگ ادرار همراه باشد. 
اختالالت کلیوی به جز در موارد خاص معموال 
با درد همراه نیستند. یکی از بارزترین این موارد 
وجود سنگ یا رسوبات در مجرای مرتبط کننده 
کلیه به مثانه است که می تواند موجب دردهای 
شدیدی شود که از قسمت پایین کمر تا کشاله 
ران امتداد می یابد. زمانی که سنگ از طریق ادرار 

دفع شود، درد نیز تسکین می یابد. 
از طرفی، بیماری های کلیوی ممکن است منجر 
به نارسایی حاد یا مزمن کلیه ها شود که در هر 
دو صورت خطر فوت را برای بیمار در پی دارد. 
نارسایی کلیوی حاد به طور ناگهانی در بازه زمانی 
چند ساعت یا چند روز اتفاق می افتد، در حالی 
که حالت مزمن به تدریج طی دوره چند ماه یا 
چند سال ایجاد می شود. گرچه می توان وضعیت 
بیمار مبتال به نارسایی حاد را از طریق اقدامات 
اورژانسی و رفع علل زمینه ساز تا حدی بهبود 
بخشید، در هر دو مورد، کلیه ها عملکرد خود 

را از دست می دهند و دیگر نمی توانند به طور 
موثر خون را از مواد زائد و آب اضافی تصفیه 
کنند. درنتیجه ترکیبات سمی به تدریج در خون 
جمع شده و منشاء عوارضی می شوند که بر 
اندام های مختلف بدن تاثیر می گذارند. نارسایی 
مزمن کلیوی درنهایت به مرحله ای می رسد که 
کلیه ها کمتر از 10درصد توانایی تصفیه خود را 
دارند. در این شرایط ادامه حیات بیمار تنها منوط 

به دیالیز یا پیوند کلیه خواهد بود. 

روند تشخیص بیماری
به جز در موارد تورم یا ابتال به تومورهای کلیوی، 
پزشک برای تشخیص وضعیت بیماری ناگزیر 
به درخواست انجام آزمایش خون و ادرار و 
گاهی اوقات سونوگرافی اسکن یا نمونه برداری 
از کلیه ها خواهد بود. آزمایش های معمول ادرار 
قند، خون و کتون؛  پروتئین،  می تواند میزان 
بدن  پی تجزیه چربی ها در  ترکیباتی که در 
ایجاد می شود را نشان دهد. ممکن است پزشک 
تعیین مقدار گلبول های سفید و قرمز را نیز 

ضروری بداند. با توجه به وضعیت عمومی 
بیمار و بررسی آزمایش ها، نیاز به بررسی های 
دیگر و آزمایش های تکمیلی نیز خواهد بود. 

درمان 
روند درمان ناراحتی های کلیوی به نوع بیماری، 
علل زمینه ای و مدت بیماری بستگی دارد. در 
وهله اول پزشک باید علت زمینه ساز مشکل را 
برطرف کند. اگر باکتری منشاء ابتال به بیماری 
باشد، معموال تجویز آنتی بیوتیک ضروری است. 
اگر التهابات کلیوی ناشی از واکنش خودایمنی 
بدن باشد، روند درمان پیچیده تر خواهد بود. در 
بعضی افراد کاهش مصرف نمک و پروتئین ها 
برای تسهیل عملکرد کلیه ها در دفع درست 
مواد زائد از خون تجویز می شود. گاهی نیز 
مصرف داروهای دیورتیک به افزایش دفع آب و 
نمک از بدن کمک می کند و می تواند در کاهش 
التهابات مرتبط با بیماری های کلیوی موثر باشد. 
کنترل فشارخون و دیابت در مبتالیان به این نوع 
بیماری ها بسیار اهمیت دارد زیرا این موضوع 

جزو مهم ترین عوامل زمینه ساز و تشدیدکننده 
بیماری خواهد بود. در مواردی که درمان های 
دارویی و پرهیزهای پزشکی نتواند وضعیت 
سالمت کلیه ها را بهبود ببخشد یا بیمار با نوع 
حادی از نارسایی کلیوی به پزشک مراجعه کند 
که عمال اقدام دارویی موثر نباشد، مسلما دیالیز 
تنها راه درمان بیمار خواهد بود. امروزه دو روش 
دیالیز خونی و صفاقی کاربرد دارد. دیالیز خون یا 
همودیالیز در بیمارستان از طریق دستگاه انجام 
می شود که معموال 4 ساعت طول می کشد و خون 
تصفیه می شود 3 تا 4 روز در هفته الزم است. 
نوع دیگر موسوم به دیالیز صفاقی از طریق ایجاد 
مجرایی در شکم موجب پاک سازی دیواره های 
شکم از مواد زائد و ترکیبات سمی می شود. 
این نوع دیالیز روزانه در منزل به کمک دستگاه 
اتوماتیک انجام می شود و ممکن است تا 4 مرتبه 

در روز ضروری باشد. 
عمال  کلیه ها  که  مبتالیانی  برای  کلیه  پیوند 
کارکردی ندارند، یکی از روش های مطلوب 
است که امروزه در 80درصد موارد موفقیت آمیز 
است. البته مهم ترین خطر این عمل جراحی، 
پس زدن عضو پیوندی توسط سیستم ایمنی بدن 
است. برای پیشگیری از این عارضه، داروهای 
قوی تجویز می شود که فعالیت سیستم ایمنی را 
کاهش می دهد اما این داروها نیز ممکن است 
ابتال به عفونت ها یا  مشکالتی مانند تشدید 
بعضی سرطان ها در پی داشته باشد. البته از 
آنجا که معموال پیوند کلیه تاثیر خوبی در بهبود 
کیفیت زندگی بیمار دارد، می توان با رعایت 
برخی اصول بهداشتی و پزشکی این زمینه های 
برای  بهتری  خطر را کاهش داد و وضعیت 

بیمار فراهم کرد. 

به مناسبت 17 اسفند؛ روز جهانی »کلیه«

شیوه زندگی سالم؛ ضامن سالمت کلیه ها

خوراکی ها در مطبخ ایرانی
اشکنه بنه

بنه یا پسته کوهی که در منابع طب سنتی  به نام » حبه الخضراء« 
خوانده می شود دارای طبیعت گرم و خشک است. بنه محصول 
درختی است که ارتفاع آن به 7 تا 8 متر می رسد. از این 
درخت صمغی تراوش می شود که به آن »سقز« می گویند. 
 در کتاب مخزن االدویه، آن را مقوی  هاضمه، ادرارآور، 
پاک کننده چرک ها، جاذب ترشحات اضافی مغز، پاک کننده 

ترشحات حلق و مقوی معده می دانند.
از  پیشگیری  در  آن  روغن  و  بنه  تحقیقات جدید  در   
بیماری های قلبی-عروقی و سفتی دیواره رگ موثر است. 
آثار آنتی اکسیدانی دارد و در کاهش ابتال و مرگ ومیرناشی 
و  بنه  خوردن  است.  خوبی  تاثیرات  دارای  سرطان  از 
روغن آن کاهنده دردهای مفصلی و عضالنی است. در 
استفاده  اکسیر اعظم در بحث الغری کلیه، کنار  کتاب 
از نارگیل، پسته، فندق، گردو، چلغوزه از بنه به عنوان 
افزایش دهنده جوهر کلیه نام می برند، همچنان که بادام 

شیرین افزایش دهنده جوهر مغز است.
مواد الزم برای تهیه اشکنه بنه:

بنه کوبیده  150 تا 200 گرم، پیاز رنده شده 1 عدد، نمک 
به مقدار الزم، آب 3 لیوان

ظرف  در  را  بنه ها  باید  ابتدا 
تا  بریزید و  کشک ساب 

حد امکان بسایید و 
به تدریج روی آن 

اضافه  گرم  آب 
روغن  تا   کنید 
پس  را  خود 
کامال  و  بدهد 
رنگ و مزه آب 
تغییر کند. سپس 

آن را داخل قابلمه 
تفت  پیاز  دارای 

داده شده بریزید با شعله 
گرم بپزید تا جوش بیاید.

یکی از اعضای بدن که در تنظیم آب و امالح نقش 
بسیار مهمی دارد، »کلیه« است. از آنجایی که کار 
کلیه زیاد و مهم است، خداوند این اندام را دوقلو 
آفریده که اگر یکی آسیب دید، دیگری عملکرد 
داشته باشد. در طب ایرانی 4 مرحله برای هضم 
تعریف می شود که در هر مرحله مواد زائد و فضوالتی 
ایجاد می شود که باید دفع شود. مرحله دوم هضم 
که در کبد انجام می گیرد، ماده زائد ادرار را تولید 

می کند که توسط کلیه ها از بدن خارج می شود. 
امروزه نارسایی مزمن کلیه یکی از معضالت جامعه 
بشری است و برآورد شده 500 میلیون نفر در جهان 
مبتال به نارسایی مزمن کلیه هستند که تعدادی از 
آنها به سمت مرحله انتهایی نارسایی رفته و باید 
برگرداند.  آنها  به  را  کلیه  از کار  دیالیز قسمتی  با 
شیوع فراوان بیماری های غیرواگیر مانند دیابت و 
فشارخون باال مزید بر علت شده و زمینه نارسایی 
مزمن کلیه را فراهم می کند. در ایران ساالنه بیش 
از 4 هزار نفر به فهرست بیماران مبتال به نارسایی 

مزمن کلیه اضافه می شود. 
سنگ های کلیه نیز از عوامل دردزای شدید هستند 
و روند زندگی فرد را مختل و به عنوان یک راه بند 
این  تمام  در  می کنند.  وارد  کلیه  به  آسیب جدی 
موارد عملکرد کلیه دچار نقص می شود و بر اثر این 
بیماری ها و بعضی داروها اندازه آن کاهش می یابد. 
رعایت کردن اصول شش گانه زندگی سالم؛ یعنی 
بهره مندی از هوای پاک و دوری از آلودگی های 
محیط، خوردن و نوشیدن درست و به مقدار الزم، 
داشتن خواب و استراحت کافی و پرهیز از بی خوابی، 
ورزش و فعالیت بدنی و دوری از تنبلی و کسالت، 

دفع مواد زائد از بدن و نگهداری مواد مورد نیاز 
بدن، دوری از خشم، غضب و استرس های روانی 
تمامی  برای سالمت  آرامش  با  زندگی  داشتن  و 

اندام های بدن از جمله کلیه ها الزم است. 
در بررسی منابع طب سنتی، نارسایی مزمن کلیه 
قابل تناظر با ضعف و الغری کلیه است. در این منابع 
شیر شتر در ضعف کلیه توصیه شده است. تعدادی 
از داروها مانند خشخاش، انیسون، مصطکی، کاسنی، 
گل صدتومانی، تره و گل سرخ نیز در درمان ضعف 
کلیه مورد استفاده قرار می گیرد. اشکنه بنه و آشی که 
در آن مغز ساق گاو باشد و روغن کنجد در افزایش 

جوهر کلیه برای افزایش عملکرد آن موثر است.
برای بررسی کلیه باید به این موارد توجه داشت: 

 مقدار ادرار، رنگ و بوی آن
 میزان تمایل فرد به نوشیدن آب

 میزان میل به رابطه زناشویی
 درد پشت

 سردی یا گرمی کلیه در لمس
اگر بیمار در شرح حال بیان کند که رنگ ادرارش 
اغلب سفید است، تمایالت جنسی وی بسیار کم 
شده، تمایل کمی به نوشیدن آب دارد، از کمردرد 
شاکی و حالت پشت سالخوردگان را دارد و هنگام 
با  کلیه  نشانه های  است،  سرد  کلیه  ناحیه  لمس، 
سوء مزاج سرد است. استفاده از روغن های گرم 
به شکل مالیدنی مانند روغن شوید، روغن گردو، 
روغن بادام تلخ و روغن کاجیره برای این فرد مفید 
است. بادکش های گرم نیز برایش سودمند است. 
خوردن شنبلیله، کره گاوی تازه تهیه شده از ماست 
و استفاده از گوشت پرندگان با طبیعت گرم مانند 
کبک، جوجه مرغ با روغن کنجد توصیه می شود. 
خوردن اشکنه بنه نیز برای تقویت کلیه مفید است. 
این فرد باید از خوردن غذاهای با طبیعت سرد، 
غذاهای غلیظ و لزج، آب سرد، درهم خوری و 

رابطه زناشویی زیاد بپرهیزد. 

ابتال به نارسایی های کلیه دارد. اکبر عبدی هم به دلیل  دیابت نقش مهمی در 
ابتال به این بیماری دچار نارسایی کلیه شده، عمل پیوند کلیه انجام داده است.

عوامل موثر در  نارسایی کلیه ها 
اگر اخبار مربوط به اکبر عبدی را دنبال کرده باشید، می دانید که جراحی پیوند کلیه 
را پشت سر گذاشته و این روزها دوران پس از پیوند را سپری می کند. بی شک 
دیابت اصلی ترین عامل ابتالی اکبر عبدی، این بازیگر طناز سینمای کشور به 
نارسایی کلیه است. او بعد از سال ها مبارزه با دیابت ناخواسته گرفتار بیماری 
کلیه شد و درنهایت روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال 96 به پیوند کلیه تن داد.

پیوند کلیه اکبر عبدی
اکبر عبدی که در نقش مجری برنامه شبی با اکبر عبدی در شبکه نسیم به خانه های 
مردم آمد، سرانجام مجبور به جراحی پیوند کلیه شد. او در سال های گذشته به 
دلیل ابتال به دیابت دچار اختالل در عملکرد کلیه هایش شد، به گونه ای که در 
اواخر مجبور شد هفته ای 3 بار برای دیالیز به بیمارستان مراجعه کند. همه اینها 
دست به دست هم داد تا اکبر عبدی برای پیوند کلیه خودش را آماده کند و 

سرانجام این بازیگر طناز سینما و تلویزیون به اتاق عمل رفت. 

چه کسی کلیه را اهدا کرد؟
ناصر عبدی، یکی از برادران اکبر عبدی درباره 
روند پیدا کردن کلیه مناسب برای برادرش 
به رسانه ها گفت: »از آنجا که سن من 
و برادرم باال بود، نمی توانستیم کلیه 
اهدا کنیم. همین مساله باعث 
کردن  پیدا  برای  مدتی  شد 
شرایط  با  که  مناسب  کلیه 
هماهنگی  برادرم  جسمانی 
داشته باشد وقت صرف کنیم. 
خوشبختانه مرد جوانی بعد از 
انجام آزمایش ها امکان این را 
داشت که کلیه به برادرم بدهد 
بنابراین پیوند کلیه انجام شد و 
ما هم هر کمکی از دستمان بربیاید 

برای او انجام می دهیم.« 

از منظر طب ایرانی سالمتکدهجراحی پیوند کلیه

 دکتر علی غالمپور
دانشجوی دکترای تخصصی طب 

ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل 
مشهد

بیماری های کلیه ماجرای نارسایی و پیوند کلیه اکبر عبدی

 دکتر سیدجلیل حسینی
متخصص اورولوژی و رئیس 

بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان 
شهدای تجریش
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اسید  که  می دهد  رخ  زمانی  معده  ریفالکس 
معده حین یک وعده غذایی یا پس از آن به 
مری بازمی گردد. مری لوله ای است که دهان 
را به معده متصل می کند. دریچه موجود در 
انتهای مری باز می شود تا غذا پایین برود و 
بسته می شود تا از حرکت اسید به طرف باال 
جلوگیری کند. هنگامی که این دریچه در زمان 
نامناسب باز و بسته شود، موجب بروز عالئم 

بیماری ریفالکس معده می  شود.

ریفالکس معده در کودکان و نوجوانان چقدر شایع 
است؟

ریفالکس گاه به گاه معده در کودکان و نوجوانان در سنین ۲ تا ۱۹ 
سالگی شایع است و همیشه به این معنی نیست که بیماری ریفالکس 
معده به مری وجود دارد. البته تا ۲۵ درصد از کودکان و نوجوانان 

دارای عالئم بیماری رفالکس معده هستند.
هر کودک ممکن است عالئم متفاوتی داشته باشد که شایع ترین 

آنها عبارتند از:
 آروغ زدن
 بی اشتهایی
 درد شکم

 ایرادگیری هنگام وعده های غذایی
 استفراغ کردن به طور مکرر

 سکسکه
 حالت تهوع

 احساس خفگی
 سرفه کردن به دفعات

 سرفه های ناگهانی در شب

اما گاهی ریفالکس با عالئم دیگری نیز همراه است:
 خس خس سینه

 سرماخوردگی به دفعات
 عفونت در گوش

 ضربان سریع در سینه
 گلودرد هنگام صبح
 مزه ترشی در دهان

 بوی بد دهان
 از بین رفتن یا پوسیدگی مینای دندان

عوارض بیماری ریفالکس معده کودکان
در صورت  درمان نکردن بیماری ریفالکس معده کودکان گاهی 
اوقات می  تواند موجب عوارض جدی در طول زمان شود که می توان 

آنها را چنین برشمرد:
 التهاب مری )ازوفاژیت(: التهاب مری ممکن است منجر به زخم 

در پوشش داخلی مری شود.
 تنگی مری یا ازوفاژیت خورنده: تنگی مری زمانی رخ می دهد 
که مری بیش از حد تنگ می شود. این وضعیت می تواند منجر به 

مشکالتی در بلعیدن شود.
 مشکالت تنفسی: در یک کودک یا نوجوان مبتال به بیماری 
ریفالکس معده ممکن است اسید معده به ریه ها استنشاق شود. در 
این صورت اسید معده می تواند گلو یا ریه ها را تحریک کند و 
موجب مشکالت تنفسی یا عالئمی مانند موارد آسم، احتقان سینه 
یا مایع اضافی در ریه ها، سرفه خشک و طوالنی مدت، گلودرد، 

گرفتگی صدا، الرنژیت، ذات الریه و خس خس سینه شود.

تشخیص بیماری
با توجه به عالئم کودک، متخصص اطفال معاینه فیزیکی انجام 
می دهد و سابقه پزشکی بیمار را بررسی می کند. البته ممکن است 
آزمایش های تخصصی دیگری مانند تصویربرداری با اشعه ایکس 
از سینه، مجموعه آزمایش های دستگاه گوارش فوقانی یا بلع باریوم، 
اندوسکوپی، مجموعه آزمایش های دستگاه گوارش فوقانی یا بلع 

باریوم و... نیز الزم باشد.

درمان ریفالکس معده در کودکان
با توجه به شدت عالئم کودک، ممکن است پزشک تغییراتی در 

شیوه زندگی، دارو یا عمل جراحی را توصیه کند.

تغییرات در شیوه زندگی
کمک به یک کودک یا نوجوان برای تغییر در شیوه زندگی می تواند 

عالئم بیماری رفالکس معده را کاهش دهد. کودک باید:
 در صورت لزوم وزن خود را کاهش دهد.
 وعده های غذایی کوچک  تر مصرف کند.

 از غذاهای پرچرب استفاده نکند.
 لباس های گشاد در اطراف شکم بپوشد. لباس تنگ می تواند ناحیه 

اطراف معده را فشرده کرده و اسید را به مری هدایت کند.
 به مدت 3 ساعت پس از وعده های غذایی در حالت عمودی 

بماند و هنگام نشستن از خم شدن یا دوال شدن بپرهیزد.
 بدنش هنگام خواب کمی زاویه داشته باشد. موقعیت سر کودک 
باید با قرار گرفتن بلوک هایی در زیر تخت ۱۵ تا۲۰سانتی متر باالتر 

قرار بگیرد. استفاده از بالش کمکی نمی کند.

دارو
اگر کودک دارای عالئمی باشد که برطرف نمی شوند، پزشک باید 
او را معاینه کند. پزشک می  تواند داروهایی مانند آنتی اسیدها یا 
آنتی بیوتیک ها را برای تسکین عالئم تجویز کند. البته هرگز نباید 

خودسرانه به کودک دارو داد.

جراحی
متخصص گوارش اطفال ممکن است در صورتی که عالئم بیماری 
ریفالکس معده به مری با تغییرات در شیوه زندگی یا مصرف دارو بهبود 
پیدا نکند، عمل جراحی را توصیه کند. فوندوپلیکاسیون متداول ترین 
جراحی برای بیماری رفالکس معده است. همچنین تکنیک های 
اندوسکوپی، مانند دوخت اندوسکوپی و رادیوفرکوئنسی به کنترل 

ریفالکس معده در برخی افراد کمک می کنند.

تغذیه مناسب ریفالکس گوارشی در کودکان
کودکان مبتال به ریفالکس گوارشی باید از مصرف این غذاها یا 
نوشیدنی ها که موجب بدتر شدن ریفالکس معده می شوند پرهیز کنند:

 شکالت
 قهوه
 نعناع

 غذاهای چرب یا تند
 گوجه فرنگی و محصوالت گوجه فرنگی

پرخوری
 پرهیز از سیگار کشیدن یا دود سیگار

 کاهش وزن در صورت چاقی
 پرهیز از غذا خوردن به مدت ۲ تا 3 ساعت پیش از خواب

مصرف مقادیر سالم و متعادل از انواع مختلف غذاها برای کودک 
خوب است. کودکان مبتال به بیماری ریفالکس معده باید مواد 

غذایی متعادل که حاوی انواع سبزی و میوه هستند، مصرف کنند.

»ریفالکس معده« در کودکان 

نوشیدن چای ایرانی گس دیردم 
بدون مواد اضافی معطر برای محکم 
کردن دهانه معده مفید است. در 
غیر این  صورت می تواند سبب ترش 
کردن شود

 دکتر 
حمیدرضا 

شیخ االسالمی
متخصص کودکان 

و فوق تخصص 
نوزادان

بازگشت غیرطبیعی محتویات معده به مری با 
عالئم احساس ترشی در دهان و سوزش سردل 
را »ریفالکس« گویند که در طب ایرانی معادل 
جشاء)آروغ( است و اگر با ترشی دهان همراه 
باشد، به آن »جشاء حامض« می گویند. سوزش 
سردل گاهی به پشت جناغ سینه انتشار می یابد 
و  با عالئمی از تهوع و استفراغ، سنگینی سردل، 
درد قفسه سینه، احساس خفگی، سرفه مزمن، 
خس  خس سینه و خشونت صدا همراه است.

کاهش قدرت عضالنی دریچه مری به معده ناشی 
از ضعف عضالت آن که منجر به شل شدن گذرای 
دریچه تحتانی مری می  شود یکی از علت های این 
بیماری است. افزایش حجم معده پس از صرف 
غذا یا انسداد مسیر خروجی معده، کندی تخلیه 
محتویات معده، خوردن غذاهای نفاخ که سبب 
کشیدگی معده شود، دراز کشیدن بالفاصله بعد از 
غذا خوردن، چاقی، بارداری و پوشیدن لباس های 

تنگ و چسبان از علل ریفالکس است.

علل زمینه ساز ریفالکس در طب ایرانی
در طب سنتی ایران، دو عامل داخلی و خارجی 

سبب ریفالکس می  شود. سبب های داخلی شامل 
سوء مزاج های سرد ساده و مادی معده )به ویژه 
سوء مزاج مادی بلغمی(، ضعف معده، سوء هضم، 
زخم های معده و سبب های خارجی شامل بدی 
ترتیب غذا خوردن، کیفیت بد غذا، خوردن 
غذاهای سرد، خوردن بیش از حد توان هضم، 
خوردن غذاهای نفاخ و هر عاملی که سبب 

پیدایش گاز)باد( در معده شود می  تواند منجر 
به ریفالکس شود.

 غلبه سردی و تری در معده باعث احساس 
سنگینی پس از غذا خوردن، زیادی آب دهان یا 
آبریزش از دهان به خصوص هنگام خواب، نفخ 
شکم و صدای روده، ترشی مزه دهان و آروغ 

ترش می شود.

اقدامات درمانی
در طب کالسیک روش های درمانی بیشتر بر 
دارودرمانی متمرکز است و معموال داروهای 
ام جی اس،  آلومینیوم  شربت  مانند  آنتی اسید، 
داروهای منع کننده ترشح اسید مانند امپرازول 
و داروهای بهبود دهنده حرکات معده تجویز 
می شود.  در طب ایرانی مهم ترین روش پیشگیری 

و بهبود، اصالح روش تغذیه و شیوه زندگی 
بیمار است. همچنین اقدامات درمانی نیز مبتنی 
بر کاهش نفخ، مقویات دهانه معده و استفاده از 
غذاها و داروهایی است که سبب تخلیه بهتر غذا 

از معده به روده شود. 
اصلی ترین پرهیزهای غذایی برای افراد مبتال به 

جشاء حامض )آروغ ترش( عبارتند از: 
1. الویه، ماکارونی، غذاهای فست فودی مانند 
پیتزا، پاستا و پرهیز از آش های پررشته، حلیم، 
کته، نان های خمیر، باگت، غذاهای نشاسته  ای، 
گوشت گاو، پاچه، سوسیس، کالباس، عدس، 

قارچ، تخم مرغ آبپز سفت شده و روغن دنبه
خیار،  مانند  سرد  طبیعت  با  میوه های   .2

گوجه فرنگی، هندوانه، ساالد پر سس
3. میوه های تر و لزج مانند موز، شلیل و هلو

4. نوشیدن آب سرد و ماست و دوغ به خصوص 
همراه غذا

توصیه هایی که باید جدی گرفت...
 جویدن کامل غذا )حداقل هر لقمه 3۰ بار جویده 
شود(، آرامش کامل حین غذاخوردن، مصرف 
نکردن همزمان چند نوع غذا، نیاشامیدن آب 
و مایعات همراه غذا، نداشتن حرکات سنگین 
ورزشی بعد از غذاخوردن، غذا خوردن هنگام 
گرسنگی واقعی، شروع غذا خوردن با غذای 
سبک مانند سوپ و سپس تناول غذای اصلی.

 یک نوشیدنی خوب برای درمان ترش کردن به 
علت سردی و تری معده که همراه آب ریزش 
دهان باشد استفاده از شربت بالنگو است. یک 
قاشق مرباخوری تخم بالنگو )شبیه تخم شربتی 
است ولی دراز و کشیده تر( را در ۱۵۰ سی سی 
آب بریزید و ۲ تا 3 قاشق غذاخوری گالب 
به آن اضافه کنید. 3۰ دقیقه صبر کنید تا خوب 
لعاب بدهد. سپس با کمی عسل خوب مخلوط 
کنید و جرعه جرعه بنوشید. 3۰ دقیقه بعد غذا، 
۲ تا 3بار در روز به مدت ۲ تا 3 هفته می  توانید 

از این شربت استفاده کنید. 
نوشیدن چای ایرانی گس دیردم بدون مواد اضافی 
معطر برای محکم کردن دهانه معده مفید است. در 
غیر این  صورت می تواند سبب ترش کردن شود.
اگر  به خصوص  به و سیب خشک،  دمنوش 
کمی بدون روغن تفت داده شود تا رنگ آن 
قهوه ای تر شود، برای پیشگیری از ترش کردن 

مناسب است.

»ریفالکس« و تدابیر درمانی آن از منظر طب ایرانی

ترش کردن، زنگ خطر است

خوراکی ها در مطبخ ایرانی

میوه »به« 
در منابع طب سنتی به آن» َسَفرَجل« گویند. نوع شیرین »به« دارای طبیعت معتدل در گرمی 
و سردی است و مفرح و مقوی دل و دِماغ )مغز( و سرورآفرین است. »به« ترش طبیعت 

سرد و خشکی دارد و در تقویت عضالت معده و دهانه آن قوی  تر از نوع شیرین است. نوع 
ترش و شیرین آن )ُمز( در گرمی و سردی طبیعت معتدل وخشکی دارد. بوییدن میوه به، دمنوش 

آن و خوردن آن برای جلوگیری از حالت تهوع و حالت پیکا )تمایل به خوردن خاک و مواد غیرمعمول( 
به خصوص برای خانم های باردار مفید است. این میوه برای حفظ و نگهداری جنین در رحم به خصوص خانم هایی که سابقه سقط 
دارند، مناسب است. »به« برای رفع بدبویی دهان، التیام زخم های دهانی، تقویت لثه ها، برانگیختن اشتها و کاهش ترشحات پشت حلق 
مفید است. این میوه در سردردهای ناشی از وجود نفخ و باد و گاز در معده که بعد از آن منجر به پیدایش سردرد می شود، مانع باال 
رفتن این گازها به سر شده و سبب کاهش سردرد می شود. اگر »به« زیر آتش گذاشته و پخته شود به حدی که رنگ آن تیره شود 
برای قطع اسهال مزمن بسیار موثر است. از خوردن میوه »به« یا دمنوش آن در حالت گرسنگی و خالی بودن شکم پرهیز کنید چرا 
که موجب یبوست خواهد شد بنابراین بهتر است کمی بعد از غذا خورده شود. رب »به« هم برای افرادی که ترش می کنند و دچار 
سستی معده و دهانه آن هستند اثر خوبی دارد. در وضعیت خفقان )تپش قلب( خوردن کمی »به« رنده شده نرم، کمک کننده است. 
پرزهای روی میوه بسیار قابض است و مضر حلق و صداست ولی پاشیدن این پرز روی محل خونریری، مانع خونریزی می شود. 
بِه دانه یا تخم میوه دارای طبیعت سرد و تر است و از لعاب آن برای برطرف کردن گرفتگی صدا، و سرفه های گرم و خشک و آرام 

کردن معده گرم، تب و سوزش زبان استفاده می شود. ریختن لعاب به دانه روی محل سوختگی و آفتاب سوختگی مفید است.

»ریفالکس« به برگشت محتویات معده به مری گفته می شود که باعث بروز عالئم آزاردهنده 
و مجموعه ای تظاهرات مربوط به مری و خارج مری می شود. در حالت معمول نیز مقداری 
ریفالکس وجود دارد که به صورت فیزیولوژیک با شل شدن اسفنکتر تحتانی مری رخ می دهد 
اما اگر زیادتر از حد معمول باشد، بیماری خواهد بود زیرا محتویات شیره معده برای مخاط 
مری مضر است. سوزش سردل، درد قفسه سینه و وجود اشکال در عبور مواد غذایی از مری مهم ترین عالئم ریفالکس محسوب می شوند. 

البته ممکن استعالئم خارج رحمی مانند سرفه مزمن، آسم، پوسیدگی دندان ها و... نیز فرد را آزار دهد. 
اصالح شیوه زندگی تاثیر بسیار جدی در پیشگیری از ریفالکس دارد. به این منظور توصیه می شود:

 از مصرف مواد غذایی که فشار اسفنکتر تحتانی را کاهش می دهند و باعث بروز ریفالکس می شوند، اجتناب شود. غذاهای چرب، الکل، 
گوجه فرنگی، دارچین، نعناع، چای و قهوه از جمله این خوراکی ها هستند.

 از مصرف غذاهای اسیدی که ذاتا باعث آسیب مخاطی می شوند، پرهیز شود.
 رفتارهایی مانند فاصله زمانی کم بین غذاخوردن و دراز کشیدن، خوردن مایعات همراه غذا، پوشیدن لباس های تنگ و... که باعث ریفالکس 

یا سوزش سردل می شود، کنار گذاشته شود.
  اگر بیمار به علت سوزش سردل شبانه دچار اختالل خواب باشد، احتماال با باالبردن تختخواب در قسمت زیر سر و اجتناب از غذاخوردن 
پیش از رفتن به بستر بهبود می یابد اما در مورد بیماری که عالئم شبانه ندارد، این توصیه ها موثر نخواهد بود و کاربردی ترین اقدامات کاهش 
وزن است. در واقع با وجودی که فایده کاهش وزن در درمان ریفالکس را نمی توان اثبات کرد، ارتباط اپیدمیولوژیک قوی بین شاخص توده 

بدنی و ریفالکس و فواید ثانویه مربوط به کاهش وزن غیرقابل انکار است. 

سالمتکدهپیشگیری

دکترفرنوشابراهیمزاده
متخصص داخلی و استادیار 
گروه داخلی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد

اصالح شیوه زندگی؛ موثرترین اقدام پیشگیری و بهبود »ریفالکس« 

 دکتر علی غالمپور
دانشجوی دکترای تخصصی طب 

ایرانی دانشکده طب ایرانی و 
مکمل مشهد



يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

نگاه سبز

 زندگی ماشینی و شهرنشینی مدت هاست ما را از طبیعت 
دور کرده اما هنوز هم می توان از طبیعت لذت برد. این 
روزها فصل مهاجرت پرندگان است. ساکنان شهرهای 
شمالی کشور در هرکجای این سرزمین سرسبز که باشند، 
به راحتی می توانند انواع پرندگان را مشاهده کنند. در 
مناظقی مانند میانکاله، آشوراده، انزلی و فریدونکنار و 
سایر تاالب های ایران )هرجا که هنوز آبی مانده باشد( 
مناظر بسیار زیبایی را می توان دید. به جز نوار سرسبز 
کناره دریای شمال کشور در بسیاری از نقاط دیگر کشور هم این پرندگان 
را می توان مشاهده کرد. هفته گذشته تهران و برخی دیگر از شهرهای 
بزرگ در چنبره آلودگی هوا نفسشان گرفت. اگرچه این آلودگی زندگی 
را برای برخی از گونه ها در تهران و اطراف آن سخت تر می کند، هنوز هم 
می توان پرندگان بسیاری را در تهران دید و از آنها لذت برد. به غیر از کالغ 
و قمری و گنجشک، بیش از 100 گونه دیگر از پرندگان در تهران زندگی 
یا در فصول مهاجرت از آن عبور می کنند. الزم نیست جای دوری بروید، 
بوستان های داخل شهر خصوصا صبح های زود، حتی آنها که در مرکزی ترین 
نقاط شهر واقع شده اند، مانند پارک شهر محل عبور پرندگان بومی و مهاجر 
هستند. دریاچه شهدای خلیج فارس واقع در غرب تهران هم جایی است 
که آسان تر از سایر مناطق گونه های زیادی از پرندگان مشاهده می شوند. 
یکی- دو ماه دیگر در لواسان و لشگرک و حوالی آن گله های قوچ و میش 
وحشی را که به پایین دست خواهند آمد، می توانید ببینید. مدت های مدیدی 
است که بیشتر ما به طبیعت و جلوه های آن بی اعتنایی می کنیم. یک بار دیگر 

به پرندگان آسمان با دقت بنگرید. حتی به آنهایی که هر روز می بینید. اگر 
این هم ممکن نشد، به یکی از درختان کهن نزدیک خانه خود یا یکی از 
بوستان های شهر نگاه کنید. متوجه می شوید بیش از آنچه که تاکنون تصور 
می کردید زیبا هستند. هنوز هم در این تهران دودآلود زیبایی های بسیاری 
برای دیدن وجود دارند. زیبایی های طبیعت به ما آرامش می دهد. بسیاری 

از دوستداران طبیعت و محیط زیست، در نوشته ها و سخنرانی هایشان به 
کارکردهای اقتصادی و لزوم حفاظت از منابع طبیعی اشاره می کنند و همچنین 
از خطراتی می گویند که در صورت ادامه تخریب محیط زیست گریبان ما را 
می گیرند و البته در جای خود بسیار مهم و حیاتی است ولی برای یک بار 

هم که شده بگذارید بگوییم: »از طبیعت محافظت کنیم چون زیباست.«

 کیارش 
یشایایی

فعال 
محیط زیست
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از طبیعت محافظت کنیم چون زیباست

یادداشت سبز

باغ وحش داری چگونه است؟
تا دوران ناصرالدین شاه باغ وحشی 
کشورمان  در  امروزی  معنای  به 
بار  اولین  اینکه  تا  نداشت  وجود 
پس از سفر شاه به اروپا و دیدن 
باغ وحش های اروپایی، وی عالقه 
خاصی به باغ وحش و حیوانات پیدا 
کرد و محل دوشان تپه را برای تاسیس 
باغ وحش انتخاب و حیواناتی مانند 
ببر مازندران، پلنگ جاجرود و خرس دماوند، کفتار و 
بوزینه را در آن نگهداری کرد. حاال باغ وحش تهران 
به باغ ارم در اتوبان تهران- کرج منتقل شده است. در 
این یادداشت کوتاه تالش می کنم به برخی اصول مهم 

نگهداری حیوانات در باغ وحش بپردازم.
ارزش باغ وحش به گونه هایی است که در آن نگهداری 
باغ وحش  یک  گرداندن  نحوه  بر  نظارت  می شود. 
جنبه های مختلفی دارد، مثال در جابجایی این حیوانات 
نظارت سازمان محیط زیست و تایید سازمان دامپزشکی 
موضوع مهمی است. یک باغ وحش باید مرتب گزارش 

تلفات و زایش داشته باشد. تا جایی که مشاهدات من 
اجازه می دهد، وضعیت باغ وحش ها امروزه به خصوص 

از نظر تغذیه و نگهداری بسیار بهتر شده است.
شاید افراد غیرحرفه ای که باغ وحش ها را مانند دیگر 
اماکن تفریحی می دانند، اطالع نداشته باشند که گرداندن 
درست یک باغ وحش تا چه اندازه کار مشکلی است؛ 
هم از نظر نظافت، هم تغذیه و بهداشت و هم شرایط 
خاصی که برای زیست هر حیوانی باید آماده شود، 
تا او بتواند زندگی در باغ وحش را تاب بیاورد. غذای 
هر حیوان مخصوص است و با غذای حیوانات دیگر 
تفاوت دارد، حتی غذای حیوانات و نوع غذاهای تقویتی 
در فصول مختلف متفاوت است. گذشته از آن، تحرک 
کم حیوانات باغ وحشی بر تغذیه آنها تاثیر می گذارد. 
مردمی که برای تماشای باغ وحش می آیند باید برخی 
آموزش ها را دیده باشند، مثال اینکه تصور نکنند وقتی 
حیوان به کناره قفس می آید، گرسنه است و باید به او 
غذا داد. همین غذا دادن غیرکارشناسی یا پالستیکی 
که مواد غذایی در آن پیچیده شده، ممکن است باعث 

بیماری یا مرگ حیوان شود. برای حیوانات نباید سیگار 
روشن انداخت. مربیان کودکان هم باید درباره گردش 
در باغ های وحش آموزش دیده و مطالعه داشته باشند 

تا بچه ها را گمراه نکنند.
 واکسیناسیون و نظارت بر زادوولد حیوانات باغ وحش 

از مسائل مهم دیگری است که باید رعایت شود. 
تبدیل قفس به زیستگاه از مسائل بسیار مهم در باغ های 
وحش کشورمان است که باید بی شک به آن توجه 
ویژه کرد. نگهداری جانورانی مانند پلنگ یا گرگ در 
قفس های کوچک اصال مناسب نیست. عالوه بر فضای 
کافی، همان طور که گفتم باید به شرایط زیست هم 
توجه شود. گراز باتوجه به چربی ضخیم زیر پوست، 
باید جایی داشته باشد که بتواند بدنش را خنک کند، 
محیطی سنگی که بتواند تابستان ها از گرمای هوا به 
زیر سنگ پناه ببرد و خاکی در زیستگاهش باشد که 
گراز بتواند آن را با دستانش بکند. کودکان ما باید با 
دیدن شرایط درست زندگی حیوانات با حیات وحش 
آشنا شوند. اولین اثری که زندانی کردن یک حیوان 

بر بیننده می گذارد، حس بد ناشی از دیدن گرفتاری 
حیوان در قفس است.

بسیاری مواقع این سوال مطرح است که چرا حیواناتی 
که در باغ وحش ها نگهداری می شوند را نباید در طبیعت 
رها کرد؟ در پاسخ باید ذکر کنم بسیاری از این حیوانات 
به دلیل بیماری یا مسائل دیگر امکان رهاسازی در 
طبیعت را ندارند و در صورت این کار در محیط طبیعی 
نمی  توانند به زندگی ادامه دهند. رهاسازی شروط خاصی 
دارد که اولین آن امکان ادامه حیات حیوان در محیط 
طبیعی است. گذشته از آن، نگهداری از حیوانات در 
باغ وحش باعث می شود مردم بتوانند تغییرات فصلی 
مانند موریزی یا تغییر رنگ یا تخم گذاری را در آنها ببینند.
زیستگاه های مصنوعی باید به شکل زیستگاه های طبیعی 
با همان پوشش گیاهی و حیوانی طراحی شوند. عالوه بر 
این، دامپزشکان متخصص باغ وحش باید برای نگهداری 
گونه های بومی آموزش ببینند که این آموزش ها را 
می توان با کمک کارشناسان کشورهای منطقه که دارای 

گونه ها و محیط زیست مشابه هستند، به سامان رساند.

یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد صنعت گردشگری جهانی، 
عامل تولید 8 درصد از آالینده های کربنی در سطح جهان است. این 
رقم به نسبت رقمی که در مطالعات پیشین، به دست آمده بود، بسیار 

بیشتر است.
میزان آالینده های کربنی به دست آمده در تحقیق تازه به این دلیل بیشتر 
است که چرخه کامل تولید آالینده های کربنی در سفر گردشگران از 
جمله در بخش خوراک،  هتل ها و خرید هم در نظر گرفته شده است.
گردشگران مرفهی که به دیگر کشورهای ثروتمند سفر می کنند یکی 
از عوامل اصلی این افزایش اعالم شده اند. بر این اساس، گردشگران 
از ایاالت متحده در صدر هستند و پس از آن چین، آلمان و هند 

قرار گرفته اند.
گردشگری، صنعتی عظیم، روبه رشد و جهانی با ارزشی معادل 7 تریلیون 
دالر است. از هر 10 نفر جمعیت جهان درآمد 1 نفر به این صنعت 
وابسته است. پیش از این برآورد شده بود 3-2/5 درصد ضایعات کربنی 

ناشی از صنعت گردشگری باشد.
مطالعه تازه که ادعا می شود جامع ترین ارزیابی ای است که تاکنون انجام 
شده، میزان آالینده های کربنی و چرخش آن میان 1۶0 کشور جهان را در 
فاصله سال های 200۹ تا 2013 میالدی بررسی کرده است. این میزان، 

نزدیک به 8 درصد از کربن تولیدشده در کل جهان است.
به گفته نویسندگان این پژوهش، برای برآورد میزان کربن ناشی از صنعت 
گردشگری کنار سفرهای هوایی،  انرژی موردنیاز برای چرخش صنعت 
گردشگری از جمله همه غذاها، نوشیدنی ها، ساخت زیرساخت ها ، 
تعمیرات و خدماتی که به گردشگران ارائه می شود نیز در نظر گرفته شده اند. 
دکتر آرونیما مالک، پژوهشگر دانشگاه سیدنی که این تیم تحقیقاتی را 
رهبری کرده به بی بی سی می گوید: »نتایج این مطالعه بسیار هشداردهنده 
است. ما جزییات داده های مرتبط با صنعت گردشگری، از جمله مواد 
مصرفی مثل خوردن غذا در رستوران ها و خرید سوغاتی را بررسی 
کردیم. مبادالت میان کشورهای مختلف و داده های منتشرشده از گازهای 
گلخانه ای را هم مطالعه کردیم تا به میزان واقعی تولید آالینده کربنی در 

صنعت گردشگری برسیم.«
محققان تاثیرات گردشگری بر میزان تولید کربن را در کشورهای مبدأ و 
مقصد گردشگران بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که مهم ترین عامل 
عموما گردشگران مرفه از کشورهای ثروتمند هستند که به کشورهای 
ثروتمند دیگر سفر می کنند. در کشورهایی مثل آمریکا، چین، آلمان و 
هند که در رأس این فهرست قرار دارند، بیشتر سفرها داخلی  هستند. 
گردشگران کانادایی، سوئیسی، هلندی و دانمارکی در کشورهای دیگر 

به نسبت کشور خودشان آالینده کربنی بیشتری به جا می گذارند.
دکتر مالک می گوید: »وقتی مردم از کشورهای ثروتمندتر سفر می کنند، 
عموما پول بیشتری صرف سفر یا غذاهای با آالینده های بیشتر می کنند.«

تمایل شهروندان کشورهای با درآمد باال برای گردش 
در جهان افزایش می یابد

گردشگران کشورهای با درآمد باالتر معموال پول بسیار زیادی صرف 
سفر هوایی، خرید و اقامت می کنند اما گردشگرانی که از کشورهایی 
با درآمد کمتر می آیند، بیشتر با لوازم حمل ونقل عمومی سفر می کنند و 
غذاهای فراوری نشده مصرف می کنند. الگوهای مصرف افراد، باتوجه به 
وضعیت اقتصادی کشورها متفاوت است. هنگام اندازه گیری سرانه تولید 
آالینده های کربنی در کشورهای مختلف درمی یابیم در جزیره های کوچکی 
مثل مالدیو، قبرس و سیشل، گردشگری عامل تولید بیش از 80 درصد 
آالینده های کربنی است. دکتر مالک توضیح می دهد: »این جزیره های 
کوچک وضعیت بغرنجی دارند. هم ما دوست داریم به این جزیره ها سفر 
کنیم و هم درآمد این کشورها بر گردشگری استوار است. در عین حال 
آنها از باال آمدن آب دریاها و تغییرات اقلیمی تاثیر بیشتری می پذیرند.« 
در بازارهای نوظهور مثل برزیل، هند،  چین و مکزیک هم تقاضا برای 
گردشگری بین المللی رو به افزایش است. نتیجه مطالعه انجام شده که 
در نشریه تغییرات اقلیمی در طبیعت منتشر شده این واقعیت را پررنگ 
کرده که وقتی افراد، بیش از ۴0 هزار دالر در سال درآمد دارند،  به ازای 
هر 10 درصد افزایش در میزان دریافتی شان 13 درصد آالینده کربنی 
بیشتری تولید می کنند. شورای جهانی سفر و گردشگری از مطالعات 
مرتبط استقبال کرده اما نمی پذیرد تالش این صنعت برای کاهش تولید 

آالینده های کربنی اش ناکام بوده است.

مالدیو و قبرس به صنعت گردشگری وابستگی زیادی دارند
راشل ترنر،  مدیر پژوهش های این شورا می گوید: »منصفانه نیست که 
بگوییم صنعت گردشگری دست روی دست گذاشته است. ما شاهد 
افزایش تعداد هتل ها، فرودگاه ها و تورهایی هستیم که برآیند تولید 
آالینده کربنی آنها صفر است.« کارشناسان معتقدند با وجود مالحظاتی 
که درباره تاثیر تالش گردشگران برای کاهش ردپای آالینده های کربنی 
با اقداماتی مثل کاشتن درخت وجود دارد، برای موثر بودن این شیوه 
باید تالش های بسیار بیشتری شود. هشدار و آماده باش هم مساله مهمی 
است. شورای جهانی سفر و گردشگری اعالم کرده بحران اخیر آب در 
شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی باعث شده مردم متوجه شوند تغییرات 

اقلیمی می تواند بر منابع شان از جمله آب تاثیر بگذارد.
باید درک کنند در مقصد سفرشان چه  راشل ترنر می گوید: »مردم 
تاثیری به جا می گذارند و میزان آب، زباله و انرژی ای که فرد مصرف یا 
تولید می کند باید معادل افراد محلی باشد.« به گفته مدیر پژوهش های 
شورای جهانی سفر و گردشگری، همه اینها به گردشگران کمک می کند  
تصمیم های بهتری بگیرند و تنها با این تصمیم های درست است که 

می توان با تغییرات اقلیمی مقابله کرد.

این روزها در بعضی پارک های تهران شاهد حرکت مثبتی هستیم 
که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد و ادامه پیدا کند؛ بطری هایی 
برای انداختن ته سیگار، اگرچه این نوع اقدامات دربرابر تعداد 
بی شمار ته سیگارهایی که در معابر و باغچه ها و کنار جوی های 

آب شهری رها می شوند، مانند قطره ای دربرابر دریاست.
آنجا  و  اینجا  بی توجه  که  ته سیگارهایی  مانند  زباله ها  برخی 
می اندازیم، به نظر زیاد خطرناک نمی آیند اما برخالف باور ما 
می توانند محیط زیست شامل آب و خاک ما را به شدت آلوده 
کنند. سیگاری ها عالوه بر سالمت خودشان که بسیار مهم است، 
سالمت بقیه مردم و آب و خاک را هم به خطر می اندازند، پس 
کمترین توقع از آنها این است که محیط زندگی را که به همه مردم 
تعلق دارد، آلوده نکنند! به برخی آمارها در این زمینه توجه کنید:
 بیشترین تعداد زباله جمع آوری شده در سواحل جهان به 

ته سیگار تعلق دارد. 
 طی 32 سال گذشته ۶0 میلیون ته سیگار توسط گروه حفاظت 

از اقیانوس جمع آوری شده است.
 ساالنه نزدیک به ۶ تریلیون سیگار فیلتردار در جهان تولید 
می شود. تجزیه فیلترهای دارای پالستیک این سیگارها در طبیعت 

به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد. 
طور  به  طبیعت  در  ته سیگارها  دوسوم  می شود  زده  تخمین 
غیرمسووالنه ای رها می شوند. سموم موجود در فیلترهای سیگار 
رهاشده در طبیعت و سواحل موجب آلودگی زیست بوم و چرخه 
غذایی می شوند.  متخصصان دنبال راهکارهای مختلف برای تغییر 
جنس فیلترها هستند اما راهکارهای مدیریتی مختلفی نیز برای 
جلوگیری از افزایش این آالینده در طبیعت پیشنهاد شده اند.  از جمله 
راهکارهای مدیریتی پیشنهادشده در آمریکا می توان به ممنوعیت 
کامل فروش سیگارهای فیلتردار، پرداختن کمک هزینه تشویقی 
برای بازگرداندن ته سیگارها )نوعی گرویی برای فیلتر سیگار( و 
افزایش ۶0درصدی قیمت سیگار برای تامین هزینه جمع آوری 
ته سیگارها در طبیعت اشاره کرد. افراد سیگاری می توانند با اندک 
زحمت اضافی، ته سیگار خود را در ظرف زباله )ترجیحا جدا 
از زباله های دیگر( بیندازند تا از آلودگی طبیعت و چرخه غذا و 
ضرر جانی به دیگر انسان ها جلوگیری کنند. گاهی اوقات دانستن 
بیشتر برای تغییر رفتار کافی است. پس این اطالعات را برای 
افراد سیگاری ای که می شناسید، بفرستید و از آنها بخواهید اگر 
نمی توانند به خاطر سالمت خودشان سیگار را کنار بگذارند، به 
خاطر سالمت دیگران از پرتاب ته سیگار خود در طبیعت بپرهیزند.

بی زباله، بی پالستیک؛ از خودمان شروع کنیم.

هشدار سبزتلنگر سبز

لطفا ته سیگار خود را در طبیعت گردشگران هم عامل افزایش آالینده های کربنی در جهان هستند
رها نکنید! 

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

پیرحسینلو، مشاور فرهنگی معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری 
تهران از نصب برچسب در اتوبوس هایی خبر داد که فیلتر جاذب 

دوده روی  آنها نصب شده. این فیلترها سبب می شود هیچ دوده ای از 
اگزوز آنها خارج نشود و  آالیندگی آنها  صفر است./ ایسنا

معدن کاری و برداشت غیرمجاز سنگ »کرومیت« در منطقه شکار 
ممنوع »ریوند« و هوشیاری و اقدام به موقع کارگروه حفظ محیط 

کوهستان هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی سبزوار و همکاری 
معاونت محیط طبیعی و یگان حفاظت منابع طبیعی سبزوار جهت 

جلوگیری از تخریب بیشتر

به گزارش رشت۲۰، مراسم پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر 
سیگار در پارک شهر رشت و محدوده عمارت کاله فرنگی با همت 

انجمن رفتگران طبیعت استان گیالن و با مشارکت سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.

 استفاده هند از سالحی جدید  علیه پاکستان: آب
در پاسخ به حمله انتحاری گروه جیش محمد کشمیر که منجر به 
مرگ 4۰ نظامی در هند شده، این کشور تهدید کرده است که 

آب بیشتری از رود سند برداشت خواهد کرد. طبق توافقی قدیمی 
میان دو کشور، در حال حاضر بیشتر آب رود سند توسط پاکستان 

)کشور پایین دست( برداشت می شود. 

بدون شرح!

قاب سبز



يادداشت مهمان

اندوه تان را با ديگران 
در میان بگذاريد
)18(

 فرهنگ غذا 
در گوشه و کنار دنیا 

)24(

يائسگی؛ 
اجتناب ناپذير اما 
قابل کنترل )22(

قندسوزها و 
چربی سوزها
)19( صفحات 17 تا 24

ســالمــت روان 

فـیـــزیــولوژی 

درمـانـــــگـاه

زنــــــــــــان 

فرزنـــدپـروری

پـوستـــرسالمت
سال پانزدهم  شماره 704  شنبه 11 اسفند 1397

کلینیک    وخانواده

فیبرومیالژی نوعی بیماری است که با درد منتشر عضالت و استخوان ها همراه 
خستگی و اختالالت خواب، حافظه و خلق وخو ظاهر می شود. با اینکه شیوع دقیق 
این بیماری روشن نیست،  آنچه مسلم است این است که فیبرومیالژی شیوع باالیی 
دارد و برخی پژوهش ها تخمین زده اند از هر 20 نفر 1 نفر به درجاتی از این بیماری 

مبتالست. به علت روشن نبودن دقیق شیوع بیماری، تشخیص آن دشوار است. 
برای تشخیص قطعی فیبرومیالژی هیچ آزمایش خاصی وجود ندارد و بسیاری از 

بیماری ها ممکن است عالئمی شبیه فیبرومیالژی داشته باشند...)صفحه20-21(

خودتان را دريابید

یک روز...یک جا...در یک نقطه... 
و  غمگین  ثانیه  هزاران  از  پس 
بغض دار و پس از هزاران سرکوب 
و فرار، ندیدن و انکار، پس از 
چند پایان غم انگیز و سخت... 

گیجی ها  رفت وآمدها،  از  پس 
»آهان« اتفاق می افتد و گم شدن ها، 
در یک »آن« و روی یک نقطه، 

آهان؛ از خسته شدن ها... 
از دویدن های بیهوده »آهان« از 

امیدهای کودکانه و تهی...  
آهان، خسته شدم از دویدن پی 
داشتنشان،  نگه  راضی  و  آدم ها 
آهان،  توخالی  لبخندهای  از 
کردن  مراعات  از  شدم  خسته 
به  بی توجهی  و  دیگران  حال 
حال خودم آهان، خسته شدم از 
ارتباط با آدم ها یا آدمی که عمیقا 

دوستم ندارد. 
آهان، خسته شدم از قورت دادن 
و فروخوردن احساسات اصیلم 
آهان، خسته شدم از دیده نشدن...

نبودن... 
از شکل نگرفتن آهان، خسته شدم 
از تمام مقاومت ها و دور باطل 
چرخیدن ها آهان، خسته شدم از 
سرزنش دائمی خودم به خاطر 

همه این چیزها. 
یک روز... در یک نقطه... بعد از 
هزاران ثانیه غمگین و بغض دار، 
بعد از هزاران انکار و فرار، ما به 

»آهان« می رسیم. 
این ادراک، مقدس و التیام بخش 
ناراحتی های  سررشته  و  است 
می دهد:  نشان  را  درونی مان 
خودمان؛ این نقطه، نقطه توقف 

است.

 سارا شریفی
روان شناس بالینی

فیبرومیالژی، بیماری هزار چهره

همیشه خسته ام 
همیشه پردرد



اختالالت قلبی- عروقی از شایع ترین اختالالتی است که 
در جهان منجر به فوت می شود. اختالالت روان پزشکی هم 
می تواند باعث ایجاد و افزایش عوارض بیماری های قلبی 
شود. وقتی افراد دچار بیماری قلبی-عروقی می شوند، 
ممکن است عالئم روانی هم داشته باشند. تصور کنید 
یک روز صبح احساس درد و گرفتگی در قفسه سینه 
 دارید. به پزشک قلب مراجعه می کنید و بعد از اقدامات 
تشخیصی از قبیل گرفتن نوار قلب، تست ورزش یا 
آنژیوگرافی، متوجه مشکل قلبی خود  می شوید. چه 

احساسی خواهید داشت؟ 

بله، شما با مرگ مواجه شده اید و ممکن است احساس 
افسردگی، اضطراب و ناامیدی را تجربه کنید. اگر بخواهیم 
از منظری دیگر به این موضوع نگاه کنیم، باید بپرسیم آیا 
اول بیماری قلبی به وجود آمده و باعث افسردگی شده 
یا برعکس، مثال افسردگی وجود داشته و شیوه زندگی 

ناشی از افسردگی باعث بروز بیماری قلبی شده است؟

ارتباط دوسویه افسردگی و بیماری قلبی
افراد مبتال به افسردگی کمتر به سالمتشان اهمیت می دهند. 
اگر به دیابت یا فشارخون مبتال باشند، در مصرف داروهایشان  
سهل انگار هستند و این سهل انگاری می تواند باعث ابتال به 
بیماری قلبی شود. از سوی دیگر، این افراد بیشتر سیگار 
می کشند، کمتر ورزش می کنند و توجه کمتری به رژیم 
غذایی خود دارند. پس متوجه می شویم این ارتباط می تواند 
دوسویه باشد؛ یعنی مواجهه با بیماری قلبی، حس هایی در 
ما ایجاد می کند و از سوی دیگر، ابتال به افسردگی و درمان 
نشدن آن، به واسطه تاثیری که بر شیوه زندگی می گذارد، 
ما را در معرض خطر ابتال به بیماری قلبی قرار می دهد. 
مطالعات علمی گوناگون نشان داده افسردگی درمان نشده 
می تواند خطر بروز سکته قلبی را افزایش دهد. 

سکته قلبی در کسانی که قبل از آن مبتال به افسردگی خفیف 
بوده اند، باعث افزایش شدت افسردگی می شود یا حتی 
سکته باعث ابتال به افسردگی خواهد شد. پیگیری های 
5 ساله نشان دهنده افزایش مرگ ومیر در این افراد بوده 
است. پس به نظر می رسد این رابطه را باید جدی گرفت 

و افسردگی این افراد را درمان کرد. 

چرا افراد بعد از بیماری قلبی – عروقی 
افسرده می شوند؟

یکی از دالیل آن می تواند تغییر رفتارهای فرد باشد؛ مثال فرد 
از اجتماع کناره گیری و وابستگی اجتماعی مانند عضویت 
در یک گروه دوستی را کم می کند و فعالیت فیزیکی خود 
را کاهش می دهد. البته علل طبی دیگری برای این موضوع 
مطرح است، مثل اختالل در عملکرد تاالموس-  هیپوفیز 
و آدرنال -  که در افسردگی رخ می دهد و باعث افزایش 
کورتیزول می شود و می تواند عوارض قلبی را در این 

بیماران تشدید کند. 

عوامل روان شناختی موثر بر 
بیماری قلبی-عروقی

افسردگی، اضطراب، شخصیت تیپ A و عصبانیت می توانند 
ایجاد کننده بیماری قلبی-عروقی باشند یا این بیماری ها را 

شعله ور کنند. به طور کلی، نگاه منفی به 
جهان و سطح اقتصادی و  اجتماعی 
پایین فرد، مخصوصا اگر حمایت 
کافی اجتماعی نداشته باشد، در این 

خصوص مطرح شده اند.

افراد خشمگین و عصبانی 
شخصیت تیپ A و 

بیماری قلبی
ارتباط بین افراد دارای شخصیت تیپ 

A که افرادی عصبانی، رقابت جو و نسبت 
به زمان حساس هستند، با ابتال به بیماری 

قلبی- عروقی و افزایش احتمال سکته قلبی در 
مطالعات گوناگون ثابت شده است. 

ارتباط استرس و بیماری قلبی
این  و  می شود  تحریک پذیری  افزایش  باعث  استرس 
موضوع می تواند در افراد مبتال به بیماری قلبی-عروقی، 
باعث انقباض عروقی شود که خطرناک است. به طور کلی، 
شرایط پراسترس، هیجان های زیاد و خشم باعث کاهش 
میزان جریان خون در عروق مبتال به آترواسکروز قلبی 
می شود که می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. 
اگر از شغل خود راضی نباشید یا از نظر خانوادگی دچار 
مشکل و دائم درگیر نزاع خانوادگی باشید، شاید ناگهان 
دردی شدید در قفسه سینه تان احساس کنید که همراه با 
تنگی نفس یا عرق سرد است. پس اگر استرس زیادی 

دارید، توصیه می کنم از روان پزشک کمک بگیرید.

از نگاه دیگر...
بعد از گفت وگو در این خصوص که بیماران مبتال به 
بیماری های قلبی-عروقی ممکن است قبل از ابتال یا مشخص 
شدن بیماری شان درگیر مشکالت و مسائل روان پزشکی 
باشند، نمی توان از این موضوع غافل شد که وقتی فرد با 
این موقعیت مواجه می شود، از نظر وجودی در شرایط 
ویژه ای قرار می گیرد و آن مواجهه با احتمال وقوع مرگ 
است. قطعی و مشخص نبودن زمان مرگ، یکی از وجوه 
هستی است. البته ما انسان ها همیشه به مرگ فکر نمی کنیم 
و بیشترمان سعی می کنیم 
به آن فکر نکنیم اما 
به  نکردن  فکر 
موضوع  این 
معنی  این  به 

نیست که وجود ندارد و در شکل دادن به آنچه هستیم و 
نحوه زندگی مان تاثیر نمی گذارد. این حقیقت مخصوصا 
در مورد مسائل ناخوشایند صدق می کند. الزم نیست به 
روانکاوی یا وجود ضمیر ناآگاه معتقد باشیم تا تصدیق کنیم 
مواردی است که آدم ها از مواجهه با آنها طفره می روند، در 
حالی که بر نحوه رفتارشان تاثیر دارد.  هایدگر، فیلسوف 
معروف، معتقد است بیشتر آدم ها بخش اعظم زندگی شان 
را با انکار مرگ می گذرانند. منظور او این نیست که بیشتر 
آدم ها هرگز به مرگ فکر نمی کنند چون در واقع بعضی 
آدم ها دائم به مرگ فکر می کنند اما این طور دلمشغول 
مرگ بودن هم می تواند نوعی انکار مرگ باشد چراکه 
فکر کردن به مرگ می تواند تالش برای تسلط بر آن باشد. 
اگزسیتانسیال  روان درمانگر  و  روان پزشک  یالوم،  اروین 

)وجودی(، معتقد است ترس از مرگ، سرچشمه اصلی 
اضطراب است. از ابتدا در زندگی حضور دارد، در شکل 

دادن به ساختار شخصیتی بسیار موثر است و در 
تمام طول زندگی همراه ماست تا اضطرابی بیافریند 

که نتیجه آن، دلواپسی آشکار و شکل گیری 
دفاع های روان شناختی است.  اضطراب در 
فردی که با بیماری مواجه می شود، راهنمای 

خوبی است که به او نشان دهد باید 
از روان پزشک یا روان شناس کمک 
بگیرد.  یالوم معتقد است همه انسان ها 
اضطراب مرگ را تجربه می کنند ولی 
در بعضی افراد این اضطراب چنان 
شدید است که به سایر تجربه هایشان 
سرریز می کند و به مالل بیشتر یا 

سلسله ای از دفاع های موجود در برابر مرگ منجر می شود. 
فرد به دلیل تجربه های غیرمعمول زندگی از اضطراب مرگ 
صدمه شدیدی می خورد و نمی تواند دفاع های بهنجاری در 

برابر آن داشته باشد. 

اضطراب مرگ با میزان رضایت از زندگی 
نسبت معکوس دارد

هرچه رضایت از زندگی کمتر باشد، با بیماری و عواقب 
آن هم کمتر کنار می آییم و میزان افسردگی، اضطراب و 
خشم افزایش می یابد و نگرانی درباره بیماری و رضایت 
از مراقبت های طبی بیشتر می شود. حس کامروایی و این 
احساس که زندگی خوبی را از سر گذرانده ایم، وحشت 

از مرگ را تسکین می دهد.
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استرس باعث افزایش تحریک پذیری 
می شود و این موضوع می تواند در افراد 
مبتال به بیماری قلبی-عروقی، باعث انقباض 
عروقی شود که خطرناک است

 دکتر محمدرضا قاسمی
روانپزشکورواندرمانگر

سوگواری و از دست دادن نزدیکان یکی 
از مسائل بسیار ناراحت کننده ای است 
که برای بسیاری از افراد رخ داده. غم 
از دست دادن بستگان موضوعی است 
که فرد را تا حد زیادی افسرده و ناراحت می کند. در این 
مطلب قصد داریم در رابطه با راهکار های از بین بردن 

این گونه افسردگی توضیحاتی بدهیم.

بیشتر مراجعان روان شناسان، کسانی هستند که از سوی 
پزشکان معرفی می شوند و به طور کلی ناراحتی این افراد 
با عنوان سایکوسوماتیک )ناراحتی های جسمانی با منشاء 
روانی( گفته می شود.  میان این افراد کسانی هستند که 
به علت دردهای شدید و مکرر قلبی، افت فشارخون، 
تنگی نفس، کاهش اشتها، بی خوابی و سردرد به پزشک 
مراجعه کرده اند. وقتی پزشک تاریخچه شروع درد و 
مشکل را بررسی می کند به زمان از دست دادن یکی از 
عزیزان فرد می رسد و او را به روان شناس معرفی می کند. 
آسیب شناسی فقدان و سوگ یک عزیز و چگونگی برخورد 
با آن مساله ای جدی است که شناخت راه های مقابله با 
آن از مشکالت و عوارض بعدی ناشی از آن می کاهد.
اندوهگین بودن مرحله سختی از زندگی هر فردی است، 
به ویژه اینکه این غم بر اثر از دست دادن نزدیکان و 
دوستانی باشد که برای ما خیلی عزیز هستند و گاهی این 
واقعه آنچنان تکان دهنده است که فرد را دچار افسردگی 
می کند. افسردگی سوگ می تواند از چند روز تا چند ماه )۲ 
ماه  یا بیشتر( ادامه پیدا کند. فرد سوگوار اغلب سست و 
بی حال است و عالیق خود را از دست می دهد. او کم کم 
منزوی می شود. به جمع، نور و سر و صدا حساس شده 
و صبر و تحملش کم می شود. گاهی عصبی و پرخاشگر 
و گاهی دچار بهت و حیرت می شود، تا اینکه غم و 
اندوه او را از پا می اندازد و دردهای جسمانی سراغش 
می آیند )البته این مساله در مورد همه افراد یکسان نیست 
و همه واکنش یکسانی نسبت به این موضوع از خود 
نشان نمی دهند.( غرق شدن در غم واندوه فقدان هر 
عزیزی، طبیعی و شاید نشانه ای از سالمت روان باشد، 
اما اگر کسی بر اثر فقدان عزیزی شادمانی کند، این مساله 
نگران کننده است و نشانه هایی از روان پریشی را گوشزد 
می کند. گریه کردن و بیان اندوه و نشان دادن ناراحتی 
رفتاری سالم و طبیعی است که در روزهای اول وقوع 
مرگ بسیار الزم و ضروری است و از شدت آسیب 
و  یادآوری خاطرات  دیدن عکس ها،  می کاهد.  وارده 
شرح چگونگی فوت فرد متوفی اگرچه داغ بازماندگان 
را تازه تر می کند، نوعی برون ریزی عاطفی و در واقع 

روان درمانی تدریجی است.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
اگرچه موضوع مرگ واقعیت است، پذیرفتن آن دردناک است. 
خواه در مورد پدربزرگی که در  90 سالگی و بر اثر مرگ 
طبیعی زندگی را وداع گفته باشد و خواه در مورد بستگان و 
دوستانی که در یک سانحه جان خود را از دست داده باشند. 
گرچه مرگ کسی که بر اثر یک بیماری سخت که مدت 
زیادی رنج کشیده، دور از انتظار نیست، پذیرش آن شاید 
برای اطرافیانش سخت تر از انواع دیگر باشد. مرگ نزدیکان 
حتی اگر غیرمنتظره هم نباشد، باعث جراحات روانی می شود 
که کنار آمدن با آن نیاز به گذشت زمان و درک بازماندگان از 
مساله مرگ و زندگی دارد و تاکنون شاهد نمونه های مختلفی 
از آن بوده ایم اما نمونه زیر شاید جالب ترین و سالم ترین نوع 
کنار آمدن با مرگ عزیزی به نام مادر باشد! خانم 50 ساله ای 
را می شناسم که مادرش فرشته ای زمینی بود. آن زن 75 ساله 
آنقدر مهربان و باگذشت بود و به همه محبت می کرد که 

مرگ او غیرقابل پیش بینی و باور بود. 
خانم 50 ساله درباره مرگ مادرش می گفت: »من هیچ گاه 
نمی توانستم حتی فکرش را هم بکنم که روزی مادرم را از 
دست خواهم داد اما وقتی که مادر به رحمت خدا رفت، 
آنچنان افسرده شدم که تا مدت ها دچار بیماری های ناشی از 
عوارض سوگ )درد و تپش قلب، تنگی نفس و...( بودم. درد 
و ناراحتی وقت و بی وقت سراغم می آمد، به ویژه قلب درد که 
امانم را بریده بود و خانواده ام را نگران می کرد و در اغلب 
موارد، درمان شامل تزریق چند آمپول آرامبخش و تعدادی 

قرص خواب آور بود. خودم می دانستم چه مشکلی دارم. 
شاید ناخودآگاه نیاز به توجه و محبت مادرم که حاال آن را 
از دست داده بودم در قالب بیماری خود را نشان می داد و 
نگرانی اطرافیان این حس را که هستند دیگرانی هم که مرا 
دوست دارند و مثل مادرم نگران سالمت من هستند باعث 
تسکینم می شد اما دست خودم نبود. کم کم از گرفتن دارو 
و درمان امتناع کردم. روزی به یاد گفته های یکی از استادانم 
افتادم که روان شناس بود و می گفت: »اگر با خاطرات زیبای 
عزیز ازدست رفته زندگی کنید و رنج و سختی های او را به ویژه 
در سال های آخر عمر، فراموش کنید، با سوگ او بهتر کنار 
می آیید.« سراغ روان شناس رفتم. مشاوره تاثیر زیادی داشت. 
اگرچه پذیرش شرایط آسان نبود، کم کم با آن کنار آمدم. با این 
احساس که مادرم همیشه کنار من است! ژن های مادرم هنوز 
هم در وجود من است. ژن های مادرم در وجود فرزندانم و 
نوه هایم و آیندگان نسل من است، آرامش خود را بازیافتم 
و باور کردم مادرم از من دور شده اما نمرده! زیرا  مادرم 
عاشق بود، عاشق فرزندانش و همیشه می گفت: »من فدایی 
بچه هایم هستم!« مادرم جوانی اش، سالمتش و همه هستی اش 
را فدای ما کرده بود و به ما عشق آموخته بود که یکدیگر و 
دیگران را دوست بداریم. این عشق تا ابد ماندنی است چرا 
که مادرم زنده است! و حاال با این احساس و باور به جدایی 

مادر، تن داده ام. هر وقت دلم برایش تنگ می شود، کمی گریه 
می کنم. برایش دعا می کنم و خاطرات زیبای دوران کودکی 
و سراسر زندگی با مادرم را مرور می کنم. در جمع دوستان 
و فامیل، از مادرم می گویم. آنها نیز با تایید گفته های من در 
این گفت وگو شرکت می کنند. صحبت کردن درباره مادرم 
به من احساس خوبی می دهد و مرا آرام می کند.« به راستی، 
چقدر زیبا از مادری سخن می گوید که حاال دیگر کنارش 
نیست. حرف هایش به دل می نشیند و باعث آرامش شنونده 
می شود. حال فرض کنیم این خانم اگر همچنان خود را در 
محاصره غم زندانی می کرد، چه پیش می آمد؟ شاید بگویید 
اینها بهانه ها و دالیل شخصی او برای برخورد با فاجعه مرگ 
مادرش بوده. درست است! اما من فکر می کنم هر کسی بتواند 
بهانه ها و دالیل کامال شخصی برای رویارویی با این موضوع 

پیدا کند و این کار اگرچه سخت است ولی شدنی است.

چگونه مرگ عزیزی را برای کودکان توضیح دهیم؟
این پرسش نیاز به بحث گسترده ای دارد که در این مقاله 
نمی گنجد و شاید در مقاله ای مستقل درباره آن گفت وگو 
کنیم اما بهترین نوع برخورد از آن »لوئیز هی )۱(« در بیان 
مرگ مادر است که می گوید: »مادرم در سال ۱9۸5 میالدی 
در کمال آرامش، این سیاره را ترک کرد. من دوستش دارم 

و دلم برایش تنگ می شود.« توضیحاتی مثل »پدربزرگ 
)مادربزرگ( پیش خدا رفته!«، »او به سفر رفته و به خانه اش 
در سیاره دیگری برگشته؛ همان جایی که از آنجا آمده بود!« 
شاید برای کودکان توضیحی کلی و مبهم باشد اما مهارت 
گوینده در خیالپردازی های لطیف و عاطفی کودکان می تواند 

نقشی اساسی داشته باشد.

روش های غلبه بر غم در سوگواری
پذیرش مرگ عزیزان به عنوان یک واقعیت می تواند احساس 
بهتری به ما بدهد. اینکه مرگ، مرحله ای از تحول و تکامل 
زندگی بشر است و عزیز ازدست رفته، از بین نرفته و نابود 
نشده، بلکه زندگی و ماموریت او در این جهان خاکی به 
پایان رسیده! و...می تواند نمونه های خوبی برای این منظور 
باشد. پذیرش و احساس خوبی که این خانم نسبت به مرگ 
مادرش پیدا کرده بود سبب شده همیشه خاطرات خوب و 
مشترکش را با مادرش، مرور کند. درباره او صحبت می کند 
و با گریه کردن ودعا کردن برای مادرش به آرامش مطلوبی 
می رسد. گریه کردن و برون ریزی عاطفی در روزها و هفته های 
اول بسیار مفید و موثر است. عده ای از روان شناسان گریه 
را برای ترمیم غم و ناله را برای تسکین آن مفید می دانند. 
هرگز با غم تنها نمانید! یکی از راه های موثر در این زمینه 
تقسیم غم با دیگران است. بار غم را به تنهایی به دوش 
نکشید و غم را درونتان زندانی نکنید. غم را بیان کنید و 
اجازه بدهید دیگران نیز با شما همدردی کنند. مراسم ترحیم 
بهترین فرصت برای دوستان و بستگان است تا به غم و اندوه 
یکدیگر توجه کرده و از هم حمایت کنند. مجالس تذکر از 
روش های سنتی خوبی است که عالوه بر جنبه مذهبی، جنبه 
حمایتی و درمانی برای بازماندگان دارد و با تکرار و درنهایت 
پایان این مجالس، غم و اندوه نیز کم کم کاهش پیدا می کند. 
گفت وگو و بیان احساسات از شدت غم می کاهد. اگرچه 
مشکل است، هرقدر افراد بتوانند درباره فرد متوفی صحبت 
کنند و احساساتشان را بروز دهند، بیشتر تسکین می یابند. 
فردی که درباره غم خود صحبت می کند، در واقع آن را از 
درون به بیرون می کشد و سبک می شود اما همه اینها باید 
روال عادی خودش را داشته باشد و حالت افراطی به خود 
نگیرد. در صورت شدت تالمات روحی، روان درمانی و درمان 
پزشکی توصیه می شود. افسردگی سوگ نباید بیش از ۲ ماه 
طول بکشد و به همان شدت روزهای اول باشد. از این 
رو، مشاوره و در صوت نیاز، درمان دارویی از آسیب های 
احتمالی بعدی می کاهد. بازگشت به وضعیت عادی، شرکت 
در جمع های فامیلی، فعالیت های هنری، شرکت و حضور 
در انجمن های خیریه، سفرهای زیارتی و تفریحی و گردش 
در طبیعت برای بازگشت به وضعیت عادی و سازگاری با 

شرایط به وجودآمده، بسیار یاری دهنده است.

درباره روان شناسی سوگواری 

اندوه تان را با دیگران در میان بگذارید

رابطه بیماری های قلبی و افسردگی

قلب شاد کمتر سکته می کند

 صدرا بنکدار

مادر شهید عبدالرضا بروجی به فرزند شهیدش پیوست. 

دوری  نتوانست  هم  روز  یک  حتی  که  مادری 

»عبدالرضا  شهید  مادر  کند.  تحمل  را  فرزندش 

سیستان  تروریستی  حادثه  شهدای  از  بروجی« 

فرزند  از خاکسپاری  بلوچستان یک روز پس  و 

شهیدش به او پیوست.



واقعیتهادربارهکربوهیدراتها

قندسوزهاوچربیسوزها
گروهی از کارشناسان تغذیه 
در طول 3 دهه گذشته مصرف 
رژیم های کم چربی را تشویق 
می کرده اند اما هنوز با گذشت 
این سال ها ما چاق تر و بیمارتر از همیشه هستیم. 
درواقع با افزایش افراد چاق و آسیب دیده از نظر 
متابولیکی، سخت نیست که بگوییم این رویکرد 
درواقع وضعیت را بدتر کرده است. شما تقریبا 
به طور قطع می توانید کربوهیدرات ها خصوصا 

قند را مقصر بدانید.

دربارهکربوهیدراتها
اصلی  مغذی  ماده   3 از  یکی  کربوهیدرات ها، 
هستند(،  چربی ها  و  پروتئین ها  دیگر  )دوتای 
آسان ترین منابع انرژی بدن هستند و درواقع مغز 
ترجیح می دهد گلوکز را که یکی از ساده ترین 
استفاده  سوخت  به عنوان  کربوهیدرات هاست، 
کند. کربوهیدرات ها براساس ساختمان شیمیایی 
و سرعتی که قند هضم و جذب می شود، به دو گروه 
ساده و پیچیده تقسیم می شوند. کربوهیدرات های 
ساده مانند آنهایی که در میوه ها، شیر و لبنیات، 
آبنبات و شکر یافت می شوند، از مولکول های 
قندی کوچک تر ساخته شده اند که به راحتی هضم 
می شوند اما کربوهیدرات های پیچیده مانند نشاسته 
و فیبرها که از زنجیره های قندی بلندتری تشکیل  
شده اند، بسیار کندتر هضم می شوند اما نکته ای 
بود که متخصصان تغذیه قبل از شروع به توصیه 
به افراد برای مصرف چربی در نظر نگرفته بودند. 
زمانی که شما مصرف یک ماده مغذی را کاهش 
می دهید، باید آن را با ماده دیگری جایگزین کنید.

بنابراین زمانی که افراد شروع به خوردن کمتر چربی 
می کنند، تمایل بیشتری به مصرف کربوهیدرات ها 
پیدا می کنند و ما درباره کربوهیدرات های موجود در 
میوه ها و کربوهیدرات های فیبری صحبت نمی کنیم، 
در عوض آنها نان، ماکارونی و غذاهای فراوری شده 
بیشتری که روی برچسب غذایی آنها کلمه کم چربی 

به چشم می خورد را مصرف می کنند.
و  صنایع  غذایی،  رژیم های  با  مشابه  درست 
شرکت های غذایی نیز زمانی که یک ماده مغذی 
را از غذاهای فراوری شده خود حذف می کنند، آنها 
ماده را با ماده دیگری که باعث اطمینان آنها از حفظ 
طعم خوب محصولشان می شود، جایگزین می کنند 
بنابراین وقتی چربی حذف می شود، کربوهیدرات 
جای آن را می گیرد. شما می توانید این موضوع را 
خودتان مشاهده کنید. به یک سوپرمارکت بروید 
و میزان کربوهیدرات یک سس ساالد معمولی را 
با نوع کم چربی همان سس مقایسه کنید، یا هر ماده 
غذایی دیگری را بردارید و این مقایسه را انجام 
دهید. تقریبا در اغلب موارد غذاهای کم چرب 

واجد کربوهیدرات بیشتری هستند.

رژیمکمچربیممکناستموثرنباشد
در حال حاضر مجموعه بزرگی از پژوهش ها نشان 
می دهد زمانی که شما چربی را از رژیم غذایی 
حذف و کربوهیدرات را جایگزین آن می کنید، 
نتیجه حاصل ممکن است مورد انتظار شما نباشد؛ 
یعنی کاهشی در میزان کلسترول، تری گلیسرید 
و چربی بدن رخ ندهد، اما در عوض با افزایش 
خطر بروز عواقب منفی سالمت شامل بیماری های 
قلبی- عروقی و چاقی روبرو شوید و برای این مورد 
می توان  کنار سایر عوامل انسولین را مقصر دانست. 
آیا همکار شما بعد از ناهار روی میز کارش به 
خواب می رود؟ در مورد خانمی که اگر نتواند هرچند 
ساعت یکبار غذا بخورد، عصبی می شود، چطور؟ 
به دنیای وابستگی به کربوهیدرات خوش  آمدید. 
هرکسی که برای یک رژیم غذایی با کربوهیدرات 
کم تالش کرده می داند یکی از بزرگ ترین چالش ها 
زمانی که افراد برای حذف کربوهیدرات از رژیم 
غذایی یا حتی فقط کم کردن مصرف آنها تالش 
می کنند با آن روبرو هستند، توانایی ایجاد وابستگی 
کربوهیدرات هاست. خوردن کربوهیدرات شما را 
مجبور به خوردن مکرر آنها می کند. غذاهای سرشار 
از کربوهیدرات ها، به خصوص گزینه های باکیفیت 

بسیار پایین، در دسترس و سهل الوصول هستند 
و ثابت  شده قندی که آنها وارد بدن شما می کنند، 

اعتیادآور است.

قندسوزهاوچربیسوزها
افرادی که به کربوهیدرات ها به عنوان یکی از منابع 
اصلی تامین انرژی خود وابسته هستند که اجازه 
دهید آنها را »قند سوزها« بنامیم، معموال قربانی 
نوسان های ناگهانی هورمون خیره کننده انسولین 
می شوند. آنها نشانه هایی مانند تمایل به مواد قندی، 
نوسانات خلق وخو و افزایش سریع و قابل پیش بینی 
انرژی را که به میزان فراوانی، حدود ساعت ۲ تا 
3 بعدازظهر افت می کند، نشان می دهند. این افراد 
ممکن است کمی بیشتر از آنچه انتظار دارند چربی 

در بدنشان ذخیره کنند.
 پژوهش ها نشان می دهد مصرف انواع خاصی از 
کالری ها، بیش از مصرف بیش ازحد کالری ها، ممکن 
است علت چاق شدن افراد باشد. کالری ناشی از 
کربوهیدرات های ساده و تصفیه شده )خصوصا 
قند( موجب تحریک آزادسازی هورمون انسولین 
می شود. اگر شما هرچند ساعت کربوهیدرات 
مصرف می کنید، انسولین همیشه حاضر است 
نگه  چربی  ذخیره  حالت  در  را  شما  بدن  و 
خواهد داشت. سناریویی را تصور کنید که در 
آن چربی به طور مکرر و بدون آزادسازی برای 
سوختن وارد سلول ها می شود و در آنها انباشته 
می شود. هنگامی که این اتفاق رخ می دهد، بدن با 
سوخت کم به کار ادامه می دهد و مغز دچار اشتباه 
می شود و فرض می کند شما گرسنه هستید، بنابراین 
احساس گرسنگی در شما ایجاد می کند. درنتیجه 
شما ولع بیشتری به کربوهیدرات پیدا می کنید و 

این چرخه تکرار می شود. به همین دلیل 
است که افراد به اصطالح قند سوز 

به طور مداوم در طول  تقریبا 
روز غذا می خورند.

فردی  مقابل،  طرف  در 
که مصرف کربوهیدرات 
خود را محدود می کند، 
اما عمدتا چربی مصرف 
اصطالحا  یا  می کند 

»چربی سوز« است، سطوح 
انسولین دارد و واجد  پایین 

باز  با درهایی  سلول های چربی 
خواهد بود که اجازه می دهند چربی از 

سلول ها خارج و برای ایجاد انرژی  سوزانده شود. 
افراد چربی سوز از گرسنگی مداوم رنج نمی برند. 
حتی اگر میزان دریافت چربی در رژیم غذایی 
باشد،  جوابگو  را  بدنتان  نیازهای  تمامی  شما 
بدن شما به سادگی از این کالری های ناشی از 
چربی ها برای ایجاد انرژی به جای ذخیره کردن 

در سلول های چربی شما استفاده می کند. این فرایند 
به حفظ وزن بدن می انجامد و پدیده ای است 
که در زمانی که انسولین کم است، رخ می دهد 
و چربی به میزان زیاد نمی تواند وارد سلول های 
چربی شود. به عبارت دیگر، می توان گفت  حتی 
اگر میزان کالری دریافتی تان افزایش پیدا کند و 
مصرف کربوهیدراتتان محدود باقی بماند، شما 
چربی بیشتری در سلول هایتان ذخیره نمی کنید 
و وزنتان افزایش نمی یابد. برخالف چربی ها و 
پروتئین ها که بدن شما قادر به ساختن آنها نیست 
و باید آنها را از طریق رژیم غذایی به دست بیاورید، 
کربوهیدرات ها ماده مغذی غیرضروری هستند. بدن 
می تواند گلوکز موردنیازش را از طریق فرایندی به 
نام »گلوکونئوژنز« تولید کند اما توجه داشته باشید 
قند سوزها برای اینکه به چربی سوز تبدیل شوند 

باید سازگاری ناخوشایندی را بگذرانند.
ممکن است از ۲۴ ساعت تا 3-۲ هفته طول 
بکشد تا تبدیل کامل شود و در این دوره گذار 
معموال خستگی، کدورت ذهنی و میل شدیدی 
برای مصرف کربوهیدرات ها را تجربه می کنید. این 
حالت به این دلیل اتفاق می افتد که بدن در حال 

گذر از استفاده از یک نوع سوخت به نوع سوخت 
دیگری است. هنگامی که به اصطالح جعبه  ابزار 
بدنتان جایگزین شد، شما شروع به سود بردن از 
رژیم غذایی جدید کم کربوهیدرات و با چربی 
بیشترتان می کنید و چربی به منبع انرژی اصلی 

بدنتان تبدیل می شود.

راهکارهایورزشی
ما اکنون می توانیم فریاد مخالفان را بشنویم؛ پیش  از 
این تصور می شد کربوهیدرات برای ورزشکاران 
استقامتی  ورزشکاران  خصوصا  فعال  بسیار 
بسیار حیاتی است. این موضوع حقیقت دارد. 
کربوهیدرات ها منابع انرژی سریع و در دسترسی 
هستند و پیشینه  طوالنی مصرف در مقادیر عظیم 
قبل از مسابقات و سایر رقابت ها دارند اما به تازگی 
تغییراتی در توصیه برای مصرف کربوهیدرات ها 
از  بسیاری  به طوری که  ایجادشده،  چربی ها  و 
ورزشکاران استقامتی در حال روآوردن به استفاده 

از چربی به عنوان منبع انرژی هستند.
در یکی از مطالعه ها دوچرخه سواران برای ۴ هفته 

از یک رژیم غذایی محدودشده از نظر 

کربوهیدرات ها پیروی کردند و پس از این دوره 
عملکرد ورزشی آنها بدون مصرف کربوهیدرات به 
همان اندازه قبل عالی بود چراکه کتون ها، یک منبع 
سوختی جایگزین که با سوختن چربی ها تشکیل 
می شوند، از نیازمند شدن آنها به گلوکز پیشگیری 
کردند. فینی و همکارانش به تازگی محاسبه کرده اند 
یک فرد چربی سوز، چربی را به میزان 1/5 گرم 
در دقیقه اکسید می کند که این میزان چربی انرژی 
موردنیاز طی مسابقات سه گانه مردان آهنین را 
بدون نیاز به خوردن هیچ ماده غذایی دیگری طی 
مسابقه تامین می کند. از طرف دیگر، افراد قندسوز 
نیاز دارند ۹۰ تا 1۰5 گرم کربوهیدرات در ساعت 
را حین انجام ورزش طوالنی برای حفظ عملکرد 
خود دریافت کنند. یک مطالعه جدید انجام شده روی 
موش های آزمایشگاهی فواید دیگری از رژیم های 
غذایی با کربوهیدرات پایین را روشن کرده است. 
این مطالعه گزارش کرده، محدود کردن مصرف 
کربوهیدرات ها همچنین می تواند منجر به کاهش 
استرس اکسیداتیو شود، اثری که به طور نظری 
می تواند بازیابی )ریکاوری( بعد از ورزش را بهبود 
بخشد. یک راه برای فکر کردن به نقش های 
در  کربوهیدرات  و  چربی  متفاوت 
تشبیه  ورزشی،  تمرین های 
متابولیسم  یا  سوخت وساز 

انسان به آتش است.
پس زمینه ای،  چنین  در 
به عنوان  کربوهیدرات 
آتشزنه، خرده چوب، ترکه 
و کاغذ شمرده می شود، اما 
چربی ها تنها در حکم هیزم 
هستند. شما می توانید با استفاده 
از اقالم اول به سرعت آتش روشن 
کنید، اما بدون داشتن هیزم تمام روز گرفتار 

روشن نگه داشتن آتش خواهید بود.
از طرف دیگر، کمی زمان الزم است تا هیزم آتش 
بگیرد، اما زمانی که آتش گرفت، مجبورید  هرچند 
ساعت یکبار به آن هیزم اضافه کنید تا آتش حفظ 
شود. برای عملکردهای استقامتی طوالنی مدت، 
ورزشکاران بدنشان را طوری پرورش می دهند 
تا از چربی به عنوان سوخت اصلی برای دریافت 
انرژی بیشتر جهت فعالیتشان استفاده کنند چون 
مخزن سوخت چربی یا همان مقدار کل چربی بدنی 
ذخیره شده، 1۰ برابر بزرگ تر از مخزن کربوهیدرات 
بدن یا همان گلیکوژن ذخیره شده در عضالت و 
کبد است. ورزشکارانی که از کربوهیدرات به عنوان 
منبع انرژی استفاده می کنند تقریبا همیشه و به 
مصرف مقدار زیادی از آن نیاز دارند، درحالی که 
افرادی که با مصرف چربی به عنوان منبع انرژی 
سازگار شده اند، می توانند به فعالیت خود بدون 
سوخت گیری مجدد ادامه دهند. اگر کامال به این 

مقایسه واردشده باشید، متوجه شده اید بیشتر آتش ها 
فقط خرده چوب و ترکه یا فقط از هیزم تشکیل 
نشده اند، بلکه دارای هردوی آنها هستند. اکنون 
این مقایسه را درباره ورزش به کار بگیرید، منطقی 
است اگر نتیجه بگیرید پیدا کردن ترکیب کاملی از 
میزان دریافت کربوهیدرات ها و چربی ها مهم ترین 
موضوع موجود است. همان طور که  انداختن خرده 
چوب یا کاغذ داخل یک آتش در حال افروختن 
شعله های آن را تقویت می کند، ورزشکاری که با 
چربی سازگاری پیداکرده نیز می تواند با اضافه کردن 
راهبردی کربوهیدرات ها به رژیم غذایی خود در 
زمان های مناسب توانایی اش را باال ببرد. درحالی که 
چربی به طور مقتضی در حال تبدیل شدن به کانون 
است،  استقامتی  ورزشکاران  از  بسیاری  توجه 
کربوهیدرات ها هنوز باید به عنوان یک منبع سوختی 
سریع و ایده آل برای فعالیت های انفجاری مثل 
تمرین دو سرعت در نواحی شیب دار و وزنه برداری 
یک ضرب یا وزنه زدن به رسمیت شناخته شوند. 
تمرین های شرطی سازی سوخت وساز نمونه های 
دیگری هستند که کربوهیدرات ها برای آنها مفید 

و حتی ضروری هستند.

تاثیرهورمونها
دلیل دیگری که نباید کربوهیدرات ها را به طور کامل 
از رژیم غذایی حذف کنیم این است که مصرف 
کربوهیدرات ها می تواند هورمون هایی که توسط 
غده تیروئید و آدرنال ساخته می شوند را متاثر کند. 
برخی افراد که رژیم های غذایی با کربوهیدرات 
کم را دنبال می کنند با عالئم وابسته به هورمون 
مثل خستگی مفرط، بی قراری و فرسودگی مواجه 
می شوند. برای تبدیل شکل غیرفعال )T3( هورمون 
به شکل فعال )T۴( هورمون های تیروئیدی موردنیاز 
است. این موضوع معضل جدیدی ایجاد می کند. 
از یک  طرف مقادیر کم انسولین خاصیت کلیدی 
رژیم های غذایی با میزان کربوهیدرات پایین است 
اما از طرف دیگر کم بودن میزان انسولین به علت 
کافی نبودن میزان هورمون ها تیروئیدی می تواند 

به کم کاری تیروئید منجر شود.
خستگی آدرنال وضعیت دیگری است که اغلب 
مصرف فزاینده کربوهیدرات ها را توجیه می کند. 
اختالل در تنظیم کورتیزول یا هورمون استرس 
پایین  کربوهیدرات  با  غذایی  رژیم های  با  که 
افزایش می یابد، شاخصی برای خستگی آدرنال 
است. این موضوع نشان می دهد بدن محدودیت 
کربوهیدرات ها را به عنوان یک واقعه پرتنش تفسیر 
کرده و اضافه کردن میوه ها و غده های گیاهی مثل 
شلغم به رژیم غذایی ممکن است ایده خوبی باشد.

صرف نظر از اینکه در محیط کار با ضرب االجل های 
زندگی تان  شریک  با  یا  شده اید  مواجه  کاری 
دعواهای شبانه دارید یا در حال محدود کردن 
میزان کربوهیدرات مصرفی خود هستید، استرس 
ناشی از همه این موارد احتماال به طور معکوس میزان 
هورمون کورتیزول را متاثر می کند. تغییر در تنظیم 
هورمون کورتیزول اغلب به صورت کیفیت ضعیف 
خواب نمود پیداکرده که خود نتیجه رایج یک رژیم 
غذایی مزمن با کربوهیدرات پایین است. اگر شما در 
حال عبور از یک دوره پرتنش در زندگی تان هستید 
یا برای خوابیدن با مشکل مواجه اید، زمان اشتباهی 
است که محدودیت مصرف کربوهیدرات را نیز به 
این مجموعه اضافه کنید. به جای این کار در حق 
خودتان لطف کنید و همچنین از خوردن استیک 

و سیب زمینی های شیرین لذت ببرید.
به رغم خواص بالقوه محدودیت کربوهیدرات ها، 
این یک شیوه زندگی است که تداوم انجام آن در 
دنیای واقعی مشکل است اما اگر شما درباره آنچه یک 
رژیم غذایی با کربوهیدرات کم می تواند برای شما 
انجام دهد، کنجکاو هستید، برخی تحقیقات را در 
آشپزخانه خودتان انجام دهید. به جای اینکه مستقیم 
به خواروبارفروشی بروید و غذاهای فراوری شده 
با کربوهیدرات پایین بخرید، غذاهای متنوعی با 
میزان کربوهیدرات کم و غنی از مواد مغذی در 

آشپزخانه خودتان تهیه کنید.
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کربوهیدراتهایسودمند
همان طور که علم تغذیه ذهنیت خود را درباره خواص کربوهیدرات ها 
تغییر داده، حوزه و عرصه ای به وجود آمده که مواد مغذی بحث برانگیز 
در حال نشان دادن ارزشمندی خود هستند. کربوهیدرات ها برای نقش 
آنها در سالمت دستگاه گوارش به عنوان موضوعی جذاب از یک مطالعه 

دقیق در حال انجام مورد ارزیابی قرارگرفته اند. به نظر می رسد حتی فیبر 
موجود در میوه ها، سبزی ها، دانه های خوراکی و حبوبات به میزان کمی 

توسط انسان جذب می شوند اما منبع غذایی مناسبی را برای باکتری های 
روده ای فراهم می آورند. متاسفانه بسیاری از این غذاهای غنی از فیبر 

غنی از کربوهیدرات نیز هستند و در رژیم های غذایی با کربوهیدرات 
پایین حذف شده اند چون باکتری ها از کربوهیدرات ها تغذیه کرده و 
طی انجام این کار محصوالت جانبی مفیدی مانند اسیدهای چرب 
با زنجیره کوتاه را تولید می کنند که بدن ما از آن استفاده می کند اما 
می تواند آثار جانبی کلی روی سالمت ما در بلندمدت داشته باشد.

گروهی از کارشناسان در مورد بیمارانی که یک رژیم غذایی با میزان 
کربوهیدرات کم را دنبال می کنند، مصرف منظم فیبرهای غیرقابل هضم 
ولی قابل تخمیر مانند نشاسته مقاوم را توصیه می کنند که جزو میزان 
کربوهیدرات دریافتی روزانه هستند چون نمی توانند آنها را هضم کنند چون 
نشاسته مقاوم به وسیله روده انسان قابل تجزیه نیست و به صورت دست نخورده به 
روده بزرگ منتقل و در آنجا به سرعت مصرف می شوند و اسیدهای چرب با زنجیره 
کوتاه را که برای شما مفید هستند، تولید می کنند. غنی ترین منابع نشاسته سیب زمینی های خام 
و موزهای نارس هستند. همچنین این ماده در سیب زمینی، برنج و حبوباتی که پخته و سپس 
سرد می شوند، به وفور یافت می شود. مراقبت کردن از باکتری های دستگاه گوارش پراهمیت 

است چون عقیده بر این است که فلور باکتریایی معده می تواند متابولیسم را نیز تنظیم کند.
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آشنایی با مهم  ترین عالئم و عوارض دوران یائسگی و راهکارهای کنترل آنها

یائسگی؛اجتنابناپذیراماقابلکنترل
مراحل  از  یکی  یائسگی 
اجتناب ناپذیر  و  طبیعی 
که  است  زنان  زندگی 
در دوران میانسالی اتفاق 
می افتد. واژه یائسگی)Menopause( از ترکیب دو کلمه عادت ماهانه 
)menstruation( و قطع شدن )pause( تشکیل شده است. این 

نامگذاری خبر از پایان یک مرحله و آغاز دورانی جدید در زندگی 
خانم ها می دهد. در این دوران سطح هورمون ها دستخوش تغییرات 

شدید شده و عادت ماهانه ها قطع می شوند. 
این تغییرات، خانم ها را از لحاظ جسمانی و روانی با تجربیات جدیدی 
مواجه می کند که اغلب ناخوشایند اما در عین حال قابل کنترل هستند. 
واژه یائسگی در زبان فارسی نیز از کلمه یأس به معنای ناامیدی از 

معنایی  بار  این  البته  که  گرفته  ریشه  یافتن جوانی  پایان  و  بارداری 
برای زنان امروزی با توابع روان شناختی بسیاری همراه است چرا که 
یائسگی به معنای پایان روزهای خوش و ورود به افسردگی نیست و 
عالئم و عوارض آن را می توان با راهکارهای نوین به حداقل رساند. 
در ادامه با این دوران از زندگی خانم ها و روش های نوین مدیریت 

آن بیشتر آشنا می شوید.

یائسگی؛ قطع ممتد عادت ماهانه به مدت 1 سال
یائسگی طبیعی به قطع دوره های عادت ماهانه به مدت 1 سال به صورت ممتد گفنه می شود 
که بدون هیچ علت یا بیماری جسمی ایجاد می شود. سن متوسط یائسگی بین 51 تا 54 
سالگی است و اگر این اتفاق قبل از 40 سالگی بیفتد به آن »نارسایی زودرس تخمدان« 
گفته می شود. اگر هم یائسگی قبل از 45 سالگی اتفاق بیفتد به آن »یائسگی زودهنگام« 
گفته می شود. سن یائسگی معموال به عوامل ژنتیک بستگی دارد و گفته می شود نژاد یا 
تغذیه در آن دخیل نیستند. با این حال یائسگی در زنان زایمان نکرده و سیگاری ها زودتر 
اتفاق می افتد. از عوامل دیگری که سن یائسگی را پایین  تر می آورند می توان به عمل های 
جراحی روی بافت تخمدان، برداشتن تخمدان، شیمی درمانی، برداشتن رحم، رادیوتراپی، 

اهدای مکرر تخمک و تحریک تخمک گذاری به صورت مکرر اشاره کرد.  

عوارض یائسگی و ارتباط آن با استروژن
از مهم  ترین عوارض یائسگی باید از پوکی استخوان و افزایش مشکالت قلبی- عروقی 
و خطر سرطان های دستگاه تناسلی یاد کرد. علت اصلی یائسگی، افت هورمون اصلی 
زنانگی؛ یعنی استروژن است که عمدتا از بافت تخمدان ترشح می شود اما باید توجه داشت 
این هورمون بعد از سنین یائسگی هم قابل انداره گیری است و به صفر نمی رسد چرا که 
از بافت های غدد فوق کلیه و تخمدان، هورمون های دیگری ترشح می شود که در بافت 
چربی بدن خانم ها به استروژن تبدیل می شود. به همین علت در بانوان با وزن بیشتر سطح 
استروژن باالتر است. جالب است بدانید باالتر بودن سطح استروژن در این افراد باعث 
کاهش گرگرفتگی نمی شود اما در عوض احتمال پوکی استخوان را کاهش و در عین حال 
خطر سرطان رحم را افزایش می دهد. در مقابل، میزان استروژن در بانوان با وزن کم، پایین  تر 

است و به همین دلیل پوکی استخوان در این افراد بیشتر دیده می شود.  

عوارض یائسگی و ارتباط آن با استروژن
از مهم  ترین عوارض یائسگی باید از پوکی استخوان و افزایش مشکالت قلبی- عروقی و خطر 
سرطان های دستگاه تناسلی یاد کرد. علت اصلی یائسگی، افت هورمون اصلی زنانگی؛ یعنی 
استروژن است که عمدتا از بافت تخمدان ترشح می شود اما باید توجه داشت این هورمون 
پس از یائسگی هم قابل انداره گیری است و به صفر نمی رسد چرا که از بافت های غدد فوق کلیه 
و تخمدان، هورمون های دیگری ترشح می شود که در بافت چربی بدن خانم ها به استروژن 
تبدیل می شود. به همین علت در بانوان با وزن بیشتر سطح استروژن باالتر است. جالب است 
بدانید باالتر بودن سطح استروژن در این افراد باعث کاهش گرگرفتگی نمی شود اما احتمال 
پوکی استخوان را کاهش و خطر سرطان رحم را افزایش می دهد. در مقابل، میزان استروژن در 
بانوان با وزن کم، پایین  تر است و به همین دلیل پوکی استخوان در این افراد بیشتر دیده می شود.  

پیشگیری از عوارض پوکی استخوان با دارودرمانی
برای پوکی استخوان طی دوران یائسگی، درمان های ثابت شده ای به غیر از هورمون درمانی وجود 
دارد که از مهم  ترین آنها می توان به داروهایی مثل »بیسفسفونات« و آمپول تزریقی »پرولیا« اشاره 
کرد. این داروها باید زیر نظر پزشک تجویز شوند. استفاده از کلسیم به مقدار روزانه 1000 تا 
1500 میلی گرم و ویتامین D نیز برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان بسیار حائز اهمیت است.

یائسگی زودرس و هورمون درمانی
اگر فردی قبل از 50 سالگی دچار یائسگی شود و از نظر بیماری های جسمی سالم باشد باید تا  
50 سالگی تحت درمان هورمونی قرار بگیرد. با رسیدن به سن طبیعی یائسگی نیز درمورد ادامه 
درمان هورمونی تصمیم گیری می شود. به طور خالصه می توان نتیجه گیری کرد که هورمون درمانی 
در افراد زیر 60 سال یا در 10 سال اول یائسگی در افرادی بدون سابقه سرطان پستان، فلبیت یا 

لخته شدن خون، سکته، مشکالت کلیوی و بیماری های قلبی- عروقی، پیشنهاد می شود. 

درمان با داروهای غیرهورمونی
درمورد استفاده از داروهای غیرهورمونی باید یادآور شد در بهبود عوارضی مانند گرگرفتگی 
اما  استفاده از بعضی از داروها مانند داروی ضدافسردگی »پاروکستین« پیشنهاد می شود 
»فلوکستین« و »سرترالین« تاثیر کاهش گرگرفتگی را نشان نداده اند. مکمل های حاوی سویا 

و استروژن های گیاهی نیز تا به حال تاثیر ثابت شده ای در کاهش گرگرفتگی نداشته اند. 

آغاز عالئم از دوران پیش از یائسگی
قبل از یائسگی فرد وارد »دوره پری منوپوز« می شود. این دوره به 
طور متوسط 4 سال قبل از قطع کامل عادت ماهانه شروع می شود و 
خود را به صورت عادت ماهانه نامنظم، تغییرات غددی، اختالالت 
هورمونی و عالئمی مثل گرگرفتگی، خشکی واژن و تغییرات خلقی 
نشان می دهد. دوره پری منوپوز یا قبل از یائسگی، اغلب بسیار 
آهسته پیش می رود اما گاهی نیز یائسگی کامال ناگهانی رخ می دهد. 
در دوره قبل از یائسگی، عادت ماهانه کوتاه شده و میزان خونریزی 
کم می شود. با این حال اگر فرد دچار فیبروم رحمی یا چاقی باشد، 
خونریزی ها شدت می یابند.  در این دوره تغییراتی در چربی خون 
نیز رخ می دهد و کاهش توده استخوانی آغاز می شود. تقریبا تمامی 
خانم ها، نامنظمی عادت ماهانه و اختالالت هورمونی را قبل از 
یائسگی تجربه می کنند و 80 درصد دچار مهم  ترین عالمت یائسگی؛ 
یعنی گرگرفتگی می شوند اما فقط 20 تا 30 درصد از خانم ها به 

علت گرگرفتگی به پزشک مراجعه می کنند. 

یائسگی و اختالالت خواب
یکی از مشکالت عمده گرگرفتگی، ایجاد اختالالت خواب 
است. گرگرفتگی شب ها بیشتر رخ می دهد و به همین دلیل 
باعث بیدار شدن های مکرر در فرد می شود. با این حال اختالالت 
می شود.  دیده  نیز  بدون عالئم گرگرفتگی  افراد  در  خواب 
اضطراب و افسردگی هم در بروز اختالالت خواب طی یائسگی 
تاثیرگذار هستند و افسردگی در افراد با گرگرفتگی بیشتر دیده 
می شود. بنابراین با درمان گرگرفتگی می توان اختالالت خواب 
را نیز کاهش داد. جالب است بدانید افسردگی حول وحوش 

یائسگی، بیش از دوران بعد از یائسگی دیده می شود.

یائسگی و روابط زناشویی
تاثیر یائسگی در مسائل زناشویی نیز کم نیست و به صورت کاهش میل جنسی و رضایت جنسی 
نمایان می شود. در این دوران خانم ها اغلب به علت کاهش سطح کالژن مخاط واژن و کاهش 
سطح استروژن دچار خشکی واژن می شوند. این عارضه به نوبه خود باعث درد هنگام مقاربت 
می شود و رضایت جنسی را به شدت کاهش می دهد. در یائسگی به علت به هم خوردن فلور 

طبیعی واژن، احتمال ابتال به عفونت های باکتریال نیز افزایش می یابد. 

درمان با هورمون های موضعی و لیزر
در درمان خشکی واژینال، بی اختیاری ادراری، درد حین مقاربت و کاهش 
میل جنسی نیز هورمون های موضعی استروژن اثربخش هستند، در حالی که 
تحقیقات نشان داده اند درمان های خوراکی استروژن تاثیری در این مورد ندارند. 
از درمان های نوین برای این مشکالت، استفاده از لیزرهای واژینال است. 
البته در انتخاب نوع لیزر واژینال باید دقت کافی داشت چرا که از لیزرهای 
واژینال متعددی در این زمینه استفاده می شود. طبق بررسی ها، ایمن  ترین و 
کم عارضه  ترین لیزر به کارگرفته شده در این زمینه، لیزر »اربیوم« است. خطر 
سوختگی و عوارض دیگر با این نوع لیزر بسیار کمتر از انواع دیگر است اما 
تنها مشکل آن گرانقیمت بودن این نوع لیزر است. همچنین تعداد متخصصانی 

که با این نوع لیزر آشنایی دارند و در استفاده از آن متبحر هستند، اندک است.

مهم  ترین عامل تشخیصی یائسگی، عالئم کلینیکی 
آن است

ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر کدام از عالئم ذکرشده 
می تواند علت دیگری به جز یائسگی هم داشته باشد. به طور 
مثال گرگرفتگی ممکن است در بیماری های دیگری مثل بیماری 
غدد فوق کلیه، بیماری کارسینوئید و انواعی از سرطان ها نیز 
دیده شود. درواقع مهم  ترین عامل تشخیصی ظهور یائسگی 
در بانوان، عالئم کلینیکی آن است که مهم  ترین آن قطع عادت 
ماهانه به مدت 1 سال است. وجود عالئم دیگر در تشخیص 
یائسگی الزامی نیست. بنابراین اندازه گیری های هورمونی در 
تشخیص این مساله همیشه کمک کننده نیست و گاهی می تواند 
گمراه کننده باشد اما در بیمارانی که به علت اعمال جراحی مثل 
درآوردن رحم، عادت ماهانه اتفاق نمی افتد ناچار باید سطح 

هورمون ها را اندازه گیری کرد. 

هورمون درمانی؛ مزایا و معایب
مهم  ترین درمان بانوان در یائسگی،  استفاده از هورمون زنانه استروژن است که باعث کنترل گرگرفتگی، 
خشکی واژن، عالئم تحریک پذیری و افسردگی می شود. در کل فواید استفاده از هورمون درمانی 
در افرادی که کمتر از 10 سال از سن یائسگی آنها گذشته یا پایین  تر از 60 سال دارند از مضرات 
آن بیشتر است بنابراین استفاده از هورمون درمانی در بانوان یائسه جوان  تر )50 تا 59 سال( توصیه 
می شود و عمدتا تا 5 سال ادامه می یابد. افزایش خطراتی مانند مشکالت قلبی - عروقی وابسته 
به استفاده از هورمون درمانی، بیشتر در افراد باالی 60 سال دیده می شود و استفاده از این روش 
درمانی باالی این سن پیشنهاد نمی شود. از عوارض احتمالی هورمون درمانی در سنین باالی 60 
سالگی به جز مشکالت قلبی- عروقی می توان به افزایش خطر سرطان پستان، افزایش لخته شدن 
خون و آمبولی و سرطان رحم اشاره کرد. در مورد خطر عوارض قلبی- عروقی، ذکر این نکته 
الزم است که اگر از هورمون درمانی در سنین 50 تا 59 سال برای مدت کمتر از 10 سال استفاده 
شود، نه تنها خطر مشکالت قلبی افزایش نمی یابد، بلکه کاهش آن نیز دیده می شود. خطر آمبولی و 
لخته شدن خون و همچنین سکته مغزی در همه سنین با استفاده از هورمون درمانی افزایش می یابد. 
درواقع خطر بیماری های قلبی- عروقی به زمان شروع هورمون درمانی بستگی دارد. اگر این درمان 
از سنین زیر 60 سال شروع شود، حتی می تواند مشکالت قلبی- عروقی را کاهش دهد اما تجویز 
هورمون باالی این سن باعث افزایش خطر بیماری های قلبی- عروقی می شود. مهم  ترین خطر 
هورمون درمانی، افزایش خطر سرطان رحم است که با تغییر دادن رژیم هورمون درمانی می توان 
این خطر را کاهش داد. با این حال خطر پیش بدخیمی و پولیپ های رحم به دنبال استفاده از 
هورمون درمانی افزایش می یابد بنابراین حین استفاده از هورمون باید مراقب هر نوع خونریزی 
غیرعادی بود و حتما برای بررسی آن به پزشک مراجعه کرد. افزایش خطر سرطان تخمدان و 
پستان هم با هورمون درمانی محسوس است. استفاده از هورمون درمانی باعث کاهش احتمال ابتال 
به سرطان های روده، پوکی استخوان و دیابت می شود. از سویی، شاهد کاهش عفونت های مکرر 
ادراری در افرادی هستیم که از هورمون های زنان به روش واژینال استفاده می کنند. در مورد 

سالمت چشم، پوست و دندان ها نیز شاهد آثار مثبت هورمون درمانی در بانوان یائسه هستیم.

اختالالت حافظه و دردهای مفصلی
اختالل حافظه و کاهش سطح تمرکز از دیگر عوارض یائسگی است و استروژن نقش اساسی در این مساله 
ایفا می کند. دردهای مفصلی از دیگر مشکالتی هستند که در خانم های یائسه بیشتر دیده می شوند. بعضی 
مطالعات نشان داده اند 50 تا 60 درصد از خانم ها طی یائسگی دچار دردهای مفصلی می شوند. این دردها در 
خانم های چاق یا افسرده نیز بیشتر مشاهده می شود. درد مفصلی یائسگی را می توان با هورمون درمانی کاهش داد. 

درد پستان و میگرن در آغاز یائسگی افزایش می یابد
درد پستان اوایل یائسگی به علت نوسانات هورمونی بیشتر می شود و بعد 
از یائسگی کاهش می یابد. سردردهای میگرنی عادت ماهانه نیز در دوره 
گذر از یائسگی از نظر شدت و دفعات، افزایش نشان می دهند. عالوه 
براینها، اندام خانم ها اوایل یائسگی تغییر می کند و میزان چربی بدن در 
افرادی که استروژن مصرف نمی کنند، افزایش می یابد، در حالی که بعضی 
مطالعات نشان داده اند چربی شکم در افرادی که تحت درمان هورمونی 
بعد از یائسگی قرار می گیرند، کاهش می یابد. در یائسگی تغییرات پوست 
و استخوان نیز به علت کاهش کالژن مشهود می شود و مسن  تر شدن 
چهره به صورت چین وچروک تسریع می یابد اما تغییرات سطح کالژن 

در افرادی که تحت درمان هورمونی قرار می گیرند، کمتر خواهد بود. 

گرگرفتگی؛ مهم  ترین عالمت یائسگی
مهم  ترین عالمت یائسگی، گرگرفتگی است که به صورت دوره های موقت سرخ شدن صورت، تعریق و احساس 
گرما همراه با تپش قلب، احساس اضطراب و گاهی لرز احساس می شود. البته این عالئم معموال بیشتر از 2 تا 
4 دقیقه طول نمی کشند. از دیگر عالئم یائسگی می توان به اختالالت خواب، تغییرات خلق وخو، خشکی واژن، 
دردهای مفصلی، اختالالت حافظه و کاهش تمرکز، کاهش تون و قوام پوست و اختالالت ادراری اشاره کرد. 

 دکتر سونیا کاظم زاده آزاد
جراح و متخصص زنان، زایمان 

و نازایی
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آموزش کاشت و مراقبت از درختان به کودکان به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری

فواید باغبانی برای کودکان
باغبانی  با کودک، کار سختی 
نیست و برعکس خیلی هم 
زیبا و هیجان انگیز است. این 
موضوع   که در خانه ویالیی 
زندگی  کنید یا در آپارتمان، تاثیری در اصل قضیه 
ندارد و دست شما همیشه باز است که ساعات 
دلپذیری را در باغچه و با کودکتان سپری کنید. 
باغچه، این قلمرو خاکی کوچک، نه تنها مکان 
خوبی برای بازی و تفریح کودکان محسوب 
می شود، بلکه در یادگیری آنها نیز نقش مهمی 
را  باغبانی  فعالیت های  پیشنهاد می کنیم  دارد. 
متناسب با سن و توانایی های فرزندتان انتخاب 
 کنید. اگر می خواهید آنها را با خیال راحت روانه 
باغچه  کنید، الزم است ابزارهای امن و مطمئنی 

در اختیارشان قرار دهید.
وقتی کودک باغبانی می کند، ناخودآگاه حواس 
شش گانه و نیز خالقیتش قوی و شکوفا می شود. 
تماس مستقیم کودک با گیاهان، احترام به طبیعت و 
محیط زیست را به او می آموزد. به کمک سبزیجات 
معطر و میوه های باغچه، به او این امکان را بدهید 
طعم ها و بوهای گوناگون را تجربه کند. اگر در 
منزل باغچه دارید، قسمتی از آن  را به کودکتان 
اختصاص  دهید تا مثال سبزی کاری کند و اگر 
احیانا باغچه ای ندارید، می توانید در بالکن منزلتان، 
گلدانی قرار دهید تا دلبندتان لذت باغبانی را 
بچشد و این تجربه زیبا و به یادماندنی را پشت 
سر بگذارد. در کاشت بذرها به کودکتان کمک  
کنید. به او بگویید نهایت تالش و دقتش را 
بکند که این کار به خوبی انجام  شود و بعد به 
او یادآوری  کنید بذرها برای سبزشدن به زمان 
و مراقبت نیاز دارند. کودک با این  کار، دقیق تر 
و صبورتر می شود. وقتی کودک روی زمین کار 
می کند، به مرور زمان با مفاهیم نظم و انتظار آشنا 
می شود و تمام اینها مانند قدم هایی هستند که او 

را به استقالل و خودباوری نزدیک تر می کنند.
باغبانی به کودک این امکان را می دهد تا از هوای 
آزاد نهایت استفاده را ببرد. از آنجا که برای انجام 
این کار باید انرژی زیادی صرف  شود، کودکانی 
که باغبانی می کنند، اندام متناسب و موزون تری 

دارند. ورای یادگیری مسائل گوناگون، باغبانی 
یک حسن دیگر نیز برای کودکان دارد و آن، 
تقویت حس مشارکت و دوستی  است. با تمام 
این تفاصیل، اگر می خواهید فرزندتان به انجام 
کارهای باغبانی تشویق  شود و درنهایت از انجام 
آنها لذت ببرد، الزم است مراقب ایمنی کودکتان 
در باغچه باشید و از دور او را زیر نظر بگیرید.

تقریبا می توان گفت تمام کودکان عاشق خاک بازی 
هستند! بنابراین چرا از همان سنین ابتدایی کودکی 
آنها را با لذت باغبانی آشنا نکنیم. باغبانی فواید 
زیادی برای کودکتان دارد که برای آشنایی بیشتر 
با آنها، پیشنهاد می کنیم در ادامه با ما همراه  باشید.

کشف رازهای طبیعت
وقتی با فرزندتان باغبانی می کنید، این شانس را 
به او می دهید تا از نزدیک با طبیعت آشنا  شود و 
رازها و زیبایی هایش را با تمام وجود حس  کند. 
کودک این امکان را خواهد داشت تا رشد گیاه را 
از زمانی که یک بذر کوچک بوده تا زمانی که شکوفا 
شده، مشاهده  کند. البته در این هنگام شما نیز این 
امکان را به دست می آورید تا بهترین روش ها و 

ترفندهای باغبانی را به دلبندتان بیاموزید.

تحریک حواس
باغبانی با کودکان، تمام حواس آنها را تحریک 
می کند، طوری که واقعا نمی توان گفت در این 
میان کدام حس بیشتر تقویت می شود. این موجود 
کوچک با نگاه کردن به گیاهان، گل ها و حشرات، 

ناخودآگاه می آموزد که دقیق باشد و همیشه به 
جزییات توجه  کند. رایحه گل ها، حس بویایی 
او را تحریک می کند. لمس برگ های نرم یا زبر 
گیاهان و نیز لمس خاک خشک و مرطوب، 
حس المسه او را بیدار می کند. گوش سپردن به 
صدای حشرات و نیز آواز پرندگان، برای کودک 
بسیار جالب و خوشایند است و می تواند حس 
شنوایی او را تقویت  کند. درنهایت، می توانید به 
کمک کودکتان، با سبزیجات خوراکی چیده شده 
آشپزی کنید که در این صورت حس چشایی او 

نیز در این میان بی نصیب نخواهد ماند. 

بزرگ  باغبانان کوچک!
باغبانی را می توانید از همان سنین نخستین کودکی 
به فرزندتان بیاموزید. درحقیقت به محض اینکه 
کودکتان بتواند دوزانو بنشیند، می توانید وی را 
با باغبانی آشنا  کنید اما یادتان باشد وسایلی را 
در اختیار کودکتان قراردهید که مناسب سن و 
سالش باشد و احیانا صدمه ای به او نزند. باغبانی 

نیز مانند فعالیت های دیگر باید زیر نظر مستقیم 
یک بزرگسال انجام  شود. توصیه می شود کودکان 
کم سن وسال تر، کارهای کوچک تر و سبک تری 
انجام  دهند. به عنوان مثال فروکردن دست ها در 
خاک، لمس کردن بذرها و نیز آب  دادن گیاهان، 
از جمله کارهایی هستند که کودکان را به وجد 
می آورند. کودکان معموال با شروع 3 سالگی وارد 
مهدکودک می شوند. در این مکان آموزشی، با 
شکل ها، رنگ ها و اعداد آشنا خواهندشد. از 
از  باغبانی  کنید و حین  استفاده   این فرصت 
کودکتان بخواهید  رنگ گیاهان را شناسایی 
کند یا تعداد برگ های آنها را بشمارد. درواقع، 
باغبانی با کودکان رابطه مثبت و تنگاتنگی را 
میان خانه و مدرسه برقرار می کند. اگر فرزندتان 
سنین پایانی کودکی را سپری می کند، می توانید 
حق انتخاب را به خودش بدهید. به او بگویید 
هر کاری که در حیطه باغبانی برایش جالب تر 
است را می تواند تجربه   کند. البته حتما خودتان 
نیز کنارش باشید و بر کارهایش نظارت  کنید. 

یادگیری باغبانی یعنی داشتن تغذیه 
درست و سالم

باغبانی در زندگی کودکان معجزه می کند. وقتی 
کودک دانه ای را در زمین می کارد و بعد از مدتی 
از گیاه همان دانه تغذیه می کند، به وجد می آید و 
به خودش افتخار می کند که بذر چنین گیاهی را 
در زمین کاشته  است. به این ترتیب خوردن میوه ها 
و سبزیجات، تفریح روزانه کودک می شود! در 
یک کالم می توان گفت به مدد باغبانی، کودک 
به خوردن سبزیجات و میوه ها عالقه مند می شود. 

باغبانی و تربیت کودکانی 
مسوولیت پذیر

به یاد داشته باشید با تشویق کودک به باغبانی و 
درنهایت با آموزش این حرفه بی نظیر، درحقیقت 
روح مسوولیت پذیری و نیز اعتمادبه نفس را در 
او زنده نگه می دارید. کودکتان مسوولیت پذیر و 
متکی به خود بارمی آید چون همواره در فکر 
مراقبت و آبیاری گیاهان خودش است و باور 

دارد که تنها او می تواند از پس این کارهای 
مهم بربیاید!

اهمیت باغبانی کودکان در پاییز و بهار
معموال تمام کودکان شیفته فصل بهار و پاییز 
هستند و زیبایی های این فصول را با تمام وجود 
دوست  دارند. به طور کلی، فصل های پاییز و بهار 
بهترین زمان برای آشنا کردن کودک با طبیعت 
است. کودک ابتدا با دیدن درخت های سبز بهاری، 
با مفهوم تولد و روییدن آشنا می شود و سپس 
در فصل پاییز با دیدن درخت های عریان، مفهوم 
مرگ و نیستی را درک می کند. به این ترتیب با 
مفاهیم زندگی و چرخه حیات آشنا خواهد شد. 

توجه به نیازهای کودک حین باغبانی
یادتان باشد باغبانی نباید به شکلی باشد که در 
ذهن کودک به عنوان فعالیتی سخت و طاقت فرسا 
ترسیم  شود. اگر می خواهید پیوندی درست و 
ناگسستنی میان کودکتان و زمین برقرار کنید یا اگر 
دلتان می خواهد او با نحوه رشد هویج یا کلمی 
که هر روز می خورد، آشنا شود، الزم است او را 
دلسرد نکنید و به او سخت  نگیرید. به عنوان مثال 
اگر کودکتان از کرم خاکی می ترسد یا دوست 
 ندارد دستانش خاکی شود، می توانید برای او 
یک جفت دستکش باغبانی متناسب با اندازه 
دست هایش پیدا کنید. ساعات باغبانی کودک 
نباید طوالنی باشد. شما می توانید با توجه به 
سن و سال او، این ساعات را تنظیم  کنید. اگر 
کودکتان 4 تا 5 ساله است، 15 تا 20 دقیقه در 
روز کفایت می کند اما اگر کودکتان 10 یا 11 
سال دارد، نهایتا یک ساعت باغبانی کافی است.
در پایان می توان گفت همان اندازه که باغبانی 
برای آینده کره زمین مهم است، برای رشد و 
پیشرفت کودکان نیز امری ضروری محسوب 
می شود. اگر روزی به اهمیت این موضوع پی 
ببریم، قطعا آموزش باغبانی را در مدارس کشور 

اجباری خواهیم  کرد. به امید آن روز!  
https://blog. defi-ecologique. com :منابع
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 ترجمه: 
عفت عباسیان

با تشویق کودک به باغبانی 
و با آموزش این حرفه، روح 
مسوولیت پذیری و اعتمادبه نفس را 
در او زنده نگه می دارید. کودکتان 
مسوولیت پذیر و متکی به خود 
بارمی آید چون همواره در فکر 
مراقبت و آبیاری گیاهان خودش 
است و باور دارد که تنها او می تواند 
از پس این کارهای مهم بربیاید!

به دست خود درختی می نشانم

و  پیوند  عامل  مهم ترین  عنوان  به  درخت 
الفت انسان با طبیعت و ایجاد عالقه به آن و 
طبیعت دوستی شناخته مي شود. ارتباط گرفتن 
با درختان و تالش برای نگهداری و حفظ 
آنها از مولفه های مهم آموزش به کودکان براي 
ارتباط و انس گرفتن بیشتر با محیط زیست 
در  بودن  از  کودکی  دوران  تجربیات  است. 
طبیعت، عالیق و تجربیات ما را شکل می دهد. 
و  طبیعت  در  شبانه روز  از  اوقاتي  گذراندن 
کنار درختان، سالمت روانی و فکری ما را 
تقویت مي کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد 
کودکانی که در نزدیکی جنگل یا طبیعت بکر 
زندگی می کنند تمایل بیشتري به تبعیت از 
رژیم هاي غذایی سالم تر و متنوع تر و استفاده 
از مواد خوراکی مغذي و مفیدي مانند انواع 
سبزیجات و میوه ها دارند. برای میلیون ها سال 
انسان خود جزیی از طبیعت بوده و هنوز هم 
این نیاز و ضرورت پیروي از آن غیرقابل انکار 
است. گریز انسان ها از محیط انسانی و شهری 
و پناه بردن به دامن طبیعت نمونه اي از پاسخ 

ذاتی آنها به این مساله است. 
و  دوران حساس  در  ما  باشید  داشته  توجه 
ذاتی نسبت  از لحاظ  سرنوشت ساز کودکی 
به عوامل طبیعی و درختان بی تفاوت نیستیم. 
یا  مستقیم  آموزش هاي  کودکی  دوران  در 
فعالیت هایی  برای  فضاسازی  با  غیرمستقیم 
از جنس تجربه های آزادانه در بسترهای طبیعی 
دقیقا همان چیزی است که یادگیری واقعی 
را به دنبال خواهد داشت. افزایش پیوند میان 
کودکان و درختان برای آگاهی نسل جدید 
از ارزش های محیط زیستی بسیار مهم است. 
و  گیاهان  کنار  بودن  و  طبیعت  در  حضور 
و  مشارکتی  روحیه  شکل گیری  در  درختان 
تقویت ذهن خالق کودک و از همه مهم تر 
ایجاد حس عالقه و مسوولیت نسبت به درختان 
بسیار موثر است و  و عناصر دیگر طبیعت 
و  کتاب  طریق  از  آموزش  دستاوردهای  از 

الگوگیری  گروهی،  رسانه های  قصه خوانی، 
و یادگیری مشاهده اي در خانواده، مدرسه، 
اجتماع و کار عملی در مدارس به ویژه مدارس 

طبیعت خواهد بود. 

نقش کتاب و قصه در ایجاد عالقه به طبیعت
پرورش  راه هاي  بهترین  از  یکي  قصه گویي 
مهارت های کودک و راهبردهایی برای درک 
بهتر و بیشتر محیط زیست است. قصه گفتن 
به باال بردن راهبردهای مفید که کودکان در 
می شود.  منجر  دارند،  طبیعت  با  برخورد 
درمجموع، قصه با هدف خاص بر اساس انتقال 
مفاهیم طبیعت دوستی باعث کاهش مشکالت 

رفتاری کودکان از جمله اضطراب، وسواس 
همچنین  قصه گویي  مي  شود.  افسردگی  و 
مانند همدلی و درک  اجتماعی  مهارت های 
متقابل را افزایش مي دهد و باعث بهبود روابط 
میان فردی از طریق انتقال درست احساسات 
خواهد شد چراکه تاثیر مستقیمي بر ارتباط 
گرفتن با طبیعت و گیاهان دارد و حس عالقه 
و مراقبت از موجودات دیگر را در کودکان 

افزایش مي دهد. 
قصه الگویی از رویارویی و شیوه های مناسب 
برخورد در موقعیت های مختلف مواجهه با 
طبیعت و درخت را به کودکان ارائه می دهد 
که این الگوها می توانند رفتارهای درست و 
این   به  دهند.  آموزش  کودکان  به  را  جدید 
آنها  ذهن  گنجینه  در  که  رفتارهایي  ترتیب 
وجود دارد نیز بهبود پیدا مي کنند و سازمان 

بخشیده مي شوند. 
به  را  کودکان  مثبت  رفتارهای  اینکه  ضمن 
طور غیرمستقیم مورد تشویق قرار مي دهند 
بنابراین با روایت قصه می توان کودک را به 

سمت رفتارهای موردنظر هدایت کرد. 
اجرای برنامه قصه گویی در مدارس و همچنین 
به صورت گروهی  در خانه  والدین  توسط 
با  برخورد  شیوه  تغییر  و  یادگیری  پتانسیل 
طبیعت و درختان را به طرز چشمگیری باال 
مجالی  می تواند  گروه  در  بودن  زیرا  می برد 
برای سهیم شدن در تجربه های یکدیگر باشد 
و یاد گرفتن از همساالن را به ارمغان بیاورد. 

نقش رسانه ها در  ترویج فرهنگ 
درختکاری

رسانه ها هم نقش بسیار مهمی در  ترویج فرهنگ 
درختکاری و توسعه فضای سبز و حفظ آن 
توسط کودکان و بزرگساالن دارند چراکه الگوهای 
یادگیری مشاهده ای نقش بسیار کارآمدتری نسبت 
به آموزش مستقیم در شکل گیری شیوه زندگی 
هر فرد ایفا می کنند. تبلیغات و آموزه هاي مبتنی بر 
ایجاد عالقه و همکاری در کاشت و حفظ درختان 
در رسانه های جمعی باعث بسترسازی درست 
فرهنگی درخصوص طبیعت دوستی مي  شود و 
رابطه کودک با محیط اطرافش را نیز تقویت 

خواهد کرد.

حضور در طبیعت و بودن کنار گیاهان 
و درختان در شکل گیری روحیه 

مشارکتی و تقویت ذهن خالق کودک 
و از همه مهم تر ایجاد حس عالقه و 

مسوولیت نسبت به درختان و عناصر 
دیگر طبیعت بسیار موثر است

23فرزندپروری  شماره هفتصدوچهار  یازده اسفند نودوهفت

نقش مدارس به ویژه مدارس طبیعت در ایجاد عالقه به طبیعت
به باور کارشناسان آموزشی، داشتن شانس پژوهش و اکتشاف در طبیعت، تمرکز و ظرفیت 
یادگیری کودکان را افزایش می دهد. حضور در طبیعت و فضاي سبز اختالالت تمرکزی را 
کاهش مي دهد و تحرک فیزیکي الزم را برای کودکان فراهم می آورد. آموزش های اجرایی در 
مدرسه در راستای شکل گیری عالقه مندی ذاتی و نهادینه شدن این موضوع در ذهن کودکان 
مستلزم برنامه ریزی های عملی برمبنای حفظ محیط زیست برای انجام این مسوولیت مهم است. 
کاشت نهال و مراقبت از درختان برای به سرانجام رساندن حس مسوولیت و همدلی با 
موجودات دیگر، کودک را به حفاظت از موجودات زنده، تشویق و حساس مي کند و باعث 
مي  شود این عالقه و مراقبت از گیاهان و درختان از کودکی در وجود فرد پایه ریزی و تقویت 
شود. مدارس طبیعت هم برای ایجاد و حفظ این مسوولیت مهم ایجاد و ثبت شده اند که 

هدف آنها آشتی دوباره انسان با طبیعت برای برگرداندن آرامش ازدست رفته انسان هاست. 
دوستی کودکان با درختان و طبیعت به طور مشخص بر ضریب یادگیری، حضور ذهن و 
خالقیت، کاهش استرس، اضطراب و اختالالت خلقی آنها تاثیر خواهد گذاشت و فرهنگ 
کاشت درخت و نگهداری و حراست از فضای سبز را در وجود کودکان نهادینه خواهد کرد. 
عالقه به طبیعت و درختان به عنوان جزو مهمی از آ موزش احترام به طبیعت در سرلوحه 
فعالیت های آموزشی مدارس طبیعت قرار دارند و کودکان مطابق با سرشت ذاتی خودشان 

با گیاهان ارتباط برقرار مي کنند و سالمت روان آنها هم از این طریق تامین خواهد شد. میزان 
عالقه مندی کودک به کاشت درخت و ایجاد فضای سبز در خانه مثل پرورش گل و گیاه در 
باغچه افزایش مي یابد و این موضوع باعث درونی سازی و نهادینه شدن عالقه و احترام به 
درختان و طبیعت در آینده خواهد شد زیرا کودکی که خود مسوول مراقبت از نهالی باشد 
دیگر نمی تواند به درختان آسیب وارد کند. در واقع او جایگاه واالیی برای درخت در چرخه 
زیستی قائل مي  شود و این آموزه ها نیز بنابر آگاهی ای که خود آن را کشف مي کند پایدار و 

ماندگار خواهد بود. 
خانواده و مدرسه نیز به دلیل نقش الگودهي و مشاهده مستقیم رفتار درست و همچنین دادن 
پاداش به عنوان ارکان موثر در آموزش رفتارهای مطلوب به کودکان عمل خواهند کرد. پاداش 
بجا و به موقع که به طور متناسب انتخاب شده باشد، درست بعد از انجام عمل درست توسط 
کودک مثل آب دادن به درخت یا گل ها یا جلوگیری از صدمه زدن به تنه درختان باعث 
تکرار این گونه رفتارهاي درست مي  شود. این نوع آموزش ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
باید از سنین پیش از دبستان و در دوره های مهد آغاز شوند و در دبستان و دوره های بعد هم 
ادامه یابند. با فراهم آوردن امکان حضور کودکان خردسال به طور عملی در طبیعت با کاشت، 
نگهداری و مراقبت از گل یا نهال می توان به طور مستقیم آنها را با طبیعت آشنا و عالقه 

ذاتي شان را به طبیعت در قالب قصه، نمایش، شعر، بازی، نقاشی و کاردستی بیدار کرد.

 دکتر فاطمه کریمی اصفهانی
روان شناس  تربیتی و دستیار 

آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی



شیوه غذایی در »آسیا« بسیار متنوع است و ساکنان قاره کهن، 
اهمیت زیادی برای تغذیه، همچنین سالمت خود قائل هستند. 
در واقع، تغذیه و سالمت دو بخش کامال نزدیک به هم در 
این جوامع است. ماهی یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی 
در آسیا محسوب می شود که البته در کشورهای جنوب 
شرقی آسیا معموال به شکل خام طرفدار دارد. از طرفی، 
غذاهای گریل یا سرخ شده، همچنین انواع جوشانده های 
سبزیجات مانند سوپ ها نیز جزو فرهنگ اصلی غذایی 
آنهاست. از میان شیوه های نگهداری غذا نیز خشک کردن، 
خیساندن و تخمیر خوراکی ها بسیار مرسوم است و در 
بسیاری از کشورهای آسیایی کاربرد دارد. در رابطه با اینکه 
چه کارهایی هنگام غذاخوردن درست یا نادرست تلقی 
می شود، به سختی می توان پاسخ داد زیرا هر کشور آسیایی 
اصول خاصی را در زمان صرف غذا رعایت می کند. به 
عنوان مثال، با سروصدا غذاخوردن در چین و ژاپن کامال 
مورد پذیرش است اما این مساله در کره جنوبی بی ادبی 
تلقی می شود. به رغم استفاده مرسوم از چاپستیک )چوب 
غذای چینی( تایلند تنها کشور نواحی جنوب شرقی آسیاست 
که استفاده از قاشق و چنگال در آن مرسوم است و کارد 
غذاخوری نیز به دلیل اینکه همه مواد غذایی خردشده هستند، 
مورد استفاده قرار نمی گیرد. البته در ویتنام و اندونزی نیز با 
دست غذاخوردن بسیار رایج است. یکی دیگر از سنت های 
غذایی آسیا، فروش غذاهای خیابانی است. این سنت به ویژه 
در چین، هند و تایلند مثل گذشته رونق دارد و انواع غذا 

و خوراکی با قیمت کمتر از مغازه ها به فروش می رسد. 

آسیا؛ 
مصرف کننده ماهی 

مصرف غالت به خصوص برنج، گندم، ذرت و حتی 
ارزن در آفریقا بسیار زیاد است. غذاهای حاوی سس 
نیز میان آفریقایی ها طرفداران فراوانی دارد، به طوری 
که تقریبا در هر وعده نوعی از این غذاها را دارند. 
صرف غذاهای حاوی حبوبات و نان و غذاهای کبابی 

و گریل شده نیز در این مناطق بسیار باالست.
مردم قاره سیاه عاشق ادویه ها و گوشت های گریل شده 
نیز هستند. میوه هایی مانند موز و خشکبار هم جایگاه 
خاصی در این منطقه دارد. آفریقایی ها معموال غذا 
را در یک ظرف مشترک برای اعضای خانواده و به 
مقدار زیاد سرو می کنند که ممکن است با قاشق یا 
با  البته وعده های غذایی روزانه  دست خورده شود. 
به منابع  توجه به سطح درآمد خانواده و دسترسی 

غذایی بین 3-1 وعده غذای اصلی متغیر است.
وعده های غذایی در آفریقا نیز مانند بسیاری از جوامع 
ساعات مشخصی ندارد و معموال شام دیروقت میل 
می شود. همچنین در صورت مهمانی نیز در هر زمان 
که مهمان برسد، غذا سرو خواهد شد. در کشور مغرب 
و مناطق اطراف آن نیز شیرینی های بسیار شیرین و 
چرب به عنوان دسر و میان وعده، طرفداران زیادی دارد.

معموال شیوه غذای آمریکایی را در غذاهای ناسالم 
مانند همبرگر،  هات داگ، چیپس، نوشابه های گازدار 
است  جالب  اما  می دانیم  شیرینی جات خالصه  یا 
میان  نیز جایگاه خاصی  گیاهخواری  رژیم  بدانید 
مصرف  حتی  و  دارد  شمالی«  »آمریکای  مردم 
خوراکی هایی با ارزش تغذیه ای باال مانند جوانه های 

باالست.  بسیار  گیاهی 
فرهنگ غذایی در آمریکا تحت تاثیر همه مناطق دنیا 
و مهاجرانی است که عادت های غذایی بسیار متنوع 
را به این سرزمین آورده اند، چنانکه امروزه به راحتی 
می توان غذاهای ایتالیایی، چینی، فرانسوی و اسپانیایی 

را در مناطق مختلف این قاره مزه چشی کرد.
به رغم وجود گسترده مواد غذایی صنعتی و فراوری شده 
اما تمایل به تهیه غذا در منزل بیش از گذشته برای 
خانواده های آمریکایی مورد اهمیت است. در واقع، آنها 
مایلند از این طریق رژیم های غذایی کامال سالم تری را 
رعایت کنند چراکه امروزه اضافه وزن و چاقی یکی 
از چالش های جدی آنها در حوزه سالمت محسوب 
می شود. البته در این مناطق نیز فروش فست فود در 

خیابان ها رواج فراوان دارد.

ساکنان »آمریکای جنوبی« برخالف همسایگان شمالی 
خود اصول تغذیه سالم و سرشار از خوراکی های تازه 
را دارند. در این مناطق غالتی مانند برنج، کینوآ و 
سیب زمینی مصرف زیادی دارد و سبزی هایی مانند 
گوجه فرنگی، انواع فلفل، آووکادو و لوبیا در وعده های 

غذایی بسیار مصرف می شود. 
نیز رکن اصلی در فرهنگ غذایی آمریکای  میوه ها 
هندی،  بادام  فوروت،  پشن  مصرف  است.  جنوبی 
زردآلو و دیگر میوه های استوایی به عنوان میان وعده 
نیز  صبحانه  در  شور  غذاهای  خوردن  همچنین  و 

بسیار رایج است. 
مردم آمریکای جنوبی جزو طرفداران ادویه ها هستند 
انواع  و حتما از این چاشنی ها برای طعم دار کردن 
غذاهای گوشتی، ماهی و میگو استفاده می کنند. به رغم 
فرهنگ غذایی سنتی  کشورهای آمریکای جنوبی که 
رواج  می شود،  محسوب  تغذیه  سالم  اصول  جزو 
شده  سبب  صنعتی  غذاهای  و  فست فودها  مصرف 
این  در  معضالت سالمت  از  یکی  عنوان  به  چاقی 

منطقه مطرح باشد.

اروپایی ها بیش از پیش اصول تغذیه سالم و متعادل 
می کنند.  رعایت  خود  غذایی  شیوه  عنوان  به  را 
و  تغذیه  به  مربوط  پیام های  بیشتر  امروزه  همچنین 
نتایج پژوهش های این حوزه از کشورهای اروپایی 
به سراسر دنیا انتقال پیدا می کند. عالقه حقیقی در 
و  می شود  دیده  جوامع  این  در  ملل  آشپزی  مورد 
در واقع، اروپا دروازه ها را به سوی انواع شیوه های 
آشپزی گشوده و به خصوص آشپزی آسیایی در این 
منطقه بسیار مرسوم و پرطرفدار است. به طور کلی، 
در اروپا پرخوری مرسوم نیست و از همه گروه های 
غذایی غالت، سبزیجات، میوه ها، گوشت و ماهی ها، 
لبنیات، دسر و... در سهم های کوچک میل می شود. با 
توجه به فرهنگ جامعه و خانواده، هر وعده غذایی در 
اروپا شامل غذای اصلی و دسر است که البته ممکن 

است پیش غذا نیز سرو شود. 
در ضمن، انواع اسنک ها و غذاهای صنعتی در فرهنگ 
به  تمایل  مردم  از  بسیاری  و  اروپا جاگرفته  غذایی 
گفت  باید  جغرافیایی  لحاظ  از  دارند.  آنها  خوردن 
فرهنگ غذایی ساکنان اروپای شرقی غالبا مبتنی بر 
مقدار فراوان غالت، انواع کلم و خوراکی های دودی 
مانند ماهی دودی است. مردم کشورهای اطراف دریای 
مدیترانه مانند یونان و ایتالیا نیز رژیم های غذایی سالم تر 
شامل مصرف زیاد میوه ها و سبزیجات، تمایل باال 
به روغن زیتون و مصرف ماهی را در برنامه روزانه 

خود جا داده اند. 

انگلستان  باید تحت تاثیر  را  استرالیا  فرهنگ غذایی 
یا  گریل شده  گوشت های  حاوی  اساسا  که  دانست 
کباب شده در فر، به خصوص گوشت گاو و گوسفند 
است که همراه سبزیجات و سیب زمینی سرو می شود. 
مصرف انواع ماهی به خصوص ماهی های موجود در 
این سرزمین نیز بسیار باالست. استرالیایی ها عالقه 
خاصی به باربیکیو دارند و هر فرصتی را برای دورهمی 
و طبخ غذاهای کبابی مغتنم می شمارند. گرچه آنها 
نمی توانند سوسیس گریل شده و ماهی کبابی کنار دریا 
را کنار بگذارند، آنقدر به فراگیری و انجام شیوه های 
مختلف آشپزی عالقه نشان داده و اجرا کرده اند که 
امروزه می توان آشپزی استرالیایی را یکی از انواع بسیار 

متنوع، خالق و شگفت انگیز تصور کرد. 
البته به دلیل مهاجرت گسترده مردم از جوامع مختلف 
بسیار  کشور  سنتی  این  غذایی  فرهنگ  استرالیا،  به 
تحت تاثیر این مساله قرار گرفته، به طوری که امروزه 
کامال در منوی رستوران های استرالیا می توان انواع 
مزه چشی  را  مدیترانه ای  نواحی  و  آسیایی  غذاهای 
کرد. از لحاظ خوراکی های ارگانیک نیز گرچه استرالیا 
جزو پیشگامان رواج این نوع مواد غذایی است، حجم 
گسترده ای از این محصوالت در فروشگاه ها با قیمتی 

مشابه محصوالت مرسوم به فروش می رسد. 

آفریقا؛ 
طرفدار ادویه

آمریکای شمالی؛
طرفدار فست فودها و رژیم گیاهخواری

آمریکای جنوبی؛
مصرف کنندگان انواع گوجه فرنگی و فلفل

اروپا؛ 
مخالف پرخوری

استرالیا؛ 
طرفدار باربیکیو
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نگاهی به آداب و رسوم غذایی در 5 قاره مختلف

 فرهنگ غذا در گوشه و کنار دنیا
بشر از زمان حیات در کره زمین، به طور عملی با امتحان کردن مواد گوناگون توانست خوراکی هایی که برای زنده ماندن مناسب بود را به 
تدریج شناسایی کند و به طور روزانه مورد استفاده قرار دهد اما بعدها باتوجه به فرهنگ و سنت منطقه ای که در آن زندگی می کرد، انتخاب های 
خاص تری را در نظر گرفت و مواد غذایی را به انواع ضروری، دوست داشتنی و حتی مضر گروه بندی کرد. شاید مصرف خوراکی های بومی 
در هر منطقه در شکل گیری عادت های غذایی مردم آن منطقه بسیار تاثیرگذار بود اما حتی تا امروز که می توان میوه های استوایی را در مناطق 
سردسیر مزه چشی کرد یا ساکنان سرزمین های گرم، امکان مصرف ماهی های سردسیری را دارند همچنان »فرهنگ غذایی« به طور کلی، مطابق با اصول نیاکان دنبال 
می شود. ما نیز در صفحه »پوستر سالمت« این شماره به تفاوت هایی که در فرهنگ غذایی مردم 5 قاره مختلف وجود دارد، اشاره کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی



يادداشت مهمان

راهنمای استفاده 
از فويل  

)26(

اليه بردارها مقاومت 
پوست را کاهش 

می دهند)30(

وقتی شوره ها 
شورش را 
درمی آورند)29(

سیب زمینی 
شکم پر با مرغ و 

سبزيجات)27(

سالـــــم سفره 

دستــور آشپزی 

میـــزگرد تغذیه

پــــــــو ست 

میــزگرد پوست

یـــــبــایـی ز 

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 704  شنبه 11 اسفند 1397

صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه

فرم و ظاهر گوش ها هم جزو 
معیارهای زیبایی محسوب می شود

اتوپالستی؛ روشی 
برای زيبا کردن 
گوش ها

آیا تاکنون به گوش های خود در آینه دقت کرده اید؟ از ظاهر آنها راضی هستید؟ 
اصال معیار زیبایی برای گوش ها چیست؟ مهم نیست گوش ها چه شکلی دارند، بلکه 

باید هما هنگی معقولی با سر و صورت داشته باشند. اغلب افراد ترجیح می دهند 
گوش هایشان نزدیك  به سر باشد و از حد ابرو تا قاعده بینی ادامه یابد....  )صفحه31(

  دکتر عباس یداللهی
متخصص علوم باغبانی و 

کشاورزی، عضو هیات علمی 
دانشگاه تربیت مدرس 

 مصرف محصوالت تازه، 
خطر سموم را کم می کند

چندی پیش خبری مبنی بر استفاده باالتر از 
حد مجاز از سموم کشاورزی در سبزی ها 
و میوه ها منتشر شد که براساس آن خبر 
سبزیجات،  و  میوه ها  مصرف کنندگان  به 
محصوالت  مصرف کنندگان  مخصوصا 
کشاورزی در تهران، هشداری مبنی بر مشاهده 
سموم خطرناک در میوه و تره بار داده شد. 
بعضی  و  موارد  برخی  در  ما  درحقیقت، 
محصوالت کشاورزی، مصرف بیش از حد 
سموم را داریم و همیشه کنترل و نظارت 
کافی بر محصول عرضه شده در تره بار وجود 
ندارد. این در حالی است که ما نمی توانیم 
به چنین دلیلی، مردم را از خوردن میوه ها 
و سبزی ها به عنوان بهترین عضو از گروه 

هرم غذایی بترسانیم. 
سبزی های  و  میوه ها  بدانید  است  بهتر 
تازه به اندازه ای حاوی انواع ویتامین ها و 
آنتی اکسیدان ها هستند که همین ترکیبات 
مغذی می توانند جلوی آسیب های احتمالی 

ناشی از دریافت سموم را بگیرند.
 با این حال، توصیه می شود برای پیشگیری از 
دریافت سموم و به حداکثر رساندن دریافت 
ترکیبات مغذی موجود در میوه ها و سبزی ها، 
تا جایی که امکان دارد آنها را به صورت کامال 
تازه مصرف کنید؛ انواع میوه ها و سبزی ها را 
قبل از مصرف، به خوبی بشویید، میوه ها یا 
صیفی هایی که امکان پوست کندن دارند را 
قبل از مصرف پوست بکنید و سبزی ها را با 
کمک محلول های مخصوص ضدعفونی و 
به خوبی آبکشی کنید. باز هم تاکید می کنم 
اگر میوه ها، سبزی ها و صیفی ها به صورت 
تازه مصرف شوند، میزان ریزمغذی های 
موجود در آنها به قدری باالست که می تواند 
موجود  سموم  از  ناشی  عوارض  جلوی 

احتمالی را بگیرد. 
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تاکید دوباره دکتر زهرا 
عبداللهی، رئیس دفتر 
بهبود تغذیه جامعه به 

مصرف کنندگان

نمک دریـا 
مجـوز ندارد!

یکی از مشکالت بهداشت و سالمت در کشور ما باال 
بودن 2 یا 3 برابری سرانه مصرف نمک است که ارتباط 

مستقیمی با افزایش فشارخون و بیماری های قلبی-
عروقی و حتی سرطان ها دارد. با رونق گرفتن دوباره 

طب سنتی و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، از زمانی که 
طب سنتی با طب اسالمی و طب ایرانی مخلوط شد، 

سر و کله نمک دریا نیز پیدا شد...  صفحه  7

به مناسبت 7 اسفند؛ روز »زن« 
و تجلیل از »مقام مادر«

بانـو؛ سالمت را 
جـدی بگیـر!

»مادر« واژه ای مقدس برای همه ماست؛ واژه ای 
تداعی گر گذشت، مهربانی و فداکاری. جایگاه 
مادر در خانواده چنان محکم و تاثیرگذار است 

که سالمت، شادابی و کامیابی هر یک از اعضای 
خانواده را رقم می زند اما گاهی مادران آنقدر 
دغدغه همسر و فرزندان را دارند که نسبت به 
سالمت خود بی توجه می شوند... صفحه15

درباره مسائل بهداشتی 
واردات گوشت

گوشت های 
وارداتی 

باکیفیت هستند؟
قیمت گوشت در هفته های اخیر به 120 هزار تومان 

هم رسیده و دولت برای منطقی کردن افزایش قیمت 
گوشت، گوشت های وارداتی را با عنوان »گوشت 
تنظیم بازار« به مردم عرضه می کند و وعده داده از 

هفته آینده توزیع گوشت با افزایش واردات گوشت 
به کشور، نظم بیشتری بگیرد... صفحه2

حرف های مادرانه 

بانوی پرمهر سینما

صفحه4
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

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

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

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

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

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

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

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

است...صفحه 30

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

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

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

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

صفحه 4 

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

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

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

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

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

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

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

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

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

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

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

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

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

سیگار 
نتیجه کاشت مو را 
تضعیف می  کند
صفحه30

گفت وگوی اختصاصی    با »گوهر خیراندیش« 

به مناسبت روز مادر

والدت حضرت افطمه زهرا )س( و روز زن مبارک باد

حرف های مادرانه 

حرف های مادرانه بانوی پرمهر سینما

حرف های مادرانه بانوی پرمهر سینما

بانوی پرمهر سینما

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

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،   
مبلغ 220 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 

5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز 
نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و   
کدپستی ده رقمی به تلفن 76 79 10 26 اعالم نمایید. اصل فیش 

بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان سال 97 است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  



سفره سالم شماره هفتصدوچهار یازده اسفند نودوهفت26

پاسخ به 8 پرسش رایج درباره استفاده از فویل آلومینیوم در آشپزخانه 

راهنمای استفاده از فویل 

پرسش اول: 
آیا مواد غذایی به طور طبیعی حاوی 

آلومینیوم هستند؟ 
بله، آلومینیوم یکی از ترکیبات فلزی بسیار رایج 
در سطح کره زمین است. فلز آلومینیوم می تواند 
به طور طبیعی به عناصر مختلفی مانند فسفات 
یا سولفات بچسبد و وارد خاک شود. عالوه 
بر این، مقدار کمی از این فلز در هوا، آب یا 
ماده غذایی مصرفی وجود دارد. در واقع، معموال 
ترکیبات خوراکی مختلفی مانند میوه ها، سبزی ها، 
انواع گوشت، ماهی، حبوبات، غالت و لبنیات 
به طور طبیعی حاوی مقادیر محدودی از آلومینیوم 
هستند. نکته جالب درباره میزان آلومینیوم موجود 
در مواد غذایی این است که امکان جذب و 
انباشت آلومینیوم در برخی ترکیبات خوراکی 
مانند برگ های چای، انواع قارچ، اسفناج و ترب ها 

بیشتر از سایر خوراکی هاست. 

پرسش دوم:
میزان جذب آلومینیوم در ترکیبات غذایی 

به چه عواملی بستگی دارد؟ 
این مساله که ماده غذایی شما چقدر حاوی آلومینیوم 

باشد، به 3 عامل بستگی دارد: 
1. جذب: منظور از جذب، این است که ماده 
غذایی مصرفی تا چه میزان آمادگی جذب و 

انباشت آلومینیوم را دارد. 
2. خاک: منظور از خاک، این است که خاک 
مورد نظر برای کشت ماده غذایی حاوی چه 

میزان  آلومینیوم است. 
3. بسته بندی: منظور از بسته بندی این است که 
ترکیبات ظرف بسته بندی یا ظرف نگهداری از 
ماده غذایی ما حاوی چه مقدار آلومینیوم است 
و ما برای چه مدتی، چه نوع غذایی را در آن 

ظرف بسته بندی یا نگهداری می کنیم. 
هرچه 3 عامل ذکرشده حاوی آلومینیوم خام 
بیشتری باشند، میزان این فلز در مواد غذایی 

مصرفی ما هم بیشتر خواهد شد. 

پرسش سوم: 
آلومینیومی  فویل های  در  غذا  پختن  آیا 

ایمن است؟ 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، 
دریافت  میزان  بیشترین  کرده  اعالم  صراحتا 
آلومینیوم در بدن توسط مواد غذایی حاوی این 
فلز است. نتایج مطالعات نشان می دهد استفاده 
از فویل ها یا ظرف های آلومینیومی برای پخت 
غذا می تواند باعث ورود مقداری آلومینیوم به 
ماده غذایی و دریافت حجم باالتری از این فلز 
در بدن شود. معموال این حجم دریافت بیشتر از 
حالت طبیعی و ایمن آن است. بد نیست این نکته 
را بدانید که میزان مهاجرت ترکیبات آلومینیوم 
از فویل یا ظروف آلومینیومی به غذا، به عوامل 

مختلفی بستگی دارد: 
• حرارت: هرچه حرارت واردشده به ظروف 
یا فویل های آلومینیومی بیشتر باشد، میزان نشت 
آلومینیوم به ماده غذایی هم بیشتر خواهد شد. 

• نوع غذا: محققان صراحتا اعالم کرده اند میزان 
جذب آلومینیوم توسط برخی ترکیبات خوراکی 
که داخل فویل های آلومینیومی پیچیده یا پخته 
می شوند، بیشتر از سایر ترکیبات غذایی است. 
این ترکیبات شامل انواع خوراکی های اسیدی، 
گوجه فرنگی، کلم، ماست، آب لیمو، لیمو، انواع 
مرکبات، آلو، رب انار، انار، سس گوجه فرنگی 
و سس باربیکیوست. بهتر است بدانید اگر این 
ترکیبات به عنوان طعم دهنده به سایر مواد غذایی 
اضافه شوند، باز هم احتمال جذب آلومینیوم از 

طریق فویل ها را هنگام پخت وپز باال می برند. 
• چاشنی ها: استفاده از نمک و انواع ادویه های 
تند برای طعم  دادن به ترکیبات خوراکی که قرار 
است در فویل یا ظروف آلومینیومی پخته شوند 
هم احتمال جذب فلز آلومینیوم توسط مواد غذایی 

را چند برابر خواهد کرد. 

پرسش چهارم: 
آیا پختن گوشت در فویل آلومینیوم ایمن 

است؟
همان طور که گفته شد، میزان مهاجرت عنصر 
آلومینیوم از فویل به ترکیبات غذایی شدیدا به 
ماده غذایی ما بستگی دارد. به عنوان مثال، نتایج 
برخی مطالعات در این زمینه نشان داده اند اگر 
شما گوشت را مستقیم داخل فویل آلومینیوم 
بپیچید و آن را برای پختن حرارت بدهید، باتوجه 
به میزان حرارت و چاشنی هایی که برای طعم 
دادن به گوشت استفاده کرده اید، امکان جذب 
آلومینیوم توسط گوشت حدود 89 درصد باالتر 
می رود. حاال شاید این پرسش برایتان پیش بیاید 
که آیا این مساله سریع سالمت ما را به خطر 
می اندازد؟ بد نیست بدانید بدن ما به طور طبیعی 
حاوی مقداری آلومینیوم است و یک بدن سالم 
می تواند این آلومینیوم را از طریق ادرار دفع کند 
اما زمانی که میزان آلومینیوم دریافتی از طریق مواد 
غذایی افزایش پیدا می کند، احتمال به خطر افتادن 
سالمت بدن هم بیشتر می شود. با این حال، توجه 
به این نکته ضروری است که بیشتر تحقیقات 
نشان می دهند افزایش دریافت آلومینیوم در بدن 
می تواند باعث تشدید یا سرعت  بخشیدن به ابتال 
به برخی بیماری ها شود اما به نظر نمی رسد باال 
بودن سطح آلومینیوم در بدن به  خودی خود باعث 

ابتال به یک نوع بیماری شود. 

پرسش پنجم: 
آیا استفاده از فویل آلومینیوم باعث ابتال به 

آلزایمر می شود؟
یکی از بحث برانگیزترین چالش هایی که در مورد 
استفاده از فویل آلومینیوم مطرح است، این است 
که آیا استفاده از ظروف یا فویل های آلومینیومی 
می تواند نقشی در ابتال به آلزایمر داشته باشد یا نه؟ 
تحقیقات مختلفی که در زمینه رابطه بین استفاده 
از فویل آلومینیوم و آلزایمر انجام گرفته،  نشان 
می دهد دریافت مقادیر باالی آلومینیوم در بدن 
باعث ایجاد اختالالتی در سیستم عصبی مرکزی 
می شود اما محققان هنوز نتوانسته اند به روشنی 
اعالم کنند فلز آلومینیوم به عنوان یکی از عوامل 
اصلی ابتال به آلزایمر مطرح است. از طرف دیگر، 
از آنجایی که سطح ترکیب آلومینیوم در مغز افراد 
مبتال به آلزایمر باالست، احتمال داده می شود 
دریافت آلومینیوم باال از طریق مواد غذایی به 
تشدید یا تسریع ابتال به آلزایمر کمک می کند. 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا هم 
در این زمینه، نظر خود را به این صورت اعالم 
کرده که نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در ابتال 
به آلزایمر بیشتر از عوامل غذایی است اما به هر 
حال نباید نقش مواد غذایی حاوی آلومینیوم را 

در بیماری آلزایمر کامال نادیده بگیریم. 

پرسش ششم:
کدام بیماری ها را به استفاده از فویل آلومینیوم 

نسبت می دهند؟
بر اساس تحقیقات فراوانی که در زمینه استفاده از 
فویل یا ظروف آلومینیومی برای پخت، نگهداری 
و بسته بندی ترکیبات خوراکی انجام گرفته، به 
نظر می رسد افزایش دریافت آلومینیوم از طریق 
مواد غذایی بیشتر از آسیب رسانی به سیستم 

عصبی مرکزی می تواند با ابتال به بیماری هایی 
مانند بیماری التهابی روده، مشکالت گوارشی و 
کلیوی همراه باشد. ضمن اینکه احتمال چسبیدن 
عناصر آلومینیوم به کلسیم و افزایش دفع کلسیم 
و  دارد  وجود  هم  بدن  از  آلومینیوم  با  همراه 
عنصر آلومینیوم می تواند باعث ایجاد اختالل در 
متابولیسم استخوان ها شود. از این منظر، می توان 
گفت  افزایش دریافت آلومینیوم از طریق مواد 
غذایی تا حدی با باال رفتن خطر ابتال به پوکی 

استخوان هم همراه است. 

پرسش هفتم: 
مصرف چه میزان آلومینیوم مجاز است؟

براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی و سازمان 
غذا و داروی آمریکا، هر فرد مجاز به دریافت 2 
میلی گرم آلومینیوم به ازای هر یک کیلوگرم وزن در 
هفته است. به عنوان مثال، یک فرد 60 کیلوگرمی 
می تواند هفته ای 120 میلی گرم آلومینیوم دریافت 
کند و سالمتش را هم به خطر نیندازد. جالب 
است بدانید سازمان ایمنی غذایی اتحادیه اروپا 
حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و تنها مصرف 
یک میلی گرم آلومینیوم به ازای هر کیلوگرم وزن 
را در طول هر هفته مجاز دانسته است. اشاره به 
این نکته ضروری است که هرچند بدن افراد سالم 
مازاد آلومینیوم دریافتی را دفع می کند،  اگر این 
مازاد بیش از اندازه شود یا شما دچار مشکالت 
کبدی و کلیوی باشید، افزایش دریافت آلومینیوم 
در طول هفته می تواند باعث ایجاد سمیت در 
کبد و کلیه ها شود. در مورد مساله ایمنی غذایی 
و استفاده از فویل های آلومینیومی تمامی مراجع 
علمی و بهداشتی جهان بر این باورند اگر میزان 
مصرف شما بسیار کم و محدود به تعطیالت 
یا پیک نیک های گهگاهی خانوادگی باشد، هیچ 

مشکلی سالمتتان را تهدید نخواهد کرد اما اگر 
مصرف فویل آلومینیومی برای پختن مواد غذایی 
یا نگهداری از ترکیبات خوراکی اسیدی به عادت 
روزانه برای شما و خانواده تان تبدیل شده باشد، 
حتما سالمت سیستم عصبی، گوارشی، کبدی و 
کلیوی تان به خطر خواهد افتاد. نکته قابل توجه 
دیگر در مورد مضرات ترکیبات آلومینیوم در بدن 
این است که چنین ترکیباتی اثر کوتاه مدت ندارند 
و ممکن است اثر منفی آنها بر سالمت و ابتال به 
بیماری های مختلف در بلندمدت نادیده گرفته شود. 

پرسش هشتم: 
چطور می توان از دریافت آلومینیوم اضافی 

از طریق مواد غذایی پیشگیری کرد؟ 
مراجع جهانی در حوزه بهداشت و سالمت تغذیه 
چند راهکار مهم و اساسی برای پیشگیری از 
دریافت حجم باالی آلومینیوم توسط بدن پیشنهاد 
داده اند. این راهکارها شامل موارد زیر می شوند: 
• محدود کردن استفاده از فویل آلومینیومی برای 
پخت وپز یا نگهداری مواد غذایی اسیدی به کمتر 

از یک بار در ماه 
• پرهیز از پختن مواد غذایی پیچیده شده در فویل 

آلومینیومی با حرارت باال 
• پرهیز از طعم دار کردن گوشت ها یا سبزیجات 
پیچیده شده در فویل آلومینیومی با ترکیبات اسیدی، 

نمک و چاشنی های تند 
• استفاده از کاغذهای روغنی یا کاغذهای پوستی 
برای پیچیدن مواد غذایی داخل آنها و سپس قرار 
دادن این کاغذها درون فویل آلومینیومی. این کار 
راه بسیار ایمن و مناسبی برای پیشگیری از نشت 

ترکیبات آلومینیوم به ماده غذایی است. 
• پرهیز از استفاده از ظروف آلومینیومی، مخصوصا 

ظرف های غیراستاندارد در منزل
و  غیراسیدی  سبزی های  صیفی ها،  پختن   •
گوشت ها همراه با پوست در فویل آلومینیومی و 
جدا کردن پوست قبل از مصرف ترکیبات خوراکی
• استفاده از ظروف آلومینیومی برای نگهداری از 
مواد غذایی سرد و غیراسیدی و پرهیز از استفاده 
از آنها برای نگهداری طوالنی مدت از مواد غذایی 

اسیدی یا داغ.
Sciencing،Healthline :منابع

نگاه متخصص طب سنتی 

بهترین و بدترین 
ظروف برای پخت وپز 

• ظروف مسی: ظرف های مسی به دلیل آزاد کردن عنصر 
باارزش مس درون غذا باعث تاثیری مثبت بر عملکرد سیستم 
مغز و اعصاب و غدد درون ریز می شوند. البته به خاطر داشته 
باشید اگر ظرف مسی شما اکسید شود، دیگر به هیچ عنوان 
نباید برای پخت وپز از آن استفاده کنید، مگر اینکه به موقع 

قلع اندود یا اصطالحا سفید شود. 

• ظروف سفالی زردرنگ: این ظروف که بیشتر در گذشته 
به کار می رفتند هم جزو ظرف های مناسب برای پخت وپز و 
نگهداری غذاهای داغ هستند. انواع آبگوشت و خورش ها 

می توانند در این ظروف پخته شوند. 

• ظروف چینی: ظروف چینی مقاوم در برابر حرارت 
هم جزو بهترین ظرف ها برای پخت وپز محسوب می شوند. 

• ظروف چدنی: اگر ظروف چدنی دارای روکش 
تفلون یا نچسب نباشند، هنگام طبخ هیچ ترکیبی در 

غذا آزاد نمی کنند. از این رو، برای پخت وپز بسیار 
مناسب هستند. 

• ظروف سنگی: این ظروف به 
شرط آنکه بیشتر از یکی-  دو بار 
در هفته استفاده نشوند و بعد از 
استفاده، تمامی قسمت های آنها 
به خوبی شسته شوند، می توانند 

انواع  پختن  برای  خوبی  گزینه 
خورش و آبگوشت باشند. 

• ظروف شیشه ای: ظروف شیشه ای مقاوم به 
حرارت جزو بهترین و بهداشتی ترین ظرف ها برای 

پخت وپز یا نگهداری مواد غذایی داغ محسوب می شوند.  

به نظر می رسد افزایش دریافت 
آلومینیوم از طریق مواد غذایی بیشتر 

از آسیب رسانی به سیستم عصبی 
مرکزی می تواند با ابتال به بیماری هایی 

مانند بیماری التهابی روده، مشکالت 
گوارشی و کلیوی همراه باشد. 

ضمن اینکه احتمال چسبیدن عناصر 
آلومینیوم به کلسیم و افزایش دفع 

کلسیم از بدن هم وجود دارد و 
می تواند باعث پوکی استخوان شود

نامش  از  که  همان طور  آلومینیوم  فویل 
و  نازک  فلزی  برگه  یک  پیداست، 
نقره ای رنگ به قطر تقریبی 0/2 میلی متر 
و ساخته شده از ترکیبات آلومینیوم است. 
این روزها استفاده از فویل های آلومینیومی، مصارف فراوانی 
از بسته بندی های فروشگاهی و صنعتی تا استفاده خانگی 
برای کمک به پخت انواع ترکیبات غذایی پیدا کرده است. 
از طرف دیگر، بسیاری از افراد از فویل های آلومینیومی برای 
تنوری کردن یا کباب کردن انواع گوشت ها و سبزیجات 
استفاده می کنند. این در حالی است که تحقیقات فراوانی 
درباره رابطه بین استفاده از فویل های آلومینیومی و ابتال به 
بیماری هایی مانند پوکی استخوان یا آلزایمر انجام گرفته که 
نتایج آنها و حاشیه های این تحقیقات اهمیت زیادی دارد. 
برای  آلومینیومی  فویل های  طرفداران  هم جزو  شما  اگر 
پخت وپز هستید، بهتر است پاسخ به رایج ترین پرسش ها 

درباره استفاده از آن را بدانید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

ها 
ین 

تر
به

ها
ین 

تر
بد

• ظروف پالستیکی: ظروف پالستیکی، مخصوصا آنهایی 
که دارای نشان ایمنی غذایی نیستند، جزو بدترین ظروف 
برای نگهداری از مواد غذایی داغ هستند زیرا ترکیبات 
سرطان زای آنها می تواند سریع وارد مواد غذایی شود. 

انواع  مخصوصا  استیل،  ظرف های  استیل:  • ظروف 
غیراستاندارد آنها، می توانند احتمال ورود سرب به مواد 
غذایی و ابتال به سرطان را در بلندمدت افزایش دهند. 

• ظروف آلومینیومی: ظرف های آلومینیومی در اثر 
به  اضافی  آزاد  یون های  ورود  باعث  دیدن  حرارت 
غذا، مخصوصا غذاهای ترش یا شور می شوند و 
می توانند در بلندمدت باعث ایجاد اختالالت 

گوارشی،  آلزایمر و... شوند. 

تفلـون:  ظـروف   •"
نچسب،  الیه  یا  تفلون 
به نام  شیمیایی  ماده ای 
»پلی تترافلئورواتیلن« است. این 
ماده به صورت روکشی نچسب برای 
ظرف های آلومینیومی استفاده می شود و 
به  می تواند  مواد غذایی،  به  آن  وارد شدن 
مرور زمان احتمال بروز سرطان و بیماری های 

خونی و گوارشی را افزایش دهد. 

زمانی که بحث از پخت وپز به میان می آید، یکی 
از اصول اساسی که نباید از آن چشم پوشی 
کرد، ظرفی است که قرار است مواد غذایی 
و  منظر طب سنتی  از  پخته شوند.  آن  در 
برای پختن و  برخی  ظروف  طب مدرن، 
نگهداری از غذاهای گرم مناسب تر هستند و برخی دیگر می توانند سالمت غذای ما را 

به خطر بیندازند. هرچه احتمال انتقال ترکیبات موجود در ظروف به مواد غذایی 
بیشتر شود، احتمال به خطر افتادن سالمت غذای ما هم بیشتر خواهد شد. 

بین ظرف های مختلف، برخی از آنها جزو بهترین ها برای پختن 
غذا یا نگهداری از مواد غذایی داغ هستند و برخی در 

گروه بدترین ها قرار می گیرند. توصیه می شود این 
از مواد  برای نگهداری  بیشتر  بدترین ها 

غذایی سرد به کار برده شوند.  

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 



سیب زمینی جزو گیاهان علفی و بوته ای است که ساقه زیرزمینی این گیاه به صورت غده ای با 
مقادیر زیادی نشاسته است. این ساقه غده ای، همان سیب زمینی هایی است که ما آنها را معموال 
در برنامه غذایی روزانه مان مورد استفاده قرار می دهیم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید 
سیب زمینی حدود 500 سال قبل از میالد حضرت مسیح)ع( کشت می شده است. احتمال داده 
می شود سرخپوستان آمریکای جنوبی و مرکزی جزو نخستین اقوامی بودند که این گیاه مقاوم 
را به عنوان غذای اصلی خود برگزیدند. نکته جالب دیگر در مورد سیب زمینی به عنوان یک 
خوراک بسیار قدیمی، این است که گروهی از اسپانیایی ها اواخر دهه اول قرن 16 میالدی، 
گیاه سیب زمینی را وارد اروپا کردند اما به دلیل باورهای افسانه ای و نگرانی های کلیسا درباره 
سمی بودن این گیاه، تا حدود قرن 17 سیب زمینی به عنوان یک منبع غذایی متداول در اروپا 
مورد اقبال عمومی قرار نگرفت. پس از تحقیقات متنوعی که روی گیاه سیب زمینی در اروپا 
انجام گرفت، مصرف آن به تدریج در قسمت هایی از اروپا، مخصوصا آلمان و روسیه، رواج 
پیدا کرد. این مصرف تا جایی جدی شد که در قرن 17 و 18 میالدی، سیب زمینی تقریبا نقش 
مهم و پررنگی در برنامه غذایی گروهی از مردمان اروپا از جمله ایرلندی ها، پیدا کرد. ایرلندی ها 
به قدری وابسته به مصرف سیب زمینی شده بودند که با آفت زدن محصول شان در یک سال 

حدود 3 میلیون نفر از مردم این کشور بدون غذا ماندند. 
سیب زمینی در مصرف طب سنتی  به عنوان مرهمی موضعی برای دردهای مفصلی، عفونت، تاول 

و سوختگی مطرح بوده است. ضمن اینکه برخی منابع تاریخی نشان می دهند در طب سنتی 
 به نوشیدن آب سیب زمینی خام برای درمان ورم معده یا بیماری های معده ای اشاره شده است. 
سیب زمینی از منظر طب سنتی  دارای طبیعتی سرد و  تر است. از این رو، توصیه می شود برای 
متعادل سازی طبع آن، از مصلح هایی مانند دارچین، زنجبیل یا آویشن استفاده شود. سیب زمینی، 
حجم قابل توجهی پروتئین ندارد اما منبع خوبی از نظر دریافت آهن گیاهی، ویتامین C و 
ریبوفالوین محسوب می شود. البته ناگفته نماند بیشتر این ترکیبات مغذی در پوست سیب زمینی 
وجود دارند. به همین دلیل هم اگر سیب زمینی مصرفی به خوبی شسته و با پوست استفاده شود، 

فواید بیشتری برای بدن دارد. 
یکی از مهم ترین نکاتی که نباید درباره مصرف سیب زمینی نادیده گرفته شود، این است که شما 
به هیچ عنوان مجاز به خوردن سیب زمینی سبز یا قسمت های سبزرنگ سیب زمینی که خصوصا 
زیر پوست آن قرار دارند، نیستید. این قسمت های سبز حاوی ترکیبات سمی هستند. البته باید به 
این نکته اشاره شود که آلکالوئیدهای سمی که در بخش های سبزرنگ سیب زمینی وجود دارند، 
تا حدی با پخته شدن از بین می روند. به هر حال بهتر است برای پیشگیری از ایجاد عوارض 
روده ای یا معده ای، تا حد امکان این قسمت ها جدا و بقیه بخش های سیب زمینی مصرف شود. 
یکی از نکات جالب توجه در مورد سیب زمینی، این است که مصرف آن به صورت پخته شده 
می تواند در کاهش التهاب معده یا کمک به بهبود زخم  معده موثر باشد. به عالوه، مصرف مقادیر 

متعادلی از سیب زمینی همراه با پوست آن می تواند در کنترل قند خون و میزان ترشح انسولین 
در بدن هم نقش داشته باشد.

یک نکته قابل توجه دیگر در مورد مصرف سیب زمینی پخته، این است که خوردن آن توسط 
مادران شیرده باعث افزایش شیر آنها، بهبود اشتها و تقویت عضالت شان می شود. به طور کلی 

و از منظر تغذیه ای، مصرف سیب زمینی های 
بخارپز، آبپز یا تنوری به سیب زمینی های 
سرخ کرده برتری دارد زیرا سرخ کردن 
یا  نان  مانند  نشاسته ای  فراورده های 
سیب زمینی و قهوه ای شدن سطوح آنها 

نشان از ایجاد ترکیبات سرطان زای 
آکریالمید دارد و از این نظر، 

ما استمرار به مصرف 
سیب زمینی 
سرخ کرده 

درست  را 
نمی دانیم.

ترجيحا سيب زميني را با پوست بخوريد! 

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

 دکتر محمدحسین صالحی سورمقی/  استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

با  تنوری حتما سیب زمینی هایی  پختن سیب زمینی  برای   .1
اندازه متوسط و پوست کامال صاف، بدون غده و فرورفتگی 
ناصاف  بخش های  درآوردن  به  مجبور  تا  کنید  انتخاب  را 
دارد  امکان  نشوید.  آن  پختن  از  بعد  سیب زمینی  ناسالم  یا 
سیب زمینی های بیش از اندازه بزرگ به خوبی در طول فرایند 
تنوری شدن نپزند و سیب زمینی های بیش از اندازه کوچک 

هم جای کافی برای پر کردن نداشته باشند. 

مانع  تا  کنید  تنوری  آن  پوست  با  را  2. حتما سیب زمینی 
متالشی شدن بافت سیب زمینی در طول فرایند پخت یا پر 

کردن داخل سیب زمینی شوید. 

پر  راحت تر  را  تنوری  اگر می خواهید سیب زمینی های   .3
و سرو کنید، به شما پیشنهاد می دهیم  پس از تنوری کردن 
آنها، به آرامی مقداری از بخش میانی سیب زمینی  را با کمک 
پیاله  یک چاقوی تیز دربیاورید و سیب زمینی را شبیه یک 
کنید. فقط حواستان باشد گوشت سیب زمینی را بیش از اندازه 
نتراشید تا سیب زمینی ها وا نروند. در این صورت، می توانید 
بخش های خالی شده سیب زمینی را به صورت پوره دربیاورید 

و همراه سیب زمینی تنوری شکم پر سرو کنید. 

4. پس از پختن سیب زمینی های تنوری و خارج کردن بخش 
بهبود  یا حتی برش زدن سیب زمینی، می توانید برای  میانی 
طعم نهایی غذا، مقداری کره روی بخش های داغ و داخلی 
سیب زمینی بزنید و سپس کمی نمک و پودر آویشن روی 
آنها بپاشید. به این ترتیب، طعم پایه ای جذاب تری برای غذای 

خود خواهید داشت. 

5. اگر در دستور تهیه سیب زمینی شکم پر یک نوع سس مانند 
سس باربیکیو، سس کچاپ، سس سیر، سس سبزیجات، سس 
پنیر و... دارید، پیشنهاد می دهیم این سس را مستقیم روی 
با این کار، ترکیب  سیب زمینی و زیر مواد گوشتی بریزید. 
طعمی جذاب تری هنگام خوردن سیب زمینی تنوری شکم پر 

تجربه خواهید کرد. 

6. همیشه به خاطر داشته باشید که می توانید با هر دستور 
پخت و هر نوع مایه گوشتی برای سیب زمینی تنوری شکم پر، 
غذایی برشته تر روی میز غذا بیاورید. به این ترتیب که بعد 
از تکمیل چیدمان سیب زمینی شکم پر، ظرف غذا را باتوجه 
به نوع مواد و ترکیبات انتخابی تان حدود 5 تا 8 دقیقه داخل 
فر قرار دهید و شعله باالیی آن را روشن کنید. به این ترتیب، 

سطح مواد و سیب زمینی ها کمی گریل و برشته تر خواهد شد.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای پخت 
سیب زمینی تنوری 

غذايي مناسب براي تمام گروه هاي سني

سیب زمینی شکم پر با مرغ و سبزیجات 

طرز تهیه 
1. برای آماده کردن این غذا، ابتدا پوست سیب زمینی ها را به خوبی بشویید 
و پس از خشک کردن، 4 جهت آنها را با خالل  دندان سوراخ کنید. این 

کار به پختن بهتر مغز سیب زمینی کمک می کند. 
2. سیب زمینی هایی که 4 سوراخ روی آنها زده اید را داخل کاغذ پوستی 
یا کاغذ روغنی مخصوص شیرینی پزی بپیچید و سپس آنها را با فویل 
آلومینیومی کامال بپوشانید. استفاده از کاغذ روغنی هم مانع چسبیدن 
پوست سیب زمینی به فویل می شود و هم جلوی مهاجرت ترکیبات 

آلومینیوم به ماده غذایی را می گیرد. 
3. فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد روشن کنید و 4 عدد فویل 

حاوی سیب زمینی را داخل آن بچینید. 
4. مرغ های پخته و ریش ریش شده را داخل تابه نچسبی بریزید و آب 

 مرغ را به آن اضافه کنید. 
5. بعد از جوش آمدن آب  مرغ باید کره را هم به تابه بیفزایید و اجازه 

بدهید مرغ ها کمی سرخ شوند. 
6. حاال حرارت را خاموش کنید و نمک و فلفل را به بقیه مواد داخل 

تابه بیفزایید. 
7. تابه را از روی اجاق گاز کنار بگذارید و تا پختن سیب زمینی ها سس 
این غذا را آماده کنید. برای آماده سازی سس، کافی است پنیر چدار و 

خامه را به  خوبی با یکدیگر مخلوط کنید. 
8. حاال که دیگر حرارت مرغ ها کم شده، می توانید تمام سبزیجات 
ساطوری شده به جز پیازچه را داخل تابه بریزید و آنها را به خوبی با مرغ 
و کره مخلوط کنید. به خاطر داشته باشید اگر سبزیجات قبل از خنک 
شدن مایه گوشتی به تابه اضافه شوند، عطر و ظاهر جذاب خود را از 

دست می دهند. 
9. پس از 20 دقیقه، سیب زمینی ها را از فر خارج کنید و حدود 5 دقیقه 

اجازه بدهید تا کمی حرارت آنها فروکش کند. 
10. فویل ها را یک به یک باز کنید و سیب زمینی ها را داخل ظرف مورد 

نظر خودتان بچینید. 

پیشنهاد این غذا
معموال در دستور تهیه سس برای انواع سیب زمینی های تنوری 
از خامه ترش به جای خامه معمولی کمک گرفته می شود. اگر 
طعم خامه ترش را می پسندید و این خامه در دسترس تان است، 
پیشنهاد می کنیم حتما آن را جایگزین خامه شیرین کنید. طعم دار 
بودن مرغ موجود در این غذا برای بهبود کیفیت نهایی طعم آن، 
اهمیت زیادی دارد بنابراین سعی کنید هیچ کدام از ترکیبات 
اصلی طعم دهنده به مرغ یا تفت دادن مرغ های ریش ریش شده 
را فراموش نکنید. پیشنهاد می شود برای موردپسند واقع شدن 
از برگ های  ذائقه های مختلف، فقط  با  افرادی  این غذا در 
پیازچه استفاده کنید و قسمت پیازی پیازچه را در کنار سرو 
کنید تا هر کس عالقه به مصرف آن نداشت، بتواند به راحتی 
از خوردن آن صرف نظر کند. اگر به تست کردن طعم های 
متفاوت تمایل دارید، به شما پیشنهاد می کنیم در صورت داشتن 
دسترسی به پنیر کوتاژ، آن را جایگزین پنیر چدار در دستور 
تهیه سس این سیب زمینی های تنوری کنید. پنیر کوتاژ، بافت 
متفاوتی به سس شما و طعم دور از انتظاری به سیب زمینی ها 
خواهد داد. اگر اضافه وزن ندارید یا می خواهید کالری این غذا 
را برای فرزندان الغرتان کمی باالتر ببرید، می توانید درست 
قبل از سرو غذا، به  ازای هر کدام از سیب زمینی ها حدود یک 

قاشق غذاخوری پنیر پارمسان روی آنها بپاشید.

پیشنهاد سرآشپز

/20 آماده می شود

/25 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4 نفر(

20 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

بسیاری از ما، از پختن 
غذاهای  خوردن  و 
طول  در  تکراری 
خسته  هفته  روزهای 
شده ایم و نمی دانیم با کمی خالقیت در 
همیشگی  غذاهای  همان  پخت  دستور 
می توانیم یک وعده غذایی جدید، جذاب 
و خوشمزه خلق کنیم. سیب زمینی تنوری 
پرطرفداری  غذاهای  از  گروه  آن  جزو 
است که با افزودن کمی مواد اولیه ساده 
به دستور پخت آن، می توان یک بشقاب 
غذایی بسیار شیک و خوشمزه را برای 
میز ناهار یا شام فراهم کرد. سیب زمینی 
تنوری با مرغ و سبزیجات، غذایی با کلسیم 
و ویتامین های نسبتا باالست و مصرف آن 
عالوه بر سالمندان، برای کودکان در سن 

رشد هم بسیار مفید خواهد بود. 

همراهان این غذا 
این غذا از نظر ترکیبات کربوهیدراتی و 
پروتئینی، غذایی نسبتا کامل است بنابراین 
برنج  یا  نان  کردن  به همراه  نیاز چندانی 
با آن وجود ندارد. این درحالی است که 
می توان از سبزیجات تنوری به عنوان بهترین 
همراهان این غذا نام برد. اگر شما بتوانید 
مقداری هویج، چغندر، بروکلی و قارچ را 
با کمی روغن زیتون، نمک و آب پرتقال 
یا سرکه بالزامیک طعم دار و سپس آنها را 
15 تا 20 دقیقه تنوری کنید، حتما بهترین 
همراه را در بشقاب سیب زمینی تنوری با 
مرغ و سبزیجات خواهید داشت. اگر شرایط 
یا زمان کافی برای آماده کردن سبزیجات 
تنوری در اختیار ندارید، می توانید با ترکیب 
گوجه فرنگی، هویج، ریحان، گشنیز و پیاز 
قرمز، یک ساالد بسیار جذاب برای همراهی 
با غذای خود آماده کنید و این ساالد را با 
ترکیباتی مانند یک نوع آب  مرکبات، جعفری 
ساطوری شده، نمک، یک حبه سیر له شده 
و کمی روغن زیتون طعم دار کنید. بهترین 
سیب زمینی  با  همراهی  برای  نوشیدنی 
تنوری که می تواند جذابیت طعم این غذا 
را چند برابر کند، نوشیدنی موهیتوی خانگی 
است. شما می توانید موهیتوی خانگی را با 
ترکیب آبلیموی تازه، نعناع تازه و ساییده شده، 

مقداری عسل و آب  خنک تهیه کنید. 

مقدار کالری 
 1510 مجموع  در  یادشده  غذایي  مواد 
صورت  در  که  دارند  انرژي  کیلوکالري 
تقسیم کردن غذاي تهیه شده میان 4 نفر، 
به هر یک از آنها تقریبا 377 کیلوکالري 
انرژي خواهد رسید. البته در صورتي که 
این غذا با ساالد میل شود، به ازاي هر لیوان 
سبزي هاي خام خردشده باید 25 کیلوکالري 

به عدد محاسبه شده اضافه کرد. 

ارزش تغذیه ای
هر کدام از این سیب زمینی های شکم پر 
حاوی 13 گرم چربی )6 گرم چربی اشباع(، 
 30 کربوهیدرات،  گرم   47 فیبر،  گرم   3
گرم پروتئین، 40 میکروگرم فوالت، 87 
میلی گرم کلسترول، 8 گرم قند، 421 واحد 
بین المللی ویتامین A، 14 میلی گرم ویتامین 
C، 130 میلی گرم کلسیم، 3 میلی گرم آهن، 
میلی گرم  میلی گرم سدیم و 1175   603
 23 می تواند  اینکه  ضمن  است.  پتاسیم 
 C درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین

را تامین کند. 
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كیلوكالري640عدد4سیب زمینی متوسط

كیلوكالري260لیوان2سینه مرغ پخته و ریش ریش شده

كیلوكالري50لیوان1/2آب مرغ كم نمک

كیلوكالري135قاشق غذاخوری1/5كره

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/2نمک

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/4پودر فلفل سیاه

كیلوكالري150لیوان1/3پنیر چدار

كیلوكالري180لیوان1/4خامه

كیلوكالري5لیوان1/4پیازچه خردشده

كیلوكالري5لیوان1/4جعفری خردشده

كیلوكالري5لیوان1/4گشنیز خردشده

كیلوكالري5لیوان1/4ریحان خردشده

كیلوكالري0قاشق مربا خوری1پودر آویشن

11. سیب زمینی ها را مانند نان ساندویچی به صورت عمودی برش بزنید و سپس آنها را با 
کمی سس باربیکیو طعم دار کنید. 

12. بعد از سس باربیکیو باید مواد گوشتی را روي سیب زمینی ها بریزید و روی هر کدام 
از سیب زمینی ها مقداری سس چدار و خامه قرار بدهید. 

13. درنهایت سطح غذایتان را با پیازچه های خردشده و کمی فلفل سیاه تازه ساییده شده 
همراه با پودر آویشن تزیین کنید.
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: آقای دکتر! موضوعی که خانم مهدوی چند 
بار طی مصاحبه به آن اشاره کردند اخالق خوب شما و 
ارتباطی بود که به ایشان کمک کرد رژیم را ادامه دهند. 
در مورد اهمیت این موضوع کمتر صحبت کرده ایم. 

لطفا در این خصوص توضیح دهید.
ارتباط بین متخصص و مراجعه کننده بسیار مهم است. برخی 
متخصصان فقط دنبال از سر باز کردن بیمار هستند. یک 
نسخه واحد را از اینترنت می گیرند و به تمام بیماران شان 
می دهند. این در حالی است که باید پای درد دل بیمار 
نشست و از مشکالت و عادت های غذایی او آگاهی پیدا 
و برای آن درمان مناسب تجویز کرد. من برای تک تک 
بیماران به اندازه وقت می گذارم و برای آنچه در رژیم 
دوست دارند یا ندارند، جایگزین هایی پیدا می کنم تا رژیم 
گرفتن باعث خستگی شان و در نتیجه رها کردن رژیم نشود.

: وزن کم کردن واقعا سخت است و اراده 
می خواهد. چطور به بیمار در این راه کمک کردید؟

20 کیلوگرم کاهش وزن؛ یعنی سوزاندن 140 هزار کیلوکالری 
که واقعا کار ساده ای نیست. این وزن معادل یک چمدان 
پر مسافرتی است و با کم شدن آن فشار زیادی از روی 
مفاصل و زانوها برداشته می شود و احتمال بروز کبد چرب 
و دیسک کمر پایین می آید. از بیماری هایی مثل فشارخون 
و دیابت نیز به واسطه آن می توان پیشگیری کرد. بیمار برای 
آنکه این سختی را به جان بخرد باید ابتدا قانع شود. برای 

خانم مهدوی توضیح دادم این کاهش وزن اصولی کار 
ساده ای نیست و باید تالش کنند ولی نتیجه آن در آینده 
رضایت بخش خواهد بود. توضیح دادم که هر چه در سن 
پایین تر وزن کم کنند، راحت تر خواهد بود و دچار عوارض 

ناشی از افزایش وزن مثل ساییدگی مفاصل نمی شوند. 
: انگیزه این خانم نیز برای مراجعه به شما بعد 
از بارها رژیم گرفتن و ناموفق بودن جالب بوده است!

همین طور است. مادر خانم مهدوی وقتی به من مراجعه 
کردند قند و کراتین باال داشتند. بعد از کاهش وزنشان 
انسولین قطع شد و این موضوع انگیزه ای برای دخترشان 
برای مراجعه به من شد. معموال در خانواده ها اگر اعضای 
خانواده از چاقی ارثی رنج ببرند چاق بودن یک نفر 
یا ناموفق بودنش در رژیم باعث می شود بقیه افراد نیز 
این حس شکست را داشته باشند و بی انگیزه شوند اما 
وقتی یک نفر در خانواده رژیم می گیرد و موفق می شود 
این حس به سایر اعضای خانواده منتقل می شود و افراد 
می توانند وزن کم کنند و موفق شوند. این اتفاق معموال 
زمانی می افتد که اعضای جوان تر خانواده وزن کم می کنند 
اما در مورد خانواده مهدوی مادری که سنش باال بوده و 
بیماری قند هم داشته کاهش وزن خوبی را تجربه کرده 
و این موضوع انگیزه قوی تری برای دخترشان شده است. 
: خانم مهدوی گفتند از توصیه های طب سنتی 

 هم برای کاهش وزنشان کمک گرفته اید!

بله، متوجه شدم طبع سرد مواد غذایی این خانم را اذیت 
می کند، مثال دچار درد شدید در مفاصل بودند و در 
طب سنتی  مصرف مواد با طبع گرم به کاهش درد کمک 
می کند. این گونه شد که مواد غذایی با طبع گرم را به 
برنامه ایشان اضافه و برای الغری هم از مکمل های گیاهی 

و عرقیات استفاده کردم. 

: خانم مهدوی یک دوره رژیم را برای جراحی 
پا قطع کردند. در این رابطه با شما مشورت کردند؟

نه، متاسفانه زیرا ایشان در ساری ساکن هستند و هر چند 
ماه یکبار مراجعه دارند ولی به هر حال وقتی برای فردی که 
در رژیم است، مشکلی پیش می آید و مثال جراحی دارد، 
رژیم کاهش وزن را متوقف می کنیم چون فرد باید رژیم 
پرکالری داشته باشد تا به بهبود بافت آسیب دیده کمک 
کند. در صورتی که مراجعه کرده بودند به ایشان رژیمی 
متناسب داده می شد تا حداقل سبب تثبیت وزنشان شود 
و از باال رفتن وزنشان پیشگیری شود. توصیه من به تمام 
بیماران این است که رودربایستی را با مشاور و متخصص 
تغذیه شان کنار بگذارند و هر جا احساس می کنند از رژیم 
خسته شده اند، اعالم کنند تا رژیم تثبیت به آنها داده شود 
و مجدد بعد از مدتی رژیم کاهش وزنشان را شروع کنند. 
: خانم مهدوی اشاره ای به چاقی در دوران 
کودکی داشتند. در مورد عوارض این موضوع و نحوه 

پیشگیری هم توضیح دهید.
قبل از بلوغ سلول های چربی مرتب اضافه می شوند و 
بعد از آن این سلول ها فقط بزرگ می شوند. پس اگر در 
دوران کودکی فرد دچار اضافه وزن شود؛ به این معنی 
است که سلول ها مرتب در حال ازدیاد هستند و این 
موضوع خوب نیست و باید از چاق شدن کودکان در 

همان سن پیشگیری کرد. 

: اگر مانند خانم مهدوی در دام رژیم های 
یویوی افتادند، چه عواقبی در انتظارشان است؟

افرادی که استعداد چاقی از کودکی دارند باید همیشه 
مراقب وزن خود باشند. در غیر این صورت به محض 
رها کردن رژیم وزن برمی گردد. نتیجه این رفتار می شود 
کاهش و اضافه کردن مرتب وزن. از آنجایی که میان بافت 
چربی عضالت قرار دارد، با کاهش وزن نه تنها چربی، 
بلکه عضالت هم آب می شوند اما با بازگشت مجدد وزن 
فقط چربی بازمی گردد و عضالت بازگشت ندارند و این 
موضوع روی سوخت وساز بدن تاثیر منفی می گذارد و 

سرعت کاهش وزن را کم می کند. 
: خانم مهدوی در مورد رژیم تک غذایی که 
داشتند، گفته اند که بعد از 3 ماه تابستان وزن کم شده 
دوباره برمی گشته است. در مورد این موضوع برایمان 

بگویید.
رژیم های تک غذایی به هر حال فرد را خسته می کنند و 
جواب نمی دهند. شاید فرد به سرعت الغر شود اما به 
همان سرعت هم وزن برمی گردد. ما باید در طول روز 
از هر 5 گروه غذایی استفاده کنیم. در غیر این صورت، 
حذف نان و غالت روی پوست و مو اثر منفی خواهد 
داشت.  حین بلوغ نیز گرفتن این نوع رژیم ها سبب بسته 
شدن صفحات رشد و کوتاه ماندن قد فرد و نرسیدن او 

به کد ژنتیکی خانواده می شود.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم مهدوی! از ابتدای ماجرا برایمان بگویید و اینکه 
چطور دچار اضافه وزن شدید و وزنتان به 100 کیلوگرم رسید؟

من از کودکی چاق بودم و با وزن 4 کیلو و 700 گرم به دنیا آمدم. مادرم 
در دوران بارداری و بعد زایمان چاق بودند و این مساله روی من هم 
تاثیر گذاشت. در ضمن، بین خواهر و برادرها فقط من از نظر ظاهری 
شبیه مادرم هستم و مانند او اضافه وزن هم دارم. خواهر و برادرهایم 
الغر هستند و بیشتر شبیه پدرم هستند. در دوران کودکی هم عالقه 
شدید به شیرینی ها داشتم و از زمانی که خاطرم هست همیشه سر سفره 
به من گوشزد می شد که کمتر بخور. وقتی وارد مقطع راهنمایی شدم، 
متوجه اضافه وزنم و دردسر هایش شدم. نزد کارشناس تغذیه رفتم تا 
وزن کم کنم و یادم است همیشه 3 ماه تابستان را در رژیم بودم و وزنم 
12-10 کیلوگرم پایین می آمد اما در دوران مدرسه دوباره می خوردم و 
وزنم باال می رفت. یک بار تابستان هم روزانه دور یک ورزشگاه را 2 
ساعت می دویدم و 20 کیلوگرم کم کردم اما دوباره این وزن برگشت. 
: معموال چه نوع رژیم هایی می گرفتید که باعث می شد 

وزن کم کنید؟
همه چیز را از برنامه غذایی ام حذف می کردم و فقط مرغ آبپز می خوردم. 
صبح چای می نوشیدم و برای ناهار و شام فیله مرغ می خوردم اما بعد که 
سال تحصیلی شروع می شد، به رژیم قبل برمی گشتم. البته خودم سرخود 

رژیم نمی گرفتم و بیشتر مواقع با کارشناس تغذیه در ارتباط بودم ولی 
به دلیل رها کردن رژیم دوباره به وضعیت قبلی ام برمی گشتم. گاهی هم 
اخالق متخصصی که به وی مراجعه می کردم خوب نبود و نمی توانستم 

ارتباطم را با او حفظ کنم، درنتیجه وزن کم شده را نگه نمی داشتم.
: چطور شد که این بار تصمیم گرفتید اصولی وزن کم 

کنید و آن را نگه دارید؟
مدتی بود که از رژیم گرفتن خسته شده و رهایش کرده بودم. حتی برای 
عروسی ام هم وزن کم نکردم. این بار مادرم را که مبتال به دیابت بود نزد 
متخصص تغذیه بردم و وقتی دیدم مادر من که سنش از من باالتر است 
و نمی توانست وزن کم کند نزد این متخصص همان ماه اول 6 کیلوگرم 
کم کرد، بسیار مشتاق شدم و به توصیه همسرم به ایشان مراجعه کردم. 
: وقتی به متخصص تغذیه مراجعه کردید چند کیلوگرم بودید؟

با قد 156 سانتی متر حدود 90 کیلوگرم بودم.
: چه رژیمی برایتان تجویز شد؟

ابتدا آزمایش دادم و مشخص شد کامال سالم هستم. بعد رژیم متعادل 
و متنوع شامل تمام مواد غذایی برایم تجویز کردند. خوبی این رژیم 
این بود که می توانستم آن را با مواد غذایی دیگر جایگزین کنم و 
یک دستور ثابت نبود. همین موضوع باعث شد بتوانم آن را بهتر 
رعایت کنم. در ماه اول 8 کیلوگرم و ماه بعد 6 کیلوگرم وزن کم 

کردم. به برنامه ام پیاده روی روی تردمیل هم اضافه شد و از ماه بعدش 
4 کیلوگرم کم کردم. این روند برای 7 ماه ادامه پیدا کرد تا وزنم به 

67 کیلوگرم رسید. 
: روی این وزن باقی ماندید؟

نه، متاسفانه. جراحی پا داشتم و ناچار رژیم را رها کردم و این موضوع 
باعث بازگشت 3 کیلوگرم به وزنم شد. البته بعد از بهبود مجدد رژیم 

را آغاز کرده ام. اشتباهم این بود که از آقای دکتر رژیم تثبیت نگرفتم.
: آیا دارو یا مکمل خاصی برای الغری استفاده کردید؟

آقای دکتر از طب سنتی  به من توصیه هایی کردند و برخی عرقیجات 
و دمنوش ها را پیشنهاد دادند. پیش از این خودم تالش کرده بودم با 
دمنوش هایی که تبلیغ می شد وزن کم کنم اما موثر نبود.  این بار توصیه های 
دکتر بسیار تاثیرگذار بود، مثال چای روزانه ام چای دارچین شد و عرق 
زیره و چای زنجبیل هم مصرف کردم. سیاهدانه، شیرین بیان، تخم کتان، 
عرق کاسنی و سبوس به برنامه ام اضافه و سبزیجات پای ثابت وعده های 
غذایی ام شدند، به طوری که هویج، قارچ و لوبیاسبز پخته می خورم و 

همراه ناهار یک بشقاب سوپ یا آش رشته و... دارم.
: و حرف آخر؟

از همسر، پدر و مادرم که مشوق و حامی ام بودند و از آقای دکتر که با 
علم خود و اخالق بسیار نیکو یاری ام کردند، کمال تشکر را دارم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن 
خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.
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کاهش وزن مادرم، مرا به الغری ترغیب کرد

نکته ای که خانم مهدوی در رابطه با چاقی مادرشان حین 
زایمان و اضافه وزن خودشان هم در دوران کودکی و 
نوجوانی و هم در سن باروری در گفت وگو به آن اشاره 
کردند بسیار مهم است که باید به آن پرداخته شود. چاقي 
در دختر خانم هاي جوان باعث بلوغ زودرس و شروع 
از موقع دوره های ماهانه می شود. هرچند بروز  پیش 
این عارضه به خودی خود براي باروري مشکلي ایجاد 
نمی کند، به دالیل متعدد، از جمله تولید لپتین و افزایش 
سطح استروژن در خون، بر عملکرد سیستم هیپوتاالموس 
اثر می گذارد و باعث اختالل در تخمک گذاري می شود. 
اختالل در تخمک گذاری مهم ترین عامل در ناباروري 
زنان محسوب می شود و حتي اگر خانم هاي چاق دچار 
اختالل در عادت ماهانه و تخمک گذاري هم نشوند، 
احتمال باروري در آنها نسبت به افرادی که وزن طبیعي 

دارند، کمتر خواهد بود.
وقتي خانمی  با اضافه وزن باال باردار مي شود در طول 
بارداری نیز دچار مشکالتی خواهد شد. به عنوان مثال 
احتمال سقط، ابتال به دیابت بارداري، افزایش فشارخون، 
مرگ داخل رحمي جنین، بیماری های ریوی و... افزایش 
پیدا می کند. احتمال بروز ناهنجاری های جنین خانم های 
چاق نیز نسبت به خانم هایی که وزن مناسبی دارند، بیشتر 
است بنابراین به خانم هایی که اضافه وزن دارند، توصیه 
می کنم تا زماني که وزنشان پایین نیامده باردار نشوند 
زیرا چاقي و بارداري خطر بزرگي براي مادر و جنین 
است و عوارض باالیي دارد. گاهي کاهش وزن حدود 
5 تا 10 کیلوگرم به باروری بهتر کمک زیادی مي کند.
در ضمن اگر خانمی  اضافه وزن باال دارد، بهتر است تا 
وزنش کم نشده درمان های مربوط به ناباروری را آغاز 
نکند. البته ممکن است چاقي عامل نازایی نباشد و علت هاي 
دیگري در بروز ناباروری نقش داشته باشند اما حتي 
نتایج مطالعات جدید نشان می دهد اگر زن وشوهری به 
دلیل مشکل در باروری به آی وی اف نیاز داشته باشند، 
احتمال موفقیت این روش در زنان چاق کمتر از زنانی 

خواهد بود که وزن طبیعي دارند.

تاثیر چاقی 
بر باروری زیاد است

 دکتر مریم کاشانیان/  استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص زنان

در طب سنتی  افزایش متابولیسم به معنی افزایش حرارت 
بدن و گرمی مزاج است. در طب سنتی  وقتی فردی برای 
الغری مراجعه می کند اول مزاج او را شناسایی می کنیم 
و بعد مواد غذایی به او پیشنهاد می دهیم که متابولیسم 
بدنش را افزایش می دهد. مواد غذایی گرم مثل فلفل، 
به کسی توصیه  زردچوبه و زیره الغرکننده اند. هرگز 
نمی کنیم برای الغر شدن کاهو و ساالد بخورد چون این 
موادغذایی سرد هستند. برای الغر شدن توصیه نمی کنیم 
فرد غذای کمتری بخورد، بلکه باید غذاهای گرم تری 
بخورد تا متابولیسم بدنش باالتر برود.  هرچه سوخت وساز 
پایین تر بیاید بدن به سمت سردی و  تری و بلغم می رود 
و فرد چاق و پف دار می شود. به مرور حافظه فرد ضعیف 
شده و تپش قلبش کم می شود و چاق خواهد شد. اینکه 
متخصص تغذیه به خانم مهدوی توصیه کرده اند مواد 
غذایی گرم تر بخورند و در طول روز از دمنوش هایی با 
مزاج گرم استفاده کنند و در غذاهایشان حتما از ادویه های 
بوده که درنهایت سبب  بسیار درست  بریزند،  نامبرده 

کاهش درد مفاصل و الغری شان شده است.

در کاهش وزن باید مواد 
غذایی با طبع گرم خورد

  محمد فصیحی دستجردی/ محقق طب سنتی  

نگاه متخصص عفونی

تاکیددکترحسینایمانیبهمهماناینهفته»میزگردتغذیه«

اگر از رژیم کاهش وزن خسته شدید به مشاورتان اطالع دهید

وقتی از همان کودکی استعداد چاقی را با خود یدک می کشی، 
اضافه وزن داشتن برایت عادتی می شود که می خواهی از آن 
بگذری اما نمی توانی. هزار و یک روش را از زمانی که متوجه 
می شوی چاقی و اضافه وزن عاملی است تا دیگر همکالسی ها 
کنارت بگذارند و مورد تمسخرشان باشی، امتحان می کنی اما جواب نمی گیری و 
این وصله تن را که همیشه در هر مهمانی، تفریح و گردشی خوره جانت شده به 
دوش می کشی و نمی توانی کاری کنی. این حرف دل خیلی از ماست که با اضافه 
وزن به دنیا می آییم و هر سالی که به عمرمان اضافه تر می شود، سخت تر می توانیم 
آن را کم کنیم. مهمان میزگرد این هفته ما خانم 31 ساله ای است که بعد از سال ها 
رژیم درنهایت این بار توانستند نزد یکی از متخصصان تغذیه وزن کم کنند. همراه 

ما باشید و داستان این کاهش وزن را از زبان خودشان بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزن
خانمزهرامهدویباحضوردکترحسینایمانی

متخصصتغذیه،دکترمریمکاشانیانمتخصص
زنانومحمدفصیحیدستجردیمحققطبسنتی

23 کیلوگرم 
کاهش وزن 

در 7 ماه 

20 کیلوگرم کاهش وزن 
یعنی سوزاندن 140 
هزار کیلوکالری که واقعا 
کار ساده ای نیست. این 
وزن معادل یک چمدان پر 
مسافرتی است و با کم شدن آن فشار 
زیادی از روی مفاصل و زانوها برداشته 
می شود و احتمال بروز کبد چرب و دیسک 
کمر پایین می آید. بیمار برای آنکه این 
سختی را به جان بخرد باید ابتدا قانع شود. 
برای خانم مهدوی توضیح دادم این کاهش 
وزن اصولی کار ساده ای نیست ولی نتیجه 
آن در آینده رضایت بخش خواهد بود
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چراشورهمیزنیم؟

وقتیشورههاشورشرادرمیآورند
اغلب ما حتی اگر شده برای یک 
پوسته های  با  زندگی مان  در  بار 
سفیدی روی سرمان مواجه شده ایم 
که تحت عنوان »شوره سر« شناخته 
می شود و گاهی اوقات چرب و همراه با خارش 
هستند. به گفته دکتر پیتر ویجویک، متخصص پوست و 
استادیار دانشکده پزشکی مک مستر آمریکا، اصطالح 
علمی که برای شوره سر به کار می رود، »درماتیت 
سبوره« نام دارد. اگرچه این اختالل پوستی بیشتر 
روی سر ایجاد می شود، ممکن است ابرو، مژه ها و 
پلک ها را نیز درگیر کند و اطراف بینی، داخل گوش 
یا حتی گاهی پشت گوش نیز دیده  شود. شوره در 
مردان ممکن است در اطراف ریش هم ایجاد شود. 
عدد و رقم های متفاوتی در مورد تعداد مبتالیان به 
شوره سر وجود دارد، اما به نظر می رسد حدود 10 
تا 50 درصد افراد در مراحل خاصی از زندگی شان 
چیست؟  دقیقا  سر  شوره  سر  شوند.  شوره  دچار 
چه عواملی باعث بروز شوره سر می شود و چطور 

می توان آن را کنترل کرد؟ 
 

چه عواملی باعث بروز شوره سر می شود؟ 
به گفته دکتر رودیک هی، متخصص پوست و استاد 
کینگز کالج لندن، طی قرن گذشته نظرات متخصصان 
درباره عوامل ایجادکننده یا محرک درماتیت سبوره 
تغییر یافته است. اوایل قرن بیستم تصور می شد قارچ ها 
مقصر بروز شوره سر هستند اما به گفته دکتر »هی«، 
در دهه 50 و 60 میالدی درماتیت سبوره به عنوان 
یک اختالل تکثیرشونده در نظر گرفته شد؛ یعنی 
یا الیه  اپیدرم  شرایطی که در آن جایگزین شدن 
رویی پوست بسیار سریع تر از حالت طبیعی است 
ایجاد  پسوریازیس  پوستی  بیماری  و حالتی شبیه 
تاثیر قارچ ها در  البته در 30 سال گذشته  می کند. 
ایجاد شوره سر دوباره مطرح و در نظر گرفته شد 
زیرا نتایج مطالعات نشان داده استفاده از داروهای 

ضدقارچ می تواند شوره سر را کاهش دهد. 
به گفته متخصصان پوست، نوعی مخمر خاص- یک 
نوع قارچ- با ایجاد شوره سر در ارتباط است. دکتر 
»هی« می گوید: »درواقع پوست ما با میلیون ها باکتری 
پوشیده شده و در اغلب موارد این باکتری ها بی خطر 
هستند، اما در بعضی از افراد مخمری به نام ماالسزیا 
)قارچ مخمری شکل که فلور طبیعی پوست انسان 
است( می تواند آنزیم هایی تولید کند که پوست را 
با از بین بردن چربی طبیعی آن یا با تحریک کردن 
سیستم ایمنی، می آزارد و درنهایت باعث بروز پاسخ 
ایمنی بدن می شود.« به گفته وی،  فعاالنه سیستم 
این دو مکانیسم بخشی از چیزی است که ما آن 
را تحت عنوان »شوره سر« می شناسیم. افرادی که 
استرس و خستگی بیشتری داشته باشند، بیشتر هم 

در معرض ابتال به شوره سر قرار می گیرند. اگرچه 
پوست  شدن  خشک  باعث  می تواند  هوا  سرمای 

شود، معموال محرک شوره سر نیست. 
 

چطور شوره سر را دور بزنیم؟
از شوره  مدام  که  کسانی  برای  درمان  اولین خط 
سر گالیه دارند، انتخاب شامپوی ضدقارچ مناسب 
است که حاوی »کتوکونازول«، از موثرترین داروهای 
خوراکی ضدقارچ یا »پیریتیون روی«، نوعی کمپلکس 
و  ضدقارچ  خاصیت  که  زینک  از  کئوردینانسی 
ضدباکتری دارد، باشد. استفاده از شامپوی زغالی 
هم برای مبتالیان به شوره سر توصیه می شود که 
اگرچه توصیه ای قدیمی است، می تواند خاصیت 
ضدقارچی داشته باشد و به مرور شوره سر را کاهش 
دهد. عالوه بر این انواع لوسیون های ضدقارچ با 
به  مبتالیان  برای  نیز  درمانی  و  دارویی  خاصیت 
درماتیت سبوره که در صورت و ریش مردان بروز 
می کند، وجود دارد که بدون نیاز به نسخه پزشک 

در داروخانه می توانید این محصوالت را بیابید. 
نتوانست  و  نبود  اثربخش  داروهای ضدقارچ  اگر 
شوره سرتان را درمان کند، ممکن است پزشک معالج 
تصمیم به درمان با استفاده از ترکیبات استروئیدی 
بگیرد. استروئیدها التهاباتی را که در بدن به دلیل 

وجود مخمرها ایجاد می شود، هدف می گیرند و آنها 
را مهار می کنند. استروئیدها در قالب شامپو، کرم و 
لوسیون های موضعی یافت می شوند، اگرچه استفاده 
طوالنی مدت از داروهای حاوی استروئید می تواند 
باعث نازک شدن پوست شود و از این نظر پوست 
هنگام استفاده از استروئید نیاز به مراقبت بیشتری 
دارد. شما می توانید داروهای استروئیدی مالیم را 
چند ماه پیاپی استفاده کنید، اما استفاده طوالنی از 
استروئیدهای به نسبت قوی تر باعث بروز عالئم 

کشش پوست، کبودی و پوسته ریزی می شود. 
برای بعضی از مبتالیان به شوره سر درمان با ترکیبات 
غیراستروئیدی گزینه مناسب تر روی میز است. این 
نوع درمان شامل استفاده از مهارکننده های کلسینورین 
است که می تواند عالئم بیماری را بدون نازک شدن 
نوع  این  معتقدند  ببرد. متخصصان  بین  از  پوست 

درمان در بلندمدت ایمن تر است و از آنجا که به 
نظر می رسد شوره سر مشکلی طوالنی مدت باشد، 
این نوع درمان بیشتر توصیه می شود. یادتان باشد 
مشکل اصلی در مورد شوره سر این است که این 
مساله هیچ درمان قطعی ای ندارد و شما باید به مرور 

زمان یاد بگیرید که چطور آن را مدیریت کنید. 

چه غذاهایی بخوریم؟ 
تغذیه مناسب می تواند به شما کمک کند تا خودتان 
را از شر شوره سر خالص کنید. در ادامه می توانید 
فهرستی از مواد غذایی را ببینید که ضدشوره هستند. 
گوساله،  گوشت  گاو،  گوشت  حیوانی:  پروتئین 

انواع ماهی 
لبنیات: پنیر بز، پنیر فتا، پنیر موزارال، شیر سویا 

مغز دانه ها: تخم کدو، گردو، فندق، بادام 
و  لوبیای چشم بلبلی  به ویژه  لوبیا،  انواع  حبوبات: 

لوبیای چیتی
غالت: گندم، گندم خراسانی )کاموت(، جو، برنج، 

چاودار
سبزیجات: گوجه فرنگی، کاسنی، سیر، هویج، پیاز، 
گل کلم، جعفری، فلفل قرمز، سیب زمینی شیرین، 

کدو حلوایی، شلغم، بامیه
میوه ها: آلو، انجیر، گریپ فروت، انواع توت ها.

افرادیکهاسترسوخستگیبیشتری
داشتهباشند،بیشترهمدرمعرضابتالبه
شورهسرقرارمیگیرند.اگرچهسرمایهوا
میتواندباعثخشکشدنپوستشود،

معموالمحرکشورهسرنیست.

 مریم  
منصوری

درستوغلطدرمانشورهسر
درفضایمجازی

طبیعت و مزاج بدنی افراد در طب سنتی به 4 گروه مزاج 
گرم  و خشک، گرم و تر، سرد و خشک و سرد و  تر تقسیم  
می شود. از دیدگاه طب ایرانی، یکی از عوامل موثر در بروز 
شوره سر، خشکی پوست سر است. از این رو، افراد دارای 
مزاج سرد و خشک به جز سفیدی زودرس مو و همچنین 
افراد با مزاج گرم و خشک عالوه بر ریزش مو به خصوص 
در قسمت جلوی سر که به ریزش موی مردانه معروف است، 
گرفتار شوره سر نیز هستند. در این دو گروه مزاجی به دلیل 
خشکی پوست، الیه سطحی پوست سر دچار پوسته ریزی 

می شود و شوره سر تظاهر پیدا می کند.
گرفتن  نظر  در  با  پوستی،  مشکل  این  درمان  برای  معموال 
طبیعت و مزاج فرد، داروی مناسب تجویز می شود. استفاده 
سر  شوره  با  مبارزه  راه های  از  یکی  گیاهی،  روغن های  از 
است و در درمان این مشکل پوستی نقش بسزایی دارد. اگر 
فردی با مزاج سرد و خشک، دچار شوره باشد، استفاده از 
آنها گرم است، مثل روغن سیاهدانه،  داروهایی که ماهیت 
روغن بابونه، روغن بادام تلخ و روغن نارگیل در بهبود و 
رفع شوره سر موثر خواهد بود. با مصرف این روغن ها عالوه 
بر اینکه موها تقویت می شود، خشکی سر هم که عامل بروز 
شوره سر است، از بین می رود. افراد با مزاج گرم و خشک 
هم که دچار این مشکل پوستی هستند،  باید از روغن هایی که 
ماهیت مزاجی آنها سرد است، مثل روغن گل بنفشه، روغن 
کدو، روغن خشخاش و روغن بادام شیرین که طبیعتی معتدل 

دارد، استفاده کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر در درمان شوره سر، توجه به مزاج 
داخلی بدن هم است. عالوه بر خشکی پوست سر، سوء مزاج 
داخلی هم می تواند باعث شوره سر شود، به همین دلیل، باید 
مزاج  تعدیل  و  اصالح  درمان،  برای  دارو  تجویز  بر  عالوه 
هم مدنظر قرار بگیرد. به این ترتیب قدم موثرتری در رفع 
متخصص طب سنتی  برداشته می شود.  پوستی  عارضه  این 
معموال برای متعادل کردن مزاج گرم و خشک، افزایش مصرف 
خوراکی هایی با طبیعت سرد مثل سکنجبین را توصیه و برای 
اعتدال مزاج سرد و خشک، خوراکی هایی با طبیعت گرم مثل 
عسل و انواع شیره را توصیه می کند. با مصرف این خوراکی ها، 
مزاج فرد اصالح می شود و به سمت اعتدال پیش می رود. در 
این دو گروه مزاجی، به دلیل متعادل شدن مزاج، پوست سر 
رطوبت کافی به خود می گیرد و با ایجاد رطوبت، خشکی و 

پوسته ریزی و شوره سر دیگر اتفاق نمی افتد.
طول دوره درمان ها در طب سنتی معموال 40 روزه است و 
بهترین حالت استفاده از این روغن های گیاهی این است که 
شب ها به کف سر زده شود اما بیشتر افراد در این کار تنبلی 
می کنند یا  تمایلی ندارند که شب ها موهایشان چرب باشد 
و این کار را انجام نمی دهند. به همین دلیل به آنها پیشنهاد 
کمک  به  استحمام،  از  قبل  ساعت   3 تا   2 حدود  می شود 
روغن ها، کف سرشان را با نوک انگشتان ماساژ دهند و بعد 
از این مدت، دوش بگیرند. از منظر طب سنتی، حمام رفتن ها 

باید یک روز درمیان باشد.

برایرهاییازشورهسر،روغن
مخصوصبامزاجخودمصرفکنید

نگاهطبسنتی
 دکتر محمد فصیحی

متخصص عفونی و محقق طب ایرانی اسالمی

فضای مجازی خوبی ها و بدی های فراوانی دارد که می توان با فرهنگ سازی درست و اصولی از 
بدی های آن کاست و با خوبی هایش به ارتقای سطح سالمت و دانش مردم افزود. یکی از دالیلی 
به فضاهای مجازی مراجعه می کنیم، دانش  افزایش دانش و آگاهی های خود  برای  ما  که همه 
پزشکی و اطالعات در مورد بیماری هایی است که خود یا اطرافیانمان به آن مبتال می شویم. اینکه 
بدانیم منشاء یک بیماری چیست؟ چه عواملی در بروز یا تشدید آن دخالت دارند؟ راه های پیشگیری و مراقبت از آن 
چیست؟ و برای درمان به کدام پزشک متخصص باید مراجعه کرد؟ همگی خوب و منطقی هستند اما اینکه بخواهیم 
براساس اطالعاتی که از صفحات مختلف اینترنتی دریافت می کنیم، دست به خوددرمانی بزنیم، کار بسیار نادرست و 
اشتباهی است که در بسیاری موارد به تشدید بیماری و مشکل یا به تاخیر انداختن درمان اصلی منجر می شود بنابراین 
کار تشخیص و درمان بیماری ها را فقط به پزشک معالجتان بسپارید و از خوددرمانی بپرهیزید. شوره سر یکی از 
مشکالتی است که بسیاری از مردم با شدت و ضعف متفاوت از آن رنج می برند و می کوشند بدون آنکه به پزشک 
مراجعه کنند خود به تنهایی و با راهکارهایی که در اینترنت و فضاهای مجازی ارائه می شود، مشکلشان را حل کنند. 
به همین منظور ما نیز سری به صفحات متعدد در اینستاگرام زدیم و باورهای مختلف و درست و غلط درمان هایی 

که ارائه شده بود را از متخصصان طب نوین و سنتی جویا شدیم. با ما همراه شوید.
























ترجمه: 
مستانه تابش



میزگرد »پوست« درباره اما و اگرهای استفاده از ماسک های پوستی 
با حضور دکتر مسعود داوودی متخصص پوست، دکتر لیال شیربیگی 

متخصص طب سنتی و دکتر محمد فصیحی محقق طب ایرانی اسالمی 

استفاده مکرر از 
الیه بردارها مقاومت 

پوست را کاهش می دهد

حساسیت پوستی به ماسک های گیاهی زیاد است

مراقبت های پوستی در طب سنتی با توجه به نوع مزاج فرد توصیه می شود

 دکتر لیال شیربیگی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر سیدمسعود داوودی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج( 

  دکتر محمد فصیحی/  محقق طب اسالمی ایرانی 

نگاه طب سنتی

نگاه متخصص پوست  

نگاه طب سنتی

بودن  خشک  یا  چرب  به  توجه  با 
متفاوتی  ماسک های  باید  پوست 
از  یکی  کرد.  استفاده  برای صورت 
ماسک های مناسب برای افراد دارای 
پوست خشک، ماسک میوه موز است. 
برای تهیه آن، باید نصف موز کامال 
رسیده را رنده و با یک قاشق غذاخوری 
ماست پرچرب مخلوط کرد و کامال 
هم زد تا یکنواخت شود. از این ماسک 
به مدت ۱۵  بار   2 هفته ای  می توان 
دور  از  غیر  به  روی صورت  دقیقه 

چشم ها استفاده کرد. 
چرب  پوست های  دارای  افراد 
استفاده  جو  ماسک  از  می توانند 
کنند. آرد جو از بهترین الیه بردارها 

و روشن کننده های پوست است.
جو  باید  جو،  ماسک  تهیه  برای   
پوست کنده را کمی بو داد و  کامال 
پودر کرد. سپس یک قاشق مرباخوری 
پودر جو آسیاب شده را با ۱ تا 2 قاشق 
غذاخوری ماست ترش مخلوط کرد 
و آن را روی صورت زد. این ماسک 
باید ۱۵ دقیقه روی پوست بماند تا 

خشک شود. 
دلیل تاکید بر استفاده از ماست ترش، 
اسید باال و خاصیت الیه برداری بیشتر 
بهتر  مدت  این  از  بعد  است.  آن 
است ماسک با یک کاردک از روی 
باقی مانده  برداشته و سپس  صورت 
آن به صورت ماسک  اسکراب روی 
به  داده شود.  پوست ماساژ دورانی 
این ترتیب الیه برداری خفیفی روی 

پوست اتفاق می افتد. 
بعد از شستشو بهتر است کمی عصاره 
بابونه به پوست زده شود تا قرمزی 
به کمک  یابد.  کاهش  آن  التهاب  و 
درجه  یک  پوست  بابونه  عصاره 
از  بعد  درضمن  می شود.  روشن تر 
ماسک های الیه بردار استفاده از کرم 

ضدآفتاب نباید فراموش شود. 
نکته حائز اهمیت در استفاده از هر 
نوع ماسکی اینکه برای از بین بردن 
آلودگی ها قبل از استفاده از ماسک 
حتما صورت کامال تمیز شود. به این 
ترتیب ماسک  صورت تاثیر خوبی بر 

پوست خواهد داشت. 
یادتان باشد نباید به دفعات زیاد از 
ماسک استفاده شود. به دلیل خاصیت 
الیه برداری زیاد ماسک های الیه بردار؛ 
چه از نوع گیاهان دارویی و چه ژل های 
صنعتی در پوست های خشک، استفاده 
مکرر آنها باعث نازکی پوست می شود 
و مقاومت آن را در برابر آفتاب کاهش 
می دهد. درنتیجه باعث بروز لک در 
برخی پوست های مستعد می شود اما 
افراد دارای پوست چرب می توانند 
ماسک های  از  بار   4 تا   3 هفته  در 

الیه بردار استفاده کنند. 
در طب سنتی بعد از پاک سازی هر 
عضوی، حتما باید درصدد تقویت آن 
بود. اگر این کار انجام شود، امکان 
بروز مشکل قبلی کمتر خواهد شد. 
پوست، گالب  تقویت کننده  بهترین 

است. 
البته اگر فردی پوست خیلی خشکی 
دارد باید برای تقویت پوست از روغن 
گل سرخ و افراد دارای پوست چرب 
و آکنه، برای رفع این مشکل پوستی، 
کنار داروهایی که پزشک مصرفشان را 
تجویز کرده، برای اینکه منافذ بسته 
شود و آکنه ها دوباره عود نکنند، از 

اسپری گالب استفاده کنند. 
برای  سنتی  در طب  این،  بر  عالوه 
نیکویی رنگ رخسار مصرف خاکشیر 
و آب داغ، هویج و انار توصیه می شود. 
البته همه این خوراکی ها باید در حد 
در  اگر  مثال  شوند،  مصرف  اعتدال 
مصرف هویج زیاده روی شود، رنگ 
پوست های  در  به خصوص  چهره 
خیلی سفید به زردی متمایل خواهد 

شد. 
با توجه به اینکه سالمت بدن از گوارش 
شروع می شود، اگر عملکرد دستگاه 
گوارش ضعیف باشد و هضم به خوبی 
انجام نگیرد یا فرد دچار یبوست باشد، 
پوست شاداب و باطراوت نخواهد 
سنتی  طب  در  دلیل  همین  به  بود. 
داروهایی برای تنظیم عملکرد دستگاه 
گوارش و تقویت معده و کبد تجویز 
فرد،  مزاج  اصالح  با  تا  می شود 
مشکالت پوستی هم درمان شود. 

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از 
طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! چرا پوست صورت برخی افراد 
پژمرده و خسته به نظر می رسد؟ 

با افزایش سن، ضخامت الیه شاخی پوست افزایش می یابد. 
الیه شاخی پوست، متشکل از الیه سلول های مرده است که 
روی سطح پوست تجمع یافته. هرچقدر ضخامت سلول های 
مرده روی پوست افزایش پیدا کند، پوست کدر، خشک و 

پژمرده به نظر می رسد. 
: پوست پژمرده خود را چگونه شاداب کنیم؟ 
تغذیه مناسب، مراقبت های بهداشتی و آبرسانی کافی به 
پوست صورت می تواند در شادابی آن موثر باشد. با پاک سازی 
پوست با استفاده از کرم های الیه بردار، پوست شاداب و 
باطراوت به نظر می رسد. درواقع، مکانیسم اصلی کرم های 
الیه بردار، پیلینگ یا روش های جوان سازی پوست این است 
که ضخامت الیه سلول های مرده یا الیه شاخی پوست را 
کمتر می کند. نازک تر شدن این الیه باعث می شود پوست 

جوان و شاداب شود. 
: پوست صورت هر چند وقت یکبار نیاز به 

پاک سازی دارد؟ 
اینکه پوست در چه شرایطی و هرچند وقت یکبار نیاز به استفاده 
از کرم های الیه بردار یا کرم های اسکراب )کرم های ساینده( 
دارد، با توجه به تشخیص پزشک متخصص پوست متفاوت 
است. ممکن است پزشک به فردی بگوید هفته ای یکبار و 
به فرد دیگری بگوید ماهی یکبار پوستش را پاک سازی کند. 
: آیا اسکراب  ها می  توانند دانه های سرسیاه را 

هم از بین ببرند؟ 
کرم های ساینده یا اسکراب ها، کرم هایی هستند که دانه هایی 
مثل شن ریزه داخل آن حس می کنید. زمانی که اسکراب روی 
پوست زده می شود، شبیه این است که گویا کاغذ سمباده، 
روی چوب یا دیوار کشیده شود. استفاده از اسکراب ها در 
پاک سازی جوش های زیرپوستی و کومدون، رفع دانه های 
سرسیاه و منافذ پوستی موثر است و اثر خوبی بر کیفیت 

پوست می گذارد. 
بیشترین کاربرد استفاده از کرم های الیه بردار و کرم های 
ساینده )اسکراب( هم در افرادی است که پوست چرب 
همراه با جوش های زیرپوستی یا منافذ پوستی باز دارند. 

البته استفاده از این کرم ها و انتخاب نوع مناسب آن با توجه 
به پوست حتما باید با تشخیص متخصص پوست باشد 
چون الیه برداری پوست صورت در افراد با توجه به نوع 
پوستشان برحسب اینکه پوست خشک و چرب یا مختلط 
و حساس دارند، متفاوت است و باید متناسب با نوع پوست 

از ماسک مناسب استفاده شود. 
: چه کسانی باید توجه بیشتری به پاک سازی 

صورت داشته باشند؟
صورت هایی بیشتر به پاک سازی با کرم های الیه بردار نیاز دارند 
که جوش های زیرپوستی داشته باشند. کرم های الیه بردار به 
دلیل اینکه الیه سطحی روی پوست را برمی دارند به نوعی 
دهانه خروجی غدد چربی ساز را بازمی کنند. درنتیجه ترشحات 
تجمع یافته زیر پوست تخلیه و جوش های زیرپوستی برطرف 
می شود. در واقع، یکی از الزامات درمانی برای کسانی که 
جوش زیرپوستی دارند تجویز کرم های الیه بردار است. 
اگر مصرف کرم   الیه بردار یا اسکراب تجویز شود، نیازی به 
مراجعه متعدد به مطب یا کلینیک نیست و خود شخص در 
منزل برای یک دوره مشخص از این کرم ها استفاده می کند. 
اگر طبق دستور پزشک و برای مدت مشخص از آنها استفاده 
شود ولی تاثیر مثبتی در بهبود منافذ و جوش های پوست 
مشاهده نشود، نیاز به پیلینگ یا میکرودرم ابریژن و... که 
موثرتر است، خواهد بود. در این روش ها شخص باید برای 
چند نوبت مشخص به کلینیک برای درمان مراجعه کند.  

: یعنی استفاده از هر ماسک و اسکرابی را نمی توان 
به یکدیگر پیشنهاد کرد؟ 

بله، بین انواع مختلف پوست، کسانی که پوست صورتشان 
خشک و حساس است باید در انتخاب ماسک و اسکراب 
خیلی مراقب باشند چون پوستشان بسیار آسیب پذیر است و 
ممکن است در اثر اشتباه در انتخاب ماسک و اسکراب دچار 
حساسیت، التهاب و قرمزی پوست شوند که گاهی درمان آن 
دردسرساز هم خواهد شد. استفاده از ماسک های الیه بردار 
و اسکراب  که بیشترین استفاده از آنها در افراد دارای پوست 
چرب برای بهبود جوش های زیرپوستی و سرسیاه و منافذ 
پوست است، در افراد با پوست خشک و حساس باعث قرمزی، 

خارش و التهاب پوست و درنهایت ایجاد اگزما می شود. 

: حتی ماسک های خانگی؟ 
بسیاری از افراد حتما این جمالت را یا شنیده یا در جایی 
خوانده اند که مثال این ماسک خانگی عالی به دلیل ترکیباتی 
که دارد، یکی از بهترین ماسک هایی است که با استفاده 
از آن می توانید پوست صاف و یکدستی داشته باشید یا 
این ماسک یک الیه بردار گیاهی است که سلول های مرده 
باز پوست جمع و  منافذ  پاک سازی می کند،  را  پوست 
پوست روشن و شفاف می شود، خاصیت جوان سازی و 
ضدپیری هم دارد اما حقیقت درباره ماسک های خانگی 
این است که ماده موثر خاصی در آنها وجود ندارد که از 
طریق پوست جذب شود. استفاده از ماسک های خانگی 
برای مدت محدودی، پوست صورت را آبرسانی می کند. 
درنتیجه پوست شاداب تر به نظر می رسد بنابراین طبیعی است 
وقتی پوست خیار یا هلو را روی پوست بزنید، رطوبت 
و آب موجود  داخل پوست نفود کند و به آن شادابی و 
طراوت ببخشد اما ویتامین خاصی از طریق پوست جذب 
نمی شود. گرچه، استفاده از ماسک های خانگی تا حدودی 
رضایت شخص را جلب می کند، برخی  ماسک های خانگی 
حاوی ترکیبات گیاهی سدر، زردچوبه یا هر گیاه دیگری 
هستند. با توجه به اینکه آلرژی و حساسیت پوستی به 
فراورده های گیاهی زیادتر از محصوالت دیگر است، باید 
در انتخاب این ترکیب ها حساس و مراقب بود زیرا ممکن 
است منجر به حساسیت پوستی زیاد شود، مانند همین خانم 
که به نظر می رسد ماسک مناسبی؛ چه از نوع گیاهی و چه 
دارویی با توجه به نوع پوست صورتشان انتخاب نکرده  
و باعث حساسیت، آلرژی و حتی تحریک پذیری بیشتر 

به ترکیبات آن در پوست صورتشان شده اند. 
: آیا استفاده مداوم از الیه بردارها هم می تواند 

آسیب رسان باشد؟ 
قطعا نباید بیش از یکی-دو بار از انواع الیه بردارها در 
هفته استفاده شود چون با هر بار استفاده یک الیه نازک از 
روی پوست برداشته می شود. درنتیجه تکرار این کار باعث 
نازکی بیشتر پوست و حساس تر شدن آن می شود. البته 
بهتر است با توجه به شدت مشکل پوست صورت و نوع 
پوست، مدت و دفعات استفاده از ماسک های الیه بردار، با 

فاصله کم یا حتی زیاد با توصیه پزشک باشد و توصیه های 
پزشک درخصوص نحوه و چگونگی استفاده باید رعایت 
هر  الیه بردار  ماسک های  از  استفاده  است  ممکن  شود. 
شب یا یک شب درمیان یا حتی یکبار در هفته و مصرف 
کرم های ساینده که به صورت ماساژ دورانی روی پوست 
است، ۱ تا 2 بار در روز یا 2 روز در میان تجویز شود. این 
موضوع در مورد مدت ماندگاری ماسک های الیه بردار روی 
پوست صدق می کند. کسانی که پوست حساسی دارند 
باید ماسک های الیه بردار را تا یک ساعت بعد از استفاده 

بشویند تا به تحریک پذیری بیشتر پوست منجر نشود.  
: بهتر است چه زمانی از ماسک های الیه بردار 

استفاده کرد؟
ماسک های الیه بردار به دلیل خاصیت الیه برداری پوست، 
باعث قرمزی و التهاب پوست می شوند و حساسیت آن را 
نسبت به نور خورشید، گرما و سرما افزایش می دهند بنابراین 
پوست به نور حساس می شود و بهتر است شب ها قبل از 
خواب، زمانی که المپ خاموش است، از آنها استفاده شود. 
درضمن حتما باید توجه داشت در طول دوره استفاده از 

الیه بردارها حتما کرم ضدآفتاب استفاده شود. 
: کدام ماسک ها را می توان بدون تجویز پزشک 

استفاده کرد؟
اصوال ماسک های غیردرمانی را می توان بدون تجویز پزشک 
و با شناخت نسبی از پوست استفاده کرد ولی کسانی که 
پوست حساسی دارند حتما با مشورت پزشک باید از 

ماسک مناسب استفاده کنند.
: و حرف آخر؟ 

برای  بازار  در  موجود  ماسک های  درصد   90 از  بیش 
پوست های خشک مناسب هستند بنابراین افراد دارای 
پوست چرب که تمایل به استفاده از ماسک های صورت 
دارند، حتما ماسک هایی که در ترکیبات آنها خاک رس 
یا کائولن وجود دارد، انتخاب کنند. البته این ماسک ها 
به اسامی دیگر مثل ماسک گل یا لجن دریا موجود است. 
اگر کسانی که پوست چرب دارند، از الیه بردارهای دیگر 
استفاده کنند دچار جوش صورت می شوند یا جوش هایشان 

تشدید خواهد شد.   

تعریف ماسک  صورت در طب سنتی متفاوت از ماسک های الیه بردار موجود 
در بازار است. در طب سنتی استفاده از سفیدآب یا همان روشوی برای برداشته 
شدن یک الیه نازک از پوست صورت یا سنگ پا برای از بین بردن پوست زبر و 
خشک کف پا پیشنهاد می شود  اما ماسک های الیه بردار که گاهی به نام ماسک های 
گیاهی، میوه ای یا حتی دارویی در بازار وجود دارند، هیچ کدام جایگاهی در طب 
سنتی ندارند. با توجه به اینکه اصل درمان در طب سنتی بر اساس نوع مزاج است، 
مراقبت های پوستی و تدابیر درمانی با توجه به نوع مزاج و پوست فرد تجویز 
می شود، در حالی که در فرایند تولید اغلب ماسک های بازاری توجهی به مزاج 
فرد نمی شود و استفاده از آن برای همه عمومیت دارد بنابراین چنین ماسک هایی 

جایگاهی در طب سنتی ندارند. 
در مزاج های مختلف، تغییرات پوستی متفاوتی دیده می شود، مثال افرادی که مزاجشان 
سرد و خشک است، پوست صورتی خشک، پوسته پوسته و چروکیده دارند. از 
این رو، استفاده از روغن های گرم و تر مثل روغن بادام شیرین، زیتون یا حتی 
عسل به عنوان ماسک پوشاننده روی پوست صورت به این افراد پیشنهاد می شود. 
در مواردی که پوست به دلیل آفتاب سوختگی یا ناشی از حرارت در افرادی که 
در کوره یا نانوایی کار می کنند، دچار خشکی می شود، استفاده از ترکیباتی مثل 
پوست خیار یا ماست طبیعی که طبع آن خنک است به عنوان ماسک روی صورت 

توصیه می شود. با این حال نمی توان به هر کسی که پوست خشکی دارد، توصیه 
کرد از روغن بادام تلخ استفاده کند چون ممکن است مزاج فرد گرم و خشک 
باشد. درنتیجه زدن بادام تلخ روی صورت باعث بیرون ریختن جوش می شود یا 
به کسی که لک های سیاه در صورتش تظاهر پیدا کرده و مزاج او سرد و خشک 
)سودایی( است نمی توان گفت ماسک خیار یا روغن خشخاش استفاده کند چراکه 

ماهیت این روغن سرد و خشک است و باعث تشدید لک ها می شود. 
متاسفانه اغلب مردم وقتی از ترکیب یک ماسک برای پوستشان استفاده می کنند و 
نتیجه مطلوبی می بینند، به فرد دیگری که مشکل مشابه آنها را دارد، استفاده از همان 
ترکیبات را توصیه می کنند، درحالی که استفاده از ماسک های صورت باید بر پایه 
تئوری مزاج شناسی باشد، مثال استفاده از ماسک زردچوبه برای رفع جوش صورت 
در کسانی که مزاجشان سرد است، نتیجه مطلوبی به دنبال دارد اما اگر فردی که 
مزاج خشک یا گرمی دارد، از ماسک زردچوبه استفاده کند، حتما جوش خواهد 
زد. به همین دلیل که در طب سنتی براساس مزاج تصمیم گیری می شود، به طور 
کلی نمی توان استفاده از یک ماسک را به همه افراد توصیه کرد، بلکه به هر بیمار 
خاص استفاده از برخی ماسک ها بر پایه روغن و خوراکی ها و یک روش درمانی 
برای پوست توصیه می شود. ضمن اینکه در طب سنتی درمان اصلی اصالح مزاج 

کلی بدن و اصالح تغذیه است و ما درمان موضعی به تنهایی نداریم. 

پوست شفاف، صاف و شاداب و عاری از لک، آکنه و جوش های سرسیاه، آرزوی هر خانم و صدالبته آقایان 
است. این روزها هم انواع مختلف ماسک  و اسکراب صورت در بازار موجود است و تبلیغات وسیعی درباره 
فواید و مزایای استفاده از آنها می شود. به عالوه، دستورهای زیادی برای تهیه  ماسک صورت در اینترنت وجود 
دارد که به راحتی نمی توان به تمام آنها اعتماد کرد چراکه گاهی همین مراقبت ها و پاک سازی صورت می تواند 
به پوست صورتتان آسیب بزند. در میزگرد این شماره »سالمت« به مشکل خانمی پرداخته ایم که از التهاب پوست صورت پس 
از استفاده از ماسک شکایت داشته و برایمان نوشته: »مدتی است منافذ پوست صورتم باز شده و دیگر پوستم مثل سابق شفاف 
و شاداب نیست و دانه های سرسیاه و جوش های ریزی زده است. با استفاده از ماسک درصدد کاهش جوش ها و پاک سازی 
صورتم بودم ولی بعد از استفاده، جوش ها بیشتر شد. در حال حاضر پوستم ملتهب و قرمز است. حاال چه کار باید بکنم؟« 

اگر شما هم از طرفداران ماسک های الیه بردار و اسکراب هستید، با ما همراه باشید و نظر متخصصان »سالمت« را بخوانید.  

 مهین نادری 
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گـالب 
بهترین تقویت کننده 
پوست است
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آیا تاکنون به گوش های خود 
در آینه دقت کرده اید؟ از ظاهر 
اصال  هستید؟  راضی  آنها 
معیار زیبایی برای گوش ها 
با خودتان بگویید همین که  چیست؟ شاید 
است.  خوب  نیستند،  غیرعادی  گوش هایم 
مهم نیست گوش ها چه شکلی دارند، بلکه 
باید هما هنگی معقولی با سر و صورت داشته 
باشند. اغلب افراد ترجیح می دهند گوش هایشان 
نزدیك  به سر باشد و از حد ابرو تا قاعده بینی 
معیار  این  بررسی  با  افراد  برخی  یابد.  ادامه 
درمی یابند باید برای بهبود وضعیت گوش شان 
به جراح زیبایی مراجعه کنند. این موضوع در 
آقایان بیشتر حائز اهمیت است. با این مقدمه 
قصد داریم سراغ جراحی  زیبایی گوش برویم 

تا درباره آن بیشتر بدانیم.
برخی افراد از اینکه نرمه گوش شان مستقیم 
به صورت شان چسبیده احساس خوبی ندارند 
و اعتراض می کنند که نرمه گوش شان مانند 
نرمه گوش دیگران گرد نیست. در پاسخ به 
مشکل این افراد باید گفت اگر به نرمه گوش 
افراد مختلف توجه کنید، متوجه می شوید نحوه 
چسبیدن نرمه گوش به صورت تنوع زیادی 
دارد و هیچ کدام از این حالت های چسبیدن 
نرمه به صورت غیرطبیعی تلقی نمی شود اما 
اگر شکل به خصوص نرمه گوش شما برایتان 
ناخوشایند است می توان با جراحی ترمیمی 
مشکل  این  دارد  نام  »اتوپالستی«  که  گوش 

را برطرف کرد.
این که در جراحی ترمیمی گوش دقیقا کدام 
قسمت برش بخورد یا پزشك چه روش بخیه 
و  برجستگی  میزان  به  ببرد  کار  به  را  زدنی 
بیرون زدگی الله گوش بستگی دارد. اگر مقدار 
برجستگی و بیرون زدگی الله گوش کم باشد 
می توان با بخیه های داخلی، الله گوش را اصالح 
کرد اما اگر بیرون زدگی الله گوش زیاد باشد 
الزم است باریکه ای از غضروف الله گوش 
هم برداشته شود تا الله گوش کامال به طرف 
سر نزدیك شود. عده ای از افراد تصور می کنند 
رایانه ای  نرم افزارهای  با  را  اگر عکس خود 
اصالح کنند و به پزشك جراح نشان دهند، وی  
می  تواند با روش های جراحی دقیقا همان شکل 
دلخواه را برای آنها پیاده کند. این تصور کامال 
اشتباه است و پزشك بنا به اصول جراحی در 
چارچوب علمی تنها عیب را برطرف می کند 

و جراحی مانند فتوشاپ نیست.

اتوپالستی برای چه گوشی؟
اتوپالستی یا جراحی ترمیمی گوش را می توان 
برای کسانی که گوش های بیش از حد بزرگ یا 
برجسته تر از حد طبیعی دارند و اصطالحا به 
آنها گوش خفاشی یا »بلبله گوش« می گویند یا 
گوش هایی که با هم تقارن ندارند، گوش هایی 
که در حوادث مختلف به دلیل ضربه، فشار 
زیاد، سوختگی یا کنده شدن دچار نقص شده 
از گوشواره های سنگین،  استفاده  دلیل  به  یا 
الله گوش پاره شده و در افرادی که به طور 
مادرزادی، الله گوش در آنها تشکیل نشده و 
عالوه بر مشکالت ظاهری دچار مشکالت 

شنوایی هستند، انجام داد.

بهترین سن جراحی اتوپالستی
سنی  هر  در  را  اتوپالستی  جراحی 

می توان انجام داد اما بهتر است 
این جراحی را از سنین اوایل 

ابتدایی انجام دهید؛ یعنی 
زمانی که گوش ها به اندازه 
نهایی و به رشد کامل خود 

رسیده باشند. یادتان باشد نباید 
این جراحی را زیاد به تاخیر انداخت 

زیرا غضروف گوش کودکان نسبت به 
دست  و  است  انعطاف پذیرتر  بزرگساالن 

جراح در چنین مواقعی بازتر است و گوش 
راحت تر تغییر شکل می گیرد. پس از بهبود، 
جای زخم باریکی پشت گوش باقی می ماند 
اما محل برش پشت تاخوردگی گوش است 
و به راحتی نمی توان جوشگاه این جراحی را 
دید بنابراین اگر در بزرگسالی هم این جراحی 
را انجام دادید الزم نیست خیلی نگران جوشگاه 

و جای بخیه ها باشید. 
گاهی برخی افراد میانسال خصوصا آقایان در 
سنین باالی 40 سالگی به فکر این جراحی 
می افتند اما نگران اند که اتوپالستی برای آنها 
دیر باشد. در پاسخ به این افراد باید بگوییم اگر 
از نظر پزشکی سالم هستید و مشکل ژنتیکی یا 
زمینه ای به خصوصی ندارید شما هم می توانید 
مانند کودکان و جوانان این جراحی را انجام 
دهید. در مورد محل جراحی زیبایی گوش هم 
محدودیت سنی وجود ندارد و فرد می تواند 
یا 50 سال در قسمت  از 40  بعد  در سنین 

الله یا نرمه گوش جراحی ترمیمی انجام دهد. 

روزهای بعد از جراحی اتوپالستی
از جراحی، گوش های شما را برای   پس 
باندپیچی می کنند.  بیشتر  امنیت  محافظت و 
ممکن است کمی احساس ناراحتی و خارش 
داشته باشید. به همین دلیل بهتر است داروهای 
ضددردی که پزشکتان تجویز کرده را مطابق 
دستور او مصرف کنید. اگر داروهای خود را 
مصرف کردید و ناراحتی تان تشدید شد فوری 

با پزشکتان  تماس بگیرید. 
 برای جلوگیری از وارد شدن فشار به گوش ها، 
کنید.  خودداری  سمت  یك  به  خوابیدن  از 
همچنین سعی کنید گوش خود را نخارانید و 
فشار زیاد به بخیه ها وارد نکنید. بهتر است در 
یا  دکمه دار  پیراهن های  از  نقاهت  دوران 
پیراهن هایی که یقه خیلی باز دارند، استفاده 

کنید.
 چند روز پس از جراحی، پزشك پاندپیچی ها 
را باز می کند. گوش های شما همچنان متورم 
و قرمز به نظر می رسد. شما باید برای ۲ تا ۶ 
هفته از هدبند شل استفاده کنید تا از گوش هایتان 
هنگام شب و خوابیدن محافظت کند. این کار 
از کشیده شدن گوش ها هنگام غلتیدن در خواب 

جلوگیری می کند. 
 در مورد زمان کشیدن بخیه ها با پزشکتان 
صحبت کنید. بعضی بخیه ها خودبه خود حل 
می شوند اما بخیه های دیگر را پزشك باید در 
هفته های بعد از جراحی بکشد. در مورد زمان 
از سر گرفتن فعالیت های روزمره مانند حمام 
رفتن و فعالیت های فیزیکی از جراح تان مشاوره 

بگیرید.
از عمل جراحی می توانید  بالفاصله پس   
بهبود را در شکل و وضعیت گوش خود مشاهده 
کنید. با این حال 4 تا ۶ هفته طول می کشد تا 
بهبود حاصل شود و شما بتوانید نتایج نهایی 

عمل را ببینید.

گوشم را نکشی!
یا  را جراحی کرده اند  افرادی که گوش شان 
والدینی که فرزندشان تحت جراحی زیبایی 
گوش قرار گرفته نگران اند که اگر در شوخی یا 
حادثه ای به هر طریقی الله گوش کشیده شود، 
گوش به حالت اولیه بازمی گردد و باز هم آن 

می شود بدشکلی  ایجاد 
توجه  نه.  یا 

داشته باشید بعد از گذشت چند ماه از عمل 
جراحی پالستیك، قوام و استحکام الله گوش 
عمل شده مثل یك گوش معمولی خواهد شد و 
با کشیدن الله گوش مشکلی ایجاد نمی شود. 

اگر نتیجه جراحی بد شود؟!
برخی افراد برای اصالح وضعیت گوش  های 
خود تحت جراحی قرار می گیرند اما به دلیل 
تبحر نداشتن جراح یا بی تخصصی وی در 
این زمینه به نتیجه مطلوب نمی رسند یا الله  

گوش شان زیادی به سر نزدیك می شود. 
ممکن است جراح، الله گوش را به سر نزدیك 
کند تا اگر به علت خاصیت ارتجاعی غضروف، 
الله گوش مقداری به بیرون برگشت، نتیجه 
نهایی طبیعی و استاندارد باشد و نیازی به عمل 
جراحی مجدد نداشته باشید اما اگر الله های 
گوش بیش از اندازه به سر نزدیك شوند، 
معموال دیگر به راحتی قابل اصالح 

نیستند. 

کردن  کوچك  عمل  از  هدف  باشد  یادتان 
گوش این است که درنهایت هر دو گوش 
یکسان و قرینه باشند ولی به دلیل خاصیت 
ارتجاعی غضروف های الله گوش در موارد 
نادری ممکن است مقداری گوش ها غیرقرینه 
شوند که در این صورت با عمل ترمیمی یا 
قرینگی الزم دست  به  عمل مجدد می توان 
یافت. در موارد بسیار کمی ممکن است بعد 
از جراحی، نتیجه مختصری عود داشته باشد 
با عمل ترمیمی  باز هم  این صورت  که در 

قابل اصالح خواهد بود. 

جراحی گوش با لیزر
برخی افرادی که از اسم اتاق عمل و جراحی 
ترس دارند از پزشکان می پرسند جراحی گوش 
سرپایی یا با استفاده از دستگاه لیزر نتیجه بخش 
است یا نه؟ در جواب این افراد باید گفت، 
اتوپالستی به  یا  لیزر برای عمل الله گوش 

هیچ وجه کاربردی نیست.

فقدان مادرزادی گوش
بیرونی  گوش  مادرزادی  طور  به  فردی  اگر 
نداشت یا فقط کمی از بافت گوش را داشت 
می توان با جراحی برای او درمانی را تعریف 
کرد. در مواردی که الله گوش تشکیل نشده یا 
خیلی کوچك تر از اندازه طبیعی باشد می توان 
را  گوش  الله  دنده،  غضروف  از  استفاده  با 
بازسازی کرد اما این کار معموال به چند بار 
جراحی نیاز دارد و درنهایت هم الله گوش 
طبیعی به دست نخواهد آمد. در چنین شرایطی 
بهترین راه تهیه پروتز مناسب با قالب گیری 
اصولی است. در این مواقع می توان پروتزی 
که از نظر رنگ، شکل و اندازه مشابه گوش 
سالم است برای فرد درست کرد. این پروتز 
قابل برداشتن است و هنگام خوابیدن و دراز 

کشیدن می توان آن را برداشت.
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اتوپالستی؛روشیبرایزیباکردنگوشها
اتوپالستییاجراحیزیباییگوش
برایافرادیمناسباستکهالله
گوشهایبزرگیابرجستهدارند.
طیاینجراحیبرشیپشتگوش
ایجادوسپسغضروفناحیهمورد
نظربهسمتصورتنزدیکمیشود
یامقداریازغضروفاینناحیهرا
برمیدارندتاشکلگوشبهحالت
دلخواهدربیای

 ترجمه: 
یاسمین ثریا

1. اتوپالستی یا جراحی زیبایی گوش 
الله  که  است  مناسب  افرادی  برای 
دارند.  برجسته  یا  بزرگ  گوش های 
طی این جراحی برشی پشت گوش 
ایجاد و سپس غضروف ناحیه مورد 
نظر به سمت صورت نزدیك می شود 
یا در مواردی بنا به صالحدید پزشك 
جراح، مقداری از غضروف این ناحیه 
به  گوش  شکل  تا  می شود  برداشته 

حالت دلخواه دربیاید. 
2. سن مناسب برای این جراحی بعد 
از 5 تا ۶ سالگی است تا رشد گوش 
باشد. در غیراین صورت  کامل شده 
رشد گوش در سنین کودکی، شکل 
تصحیح شده آن را به هم می زند و فرد 
ظاهرش  اصالح  برای  است  مجبور 

دوباره عمل جراحی انجام دهد.
در جراحی  باشید  داشته  توجه   .3
نتواند  پزشك  است  ممکن  زیبایی 
حالت قرینه ای بین دو گوش ایجاد 
کند که این نداشتن تقارن در مردان 
بسیار مورد توجه سایرین قرار می گیرد 
زیرا مردان موهای بلندی ندارند. از 
طرفی، تا چند ماه یا چند سال فرد 
پشت  ناحیه  در  بی حسی  احساس 
گوش خود دارد و در شرایط سرما 

به شدت احساس سرما می کند. 
4. شاید تصور کنید برای این جراحی 
باید موهای خود را کامل از ته بتراشید، 
در صورتی که نیازی به این کار نیست. 
محل برش در جراحی، پشت گوش 
است. در ناحیه پشت گوش عصب یا 
رگ اصلی، محل عصب حرکتی یا رگ 
مهمی وجود ندارد، پس بی هوشی و 
بی حسی احتمالی چندان قوی نیست و 
جراحی راحت است. از آنجا که محل 
برش پشت الله گوش است، بعد از 
عمل، جاي برش قابل رویت نیست. 
خاصیت  گوش  الله  غضروف   .5
بنابراین بعد از عمل  ارتجاعی دارد 
ممکن  گوش  الله  زیبایی  جراحی 
به  کمی  دوباره  گوش  الله  است 
حالت اولیه برگردد. برای جلوگیری 
از این مشکل، جراح  هنگام عمل سعی 
می کند الله گوش را کمی بیشتر از حد 
الزم بخواباند تا بعد از برگشتی که 
الله گوش خواهد داشت وضعیتش 

طبیعی باشد. 

6. برخی افراد در ناحیه نرمه گوش 
سوراخ  یا  هستند  بدشکلی  دچار 
نرمه گوششان که برای آویزان کردن 
گوشواره ایجاد کرده بودند پاره شده 
است. در چنین حاالتی بهتر است فرد 
سوراخ  شدن  پاره  از  بعد  بالفاصله 
پزشك  به  ترمیم  برای  گوش  نرمه 

مراجعه کند.
7. افرادی که مادرزادی یك یا هر دو 
الله گوش را ندارند یا الله گوششان 
غیرطبیعی  حالت  یا  است  کوچك 
دارد نیز می توانند برای عمل جراحی 
ترمیمی به جراح زیبایی یا متخصص 
گوش و حلق و بینی مراجعه کنند. 
گاهی نیز الله گوش در تصادف، نزاع 
یا مسابقه ورزشی از بین رفته که با 
استفاده از پروتز می توان ترمیم مناسبی 

برای بیمار انجام داد.
8. عارضه گوش کشتی گیران حالتی 
است که ضربه های متعدد در مسابقه 
زیر  خون  شدن  جمع  سبب  کشتی 
پوست الله گوش می شود. این حالت 
»هماتوم« نام دارد. در مواردی جراح 
این خون را خارج می کند اما اگر فرد 
درمان را عقب بیندازد، بافت ناحیه 
سفت می شود و الله گوش کشتی گیر 
این  در  که  گل کلم خواهد شد  شبیه 
حالت باید جراحی زیبایی و ترمیمی 

انجام داد.

8نکتهمهم
درجراحیترمیمگوش

نگاهمتخصصگوشوحلقوبینی

دکترابراهیمرزمپا
استاد دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

 در ادامه نکاتی که درباره زیبایی گوش با شما 
مطرح کردیم باید به انواع پیرسینگ ناحیه گوش هم 
با آن گوشواره های عادی که  البته پیرسینگ  اشاره کنیم. 
خانم ها در نرمه گوش خود می اندازند تفاوت هایی دارد و کمی 
نامتعارف است. سوراخ هایی که روی نرمه گوش ایجاد می شوند 
معموال خیلی مشکل زا نیستند اما سوراخ های متعدد روی غضروف گوش می توانند 
به آن آسیب برسانند. پس اگر تمایل به دوسوراخه کردن گوشتان دارید،  الاقل ناحیه 

باالیی گوش را دستکاری نکنید.
 نباید پس از سوراخ کردن گوش از الکل، بتادین و موادی مانند آنها روی محل 
مورد نظر استفاده کنید چراکه باعث خشك شدن و آسیب رساندن به پوست می شوند. 
عفونت ناحیه سوراخ شده، از مشکالت دیگری است که افراد را نگران می کند اما  بعد 
از گذشت چند ماه معموال دیگر سوراخ بازمی ماند و احتمال بسته شدن آن کم است. 
 قرمزی، التهاب و حتی ترشحات زرد و سفید و خونریزی مختصر در ناحیه طی 
روزهای اول پس از سوراخ کردن گوش طبیعی است و به مرور برطرف می شود اما 

اگر این عالئم شدید باشند حتما باید به پزشك مراجعه کرد. 
 یادتان باشد بعد از انجام پیرسینگ تا پایان زمان ترمیم، آن را دستکاری نکنید و 
آویز را تغییر ندهید. در 3 تا 4 ماه اول بیشتر از ۲ بار در روز ناحیه را شستشو ندهید و 

برای خشك کردن محل پیرسینگ از حوله کاغذی استفاده کنید زیرا حوله های پارچه ای 
معموال آلوده به باکتری هستند. 

 در چند ماه اول سعی کنید روی پیرسینگ خود نخوابید و از لباس های تنگ در 
آن محل استفاده نکنید. همچنین هفته ای یك بار ملحفه های تختخواب تان را عوض 
کنید. عالوه بر این، تا کامل شدن دوره ترمیم از رفتن به استخر، وان آب، جکوزی، 

دریا و... خودداری کنید.
 برخی افراد به فلز گوشواره یا پیرسینگ خود حساسیت دارند. این حساسیت معموال 
در مورد فلز نیکل اتفاق می افتد و احتمال حساسیت به طال خیلی کمتر است. از عالئم 
آن هم می توان به قرمزی، پوسته ریزی و خارش در محل اشاره کرد. البته در موارد 
شدیدتر ممکن است مناطق دیگر بدن هم دچار عالئم حساسیت شوند بنابراین افرادی 
که مستعد حساسیت هستند بهتر است از فلزات حاوی نیکل یا بدلیجات استفاده نکنند. 
در صورت بروز حساسیت باید آویز از پوست جدا شده و برای دریافت درمان مناسب 

به متخصص پوست مراجعه شود.
 افرادی که بیماری دیابت دارند، بیمارانی که از ضعف سیستم ایمنی رنج می برند 
یا از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند، افرادی که بدنشان مستعد 
ایجاد جوشگاه و به اصطالح گوشت اضافه بعد از ایجاد زخم است و کسانی که سابقه 

حساسیت شدید تماسی دارند باید از انجام پیرسینگ بپرهیزند.

خطرات احتمالی اتوپالستی
 جای بخیه: اگرچه ممکن است بعد از عمل، جای بخیه باقی بماند، این بخیه ها پشت گوش های شما در الی چین گوش مخفی 

می شوند و اصال مشخص نیستند.
 عدم تقارن در جایگاه گوش: این اتفاق ممکن است در طول دوره بهبود رخ دهد. همچنین ممکن است عدم تقارنی که از قبل 

وجود داشته نیز با جراحی اصالح نشود.
 تغییر در احساس پوست: تغییر مکان گوش ها حین جراحی می تواند به طور موقت احساس پوست را در آن منطقه تغییر دهد. 

در موارد نادر ممکن است این تغییر دائمی باشد.
 مشکل با بخیه ها: برای حفظ شکل جدید گوش از بخیه استفاده می شود اما اگر این بخیه ها به سطح پوست راه پیدا کنند باید 

برداشته شوند چون باعث التهاب پوست آسیب دیده می شوند و درنتیجه جراحی دیگری الزم می شود.
 اصالح مفرط: اتوپالستی می تواند ظاهر غیرطبیعی ایجاد کند و باعث شود گوش ها خیلی به سر بچسبند.

 احساس درد و ناراحتی: درد و ناراحتی بخشی از روند بهبود پس از عمل اتوپالستی خواهد بود. هرچند درد آن بسیار کم 
است، در صورت لزوم می توان از داروهای مسکن غیرتجویزی استفاده کرد.

 آسیب به شنوایی: اتوپالستی در هیچ صورت شنوایی فرد را تغییر نخواهد داد. مکانیسم شنوایی انسان در گوش میانی و داخلی 
انجام می گیرد و با الله گوش ارتباطی ندارد.

بایدها و نبایدهای سوراخ کردن الله گوش
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شماره هفتصدوچهار  شنبه یازده اسفند نودوهفت

بهار نزدیک است
روزهای پایانی سال که می رسد، همه 
ما به فکر نو کردن لباس ها، وسایل 
خانه و پاک کردن خانه و زندگی 
از خاک و گردوغبار هستیم و این 
کار را فریضه ای واجب می دانیم که 
باید حتما انجام شود اما واقعیت این 
است که خیلی وقت ها یادمان می رود 
افکار، رویاها و انگیزه هایمان هم 
رنگ و بوی کهنگی گرفته، خودمان 
واجب تر  و  شده ایم  کهنه  هم 
برای  که  است  این  کاری  هر  از 
کنیم.  فکری  ذهنمان  خانه تکانی 
یادمان می رود قلبمان زنگار گرفته 
و مثل قبل شفاف نیست. آنقدر غرق 
روزمرگی ها شده ایم که گاهی اصال 
حس نمی کنیم تا چه حد دلتنگ 
مهربانی، زیبایی و لطافت هستیم. 
لطافت و مهری که از بدو خلقت 
در وجودمان بوده و غبار فراموشی، 
روزبه روز کمرنگ ترش کرده است.
شاید تلنگری الزم است تا به خودمان 
بیاییم و برای خانه تکانی وجودمان 
کاری کنیم و چه تلنگری زیباتر و 
رساتر از صدای پای بهار که هر 
وجودی را متحول و هر قلبی را 

سبزتر می کند.
باالخره بهار مي رسد. کافی است 
سبزی  جریان  به  بسپاری  گوش 
که در تار و پود وجودت جاری 
می شود و نادیده اش نگیری. شاد 
باشی و از آن مهم تر، بخواهی که 
شادی بخش باشی و خانه دلی را 

با مهرت چراغانی کنی.
این روزها بیشتر از هر وقت دیگری 
فرصت داری خوبی را با تار و پود 
به  را  آن  و  کنی  وجودت عجین 
هست دیگرانی که به کمک من و 

تو محتاجند، گره بزنی.

حرف آخر

این بار کسی که پایش به آخرین 
ستون سالمت باز شده، آقایی 49 
ساله و پدر دو فرزند است. فرزندانی 
حال  نگران  مدام  روزها  این  که 
پدرند. پدری که هنوز جوان است 
و با سرطان لنفوم دست وپنجه نرم 
می کند. بیماری ای که توده هایش 
دور قلب را هم گرفته و شرایط را 
وخیم تر کرده است. این پدر پیوند 
مغزاستخوان شده و طحالش نیز 
تخلیه شده است. ایشان قبال مغازه 
مکانیکی داشته ولی در حال حاضر 
به دلیل ضعف و بیماری قادر به 
بار  از  بیشتر  و  نیست  کار کردن 
بیماری، مشکالت مالی و اجاره 
خانه و هزینه های درمان و از آن 
بدتر، بار بدهی، بر تن خسته اش 
سنگینی می کند و امانش را بریده 

است. 
را  انسانیت  طعم  می خواهی  اگر 
دوباره تجربه کنی، می توانی وجه 
نقدی را به کارت بانک پارسیان 
-0610-8001-0756 شماره  با 
خیریه  موسسه  نام  به   6221
امدادگران عاشورا واریز کنی و با 
شماره تلفن26301054 یا شماره 
09198012677تماس  همراه 
کد 22598  با  بیمار  این  بگیری. 
عاشورا  امدادگران  موسسه  در 

شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيکوكاري حداكثر در 
www.:500 كلمه به نشاني اينترنتي

salamat.ir   مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

زیادی  حجم  باشید،  خود  شناخت  دنبال  اگر 
شما  دسترس  در  شخصیتی  پرسشنامه های  از 
مبلغی  دریافت  ازای  به  آنها  از  برخی  هستند. 
یافتن  برای  شما  به  که  می کنند  ادعا  چنین 
سیمین  می کنند.  کمک  مناسب  شغل  یا  شریک 
این  در  کالیفرنیا  دانشگاه  در  محققی  وزیر 
آزمون ها  این  که  زمان  آن  »تا  می گوید:  باره 
نمی توان  باشند  نشده  بررسی  علمی  شکل  به 
ستاره شناسی  مانند  شبه علم هایی  و  آنها  میان 

کرد.«  برقرار  تمایزی 
آزمون های  چنین  مشهور  نمونه های  از  یکی 
مشکوک شخصیتی آزمون »میرز-بریگس« است 
که افراد را به 16 نوع تقسیم کرده و سپس برخی 
را  جفتی  یا  می کند  پیشنهاد  فرد  به  را  شغل ها 
با ویژگی های خاص برای او مناسب می داند. 
این آزمون 40-15 دالر برای فرد هزینه دارد 
از  یکی  آزمون  این  می گویند  روان شناسان  اما 

است.  خود  نوع  در  بدترین ها 
از عمر پرسشنامه های شخصیتی تقریبا یک قرن 
ارزیابی  برای  اول  جهانی  جنگ  در  می گذرد. 
مشکالت شخصیتی و سالمت روان افراد طراحی 
خاص  شکل  به  متحده  ایاالت  ارتش  شدند. 
مایل بود افرادی را که برای خدمت در نیروی 

کند.  غربال  نبودند،  مناسب  هوایی 
مراکز  از  بسیاری  بیستم  قرن  اول  نیمه  در 
مختلف  سنجه های  طراحی  به  شروع  علمی 

کردند. شخصیتی 
 جیم بوچر، استاد بازنشسته دانشگاه مینه سوتا 
بر  که  بود  آن  آزمون ها  این  »مشکل  می گوید: 
اساس احساس درونی و ذهنی آفرینندگان آنها 
پرسش هایی  و  بودند  شده  خلق  شخصیت،  از 
در مورد اینکه آیا این آزمون ها واقعا آنچه را 

و  پایایی  آنها  آیا  می سنجند؟  می کنند،  ادعا  که 
یک  البته  شدند.«  مطرح  دارند؟  کافی  روایی 
خالل  در  را  علمی  نقدهای  شخصیتی  مدل 
 5 فرضیه  به  مدل  این  آورد.  تاب  بیستم  قرن 
عاملی شخصیت مشهور است که در سال 1961 
میالدی در نیروی هوایی آمریکا جرقه آن زده 
روان شناسان  توسط  بعد  سال های  در  و  شد 

کرد.  پیدا  تکامل 
از  کردند  تالش  »محققان  می گوید:  وزیر 
احتراز  آزمون ها  سایر  مشکالت  و  اشتباهات 
اساس  بر  شاخص ها  انتخاب  قبیل  از  کنند، 
شهود محققان مدل 5عاملی.« براساس پاسخ های 
داده شده در تحقیق اولیه، محققان از روش های 
در  شخصیتی  صفات  گروه بندی  برای  آماری 
قالب 5 مقوله عمده استفاده کردند؛ برون گرایی، 
و  روان نژندی  قابلیت  توافق،  وجدان گرایی، 
البته مدل دیگری  گشودگی نسبت به تجارب. 
میالدی   2000 در سال   )HEXACO model(
داشت؛  اضافی  مقوله  یک  که  شد  طراحی 
5عاملی،  مدل  کلیدی  جنبه  فروتنی.  صداقت/ 
»نوع«  یک  به  افراد  آن  در  است.  آن  سادگی 
خاص نسبت داده نمی شوند، فقط به فرد گفته 
می شود در کجای طیف صفات شخصیتی قرار 
پنهانی  و  غریب  و  عجیب  جنبه  هیچ  می گیرد. 

از آن پرده بردارد.  وجود ندارد که آزمون 
وزیر می افزاید: »این شاید تا حدی ناامیدکننده 
باشد چرا که موضوعی را به شما نخواهد گفت 
که شما از پیش در مورد خودتان نمی دانستید 
و دقت آن به تمامی از این امر منشاء می گیرد 
به  روشنی  و  صداقت  با  حد  چه  تا  فرد  که 
بهترین حالت  پاسخ گفته است. در  پرسش ها، 
شما می توانید به آن به عنوان یک ابزار مقایسه ای 

نگاه کنید و میزان برون گرایی خود را با افراد 
دهید.«  قرار  کفه ترازو  در  دیگر 

بیانگر آن هستند که  مطالعاتی وجود دارند که 
ارتباط  پیامدها  برخی  با  آزمون  عوامل  برخی 
دارند. به طور مثال، وجدان گرایی با طول عمر 
و برون گرایی با میزان فروش بیشتر برای تجار 
فردی  که  نیست  معنی  آن  به  موضوع  این  اما 
فروشنده  لزوما  دارد،  بیشتری  برون گرایی  که 

می شود.  بهتری 
رابطه  نه  است،  ارتباط  یک  فقط  این 
میزان  به  تجاری  آزمون های  اما  علت ومعلولی 
این  می کنند.  تکیه  ارتباط ها  این  بر  زیادی 
آزمون ها به ویژه آنهایی که برای استخدام افراد 
استفاده می شوند، پرده برداری از جنبه ای پنهان 

می گیرند.  را هدف  فرد  در وجود 
پلی تکنیک  ایالتی  دانشگاه  در  اشتین  رندی 
می کنند  فرض  چنین  »اینها  می گوید:  کالیفرنیا 
در  همچنین  و  شما  وجود  در  جوهری  که 
این دو  اگر  و  یک حرفه خاص موجود است 
فرد  استخدام  به  شوند،  هماهنگ  یکدیگر  با 
نمی کنم  فکر  من  اما  شد  منجر خواهد  مناسب 
کار  در  اگر هم  و  باشد  کار  در  پنهان  جنبه ای 
باشد، یک آزمون شخصیتی قادر به پرده برداری 
نمی تواند  آزمون شخصیتی  هیچ  نیست.  آن  از 
مواردی را نشان دهد که شما به شکل آشکار و 
صریح در پرسشنامه به آن پاسخ نداده باشید.« 
اشتین ادامه می  دهد: »برخی آزمون های تجاری 
پرسش های عجیب و غریبی را مطرح می کنند؛ آیا 
هیچ وقت خودتان را جای یک مار گذاشته اید؟ 
نشان  واکنشی  چه  خاص  رنگ  یک  به  نسبت 
بیانگر  پرسش ها  این  وی،  نظر  از  می دهید؟« 

نیست. شبه علم  جز  چیزی 

آزمون های شخصیتی تا چه حد قابل اعتمادند؟

زندگی سالم

معرفی کتاب

5 زبان عشق نوجوانان
نمي توان منکر نقش بسیار مهم و تاثیرگذار والدین بر زندگي 
و آینده نوجوانان شد چرا که آنها بیشترین نفوذ را بر زندگي 

فرزندان شان دارند. 
پژوهش ها نشان داده اند رفتارها و شرایط رواني و عاطفي پدر 
و مادر حتي از دوران جنیني بر فرزند تاثیرگذار است و او به 
ناراحتي یا شادي والدین خود واکنش نشان مي دهد، درنتیجه 
تربیتي  شیوه هاي  مي شود، حساسیت  بزرگ تر  کودک  هرچه 

هم بیشتر خواهد شد.
دغدغه هاي  از  یکي  امروزه  والدین،  مهم  نقش  به  توجه  با 
خانواده ها چگونگي رفتار با فرزندان به خصوص در نوجواني 
و چگونگي تربیت و پرورش درست و موثر آنهاست و دائم 
این سوال مطرح است که آیا الگوهاي رفتاري رایج مي توانند 

براي تربیت نسل جدید اثربخشي داشته باشند؟ 
به نظر مي رسد آموزه هاي سنتي اگرچه مفید هستند، براي عبور 
هرچه بهتر و موثرتر از این مسیر، والدین نیازمند آموزش و 
کسب مهارت هستند زیرا در عین حال که فرزندان مان را هدایت 

مي کنیم این کار باید همراه با عشق انجام شود. 
دکتر چاپمن در این کتاب به اهمیت تربیت درست و راه هاي 

رفتار محبت آمیز با نوجوانان مي پردازد. 
با  عشق  زبان  با  چگونه  مي دهد  یاد  ما  به  کتاب  این  در  او 
صحبت  نوجوانان مان 
کنیم. 5 زبان عشق از نگاه 
دکتر چاپمن عبارتند از: 
استفاده از کالم تاییدآمیز، 
وقت  فیزیکي،  تماس 
گذاشتن براي یکدیگر، 
خدمت کردن به یکدیگر 

و  هدیه دادن.
این کتاب نوشته دکتر 
گري چاپمن، ترجمه 
توسط  سیمین موحد 
 336 در  ویدا  نشر 
صفحه به چاپ رسیده 

است.

فضای مجازی عرصه ای فراخ و مناسب برای آگاهی، 
است.  یکدیگر  با  انسان ها  پیوند  و  اطالع رسانی 
در فضای مجازی  فیلم کودکان  و  انتشار عکس 
توسط والدین دالیل زیادی دارد و طیفی وسیع 
به تقسیم  به کودک خود، میل  افتخار والدین  از 
لحظه های خوش زندگی با دیگران تا استفاده های 
تبلیغاتی را دربرمی گیرد اما گاهی این انتشار به ظاهر 
اینکه ممکن  دارد؛  ساده عواقب و عوارضی هم 
است افرادی در نزدیکی شما یا آن سوی جهان 
منتشرشده  واقع سرقت عکس  در  و  برداشتن  با 
آن را با اطالعات هویتی جدیدی بازآفرینی و از 
مشکالت  باعث  گاهی  که  کنند  سوءاستفاده  آن 
حقوقی و جنایی پیچیده می شود. حتی ممکن است 
اطالعات به اشتراک گذاشته شده، دستاویزی برای 
تحقیر، توهین و مسخره کردن کودک در آینده شود. 
امکان دارد، کودک در زمانی که به مرحله بلوغ 
احساسی و شناخت خود و دنیای اطراف می رسد 
در مورد نشر این عکس و فیلم ها خصوصا موارد 
بامزه! و خنده دار احساس نامطلوب  به اصطالح 

یا خجالت پیدا کند. 
به عالوه، استفاده تبلیغاتی از تصویر کودک برای 

شخص، گروه، کاال و... تهاجم مستقیم به حریم 
شخصی او است و می تواند در آینده قابل پیگیری 
قانونی باشد، حتی پست های تصویر یا فیلم کودکان 
به  را  بیمار  و  افراد خطرناک  توجه  است  ممکن 
یا  استفاده سوء شخصی  مورد  و  کند  خود جلب 
سایت های پورنوگرافی قرار گیرد. طبق یک تحقیق 
غیررسمی دولتی در استرالیا، منبع نیمی از عکس های 
استفاده شده کودکان در سایت های پورن از همین 
تفنن  و  تفریح  از سر  که  بود  بی گناه  عکس های 
در شبکه های اجتماعی پست شده بود. همچنین، 
درج اطالعات هویتي کودک در تصاویر می تواند 
از  سوءاستفاده  یا  کودک ربایی  برای  دستاویزی 
از شما درخواست می شود  بنابراین  کودک شود 
این 6 سرفصل حیاتی را قبل از ارسال هر عکس 
یا فیلم از فرزندتان مرور کنید. البته قابل درک است 
که والدین بخواهند در مورد خانواده و فرزندشان 
مطالبی را به اشتراک بگذارند اما باید موارد مهمی 

را در نظر داشت:
1- به میزان دسترسی محتوای منتشرشده از سوی 
افراد و گروه های مختلف و حریم خصوصی آنها 

بسیار دقت شود.

یا  عکس  در  کودک  هویتی  اطالعات  هرگز   -2
فیلم درج نشود.

3- عکس های بسیار شخصی کودک مثل پوشک 
کردن، تعویض لباس، حمام کردن و... هرگز منتشر 

نشود.
4- دوستان و افراد فامیل را از ارسال عکس کودک 
خود بدون هماهنگی و اجازه شما اکیدا منع کنید.
5- از وقتی که امکانش وجود دارد، کودکان دلبند 
خود را در مورد به اشتراک گذاشتن عکس درگیر 
و دخیل کرده و با آنها گفتگو کنید و از آنها نظر 
بخواهید. این گفت وگوها هم از ایجاد احساسات 
ناخوشایند در کودکان در آینده جلوگیری می کند 
برای زندگی در دنیای دیجیتال  و هم کودک را 

آماده خواهد کرد.
یادمان باشد بعد از ارسال عکس، فیلم یا هر نوع 
اطالعات در فضای مجازی، کنترل آن بسیار دشوار 
و گاهی ناممکن است. حتی در مورد تصاویر و 
بازیابی  و  امکان ذخیره  فیلم های حذف شده هم 
آن در پستوی سرورها و آرشیو سایت ها وجود 
دارد. پس والدین محترم! قبل از کلیک کردن دکمه 
ارسال عکس یا فیلم فرزندتان دوباره فکر کنید. 

والدین عزیز! بیایید قبل از لمس دکمه ارسال، بیندیشیم! 

مدارس عشایری شهرستان اندیکا در استان خوزستان/ایرنا

 زهراسادات صفوی 

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

و  می شد  یارمان  بخت  اگر  جمعه ها،  بعضی  بودم،  که  بچه 
مادربزرگ، حمامش را رفته بود و حوصله  داشت و التماس هایمان 
با آن موهای  بار می نشست، گوهر خانم رضایت می داد  به 
بقچه  یک  توی  بپیچد  را  لباس هایش  قشنگ،  نرم  حنابسته 
بزرگ  خانه  اتاق های  در  یکی یکی  با حوصله،  بعد  کوچک 
بیاید بنشیند روی صندلی عقب  دراندردشت را قفل کند و 
پیکان زرد بابا، کنار من و  برادرم که هر کدام از یک طرف، 
خودمان را می چسباندیم به امنیت مهربان تنش که همیشه خدا 
بوی صابون و نرم کننده سیب لطیفه می داد تا برویم خانه ما و 

این سرآغاز یک خوشبختی شیرین چندروزه بود.
مادر برایش رختخواب می انداخت توی مهمانخانه که قدیم ترها 
بی عیب ترین اتاق خانه محسوب می شد و بیشتر وقت ها درش 
قفل بود تا از شر خرابکاری های من و  برادرم در امان بماند. 
آن وقت، اگر آمدن مادربزرگ می افتاد وسط سرمای یک شب 
زمستانی، خوابیدن توی آن اتاق دربسته، تفاوتی با دراز کشیدن 

وسط حیاط نداشت.
بابا بخاری برقی سه شعله را کار می گذاشت و والور را روشن 
می کرد اما این جور وقت ها سرما  طوری رفته بود به خورد در 
و  دیوار که به این راحتی ها نمی شد از پسش برآمد و مادربزرگ 
هم به هیچ عنوان رضایت نمی داد هر 5 تایی توی اتاق نشیمن 
بخوابیم. این بود که 3 تایی می رفتیم زیر لحاف پشم و شیشه 
تا  نرم و قشنگی که مخصوص مادربزرگ بود و مادر 4-5 
پتوی پلنگی ملحفه شده دیگر را هم می انداخت رویمان که 
سرما نخوریم. من، می خزیدم توی آغوش مادربزرگ و خودم 
را جا می کردم بین دست ها و بدنش که گرم بود و  مهربان 
و پاهای همیشه یخ کرده ام را می چسباندم به  ترک های کف 
پایش که مورمورش می شد و می خندید و  به طعنه می گفت: 

»پاهاتو از سگه قرض گرفتی؟«
و چقدر لرزیدن میان آغوش تو خوب بود مادر بزرگ که به 
این بهانه، هر بار تنگ تر بغلم می کردی و موهایم را می بوسیدی 
که گل همیشه بهارت بودم و سرم را که به سینه ات می گرفتی، 
غرق شکوفه می شدم که با دست های زبر و آن انگشت های 
کشیده کج شده از روماتیسم، کمرم را طوری آرام آرام نوازش 
می کردی که پلک هایم سنگین شوند و هیچ کداممان به آخر 

قصه هایی که تعریف می کردی، نرسیم.
حاال اما تو  نیستی و سرما، جوری به مغز استخوانم رسیده که 
موهایم دارند یکی یکی برف می شوند. تو نیستی و هیچ کس 
آنقدر مهربان نیست که از نوازش کردن سر دربیاورد و بلد 
باشد یک قصه را هزار بار طوری تعریف کند که هر دفعه، آدم 
را ببرد به دیار رمزآلود خواب. تو نیستی و یخبندان به قلبم 
سرایت کرده و صدایت نیست که خورشید شود به جانم که 

بتابد و بهار سر برسد، بعد این همه زمستان. 
که ببوسمت و مست شوم از شراب حنایی موهایت و برایت 
عطر نارنجی بخرم با بوی پرتقال. تو  نیستی و دنیا، آنقدر تاریک 
است که می شود یک روز، طوری از در پشتی اش بیرون زد که 
آب از آب تکان نخورد و هیچ کس خبردار نشود. برایم شعر 
بخوان مادربزرگ، از گل همیشه بهاری که می شناختی، چیزی 
به جز چند شاخه خشکیده به جا نمانده است. سرم را روی 
پایت بگیر و برف بازی کن با موهایم، جوری که خوابم ببرد 
یک دل سیر و خبردار نشو که دلم چقدر برای گل های ریز 

پیراهنت تنگ شده است...

برایم شعر بخوان مادربزرگ...

داستان زندگی
 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم

زندگی مثبت
 دکتر بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعي کودکان
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