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چرا برخی مردان به همسر 
خود خیانت می کنند؟ 

ریشه های خیانت
بی وفایی و خیانت نوعی بیماری و اختالل در رفتار 
محسوب می شود زیرا با توجه به عوارض نابهنجار 
و مشکالتی که همراه دارد، آسیب  های زیادی برای 
همسر خیانتکار و خیانت دیده و نزدیکان آنها ایجاد 
می کند اما دالیل بی وفایی و خیانت مردان چیست؟ 
مهم ترین انگیزه زن و مرد متاهلی که به سوی خیانت 

کشیده می شوند، تجربه دوباره صمیمیت فردی و 
جنسی با شخص دیگر است...  صفحه 18

برنامه مدیریت شهری در 
مراسم چهارشنبه سوری، 
پیشگیری ازسوانح است

برنامه ای برای برگزاری 
ملی چهارشنبه  سوری 

نداریم
جشن های آیینی و ملی جایگاه تعریف شده ای در 
کشور ما ندارند. درحقیقت ما جشن ملی نداریم 
که در آن مردم با مشارکت هم و نه در خانه های 
خودشان آن را برگزار کنند. چهارشنبه  سوری 

نمونه ای از یک جشن آیینی است که برگزاری آن 
می تواند به نشاط اجتماعی تبدیل شود، آنچه که 
این روزها به آن نیاز داریم ولی حقیقتا برنامه ای 

برای آن نداریم... صفحه2

قانون رده بندی سنی فیلم ها 
در ایران جنبه تشریفاتی دارد

بفرمایید کیک
تماشای فیلم و رفتن به سینما همراه فرزندان در 
اصل یکی از سالم ترین تفریحات برای گذران 

اوقات فراغت است اما این تفریح همیشه هم سالم 
نیست و آن در صورتی است که به تماشای فیلم 

نامناسبی بنشینیم که پیام های غیراخالقی آن بسیار 
بیشتر از نکات پند آموزش باشد. در این مواقع قشر 

آسیب پذیر که همان کودکان و نوجوانان هستند 
بیشتر در معرض خطر قرار خواهند گرفت چرا که 
درک درستی از ارزش های خوب و بد ندارند و به 
طور کامل قادر به تفکیک این دو نیستند... صفحه6

به بهانه ایست قلبی »خشایار الوند«

وقتی نبض حیات 
می ایستد!
صفحه14

شهادت امام نقی الهادی)ع( را تسلیت می گوییم 

صفحه 5

موسسه ای که فارغ از دین، نژاد و ملیت 
به درمان کودکان می پردازد 

به حلقه های 
زنجیر ه امید 

بپیوندید!

به حلقه های 
زنجیر ه امید 

بپیوندید!



شماره هفتصدوپنج  هجده اسفند نودوهفت2 سالمت در ایران
خبــر

برای  مسکن  تامین  روزگاری 
خانواده های جوان و تازه تشکیل شده 
در اجتماعات کوچک، مساله ای نبود. 
راه های گوناگونی برای حل آن وجود 
داشت؛ از ساختن اتاقی جدید کنار سایر 
اتاق های خانواده ای که معموال گسترده 
بود و تمامی اقوام پدری در حیاطی 
بزرگ زندگی می کردند، تا کرایه اتاقی 
ارزانقیمت در همان نزدیکی خانواده 
اصلی و درنهایت هم تقسیم اتاق با زوج جوان. ارزش ها 
و وسایل زندگی ساده و مختصر بودند و با امکانات آن 
روزگار نیاز به فضای چندانی برای اسکان نبود. بسیاری از 
تسهیالت مانند حمام، دستشویی و آشپزخانه به شکل عمومی 
فراهم بودند و تنها خانواده های بسیار ثروتمند می توانستند 
آنها را به شکل اختصاصی داشته باشند اما روزگار تغییر 
کرده و حریم خصوصی کنار پیشرفت های دانش پزشکی 
اهمیت زیادی پیدا کرده است. خانواده ها اکنون هسته ای 
شده اند و نیاز به مسکنی مستقل با تمامی امکانات زندگی 
مدرن دارند. به عبارت دیگر، مسکن گسترده جای خود 
را به مسکن هسته ای یا خانه های تک خانواری داده است.
مسکن کاالیی نبود که بازار آن را عرضه و تولید کند. مسکن 
را خانوار، شبکه خانوادگی، همسایگی یا حتی اعضای محله 
با کمک یکدیگر می ساختند و بازار مستغالتی برای خرید 
و فروش مسکنی که اختصاصا برای فروش ساخته شده 

باشد، وجود نداشت.
قیمت مسکن را بازار تعیین نمی کرد و اصوال مسکن قیمتی 
نداشت. معمار و بنا هم بر اساس سفارش کار می کردند 
و رابطه ای عمیق با صاحب منزل داشتند و همدیگر را 
می شناختند. اکنون دیگر تامین مسکن به سادگی گذشته 
نیست و تمامی خانوارها نمی توانند نیاز مسکن خود را از 
بازار آزاد تامین کنند. بازار مستغالت است که گونه و کیفیت 
مسکن را تعیین می کند و توانایی مالی خریدار برای قیمت 
مسکن عرصه انتخاب او را تنگ یا فراخ می کند. مسکن 
می شود یک کاالی مصرفی. ممکن است نهادهای مالی 
هم باشند که برای خرید مسکن وام بابهره به خریداران 
بدهند.  چنین است که دولت ها برای جلوگیری از فقر 
بیشتر، از میان بردن نابرابری ها و حتی رونق اقتصادی به 
بازار مسکن ورود پیدا می کنند و می پذیرند یاری رسان 

مردم در تامین مسکن مناسب برای آنها باشند. 
غیربازاری،  روش های  به  مسکن  تامین  برای  دولت ها 
برای  دولت  آمریکا  در  مثال  برای  دارند.  سیاست هایی 
خرید خانه های تک خانواری، یارانه می دهد. دولت فدرال 
اجازه می دهد خریداران آن خانه، مالیات بهره وام خرید 
مسکن را ندهند. البته به نظر افرادی مانند گاتدینر این 
نوعی تبعیض علیه مستاجران است زیرا چنین امتیازی برای 
تخفیف مالیاتی به آنها داده نشده است. دو مساله مهم برای 
مسکن؛ »دسترسی پذیری«  و »ارزانقیمتی«  است.  برای 
مثال مسکن های مهری که در برخی شهرهای جدید ساخته 
شده اند، ارزانقیمت یا قابل استطاعت برای خرید گروه های 
کم درآمد هستند اما مشکل دسترسی پذیری دارند و رفت وآمد 
به آنها یا هزینه خیلی زیادی دارد یا به سختی امکانپذیر 

است. از این رو، این دو موضوع باید همزمان باشند. 
مشکل ارزانقیمتی زمانی پیش می آید که قیمت مسکن در 
مدتی طوالنی همه ساله رشد یابد و از درآمد افراد باالتر 
برود. به همین دلیل دولت ها در سال های گذشته در کشورهای 
مختلف سیاست هایی برای تامین مسکن مناسب برای 
خانوارها و افراد نیازمند به مسکن با قیمت ها و شرایط 
آسان تدوین و اجرا کرده اند. یکی از این سیاست ها »مسکن 
اجتماعی« است. یکی از این سیاست ها »مسکن اجتماعی« 
است. این سیاست چیست؟ پیش از آن باید به این پرسش 
پاسخ دهیم که مسکن اجتماعی یعنی چه؟ مسکن اجتماعی 
به طور معمول به مساکنی گفته می شود شامل خانه ها یا 
فلت آپارتمان هایی که دولت ملی یا محلی مانند شورای 
محلی یا یک سازمانی عمومی از طریق سازوکار »یارانه« 
برای خانوارهای کم درآمد جهت »اجاره« به قیمت پایین 

یا در مواردی برای خریدن تدارک می بیند.

مسکن اجتماعی؛ 
از خانواده تا دولت 
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برنامه ای برای برگزاری ملی چهارشنبه  سوری نداریم

برگزاري دوره مربي گری تغذیه ورزشي توسط آكادمي المپيك و 
پارالمپيك حاشيه ساز شد

به گزارش »سالمت«، برگزاری »دوره مربی تغذیه ورزشی« از سوی آکادمی المپیک و پارالمپیک 
که با هدف حضور فارغ التحصیالن تغذیه دارای نظام پزشکی کنار تیم های ورزشی بود با 
پذیرش فارغ التحصیل تربیت بدنی و ثبت نام افراد بدون صالحیت های علمی و دارای مدارک 
غیرمرتبط شکل دیگری به خود گرفت، تا جایی که واکنش دکتر جالل الدین میرزای رزاز، 
رئیس انجمن تغذیه ایران و جامعه کارشناسان تغذیه و رژیم درمانگران کشور را در پی داشت. 
بر پایه این گزارش، برگزاری این دوره توسط مسوول تغذیه فدراسیون پزشکی ورزشی 

کشور خالف خط مشی های پیشین وی در جمع تغذیه شناسان بوده و در این دوره 2هفته ای 
مربیان ورزش آموزش تغذیه خواهند دید. بنا بر این گزارش طبق بند هشتم ماده 2 تفاهم نامه 
همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران و انجمن تغذیه ایران، فدراسیون 
پزشکی ورزشی متعهد به همکاری در جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و بدون مجوز 
به حوزه تغذیه در باشگاه ها و مراکز ورزشی است، درحالی که به نظر می رسد برگزاری این 
دوره به راحتی این تعهد را نقض کرده است. در بخشی از نامه رئیس انجمن تغذیه ایران برای 
لغو این دوره به تقوی، رئیس مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک و دکتر نوروزی، 
ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی کشور آمده است: »با عنایت به برگزاری دوره ای تحت 
عنوان »دوره مربی تغذیه ورزشی« و ثبت نام افراد بدون صالحیت  های علمی و دارای مدارک 

غیرمرتبط به استحضار می رساند، عرصه ورزش و سالمت مردم و به ویژه ورزشکاران به عنوان 
نخبگان این جامعه، جوالنگاه آزمون و خطا نیست و ادامه چنین روندی عالوه بر آسیب های 
جبران ناپذیر جسمی، روانی و مالی بر جامعه، آحاد مردم را نسبت به جامعه خدوم پزشکی 
و پیراپزشکی بی اعتماد خواهد کرد. از سویی، عدم توجه به اقدامات غیرکارشناسی و بعضا 
بدون  افراد  به  امور  پزشکی و سپردن  امور  در  آیین نامه های موجود  و  قوانین  با  متضاد 
صالحیت های علمی الزم به جای افراد دارای پروانه مرتبط عالوه بر ایجاد بار حقوقی ناشی 
از برگزاری دوره های غیرمرتبط و صدور احکام غیرمستند، سبب تشویش اذهان عمومی 
خواهد شد و سازمان صادرکننده دستورالعمل های مغایر با ضوابط قانونی، پاسخگوی خسارات 

معنوی و مادی افراد حقیقی و حقوقی خواهد بود.

آیا می توان از این جشن در جهت نشاط اجتماعی 
بهره برد، به گونه ای که چهارشنبه   سوری بی خطر و 

شادی برگزار کنیم؟
دکتر جبار رحمانی، جامعه شناس و عضو شورای مرکزی 
انسان شناسی و فرهنگ در گفت وگو با »سالمت« در 
این زمینه توضیح می دهد: »هر جامعه ای نیاز دارد به 
طور دوره ای اعضای خودش را گرد هم بیاورد تا 
انسجام و همبستگی روانی و معنوی آنها را تقویت 
این کارکرد حیاتی جامعه همیشه  کند.  بازتولید  و 
برعهده جشن های بزرگ و ملی بوده و جامعه ملی 
از طریق جشن ها خلق می شود.« این جامعه شناس با 
اشاره به اینکه همیشه در همه جشن های ملی، یک 
قاعده کلیدی هست، بیان می کند: »بهبود و نمایاندن 
عواطف مثبت و تقویت حس نوع دوستی از فواید 
برگزاری جشن های ملی است چون جامعه حاصل 
مجموعه ای از تعلقات عاطفی و شناختی مثبت بین 
اعضای خودش است که تجربه این حس ها و عواطف 
همیشه پیامدهای خوشایندی برای اعضایش دارد.« به 
گفته دکتر رحمانی، جشن های ملی همیشه سرشار 
از عواطف خوشایند و مثبت هستند و نوعی نشاط و 
شادمانی و فرح بخشی عمیق در کنه این جشن ها هست 
که نه تنها برای تک تک اعضای جامعه حیاتی است، 
بلکه برای خود جامعه در کلیت خودش نیز بسیار 
ضروری است. جشن ها منبع اصلی حیات عاطفی و 

شکوفایی ذهنی و روانی جامعه هستند.

تاثیر سیاست گذاری غلط بر چهارشنبه  سوری 
همان طور که می دانید چهارشنبه  سوری هرگز به شکل 
امروزی برگزار نمی شد و در هر شهر و منطقه ای 
از کشور، آداب و رسوم خاصی برای برگزاری آن 
داشتند، حتی در برخی کشور ها مانند تاجیکستان و 
برگزار  آیینی  شکل  به  چهارشنبه  سوری  هم  ترکیه 
افتاد که یک جشن ملی به  اتفاقی  اما چه  می شود 
وحشت ملی تبدیل شد؟ دکتر رحمانی در این زمینه 
تاکید می کند: »چهارشنبه  سوری نمونه بسیار خوبی از 
سیاست گذاری های غلط ما در مواجهه با جشن های ملی 
است. این جشن که در پس خودش فلسفه اخالقی و 
اجتماعی دقیقی دارد، به عرصه ای از عصیان امیال و 
هیجانات منفی جوانان تبدیل شده است. مساله اصلی 
خود جشن نیست، بلکه در منحرف کردن و مختل 
کردن آن توسط نهادهای رسمی است. اصوال آیین ها 
به رغم همه کارکردهای کلیدی ای که برای تعالی جامعه 
دارند، وقتی دچار اختالل شوند می توانند موجب 
دردسر و آشفتگی در نظام عاطفی و هیجانی مردم 
هم بشوند.« به گفته این جامعه شناس، سیاست گذاری 
غلط و پلیسی در مواجهه با آن، موجب این تنش ها 
و بدنامی این جشن بزرگ شده است. به همین علت 
مهم ترین ضرورت برای سیاست گذاری آیینی در کشور 
ما، دست برداشتن از رفتارهای اختالل بخش و انحرافی 
با این آیین هاست چون در کنه این آیین های نوروزی 
مانند چهارشنبه  سوری، فرایندهای ضمنی و بسیار دقیقی 
برای ایجاد تعلق و تعادل عاطفی و شناختی میان 
انسان ایرانی و طبیعت و خانواده و جامعه وجود دارد. 

جشن های ملی به جشن های خانگی 
تبدیل شده 

در تمام دنیا الگوی اصلی در ارتباط با آیین های ملی، نوعی 
سیاست گذاری مبتنی بر مشارکت مردم در برگزاری 
آیین هاست. به عبارت دیگر، نهادهای سیاسی رسمی 
دنبال سرکوب نیستند، بلکه دنبال ارتقا و بهینه سازی 
این آیین ها در راستای توسعه اجتماعی و فرهنگی 
هستند. آن طور که دکتر رحمانی توضیح می دهد، آیین 
و جشن های ملی همیشه منبع سرشاری از پتانسیل های 

فرهنگی و عاطفی برای افزایش کیفیت زندگی هستند. 
بهترین نمونه موفق این آیین ها در کشورهای حوزه 
نوروز )تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و...( است 
که جشن های نوروزی را به اوج تجلی جامعه ملی در 
بستری از همبستگی های متقابل و انسجام ملی تبدیل 
کرده اند. وی با انتقاد از عدم توجه به جشن های ملی 
می گوید: »تنها در جامعه ایرانی است که آیین های 
نوروزی گاهی در مورد چهارشنبه  سوری، جلوگیری 
می شوند و گاهی مانند نوروز، در بهترین حالت به آیینی 
خانگی تبدیل می شوند. مساله اصلی پتانسیل های آنی 
جشن های ملی نیست، بلکه سیاست گذاری های غلط 
ما برای مهار و حاشیه سازی این جشن ها و درنهایت 

تبدیل آنها به جشن های خانگی و اندرونی است.« 

یک جشن سالم و بی خطر با مدیریت 
مردم 

 ابتدای گزارش به پویشی که برای کاهش تلفات 
چهارشنبه  سوری راه افتاده، اشاره کردیم. دکتر مهدی 
گلمکانی، مدیر کل آموزش و ارتقای سالمت وزارت 
بهداشت در گفت وگو با »سالمت« در مورد این پویش 
توضیح می دهد: »هدف این است که ما بتوانیم کاهش 
تلفات و صدمات این جشن را داشته باشیم. متاسفانه 
هر ساله به دلیل آنکه نمی توانیم آگاهی های الزم را به 
جامعه  منتقل کنیم و عدم توجه به هشدارها شاهد 
تلفات بودیم. شعار ما در این پویش این است که 
حتی یک نفر تلفات هم زیاد است.« وی با بیان اینکه 
سال گذشته در خود تهران یک نفر به دلیل شدت 
جراحات و سوختگی در چهارشنبه  سوری فوت کرده، 
می  افزاید: »اما امسال هنوز شروع نشده، یک نفر فوتی 
داشتیم. علت اصلی آن از خود آتش نیست. از ابزار های 
غیراستاندارد و بمب های دست سازی است که در زیر 
زمین تهیه می شود. هدف اصلی ما این است که جشن 
سالمی داشته باشیم و مردم خودشان مدیریت کنند و به 
طور خانوادگی در محالت خودشان جشن را بی خطر 
برگزار کنند و تا جایی که امکان دارد از خرید مواد 
بی کیفیت دست ساز بپرهیزند.« وی در پاسخ به این 
سوال »سالمت« که آیا در این پویش پیش بینی شده 
که مناطقی از شهر به برگزاری جمعی چهارشنبه  سوری 
با مدیریت شهرداری اختصاص یابد، بیان می کند: 

»یکی از پیشنهادات ما این است که مدیریت شهری 
اماکنی را تهیه کند که تحت نظارت باشند اما بعضی 
خانواده ها ممکن است از این فضا ها استقبال نکنند و 
دوست دارند در محیط زندگی خودشان جشن بگیرند 
بنابراین ما وظیفه داریم رفتارهای پرخطر در این زمینه 
را به مردم گوشزد کنیم تا خودشان در مجتمع ها این 

جشن را مدیریت کنند.« 
آیا تعاملی با آموزش وپرورش وجود دارد تا دانش آموزان 
را در زمینه چهارشنبه  سوری سالم و بی خطر آگاه کند؟ 
دکتر گلمکانی در این زمینه پاسخ می دهد: »ما حدود 
2 میلیون سفیر سالمت دانش آموزی داریم و در این 
ایام یکی از پیام های محتوایی ما این است که چطور 

چهارشنبه  سوری بانشاطی داشته باشیم.« 

رویدادهای ملی را نباید نادیده بگیریم 
چهارشنبه  سوری آیین ملی است و سابقه تاریخی دارد. 
امسال با میالد امیرالمومنین)ع( نیز همزمان شده و 
می تواند ترکیب خوبی باشد برای برگزاری یک عید 

ملی و مذهبی!
زینب نصیری، مدیر کل سالمت شهرداری تهران 
در گفت وگو با »سالمت» با بیان این جمالت، در 
مورد اینکه چرا شهرداری فضاهایی را برای برگزاری 
این جشن اختصاص نمی دهد، می گوید: »قطعا هر 
را  آن  درست  اگر  باشد،  شادی آفرین  که  مناسبتی 
پیشنهاد  آن  برای  بهتر می توانیم  بپذیریم،  و  ببینیم 
داشته باشیم تا اینکه حذفش کنیم و بگوییم اصال 
هر  که  است  این  دیدگاه  این  نتیجه  ندارد.  وجود 
سال شاهد تلفات جدی هستیم، درصورتی که اگر 
فضاهایی برای این جشن ها بود تا مردم حضور پیدا 
کنند، حوادث کاهش پیدا می کرد.« وی اعتقاد دارد: 
»نه صرفا شهرداری، بلکه همه دستگاه های مرتبط، 
باید دنبال راه حل و فرصت ها باشند، درصورتی که 
ما یا رویداد را حذف می کنیم یا نادیده می گیریم و 
ترجیح می دهیم فقط با تلفاتش روبرو شویم، در حالی 
که از کشور هایی مثل چین مواد محترقه وارد می شود 
و بعد تاثیرات منفی آن را می بینیم.« به گفته مدیر کل 
سالمت شهرداری، جلساتی را با معاون اجتماعی 
مناطق در مورد چهارشنبه  سوری برگزارکردیم ولی 
اینکه مناطقی را برای برگزاری این جشن اختصاص 

دهیم، در معاونت فرهنگی پیگیری می شود و ما هم 
موافق این اتفاق هستیم.

شهرداری برنامه ای برای برگزاری آیینی 
چهارشنبه  سوری ندارد 

معاونت فرهنگی شهرداری تهران چه برنامه هایی برای 
برگزاری جشن های نوروزی مثل چهارشنبه  سوری 

دارد؟
 دکتر رفیعی، معاون فرهنگی شهرداری در گفت وگو 
با »سالمت« با اشاره به اینکه در ایام نوروز نقاطی را 
مشخص کردیم برای برگزاری آیین ها و جشن های 
نوروزی تحت عنوان »نوروزگاه«، تاکید می کند: »در 
این نوروزگاه ها و پیاده راه ها، برخی تفریحات ورزشی 
برگزار می شود. میز پینگ پنگ گذاشته می شود و مردم 
تنیس روی میز بازی می کنند یا تیراندازی با تفنگ 
بادی انجام می شود. بخش دیگر فضای بازی کودکان 
است که ما سعی داریم بازی های بومی و سنتی)90 
بازی سنتی داریم( را احیا کنیم. بخشی هم رویدادهای 
هنری است و به همین منظور 10 خیابان را در تهران 

شناسایی کردیم.« 
 وی در مورد برنامه های چهارشنبه  سوری این گونه 
توضیح می دهد: »در چهارشنبه  سوری رفتارهای پرخطر 
انجام می شود و ما برنامه های فرهنگی و آموزشی 
برای پیشگیری از آنها داریم؛ هم در اداره کل سالمت 
شهروندی، هم در مدارس و هم سرای محله و هم 
فضای مجازی.« وی در پاسخ به این سوال که چرا 
شهرداری برای برگزاری سالم و بی خطر این جشن 
مناطقی را اختصاص نمی دهد، می گوید: »آنچه ما در 
چهارشنبه  سوری شاهد هستیم ترقه و آتش بازی است. 
ما برنامه ای برای برگزاری جمعی چهارشنبه  سوری 
نداریم، تنها برای پیشگیری برنامه داریم. همچنین 
چهارشنبه  سوری  برای  نقاطی  نمی تواند  شهرداری 
اختصاص دهد چون به آن انتقاد می شود. در برخی 
شهرها در مگامال ها مردم جشن برگزار می کنند اما  
سازمان هایی مثل شهرداری اگر ورود کنند، موافق و 
مخالف زیاد دارد. برخی می گویند این رسم خرافی 
است و باید با آن مقابله کرد ولی برخی معتقدند جشن 
ملی و آیینی ماست بنابراین ما برنامه ای برای برگزاری 

جشن آیینی چارشنبه  سوری نداریم.«

چهارشنبه  سوری 
نمونه بسيار 
خوبی از 
سياست گذاری 
ما در ارتباط 
با جشن های 
ملی است. 
این جشن كه 
در پس خود 
فلسفه اخالقی 
و اجتماعی 
دقيقی دارد، 
به عرصه ای 
از عصيان 
اميال و 
هيجانات منفی 
جوانان تبدیل 
شده است

جشن های آیینی و ملی جایگاه تعریف شده ای در 
کشور ما ندارند. درحقیقت ما جشن ملی نداریم 
که در آن مردم با مشارکت هم و نه در خانه های 
کنند. چهارشنبه  سوری  برگزار  را  آن  خودشان 
نمونه ای از یک جشن آیینی است که برگزاری آن می تواند به 
نشاط اجتماعی تبدیل شود، آنچه که این روزها به آن نیاز داریم ولی 
حقیقتا برنامه ای برای آن نداریم. قاشق زنی، آجیل چهارشنبه  سوری و 
فالگوش ایستادن هر کدام می تواند به فرصتی برای شادی و جشن 
برای مردم تبدیل شود اما این آداب و رسوم کم کم به فراموشی 
سپرده شده و جای خود را به مراسم پرخطر داده است. هرچند در 

یکی-دو سال گذشته به این موضوع بیشتر مطرح می شود که به 
جای برخورد های سلبی، باید چهارشنبه  سوری را مدیریت کنیم اما 
باز هم ترقه های دست ساز و مواد آتش زای غیراستاندارد که در سایه 
بی احتیاطی و ناآگاهی ساخته می شود، حادثه می آفریند و سال هاست 
چهارشنبه  سوری جشن پرخطری است. امسال دفتر آموزش و ارتقای 
سالمت وزارت بهداشت پویشی راه اندخته برای کاهش تلفات 
چهارشنبه آخر سال با شعار اینکه حتی یک مورد تلفات هم زیاد 
است اما موضوع مهم این است که برخورد های سلبی که تاکنون 
اجراشده، توانسته حوادث چهارشنبه  سوری را کنترل کند؟ و اینکه 
آیا می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که چهارشنبه  سوری به یک 

جشن ملی تبدیل شود؟ بنا به گفته دکتر پیمان صابریان، رئیس کمیته 
کاهش صدمات چهارشنبه  سوری، سال گذشته تعداد ماموریت های 
اورژانس نسبت به سال قبل آن 30 درصد افزایش ولی تعداد انتقال 
به بیمارستان 50 درصد کاهش یافت بنابراین تعداد مصدومان و 
بستری در بیمارستان کاهش ولی تعداد بستری در آی سی یو 14 
درصد افزایش یافته است. همچنین اورژانس کشور امسال 366 
مدرسه و مسجد را با کمک مدرسان مختلف تحت پوشش قرار 
داده و کالس های آموزشی برای آنها برگزار کرده است. در این 
کالس ها از کلیپ های مستند و بنر ها و پمفلت های آموزشی استفاده 

می شود. همچنین اقدامات اولیه در زمینه سوختگی بیان می شود.

 حسین 
ایمانی جاجرمی

جامعهشناس
استاددانشگاه

تهران

 مهدیه 
آقازمانی 
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سالمت روانی ضعیف کارگران آمریکایی در 20 سال آینده می تواند 16هزارمیلیارد دالر هزینه به بار بیاورد

بیماری روانی هم به فرد آسیب می زند، هم به اقتصاد
سالمت روان نیروی کار در آمریکا می تواند بر بهره وری 
و قابلیت کار تاثیر بگذارد و درنهایت در 20 سال آینده 
هزینه ای بیش از 16هزارمیلیارد دالر برای این کشور 

به بار بیاورد.
نتایج تحقیقاتی که چندی پیش منتشر شده، نشان می دهد، ماهی تنها یک 
روز روان آسیب دیده، باعث کم شدن سرانه رشددرآمد تا حدود 2درصد 
خواهد شد و همین موضوع می تواند میزان درآمد ساالنه را 52میلیارد 
تا زمانی که  ادعا می کنند،  پژوهش  این  دالر کاهش دهد. کارشناسان 
روان درمانگران برای درمان و بهبود وضعیت سالمت روانی نیروی کار 
آمریکا وارد عمل نشوند، هزینه های غیرمستقیم سالمت روان ضعیف، 
شامل از دست دادن بهره وری یا توان باقی ماندن در شغلی ثابت، می تواند 

مانند موجی در اقتصاد پخش شود. 
در تحلیل از داده های جمعیت شناسی و اقتصادی که طی رکود بزرگ بین 
سال های 2008 تا 2014 میالدی گردآوری شده، پاسخ دهندگان سالمت 
روان ضعیف خود را احساس افسردگی، اضطراب، فشار و ناتوانی در 

مدیریت احساسات بیان کرده اند. 
به گفته پژوهشگران، رکود بزرگ که بنا بر نظر مرکز بودجه و اولویت های 
سیاست گذاری در 3 سال بین 2010-2007 میالدی باعث از میان رفتن 
8/7میلیون شغل در آمریکا شد، رشد اقتصادی و درنتیجه سالمت روان 
را بین نیروی کار کشور کاهش داد. بین سال های 2009-2007 میالدی، 
با فشاری که بحران اقتصادی بر مردم ایجاد کرد، شاهد سیر نزولی در 
نشان  میالدی   2016 سال  بررسی  بودیم.  روان  سالمت  خودگزارشی 
می دهد، همزمان با این سیر کاهشی، میزان خودکشی به خصوص بین 

مردان و اقلیت ها بیشتر شد.
پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند مناطق روستایی با حدود 2درصد 
کاهش رشددرآمد بیش از نواحی ثروتمند شهری که کاهش رشد درآمد 
در آنها کمتر از 1 درصد بوده، از نظر سالمت روانی آسیب دیده اند. آنها 
معتقدند، افرادی که درآمد کمتری دارند، احتماال بیشتر دچار مشکالت 
روانی  می شوند. درآمد کمتر باعث کاهش دسترسی به منابع سالمت 
روان می شود و این مساله خود چرخه روان ناسالم را تشدید می کند و 
باعث می شود توانایی افراد در نگهداری از شغلشان کمتر شود. از طرف 

دیگر، عالوه بر ناراحتی های روانی، اعتیاد به مواد مخدر که نتیجه ناگزیر 
بیکاری در زمان رکود است، ذخیره نیروی کار را باز هم تحلیل می برد.

کارشناسان نتیجه می گیرند، باتوجه به اینکه سالمت روان ضعیف در 
بخش های فقیرتر اثر منفی بیشتری می گذارد، باید منتظر باشیم توان این 

بخش ها در رقابت با مناطق ثروتمند کشور آسیب ببیند.
البته مطالعه سالمت روان سیاهپوستان آمریکایی را بررسی نکرده که 
می توان آن را یکی از نقاط ضعف مطالعه دانست اما به همان دلیلی که 
مناطق روستایی فقیرتر در شرایط بحران آسیب بیشتری می بینند، می توان 
نتیجه گرفت آسیب های روانی و سالمت روان ضعیف میان اقلیت های 
نژادی و قومی در آمریکا بیشتر از آمریکایی های سفیدپوست است. منظور 
از نابرابری در سالمت روانی که امری شایع در درمان مشکالت روانی 

است، تفاوت های غیرمنصفانه درمان ها یا درمان های باکیفیت روانی است 
که به واسطه قومیت یا نژاد افراد بر آنها اعمال می شود. فقدان دسترسی، 
درآمد و امکان شغلی پایین  و عدم پیشرفت تحصیلی مانند آنچه در 
شهرها شاهد آن هستیم، دست به دست هم داده اند تا سالمت روانی 
مردم روستانشین و دورافتاده را به خطر بیندازند. بحران اقتصادی همه 
این شاخص های اجتماعی را بدتر می کند. در بزرگ ترین شکاف ثروتی 
که تاکنون ثبت شده، در سال 2009 میالدی، متوسط ثروت آمریکایی ها، 
20برابر خانوارهای سیاهپوست بود. این بیشترین شکافی است که طی 

25 سالی که از انتشار این اطالعات می گذرد، منتشر شده است. 
به گفته سازمان جهانی بهداشت، آثار جهانی بیماری های روانی هر روز 
بیشتر دیده می شوند. امروزه بیماری های روانی بیشترین بار بیماری ها و 

ناتوانی ها را بر دوش انسان ها گذاشته است. اداره سالمت بریتانیا اعالم 
کرده،  30-15درصد از کارگران این کشور نوعی از مشکالت روانی 
را  طی دوران کاری خود تجربه می کنند. امروز بیماری های روانی جزو 
اصلی ترین دلیل بیماری  ها و ناتوانی ها هستند. به نظر می رسد 20درصد 
نیروی کار بالغ در اتحادیه اروپا به نوعی از مشکالت روانی دچار هستند. 
بهره وری  به  بلکه  می گیرد،  را  فرد  دامن  نه تنها  روانی  مشکالت  تاثیر 
اقتصادی هم صدمه می زند. عملکرد کارکنان، میزان بیماری، غیبت از 
کار، حوادث و گردش مالی همگی تحت تاثیر سالمت روانی کارکنان 
قرار می گیرند، مثال در بریتانیا، بیماری های روانی ساالنه 80میلیون روز 

کاری را هدر می دهند. 
مشکالت روانی به اشکال مختلف بر ظرفیت عملی و کاری افراد اثر 
می گذارند که این تاثیر با توجه به عمر بروز بیماری در فرد می تواند 
و  قلبی-عروقی  بیماری های  همراه  روانی  بیماری های  باشد.  متفاوت 
ناتوانی در  از 3 دلیل اصلی بروز  بیماری های اسکلتی-عضالنی یکی 
از  نیز  اجتماع  می رسد،  فرد  به  که  آسیبی  از  بعد  است.  کار  نیروهای 
مشکالت روانی به صورت غیرمستقیم آسیب می بیند. در بسیاری موارد، 
فرد به صورت موقت یا دائم از چرخه کار حذف می شود و این حذف 
عالوه بر هزینه های نگهداری که بر دوش خانواده و جامعه می گذارد، 
باعث افزایش ناتوانی در مردم می شود، جامعه را از نیروهای مفید و 
فعال محروم می کند، بهره وری را کاهش می دهد و باعث از دست رفتن 
در  بررسی ها  جهان،  از  دیگر  جایی  در  می شود.  انسانی  پتانسیل های 
تانزانیا، کشوری محروم در قاره آفریقا، نشان می دهد، میزان مصرف در 
خانوارهایی با یک عضو ناتوان، 60درصد از خانواده های معمولی بیشتر 
است. همین آمار محققان را به این نتیجه رسانده که ناتوانی یکی از 

جنبه های ناپیدای فقر در قاره سیاه است.
برای مبتالیان به به بیماری های روانی، حذف از اجتماع یکی از بزرگ ترین 
موانع است که غالبا با احساس شرم و ترس و طردشدگی همراه است. 
متاسفانه این مشکالت با افزایش سن جمعیت جدی تر و شدیدتر و خود 
زمینه ساز آسیب های اجتماعی دیگر از قبیل خشونت، برخورد و بالیای 

طبیعی می شوند.
منبع: نیوزویک، سازمان جهانی بهداشت

اجازه مصرف قانونی ماری جوآنا به ۵ هزار نفر در قالب مطالعات علمی

دولت سوئیس می گوید برای قانونگذاری درباره مصرف تفریحی ماری جوآنا، در قالب مطالعات علمی و 
دانشگاهی به 5 هزار نفر اجازه مصرف قانونی این ماده مخدر را خواهد داد. این کشور پیش از این در سال 
2011 میالدی اجازه تولید و مصرف ماری جوآنا با تی اچ سی یک درصد را صادر کرده بود. تی اچ سی به درصد 
و گیرایی ماده روانگردان گفته می شود. با این حال، بررسی قواعد برای جهت قانونی کردن ماری جوآنا با 
تی اچ سی قوی تر، از ماه ژوئیه سال گذشته به این دلیل در دستور کار دولت قرار گرفت که دانشگاه برن برای 
انجام پژوهش های علمی خود با منع قانونی مواجه شده بود. پیشنهاد این پروژه آزمایشی از سوی دولت سوئیس 

منبع: یورونیوز
 ممکن است به تغییر قانون ممنوعیت مصرف و تولید ماری جوآنا بینجامد.                    

سوئیس

آمریکا

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

آنها  باشد.  بی جنسگرایی عجیب  پدیده  ما  از  بسیاری  برای  شاید 
برقراری رابطه جنسی  به  آدم هایی هستند کامال عادی که تمایلی 
با کسی ندارند. امروزه توجه بیشتری به بی جنسگرایی می شود و 
آگاهی ها بیشتر شده اما نمی توان آن را پدیده جدیدی دانست. ما 
اطالع دقیقی از تعداد بی جنسگراها نداریم ولی تخمین می زنند حدود 

1 درصد جمعیت را تشکیل می دهند.
این تخمین حاصل مقاله ای است که در سال 2004 میالدی توسط 
آنتونی بوگارت، روان شناس کانادایی، منتشر شد. او از یک نمونه 
این  و  دارند  به چه کسی عالقه جنسی  که  بود  پرسیده  جمعیتی 
تخمین بر اساس پاسخ آنهایی بود که جواب داده بودند »هیچ کس«

است. اون، وب سایت دیده شدن و آموزش بی جنسگرایی،  فضایی 
اینترنتی است که مردم می توانند در آن راجع به بی جنسگرایی اطالعات 
کسب کنند و در تاالرهای گفت وگوی آن با افراد مشابه آشنا شوند. 
این همان وب سایتی است که افراد بی جنسگرا می توانند از طریق 
آن دوستان جدیدی پیدا کنند و با افرادی که مثل آنها فکر می کنند 

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

مایکل که از اعضای فعال این گروه است، می گوید: اون در حال 
مذاکره با وزارت بهداشت بریتانیا است تا آنها بی جنسگرایی را هم به 
عنوان یکی از گزینه های موجود در سرشماری 2021 میالدی بپذیرند. 
این سرشماری ممکن است برای اولین بار سوالی هم راجع به هویت 
جنسیتی افراد داشته باشد. اداره ملی آمار می گوید که پیشنهادهایش 

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

جنسی بیشتر از گذشته موضوع صحبت است.
او می افزاید: »شما اگر مثال پسری باشید بین گروهی از پسران نوجوان 
که کارشان چشم چرانی است ولی شما عالقه ای به این کار نداشته 

باشید، شاید متوجه تفاوتتان با بقیه بشوید ولی جامعه تغییر کرده 
است. بی جنسگرایی هم جنبش اجتماعی است که می گوید بعضی ها 
هستند که واقعا عالقه ای به رابطه جنسی ندارند و این امری عادی 
است. خیلی ها امتحان می کنند تا بفهمند چه کسی می خواهند باشند 

و چه کسی می توانند باشند.«
مایکل می گوید: »هنوز حرف و حدیث پیرامون بی جنسگرایی زیاد 
است، مثال یک فکر اشتباه این است که خیلی ها فکر می کنند یک 
بی جنسگرا کسی است که هنوز زوج مناسب خود را پیدا نکرده 
است یا نمی تواند به اندازه کافی توجه جنسی دیگران را به خود 
جلب کند. سواالت زیادی از ما می شود، مثال از ما می پرسند می شود 
بی جنسگرایی را درمان کرد؟ بی جنسگرایی نه بیماری است و نه یک 

مشکل. فقط یک گرایش جنسی است.«
اذعان به بی جنسگرایی یکی از بزرگ ترین موانع است. وقتی آدام به 
خانواده و دوستانش گفت که بی جنسگراست بیست ویکی -دو سال 
بیشتر نداشت. هدف او از این کار کم کردن فشارهایی بود که به 

خاطر وجود تفاوت بین خود و دیگران حس می کرد.
آدام می گوید: »پدرم خیلی راحت برخورد کرد. فقط گفت که به نظرش 
کامال منطقی می آید. مادرم اما مقداری تردید داشت و ناراحت بود چون 
فکر می کرد شاید هرگز بچه دار نشوم. همه دوستانی که از موضوع خبر 
دارند هم خیلی راحت آن را پذیرفتند. این خیلی اتفاق خوبی بود.« بعضی 
از دوستان آدام سعی می کنند در روابط عاطفی به او کمک کرده و نگاه 

متفاوت او به مساله صمیمیت را درک کنند.
منبع: گاردین

مردم کشور نروژ، به طور سرانه بیشترین میزان زباله الکترونیکی 
را در جهان تولید می کنند.

زباله های  مشکل  جهان،  سراسر  شدن  دیجیتالی  به  توجه  با 
الکترونیکی نیز به طور مداوم در حال افزایش است. در حالی 
دیجیتال  وسایل  برای  جایگزینی  هوشمند  گوشی های  که 
و   )players  MP3( موسیقی  پخش کننده  همچون  دیگر 
مورد  زیادی  افراد  توسط  که  شده اند  عکاسی  دوربین های 
زباله های  به  وسایل  این  از  بسیاری  قرارمی گرفتند،  استفاده 

الکترونیکی تبدیل شده اند.
میزان زباله های الکترونیکی به طور مداوم در حال افزایش است. 
به عنوان مثال در سال 2016 میالدی، به میزان 44/7میلیون 
تن زباله الکترونیکی از وسایلی مثل یخچال فریزر، تلویزیون، 
آنها  از  20درصد  تنها  که  شد  تولید  و...  لباسشویی  ماشین 
بازیافت شدند. اگرچه ایاالت متحده و چین به طور سالیانه 
میزان زیادی زباله های الکترونیکی بازیافت می کنند، این آمار 

در سطح سرانه بسیار متفاوت است.
طبق آمار ارائه شده توسط سازمان نظارت جهانی بر زباله های 
الکترونیکی که به تازگی گزارشی در OECD منتشر کرد، کشور 
نروژ جایگاه اول را در تولید سرانه زباله الکترونیکی دارد. در 
سال 2017 میالدی، هر نروژی به طور متوسط 28/5کیلوگرم 
زباله الکترونیکی تولید کرد. به دنبال آن، بریتانیا با تولید سرانه 

24/9کیلوگرم زباله الکترونیکی در رتبه دوم قرار دارد.

الکترونیکی  زباله  تولید  سرانه  میزان  که  است  توجه  جالب 
توسط هر فرد در کشورهای در حال توسعه بسیار پایین است. 
زباله های الکترونیکی به طور مستقیم از طریق تنفس و تماس 
بدنی، باعث بروز انواع بیماری های تنفسی و پوستی می شوند 
و مواد سمی موجود در این ضایعات به صورت غیرمستقیم با 
آلوده کردن هوا، آب های زیرزمینی و خاک، در بافت گیاهان 

و جانوران رسوب می کنند و وارد زنجیره غذایی می شوند.
دانشمندان عقیده دارند فلزات سنگین و سمی موجود در زباله های 
الکترونیکی مثل کادمیوم موجود در باتری های تلفن همراه، 
هنگامی که در معرض هوا قرار بگیرد یا باران بخورد، هوا را 
آلوده می کند و باعث بروز سرطان ریه می شود. این ماده سمی 
خطرناک افزون بر آلودگی هوا، با نفوذ به آب و خاک وارد 
زنجیره غذایی شده و موجب اختالل در کارکرد گلبول های 

قرمز و ابتال به فشارخون باال و بیماری های کلیوی می شود.
عالوه بر این، »سی پی یوی« موجود در رایانه های از دور خارج 
شده هم چنانچه در معرض هوا قرار بگیرد و باران بخورد، سم 
آرسنیک آزاد می کند؛ سمی که اگر وارد زنجیره غذایی شود 
باعث بروز سرطان مثانه و اختالل در دستگاه تولید مثل می شود.

گردش  و  عصبی  سیستم  بیماری های  و  مشکالت  پزشکان 
خون، مسمومیت، بیماری های گوارشی و پوکی استخوان را از 
دیگر پیامدهای نفوذ مواد سمی زباله های الکترونیک در آب و 
خاک می دانند. نتایج تحقیقات انجام شده در برخی مناطق ژاپن 
نشان می دهد تعدادی از شهروندان این کشور بر اثر مصرف 
آبزیان آلوده به کادمیوم و جیوه زباله های الکترونیکی، دچار 
کمبود شدید کلسیم، پوکی استخوان، اختالالت شدید عصبی، 

زائده های مغزی و نقص های جنینی شده اند.
به نظر کارشناسان محیط زیست، خطر مواد و فلزات غیرسمی 
موجود در زباله های الکترونیکی کمتر از مواد سمی آن نیست 
و فلزات غیرسمی مانند مس، آلومینیوم، آهن و روی موجود 
در این ضایعات درصورتی که با غلظت باال در آب نفوذ کنند، 
عالوه بر تغییر رنگ، طعم و بوی آب، بیماری های گوارشی 

ایجاد می کنند.
نام  به  جدی  مشکل  گرفتار  نزدیک  آینده ای  در  آنکه  برای 
زباله های الکترونیک نشویم، هیچ کس نیاید وسایل و ابزارهای 
الکترونیکی کهنه را دور بیندازد و به عنوان زباله تلقی کند، 
بلکه این دستگاه ها باید بازیافت شوند و قطعات آنها دوباره 

مورد استفاده قرار گیرد.
زباله های الکترونیکی از مشکالت محیط زیستی جهان ما هستند. 

با یک ایراد کوچک آنها را دور نیندازیم. 

کدام کشور زباله های الکترونیکی بیشتری تولید می  کند؟بی جنسگراها چه کسانی هستند؟

کوچک ترین نوزاد پسر جهان، سالم از بیمارستان مرخص شد

نوزادی که هنگام تولد تنها 268 گرم وزن داشت، پس از چند ماه مراقبت در یکی از بیمارستان های ژاپن مرخص 
و روانه منزل شد. بیمارستان دانشگاه کیئو در ژاپن با اعالم خبر یادشده تصریح کرد این نوزاد پسر ماه اوت با 
کم وزنی مفرط به دنیا آمد و پزشکان از بیم به خطر افتادن جان وی مجبور شدند او را به مدت چند ماه تحت 
مراقبت قرار دهند. دکتر تاشکی آریمیتسو، از پزشکان معالج نوزاد کم وزن ژاپنی گفته که مراقبت های ویژه چند 
ماهه سبب شد کوچک ترین نوزاد جهان پس از رسیدن به وزن 3/2 کیلوگرمی از بیمارستان مرخص شود. رکورد 
قبلی ثبت شده در دانشگاه آیووا آمریکا درخصوص کم وزن ترین نوزاد پسر جهان به کودکی آلمانی اختصاص 

منبع: یورونیوز
 داشت که سال 2009 میالدی با تنها 274 گرم وزن به دنیا آمده بود.        

ژاپن
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فوتبال جنگ بدون خونریزی 
تماشاگرانش،  ولی  است 
را  موضوع  این  گاهی 
فراموش می کنند. با اسلحه 
خشم، به سمت هم قدم برمی دارند و اسلحه های 
دم دستی شان را رو به حریف می گیرند. زمان 
پرتاب شیشه و سنگ، چشم هایشان را می بندند 

تا تصویر قربانی را نبینند.
پرتاب سنگ، اتفاق تازه ای در اهواز نیست. 
سال هاست در بازی های تختی و غدیر اهواز، 
عالوه بر بازیکنان و عوامل زمین سنگ ها هم 
مهمان ناخوانده هستند. سرهای زیادی به دلیل 
سنگ پراکنی تماشاگران شکسته و این هفته، 
در بازی فوالد و استقالل این ماجرا به یک 
فاجعه تبدیل شد. یکی از سنگ ها به سر پسری 
13 ساله برخورد کرد و او را به کما فرستاد.

روز واقعه
بازی فوالد و استقالل با وجود شکست میزبان 
با  مقابل حریف، در زمین  بر 1  نتیجه 3  با 
آرامش به پایان رسید اما در خارج از میدان 
و بیرون ورزشگاه، هواداران دو تیم با یکدیگر 
درگیری شدیدی پیدا کردند. بر اساس گزارش 
خبرنگاران حاضر در اهواز، تعدادی از هواداران 
دو تیم بعد از پایان بازی در خارج ورزشگاه 
با سنگ و مشت و لگد با هم درگیر شدند و 
برخورد یکی از سنگ ها به سر نوجوان 13 
ساله هوادار استقالل باعث شد او دچار ضایعه 
موسوی،  محمدمهدی  برود.  کما  به  و  شود 
جراحی  عمل  تحت  و  منتقل  بیمارستان  به 

قرار گرفت.

اولین برخورد، تکذیب
تکذیب کردن فاجعه، معموال اولین برخورد با این 
ماجراها در فوتبال ایران است. این بار هم برخورد، 
متفاوت نبود و ابتدا تمام مسووالن تالش کردند 
داستان را انکار کنند. عبدالنبی شولی، مسوول 
برگزاری مسابقات فوتبال در خوزستان می گفت 
چنین خبری از بیخ و بن صحت ندارد: »ما هم 
پس از انتشار این موضوع در فضای مجازی 
پیگیر این موضوع شدیم که چنین خبری درست 
نیست. حتی صبح امروز هم با هالل احمر و 
اورژانس تماس گرفتم که آنها نیز اعالم کردند، 
تماشاگری که به دلیل سنگ پرانی به کمار رفته 
باشد، وجود ندارد.« او در توضیحاتش، خبر از 
چند مصدومیت عادی داد: »16-15 نفر پس از 

سنگ پرانی دچار مصدومیت شدند.«
کارکنان اورژانس در گفت وگو با ایسنا انتقال 
نوجوان زامهرانی به بیمارستان را تایید  کردند: 
که  را  ساله   12-13 کودک  یک  »همکارانم 
دچار مصدومیت شده بود به بیمارستان انتقال 
دادند که البته حال او هنگام انتقال بد نبود. 
ما تنها بیمار را به بیمارستان منتقل می کنیم 

و از اتفاقات  پس از آن، اطالعی نداریم.«
رضا رفیعی، مدیر روابط عمومی اورژانس و 
فوریت های پزشکی خوزستان هم وضعیت 
از  »پس  می کرد:  عنوان  عادی  را  مصدومان 
دیدار فوالد و استقالل خوزستان هیچ تماشاگر 
بدحالی که پس از آن نیز به کما رفته باشد، 
نداشتیم. در جریان این دیدار 26 نفر دچار 
مصدومیت شدند که 7 نفر به بیمارستان منتقل 
شدند، 4 نفر نیز برای انتقال به بیمارستان رضایت 
ندادند و 15 نفر هم در محل درمان شدند.«

موسوی، بیهوش به بیمارستان منتقل شد و زمانی 
که زیر تیغ جراحی رفت، دیگر جایی برای 
تکذیب شدت جراحات او باقی نمانده بود.

سنگ های مرگبار
سیدامیر موسوی، دایی محمدمهدی، ماجرای 
آسیب دیدن و انتقال او به بیمارستان را این طور 

توضیح می دهد: »خواهرزاده من روز پنجشنبه 
تماشای  برای  دوستانش  از  تن  چند  همراه 
بازی فوالد و استقالل خوزستان از رامهرمز 
به اهواز آمده بود که پس از این دیدار وقتی 
درون محوطه ورزشگاه بوده، شیئی به سر او 
برخورد می کند و دچار آسیب دیدگی شدید 
می شود. پس از این اتفاق با 115 تماس گرفته 
می شود و او را به بیمارستان منتقل می کنند. 
محمدمهدی تا رسیدن به بیمارستان به دلیل 
شدت آسیب دیدگی، بیهوش بوده و کسانی 
که با او بوده اند می گویند به کما رفته بود. 
او در همان روز 3-2 عمل سطحی داشت و 
بعد از آن مشخص می شود لخته خون روی 
جمجمه او است که شب گذشته نیز مورد 

عمل جراحی قرار گرفت.«
شرایط محمدمهدی، به مرور رو به بهبود است: 
بیمارستان  با همراهان او در  »امروز هم که 
تماس داشتم، گفتند که خدا را شکر به هوش 

آمده و شرایط بهتری دارد.«

نمی گذارم ورزشگاه برود!
نگران ترین فرد پس از مصدومیت محمدمهدی، 

مادر او بود. کسی که می گوید دیگر اجازه 
حضور پسرش را در ورزشگاه نخواهد 

داد: »پسرم بعد از آنکه روز جمعه 
تحت عمل جراحی قرار گرفت 

نمی دهند  اجازه  دکترها 
حرف بزند. سرو صورت 
و همچنین کتف او ورم 
دارد تا ببینیم خدا چه 
لوله  یک  می خواهد. 
هم به او وصل است. 
می گویند  دکترها 
کردن  خارج  برای 
البته  خون هاست. 
به  خدا را شکر پسرم 

ولی خیلی  آمده  هوش 
گیج است. االن نمی دانم 

پسرم چند درصد از هوش 
قبلی خود را کسب کرده است. 

وقتی سنگ به سر پسرم می خورد 
نزدیک به یک ساعت بیهوش بوده و 2 

نفر با تنفس مصنوعی او را برای لحظاتی به 
هوش می آورند ولی دوباره بیهوش می شود. 
و  می رسانند  بیمارستان  به  را  او  هم  بعد 
قدرت  می گیرند.  سرش  از  سی تی اسکن 
سنگی که به سرش زده بودند به قدری زیاد 
بوده که حتی به بخشی از گوش و صورت 

پسرم هم آسیب رسانده است.«
بوده  ورزشگاه  در  پدرش  با  مهدی  محمد 
خاطر  به  را  پدرش  آخر،  لحظات  در  اما 
حمله هواداران حریف گم می کند: »پسرم 
همراه پدرش و یکی از آشنایان به ورزشگاه 
رفته بودند اما آخر بازی که می خواستند از 
به  فوالد  هواداران  شوند،  ورزشگاه خارج 
آنها حمله می کنند و در این شلوغی همدیگر 
به هواداران  را  ما خودمان  را گم می کنند. 
را  ما  فوالد  طرفداران  اما  رساندیم  فوالد 
دوره کردند و گویی که ما فلسطینی هستیم 
با سنگ و چوپ ما را زدند. مسووالن هم 
می دانند هر دفعه تیمی برای بازی با فوالد 
به خوزستان می آید این اتفاقات می افتد اما 
کنند.  جریمه  می توانند  نمی کنند.  رسیدگی 
چند بازی را بدون تماشاگران برگزار کنند. 
آن چند نفری که سنگ می زنند را بگیرند 
و مجازات کنند تا درس عبرتی برای بقیه 

شود ولی این کار را نمی کنند.«
اوضاع  پدرش  مثل  هم  محمدمهدی  مادر 
خوبی ندارد: »شوهر من ناراحتی قلبی دارد. 
االن 3-2 روز است فقط گریه می کند. او راننده 

مراجعه  بیمارستان  به  وقتی  است.  تاکسی 
نکنی،  واریز  میلیون   2 تا  می گفتند  کردیم 
پسرت را به اتاق عمل نمی بریم. من گفتم 
تشویق  را  تیمش  تا  ورزشگاه  رفته  پسرم 
کند ما که نمی دانستیم کارش به اتاق عمل 
می کشد تا از قبل به فکر هزینه اتاق عمل 
باشیم. کاش پزشکان بیمارستان به مسووالن 
ببینند  تا  می زدند  زنگ  هم  فوالد  باشگاه 
قبل  هفته  است.  آمده  پسرم  بالیی سر  چه 
این هفته پسرم روی تخت  تولدش بود و 
بیمارستان است. نذر امام رضا)ع( کرده ام. 
بچه ام خوب شود دیگر اصال نمی گذارم به 
ورزشگاه برود. حتی وقتی قبل از عمل به 
به  را  پایم  بود، خودش گفت دیگر  هوش 
اینکه خیلی عاشق  با  ورزشگاه نمی گذارم. 
تیمش بود و حتی عکس روی کیک تولدش 
اول  دفعه  این  باشگاه گذاشتیم.  لوگوی  را 
نیست و قطعا آخرین بازی نخواهد بود که 
باید  می افتد.  در خوزستان  اتفاق ها  این  از 

مسووالن اقدامات جدی کنند.«

ضریب هوشیاری محمدمهدی، به مرور باال 
رفته و در حال حاضر وضعیت باثباتی دارد. 
با این حال، هنوز برای اطمینان از سالمت 

کامل در بیمارستان بستری است. 
اخیرا مهدی رحمتی با اسکایپ از او عیادت 
نوجوان، روحیه  پسر  این  به  و تالش کرد 
زیبای  روی  او  اینکه  برای  فرصتی  بدهد. 

فوتبال را هم دوباره ببیند.

واکنش کاپیتان
رحمتی که در این روزها 
نوجوان  اوضاع  پیگیر 
از  حسابی  بود،  استقاللی 
برخورد نشدن با این فجایع ناراحت 
هواداران  از  یکی  گذشته،  سال  است. 
خرمشهر  در  سنگ پرانی  خاطر  به  استقالل 
بینایی اش را از دست داد. کاپیتان استقالل، در 
پستی علیه کمیته انضباطی، خواستار احضار 
و برخورد با مسووالنی شد که نسبت به این 
موضوعات بدون واکنش هستند: »به خدا قسم، 
حفظ سالمت انسان و جوانانی که برای تماشای 
بازی به ورزشگاه می آیند شوخی نیست و 
همه مسوولیم. کمیته انضباطی هم ظاهرا فقط 
منتظر گزارشی است که استقالل و رحمتی را 
محکوم و جریمه کند. خوشحالیم بازی استقالل 

و فوالد بهانه ای شد و آقای حسن زاده را در 
رسانه ها دیدیم که گفته منتظر گزارش استقالل 
و فوالد هستم. جالب است برای دیر آمدن 2 
دقیقه ای به زمین برای من رأی صادر می کنند 
ولی چشم یک نفر چند ماه است از بین رفته 
اما هیچ اتفاقی نمی افتد؟ بعد از این همه مدت 
یک نفر مسوولیت از بین رفتن چشم جوانی 
که خرج خانواده می دهد را گردن بگیرد. به 
نظر شما این عدالت است؟ نوجوانی از چند 
روز پیش به کما رفته و خانواده اش شب و روز 
ندارند ولی هیچ کس نگفت چه اتفاقی افتاده 
که این نوجوان زندگی اش به خطر افتاده است. 
مگر غیر از این است که فوتبال ورزشی است 
برای شادی و نشاط؟ آیا برای فوتبال باید جان 
جوانان به خطر بیفتد؟ بارها این موارد را به 
آقای تاج گفته ام و ایشان قول برخورد داده اند. 

ما عادت داریم به محکومیت ها و محرومیت ها 
را  انضباطی  کمیته  اخبار  مواقع  بعضی  ولی 
چرا؟  توبیخ!  می کنم،  تعجب  می خوانم  که 
جالب است کمیته انضباطی در قبال بدترین 
رفتارها سکوت کرده یا نهایتا توبیخ در نظر 
می گیرد ولی برای دیر آمدن به زمین فوری 
حکم صادر می کند و جریمه می نویسد. همه 
مسووالن مانند دبیرکل، معاون یا رییس کمیته 
انضباطی حق دارند طرفدار هر تیمی باشند 
اما نباید عالقه خود را در کار و تصمیم شان 
دخالت دهند. آیا واقعا جان تماشاگری که به 
ورزشگاه  می آید مهم است یا اینکه یک تیم 
چند دقیقه دیر وارد زمین شود؟ وقتی می بینم 
مهم ترین مسائل دیده نمی شود و کوچک ترین 
مساله به ضرر من و تیمم تمام می شود، واقعا 

نمی توانم سکوت کنم.«

به بهانه به کما رفتن محمدمهدی موسوی، کودکی که در ورزشگاه سنگ خورد

فوتبالی که جان می گیرد 
 لیلی خرسند

برخورد قانونی
هولیگانیسم، فقط در ایران وجود ندارد اما در همه دنیا، به 

راحتی خاطیان شناسایی و مجازات می شوند. اتفاقی که بسیاری 
موارد، در فوتبال ایران نمی افتد و درمورد محمدمهدی هم بعید است 

خاطیان، قابل شناسایی باشند. 24 آوریل سال گذشته در جریان دیدار رفت 
دو تیم لیورپول و آ اس رم در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در شهر لیورپول 
یکی از هواداران تیم لیورپول به نام »شان کاکس« از سوی هواداران رم مورد حمله 
قرار گرفت و حتی به کما رفت و بعد از حدود 5 هفته از بیمارستان مرخص شد. 
ماجرایی که شبیه داستان محمدمهدی بود. در هفته های اخیر، دادگاه رأی نهایی را 
در مورد متهمان اصلی پرونده صادر کرده است. سیمون ماسترالی، 30 ساله از 
رم که متهم ردیف اول بود به علت ضرب و شتم کینه جویانه و نزاع به 3/5 

سال زندان محکوم شد. فیلیپو لومباردی 21 ساله که از اتهام ضرب و 
شتم در ماه اکتبر تبرئه شده بود، به علت رفتار های خشونت آمیز 

به 3 سال زندان محکوم شد. دنیله اسکیسو 29 ساله هم به 
دلیل انجام حرکات خشونت آمیز 2/5 سال به زندان 

خواهد رفت..

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

دنیای هولیگان ها
هم  آخرین  و  نیست  فوتبال  تماشاگران  خشونت  و  خشم  قربانی  اولین  محمدمهدی، 
لیگ هفتم، در  است.  احمدی  نمونه سرباز  ایران، مشهورترین  فوتبال  در  بود.  نخواهد 
بازی رفت سپاهان و پرسپولیس سرباز احمدی قربانی خشم تماشاگران شد. سپاهانی ها، 
قصد ادب کردن تماشاگران پرسپولیس را داشتند و نارنجک دستی شان، به جای رقیب 
سرباز وظیفه را هدف گرفت. سرباز احمدی یک چشمش را برای همیشه از دست داد 
و چشم دیگرش، بینایی کمی دارد. دربی 71 هم یک طرفدار استقالل، پس از پیروزی 
تیمش در مسیر برگشت به دلیل درگیری با تماشاگران حریف، از موتور سقوط کرد و 
جانش را از دست داد. همین امسال، پس از بازی پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ 
قهرمانان، کری خوانی استقاللی ها برای دوستان پرسپولیسی دو کشته در دو نقطه مختلف 
ایران به جا گذاشت. عالوه بر مقتول، این داستان ها قاتل هم دارد که ممکن است تعداد 

قربانی هایش را بیشتر کند.
این سبک خشونت ها، فقط مختص به فوتبال ایران نیست. در مشهورترین نمونه خارجی 

آن؛ یعنی فاجعه هیسل، 39 هوادار یوونتوس جانشان را از دست دادند. فاجعه هیسل 
در فینال جام باشگاه های اروپای سال 1985 میالدی اتفاق افتاد. درگیری طرفداران دو 
تیم و فشار هواداران لیورپول، باعث شد دیوار روی طرفداران یوونتوس بریزد و عالوه 
بر 39 کشته، بیشتر از 600 نفر زخمی شوند. یوفا 5 سال تیم های انگلیسی را از حضور 
در بازی های اروپایی محروم کرد تا عالوه بر یوونتوس و طرفدارانش، انگلیسی ها هم 
تاوان سنگینی برای این فاجعه بدهند. جدیدترین نمونه خارجی قربانیان خشونت هم 
به لیورپول مربوط می شود. با این تفاوت که این بار، لیورپولی ها قربانی ماجرا بوده اند. 
شان کاکس، طرفدار لیورپول فصل پیش با حمله طرفداران رم، حریف نیمه نهایی تیمش 
روبرو شد و به کما رفت. کاکس به زندگی برگشت اما آسیب جدی از این حادثه دید.

طرفدارانی که برای لذت بردن به ورزشگاه می روند، بعضی مواقع قربانی خشم حریف 
می شوند. خشمی که لذت تماشای فوتبال را به ترس تبدیل می کند، پدر و فرزند فاجعه 
هیسل را هیچ وقت به خانه برنمی گرداند و معنی رنگ ها را، برای همیشه از سرباز جوان 

ورزشگاه فوالدشهر می گیرد.

محمدمهدی نوجوان 13 ساله ای که به علت برخورد سنگ به سرش در ورزشگاه به اغما فرو رفت.
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»زنجیره امید« یک موسسه خیریه 
درمانی است که شعبه اصلی آن 
در کشور فرانسه واقع شده است. 
این موسسه در 16 کشور از جمله 
ایران دارای نمایندگی است. با 
در  موجود  امکانات  به  توجه 
کشور، نمایندگی زنجیره امید 
ایران در حال حاضر فقط در 3 
رشته قلب، ارتوپدی و ترمیمی 

مشغول به فعالیت است.
پذیرش  برای  امید  زنجیره 

مددجویان قوانین سختگیرانه ای ندارد؛ کافی 
است فرد زیر 18 سال سن داشته باشد و به یکی 
از مشکالت قلبی، ارتوپدی یا ترمیمی دچار 
باشد. این موسسه، ویزیت رایگان را حق تمام 
کودکان می داند. حتی گاهی اوقات کودکانی به 
زنجیره امید مراجعه می کنند که خانواده آنها تا 
حدودی از بضاعت مالی برخوردار هستند اما 
به دالیلی مستاصل شده و درخواست کمک 
کرده اند. زنجیره امید تا به حال 3 هزار کودک 
از اتباع را نیز مورد جراحی و درمان قرار داده 
است. این موسسه معتقد است کودک نباید 
یا مذهب خود محکوم  تولد  به جرم محل 

به مرگ شود.

برگزاری کلینیک های رایگان تشخیصی
پزشکان  با حضور  ماه  هر  امید،  زنجیره  در 
کلینیک  معینی  روزهای  در  فوق تخصص 
از  اما  می شود  برگزار  ترمیمی  و  ارتوپدی 
آنجایی که بیماران قلبی در معرض خطر مرگ 
و زندگی قرار دارند، بالفاصله با مراجعه به 
موسسه برای معاینه به مطب پزشک مربوط 
ارجاع داده می شوند. پس از ویزیت و معاینه 
کودکان در کلینیک های زنجیره امید، مراجعان به 
2 گروه تقسیم می شوند؛ گروهی با درمان های 
غیرجراحی بهبود پیدا می کنند و از مجموعه 
خارج می شوند اما عده ای دیگر در گروه بیماران 
پرهزینه قرار می گیرند. برای این کودکان استعالم 
محرومیت گرفته می شود تا اطالعات آنها به 
طور شفاف در اختیار حامیان مالی موسسه قرار 
بگیرد. پس از این مرحله، تمام مراحل درمانی 
کودک توسط زنجیره امید انجام می شود و بیمار 
نیازی به پرداخت هیچ مبلغی ندارد. درواقع 
زنجیره امید کمک هزینه در اختیار خانواده ها 
قرار نمی دهد، بلکه کل هزینه درمان تا بهبود 

کامل را تحت پوشش قرار می دهد. 
کودکان در زنجیره امید تا زمان بهبود کامل تحت 
حمایت قرار می گیرند. برای مثال کودک مبتال 
به شکاف لب، ویزیت شده و جراحی می شود. 
پس از جراحی نیز از خدمات گفتاردرمانی، 
ارتودنسی، ویزیت متخصص گوش و حلق و 
بینی و... بهره مند می شود یا کودک مبتال به پای 
پرانتزی پس از ویزیت و جراحی تحت درمان 
فیزیوتراپی، کاردرمانی و... قرار می گیرد تا با 

بهبود کامل از موسسه خارج شود. 
کلینیک های  برگزاری  تاریخ  از  اطالع  برای 
رایگان زنجیره امید می توانید با بخش مددکاری 
و   02122747681 تلفن  شماره  به  موسسه 
02122747691 تماس بگیرید. کلینیک بعدی 
زنجیره امید در تاریخ پنجشنبه 23 اسفندماه در 
زمینه شکاف کام و لب و مشکالت ارتودنسی 
مربوط به آن برگزار می شود. قبل از مراجعه 
حتما برای تعیین وقت و هماهنگی با مددکاری 

تماس بگیرید.

راه اندازی اقامتگاه برای کودکان 
شهرستانی

در گذشته بسیاری از مراجعان از شهرستان ها 
مجبور بودند روند درمان خود را قبل از بهبود 
متوقف کنند زیرا مکان و منبع مالی برای اسکان 
در تهران نداشتند. به همین دلیل زنجیره امید در 
طبقه دوم ساختمان اصلی خود یک خانه اطفال 
راه اندازی کرد که قادر است از 16 کودک همراه 
مادرانشان نگهداری کند. بعضی ها کل دوره درمان 
خود را در این خانه می گذرانند و بعضی فقط 1 
شب برای ویزیت در کلینیک، مهمان موسسه 
هستند. حتی گاهی این درمان ها تا 1 سال هم 
طول می کشد و موسسه در تمام این مدت از 

کودک و مادر نگهداری می کند.

چگونگی انتخاب پزشکان همکار
از آنجایی که ارائه باکیفیت ترین خدمات پزشکی 
و درمانی مطابق با استانداردهای بین المللی همواره 
سرلوحه موسسه خیریه زنجیره امید بوده، انتخاب 
پزشکان همکار با این موسسه با حساسیت ویژه ای 
انجام می شود. اگرچه این موسسه میان عموم 
به اندازه کافی شناخته شده نیست،  در جامعه 
پزشکی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به 
همین دلیل پزشکان بسیاری عالقه دارند که در 
امور خیریه موسسه همکاری داشته باشند. برای 
پذیرش پزشکان در زنجیره امید، ابتدا رزومه پزشک 
در کمیته پزشکی موسسه بررسی می شود. در 
صورت تایید، این رزومه به دانشگاه علوم پزشکی، 
وزارت بهداشت و زنجیره امید فرانسه نیز فرستاده 
می شود تا مورد بررسی قرار بگیرد. بعد از تایید 
صالحیت پزشک، عملکرد او در اتاق جراحی 
نیز به صورت عملی بررسی می شود. درنهایت 
نیز پزشک به عضویت زنجیره امید درمی آید. 

در انتخاب پزشک فقط تخصص مهم نیست، 
بلکه تعهد نیز در اولویت قرار دارد. با توجه به 
اینکه بیماران موسسه از اقشار آسیب پذیر جامعه 
هستند و از لحاظ پزشکی جزو موارد پیچیده 
محسوب می شوند، پزشک همکار موظف است 
درمان این بیماران را از ابتدا تا بهبود کامل شخصا 
برعهده بگیرد و متعهد و پاسخگو باشد.  پزشکان 
زنجیره امید باید از انعطاف پذیری آموزشی نیز 
برخوردار باشند. علم پزشکی همواره با شتاب 
چشمگیری در حال گسترش و پیشرفت است 
بنابراین پزشکان زنجیره امید باید در راستای این 
امر در دوره های آموزشی پزشکی داخل و خارج 
از کشور شرکت کنند و برای ارتقای سطح علمی 
خود بکوشند.  زنجیره امید کنار پزشکان داخل 
کشور، از همکاران پزشک فرانسوی به عنوان 
سرگروه در هر 3 رشته قلب، ارتوپدی و ترمیمی 
کمک می گیرد. هدف از این همکاری، ارتقای 
سطح علمی، تبادل اطالعات علمی و درمان و 
جراحی مواردی است که بدون آن در کشور ما 
امکانپذیر نخواهد شد.  بخشی از کودکانی که 
در گروه درمان پرهزینه قرار می گیرند توسط 

پزشکان ایرانی و تعدادی دیگر توسط پزشکان 
فرانسوی جراحی می شوند. سرگروه رشته قلب، 
»پروفسور پاسکال وهه« است که به عنوان سلطان 
قلب کودکان در جهان شناخته شده است. سرگروه 
رشته جراحی دست، »پروفسور فیلیپ والنتی« 
و سرگروه رشته ترمیمی »پروفسور برنارد پوی« 
است. سرگروه رشته ارتوپدی نیز »پروفسور کیوان 
مزدا« بود که متاسفانه 4 ماه پیش از دنیا رفت و در 
آینده نزدیک جایگزین ایشان معرفی خواهد شد. 

فعالیت های آموزشی-پزشکی
تربیت و تقویت نیروهای متخصص داخلی، از 
فعالیت های مهم موسسه خیریه زنجیره امید است. 
این موسسه برای پزشکان متخصص کودکان 
تسهیالت و امکانات الزم جهت ادامـه تحصیـل 
و گذرانـدن دوره های فـوق تخصصـی الزم را 
فراهـم می کند. این دوره ها به 2 گروه آموزش های 
ایران در قالب کلینیک های  کوتاه مدت داخل 
تشخیصی و همایش های علمی و آموزش های 
دوره های  قالب  در  ایران  از  خارج  بلندمدت 

آکادمیک فوق تخصصی تقسیم می شوند.

آموزش کوتاه مدت
منظور از آموزش کوتاه مدت در زنجیره امید، 
ورود تیم های پزشکی به ایران و اقامت حدود یک 
هفته ای آنهاست که در این مدت 3 کار برای آنها 
در نظر گرفته می شود؛ 1. انجام ویزیت و معاینات 
بالینی بیماران، 2. جراحی بیماران انتخاب شده 
در مراکز بیمارستانی طرف قرارداد با همکاری 
فلوشیپ های  )تمام  داخلی  پزشکی  تیم های 
دانشگاه تهران و حتی گاهی رزیدنت ها در 
کلینیک ها و جراحی ها حضور دارند( و 3. 
سخنرانی های علمی توسط پزشکان اعزامی 
از طرف شبکه بین المللی زنجیره امید فرانسه 
به ایران. این پزشکان در طول مدت اقامت 
خود با اجرای سخنرانی های علمی در مراکز 
آموزش  به  دانشگاهی  و  آموزشی ـ درمانی 

تازه های علم پزشکی می پردازند.

این همکاری در به اشتراک گذاشتن تجربیات و 
آشنایی با جدیدترین روش ها و تکنیک های درمانی 
بین پزشکان کمک می کند. به همین دلیل، پزشکان 
همکار زنجیره امید طبق نظر شخصی و برنامه 
ساالنه موسسه، بیمارانی را که به درمان های پیچیده 
و تخصصی تر نیاز دارند در نظر می گیرند تا روند 
درمانی آنها در زمان حضور پزشکان بین المللی که 
از طرف زنجیره امید به ایران دعوت می شوند، به 
صورت مشترک پیگیری شود. پزشکان اعزامی 
از سوی زنجیره امید فرانسه نیز در طول مدت 
اقامت خود در ایران با برگزاری سخنرانی های 
علمی و آموزشی و همچنین ویزیت بیماران 
در کلینیک های فوق تخصصی و انجام جراحی 
تعامل سازنده ای برای ارتقای سطح علمی در 

دانشگاه های علوم پزشکی دارند.

آموزش بلندمدت
این موسسه با اعزام پزشکان داوطلب به مراکز 
دانشگاهی و درمانی خارج از کشور، امکان آموزش 
و شرکت در کنگره های علمی را برای آنها فراهم 
می کند. این پزشکان پس از بازگشت افزون بر 
درمان کودکان نیازمند تحت پوشش موسسه، 
نسبت به استفاده از آموخته های خود در راستای 
ارتقای کیفیت خدمات درمانی به همه کودکان 
و بازآموزی این آموخته ها به همکاران متعهدند. 
الزم به ذکر است هزینه اعزام پزشکان به فرانسه 
توسط زنجیره امید فرانسه و سفارت فرانسه در 

ایران پرداخت می شود.

پروژه بیمارستان زنجیره امید
طبق اظهار نظر مسووالن وزارت بهداشت، 105 

هزار تخت بیمارستانی برای رفع نیازهای حال 
حاضر و آینده نزدیک الزم است. این در حالی 
است که برآورد شده با امکانات دولتی و در 
صورت عدم مشارکت بخش های غیردولتی برای 
تسهیل روند بیمارستان سازی یا بازسازی فضاهای 
درمانی موجود، روند تکمیل تعداد تخت مورد 
نیاز در کشور 40 سال طول می  کشد. جراحی های 
فوق تخصصی کودکان در بیمارستان های دولتی 
و آموزشی  اولویت کمتری دارد و بالطبع فضای 
کمتری برای فعالیت در اختیار آنها قرار داده می شود 
و جراحی های فوق تخصصی در بیمارستان های 
کودکان اغلب با کمبود شدید تخت و امکانات 
نوین مواجه است. کمبود نیروی تخصصی و 
در کشور  پزشکی کودکان  در  فوق تخصصی 
یکی از مشکالت اصلی است که نیاز به ایجاد 
فضایی پزشکی و آموزشی دارد تا بتوان کنار ارائه 
خدمات پزشکی،  همچنین فلوشیپ رشته های 
مختلف کودکان را آموزش داد. برای رسیدن به 
این مهم، زنجیره امید بعد از برگزاری جلساتی 
متعدد با ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنا 
به پیشنهاد وزیر بهداشت و پس از 8 ماه مذاکره با 
تیم حقوقی دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به 
امضای قراردادLBOT  99 ساله با این دانشگاه 
شد. بر اساس این قرارداد، زمینی به مساحت 26 
هزار مترمربع در منطقه جوادیه تهران در ضلع 
غربی بیمارستان بهارلو برای مدت 99 سال در 
اختیار زنجیره امید قرار گرفت و موسسه زنجیره 
امید موظف به ساخت بیمارستان 540 تختخوابی 
با محوریت جراحی اطفال، مرکز تحقیقات اطفال و 
مرکز توانبخشی بستری اطفال با تعداد 100 تخت 

است. در مجاورت این بیمارستان یک اقامتگاه 
برای اطفال مراجع از شهرستان ها نیز طراحی شده 
که می تواند تا 100 کودک پذیرش داشته باشد. 
بهره وران این پروژه 3 گـروه از کودکان هستند؛ 
1. کودکان نیازمند تحت پوشش زنجیره امید که 
هیچ گونـه استطاعت مالی ندارند و توسط خیرین 
زنجیره امید تمامی هزینه های درمانی آنها تامین 
می شود، 2. طبقه متوسط جامعه که استطاعت 
پرداخت هزینه درمان مطابق با تعرفه معمول را 
دارند بنابراین وظیفه  بیمارستان ارائه خدمات 
درمانی به این گروه است و 3. اقشاری که قادر 
به پرداخت هزینه های درمان خود هستند. درواقع 
خدمات درمانی ارائه شده برای همه اقشار جامعه 
یکسان است اما از آنجا که خدمات فوق تخصصی 
جراحی کودکان در این بیمارستان منحصربه فرد 
است، اقشاری که توان پرداخت تمام هزینه های 
درمانی را دارند در بخش های اقامتی از امکانات 
ویژه ای برخوردار می شوند. پیش بینی می شود 
ساخت این بیمارستان تا 5 سال آینده به اتمام 
برسد. هزینه این پروژه از ابتدا 150 میلیون یورو 
برآورد شد که با مشکالت ارزی امروز معادل با 
2 هزار میلیارد تومان می شود. ساخت بیمارستان 
کودکان امید یک پروژه ملی است. متاسفانه به دلیل 
کمبودهای موجود در زمینه علم پزشکی اطفال 
در کشور ساالنه آمار باالیی از کودکان جان خود 
را از دست می دهند بنابراین از تمام خیرین عزیز 
درخواست می شود در این پروژه سهیم باشند.  

راه های کمک مردمی
امور خیریه زنجیره امید با شفافیت بسیار باالیی 
انجام می شوند. مشارکت مردمی در این امور از 
چند طریق انجام می شود. یکی از این روش ها 
مشاهده فهرست انتظار کودکان در مجموعه است. 
پرونده هر کودک با جزییات و شرح حال کامل از 
بیماری و هزینه ها و همچنین استعالم محرومیت 
در اختیار حامیان مالی قرار می گیرد. حامیان 
می توانند از تمام جزییات درمان و فیش های 
پرداختی باخبر باشند. در این پرونده هزینه درمان 
در زنجیره امید و مابه التفاوت آن با هزینه درمان 
در حالت عادی ذکر می شود. زنجیره امید از 
سوی پزشکان، شرکت های تجهیزات پزشکی 
و دارویی، بیمارستان ها و ... از تخفیف های بسیار 
مناسبی برخوردار است بنابراین در عین حال که 
از بهترین تجهیزات برای درمان کودک استفاده 
می شود، هزینه های درمان در این موسسه بسیار 

کمتر از حالت عادی خواهد بود.
یکی دیگر از راه های کمک به موسسه، مشارکت 
در تامین منابع مالی یا غیرنقدی اقامتگاه اطفال 
است. تمامی خدمات در این اقامتگاه از جمله 
خوردوخوراک، خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، 
گفتاردرمانی و...رایگان در اختیار بیماران قرار 
می گیرد بنابراین خیرین عزیز می توانند در تامین 

این هزینه ها و خدمات نیز سهیم باشند.
خیرین می توانند در ساخت بیمارستان کودکان 
امید هم مشارکت داشته باشند. در این راستا  
تمامی کمک های خرد یا کالن را پذیرا هستیم. 
برای این منظور می توانید رقم مورد نظر خود را به 
شماره حساب های موسسه واریز کنید. همچنین 
می توانید از نماد آجر زنجیره امید استفاده کنید. 
برای این منظور آجرهایی را طراحی کرده ایم که 
توسط فرد خیر رونویسی و امضا شده و برای 
ساخت بیمارستان نگهداری می شود. برای این 
آجرها می توانید از حداقل 100 هزارتومان به باال  
پرداخت کنید. خیرین می توانند در سایر مخارج 
بیمارستان مثل تهیه تخت، دستگاه ها یا یک مترمربع 
از بیمارستان، راه اندازی آسانسور و... نیز مشارکت 
داشته باشند. نام اهداکنندگان نیز روی بخش هایی 
که مشارکت داشته اند یا حتی روی تختی که برای 
بیمارستان خریداری کرده اند، حک می شود. اگر 
هم به هر دلیل ساخت بیمارستان متوقف شود، 
عینا تمام هزینه ها به خیرین بازگردانده خواهد 
شد. یک راه دیگر برای کمک، تهیه قلک های 
زنجیره امید است. این قلک ها برای مکان های 
عمومی به صورت ایستاده و در خانه به صورت 
قلک های کوچک در اختیار خیرین قرار می گیرد. 
برای خالی کردن قلک ها نیز خیرین می توانند با 
موسسه تماس بگیرند تا نمایندگان در محل مورد 
نظر حضور پیدا کنند و قلک جدید را در اختیار 

خیرین قرار دهند. 

آشنایی با موسسه ای که فارغ از دین، نژاد و ملیت به درمان کودکان می پردازد 

به حلقه های زنجیره امید بپیوندید!
»11 سال گذشت از روزی که شادی و نشاط زندگی ام متولد شد. سخت کوشیدم تا لذت این خوشی را درونم مضاعف کنم. اندوه درونم مرد، زمانی که خوبان حقیقی 
را یافتم که در این تالش با من بودند. همگی، ما شدیم تا در مسیری گام برداریم که شادی را به بی گناه ترین مخلوقات هدیه می دهد. کودکانی که بدون دخالت خود پا به 
عرصه خلقت گذاشتند.« این جمالت بخشی از صحبت های »مریم مرعشی«، مدیر عامل و موسس خیریه بین المللی زنجیره امید است، موسسه ای که از سال 1386 فعالیت 
خود را در زمینه درمان کودکان در 3 رشته قلب، ارتوپدی و ترمیمی آغاز کرد. البته زنجیره امید، تنها یک موسسه خیریه درمانی نیست، بلکه با همکاری تیم های بین المللی 
و برگزاری دوره های آموزشی به ارتقای سطح علمی پزشکان اطفال داخل کشور نیز می پردازد. این موسسه از زمان افتتاح تاکنون دستاوردهای چشمگیر بسیاری داشته  و قصد دارد تا 5 

سال آینده بزرگ ترین بیمارستان فوق تخصصی کودکان را راه اندازی کند. در ادامه با فعالیت های این موسسه و راه های مشارکت در آنها بیشتر آشنا می شوید. 

 ستاره محمد

راه های تماس با خیریه بین المللی زنجیره امید

فنا  خیابان  تجریش،  میدان  تهران،  نشانی: 
خسرو، پالک 31

تماس: 021-22747681

info@zanjirehomid.com :ایمیل

دستاوردها

این موسسه در طول فعالیت خود چند دستاورد مهم پزشکی برای اولین بار در ایران داشته 

است که در ادامه به اختصار با آنها آشنا خواهید شد:

1. جراحی اصالحی انحراف باالی 100 درجه ستون فقرات با استفاده از دستگاه بررسی 
سیستم عصبی حین جراحی

2. انجام اولین جراحی بیماران مبتال به سینه قیفی همراه با وارد کردن تجهیزات اختصاصی 
به نام ناس 

3. جراحی فلج شبکه براکیال یا فلج زایمانی با استفاده از روش پیوند عصب دست و 
استفاده از چسب بیولوژیک به جای نخ بخیه

4. انجام عمل پیوند انگشت شست پا به دست، برای کودکانی که دستشان بدون انگشت است.

5. درمان نوزادان مبتال به ناهنجاری های مادرزادی شکاف کام و لب از بدو تولد تا بزرگسالی

6. پروژه کاهش مرگ ومیر قلب نوزادان بعد از عمل جراحی با راه اندازی 15 تخت 

NICU در مرکز طبی کودکان و آموزش تیم قلب و کادر پرستاری داخل و خارج از 

کشور، خرید تجهیزات اتاق عمل، پرداخت اضافه حقوق پرستاران )این دستاورد باعث 

کاهش چشمگیر مرگ ومیر نوزادان شده است(



تماشای فیلم و رفتن به سینما همراه 
فرزندان در اصل یکی از سالم ترین 
تفریحات برای گذران اوقات فراغت 
است اما این تفریح همیشه هم سالم 
نیست و آن در صورتی است که به تماشای فیلم نامناسبی 
بنشینیم که پیام های غیراخالقی آن بسیار بیشتر از نکات 
پند آموزش باشد. در این مواقع قشر آسیب پذیر که همان 
کودکان و نوجوانان هستند بیشتر در معرض خطر قرار 
ارزش های  از  درستی  درک  که  خواهند گرفت چرا 
خوب و بد ندارند و به طور کامل قادر به تفکیک این 
دو نیستند اما کدام فیلم ها در گروه فیلم های نامناسب 
و غیراخالقی قرار می گیرند؟ آیا تنها موضوعاتی که 
در دایره روابط خارج از عرف و شرع زن و مرد قرار 
می گیرند در این گروه گنجانده می شوند؟! به طور قطع 
این گونه نیست و موضوعات و مسائل مختلفی وجود 
دارد که پرداخت نادرست به آنها در قالب فیلم و سریال 
پیامدهای بسیاری به دنبال  می تواند مخرب باشد و 
داشته باشد. شاید اینگونه به نظر برسد که فیلم های به 
اصطالح »مورددار« و مبتذل تنها مختص دوران قبل از 
انقالب و سینمای فیلم فارسی بوده اند اما در واقعیت در 
هر دوره از حیات سینمای ایران، ابتذال مفاهیم خاص 
خود را داشته و به صورت های مختلفی وجود داشته 
است. در دوران قبل از انقالب این سینما با تولیدات 
خاص خود به نوعی دنبال تضعیف نهاد خانواده بود و 
در قالب مدرنیته هرگونه رفتار و روابط خارج از عرف 
را تقویت می کرد؛ از سینمای زنان رقصنده و سیگار 
به دست گرفته که سینماگران سعی داشتند از زن متجدد 
و امروزی چنین الگویی نمایان کنند تا فیلم هایی که 
دزدی و بزهکاری را در قالب لوطی گری کاری طبیعی 

و عادی جلوه گر می کردند.
یکی از فیلم هایی که در دوران پیش از انقالب ساخته 
شد، فیلم »قیصر«، ساخته »مسعود کیمیایی« است که 
با وجود جوایز بسیاری که دریافت کرد، ویترینی از 
رفتارهای هنجارشکنانه و ضداجتماعی را پیش روی 
مخاطبان قرار داد، به گونه ای که اغلب منتقدان این فیلم 
را خشن و حاوی نکات و  آموزه های خشونت طلبی 
دانسته اند. فیلمی که به مخاطب جوان می آموزد راه حل 
فرار از مشکالت خودکشی است و پاسخ خشونت، 

خشونت است. 
فیلم قیصر تنها یک نمونه از فیلم هایی است که در آن 
دوران کوشید فرهنگ  ساالر بودن قمه کش ها و لوطی ها 
را رواج دهد و تعداد فیلم هایی که جاهالن، دزدان و 
افراد خالفکار را در قالب قهرمان معرفی می کرد، بسیار 
زیاد بود اما از همان اوایل انقالب تولیدات رسانه های 
تصویری اعم از تلویزیون و سینما درگیر نوع دیگری 
از ابتذال شد. در این دوره اگرچه تصویر و نگرش برده 
جنسی از زنان برداشته و از آثار سوء این مفاهیم کاسته 
شد، پرداختن به معضالت و آسیب های اجتماعی از 
سوی برنامه سازان و فیلمسازان فارغ از نگاه کارشناسانه 

عوارض و پیامدهای اجتماعی بسیاری داشت.
یکی از فیلم هایی که در دهه 60 با هدف بیان معضل 
اعتیاد ساخته شد، فیلم »تاراج«، ساخته »ایرج قادری« 
است. این فیلم درواقع قصد داشت نحوه ورود هروئین 
به ایران و جایگزین شدن این ماده به جای تریاک را 
به تصویر بکشد و در سکانس هایی از این فیلم نحوه 
مصرف هروئین نمایش داده شد و گفته می شود در 
همان دوران آمار اعتیاد جوانان به هروئین به شدت 
باال رفت و عده ای از منتقدان بر این عقیده هستند که 
تماشای این فیلم و نحوه مصرف این ماده مخدر در 

این زمینه بی تاثیر نبوده است اما این موضوع؛ یعنی نبود 
نگاه کارشناسانه در ساخت تولیدات بصری تنها مختص 
سینما نبود و در همین دوران آثار تلویزیونی زیادی 
وجود داشت که ناخواسته نقشی منفی در الگوپذیری 
مخاطبان ارائه کردند؛ یکی از مجموعه های تلویزیونی 
پرمخاطب در این دهه سریال تلویزیونی»آینه عبرت« 
با موضوع اعتیاد بود؛ دیالوگ های شخصیت معتاد فیلم 
»آتقی« در آن دوران و حتی سال ها پس از آن از زبان 
مخاطبان زمزمه می شد و اینکه فردی معتاد تا به این 
نوجوان  و  کودک  از  اعم  مخاطبان  مورد عالقه  حد 
قرار بگیرد، موضوعی بود که منتقدان و کارشناسان 
جامعه شناس و روان شناس را نگران کرد چرا که این 
گروه معتقد بودند این مساله قبح اعتیاد و فرد معتاد را 
در جامعه از بین برده و این موضوع را به امری عادی 
تبدیل کرده است. از طرفی، نحوه مصرف مواد مخدر 
و نمایش بی پرده این رفتار آسیب زا از جانب هنرپیشه 
این سریال از نگرانی های مهمی بود که کارشناسان و 

منتقدان عنوان کردند.
این موضوع یعنی الگو برداری کودک و نوجوان از فیلم ها 
بارها از سوی روان شناسان و کارشناسان تربیتی مطرح 
شده، با این وجود کمتر مورد توجه فیلمسازان قرار 
گرفته و در اغلب فیلم ها شاهد نکات منفی و رفتارهای 
مخرب و آسیب زا هستیم. البته نمی توان منکر رسالت 
سینما در بیان آزاد معضالت اجتماعی در جامعه شد 
اما آیا به تصویر کشیدن این معضالت پیش روی همه 
گروه های سنی جایز است؟ و کودکان و نوجوانان ما 

قادر به هضم این گونه مسائل هستند؟ 
الهه میرآخورلی، روان شناس تربیتی کودک و نوجوان، 
در یکی از گفت وگو های خود با »سالمت نیوز« ضمن 

انتقاد به تولید فیلم هایی که حاوی مفاهیم خشونت آمیز 
و رفتارهای پرخطر هستند، می گوید: »واقعیت این است 
که تماشای صحنه های خشن برای تمامی افراد و نه 
فقط کودکان مخرب است و توصیه نمی شود اما این 
تاثیرات برای کودکان به دلیل عدم قدرت تمییز مسائل 
بسیار مخرب تر است؛ کودکان در سنین پایین تر غرق در 
دنیای تخیالت هستند و ممکن است صحنه های خشونت 
را وارد دنیای بازی های خود بکنند. از طرفی، تماشای 
این صحنه ها خواب کودکان را دچار اختالل می کند و 
باعث وقوع کابوس های شبانه می شود. کودکان اغلب 
از راه تقلید و تماشای دیگران  آموزش می بینند و بیشتر 
از رفتارها الگو می پذیرند تا گفته ها بنابراین تماشای 
صحنه های خشن در فیلم ها و بازی های رایانه ای دقیقا 
در ذهن کودک ضبط می شود و او را به تقلید وامی دارد. 
در سنین باالتر و نوجوانی کودک و نوجوان دنبال یافتن 
الگوهای رفتاری است و این الگو می تواند یک شخصیت 
تلویزیونی، سینمایی یا یکی از بستگان باشد و از این 
جهت تماشای فیلم های خشن که شخصیت آن برای 
کودک الگو است بسیار مخرب است و در الگوبرداری 
کودک نقش دارد. الزم به ذکر است در تمامی سنین، از 
کودکی تا نوجوانی به دلیل تاثیرات مخرب مشاهده ای 
این گونه فیلم ها و فرورفتن در قالب شخصیت ها باید 
نسبت به تماشای فیلم ها و بازی های رایانه ای مالحظاتی 

از جانب والدین وجود داشته باشد.
آمار باالی جرایم زیر سنین قانونی به نوعی بیانگر این 
مساله است که تماشای فیلم های خشن و جنایی در 
این سنین موجب شده قبح اعمال جنایی از بین برود و 
نوجوان به دلیل الگوبرداری از شخصیت فیلم دست به 
اقدامات وحشیانه بزند. متاسفانه در سنین نوجوانی فرد 
به دنبال موشکافی مسائل نیست و تنها خود را به جای 
شخصیت فیلم می گذارد تا همذات پنداری کند و بر این 
اساس توصیه ما این است برای تماشای فیلم های خشن 
در این سنین خاص محدودیت اعمال شود تا کمتر شاهد 

عواقب وحشتناک آن در جامعه باشیم.«
تعداد فیلم های نامناسب که حاوی پیام های غیراخالقی 
هستند، با وجود هشدارهایی که بارها از سوی کارشناسان 
مطرح شده نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه روزبه روز 

افزایش پیدا کرده است؛ یکی از فیلم هایی که به تازگی 
مورد انتقاد قرار گرفته فیلم »قانون مورفی« به کارگردانی 
»رامبد جوان« است. یکی از سکانس های نامناسب فیلم 
صحنه مصرف »کیک هش« نوعی ماده مخدر قوی، توسط 
بازیگر فیلم است و در ادامه بیننده این پیام را دریافت 
می کند که با مصرف این کیک می توان با نامالیمات کنار 
آمد و اتفاقات ناگوار را به دلیل توهم زا بودن این ماده 
مخدر به راحتی تجربه و تحمل کرد. هرچند در این 
فیلم این سکانس در قالب توهم فرد به تصویر کشیده 
شده و واقعیت ندارد، این موضوع تنها از جانب فرد 
بزرگسالی که فیلم را می بیند قابل درک است و کودک 
و نوجوان ما قادر به تشخیص آن نیست، در اینجا این 
پرسش مطرح می شود که آیا تماشای هر گونه فیلمی، تنها 
به صرف کمدی بودن مناسب هر گروه سنی است؟ البته 
بارها شاهد این موضوع بوده ایم که برای برخی فیلم ها 
رده بندی سنی در نظر گرفته شده اما این مساله تنها در 
تیتراژ فیلم درج می شود و به شکل رسمی و قانونی از 
ورود کودک و نوجوان به سینما ممانعت به عمل نمی آید. 
این درحالی است که در برخی کشورها این موضوع 
کامال به شکل نظام مند و قانونی اعمال می شود و فیلم ها 

براساس موضوع رده بندی  سنی می شوند.
پیامد در نظر نگرفتن این موضوع؛ یعنی رده بندی سنی 
فیلم این می شود که نوجوانی بعد از تماشای این فیلم در 
مدرسه با دوستان راجع به مزایای »کیک هش« صحبت 
مي کند و تصمیم به درست کردن این کیک می گیرد. والدین 
این نوجوان به روان شناس تربیتی مراجعه کرده و این 
موضوع را مطرح و درخواست مشاوره و کمک می کنند.
درواقع، این فیلم ناخودآگاه به سمت تبلیغ یک ماده 
مخدر رفته و ذهن کودک و نوجوانی را که قادر به 
تمییز درست از نادرست نیست را مشتاق به امتحان 
تجربه دلچسب هنرپیشه فیلم می کند. اتفاقی که با کمی 
درایت و دخالت نگاه کارشناسی در زمان تولید فیلم 
قابل پیشگیری بود؛ اینکه تولیدات سینمایی و تلویزیونی 
ما از هزار فیلتر عقیدتی و سیاسی عبور می کند تا مجوز 
تولید بگیرند اما کمتر مورد نظارت کارشناسان علوم 
تربیتی و روان شناسان قرار می گیرند، موضوعی است 

که تاکنون به درستی مطرح نشده است!

هنر و سالمت شماره هفتصدوپنج   هجده اسفند نودوهفت6

قـانــون مـورفـی

با فرزند نوجوانم به تماشای فیلمی رفتیم که کارگردان 
آن رامبد جوان است. راستش را بخواهید خودم هم 
خیلی دوست داشتم این کار را ببینم و منتظر بودم 
کلی بخندم. خانم دکتر من و بچه هایم خندوانه را 
دوست داریم و به این خاطر بود که این فیلم را 
انتخاب کردیم. البته فکر می کنم  باید پسرم را زودتر از 
اینها می آوردم، وقتی در مهمانی یواشکی ته سیگارها 
را جمع می کرد و تو بازی ادای سیگار کشیدن را 
درمی آورد. چند روز پیش از مدرسه من را خواستند 
و گفتند که سال دیگر ثبت نامش نمی کنیم چون کلی 
شاکی دارد. پرسیدم: »شاکی هاش کیا هستن؟« گفتند: 
»چند تا از والدین بچه ها با مدرسه تماس گرفتند 
و گفتند که علی .... با بچه ها در مورد »هش کیک« 
صحبت کرده و گفته تو اینترنت سرچ کرده و راحت 
قابل خریدنه. اون از بچه ها خواسته براش پول بیارن 

تا براشون هش کیک تهیه کنه.«
مدرسه گفته تا گواهی سالمت نبریم سر کالس 
راهش نمی دهند. به قول خودشان اخراج موقت 
شده و باید تعهد بدهد که دیگر از این چرندیات 

نگوید تا دوباره بتواند مدرسه برود. نوجوان نگاهی 
پیروزمندانه به مادرش انداخت که نشان می داد از 

این اخراج کلی هم خوشحال شده است.
کنجکاو شدم فیلمی که می تواند نوجوانی را تشویق 
به جستجو در زمینه مواد بکند را ببینم. نمی دانم شاید 
شما هم این فیلم را دیده باشید. ابتدای فیلم مردی که 
نقش پلیس را دارد به خاطر دست و پاچلفتی بودن 
زیادش اخراج می شود و در جریاناتی که طی فیلم 
اتفاق می افتد ناچار می شود با دوستش به خانه ای 
قدم بگذارد و دنبال دختر گمشده دوستش بگردد. 
او به علت گرسنگی زیاد از حد کیکی را که روی 
میز است، می خورد و این کیک همان »هش کیک« 
معروف است. در ادامه فیلم او به راحتی می تواند با 
نامالیمات کنار بیاید و اتفاقات بد به علت توهم زا 
بودن آن کیک در نظرش متفاوت جلوه می کند. در 
صحنه های مختلفی می بینیم که حتی تیراندازی را 
به شکل گلباران می بیند. او که مردی ناتوان و بدون 
اعتمادبه نفس بوده در پایان فیلم می تواند فردی که 
بچه دزدی کرده را شکست دهد و بر همه مشکالتش 

فائق آید.
زمانی که فیلم تمام شد، تا آخرین دقایق تیتراژ هم 
در سینما ماندم تا ببینم چه کسی کارشناس این فیلم 
بوده اما در کمال تعجب دیدم حتی از قایقرانان هم 
تشکر شده اما نام فردی به عنوان کارشناس وجود 
ندارد.  شاید فکر کنید مگر چند نفر این فیلم را 
دیده اند اما تاثیر این گونه اطالعات بین بچه ها همان 

طور که در جریان اتفاق باال دیدید می تواند به صورت 
تصاعدی افزایش یابد.

سینما رسانه ای موثر است که به راحتی می تواند 
پیامش را منتقل کند. در زمینه تبلیغات در مورد 
سیگار و مواد باید به جزییات بسیاری توجه کرد 
زیرا گاهی تبلیغات بچه ها را به سمت و سوی مصرف 
می کشاند. در بررسی ها دیده شده وقتی برای ماده ای 
اثر مطلوبی تعریف شود و بچه ها بتوانند با مصرف آن 
ماده همانند سازی کنند، بیشتر ممکن است به سوی 
آن قدم بردارند و این هر دو شرط در فیلم قانون 
مورفی دیده می شود. مطالعه ای دیگر در نوجوانان نشان 
داده وقتی سایر نوجوانان در مورد ماده ای صحبت 
کنند، میل به مصرف در سایرین افزایش می یابد. به 
عبارت دیگر، آنها کمتر می توانند باور کنند این ماده 
خطرناک است زیرا نوجوانان تمایل به گروه همساالن 

خود دارند و کمتر حرف بزرگ ترها را می پذیرند.
مثالی که در باال آورده ام حاکی از آن است که این فیلم 
فقط بر بیننده تاثیر نگذاشته، بلکه گروهی از همساالن 
را نیز درگیر کرده است. بد نیست در اینجا به تاثیر 
مهم  آموزش و پرورش اشاره کنیم که گاهی برخورد 
خشن مدرسه موضوع را وسیع تر و مشکل را شدید تر 
می کند. وقتی بچه ای از مدرسه اخراج می شود دلیل 
این ماجرا به سرعت در مدرسه می پیچد، به خصوص 
که با مساله ای روبرو هستیم که برای نوجوانان مهیج 
است. دانش آموزی که تاکنون نتوانسته موفقیتی در 
مدرسه کسب کند، ناگهان نامش بر سر زبان ها می افتد 
و مشهور می شود. این امر برای او و سایر دانش آموزان 
می تواند این پیام را داشته باشد که با کار منفی هم 
می توان نامی شد. امیدوارم روزی برسد که همه به 
این نتیجه برسیم که تشویق راه پرورش انسان های 
سالم است و این وظیفه ما به عنوان بزرگ تر است تا 
دنبال نقطه ای هرچند کوچک برای تشویق کردن هر 
دانش آموزی بگردیم. این نوشته را با تمثیلی شیرین 

از استاد شهریار به پایان می برم.
درخت گردویی در مورد اهمیت خود و بار و برش 
و ساخت منبر از چوب خود به درخت چناری 
فخرفروشی می کرد. درخت چنار که سال ها بود 
برای ساخت دار از آن استفاده می کردند به درخت 

گردو چنین پاسخ داد که:
گفت اگر منبر تو منبر بود

کار مردم نمی کشید به دار!

؟

تماشای صحنه های خشن برای تمامی 
افراد و نه فقط کودکان مخرب است و 
توصیه نمی شود اما این تاثیرات برای 

کودکان به دلیل عدم قدرت تمییز 
مسائل بسیار مخرب تر است

قانون رده بندی سنی فیلم ها در ایران جنبه تشریفاتی دارد

بفـرماییـد  کیـک
 اعظم 
صفایی 

 دکتر میترا حکیم شوشتری
 فوق تخصص روان پزشکی کودک 

و نوجوان

  
کارشناسان 

سیم ها را تایید کنند
دداشت

یا

فرایندهای  از  بسیاری  انسان  فرزند 
فرهنگی و اجتماعی را از راه تقلید از 
الگوهای رفتاری می آموزد. همان طور 
که می دانید الگوهای رفتاری عبارتند 
از والدین، دوستان و همبازی ها، کادر 
دولتمردان  هنجارفرستان،   آموزشی، 
و  محبوب  چهره های  و  مسووالن  و 
گروه های مرجع رفتاری. منظور ما در 
این بحث »هنجار فرستان« و گروه هایی 
است که امروز به آن »سلبریتی« گفته می شود؛ این گروه به 
دلیل جایگاه ویژه اجتماعی همواره مورد توجه اقشار مختلف 
به ویژه جوانان هستند و بسیاری از فرزندان ما تالش می کنند 
رفتار، آرایش و پیرایش خود را مطابق با رفتار و عادات 
این قشر تنظیم کنند؛ یعنی آنها را مورد تقلید قرار می دهند. 
آنچه امروز سینما و فیلم های سینمایی را خطرناک کرده، 
تقلید فرزندان ما از این فرایندهای فرهنگی هنر هفتم است 
چرا که بسیاری از رفتارها از این مسیر آموخته می شود. 

از نگاه رفتارشناسی و مشاوره خانواده، به دلیل برخورد مداوم 
با مراجعان شاهد دختران و پسران نوجوانی هستم که نحوه 
پوشش و آرایش خود را مطابق با سلیقه سلبریتی ها انتخاب 
کرده اند، قصد ندارم که بگویم این رفتار بد یا خوب است 
اما گالیه من از وزارت ارشاد است که چرا زمانی که فردی 
قرار است کتابی به چاپ برساند، بارها مورد بازبینی قرار 
می گیرد یا تنها به محض آنکه نکات سیاسی در سناریویی 
نباشد، مجوز تولید می گیرد اما از طرف دیگر، برخی به 
خود اجازه می دهند هر رفتار و بدآموزی رفتاری را در 
فیلم ها و تولیدات خود به خورد جامعه ای بدهند که بیش 

از 22 میلیون جوان در آن وجود دارد؟!
جوانان در کسب رفتارهای اکتسابی بسیار زیرک و زرنگ 
هستند؛ به این صورت که شاید حتی با تنبیه و قربان 
صدقه رفتن هم نتوان رفتاری را به آنها منتقل کرد اما 
اگر یک چهره معروف و گروه مرجع رفتاری انجام دهد، 
بالفاصله آن را می پذیرند و به اجرا درمی آورند. در یکی 
از فیلم ها که متاسفانه جزو فیلم های فله ای کمدی است، 
نحوه تولید کیک شیشه  آموزش داده شده است؛ درست 
است که شاید افراد زیادی بدانند آمفتامین از راه خوراکی 
هم مورد استفاده قرار می گیرد  یا گل از طریق خوراک یا 
تدخین مصرف می شود، اما 80 درصد از فرزندان ما که 
در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می کنند، ممکن 

است الفبای اعتیاد به مواد مخدر را ندانند.
از وزارت ارشاد درخواست می شود فیلم های تولیدشده 
قبل از انتشار توسط کارشناسان آسیب شناس، روان شناس 
و رفتارشناس مورد بررسی قرار بگیرند، هرچند در آخر 
برخی فیلم ها اسامی چند مشاور روان شناس، آسیب شناس 
و... درج می شود که قطعا تنها جنبه تشریفاتی داشته و 

اظهارنظری کلی دارند.
فیلمی که به عنوان کمدی توسط »رامبد جوان« تولید و 
به جامعه ارائه شد دارای نکاتی است که بدآموزی های 
اخالقی آن بیشتر از وجه کمدی آن است. من نمی دانم که 
چگونه هر کس به خود اجازه می دهد هنرپیشه، مجری، 
کارگردان، تولیدکننده، فوتبالیست یا قاضی سیاسی باشد 
و در امور پزشکی دخالت کند و آخراالمر اسم خود را 
سلبریتی بگذارد! مگر به من نوعی اجازه می دهند به عنوان 
یک رفتارشناس در امور ورزشی مانند فوتبال اظهارنظر 
کنم و به طور مثال بگویم به جای یک توپ، دو توپ 
در زمین فوتبال باشد تا کار آسان شود! قطعا من را مورد 
هجوم قرار می دهند که »در رشته خودت اظهارنظر کن«، 
پس چرا این گروه در هر رشته ای که بخواهند اظهارنظر 
می کنند! و جامعه را به بیراهه می کشند! بنابراین حال که 
برخی سینماگران عالقه ای به پرداختن به این گونه امور مهم 
ندارند، حداقل والدین آگاه باشند و اجازه ندهند فرزندانشان 

هر تولید و فیلمی را ببینند. 
در تمام دنیا برای فیلم ها طیف سنی در نظر می گیرند. در 
کشور ما وقتی می گویند زیر 16 سال نباید این فیلم را ببینند، 
دقیقا زیر 16 سال فیلم را می بینند. درحال حاضر برخی 
فیلم های داخلی ما طعنه به تولیدات ماهواره ای می زنند، ازدیاد 
مفاهیمی مانند روابط فرازناشویی، ازدواج های نامناسب و 
مواد مخدر در تولیدات داخلی باعث نگرانی کارشناسان و 
نخبگان فرهنگی دلسوز در جامعه شده است. دیگر جای 
پوشاندن هیچ گونه معایب و نقایص درمورد آسیب های 
اجتماعی وجود ندارد. حاال که سن اعتیاد به 12 سال رسیده 
و سن مصرف سیگار به کمتر از آن، حداقل والدین آگاه 
باشند و اجازه تماشای هر فیلمی را به فرزندان خود ندهند. 
به صرف کمدی و طنز بودن فیلمی نمی توان فرزندان را 

در تماشای آن آزاد گذاشت.
و  فیلمسازان  می پرسند،  کارشناسان  از  عده ای 
تولید کنندگان چگونه مسائل و معضالت اجتماعی را 
بیان کنند تا ایجاد مشکل نکرده و بدآموزی ایجاد نکند؟ 
اگر هرگونه اعتیاد و مواد مخدر را نشان دهند باز هم 
عده ای  آموزش بد می گیرند و رفتار پرخطر از خود نشان 
می دهند. پاسخ این است که طبقه بندی طیف سنی اولین 
نکته ای است که باید مورد توجه مسووالن قرار گیرد و 
به طور جدی نسبت به اجرای آن اقدام شود. در درجه 
دوم دعوت از روان شناسان علوم رفتاری و آسیب شناسان 
اجتماعی در اتاق فکر های تولید فیلم ها و کسب نظرات 
آنها بسیار اهمیت دارد؛ در بیان قبح آسیب های اجتماعی 
و پیامدهای به دنبال آن باید به نحوی رفتار کرد که 
کمتر کسی جرأت کند برای یک بار تجربه هم سراغ 
آنها برود. اینکه کسی بخواهد هزینه مادی برای جذب 
کارشناسان نکرده و به تنهایی اقدام به تولید فیلمی کند، 

نتیجه ای جز این به دنبال نخواهد داشت.

 دکتر 
مجید ابهری

آسیب شناس و 
متخصص علوم 

رفتاری



زنان  در  چاقی  شیوع  متوسط  دنیا  تمام  در 
بیشتر از مردان است. در کشور های مختلف 
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که بر 
اساس سطح تحصیالت و فرزندآوری سنجیده 
می شود، شیوع چاقی رو به افزایش بوده و در 
زنان بیشتر از مردان است. به بیان دیگر، چاقی 
در هر سطح اجتماعی و اقتصادی از جوامع 
مختلف دنیا رو به افزایش است. به طور مثال، 
در ایاالت متحده شیوع چاقی باالست ولی 
در کشور آفریقا شیوع کمتری دیده می شود. 
ما در مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
در سال 2007 میالدی عوامل خطر بیماری ها 
را بررسی کردیم که نتایج آن نشان داد، بیش از 
نیمی از جمعیت ایران یا چاق هستند یا اضافه 
وزن دارند، به گونه ای که شیوع چاقی از 13/6 
درصد به 22/3درصد رسیده است. طبق آخرین 
آمار،22 درصد مردم چاق هستند و چاقی در 
زنان 2 برابر مردان است. امروزه تمام انجمن های 
جهانی، چاقی را یک بیماری می نامند. البته باید 

به این نکته نیز توجه داشته باشیم که 60 تا 70 
درصد چاقی ژنتیکی است و هر چه شاخص توده 
بدنی بیشتر می شود، طول عمر افراد کمتر خواهد 
شد، به طوری که تحقیقات نشان داده، تنها نیمی 
از افرادی که شاخص توده بدنی 35 تا 40 دارند 
به سن 70 سال می رسند. با افزایش توده بدنی 
احتمال بروز بیماری های مختلف قلبی-عروقی، 
دیابت، فشارخون باال و حتی سرطان ها بیشتر 
می شود. جالب است بدانید، دوسوم مرگ ومیر 
افراد چاق به دلیل بیماری های غیرواگیر مثل 
دیابت است. درحقیقت، افرادی که وزن عادی 
دارند مرگ ومیر کمتری دارند و به بیماری های 
کمتری دچار می شوند و با افزایش وزن احتمال 
همه بیماری های غیرواگیر باال می رود. همچنین، 
خطر ابتال به دیابت در زنان چاق 2 برابر مردان 
است بنابراین پیشگیری از چاقی، پیشگیری از 
ابتال به بسیاری از بیماری هاست و باید برای 

کنترل چاقی برنامه داشته باشیم. 
شیوه  تغییر  وزن  کنترل  اول  خط 

زندگی، تغذیه مناسب و تحرک 
بدنی الزم است که در آن 

قند  و  نمک، چربی 
استفاده  کمتر 

می شود. 

در این میان برخی داروهای کنترل وزن 
نیز می توانند کمک کننده  باشند. البته 

همه افراد منتخب استفاده از 
دارو نیستند و تشخیص 

استفاده از آن برعهده 
معالج  پزشک 

است. 

کشور ما در منطقه دیابت خیز دنیا واقع شده و 
جزو 6 کشوری است که بیشترین شیوع دیابت در 
آنها وجود دارد. شیوع دیابت معموال در جمعیت 
بزرگسال سنجیده می شود. بر این اساس، در 
کشور ما 12 درصد جمعیت بزرگسال، دیابت 
دارند. وقتی به این اعداد و ارقام نگاه می کنیم 
و آن را با دنیا می سنجیم، خوش بین می شویم 
زیرا در برخی کشور های منطقه شیوع دیابت 
باالی 20 درصد است ولی باید بگویم جمعیت 
کشور ما جوان است و متاسفانه سن ابتال به 
دیابت در کشور پایین است و اگر این جمعیت 
به میانسالی برسد، انتظار می رود افزایش انفجاری 
دیابت را داشته باشیم. بیم آن می رود که شیوع آن 
به کشور های منطقه برسد بنابراین اگر بخواهیم 

جلوی دیابت را بگیریم باید روی 
کودکان و نوجوانان کار کنیم و شیوه 

زندگی آنها را تغییر بدهیم زیرا فرد به دنبال 
اضافه وزن دچار چاقی و بعد هم دیابت می شود. 
هر یک کیلوگرم اضافه وزن 5 درصد خطر ابتال 
به دیابت را افزایش می دهد و شیوع چاقی در 
کودکان و نوجوانان در حال افزایش است. من 
معتقدم، بازیگوشی های بچه های دیروز به گوشی 
بازی های بچه های امروز تبدیل شده و با این 
بازی ها، فعالیت بدنی بچه ها کمتر  شده و کنار 
تغذیه ناسالمی که دارند، چاق شده اند. عالوه بر 
این، استرس و عامل خطری که امروز اضافه 
شده، آلودگی هواست. آلودگی هوا نقش بسیار 
زیادی در مقاومت به انسولین و بروز دیابت دارد 
بنابراین بیم آن می رود که اگر با این وضعیت 
پیش برویم و اقدامی انجام ندهیم، در نسل بعد 
چند برابر این میزان شیوع دیابت داشته باشیم. 
متاسفانه بسیاری از افراد از دیابت خودشان بی خبر 
هستند و راه تشخیص آن غربالگری است، به این 

که  صورت 
هر فرد باالی 45 

سال باید هر سال از نظر 
قند بررسی شود. افرادی که 

زیر 45 سال دارند و شاخص توده 
بدنشان باالی 23 باشد و یک عامل خطر 

مثل سابقه دیابت در خانواده یا فشارخون و 
چربی خون باال دارند باید به پزشک مراجعه کنند. 
نباید منتظر باشیم تا دیابت خودش را به ما نشان 
دهد. باید بدانیم 80 درصد افرادی که مبتال به 
دیابت نوع 2 هستند با اضافه وزن و چاقی دست 
به گریبان بوده اند و فدراسیون بین المللی دیابت 
اعالم کرده دیابت تا 80 درصد قابل پیشگیری است.

  ،

قبل از هر چیز بهتر است تعریفی از چاقی 
داشته باشیم؛ یعنی اگر شاخص توده بدنی 
برابر یا باالتر از 30 باشد، فرد چاق 
محسوب می شود. بر اساس این 
تعریف، بیشتر از 60 درصد 
مردم ایران اضافه وزن 
دارند و 23 تا 25 
مردم  درصد 

چاق هستند، در حالی که متوسط جهانی 
چاقی 13 درصد است و همان طور که متوجه 
از  باالتر  ما  در کشور  شدید شیوع چاقی 

متوسط جهانی است. 
 نگرانی دیگر این است که چاقی در کودکان 
و نوجوانان به شدت رو به افزایش است و 
ما معتقدیم نحوه زندگی، کم تحرکی، نوع 
بازی های  و  تغذیه و مصرف فست فودها 
رایانه ای باعث چاقی کودکان می شود. نکته 
قابل توجه دیگر این است که چاقی یکی از 
عوامل خطر دیابت نوع 2 است و می تواند 
باعث بیماری های قلبی-عروقی و افزایش 
فشارخون و قندخون شود و همان طور که 
می دانید برخی سرطان ها نیز با چاقی ارتباط 
دارد. برای کنترل چاقی باید نحوه زندگی 
را تغییر دهیم، فعالیت فیزیکی را بیشتر و 
تغذیه خانواده را مدیریت کنیم. کنار آن، 
افرادی که برای کنترل وزنشان تالش 
کرده ولی به نتیجه نرسیده اند، با 
از  می توانند  پزشک  تجویز 
استفاده  داروها  برخی 
کنند. در شبکه های 
و  ماهواره ای 

مورد  در  زیادی  تبلیغات  مجازی  فضای 
داروهای سریع االثر الغری وجود دارد که 
مصرف آنها  را اصال توصیه نمی کنیم زیرا 

استفاده از آنها عوارض زیادی دارد. 
داروی  هر  باشند  داشته  توجه  باید  مردم 
الغری در هر کجای دنیا که تولید شود باید 
تایید سازمان غذا و دارو، اروپا و آمریکا را 
داشته باشد و اگر به کشور ما وارد می شود 
هم سازمان غذا و داروی ایران باید آن را 
تایید کند. سازمان غذا و داروی آمریکا و 
دارو های  مورد  در  زیادی  مطالعات  اروپا 
آنها  عوارض  از  و  داده اند  انجام  الغری 
به  باید  که  مهمی  موضوع  هستند.  مطلع 
کنترل  در  داروها  جایگاه  کنیم   توجه  آن 
وزن است. باید بگویم نقش داروها در این 
قضیه محدود است و بعد از رژیم غذایی 
می شوند.  توصیه  بدنی  تحرک  و  مناسب 
برای  را  راه ها  همه  فردی  اگر  واقع،  در 
الغری رفته و نتیجه نگرفته باشد، می تواند 
سراغ دارو برود یا اینکه شاخص توده بدنی 
بسیار  چاقی  عوارض  که  باشد  باال  آنقدر 
خطرناک شود. در این مواقع ابتدا دارو را 
کنار رژیم توصیه کنیم. این طور نیست که 
با دارو برطرف شود و  افزایش وزنی  هر 
دارو هم عوارض خود را دارد. درحقیقت، 
دارو زمانی توصیه می شود که به بن بست  
یا عوارض و خطر  باشیم  درمانی خورده  

چاقی برای بیمار باال باشد.

چاقی بیماری مزمن و پیچیده ای است که 
بارها  که  همان طور  و  دارد  مختلف  علل 
بیان شده، قسمت اصلی درمان تغییر شیوه 
تحرک  و  مناسب  غذایی  رژیم  زندگی، 

بدنی است. 
درمان اصلی چاقی همین است و در زمینه 
داروها باید بگویم در سال های گذشته خیلی 
موفق نبوده ایم اما به تازگی چند دارو در 
سازمان  که  آمده  وزن  کاهش  برای  دنیا 
غذا و دارو آمریکا آن را تایید کرده است. 
به  زندگی  شیوه  تغییر  کنار  دارو ها  این 
کاهش وزن کمک می کنند. البته خیلی از 

این داروها در کشور ما در دسترس نیست. 
که  است  موثر  دارو  می گوییم  زمانی  ما 
حداقل بتواند وزن را 5 درصد در 3 ماه 
کم کند، با توجه به اینکه عوارض جانبی 

باشد.  نداشته 
دارویی که به تازگی رونمایی شد، بین 5 
تا 15 درصد کاهش وزن می دهد و از این 
جهت داروی موثری محسوب می شود. 

در  یا  ماهواره  طریق  از  که  داروهایی 
می شوند  تبلیغ  اینترنتی  سایت های 
عنوان  هیچ  به  و  دارند  زیادی  عوارض 

نمی شوند.  توصیه 
نکته مهم این است که داروی الغری خط 
دوم درمان است و نیازی نیست همه بیماران 
از ابتدا دارو مصرف کنند ولی اگر نیازی 
به دارو بود حتما باید این داروها تاییدیه 

باشند. داشته  بین المللی و داخلی 

گزارش »سالمت« از کنگره چاقی و مراسم رونمایی از  داروی کنترل چاقی

روند چاقی در دو دهه اخیر، افزایشی است
از سال 1375 تاکنون شیوع چاقی در کشور 3 برابر شده و چاقی و اضافه وزن در کودکان نیز ظرف دو دهه 

 مهدیه 
آقازمانی 

اخیر 2 برابر شده است. نتایج مطالعه ای که در سال 91 در وزارت بهداشت انجام شد، نشان می دهد حدود 
20 درصد کودکان زیر 2 سال؛ یعنی کودکان 15 تا 22 ماهه در ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند. این 
در حالی است که شیوع 20 درصدی اضافه وزن و چاقی یک عدد کشوری است و این میزان در استان های 
شمالی بیشتر از این و حدود 30 درصد است؛ یعنی حدود 30 درصد کودکان زیر 2 سال استان های شمالی دچار اضافه وزن 
یا چاقی هستند. مطالعه دیگری که باز هم در وزارت بهداشت انجام شده نشان می دهد روند افزایشی چاقی و اضافه وزن بین 
دانش آموزان ایرانی همچنان ادامه دارد و اکنون بین 20 تا 25 درصد دانش آموزان در مناطق مختلف کشور دچار چاقی یا اضافه 

وزن هستند و حدود 20 درصد دانش آموزان 7 تا 18 ساله ایرانی چاقی شکمی دارند. این آمارها فقط بیانگر این واقعیت هستند 
که با ادامه این روند با نسلی مواجه خواهیم بود که به انواع بیماری های غیرواگیر مثل دیابت، بیماری های قلبی- عروقی، چربی 
و فشارخون باال مبتال بوده و درمان این بیماری ها هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند. البته این قضیه در بیشتر کشور های 
دنیا اتفاق افتاده و چاقی در تمام دنیا رو به افزایش است. چندی پیش کنگره چاقی در حالی برگزار شد که از یک داروی کنترل 

وزن دانمارکی که مورد تایید مجامع بین المللی است، رونمایی شد. 
حال باید به این پرسش مهم پاسخ دهیم که امروزه جایگاه داروها در کنترل وزن و چاقی کجاست و داروهای شناخته شده و 

مورد تاییدی که به بازار معرفی می شوند تا چه حد می توانند در کاهش وزن موثر باشند؟

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوپنج  هجده اسفند نودوهفت

چاقی در زنان 2 برابر مردان است

یک کیلوگرم اضافه وزن
 5 درصد احتمال دیابت را باال می برد 

دارو های الغری چه زمانی کاربرد دارند؟

دارو خط دوم درمان است

 دکتر علیرضا استقامتی
فوق تخصص غدد و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

 دکتر امیرکامران نیکوسخن
مدیر عامل انجمن دیابت و 
رئیس فدراسیون بین المللی 

دیابت در خاورمیانه

 دکتر علی مستوفی
دبیر کنگره چاقی و مدیرعامل 

شرکت واردکننده داروی 
کنترل چاقی

نکته مهم این 
است که داروی الغری 
خط دوم درمان است و 
نیازی نیست همه بیماران 
از ابتدا دارو مصرف کنند ولی 
اگر نیازی به دارو بود حتما باید 
این داروها تاییدیه بین المللی و 
داخلی داشته باشند

نتایج مطالعات ما نشان داده، بیش 
از نیمی از جمعیت ایران یا چاق 
هستند یا اضافه وزن دارند، 
به گونه ای که شیوع چاقی از 13/6 
درصد به 22/3 درصد رسیده 
است. طبق آخرین آمار،22 درصد 
مردم چاق هستند 

 دکتر مجتبی ملک
فوق تخصص غدد، استاد 

دانشگاه علوم پزشکی ایران 

شماره تلفن های سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«

26107976 - 26151485



دانشمندان می گویند شناخت ژن می تواند به درک 
این موضوع که چرا برخی ازدواج ها موفق هستند 
و برخی منجر به جدایی می شوند، کمک کند.

 به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، یک 
مطالعه جدید که محققان دانشگاه ییل انجام 
داده اند می تواند بینش وسیع تری نسبت به اینکه 
چه عاملی موجب احساس خوشبختی در ازدواج 
می شود، فراهم کند. این مطالعه که به رهبری 
»خوان مونین« دانشیار دانشکده بهداشت عمومی 
دانشگاه ییل انجام شده، استدالل می کند کلید 
خوشبختی همسران در ژن های فردی آنهاست. 
تیم تحقیقاتی ۱۷۸ زن وشوهر را که در سنین ۳۷ 

تا ۹۰ سالگی بودند، مطالعه کرد. محققان نه تنها 
احساس امنیت و رضایت زناشویی را در هر 
فرد بررسی کردند، بلکه نمونه های بزاق آنها را 
نیز برای تعیین ساختار ژنتیکی)ژنوتیپ( آنها 
جمع آوری کردند.  این پژوهشگران می خواستند 
نقش اکسی توسین که به عنوان هورمون عشق 
همسران  این  وضعیت  در  می شود،  شناخته 
بدانند. هورمون اکسی توسین نقش مهمی در 
پیوند اجتماعی و ارتباط میان انسان ها دارد. 
محققان پس از تجزیه وتحلیل نمونه ها دریافتند 
وقتی یکی از زن وشوهر دارای نوعی تغییر در 
ساختار ژنتیکی به نام »ژنوتیپ GG« در گیرنده ژن 

اکسی توسین خود است، آنها دارای سطح بسیار 
باالتری از رضایت زناشویی هستند. این گیرنده 
 »OXTR rs5۳5۷6« اکسی توسین موسوم به

با ویژگی های شخصیتی مانند ثبات احساسی، 
همدلی و اجتماعی بودن همراه است.

همچنین  همسران  در   »GGژنوتیپ« وجود 
موجب کاهش احساس اضطراب در ازدواج 
می شود. افرادی که دارای این نوع ساختار ژنی 
هستند شانس بیشتری برای تجربه ازدواج موفق 
و شاد با همسر خود دارند. این مطالعه نشان 
می دهد روابط نزدیک و تجربه های مشترک ما 
با همسرمان در طول زمان تا چه اندازه تحت 
تاثیر ژنتیک ماست. مونین می گوید: »افراد در 
ازدواج نیز تحت تاثیر خواص ژنتیکی شریک 

زندگی خود قرار می گیرند.«

نقشه سالمت

پزشک 
نوع دوست محالتی 
۳۲۳ عمل جراحی 

رایگان در مناطق 
مرحوم انجام داده 

است/ ایرنا

پایش اتوبوس های 
درون شهری از لحاظ 
آلود ه زایی در همدان 

شروع خواهد شد/ ایسنا

دوربين سالمت

کوچک ترین نوزاد 
جهان از بیمارستان 

توکیو مرخص می شود

نوزاد پسری که هنگام تولد 
فقط ۲6۸ گرم وزن داشت و تصور 
می شود کوچک ترین نوزادی در 
جهان باشد که به طور موفق درمان 
در  بیمارستانی  از  است،  شده 
توکیوی ژاپن مرخص شد. به 
گزارش بی بی سی، این نوزاد که 
با عمل سزارین اورژانس در ماه 
اوت در تابستان گذشته به دنیا آمد، 
آنقدر کوچک بود که در یک جفت 
دست پیاله شده جا می گیرد. این 
نوزاد در بخش مراقبت های ویژه 
بستری شد تا زمانی که هفته پیش 
۲ ماه پس از تولدش از بیمارستان 
مرخص شد. این نوزاد اکنون ۳/۲ 
کیلوگرم وزن دارد و به طور طبیعی 
تغذیه می کند. این نوزاد که در 
۲۴ هفتگی متولد شد، 5 ماه را 

در بیمارستان گذراند.
رکورد قبلی در این مورد مربوط 
به پسری در آلمان بود که با وزن 
۲۷۴ گرم متولد شد. کوچک ترین 
نوزاد دختر زنده مانده نیز مربوط 
به آلمان در سال ۲۰۱5 میالدی 
وزن  گرم   ۲5۲ که  می شود 

داشت.

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.

پزشکان دومین مورد تابه حال گزارش شده 
دوقلوهای »نیمه همسان« را شناسایی کرده اند. 
به گزارش بی بی سی، این پسر و دختر دوقلوی 
اکنون ۴ساله، اهل بریزبین در استرالیا از طرف 
مادری شان همسان هستند اما فقط بخشی از 
DNA پدری شان شبیه هم است بنابراین 
از لحاظ ژنتیکی در جایی میان دوقلوهای 

ناهمسان و همسان قرار می گیرند.
نادر  به گفته کارشناسان، این پدیده بسیار 
زنده  اغلب  این چنینی  رویان های  و  است 
باقی نمی مانند. پروفسور نیکوالس فیسک، 
سرپرست گروه پزشکی که مراقبت از این 
مادر و دوقلوها را در »بیمارستان سلطنتی 
بریزبین و زنان« در سال ۲۰۱۴ میالدی برعهده 
داشتند، گفت: »کشف این مورد در جریان یک 

اسکن بارداری معمول انجام شده است.« این 
نخستین مورد دوقلوهای نیمه همسان است که 
در جریان بارداری کشف شده است. مادر این 
دوقلوها که برای نخستین بار باردار شده بود، 
در آن هنگام ۲۸ ساله بود و به طور طبیعی 
باردار شده بود. این مورد در مجله پزشکی 
نیوانگلند گزارش شده است. پروفسور فیسک 

افزود: »سونوگرافی مادر در 6 هفتگی بارداری 
با توجه به یک جفت واحد و نوع قرارگیری 
کیسه های آمنیونی بیانگر دوقلوی همسان بود 
اما در سونوگرافی در ۱۴ هفتگی معلوم شد  
بنابراین  این رویان ها پسر و دختر هستند 

نمی توانستند دوقلوی همسان باشند.«
دوقلوهای همسان یا یک تخمکی هنگامی 
تشکیل می شوند که یک تخمک واحد با 
یک اسپرم واحد بارور می شود، سپس تقسیم 

می شود و دو نوزاد به وجود می آید.
این دوقلوها جنسیت مشابهی دارند و ژن ها 
و خصوصیات جسمی شان مانند هم است.

دوقلوهای غیرهمسان یا دوتخمکی هنگامی 
ایجاد می شوند که دو تخمک جداگانه هر کدام 
با یک اسپرم متفاوت بارور می شوند و همراه هم 

در رحم رشد می کنند. این نوع دوقلوها می توانند 
جنسیت های مشابه یا متفاوت داشته باشند و 
با اینکه همراه هم متولد می شوند، شباهتشان 
در حد دو خواهر یا دو برادر است. در مورد 
دوقلوهای نیمه ناهمسان )یک ونیم تخمکی(، 
تصور بر این است که تخمک پیش از تقسیم 
شدن، همزمان به وسیله دو اسپرم بارور می شود. 
اگر یک تخمک با دو اسپرم بارور شود، نتیجه 
ایجاد سلولی است که ۳ جفت کروموزوم دارد، 
نه دو جفت معمول؛ یکی از طرف مادر و دو 

تا از طرف پدر.
جفت   ۳ وجود  معتقدند  پژوهشگران 
کروموزوم به  طور کلی با حیات ناسازگار 
است و رویان ها معموال زنده باقی نمی مانند. 

هویت این دوقلوها افشا نشده است.

تاثیر ژن ها در موفقیت ازدواج

شناسایی مورد نادری از دوقلوهای »نیمه همسان«

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴5-55۷

 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی
 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
 مشترکین: ۸5 ۱۴ ۱5 ۲6   تحریریه: 56 ۱۲ ۱5 ۲6  

 روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۷6 ۷۹ ۱۰ ۲6 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

همایش همگانی دوچرخه سواری در میدان مادر تهران   
  ایرنا

   EB مهسا، کودک خرم آبادی مبتال به بیماری پروانه ای یا
  ایرنا

کوه نمکی »الهه نمک« جزیره هرمز در خلیج فارس   
  ایسنا



يادداشت مهمان

به ياد 
امید حضوری
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درک کردن قلب 
با کمک 

طب تکمیلی )14(

افزايش قیمت سیگار 
برابر است با نجات 
جان انسان ها)13(

دستورالعمل 
ورزشی
)11( صفحات 9 تا 16

بـاخواننـدگـان
ورزش   و تناسب اندام

سـالمـت محیـط  

ویــژه  موضـوع 

طـــب  ایـرانـی 

وقـف  و سـالمت

محیـط  زیـسـت  سال پانزدهم  شماره 705  شنبه 18 اسفند 1397

رفتار هوشمندانه؛ 
سفارشی از امام دهم

یکی از دالیل گرفتار شدن در دام اضطراب، خودکار 
شدن چرخه زندگی است. اگر فردی احساس کند که 
کنترل خود را روی زمان، زندگی، شرایط پیرامونی 
و مانند آن از دست داده، اضطرابی شدید سراغش 
خواهد آمد. در مقابل، فردی که احساس انتخاب گری 
می کند، از میان آنچه در اطراف اوست، برمی گزیند 
و مواد الزم برای رسیدن به اهداف را در اختیار 
می گیرد، احساسی خوشایند و آرامشی ژرف را تجربه 
می  کند. رسیدن به این مرحله، نیازمند تمرین و تجربه 
است. برای افزایش حضور ذهن در کارهای روزمره، 
تمرین های متفاوتی وجود دارد، مثال می توان برای 
رهایی از چرخه خودکار هزینه کردن، یک دوره زمانی 
مشخص مثل 1 ماه، تمام هزینه هایی که پرداخت 
می کنیم را یادداشت کنیم تا ذهن نسبت به خرج 
کردن، به هوشمندی برسد. همچنین برای مدیریت 
زمان الزم است قبل از برنامه ریزی به مدت 1 ماه، 
فعالیت هایی را که در طول یک روز انجام می دهیم 
را یادداشت و آنها را بررسی کنیم. با این تمرین ها، 
ذهن به مدیریت بهتری خواهد رسید. در توصیه های 
دینی هم با چنین پیشنهادهایی روبرو هستیم، مثال در 
آموزه های اخالقی داریم که پیش از خواب شبانه، 
نسبت به کارهای خوب و بدی که در طول روز 
انجام داده ایم، به خودمان گزارش دهیم. یکی از 
موارد افزایش هوشمندی نسبت به رفتارها در سخن 
امام هادی)ع( وجود دارد که فرمود: »الجاِهُل أِسیُر 
لِسانِهِ؛ نادان، اسیر زبان خود است.«  مفهوم سخن 
حضرت این است که از فرد عاقلی که تمایل به 
گزینش گری در او زنده است، انتظار می رود خود 
را در دام زبانش نیندازد و مراقبت های الزم را برای 
رهایی و حتی پیشگیری از آن انجام دهد. چنین 
نگاهی، فرد را در موقعیت اختیار و آزادی عمل 
هنگام بهره مندی از زبان و مدیریت روابط کالمی 
قرار می دهد که احساسی زیباست و آثاری سازنده 
در رشد اخالقی و تحول معنوی او در پی دارد. 
چنین فردی در گفت وگوهای خود کامال هوشیار 
عمل خواهد کرد و دیگران از گزند زبان او و خود 

از لغزش های گفتاری پردردسر ایمن می ماند.

  ابراهیم اخوی 
روان شناس و 

مدیر مرکز مشاوره مأوا

پالستیکراخلقکردیم،بهپالستیکوابستهایماکنونداریمدرآنغرقمیشویم

پالستیک بالی جان جانوران

اگر زمانی که مهاجران انگلیسی از راه اقیانوس خود را به آمریکا 
می رساندند با پالستیک و از جمله بطری های پالستیکی آشنایی داشتند 
و مانند انسان های امروز عادت داشتند بطری های خالی خود را داخل 
اقیانوس پرتاب کنند، اکنون 4 قرن پس از آن زمان ما با مجموعه ای از 
زباله های پالستیکی مواجه می شدیم... )صفحه12(

www.saسال پانزدهم  شماره 704  شنبه  11 اسفند 1397  32 صفحه  5000 تومان lamat . i r

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
صفحه6 www.saسال چهاردهم  شماره 690  شنبه  5 آبان 1397  32 صفحه  4500 تومان lamat . i r

به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

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

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

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

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

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

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

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

است...صفحه 30

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

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

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

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

صفحه 4 

رع
 زا

دی
 مه

www.saسال چهاردهم  شماره 687  شنبه  14 مهر 1397  32 صفحه  4500 تومان lamat . i r2 صفحه

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

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.  



پرسش اول: خانمی 70 ساله هستم و از 
زانودرد رنج می برم. پزشک برایم ژل تزریق 
کرد و در عین حال برایم هر 6 ماه یکبار 
تزریق کورتون نوشت. کورتون دردم را 
آرام می کند اما نگران عوارضش هستم. 
لطفا مرا راهنمایی کنید. 836****0990

پرسش دوم: خانمی 54 ساله هستم. حدود 
6 ماه پیش مینیسک زانویم کشیده و دچار 
التهاب شد. درد شدیدی داشتم و زانویم 
قفل می کرد. به پزشک مراجعه کردم و 
برایم اقدامات درمانی انجام شد. پس از آن 
فقط گاهی درد داشتم اما در حال حاضر 
زانویم کمی انحراف پیدا کرده است. در 
ضمن آب درمانی و پیاده روی هم انجام 
می دهم. آیا انحراف زانویم درمان دارد؟ 

چه باید بکنم؟ 215****0901

پرسش سوم: خانمی 75 ساله هستم. زانویم 
ساییدگی شدیدی دارد. تا به حال درد 
داخل  بار  یکی-دو  کشیده ام.  زیادی 
روز  چند  کرده اند.  تزریق  ژل  زانوهایم 
پیش که سونوگرافی انجام دادم کیستی 
پشت زانویم دیده شد. آیا این کیست باید 
مرا راهنمایی کنید.  لطفا  جراحی شود؟ 

0912****658

پاسخ

دکتر علی ترکمان
متخصص ارتوپدی و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

پاسخ اول: تزریق کورتون باید محدود باشد 
و فقط در مواردی که التهاب داخل زانو وجود 
دارد، توصیه می شود بنابراین اینکه به بیمار 
گفته شود هر 6 ماه یکبار کورتون تزریق کند، 
درست نیست زیرا خود تزریق کورتون داخل 
مفصل به غضروف مفصلی آسیب می رساند. 
تزریق ژل هم کاری نیست که تاثیر آن از نظر 
علمی به اثبات رسیده باشد. بد نیست بدانید 
ژلی که برای بیمار تجویز می شود از ترکیبات 
مایع مفصلی است. وقتی فردی دچار آرتروز 
و ساییدگی می شود، کیفیت مایع مفصلی اش 
کمی کاهش پیدا می کند بنابراین ژلی که در 
زانو تزریق می شود به این منظور است که 
تا حدی کیفیت مایع مفصلی را بهبود ببخشد 
و باعث کاهش اصطکاک بین سطوح شود.

پاسخ دوم: انحراف زانو در ایران بیشتر به 
شکل پرانتزی شدن پا دیده می شود. پرانتزی 
شدن پاها سبب می شود بیشتر فشار وزن بدن 
به قسمت داخل زانو وارد شود. از این رو، 
افرادی که پای پرانتزی دارند ساییدگی و 
خردگی مفصل شان بیشتر در قسمت داخلی 
زانوهایشان دیده می شود بنابراین یکی از 
زانو  آرتروز و ساییدگی  عوامل زمینه ساز 
پرانتزی بودن پاهاست. به همه افرادی که 
پرانتزی شدن پاهایشان شدید است توصیه 
می شود حتما تحت عمل جراحی قرار بگیرند 
در  مساله  این  شود.  اصالح  مشکلشان  تا 
سنینی که هنوز آرتروز و ساییدگی ایجاد 
نشده باید اصالح شود تا در سنین باال مشکل 
زیادی برای افراد ایجاد نکند. شما هم باید 
ارتوپد مراجعه کنید  به پزشک متخصص 
الزم  درمان  و  مشخص  انحراف  میزان  تا 
برایتان انجام شود تا جلوی انحراف بیشتر 

و درنتیجه تشدید ساییدگی گرفته شود.
پیاده روی ورزش بسیار مناسبی برای همه 
افراد در همه سنین، حتی برای کسانی است 
که از مشکالت زانو رنج می برند. در صورتی 
که مشکل آرتروز و ساییدگی زانو خیلی زیاد 
باشد و فرد حتی با پیاده روی هم دچار درد و 
ناراحتی شود، باید 60-30 دقیقه پیاده روی 
روزانه  را به زمان های کوتاه تر مثل 3 تا 10 
دقیقه یا 4 تا 15 دقیقه تقسیم کرد. یکی دیگر 
از ورزش های بسیار خوب برای مبتالیان به 
درد مفاصل و مشکالت زانو به خصوص در 
سنین باال که آرتروز پیشرفت می کند، پیاده روی 
و  مفاصل  می کند  که کمک  است  آب  در 
ماهیچه ها راحت تر فعالیت کنند. این کار به 
تقویت مفاصل کمک می کند و سبب می شود 
فرد پس از مدتی ورزش در آب راحت تر 

بتواند در خشکی هم ورزش کند.

پاسخ سوم: کیست تقریبا یکی از عالئمی 
است که به دنبال آرتروز ایجاد می  شود؛ یعنی 
اغلب افرادی که دچار آرتروز و ساییدگی 
زانو می شوند، کیستی هم پشت زانویشان 
دارند. اگر کیست خیلی بزرگ باشد، به طوری 
که مانع خم شدن زانو شود و پشت زانو 
فشار ایجاد کند، با توجه به شرایط کیست 
آن را با سوزن تخلیه یا با جراحی خارج 
به  که  بیشتر کیست هایی  معموال  می کنیم. 
دنبال آرتروز پشت زانو ایجاد می شوند نیاز 

به درمان جداگانه ای ندارند.

با خوانندگان شماره هفتصدوپنج  هجده اسفند نودوهفت10

پرسش اول: 40 ساله هستم و 7 ماه است 
مصرف روغن نباتی را حذف کرده ام. با این 
کار 18 کیلوگرم کاهش وزن داشته ام. آیا 
این کار مرا تایید می کنید؟ 527****0914

پرسش دوم: خانمی 40 ساله با 169 سانتی متر 
قد و 76 کیلوگرم وزن هستم. پای راستم 
فلج است. از این رو، نمی توانم پیاده روی 
کنم. پزشکم می گوید وزنم زیاد است و باید 
حدود 16 کیلوگرم وزنم را کم کنم. به این 
منظور شب ها شام نمی خورم اما وزنم تغییری 
نمی کند. لطفا مرا راهنمایی کنید. سماواتی 

از اردبیل

پرسش سوم: میزان کالری موردنیاز خانم های 
شیرده چقدر است؟ 316****0919

پرسش چهارم: آیا افراد الغر می توانند برای 
وزن گرفتن و چاق شدن از داروهای اشتهاآور 

استفاده کنند؟ 124****0911

پرسش پنجم: قدم 161 سانتی متر و وزنم 52 
کیلوگرم است. شاخص توده بدنی ام حدود 20 
است. صورت الغری دارم و از این مساله بسیار 
ناراحتم. لطفا بگویید چطور می توان الغری 

صورت را درمان کرد؟ 092****0903

پاسخ

دکتر فرزاد شیدفر
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: اطالعات و شرح حالی که داده اید، 
کامل نیست و اشاره  نکرده اید با حذف روغن 
نباتی آیا جایگزینی برای آن در نظر گرفته اید یا 
نه. بعید به نظر می رسد که به طور کامل مصرف 
همه روغن ها را حذف کرده باشید. اگر روغنی 
جایگزین کرده  اید، این روغن چیست و چه میزان 

از آن در طول روز مصرف می کنید؟
کاهش 18 کیلوگرم وزن طی 7 ماه که تقریبا 
ماهی 2/5 کیلوگرم می شود برایمان قابل قبول 
است اما این میزان کاهش وزن فقط مربوط 
به حذف روغن نیست و قطعا شما تغییرات 
دیگری هم در رژیم غذایی یا میزان تحرک و 

فعالیت بدنی تان ایجاد کرده اید.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است 
که ما هیچ گاه با حذف گروه های غذایی موافق 

نیستیم و رژیم یا برنامه غذایی کاهش وزن باید 
بدون حذف گروه های غذایی تنظیم شود اما کم 
کردن میزان مصرف مواد غذایی ایرادی ندارد 
و بهتر است این کار با نظر متخصص تغذیه 
انجام شود. جالب است بدانید در گذشته به 
بیماران قلبی-عروقی توصیه می شد تا چربی های 
مصرفی خود را تا حد امکان کاهش دهند اما 
امروزه توصیه بر این است که میزان چربی را 
خیلی زیاد کم نکنند و به جای آن نوع چربی 
را تغییر بدهند و به سمت مصرف چربی های 

خوب بروند.

پاسخ دوم: حذف هر یک از وعده های غذایی 
برای رسیدن به وزن مناسب کار بسیار نادرستی 
است. آنچه برای ما مهم است، کاهش میزان 
حجم غذای مصرفی یا کالری دریافتی در هر 
وعده است، مثال به جای اینکه در وعده ناهار 
برنج بخورید از نان سبوس دار استفاده کنید 
یا اگر قصد دارید گوشت بخورید، به جای 
گوشت قرمز، ماهی، مرغ یا بوقلمون مصرف 
کنید زیرا خطرات این نوع گوشت ها نسبت 
به گوشت قرمز گاو و گوسفند کمتر است. 
سعی کنید گوشت ها را به شکل آبپز یا کباب پز 
مصرف کنید و مصرف غذاهای سرخ شده و 
انواع فست فودها را به صفر برسانید و بین 
وعده های غذایی به مقدار مناسب میوه و سبزی 
بخورید. از مصرف انواع شیرینی ها، عسل، مربا، 
کره، شیر و لبنیات پرچرب بپرهیزید و حتما از 
شیر و لبنیات کم چرب و ترجیحا محصوالت 
پروبیوتیک استفاده کنید که می توانند اثر خوبی 
روی کاهش وزن داشته باشند. با انجام این کارها 
دریافت کالری تان در هر وعده کاهش خواهد 
یافت و همین کار باعث خواهد شد به تدریج 

وزنتان پایین بیاید.

بارداری و شیردهی  در دوران  پاسخ سوم: 
میزان انرژی دریافتی باید افزایش پیدا کند. البته 
در 3 ماه اول بارداری افزایش انرژی دریافتی 
در مقایسه با زمان غیربارداری زیاد نیست اما 
در 3 ماه دوم و سوم بارداری حدود 200 تا 
400 کیلوکالری مازاد بر زمان غیربارداری به 
انرژی دریافتی اضافه می شود. این میزان در 
زمان شیردهی تا 500 کیلوکالری هم می رسد 
زیرا برای تولید شیر در بدن مادر به انرژی 
نیاز است. ضمن اینکه میزان انرژی که برای 
تولید شیر مادر الزم است در مقایسه با میزان 

انرژی ای که خود شیر دارد، بیشتر است. به 
عبارت دیگر، مادر باید انرژی زیادی مصرف 
اما شیر  تا شیر در بدنش ساخته شود  کند 
تولیدشده انرژی کمی در بدن شیرخوار تولید 
می کند. چنانچه کالری دریافتی مادر شیرده کمتر 
از میزان تعیین شده باشد، در  تولید شیر اختالل 
ایجاد خواهد شد بنابراین بهتر است مادران شیرده 
از رژیم غذایی متناسب با شرایطشان که زیر 
نظر متخصص تغذیه تنظیم شده، پیروی کنند 
تا پس از پایان این دوران بیش از اندازه الغر 

یا چاق به نظر نرسند.

پاسخ چهارم: به طور معمول مصرف داروهای 
اشتهاآور به هیچ فردی توصیه نمی شود و علم 
تغذیه با تجویز چنین داروهایی مخالف است. اگر 
افراد الغر فکر می کنند دریافت غذا و انرژی شان 
کافی و کامل نیست می توانند زیر نظر پزشک 
یا متخصص تغذیه از مکمل های ویتامینی و 
معدنی یا مولتی ویتامین مینرال استفاده کنند. 
مکمل اسیدهای چرب امگا3 هم در افرادی 
که دریافت ماهی کافی ندارند موثر است اما 
اگر افراد به اندازه کافی ماهی و غذاهای دریایی 
استفاده می کنند نیازی به مصرف مکمل امگا3 
ندارند. امگا3 روی وضعیت سالمت فرد تاثیر 
خوبی دارد اما بهترین ماده ای که می تواند موجب 
افزایش اشتها شود مصرف سبزیجات بسیار زیاد 
و انواع میوه هاست بنابراین بهتر است خیلی 

دنبال دارو نباشید.

پاسخ پنجم: هنگام پیروی از رژیم های کاهش 
وزن نمی توان کاری کرد که فقط چربی های 
قسمت هایی از بدن کم شوند و چربی های 
مثال صورت آب نشوند. یادتان باشد حتی در 
دقیق ترین رژیم  های غذایی کاهش وزن ممکن 
است مقداری بافت پروتئینی تحلیل برود بنابراین 
افرادی که قصد دارند وزن زیادی کم کنند 
احتماال مقداری از بافت عضالنی شان را هم 

از دست خواهند داد.
از نظر تغذیه ای راه خاصی برای پر کردن صورت 
وجود ندارد. معموال وقتی افراد به وزن طبیعی شان 
می رسند پس از مدتی و به مرور زمان بافت 
صورت دچار تغییر می شود و فرم آن به حالت 
طبیعی برمی گردد. بهترین توصیه این است که 
نوشیدن به اندازه و مقدار مناسب آب، میوه ها 
و سبزیجات را فراموش نکنید تا طراوت و 

تازگی پوستتان حفظ شود.

پرسش اول: آیا خوردن داروهای اعصاب باعث اضافه وزن 
و چاقی می شود؟ 572****0912

پرسش دوم: لطفا درباره تغذیه ورزشکارها هم توضیح بدهید و 
اینکه ورزشکاران نسبت به افرادی که ورزش نمی کنند به چه 

میزان کالری بیشتری نیاز دارند؟ 638****0937

پرسش سوم: نوع تغذیه با بیماری هایی که زمینه سرطانی دارند 
تا چه حد مرتبط است و چه نوع تغذیه ای شیوع سرطان را در 

افراد باال می برد؟ 458****0930

پاسخ

دکتر سیدضیا ءالدین مظهری
متخصص تغذیه و 

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: معموال بیشتر بیمارانی که از داروهای اعصاب و روان 
استفاده می کنند، افرادی افسرده و درونگرا هستند و از اجتماع 
دوری می کنند. از این رو، این افراد معموال تنها هستند و برای 
اینکه بر تنهایی غلبه کنند به ریزه خواری رو می آورند بنابراین 
یکی از عوامل اضافه وزن و چاقی آنها ریزه خواری های بی اندازه 
است. عالوه بر این، مصرف برخی داروهای اعصاب و روان ورم 
می آورد یا به دلیل آرامشی که در فرد ایجاد می کنند میزان تحرک 
و فعالیت بدنی بیمار را کاهش می دهند و این مساله هم باعث 
اضافه وزن و چاقی می شود. توصیه ما به بیماران این است که 
کنار مصرف داروهای متعدد خود زیر نظر متخصص تغذیه رژیم 
غذایی مناسبی دریافت کنند تا انرژی مازاد بر نیاز دریافت نکنند. 
الزم به ذکر است خواب زودهنگام که با ساعت بیولوژیکی بدن 
تنظیم می شود، هم برای سالمت جسمی و هم سالمت روانی 
مفید است و آرامش بیشتری به فرد می دهد. ضمن اینکه تمامی 
عملکردهای بدن شامل سوخت وساز، سم زدایی، جایگزینی و ترمیم 
بافت های آسیب دیده بدن از غروب آفتاب شروع می شود و تا 
طلوع آفتاب ادامه دارد بنابراین شب زنده داری ها و زود خوابیدن ها 

سالمت جسم و روح را به خطر می اندازد.

پاسخ دوم: اگر ورزشکاران تغذیه مناسبی داشته باشند و 3 اصل 
طالیی تناسب، تعادل و تنوع را رعایت کنند نسبت به افراد عادی به 
کالری خیلی بیشتری نیاز ندارند زیرا معموال ورزش هایی که انجام 
می شود نیازمند دریافت 2 برابری انرژی نیست. توصیه می شود 
ورزشکارانی که ظهر یا عصر تمرین دارند صبحانه را مفصل و 
عالی بخورند و بین ورزش کردن آب و الکترولیت مصرف کنند. 
ضمن اینکه باید درصد پروتئین رژیم شان نسبت به افرادی که 
ورزش نمی کنند بیشتر باشد. این میزان 18 تا 20 درصد انرژی 
کل را تشکیل می دهد. توصیه می کنم ورزشکاران به جای مصرف 
چربی ها بیشتر از منابع قندی پیچیده ای که از غالت، حبوبات و 
تلفیق آنها به دست می آید، استفاده کنند که از جمله آنها می توان به 

غذاهایی مثل عدس پلو، لوبیاپلو، ماش پلو و ... اشاره کرد.
یادتان باشد یکی از علل چاقی افراد این است که مهارت نحوه غذا 
خوردن ندارند. حتما همه این توصیه پیامبر)ص( را شنیده اید که 
قبل از آنکه سیر شوید دست از غذاخوردن بکشید. این حدیث از 
نظر علمی ثابت شده است زیرا بین 25 تا 30 دقیقه طول می کشد 
تا هیپوتاالموس مغز به مرکز گرسنگی اعالم کند غذا به اندازه 
کافی دریافت شده و دیگر نباید به غذاخوردن ادامه داد اما بیشتر 
افراد تا به طور کامل سیر نشوند از غذاخوردن دست نمی کشند و 

این یعنی کالری اضافی که برای بدن مضر است. 
نکته دیگر این است که تا گرسنه نشده اید، مواد غذایی مصرف 
نکنید و اگر در مهمانی شرکت کرده اید و انواع و اقسام غذا در 
اختیارتان است از همه غذاها نخورید زیرا هضم و جذب هر 
یک از غذاها با هم فرق دارد و دستگاه گوارش را دچار مشکل 
می کند. ضمن اینکه انباشت چربی فراوان کبد را آزرده می کند 
و وزن را باال می برد. این توصیه ها مخصوص همه افراد است 
و ورزشکار و غیرورزشکار ندارد. برخی ورزشکاران معتقدند از 
آنجا که ورزش می کنند، مجازند هرچقدر که می خواهند و هرطور 
که مایلند غذا بخورند. این باور درست نیست و سالمت بدن را 
به خطر می اندازد. اگر ورزشکاران از تغذیه مناسبی پیروی کنند، 
فقط 300 تا 500 کیلوکالری بیش از سایرین به انرژی نیاز دارند، 
حتی اگر ورزش سنگین انجام بدهند، مثال فردی که روزی یک 
ساعت می دود، با توجه به قد و وزنش ممکن است بین 250 
تا 400 کیلوکالری انرژی مصرف کند اما برخی افراد که به طور 
غیرحرفه ای ورزش هایی مانند کوهنوردی، شنا، دوچرخه سواری، 
بازی های گروهی مثل فوتبال، والیبال و... انجام می دهند پس از 
بازی به دلیل گرسنگی شدید، غذای زیادی مصرف می کنند که 
حدود 2000 کیلوکالری انرژی دارد و همین مساله باعث اضافه 
وزن و چاقی شان می شود و بعد می گویند: »من ورزش هم می کنم 
اما نمی دانم چرا وزنم پایین نمی آید«. ورزشکارانی که بی محابا و 
بدون برنامه غذا می خورند و بعد هنگام مسابقات برای وزن کشی 
یکباره وزن کم می کنند، هنگام مسابقه بدنشان ضعیف می شود و 

عملکردی که باید داشته باشند را ندارند.

پاسخ سوم: نتایج بررسی هایی که در ایران و جهان انجام شده 
نشان می دهد حدود 30 تا 40 درصد سرطان های مختلف در 
نوع تغذیه افراد ریشه دارد. تغذیه از چند جنبه می تواند زمینه ساز 
سرطان باشد. مواد غذایی حاوی مواد افزودنی، نگهدارنده ها، انواع 
طعم دهنده ها، رنگ دهنده ها، روغن های اشباع یا جامد و حاوی 
ترانس یکی از مهم ترین عوامل ایجاد سرطان در بدن شناخته 
شده اند. آلودگی آب، هوا و خاک نیز سیستم ایمنی بدن را که 
سعی می کند رادیکال های آزاد سرطان زا را خنثی کند تحت تاثیر 
قرار می دهد و عملکرد آن را مختل می کند، در حالی که تغذیه 
متعادل، متناسب و متنوع می تواند سیستم دفاعی بدن را تقویت 
کند و درنتیجه رادیکال های آزاد سرطان زا را از بین ببرد. میوه ها 
و سبزیجات متنوع خام و پخته، به خصوص سبزیجات رنگی، 
غالت و حبوباتی که سبوس آنها گرفته نشده باشد و حاوی 
فیبرهای محلول و نامحلول باشند نیز از مهم ترین منابع غذایی 
ضدسرطان هستند. کنار تغذیه سالم، فعالیت بدنی متناسب با 
سن و جنس و وضعیت فیزیکی هم می تواند در پیشگیری از 

سرطان موثر باشد

پرسش اول: چه کنیم تا دچار سنگ کلیه نشویم 
و از تشکیل سنگ در کلیه و مجاری ادرار 

پیشگیری کنیم؟ 320****0935

پرسش دوم: افرادی که از پرفشاری خون 
رنج می برند چگونه می توانند از کلیه هایشان 
محافظت کنند تا دچار نارسایی کلیه و عوارض 

ناشی از آن نشوند؟ 009****0901

پرسش سوم: مردی 65 ساله هستم. مدت هاست 
از تکرر ادرار رنج می برم. به چند پزشک هم 
مراجعه کرده و آزمایش های الزم را انجام 
داده ام اما مشکلی نشان داده نشد و من هنوز 
نتیجه ای نگرفته ام. این مساله مرا واقعا عذاب 
می دهد. آیا با این وجود ممکن است در 
آینده کارم به دیالیز بکشد؟ 520****0936

پاسخ

دکتر حسین کرمی
فوق تخصص کلیه و مجاری 
ادرار و استاد دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: خوشبختانه بسیاری از بیماری های 
کلیه و مجاری ادرار قابل پیشگیری هستند و اگر 
افراد نکات بهداشتی و تغذیه ای را رعایت کنند 
از بروز آنها جلوگیری خواهند کرد. سنگ کلیه 
هم از جمله مشکالتی است که می توان جلوی 
تشکیل آن را گرفت. از نظر ما، کلیه ها مانند ماهی 
در آب هستند و حیات آنها وابسته به آب است. 
از این رو، توصیه ما به همه کسانی که سابقه 
سنگ کلیه دارند و افرادی که نمی خواهند دچار 
سنگ کلیه شوند این است که هر 2 ساعت یک 
لیوان آب بنوشند. یادتان باشد بهترین نوشیدنی 
برای بشر آب است و هیچ جایگزینی نمی توان 
برای آن در نظر گرفت. پس از آب می توان 
به نوشیدنی های دیگری مانند چای کمرنگ، 
شیر، آبمیوه های طبیعی، دوغ و... اشاره کرد اما 
هیچ کدام از این نوشیدنی ها را نمی توان در حد 
آب مصرف کرد. جالب است بدانید ۹5 درصد 
سنگ های کمتر از 4 میلی متر و 50 تا 60 درصد 
سنگ های بین 4 تا 6 میلی متری که در کلیه و 
مجاری ادرار تشکیل می شوند، خودبه خود با 
مصرف مایعات و فعالیت های بدنی و رفع علل 
زمینه ای دفع می شوند و نیازی به اقدامات پزشکی 
خاصی نیست اما سنگ های بزرگ تر از 6 میلی متر 
به درمان پزشکی نیاز دارند و می توان آنها را به 

شکل سرپایی و با روش اندوسکوپی و بدون 
جراحی و شکاف باز درمان کرد.

دومین توصیه پیشگیرانه ما محدود کردن نمک 
است. برخی افراد تا نمکدان سرسفره نباشد 
غذایشان را شروع نمی کنند یا حتی قبل از 
چشیدن غذا به آن نمک می زنند. استفاده بی رویه 
از نمک هم عامل موثری در ایجاد سنگ کلیه 
و مجاری ادراری است. عالوه بر این، باید 
مشکالت کلیه را هم به موقع تشخیص داد و 
درمان کرد. برخی افراد کلسیم خونشان زیاد و 
سیترات خونشان پایین است بنابراین افراد باید 
از مصرف خودسرانه مکمل کلسیم بپرهیزند 
و کمبودهای بدنشان را زیر نظر پزشک و با 
تجویز ایشان جبران کنند. با انجام این کارها 

میزان بروز سنگ کلیه کاهش خواهد یافت.

پاسخ دوم: پرفشاری خون و دیابت دو بیماری 
مهم هستند که به صورت بی صدا کلیه ها را 
تخریب می کنند. متاسفانه بسیاری از افراد با وجود 
اینکه به بیماری دیابت مبتال شده اند، از ابتال به آن 
بی خبرند. این افراد معموال بررسی های دوره ای را 
انجام نمی دهند و از وضعیت قند خونشان خبر 
ندارند. کنترل نکردن قندخون در طوالنی مدت 
می تواند رگ ها را خراب کند و یکی از اعضای 
بدن که از این آسیب درامان نمی ماند، کلیه هاست. 
همچنین بین پرفشاری  خون و سالمت کلیه ها  
ارتباط دوطرفه وجود دارد؛ یعنی اینکه فشارخون 
باال می تواند به کلیه ها آسیب بزند و کلیه های 
آسیب دیده باعث پرفشاری خون خواهند شد، 
درنتیجه به همه افراد توصیه می شود بررسی های 
دوره ای و منظم را جدی بگیرند. قطعا فردی که 
پرفشاری خونش به تازگی آغاز شده  می تواند 
با مراجعه به پزشک متخصص قلب و عروق و 
دریافت داروهای مناسب و مصرف منظم آنها 
از باال رفتن فشارخون و عوارض متعاقب آن 
پیشگیری کند. همچنین درمان به موقع بیماران 
مبتال به دیابت جلوی عوارض بعدی دیابت را 
خواهد گرفت. کنار همه اینها پیروی از رژیم 
غذایی سالم زیر نظر متخصص تغذیه و داشتن 
فعالیت بدنی مناسب هم کمک بزرگی به کاهش 

مشکالت بیماران خواهد کرد.

پاسخ سوم: تکرر ادرار یک عارضه مزاحم 
است اما این بیماری به دیالیز منجر نمی شود. 
افرادی که کارشان به دیالیز کشیده می شود، 
معموال عملکرد کلیه شان مختل شده و به خوبی 

نمی توانند عمل تصفیه خون و تولید ادرار را 
انجام بدهند، درنتیجه به سمت دیالیز می روند. 
برخی افراد شکایت دارند که با نوشیدن یک لیوان 
کوچک آب یا هر نوشیدنی دیگری مجبورند 
چند بار به سرویس بهداشتی مراجعه کنند و بعد 
از اینکه خارج می شوند دوباره احساس می کنند 
ادرار دارند. بسیاری از افراد به دلیل ابتال به این 
بیماری قادر به مسافرت های طوالنی نیستند زیرا 
همیشه به سرویس بهداشتی فوری نیاز دارند. این 
افراد بیشتر مشکالت مثانه دارند؛ به این شکل 
که یا عصب مثانه شان ایراد پیدا کرده یا حجم 
مثانه کوچک شده یا دیواره مثانه ضخیم شده و 
خوب بازنمی شود یا مثانه عصبی است و تیک 
و لرزش دارد. خوشبختانه امروزه با انجام تست 
یورودینامیک و نوار مثانه می توان به راحتی و دقیق 
مشکل را تشخیص داد و درمان کرد. همچنین 
داروهایی تولید و وارد بازار دارویی شده اند که 
می توانند مثانه عصبی را آرام و مشکل فرد را 
کنترل کنند. الزم به ذکر است تکرر ادرار 2 نوع 
حاد و مزمن دارد. در تکرر ادرار حاد فرد به طور 
کلی مشکل خاصی ندارد اما ناگهان یکی-دو 
روزی دچار تکرر ادرار می شود. شایع ترین علت 
ایجاد تکرر ادرار نوع حاد، عفونت ادراری است 
که با درمان های دارویی برطرف می شود اما در 
تکرر ادرار مزمن ممکن است با علل مختلف یا 
عوامل زمینه ای متعددی از جمله بیماری های 
عصبی مانند سکته های مغزی، پارکینسون، تومور 
نخاع، آسیب های نخاعی، ضایعات مغزی مثل 
ام اس، بیماری های مادرزادی نخاعی تحت عنوان 
مننگوسل یا مننگومیلوسل، دیابت کنترل نشده 
و... مواجه باشیم. این بیماری ها می توانند تکرر 
ادرار مزمن با منشاء مثانه عصبی ایجاد کنند 
بنابراین همه این مشکالت باید در فردی که 
از تکرر ادرار مزمن رنج می برد، بررسی شود. 
توصیه ما به افرادی که تکرر ادرار بدون علت 
زمینه ای دارند و بررسی ها و آزمایش ها در مورد 
آنها هیچ مشکلی را نشان نمی دهد این است که 
ابتدا میزان مصرف مایعات را کاهش دهند و بعد 
به تدریج در برابر تکرر ادرار مقاومت کنند. این 
نوع درمان »رفتاردرمانی« نام دارد. بعضی  افراد 
عادت کرده اند با کوچک ترین عالمتی از مثانه 
فوری به سرویس بهداشتی بروند یا شب ها 
وقتی خوابند به محض اینکه کمی خوابشان 
سبک می شود بیدار شوند و به دستشویی بروند. 
این عادت ها نادرست است اما با رفتاردرمانی 

می توان آنها را به مرور زمان حل کرد.
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دستورالعمل ورزشی
این روزها تناسب اندام بسیار مهم است و افراد از 
مزایای آن مانند قدرت بیشتر و احساس بهتر بهره 
می برند. ورزش بدن را قوی تر و سالم تر می کند و 
برای افرادی که از عارضه ای رنج می برند نیز مستثنی 
نیست و یکی از مزیت های مهم ورزش کردن است. از آنجا که افراد مبتال به بیماری های کلیوی 

کم تحرک هستند و این مساله منجر به کاهش عملکرد جسمانی آنها می شود در دهه  اخیر مطالعات 
گسترده ای انجام شده و نتایج آن نشان داده رویکرد شیوه زندگی می تواند کمک شایانی به این 
افراد کند. ورزش کردن فواید بسیار زیادی برای بیماران کلیوی دارد که مهم ترین آنها پیشگیری 
از بیماری های قلبی-عروقی و کاهش پیشرفت بیماری است. در صفحه »تناسب اندام« این شماره 
به مناسبت روز جهانی کلیه )مصادف با 23 اسفندماه( به نکات مهم در این زمینه پرداخته ایم.

فواید ورزش

امروزه ورزش های هوازی و مقاومتی با شدت و زمان مناسب برای 
بیماران کلیوی مفید تلقی می شوند. از آنجا که یکی از عوامل مهم در 
بیماری کلیوی، فشارخون و مشکالت قلبی-عروقی است، تقویت سیستم 
قلبی-عروقی می تواند به بهبود بیماری کلیوی نیز کمک کند. طبق راهنمای 
کالج پزشکی ورزشی آمریکا، این بیماران باید 5 روز در هفته به مدت 30 
دقیقه تمرین های هوازی انجام دهند. بسیاری از بیماران کلیوی، مشکالت 
 HDL متعددی از جمله افزایش  تری گلیسرید، کلسترول و کاهش سطح
دارند. اگرچه این اختالالت ممکن است ارتباطی با بیماری کلیوی نداشته 
باشند، می توانند شدت بیماری کلیوی را افزایش دهند. با توجه به اینکه 
 HDL تاثیر ورزش هوازی بر کاهش  تری گلیسرید و کلسترول و افزایش

تا حد زیادی مشخص شده، به نظر می رسد یکی دیگر از آثار مفید ورزش 
در بیماران کلیوی، تعدیل سطح چربی های خون باشد.  تمرین های هوازی 
می تواند موجب افزایش اکسیژن مصرفی در این بیماران شود. همچنین 
به بهبود کنترل فشارخون، سطح چربی، بهبود خواب و سالمت روانی 
بیماران کلیوی کمک شایانی کند. به عالوه، تمرین های هوازی و مقاومتی 
هر دو به بهبود توانایی عملکرد جسمانی آنها کمک می کند و ترکیب این 
دو روش تمرینی می تواند فواید زیادی برای بیماران کلیوی داشته باشد. 
تصمیم اینکه چه نوع تمرین، میزان زمان فعالیت، تعداد دفعات ورزش در 
هفته و شدت تمرین برای بیمار مناسب تر است توسط پزشک متخصص 
مشخص می شود زیرا هر بیماری شرایط متفاوتی دارد و پزشک معالج با 

توجه به آزمایش های مربوط تصمیم گیری خواهد کرد.

چه زمانی ورزش کنم؟

 سعی کنید برنامه ورزشی تان روزانه 
باشد.

 اگر غذایی میل کردید، حداقل 2 ساعت 
صبر کنید، بعد ورزش کنید.

 ساعاتی که هوا بسیار گرم است ورزش 
نکنید و از ورزش کردن در روزهای گرم 

و مرطوب بپرهیزید.
 بهترین زمان ورزش صبح و عصر است.

 به هیچ وجه یک ساعت قبل از خواب 
ورزش نکنید.

چه زمانی ورزش را 
قطع کنم؟

 خیلی خسته شدم.
 نفسم کم و کوتاه شد.

 سینه درد گرفتم.
 ضربان قلبم از حالت طبیعی 

خارج شد.
 معده درد گرفتم.

 عضالت پایم دچار گرفتگی 
شد.

 دچار سرگیجه یا سردرد شدم.

چه زمانی نباید 
ورزش کرد؟

 تب دارید.
 برنامه دارویی و دیالیز 

خود را تغییر داده اید.
بدنی تان  شرایط   

کنترل شده نیست.
پرخوری  دچار   

شده اید.
 دچار مفصل درد یا 

استخوان درد هستید.

تمرین ششم
بایستید. دو بطری آب کوچک که 
داخلشان آب است در دستان خود 
به  را  پهلو دست ها  از  و  بگیرید 
آرامی باال بیاورید و آرام به حالت 
تمرین  مرتبه  برگردانید.10  اولیه 
را اجرا کنید. 30 ثانیه استراحت 
کنید و تمرین را 3 مرتبه دیگر نیز 

انجام دهید. 

تمرین ششم
 روی صندلی بنشینید و یک پایتان را به صورت زانو صاف باال بیاورید و 
این وضعیت را حفظ کنید. تمرین را برای هر سمت 4 مرتبه و هر مرتبه 10 

ثانیه انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 10 تا 20 ثانیه باشد.

تمرین هفتم
صندلی  روی  تصویر  مشابه 
بنشینید. 2 بطری آب را در دست 
بگیرید و به آرامی از مقابل با خم 
کردن آرنج کف دست )بطری( 
را به شانه نزدیک کنید و آرام 
به حالت اولیه برگردانید. تمرین 
را 10 مرتبه اجرا کنید. 30 ثانیه 
استراحت کنید و 3 مرتبه دیگر 

نیز آن را انجام دهید.

تمرین چهارم
مقابل دیوار با فاصله 50 سانتی متری بایستید. دست هایتان را روی دیوار 
به اندازه عرض شانه قرار دهید و به آرامی با خم کردن آرنج سینه را 
به دیوار نزدیک کرده و 10 مرتبه تکرار کنید. تمرین را 3 مرتبه انجام 

دهید و بین هر مرتبه 30 ثانیه استراحت کنید.

تمرین پنجم
پشت صندلی قرار بگیرید و مشابه تصویر دست هایتان را روی پشتی صندلی 
قرار دهید. به آرامی پاهایتان را از ناحیه لگن به پشت ببرید و از بدن دور 
کنید و سپس به حالت اول بازگردید. تمرین را برای سمت دیگر بدنتان نیز 
انجام دهید و برای هر پا 2 ست و هر ست 8 مرتبه تکرار کنید. استراحت 

بین هر ست 20 تا 30 ثانیه باشد.

تمرین اول
مشابه تصویر در وضعیت 
نشسته  یا  ایستاده 
دست هایتان را باالی سر 
ببرید و در یکدیگر قفل 
کنید و تا حد امکان آنها 
بکشید.  باال  سمت  به  را 
انجام  مرتبه   3 را  تمرین 
دهید و در هر مرتبه 15 
ثانیه مکث کنید. استراحت 
بین هر مرتبه 20 ثانیه باشد.

تمرین دوم
مشابه تصویر پشت صندلی 
حفظ  برای  و  بگیرید  قرار 
تکیه  صندلی  روی  تعادل 
پایتان  دست  یک  با  بدهید. 
باال  با  و همزمان  بگیرید  را 
کشیدن پا، زانو را نیز عقب 
هر  برای  را  تمرین  بکشید. 
سمت از بدن 3 مرتبه انجام 
دهید و هر مرتبه 15 ثانیه حفظ 
کنید. استراحت بین هر مرتبه 

باید 20 ثانیه باشد.

تمرین سوم
در وضعیت خوابیده به پشت یک پا را روی دیوار قرار دهید و بدنتان 
را به دیوار نزدیک کنید. تمرین را برای هر پا 3 مرتبه انجام دهید و در 

هر مرتبه 15 ثانیه مکث کنید. استراحت بین هر مرتبه 20 ثانیه باشد.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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اگر زمانی که مهاجران انگلیسی از راه اقیانوس خود را به آمریکا 
می رساندند با پالستیک و از جمله بطری های پالستیکی آشنایی 
داشتند و مانند انسان های امروز عادت داشتند بطری های خالی 
اقیانوس پرتاب کنند، اکنون 4 قرن پس از آن  خود را داخل 

زمان ما با مجموعه ای از زباله های پالستیکی مواجه می شدیم. 
نور خورشید و انرژی امواج هم تمامی آنها را به ذرات ریز خرد کرده  و این 
ذرات در اقیانوس پخش شده بود. این ریزپالستیک ها مانند اسفنجی تمامی مواد 
سمی را به خود جذب کرده و منتظر نشسته بود تا توسط یک ماهی، خرچنگ 

یا میگو یا احتماال یکی از ما بلعیده شود.

ما باید ممنون آن مهاجرانی باشیم که آب های اقیانوس را آلوده نکردند
پالستیک تا اواخر قرن نوزدهم اختراع نشده بود و تولید آن هم تا حدود سال 
1950 میالدی طول کشید. از آن زمان ما با 9/2 میلیارد تن مواد پالستیکی 
سرو کار داشته ایم که از آن میان 6/9 میلیارد تن به زباله تبدیل شده است. 
از بین این مقدار زباله با رقم حیرت انگیز 6/3 میلیارد تن مواجه هستیم 
که هرگز بازیافت نشده است. هیچ کس نمی داند چه مقدار از این مواد 

پالستیکی بازیافت نشده درون اقیانوس بازگشته است.
جالب است بدانیم حدود 14 میلیون تن از زباله های پالستیکی که سالیانه 
راهی آب ها می شوند به وسیله افراد درون کشتی هایی که از آن نواحی 
عبور می کنند، ایجاد نشده، بلکه اینها زباله هایی هستند که مردم شهرها در 
مسیر رودخانه ها و اطراف رودخانه ها رها می کنند که نهایتا سر از اقیانوس 
و دریا درمی آورند. زباله های پالستیکی هر ساله میلیون ها موجود دریایی را 
از بین می برند. از پالنکتون ها که کوچک ترین دانسته می شوند تا نهنگ ها، 

هیچ کدام از آن بی بهره نمی مانند.

اما چگونه به این نقطه رسیده ایم؟
ابتدا با شروع جنگ دوم جهانی و استفاده گسترده از پالستیک در چترهای نجات و قطعات هواپیما، پالستیک راه خود را به زندگی ما باز کرد. 
صنعت داروسازی متحول شد، وزن ماشین ها و هواپیماهایی که ساخته می شد، کمتر شد، درنتیجه در میزان مصرف سوخت صرفه جویی بیشتری 
شد و آالینده های هوا هم کاهش یافت، سفر به فضا امکانپذیر شد و ساده تر بگوییم این امکان فراهم شد که آب پاکیزه را درون بطری پالستیکی 
ذخیره کنیم و آب را به دورترین نقاط دنیا که از آب پاکیزه بی بهره بودند، برسانیم. از نگاه دیگر، اختراع پالستیک جان بسیاری از موجودات زنده 
را هم نجات داد چرا که بسیاری از وسایل مانند کلیدهای پیانو، شانه سر و توپ ها از مواد طبیعی مانند عاج فیل ساخته می شدند. در آن زمان یک 
کارخانه سازنده توپ بیلیارد در آمریکا یک جایزه 10 هزاردالری تعیین کرد برای کسی که بتواند یک ماده جایگزین برای ساخت توپ بیلیارد 
ارائه کند. در آن زمان فردی ماده سلولز را برای ساخت توپ معرفی کرد و برنده جایزه شد. انقالب پالستیک اوایل قرن بیستم اوج گرفت، زمانی 

که بشر توانست با استفاده از مواد نفتی پالستیک تولید کند. اتیلن 
ماده ای بود که در پاالیشگاه های نفت و گاز دور ریخته می شد. 
کمی بعد دانشمندان متوجه شدند با استفاده از این مونومر می توانند 
پلیمرهایی بسازند که جایگزین پلیمرهای طبیعی شود. این گونه 
پالستیک جای خود را در زندگی ما باز کرد زیرا ارزان بود. ارزان 
بودن آن زمینه دور ریختن آسان آن را فراهم کرد و اینجا بود که 
قسمت تاریک داستان آغاز شد. اکنون 6 دهه پس از آن، 40 درصد 
مواد پالستیکی که ساخته می شوند یکبار مصرف هستند و بناست 
پس از مصرف دور ریخته شوند، مانند موادی که برای بسته بندی 
مواد غذایی یا وسایل مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت 
تولید آن آنقدر باالست که نیمی از پالستیکی که تاکنون ساخته 
شده در عرض همین 15 سال گذشته بوده است. سال گذشته 
کارخانه کوکاکوال برای اولین بار اعالم کرد سالیانه 128 میلیارد 
بطری پالستیکی تولید می کند. رشد حیرت انگیز تولید و دور ریختن 
زباله آنقدر باالست که هیچ کشوری آمادگی مدیریت زباله های 

آن را به طور کامل ندارد. در سال های اخیر ما شاهد افزایش تولید بسته بندی های پالستیکی به خصوص در کشورهای در حال توسعه آسیایی 
هستیم که امکان بازیافت در این کشورها وجود ندارد. طبق گزارشی، نیمی از زباله های پالستیکی تولیدشده در جهان توسط 5 کشور آسیایی 
 Pasig چین، اندونزی، فیلیپین، ویتنام و سریالنکا تولید می شود. در اروپا و آمریکای شمالی تقریبا تمامی پالستیک ها بازیافت می شوند. رودخانه
از شهر مانیل در کشور فیلیپین می گذرد. این رودخانه یکی از 10 رودخانه بزرگ در سراسر جهان است که ضایعات پالستیکی را روانه دریا 
می کند. فیلیپین کشور پرجمعیتی است که با مشکالت ابتدایی بهداشتی به شدت دست به گریبان است، از جمله بیماری های مرتبط با آب آلوده 
مانند تیفوئید و اسهال میکروبی بنابراین تعجب آور نیست که بدانیم نمی تواند مشکل بازیافت زباله پالستیکی را مدیریت کند. بخشی از این 
زباله ها توسط بخش غیردولتی جمع آوری می شود، مانند افراد فقیری که پالستیک ها را از بین زباله ها جدا می کنند. آنها هر روز با دوچرخه های 
خود در سطح شهر حرکت کرده و ضایعات پالستیکی را جمع آوری می کنند و سپس آن را به افرادی که مکانی برای ذخیره آن دارند با قیمت 

نازل می فروشند. این افراد هم مواد پالستیکی را با قیمت گران تر به شرکت های چندملیتی می فروشند.

با این معضل بزرگ چه کار کنیم؟
ما نسبت به ریزذراتی که در آب وهوای محیطمان وجود دارد، 
کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم. استفاده از فیلتر هوا یا فیلتر آب 
تنها می تواند جلوی ورود ذرات بزرگ تر را بگیرد و در مقابل 
ریزذرات هیچ گونه مقاومتی ندارند. تنها راهی که برای حذف 
این ذرات از محیط زندگی مان می توانیم انجام دهیم این است 
که پالستیک کمتری تولید یا استفاده کنیم. این مهم در صنایع 
بسته بندی و وسایل یکبارمصرف خیلی رنگ می گیرد. می توانیم 
از بسته بندی مواد غذایی با پالستیک خودداری کنیم. آبی را که با 
بطری پالستیکی فروخته می شود، نخریم یا مثال از نی پالستیکی 
برای نوشیدن استفاده نکنیم. می توان به جای ظروف یکبار مصرف 
از ظروفی استفاده کرد که امکان استفاده مجدد از آنها وجود داشته 
باشد. کاهش مصرف وسایل یکبارمصرف دو مزیت دارد؛ هم 
میزان زباله های پالستیکی کاهش می یابد و هم اینکه ما کمتر در 
معرض ذرات پالستیکی موجود در محیط زیست طبیعی خود قرار 
می گیریم. در اینجا مسوولیت بر گردن ما به عنوان مصرف کننده 
است. این ما هستیم که تعیین می کنیم کارخانه ها و تولیدکنندگان 
از چه موادی در بسته بندی محصوالت خود استفاده کنند. با 
نخریدن محصوالتی که این نگرانی های محیط زیستی در آنها 
لحاظ نشده، تولیدکنندگان را وادار می کنیم از مواد قابل بازیافت 
استفاده کنند. پالستیکی که امروز استفاده می کنید و دور می اندازید 
برای صدها سال در طبیعت باقی می ماند و به صورت ریزذرات 

در آب آشامیدنی و مواد غذایی که میل می کنید به خود شما برمی گردد بنابراین برای بسته بندی و حمل مواد غذایی از پالستیک استفاده نکنید، با 
گذاشتن فیلتر در مسیر آب لوله کشی دیگر از آب های داخل بطری پالستیکی استفاده نکنید و محصوالتی که با پالستیک بسته بندی شده اند، نخرید.

شاید این یک بخش از راه حل مشکل باشد
وقتی هواپیمای مالزیایی در سال 2014 میالدی ناپدید شد، طی یک هفته همه دوربین های ماهواره ای 

دنبال یافتن تکه های هواپیما روی آب های آن منطقه گردش می کردند و این تصاویر جهان را به حیرت 
انداخت. آنچه که روی آب ها شناور بود، نه تکه های هواپیمای ناپدیدشده، بلکه تمام ضایعات 

پالستیکی از جمله کیسه های پالستیکی بود که روی سطح آب در سراسر اقیانوس شناور بودند. 
در آن زمان این تصاویر به ما فهماند اقیانوس های ما به سطل زباله تبدیل شده اند. خبر خوب 

توجه فوق العاده ای است که به تازگی به این معضل بزرگ شده و بسیاری از کشورها را 
برآن داشته که در این زمینه اقدامی عملی کنند. کشور کنیا استفاده از کیسه های پالستیکی 

را ممنوع اعالم کرد و برای خاطیان هم مجازاتی را در نظر گرفت. کشور فرانسه هم 
اعالم کرده تا سال 2020 میالدی استفاده از لیوان و بشقاب های پالستیکی را ممنوع 
اعالم خواهد کرد. به تازگی  کشورهای آمریکا و انگلستان استفاده از ریزدانه های 

پالستیکی در مواد بهداشتی و آرایشی را هم محدود کرده اند.
سازمان ها به تدریج به خواست افکار عمومی توجه می کنند. کارخانه کوکاکوال اعالم 
کرده تا سال 2030 میالدی تمامی بطری های تولیدی خود را جمع آوری و بازیافت 

خواهد کرد. سایر کارخانه ها مانند پپسی و نستله هم متفق القول شده اند که تا سال 2025 
میالدی تمامی بسته بندی های پالستیکی تولیدی خود را بازیافت یا قابل استفاده مجدد کنند.

اکنون موضوع جدیدی که موجب نگرانی جامعه جهانی شده، ریزپالستیک ها هستند. 
واقعا ریزپالستیک ها چه هستند؟ ریزپالستیک ها رشته های ریزی هستند که در ساختار بافت های 

پالستیکی یا بافته های مصنوعی به کار رفته است. همچنین می توانند بخش های کوچکی از مواد پالستیکی 
بزرگ تر باشند که در محیط خرد می شوند. ذرات پالستیکی که  اندازه کمتر از 5 میلی متر داشته باشند، »میکروپالستیک« نامیده می شوند. در بعضی 
مطالعات ذرات ریز پالستیکی به  اندازه 10 نانومتر )0/0000001 میلی متر( ریزپالستیک تعریف شده اما سوال این است که این ذرات به این 
کوچکی چگونه در طبیعت باقی می مانند؟ می دانیم پالستیک یک ماده غیرزیستی غیرقابل تجزیه است بنابراین بدون آنکه از بین برود به تدریج 
به ذرات ریزتر تبدیل می شود اما چرا ریزتر شدن این ذرات اینقدر اهمیت دارد؟ هرچه  اندازه ذرات ریزتر شود، امکان اینکه بتوانند از سدهای 
زیستی مانند دیواره سلول های بدن انسان و جانور بگذرند، 
بیشتر می شود، درنتیجه موجب تخریب بافتی در بدن 
خواهدشد. حال سوال این است که این ذرات چگونه 
وارد محیط زیست ما می شوند؟ زمانی که قطعات و لوازم 
پالستیکی در طبیعت رها می شوند، به تدریج شروع به خرد 
شدن می کنند. خورشید، باد، باران و سایر عوامل طبیعی هم 
به تسریع این روند کمک می کنند. سپس این ذرات کوچک 
به کمک باران و جریان آب داخل رودخانه ها و اقیانوس ها 
روانه می شوند اما این همه ماجرا نیست. ما شاهد وجود 
ذرات پالستیک حتی در هوای استنشاقی خود هستیم. این 
ریزذراتی که در هوا رها می شوند از لباس های ما که از 

بافت های مصنوعی تهیه شده جدا می شوند.
راه دیگر رها شدن این ذرات به محیط زیست از طریق 
آبی است که در لوله های فاضالب خانه ها جریان دارد. 
به طور مثال طی شستشوی لباس ها در ماشین لباسشویی 
ذرات ریز پالستیکی که در بافت لباس ها به کار رفته 

جدا شده و وارد جریان فاضالب می شوند.
ذرات پالستیکی هم که در ساختار مواد بهداشتی و آرایشی مانند شامپوها و خمیردندان به کار رفته هم بخشی از ریزپالستیک های 
درون فاضالب را تشکیل می دهند. در بخش های تصفیه آب یکی از کارهای مهمی که انجام می گیرد پاک سازی آب از این گونه ذرات 

است، پیش از آنکه آب  درون محیط زیست جریان یابد.

آیا وجود این ذرات برای موجودات زنده مضر است؟
واقعیت این است که هیچ کس هنوز نمی داند بعضی از این میکروپالستیک ها واقعا تهدیدی برای سالمت هستند یا نه؟ این یکی از 

نادانسته هایی است که هنوز  جواب مشخصی برای آن پیدا نکرده ایم.
شاید یک دلیل آن این باشد که پیرامون این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام نگرفته است. نتایج مطالعات هم نشان داده همه ریزذرات 
برای سالمت ما مضر نیستند. به عنوان مثال ریزپالستیک هایی که بزرگ تر از 150 میکرون هستند می توانند از دیواره سلول های بدن 
بدون هیچ گونه آسیبی عبور کنند اما مشکل زمانی پیش می آید که این ذرات باز هم به ذرات کوچک تری شکسته می شوند و این ذرات 

حتما تهدیدی برای سالمت انسان خواهند بود.
به عنوان مثال این ذرات می توانند مواد سمی را جذب کرده و آن را در سیستم گوارش جانوران آزاد کنند. مسلما این پدیده برای 
سالمت ما خوب نیست. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این ریزذرات می توانند از دیواره روده و معده عبور کنند و 
وارد جریان گردش خون شوند. در برخی مطالعات شاهد آن هستیم که این ذرات وارد مغز ماهی شده و موجب بروز رفتار متفاوتی 
در حیوان شده اند، مثال ماهی با سرعت کمتری غذا می خورد و کمتر در محیط اطراف خود دنبال غذا می گردد اما تاکنون هیچ شواهدی 

دال بر اینکه این ذرات بتوانند وارد سلول های مغز انسان شوند، ارائه نشده است.
انسان ها از راه های مختلفی به این ذرات آلوده می شوند. مصرف غذاهای دریایی یکی از راه های انتقال این ذرات به بدن انسان است. 
آلودگی با مواد پالستیکی در دریاها و اقیانوس ها بسیار جدی است. این تکه های پالستیکی به تدریج خرد شده و به ذرات ریزتر 
تبدیل می شوند و توسط پالنکتون های کف دریا بلعیده خواهند شد. در ادامه زنجیره غذایی این ذرات ضمن ریزتر شدن وارد بدن 

انسان می شوند.
عضالت یکی از اولین قسمت ها در بدن انسان هستند 

که تمایل زیادی به جذب این ذرات دارند. 
هوا و زباله های خانگی منبع دیگر این ذرات هستند. 
نتایج مطالعه ای نشان می دهد در یک بشقاب غذا که 
در یک وعده غذایی طی 20 دقیقه میل می کنید، بیش 
از 114 ریزپالستیک وجود دارد و در مجموع طی 
یک سال ما بین 68-13 هزار ذره پالستیکی را با 
غذای خود می خوریم. با تنفس هم ذرات ریزی را که 
در هوا معلق هستند درون شش های خود می کشیم.
آب آشامیدنی سومین راه انتقال این ذرات به بدن 
ماست. همان طور که گفته شد وجود این ذرات در 
آب رودخانه ها و اقیانوس ها قابل انکار نیست. چطور 
می توانیم مطمئن باشیم که آب آشامیدنی ما عاری 

از این ذرات باشد؟
پالستیکی  ذرات  وجود  مطالعه ای  طی  تازگی  به 
در بطری های آب مورد بررسی قرار گرفت. 259 
بطری از 9 کشور مختلف آزمایش شد. بطری های 
آب مورد آزمایش متعلق به کارخانه های معروف 
و شناخته شده بودند و جالب است بدانید 93درصد 
ذرات  از  نوعی  حاوی  آزمایش  مورد  بطری های 
پالستیکی بودند. در هر لیتر آب این بطری ها 10/4 
ذره پالستیکی به اندازه میکرون یا بزرگ تر وجود 
داشت. حال اگر مطالعه را به آب لوله کشی شده تعمیم بدهیم، میزان این ذرات در آب لوله کشی شده به مراتب بیشتر است اما این 
بنابراین  نبودند  پیدا شد که پالستیک  نیست. در بطری های آب مورد مطالعه ذرات ریز دیگری هم  وحشتناک ترین بخش ماجرا 

اگر ما روزی یک بطری آب بنوشیم، طی یک سال ده هاهزار ذره پالستیکی را بلعیده ایم.
National Geography, Get Green Now :منابع

ماپالستیکراخلقکردیم،مابهپالستیکوابستهایم،اکنونماداریمدرآنغرقمیشویم

پالستیک، بالی جان جانوران
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افزایش قیمت سیگار یک موقعیت 
برد- برد است؛ هم برای سیستم 
بهداشت جامعه و هم برای دولت ها. 
درآمد حاصل از این منبع می تواند 
صرف بهبود و ارتقای سیستم 
بهداشت کشور شود

در کشورهای پیشرفته، جامعه نسبت به مضرات 
مصرف سیگار آگاه است و افراد می دانند مصرف 
مانند  تنفسی  بیماری های  به  منجر  دخانیات 
برونشیت، سرطان ریه و مشکالت قلبی-عروقی 
می  شود. در این کشورها پویش های مختلفی با 
هدف کاهش مصرف سیگار راه اندازی شده، در 
حالی که در اغلب کشورهای در حال توسعه و 
فقیر آگاهی عمومی نسبت به خطرات مصرف 
سیگار اندک است و اقدامات قانونی و آموزشی 
آنقدر گسترده نیست که بتواند میزان مصرف را 
تحت تاثیر قرار دهد. بروز بسیاری از بیماری های 
مرتبط با مصرف سیگار در این کشورها رو به 
افزایش است و معموال در این کشورها سیگار 
با نیکوتین باال فروخته می شود. افزایش کشت 
توتون هم یکی دیگر از عوامل مستعد کننده 
کشورهاست.  این  در  سیگار  باالی  مصرف 
در کشورهای فقیر یکی از منابع عمده درآمد 
مردم، کشت توتون و تولید سیگار است. در 
حال حاضر در 120 کشور جهان توتون کشت 
می شود و همین مساله موجب ایجاد شغل و 
کسب درآمد باالیی برای مردم آنها شده، با این 
وجود هزینه ای که مصرف سیگار به جامعه 
از  از سودی است که  بیشتر  تحمیل می کند 
کشت و فروش آن حاصل می شود. مالیاتی 
که روی فروش سیگار گذاشته می شود هرچند 
از نظر سیاسی اقدام موثری محسوب می شود، 
حقیقت این است که مبلغی که به دست می آید 
نمی تواند زیان های اقتصادی ناشی از مصرف 

سیگار را جبران کند. 
گزارشی که سازمان بهداشت جهانی منتشر 
کرده، نشان می دهد از سال 2000 تا 2015 
میالدی در کشورهایی که سیاست های کنترل 
دخانیات را به اجرا درآورده اند، تعداد افراد 
سیگاری 29 میلیون نفر کمتر شده است. هدف 
بسیاری از این کشورها این است که تا سال 
در  را  سیگار  مصرف  میزان  میالدی   2025
افراد باالی 15 سال به میزان 30 درصد کاهش 
دهند. کشور انگلستان یکی از پیشگامان این 

سیاست سالمت است.
انگلستان اولین کشور ثروتمند جهان بود که 
در دهه 70 میالدی روی پاکت های سیگار 
هشدارهای بهداشتی را درج و مصرف سیگار 
را در اماکن عمومی ممنوع اعالم کرد. این 
اجرا  به  کامال  میالدی  از سال 2007  قانون 
درآمده است. اکنون تنها 16درصد جمعیت این 
کشور سیگاری هستند، در حالی که 46درصد 
مردم این کشور در سال 1974 میالدی سیگار 

مصرف می کردند.
در سایر کشورهای اروپایی هم شاهد کاهش 
چشمگیر مصرف سیگار هستیم. هفته گذشته 
گزارشی منتشر شد که حاکی از آن بود که 
در کشور فرانسه طی سال گذشته روزانه 1 
باید  گذاشته اند.  کنار  را  سیگار  نفر  میلیون 
فعالیت ها و اقداماتی را که در راستای کنترل 
دخانیات انجام گرفته از جمله تعیین مالیات 
سنگین برای مصرف سیگار و  تولید پاکت های 
سیگار کامال ساده ارج نهاد. در کشور یونان 
هم میزان مصرف سیگار سالیانه تا حدود 2 

درصد در حال کاهش است.
در مقابل بر اساس گزارش سازمان بهداشت 
جهانی، میزان مصرف سیگار در کشورهای 
در حال توسعه و فقیر رو به افزایش است و 
سالیانه 33 میلیون نفر به جمعیت سیگاری ها 
در این کشورها افزوده می شود. به نظر می رسد 
صنایع دخانیات در این کشورها بزرگ ترین 
از سوی  کنترل دخانیات  اجرای طرح  مانع 
کمیته  مدیران  از  یکی  آنهاست.  دولت های 
بیماری های غیرواگیر این سازمان می گوید: 
»انتظار می رود تعداد افراد سیگاری در این 
 2000 سال  در  نفر  میلیون   47 از  کشورها 
 2025 سال  در  نفر  میلیون   103 به  میالدی 
میالدی برسد. در این کشورها مصرف سیگار 
و  قلیان از نظر فرهنگی و اجتماعی پذیرفته 
شده است. از نظر سیاسی اراده ای قوی برای 
کنترل آن وجود ندارد و دولت ها برای تعیین 
مالیات باال روی بسته های سیگار تردید دارند.«
برخی کشورهای عربی از جمله امارات متحده 
تعیین  مالیات  سیگار  بسته های  برای  عربی 
تنهایی کافی نیست.  به  اما این کار  کرده اند 

بسیاری از مردم آگاهی جامعی نسبت به ارتباط 
بین بیماری های قلبی-عروقی و مصرف سیگار 
سیگار  مصرف  می دانند  آنها  اغلب  ندارند. 
می تواند عامل مهمی برای ابتال به سرطان ریه 
باشد اما نمی دانند علت بسیاری از بیماری های 
قلبی و سکته های مغزی همین سیگار است.
سازمان  غیرواگیر  بیماری های  کمیته  مدیر 
»گذاشتن  می کند:  اضافه  جهانی  بهداشت 
یکی  مطمئنا  سیگار  بسته های  برای  مالیات 
از اقدامات موثر برای کنترل دخانیات است. 
بسیاری از این کشورها از جمله فیلیپین درآمد 
و  را صرف سالمت  مالیات  این  از  حاصل 

بهداشت عمومی می کنند.«
سازمان  اخیر  »مطالعات  می دهد:  ادامه  وی 
بهداشت جهانی نشان می دهد کشورهای کمی 
سیگار  مصرف  کاهش  درصد   30 به هدف 
خواهند رسید اما اگر دولت ها اراده ای مصمم 
داشته باشند این کار  شدنی است. کشور فرانسه 
یک نمونه خوب است. این کشور تا سال 2016 
میالدی اقدام موثری را به اجرا در نیاورده بود 
اما در این سال بیدار شد و طی این مدت کوتاه 

به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده است.«

موافقتنامه کنترل مواد دخانی
سازمان بهداشت جهانی در سال 2003 میالدی 
برای استانداردسازی سیاست های کنترل مواد 
دخانی توافقنامه ای را با امضای 168 کشور به 
تصویب رساند که در سال 2005 میالدی اجرایی 
شد. هدف از امضای این موافقتنامه این بود که 
با ارائه راهبردهایی تعهداتی را برای کشورهای 

امضا کننده ایجاد کند تا مصرف دخانیات 
به صورت گسترده ای  را که 

به صورت عالم گیر درآمده 
از  و  کرده  محدود  بود، 
در  عمومی  سالمت 
مصرف  خطر  برابر 
دخانیات و منفعت طلبی 

تولید کننده  کارخانه های 
ارائه  کند.  محافظت 
چنین راهکاری هایی برای 
کشورهای در حال توسعه 

اهمیت  پیشرفته  و همچنین 
بسزایی دارد زیرا صنایع دخانی 

به دنبال کسب درآمد بیشتر عمال 
افراد غیرسیگاری، جوانان و زنان را 

جامعه هدف خود قرار می دهند.
نظارت  شامل  موافقتنامه  این  مهم  مفاد   
اجرای سیاست های  و  بر مصرف دخانیات 
پیشگیرانه، جلوگیری از تبلیغ مصرف دخانیات 
و  این صنایع  از  مالی  یا حمایت  توسعه  و 
سرانجام افزایش مالیات فروش سیگار و مواد 

دخانی است.

افزایش قیمت سیگار موثرترین راه 
کنترل مواد دخانی است

افزایش مالیات فروش سیگار کارآمدترین روش 
کنترل مصرف سیگار است. تجربه ای که کشور 
فیلیپین، مصر، فرانسه و ترکیه طی سال های اخیر 
داشته اند نشان داد افزایش مالیات سیگار امری 
 شدنی است و خدمتی واقعی به بخش سالمت 

و بهداشت جامعه خواهد بود.
به طور متوسط اگر مالیات سیگار 10درصد 
افزایش یابد میزان مصرف سیگار در کشورهای 
پیشرفته 4درصد و در کشورهای در حال توسعه 
5 درصد کاهش خواهد یافت. افزایش قیمت 
سیگار منافع بسیاری را متوجه افرادی خواهد 
کرد که کمترین درآمد را دارند. با افزایش قیمت 
سیگار میزان مصرف بین جوانان 3-2 برابر بیشتر 
از بزرگساالن کاهش می یابد. نتایج مطالعه  بین 
20 کشور فقیر روشن کرد اگر قیمت سیگار 
10درصد افزایش پیدا کند میزان مصرف سیگار 
بین جوانان این کشورها 14 تا 18درصد کاهش 
می یابد. به عبارتی، کاهش مصرف بین جوانان 

3 برابر بیشتر از افراد بزرگسال خواهد بود.
افزایش قیمت سیگار همچنین برای کشورهایی 
که اقتصاد ضعیفی دارند می تواند منبع درآمد 
مناسبی باشد. در مطالعه ای که در کشور ترکیه 
انجام شد، راهکار های مختلف کنترل دخانیات 
مورد بررسی قرار گرفت. در این کشور از سال 
2008 میالدی مالیات سیگار به طور مستمر 
افزایش یافته و همزمان سایر روش های کنترل 
دخانیات مانند ممنوعیت تبلیغات دخانیات هم 
به اجرا درآمده است. بررسی ها نشان داد افزودن 

قیمت سیگار موثرترین 

راهکار بوده و طی یک دوره 4ساله از سال 2008 
تا 2012 میالدی حدود 12درصد از فروش 
سیگار کاسته است. تعداد مصرف کنندگان سیگار 
بین جمعیت بزرگسال این کشور طی همین 
27/1درصد  به  31/2درصد  از   زمانی  دوره 

کاهش یافته است.

افزایش قیمت سیگار زندگی ها را 
نجات می دهد

افزایش قیمت سیگار امکان خرید این محصول 
را کمتر می کند، درنتیجه کاهش مصرف سطح 
سالمت جامعه افزایش می یابد و بار کمتری 
می آورد.  وارد  بهداشت  بر شانه های سیستم 
سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده اگر همه 
کشورها قیمت سیگار را تا 50درصد افزایش 
دهند، 49 میلیون نفر از جمعیت سیگاری ها 
کم خواهد شد، درنتیجه از مرگ 11 میلیون 

نفر جلوگیری خواهد شد.
کاهش مصرف سیگار مدیون دو عامل است؛ 
کاهش تعداد مصرف کنندگان، افرادی که سیگار 
میزان  کاهش  دوم  عامل  و  می کنند  ترک  را 

مصرف بقیه افراد سیگاری.
فواید قطع مصرف سیگار زیاد است. تنها یک 
سال پس از قطع سیگار خطر بیماری های عروق 
کرونر قلب به میزان 50درصد کاهش می یابد. 
در مورد بیماری های سرطان ریه، حلق، مری، 
دهانه رحم، لوزالمعده و مثانه هم این گونه است.
به عنوان مثال کشور فرانسه مالیات سیگار را 
بین سال های 1900 تا 2005 میالدی به طور 
مستمر اضافه کرد و قیمت سیگار را بر اساس 
تورم اقتصادی که در آن سال ها 3 
برابر شده بود، تعیین کرد. میزان 
فروش سیگار تا 50درصد 
کاهش یافت. تاثیری که 
سالمت  بر  اقدام  این 
طی  گذاشت  جامعه 
با  بعد  سال های 
کاهش میزان ابتال به 
سرطان ریه به خوبی 
میزان  شد.  روشن 
مرگ ومیر هم در این 
نصف  زمانی  دوره 
شد. این کشور از سال 2010 
میالدی پس از یک دوره چندساله 
که قیمت سیگار ثابت باقی مانده 
بود دوباره مالیات سیگار را افزایش داد.

افزایش مالیات سیگار منابع 
درآمدی جدیدی در اختیار 

دولت ها می گذارد
افزایش قیمت سیگار یک موقعیت برد- برد 
و  جامعه  بهداشت  سیستم  برای  هم  است؛ 

هم برای دولت ها. درآمد حاصل از این منبع 
می تواند صرف بهبود و ارتقای سیستم بهداشت 

کشور شود.
در کشور مصر دولت از سال 2010 میالدی 
افزایش داده است. قیمت  مالیات سیگار را 
هر پاکت سیگار از برندهای معروف در این 
کشور تا حدود 46درصد افزایش یافت. همین 
اقدام طی 2 سال موجب کاهش 14 درصدی 
فروش سیگار در این کشور شد.میزان درآمد 
دولت طی این مدت 151درصد افزایش یافت.

سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده اگر تمامی 
کشورها میزان مالیات سیگار را تا 50درصد 
افزایش دهند تمامی کشورهای سراسر دنیا 
دالر  میلیارد   101 بر  بالغ  درآمدی  صاحب 
آمریکا خواهند شد که می توانند این درآمد را 
صرف بهداشت و برنامه  های اجتماعی کشور 

خود کنند.
اکنون کشور فیلیپین بخشی از مالیات حاصل 
از فروش سیگار را صرف طرح بیمه همگانی 

کشور خود می کند. 

برای کارآمد کردن سیستم افزایش 
مالیات باید از روش های ساده 

استفاده کرد
نوع مالیاتی که کشورها روی محصوالت دخانی 
کشورها  برخی  است.  متفاوت  می گذارند، 
سیستم پیچیده ای را برای تعیین مالیات سیگار 
اقدام موجب می شود  تعیین می کنند. همین 
نتوانند آن را به خوبی مدیریت کنند و این مساله 
تولید کنندگان  برای  را  قانونی  گریز  راه های 
آنها  درنتیجه  می آورد،  فراهم  محصول  این 
از پرداخت تمامی مالیات تعیین شده سرباز 
می زنند. دولت ها درآمدی را که انتظار دارند 
به دست نمی آورند و مصرف کنندگان و خود 

دولت توشه ای از این راه برنمی دارند.
در همین راستا کشور فیلیپین با تدوین قوانین 
مالیاتی ساده این فرصت را فراهم آورده که 
مدیریت  خوبی  به  را  حاصل  درآمد  بتواند 
این کشور طی  میالدی  تا سال 2013  کند. 
یک سیستم پیچیده مالیاتی 4 نوع مالیات را 
برای سیگارهای تولیدی بر اساس قیمت هر 
یک از آنها طی یک فرمول تعیین کرده بود. 
سیگارهای  بعضی  شد   باعث  عامل  همین 

شامل  سال ها  برای  کشور  این  داخل  تولید 
معافیت مالیاتی شوند. به همین دلیل مالیاتی 
که در کشور فیلیپین برای سیگار وضع شده 
بود بین کشورهای جهان در پایین ترین حد 
قرار داشت و این در حالی بود که این کشور 
باالترین میزان مصرف کننده را داشت. سرانجام 
طی مبارزه ای که دولت این کشور با پشتوانه 
بخش خصوصی در برابر صنایع دخانیات به 
عمل آورد، موفق شد قوانین مالیات سیگار را 
در سال 2012 میالدی اصالح کند. سرانجام 
در سال 2017 میالدی دولت توانست برای 
انواع سیگار مالیات یکسانی تعیین کند و طی 
نفع  به  انجام شده تعهداتی را که  اصالحات 
بعضی از کارخانه های تولید کننده بود، بردارد. 
همچنین طی این برنامه سیستمی تعریف شد 
که تا سال 2017 میالدی مالیات سیگار به طور 
خودکار هر سال افزایش می یافت. دولت طی 
افزایش  سیگار  مالیات  کرد  اعالم  گزارشی 
و میزان فروش سیگار کاهش و درآمدهای 
دولت به طور چشمگیری بهبود یافته است.

در کشور آفریقایی گامبیا هم دولت مالیات 
داد.  تغییر  سیگار  وزن  اساس  بر  را  سیگار 
شواهد نشان می دهد همین عامل موجب شده 
کارخانه ها سیگارهای سبک تر تولید کنند. در 
سال 2013 میالدی این کشور میزان مالیات 
سیگار را به طور یکسان افزایش داد، درنتیجه 
مصرف کنندگان سیگار به سمت انواع ارزان تر 
مواد دخانی مانند قلیان کشیده نشدند. تعیین 
میزان یکسان مالیات برای تمامی مواد دخانی 
موجب می شود فرد مصرف کننده ماده دخانی 

دیگری را جایگزین سیگار نکند.

مخالفت کارخانه های تولید کننده 
سیگار با افزایش مالیات

کارخانه های تولید کننده مواد دخانی با افزایش 
قیمت سیگار موافق نیستند زیرا می دانند تعداد 
مصرف کنندگان در نتیجه آن کاهش خواهد 
یافت. در کشور مکزیک صنایع دخانی تالش 
نیابد  زیادی کردند تا قیمت سیگار افزایش 
اما دولت این کشور با حمایت مردم و بخش 
خصوصی موفق شد در سال 2010 میالدی 

میزان مالیات سیگار را افزایش دهد.
صنایع دخانی در این گیرودار می کوشند با 
ارائه توجیهاتی این اقدام را بی اثر کنند یا مانع 
به اجرا درآمدن آن شوند. به عنوان مثال یکی 
از استدالل های آنها این است که با افزایش 
مالیات میزان خرید کاهش یافته و در نتیجه 
میزان درآمد دولت کاهش می یابد. این گفته 
اثر کاهش  بر  درست نیست زیرا مبلغی که 
فروش از دست می رود کمتر از مبلغی است 
که با افزایش مالیات حاصل می شود. تجربه 
کشورهای فیلیپین و مصر گواه این گفته است. در 
استدالل دیگر این صنایع ادعا می کنند افزایش 
قیمت سیگار به ضرر طبقات فقیر جامعه است 
چون مجبور می شوند بهای بیشتری برای خرید 
سیگار بپردازند. این استدالل هم به این دلیل 
درست نیست که افراد فقیر برخالف ثروتمندان 
نسبت به تغییر قیمت ها خیلی حساس هستند 
و در صورت گران شدن سیگار یا سیگار را 
کم  خود  مصرف  میزان  از  یا  می کنند  ترک 
می کنند. در نتیجه پولی را که صرف خرید 
سیگار می کردند، پس انداز می کنند، در عین 
کمک  هم  خود  سالمت  حفظ  به  که  حال 

بزرگی کرده اند.

بیایید دست به دست هم بدهیم و 
از مصرف سیگار بکاهیم

دولتمردان با حمایت از افزایش قیمت سیگار 
سیاست های سالمت عمومی را مورد توجه 
قرار دهند. وزرای بهداشت آگاهی عمومی را 
نسبت به سالمت عمومی و اهمیت افزایش 
قیمت سیگار ارتقا بدهند. بخش خصوصی و 
گروه های اجتماعی زمینه را برای ترک سیگار 
فراهم کنند و فروش و استفاده از محصوالت 
دخانی را از مجراهای غیرقانونی منع کنند. 
خانواده ها هم با تشویق اعضای خانواده به 
ترک سیگار در مبارزه علیه این آفت سالمت 

جامعه مشارکت کنند.
 WHO, BMJ Journal, NCBI :منابع

اگر همه کشورها قیمت سیگار را 50 درصد افزایش دهند، سالیانه از مرگ 11 میلیون نفر جلوگیری خواهند کرد

افزایش قیمت سیگار برابر است با نجات جان انسان ها
الیحه افزایش قیمت دخانیات در مجلس شورای اسالمی رأی نیاورد. یکی از توجیهاتی که برای 
رد این الیحه ارائه شد این بود که گران کردن سیگار موجب می شود قاچاق این محصول دخانی 
افزایش یابد. میزان مصرف سیگار و سایر مواد دخانی در کشور ما همچنان باالست، در حالی که در 
بسیاری از کشورهای جهان و از جمله کشورهای پیشرفته میزان مصرف سیگار به طور چشمگیری 

کاهش یافته است. علت موفق بودن این کشورها در کنترل مواد دخانی چیست؟
همه گیری مصرف مواد دخانی با به جا گذاشتن سالیانه 7 میلیون کشته یکی از بزرگ ترین تهدیدهای بهداشتی است 
که تاکنون جهان با آن روبرو شده است. این رقم باالتر از میزان تلفاتی است که بر اثر ایدز، ماالریا و سل گریبانگیر 

مردم جهان می شود. 6 میلیون نفر از این کشته شدگان مصرف کننده مستقیم سیگار بوده اند و 1 میلیون نفر فقط به 
دلیل اینکه در معرض دود سیگار قرار گرفته اند جان خود را از دست داده اند. حدود 80درصد از 1/1میلیارد نفری 
که در سراسر جهان مصرف کننده سیگار هستند در کشورهای فقیر یا در حال پیشرفت زندگی می کنند و این در 
حالی است که مصرف دخانیات سنگین ترین بار را بر شانه سیستم بهداشت و سالمت این کشورها تحمیل می کند. 
مصرف کنندگانی که در سنین جوانی جان خود را از دست می دهند، از چند جهت هزینه جامعه خود را باال می برند، 
خانواده خود را از درآمدی که در آینده می توانستند نصیب آنها کنند، محروم می کنند، هزینه بهداشت و سالمت را 

باال می برند و از سوی دیگر به رشد اقتصادی کشور آسیب می زنند.

 ترجمه: 
سیما اخالقی



امروزه به دلیل تغییر شیوه زندگی و کاهش 
فعالیت جسمانی، بیماری های قلبی- عروقی 
شیوع فراوانی دارد و شایع ترین علت مرگ ومیر 
عامل 30 درصد  تقریبا  و  در سراسر جهان 
مرگ های جهان است. در ایران بعد از سوانح 
و حوادث رانندگی بیماری های قلبی-عروقی 
دومین علت مرگ ومیر است و ضمن افزایش 
شیوع این بیماری سن وقوع حوادث قلبی نیز 

کاهش پیدا کرده است. 
از  مردم سال هاست  دنیا  مختلف  مناطق  در 
برای  خود  منطقه  بومی  و  سنتی  داروهای 
ایران  کشور  می برند.  بهره  بیماری ها  درمان 
نیز با داشتن دانشمندان بنامی مانند ابن سینا و 
زکریای رازی و پیشینه ای طوالنی در حکمت 
و طبابت و سایر علوم، از پیشتازان طب در 

دنیا محسوب می شود. 
در کتاب مخزن االدویه که از کتاب های مرجع 
داروشناسی طب سنتی است، بیش از 100 
داروی مقوی قلب با ذکر مشخصات ظاهری 
و خواص فیزیکی و درمانی آنها آورده شده 
است. برخی از این موارد در زندگی روزمره به 
عنوان نوعی غذا شناخته می شوند، مانند سیب، 
به، انار و پسته. برخی دیگر جزو معدنیات 
هستند، مانند یاقوت و زمرد. جالب توجه است 
برخی خاک ها به واسطه مواد شیمیایی موجود 
در خود مقوی قلب و سایر اعضا هستند، مانند 
گل مختوم. از فراورده های حیوانی خاص هم 
می توان به عصاره گوشت، زرده تخم مرغ و 

پنیر مایه اشاره کرد.

تشریح قلب از دیدگاه طب سنتی
حکما در تشریح قلب چنین گفته اند که قلب 
در وسط سینه قرار دارد زیرا هموارترین و 
سزاوارترین جا برای قلب است و اندکی به 
طرف چپ تمایل دارد تا از کبد دور باشد و 
حرارت قلب و کبد در یک جا جمع نشود. 
نیامی بسیار سفت جاداده شده که  قلب در 
هرچند از جنس غشایی، هیچ غشای دیگری 
در ستبری به آن نمی رسد و به مثابه سپری 
برای قلب است تا آن را از گزند حفظ کند.

به نظر ابن سینا، قلب دارای 3 بطن است؛ 2 
بطن نسبتا بزرگ و بطن میانی که انبار غذای 
قلب است. بطن راست به کبد نزدیک تر است 
و محتوای آن خونی نسبتا غلیظ و سنگین و 

در بطن چپ خونی سبک و رقیق است.

ابن نفیس نیز به درستی و دقیق تر از ابن سینا 
تشریح قلب را بیان می کند و نظریه ابن سینا 
مبنی بر خون گیری قلب از بطن راست را غلط 
می شمارد و در واقع او اولین کسی است که 
جریان خون رگ های کرونر را شناخته و به 
قول ماکس میرهوف، نویسنده برجسته تاریخ 
پزشکی در سال 1933 میالدی ابن نفیس را 
باید اولین کسی دانست که جریان خون ریه 

را به درستی شرح داده است.

مزاج قلب؛ گرم و خشک
قلب از گرم ترین و خشک ترین اندام های بدن 
است زیرا عضوی است که بیشترین فعالیت 
را در بدن انجام می دهد. اگر رطوبت عضوی 
زیاد شود نیاز به استراحت پیدا می کند، در 
حالی که قلب باید دائم کار کند بنابراین قلب 
به دلیل فعالیت زیاد به گرما و ثبات قلب به 

خشکی نیاز دارد. 
قلب جایگاه حرارت غریزی است و اگر دچار 
سردی و  تری شود، حرارت از بین می رود 
و در کل سیستم بدن و اندام ها اختالل ایجاد 
کبد  مزاج  با  ارتباط  در  قلب  مزاج  می شود. 

هم است.

توصیه های اختصاصی برای حفظ 
سالمت قلب

 توجه به تقویت مزاج قلب 
 برطرف کردن یبوست تا قلب از بخارات 

مدفوع آسیب نبیند.
 استفاده از غذاهای تقویت کننده قلب، مانند 

مفرحات و مقویات آن
 تقویت دهانه معده تا از مشارکت آن به 

قلب آسیبی نرسد.
 در صورت نیاز به داروهای قلبی گرم از 

زعفران و دارچین استفاده شود.
خاصیت  که  ماده ای  به  نیاز  صورت  در   
مفرح و مقوی قلب داشته باشد، گل گاو زبان 

استفاده شود.
 در صورت نیاز به داروهای قلبی افزایش دهنده 

استفاده شود که دارای  از موادی  باید  روح، 
تاثیر غذایی باشند و تولید خون لطیف کنند، 
مانند عصاره گوشت پرندگان سبک و زرده 

تخم مرغ نیم برشته
 استفاده از سبزیجاتی مانند ریحان و نعناع 
و گشنیز و بوییدن آنها و میوه هایی مانند آمله 
)انگور فرنگی(، سیب، گالبی، تمر هندی و 

انار

برای پیشگیری از بروز آسیب به 
قلب از این موارد پرهیز کنید

 افراط در سرد کردن یا گرم کردن زیاد 
 مواد غذایی تولید کننده گاز

 استشاق بوهای بد
 وسواس فکری و عملی 

 بیداری طوالنی مدت
 هیجانات ناگهانی و شادی های مفرط

 غم و اندوه مزمن
 هوای آلوده

همچنین موارد دیگری که در حفظ سالمت 
قلب باید به آنها توجه کرد:

 هوا در حفظ صحت قلب اهمیت بسزایی 
دارد چرا که حیوان و انسان برای تعدیل روح 
و ترویح قلب به هوا محتاج است. بهترین 
هوا که تقویت قلب و بدن و تصفیه و تعدیل 
اخالط و ارواح کرده و به هضم کمک می کند، 
گرماست.  و  سرما  میان  معتدل  هوای 
آلودگي هاي محیطي مانند تجمع زباله و اجساد 
و تعفن آنها، وجود منابع تولید کننده بخارهای 
در  فاضالب ها  و  گوگرد  معادن  مثل  سمي 
اطراف شهر و موقعیت جغرافیایي شهرها مثل 
محصور شدن آنها بین کوه ها سبب بروز هواي 

آلوده مي شوند. 
 ورزش معتدل باعث تقویت اعضا و حرارت 

غریزی می شود. 
 دوری از اعراض نفسانی مانند هّم و غضب 
و خوف و خجالت و فرح مفرط. در صورت 
غلبه یکی از اعراض نفسانی، خوردن مفرحات 
و  فرح بخش  حکایات  شنیدن  و  دل  مقوی 

نشاط افزا توصیه می شود. 
در حمام،  آب  نوشیدن   

حضور  همچنین 
حمام  در  طوالنی مدت 

برای قلب ضرر دارد.

آنچه موجب 
تقویت قلب می شود

مقوی  دارویی   گیاهان   
آمله  از:  عبارتند  قلب  عضله 

قرنفل  مکی،  سنای  )انگور فرنگی(، 
)گیاهی از خانواده میخک( و زیره

 رایحه نیکو به دلیل موافقت و مناسبتی 
که با روح دارد، غذای روح می شود و 
بر مقدار آن می افزاید. عطر روح را در 

دفع سموم تقویت می کند.
 گاوزبان هر دو مزاج گرم و سرد قلب 

را اعتدال می بخشد.
در شرح بیماری های قلبی در متون طب سنتی 
بیشتر طبیبان داروهای مقوی را جزو اصلی 
درمان بیماری های قلبی در نظر گرفته اند. به 
از  که  حار  خفقان  مبحث  در  نمونه  عنوان 
از 80 درصد  قلبی است، بیش  بیماری های 
تقویت  خاصیت  دارای  ذکرشده  داروهای 

قلب است. 
 آمله )انگور فرنگی( یکی از  گیاهان دارویی  
پرکاربرد است که به تنهایی و به صورت مربا 

می تواند قلب را تقویت کند.
 میوه »به« به  صورت مربای »به«، سکنجبین 

سفرجلی و شربت سفرجل 
ساده قادر به تقویت قلب است.

 گل سرخ با عطر خود ترکیبات دارای گالب 
نیز مقوی قلب هستند.

ملطف  و  دماغ  و  دل  مقوی  بادرنجبویه   
است. وحشت سوداوی و خفقان و غشی را 

رفع می کند.

باید توجه داشت از بعضی گیاهان به عنوان 
گیاهان سمی برای قلب نام برده شده که موجب 
اختالالت قلبی می شود. مهم ترین این گیاهان 

عبارتند از خرزهره و دارواش. 
خرزهره یکی از مهم ترین گیاهان سمی موجود 
در کشور است. این گیاه به علت داشتن برگ ها و 

گل های زیبا در بسیاری 
پارک ها  در  مناطق کشور  از 
و باغ ها به عنوان یک گیاه زینتی 
کاشته می شود. این گیاه از نظر شکل 
ظاهری مشابه گیاه زیتون است و در صورت 
مصرف می تواند موجب بروز مسمومیت های 

شدید و حتی کشنده شود. 
شیرابه  و  گل ها  برگ ها،  خوراکی  مصرف 
گل های گیاه و حتی استنشاق دود ناشی از 
گیاه می تواند  برگ ها و ساقه های  سوزاندن 

سبب بروز مسمومیت شود. 
صورت  به  مسمومیت  نشانه های  و  عالئم 
ضعف، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، دردهای 
شکمی و اختالالت قلبی شامل بی نظمی ضربان 
قلب )آریتمی( است. در مسمومیت های شدید 
نیز گزارش  قلبی- عروقی و مرگ  کالپس 

شده است. 

مهم ترین عوامل زمینه ساز بروز بیماری های قلب
1. بدی تغذیه به شکل پرخوری و استفاده بیش از اندازه از مواد 

قندی و چربی ها و استفاده از غذاهای فست فودی
2. استفاده از سیگار و انواع دخانیات و هوای آلوده

3. پرفشاری خون که خود به عوامل زیاد دیگری مرتبط است.

4. فشارهای روانی و استرس ها و عوامل زمینه ساز استرس
5. بیماری های زمینه ای مانند دیابت و بیماری های کلیه و غدد
6. کمی فعالیت های حرکتی و پشت میزنشینی و ورزش نکردن

7. هیپرلپیدیمی و هیپر تری گلیسریدیمی
8. بیماری های واگیر و امراض عفونی

تدابیر تقویت قلب )دل( از دیدگاه طب ایرانی

درک کردن قلب با کمک طب تکمیلی

در  خبری  اسفند،   9 پنجشنبه 
فضای مجازی دست به دست 
شد تا موجی از اندوه و ماتم در 
خانواده هنرمندان این سرزمین 
برانگیخته شود. گرچه مرگ حق و از رگ گردن 
به همه ما نزدیک تر است اما این بار هم »ایست 
قلبی« علت فوت »خشایار الوند« در سن 51 

سالگی عنوان شد. 
طنز  سریال های  فیلمنامه نویس  فوت  جز  به 
تلویزیون، طی سال های اخیر بارها ایست قلبی 
را کنار خبر فوت چهره های سرشناس کشورمان 
از جمله  هادی نوروزی، عارف لرستانی و علی 
معلم دیده ایم. فارغ از این خبرهای تلخ دنیای 
هنر، آمارها نیز حاکی از آن است که »ایست 
قلبی« شایع ترین علت مرگ در ایران است و کنار 
شیوع باالی ابتال به ناراحتی های قلبی-عروقی، 
توجه به وضعیت سالمت قلب و اقدامات درست  
در صورت بروز عالئم هشداردهنده بسیار مهم 
خواهد بود. از همین رو، گفت وگویی با دکتر 
آتوسا مصطفوی، فوق تخصص قلب و عروق و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
انجام داده ایم تا بیشتر با »ایست قلبی« آشنا شویم.

قلبی«  »حمله  و  قلبی«  »ایست   :
ناراحتی های  عبارات پرکاربرد در زمان بروز 
با هم  این دو مشکل  آیا  قلبی-عروقی است. 

تفاوت دارند؟
»ایست قلبی« همان طور که از نامش پیداست، 
زمانی اتفاق می افتد که قلب از کار ایستاده و 

ضربان ندارد اما حمله قلبی الزاما ایست 
قلبی نیست. درواقع، حمله قلبی زمانی 
بروز می کند که به عنوان مثال یکی از 
عروق قلب به طور کامل یا نسبی بسته 
شده و فرد دچار سکته قلبی می شود. 
حمله قلبی طیفی از حالت شدید مانند 
سکته کامل را تا حالتی خفیف به شکل 
احساس درد شدید قلبی دربرمی گیرد. 

الزاما هر حمله قلبی منجر به ایست قلبی 
نمی شود و اگر حمله خیلی شدید باشد، 

ایجاد  نامنظمی ضربان قلب  ممکن است 
کند و منجر به ایست قلبی شود. 

از طرفی، ایست قلبی نیز همیشه به علت حمله 
قلبی اتفاق نمی افتد و برخی اختالالت ژنتیکی 
می تواند  قلبی  کانال های  اختالالت  همچنین  و 
قلب را از حالت تعادل خارج کند و زمینه ساز 

ایست قلبی شود. 
بیشتر  می دهد  نشان  آمار  معموال   :
می افتد.  اتفاق  صبح  نزدیک  قلبی  حمله های 

علت این مساله چیست؟
در  قلبی  حمله های  زمینه ساز  عامل  مهم ترین 
ساعات آغازین روز عدم تعادل سیستم سمپاتیک و 
پاراسمپاتیک یا به عبارتی سیستم اعصاب مرکزی 
است. در مدت خواب شبانه سیستم پاراسمپاتیک 
فعالیت بیشتری دارد، قلب در حالت استراحت 
است، ضربان و فشارخون نیز سطح پایین تری دارند 
و سیستم گردش خون قدرت بیشتری برای حل 
کردن لخته های خون دارد اما زمانی که فرد از خواب 
غالب  سمپاتیک  سیستم  فعالیت  می شود،  بیدار 

می شود که درست برعکس سیستم پاراسمپاتیک 
عمل می کند. در چنین شرایطی، فشارخون باال 
شبه  حالتی  و  می شوند  منقبض  رگ ها  می رود، 
استرس روی قلب ایجاد می کنند. به عبارتی، با 
باال  به اکسیژن  نیاز قلب  بیدار شدن از خواب، 
می رود و در عین حال رگ ها نیز تنگ تر می شوند 

و خونرسانی قلب نیز کمتر خواهد شد. 
قلب انسان سالم در وضعیت طبیعی این حالت 
را به خوبی تحمل می کند و با ایجاد تعادل مانع 
بروز مشکل می شود اما اگر رگ تنگ باشد، قلب 
غالب  فعالیت  نمی تواند  و  ندارد  جبران  قدرت 
سیستم سمپاتیک را تحمل کند که درنتیجه منجر 

به بروز حمله قلبی می شود. 
در عین حال باید اشاره کرد سیستم سمپاتیک 
باعث می شود هنگام صبح، انعقادپذیری 
خون نیز باالتر باشد و خون راحت تر 
لخته شود. به همین دلیل جریان 
خون از رگ تنگ و با ایجاد حالت 
لخته، عامل تشدید سکته قلبی 

خواهد بود. 
و  استرس   :
چه  عصبی  فشارهای 
این  بروز  در  تاثیری 

اختالالت قلب دارد؟
به طور کلی، هر نوع استرسی 
باعث می شود ضربان قلب 
باال برود و قلب نیاز بیشتری به 
اکسیژن و خون پیدا کند. نه تنها 
خوابیدن با وضعیت روانی ناآرام 
می تواند زمینه ساز حمله قلبی شود، 
بلکه در طول روز نیز این مساله صدق 
می کند. درواقع، اگر قلب فرد مشکل داشته 
باشد، توان جبران استرس را ندارد. در چنین 
شرایطی که قلب به اکسیژن بیشتری نیاز دارد و 
الزم است حجم بیشتری خون وارد قلب شود، 
اگر رگ قلب تنگ باشد، این حجم باالی خون نیز 
نمی تواند وارد قلب شود، در نتیجه باعث حمله 
قلبی می شود. به این ترتیب هرچه استرس در هر 
زمانی باالتر باشد، ممکن است حمله قلبی اتفاق 
بیفتد. به عنوان مثال حمله قلبی حین درگیری و 

نزاع نمونه ای از تاثیر استرس است.
: چه عالئمی می تواند به عنوان هشدار 
بروز »ایست قلبی« و »حمله قلبی« تلقی شود و چه 
اقداماتی برای حفظ حیات فرد ضروری است؟
با بروز ایست قلبی، فرد دچار بیهوشی می شود زیرا 
قلب بیش از چند ثانیه نمی تواند عدم خونرسانی 
را تحمل کند و در کمتر از 15 تا 20 ثانیه، فرد 

هوشیاری خود را از دست می دهد. البته الزاما 
دادن  دست  از  نوع  هر  که  نیست  معنا  این  به 
اما  باشد  قلبی  ایست  از  ناشی  سطح هوشیاری 
معموال توصیه می شود به عنوان اولین اقدام در 
این شرایط، نبض فرد کنترل شود. اگر نبض وجود 
داشته باشد که علت دیگری باعث کاهش سطح 
هوشیاری شده، در غیر این صورت، فرد دچار 

ایست قلبی شده است. 
با بروز ایست قلبی، اگر اقدام  درمانی فوری انجام 
نگیرد، در بیشتر موارد منجر به فوت می شود. البته 
گاهی قلب پس از اینکه دچار ایست می شود، به 
طور خودبه خود دوباره شروع به فعالیت می کند اما 
فرد باید بالفاصله تحت مراقبت پزشکی و اقدامات 
اورژانس قرار گیرد زیرا ممکن است پس از ایست 
دوم، دوباره فعال نشود. ضرورت ماساژ قلبی در 
چنین شرایطی از همین روست که موجب پمپاژ 
دوباره خون به قلب شده و خونرسانی به مغز تا 
زمان اقدامات درمانی اورژانس حفظ شود. البته 
باید توجه داشت ماساژ قلبی حتما باید توسط 
فردی که آشنا به این تکنیک است، انجام گیرد. 
در مورد حمله قلبی، شایع ترین عالمت هشداردهنده 
را باید درد قفسه دانست. البته عالئم دیگری با میزان 
شیوع کمتر نیز باید جدی گرفته شود. به عنوان مثال در 
افراد دیابتی که درد قلب به خوبی احساس نمی شود، 
حمله قلبی ممکن است با حالت تهوع و استفراغ 
همراه باشد. گاهی نیز حمله های قلبی با دل درد، 
تنگی نفس، تپش قلب و سرگیجه تظاهر پیدا می کند. 
: شیوه زندگی چه تاثیری در افزایش 
زمینه خطر بروز »ایست قلبی« و »حمله قلبی« 

دارد؟
اشباع،  مانند مصرف روغن های  عوامل خطری 
اضافه وزن و چاقی، شیوه زندگی بی تحرک و 
مصرف سیگار و قلیان جزو مهم ترین علل گرفتگی 
عروق قلب هستند که مسلما می توانند زمینه ساز 
بروز حمله های قلبی و ایست قلبی نیز شوند. 

به بهانه ایست قلبی »خشایار الوند«

وقتی نبض حیات می ایستد!

 دکتر علی غالمپور
دانشجوی دکترای تخصصی 

طب ایرانی دانشکده طب سنتی و 
مکمل مشهد

 مریم سادات 
کاظمی

شایع ترین علت مرگ ومیر در سراسر 
جهان و تقریبا عامل 30 درصد 

مرگ های جهان است. در ایران بعد از 
سوانح و حوادث رانندگی بیماری های 
قلبی-عروقی دومین علت مرگ ومیر 

است و ضمن افزایش شیوع این 
بیماری سن وقوع حوادث قلبی نیز 

کاهش پیدا کرده است
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رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی از 
وجود ۸ میلیون بیمار دیابتی در کشور خبر داد.
به گزارش »سالمت«، شکور امیدی در نشست 
خبری روش های نوین پیشگیری، کنترل و درمان 
دیابت گفت: »امروز حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور مبتال به 

دیابت هستند که حدود ۸ میلیون نفر را شامل می شود.«
وی با بیان اینکه نیمی از افراد مبتال به دیابت از بیماری خود خبر 
ندارند، افزود: »حدود ۳ تا ۴ میلیون نفر بیمار دیابتی در کشور 
شناسایی شده اند اما نزدیک به ۴ میلیون نفر از افراد دیابتی کشور 

از بیماری خود اطالع ندارند.«
امیدی با اشاره به اینکه ۳/6میلیون نفر از بیماران دیابتی توسط 
انجمن شناسایی شده اند، ادامه داد: »متاسفانه دیابت یک بیماری 
مخفی و پنهان است که وقتی با آن مواجه می شویم که فرد مبتال 

شده است.«
ضرورت  بر  دیابتی  بیماران  از  حمایت  خیریه  انجمن  رئیس 

انجام تست قندخون تاکید کرد و گفت: »اگر فردی 2 بار تست 
قندخون ناشتا انجام داد و قندخون او باالی ۱26 بود، داوطلب 
بیماری دیابت است.« وی با بیان اینکه ۱۰ درصد علت ابتال 
به دیابت ارثی است، توضیح داد: »۹۰ درصد علت ابتال عوامل 

محیطی است.«
این بین ۸۵ درصد علل محیطی متوجه  ادامه داد: »در  امیدی 
استرس و تنش است که باعث ابتال به دیابت می شود.« وی بر 
ضرورت ورود سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری از دیابت 
تاکید کرد:  »دولت نمی تواند به تنهایی در این زمینه موفق باشد.«
وی در ادامه افزود: »استان یزد با 26 درصد در رتبه اول کشور 
اینکه  به  اشاره  با  امیدی  دارد.«  قرار  دیابتی  بیماران  لحاظ  از 
آمار ابتال به دیابت در کشور های پیشرفته بیشتر از ایران است، 
گفت: »در کشور های توسعه یافته افراد مستعد دیابت خیلی زود 
شناسایی می شوند و تحت کنترل قرار می گیرند. از طرفی، آمار 
مرگ ومیر ناشی از دیابت در ایران 6 برابر کشور های پیشرفته 

است و متاسفانه ایران در قطع عضو پا، ناشی از بیماری دیابت 
در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را دارد.« رئیس انجمن خیریه 
حمایت از بیماران دیابتی با تاکید بر ضرورت شناسایی بیماران 
دیابتی، گفت: »تمامی افراد باالی 2۰ سال باید آزمایش قندخون 
را به صورت ناشتا انجام دهند و اگر قندخون ناشتای شخصی 
دو مرتبه باالی ۱26 باشد، آن فرد مستعد بیماری دیابت است.«
مهم ترین  از  اطالع رسانی  و  »آموزش  کرد:  خاطرنشان  وی 
راهکار های پیشگیری بیماری دیابت است. افراد مستعد دیابت 
با مراقبت غذایی و انجام منظم تمرینات ورزشی می توانند از 

پیشرفت این بیماری جلوگیری کنند.«
الزم به ذکر است در این مراسم از دو محصول برای بیماران 
دیابتی رونمایی شد. نخستین محصول کفش و کفی طبی بود 
که برای این بیماران توسط یک شرکت داخلی تولید شده بود 
و دومین محصول یک داروی زخم پای دیابتی بود که توسط 

محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تولید شده است.

در نشست خبری انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی عنوان شد

۸ میلیون ایرانی دیابت دارند

از  حضوری  اکبر 
همراه  خیرین  بزرگ ترین 
که  است  ام اس  انجمن 
خیابان  در  را  خود  خانه  
شیخ بهایی پس از فوت نابهنگام پسرش، 
وقف انجمن و به نام امید حضوری کرد. 
حضوری، مدیرعامل شرکت تولیدی »تن 
این مرزوبوم،  در« است. ای کاش مردمان 
دلشان چون آقای حضوری پاک  و بی آالیش 

بود و خالی از منت.

: شما متولد چه سالی و اهل کجا 
هستید؟

من زاده  سال ۱۳۳۳ در روستای تجره از توابع 
گلپایگان هستم. در خانواده پرجمعیتی پا به 
این دنیا گذاشتم. در آن ایام مرسوم بود بچه ها 
۳ ماه تعطیالت تابستان را به کاری مشغول 
می شدند که هم حرفه ای آموخته و هم درآمدی 
کسب کرده باشند. بالطبع من هم که فرزند آن 
روزگاران بودم از کالس سوم ابتدایی به بعد 
تابستان ها به تهران می آمدم و مشغول کاری 
می شدم تا به این وسیله هزینه سالیانه لباس 
از  پس  کنم.  تامین  را  خود  لوازم التحریر  و 
پایان دوره ابتدایی کال در تهران ساکن شدم 

و زندگی مستقل خود را آغاز کردم. 

: کجا مشغول به کار شدید؟
حدود سال ۱۳۴۵ در خیاط خانه ای در خیابان 
الله زار مشغول به کار شدم، ابتدا از پادویی شروع 
کردم؛ یعنی از پایین ترین کار، بعد کمک استادی 
توانستم در مدت کوتاهی،  و... خوشبختانه 
کسب  خودم  برای  زمینه  این  در  تخصصی 
کنم و در ۱7-۱6 سالگی به تنهایی کارگاهی 
پوشاک  تولیدی  برای  جمهوری  خیابان  در 

مردانه بازکنم.

پا  این گونه  تولیدی تن در  پس   :
گرفت؟

بله، با کوشش بسیار، بدون پشتوانه و کمکی 
از سوی دیگران، خداوند عنایت کرد و کار 
را پیش بردیم. بعد از انقالب، محلی را در 
خیابان شیراز )مالصدرا( با فروش خانه ا م در 
6۰ کیلومتری کرج که با همسرم در آنجا ساکن 
بودیم در طبقه زیرزمین خریدم و کارگاه را 
منتقل کردیم و بعد بخشی از آن را به صورت 
»شو روم« درآوردیم و اجناس را می فروختیم. 
استیجاری  بهایی در خانه ای  در محله شیخ 
با خانواده در آنجا ساکن شدیم که نزدیک 

محل کارمان باشد.

: شما صاحب چند فرزند هستید؟
من ۴ اوالد پسر داشتم که فرزند بزرگم، امید 
از  در سن 2۰ سالگی  بود  متولد ۱۳۵7  که 
میان ما پر کشید و رفت و داستان وقف خانه  

کولیوند از این ماجرا شکل گرفت.

: چه شد که خانه تان را به محله شیخ 
بهایی انتقال دادید؟

هم  ما  بود،  ده ونک  توابع  از  قسمتی  اینجا 
مستاجر بودیم، واقعا سخت کار کرده بودم 
تا کمی پس انداز داشته باشم. آرزو داشتیم از 
اجاره نشینی دربیاییم و خانه ای برای خودمان 
داشته باشیم. با بچه های محله به مسجد ونک 
رفت وآمد داشتیم. اینجا باغی بود که تا انتهای 
کوچه امتداد داشت و متعلق به شخصی متدین 

بود که متولی مسجد هم بود. من با ایشان در 
مسجد محل آشنا شدم. ایشان پیشنهاد کرد 
قطعه  زمینی که پس از تقسیم ورثه حدود 2۴۰ 
متر بود را از وی بخرم. زمین را به صورت نقد 
و نسیه فروخت. وقتی برای دریافت پروانه 
به شهرداری مراجعه کردیم، دیدیم تصمیم 
گرفته اند که دیگر به زمین های باغ دار پروانه 
ندهند. سرانجام در سال ۱۳72 موفق به گرفتن 

پروانه شدیم. 
یکی از معماران معروف شهر که از دوستان 
نزدیک من بود، بر اساس نیاز خانواده 6 نفره 
ما نقشه ای پیاده کرد و ما خانه ۴طبقه ای را با 
مشقت زیاد و آنچه که آرزویمان بود، ساختیم. 
به  منطقه  شهرداری  سوی  از  ساختمان  این 
نام ساختمان نمونه شناخته  شده بود و پالک 
طالیی به این ساختمان اهدا شد. برای فرزندان 
سوییت های جداگانه ساخته بودم. اما بعد از 
مدتی همسرم از پله ها گله مند شد و مدام اظهار 
می داشت پله ها خسته ام کرده و رفت وآمد برایم 
سخت است. در همان دوران آپارتمانی نزدیک 
محل کارم گرفته بودم و همسرم اصرار داشت 
به دلیل پله های خانه مان به آنجا نقل مکان کنیم. 
امید عزیزم، خیلی این خانه را دوست داشت. 
برای راضی کردن امید این قول را به او دادم که 
این خانه را برای شما که ازدواج کردید، کنار 
می گذارم و نمی فروشم. سرانجام امید راضی 
شد و ما به آن آپارتمان نقل مکان کردیم. یک 
سال بعد از نقل مکان، در سال ۱۳77 امید طی 
سانحه رانندگی پرواز کرد و ما را تنها گذاشت.

گرفتید  تصمیم  ایشان،  فوت  با   :
خانه را برای امر خیر وقف کنید؟

بله، امید نه تنها پسر اول من بود، بلکه شریک، 
رفیق و همه  داروندار من بود. معموال اوالد 
ارشد بیشتر ناظر بر زندگی است. ایشان پسر 
کوشایی بود و در رشته معماری تحصیل می کرد 
و همزمان یار و یاور ما در کار تولید بود. 
پیشرفت  ما  بود،  امید کنارم  در دوره ای که 
دادیم.  توسعه  را  کارمان  و  کردیم  بسیاری 
و  تفکر  اهل  نبود،  کردن  جوانی  اهل  امید 
کوشا بود. همیشه به او می گفتم تو پیردلی 
به  راجع  یکدیگر  با  را  فراغتمان  اوقات  و 
عرفان و مسائل و معضالت جامعه صحبت 

به  که  بود  این  امید    سعی  تمام  می کردیم. 
سایرین کمک کند، مثال یک  بار فاکتور 2۵۰ 
پتو از مشهد به من رسید. تماس گرفتم و گفتم 
ما پتو سفارش ندادیم، گفتند امید برای مرکز 
قدس که نمونه ای کوچک تر از کهریزک است، 
زمان شعبات  آن  در  است.  خریداری کرده 
بزرگی ایجاد کردیم. آن موقع پس از سال ها 
زندگی  کشیدن  زحمت  واقعا  و  کردن  کار 
روی خوشش را به ما نشان داده بود و ثمره 
تالش خودمان را می دیدیم، به گونه ای که 
ما موفق به دریافت لوح صادر کننده نمونه از 
ریاست جمهوری شدیم. همان طور که گفتم 
من از پایین ترین و سخت ترین کارها پله پله 
باال آمده بودم و همه ما برای برندمان بسیار 
تالش کرده بودیم. از هیچ، کاری را ایجاد 
کردن و با کوشش و تالش و به این جایگاه 
رسیدن، بسیار سخت بود اما درست در زمانی 
که همه چیز شیرین شده بود، متاسفانه دست 
اجل آمد و این چنین آتش به خرمن زندگی 
ما زد. پس  از این ماجرا خیلی تالش کردیم. 
با امید عزیز در زمان  پیرو گفت وگویی که 
حیات او داشتم، مبنی بر اینکه این ساختمان 
متعلق به ایشان است، در جستجوی این امر 
برآمدم که وفای به عهد کنم تا این ساختمان 
را برای زنده ماندن نام این جوان وقف کنیم.

: برای بخشش و هبه، ابتدا با کدام 
مرکز رایزنی و صحبت کردید؟

و  باشد  درمانگاه  اینجا  می خواستیم  ابتدا  از 
به بیماران کمک کند. از آنجایی که روبروی 
تصمیم  الزهراست،  دانشکده  ساختمان، 
شود.  طی  الزهرا  دانشکده  درمانگاه  گرفتیم 
به  متاسفانه  مهم  این  مکرر  گفت وگو های 

دالیلی انجام نشد.
 شب تولد امام حسن مجتبی)ع( در ماه رمضان 
بود. ما را به افطاری انجمن نابینایان کشور 
آنجا  در  آنها  که  ساختمانی  کردند.  دعوت 
مستقر بودند، اجاره بود و نیاز به مکانی داشتند. 
پیشنهاد دادیم که ساختمان ما می تواند برای 
بچه های عصای سفید مناسب باشد ولی باز 
هم طی تالش های مکرر و آماده سازی برای 
این امر متاسفانه این مهم به سرانجام نرسید 
و ما همچنان در حسرت اجرا کردن نیت خود 

کوشا و مستمر بودیم.

: بعد آن، با انجمن ام اس آشنا شدید 
و ساختمان را در اختیار آنها قراردادید؟

بله، یک  شب که بسیار ناامید شده بودم، تصمیم 
گرفتم وصیتنامه محضری در دفترخانه  ای که 
متعلق به دوستی معتمد به نام آقای اسدپور بود، 
بنویسم. در وصیت اعالم کردم این ساختمان 
را برای وقف گذاشته ام که ایشان منقلب شد و 

به من گفت که عضو هیات مدیره انجمن ام اس 
است و خانمش دچار این بیماری است. گفت 
اگر قصد شما کمک و وقف است، می توانید 
ساختمان را به انجمن بدهید. من با اعضای 
هیات مدیره دیدار داشتم، قرار شد که از ساختمان 
بازدید داشته باشند که پس از بازدید گفتند نیاز 
به آسانسور و سایر وسایل دارند که من اعالم 
کردم: »حاضرم همه کارها را انجام دهم، به شرطی 
که اینجا درمانگاه بچه های ام اس شود. ما این 
را کتبا وقف می کنیم و اسمش خانه امید باشد، 
به شرط اینکه تولیتش با من بماند و پس از من 
با اوالد ارشد من، نسل در نسل و اگر روزی 
این بیماری ریشه کن شد، من در وقف نامه قید 
کرده ام که به دانشگاه تهران برسد.« آماده سازی 
خانه برای استفاده درمانگاه  ام اس ۱/۵ سال طول 
کشید. حدود سال ۱۳۸۹ این ساختمان را به 
انجمن ام اس واگذار کردیم. آرزوی من این است 
در ساختمان برای همه بیماران ام اس باز باشد 
و هیچ کسی از این در ناامید بیرون نرود. تمام 
تالشمان این بوده که خداوند این حاجت را 

روا کند. امیدوارم دل کسی تکان بخورد و بیاید 
زمین های کناری را بخرد و به اینجا اضافه کند. 

استان خراسان رضوی  در  شما   :
هم مدرسه ای ساخته اید؟

بله، دختر یکی از دوستانم که دوره  طرحش را در 
منطقه سرخس، منطقه صفر مرزی می گذراند، 
می دانست که می خواهم کار خیری انجام دهم. 
به من گفت این ناحیه از مناطق محروم است 
و مدرسه  آن در وضعیت اسفناکی قرار دارد. 
طی بازدیدی که داشتم، تصمیم گرفتم در آنجا 
مدرسه ای با استانداردهای روز بسازم. ۳ سال 
زمان برد که مدرسه ساخته شد و هم اکنون جزو 
مدرسه های نمونه روستایی خراسان رضوی 
است. کنار آن خانه  معلم ساختیم که معلم ها 
و  بروند  بیرون  نقطه  این  از  نشوند  مجبور 
تنها آخر هفته ها به شهر می روند. پدران این 
بچه ها مرزبان هستند و ما به آنها دین داریم. 
امیدوارم این کار انگیزه ای شود برای کسانی 

که اهل خیر هستند.

داستان خانه ای که وقف انجمن ام اس شد

به یاد امید حضوری
 فرزانه نیکرو

 علی اکبر 
ابراهیمی

دختر یکی از دوستانم که دوره  
طرحش را در منطقه سرخس، به من 

گفت این ناحیه از مناطق محروم است 
و مدرسه  آن در وضعیت اسفناکی 

قرار دارد. طی بازدیدی که داشتم، 
تصمیم گرفتم در آنجا مدرسه ای با 
استانداردهای روز بسازم. 3 سال 
زمان برد که مدرسه ساخته شد و 

هم اکنون جزو مدرسه های نمونه 
روستایی خراسان رضوی است
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يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

نگاه سبز

در برنامه  5ساله  سوم توسعه  تهران، 
مصوب در شورای شهر به تاریخ 
وظیفه های   ،97 دی   30 و   29
 1398 سال های  برای  شهرداری 
در  است.  شده  تعیین   1402 تا 
ماده  دوم این برنامه، اولویت های 
شهر تهران که شهرداری باید به آنها 
بپردازد، ذکر شده که نخستین آنها 
»عدالت در دسترسی به زیرساخت ها و توسعه  متوازن 
مناطق و محله ها« و دومین آن »کاهش و رفع آلودگی 
هوا و ]دیگر[ آلودگی های محیط زیستی« است. در 
این سند، توجه شایسته ای به مسائل محیط زیستی 
شده که اگر به اجرا برسد، قطعا پاره ای از بزرگ ترین 
مشکالت زندگی در تهران تخفیف خواهد یافت اما 
با نگاه به الیحه  پیشنهادی بودجه  سال 98 شهرداری 
تهران، به نظر می رسد بودجه نویسان سال 98 چندان 
توجهی به برنامه  5ساله  سوم توسعه  تهران نداشته اند. 
در بودجه  امسال، البته نگاه محیط زیستی اندکی بیشتر 
شده و مثال بودجه  »معابر دوچرخه« نسبت به مبلغ 
سال 97 چهار برابر شده، اما از آنجا که کل این 
رقم )حدود 16میلیاردتومان( ناچیز و غیرموثر است، 
می توان گفت در سال آینده هم تغییر معناداری را در 
زمینه  تشویق مردم به استفاده از دوچرخه نخواهیم 
دید. در این نوشتار تالش کرده ایم نگاهی گذرا به 
رویکرد  با  تهران  شهرداری  بودجه بندی  موضوع 

زیست محیطی بیندازیم.

حمل و نقل، هوا
در این بودجه، ارقام درشتی به ساخت بزرگراه، توسعه 
و تعریض خیابان ها و ساخت تقاطع های غیرهمسطح 
اختصاص یافته و اینها کارهایی است که درواقع به 
افزایش ورود خودرو به شهر و بیشتر شدن آلودگی 
هوا می انجامد. حدود 3 دهه است که شهرداری های 
تهران و به تبعیت آن، شهرداری های دیگر شهرهای 
کشور با صرف بودجه های بسیار برای ساخت بزرگراه 
و تعریض خیابان، در حال گشودن گره های ترافیکی 
هستند و پیوسته هم ترافیک و آلودگی بیشتر می شود! 
بعید است که مدیران شهری و برنامه ریزان ایشان ندانند 
برای حل مشکل ترافیک، نباید خیابان و بزرگراه اضافه 
کرد، بلکه باید فضا را بر خودروهای شخصی تنگ و 

تبعیض مثبتی به نفع وسایل حمل و نقل همگانی )مثال 
با گران کردن سوخت برای خودروهای شخصی و 
ارزان کردن آن برای وسایل همگانی( برقرار کرد. این 
کار چند جنبه مثبت دارد؛ هم کاهش آلودگی هوا و 
ترافیک و درنتیجه کاهش ساعات معطلی شهروندان 
و هم داشتن شهری پاکیزه تر و خلوت تر که نتیجه 
کوتاه مدت آن روحیه و سالمت بهتر شهروندان است 
اما گویا اعمال نفوذهایی هست که مانع چرخش قاطع 
سیاست ها بر ضد استفاده از خودروهای شخصی در 

فضای شهر می شود.
اما  شده  مترو  توسعه   به  توجه خوبی  بودجه،  در 
پدیده  خطرناکی به چشم می خورد که به بدهکارتر 
شدن شهرداری )درواقع بدهکارتر شدن شهروندان( 
می انجامد و آن اینکه در بند الف تبصره  4 به شهرداری 
میلیارد   2 از  مترو  توسعه   برای  شده  داده  اجازه 
)بخوان: وام( خارجی و  اعتباری  یورو تسهیالت 
30هزار میلیارد تومان دیگر از محل وام و فروش 
اوراق مشارکت استفاده کند. در شرایط بدهکار بودن 
شهرداری و دولت و با توجه به کاهش درآمد مردم 
اقتصادی، این گونه بودجه بندی به معنای  و رکود 

خوردن از جیب آیندگان است. 

فضای سبز و طبیعت
برای توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما در این بخش 
برای شناسایی گیاهان بومی تهران که سازگار با آب و 
هوای این شهر و مقاوم به کم آبی هستند و اهلی سازی یا 
تکثیر آنها به منظور استفاده در بوستان ها هیچ بودجه ای 
در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که طبق 
ماده  49 برنامه  5ساله، شهرداری موظف به حفاظت 
فعال از میراث طبیعی شهر است. در همین زمینه، برای 
حفاظت از مهم ترین میراث طبیعی شهر که کوهستان های 
اطراف آن است نیز برنامه ای به چشم نمی خورد، گو 
اینکه به ارزش های فرهنگی و طبیعی شهر اشاره شده 
اما بودجه  90میلیارد تومانی مربوط به این ردیف، به 
عنوان »توسعه، سامان دهی، بازپیرایی و تجهیز« پهنه هایی 
که ارزش فرهنگی و طبیعی دارند، تخصیص یافته 
است. این اصطالح ها، در فرهنگ اداری ما، نوعا برای 
طرح های پرریخت و پاش دستکاری در طبیعت شامل 
درخت کاری و چمن کاری و راه سازی و چراغانی کردن 
و... خالصه »شهری سازی« طبیعت به کار می رود. در 
شرایطی که برای حفاظت از محیط های طبیعی اطراف 
و درون شهر مانند کوه ها و روددره ها مبلغی در نظر 

گرفته نشده، برای »توسعه  جنگل کاری و کمربند سبز« 
که همان دستکاری شدید در نظام طبیعی است، 17 

میلیارد و 400 میلیون تومان اختصاص داده اند. 

آب
بی اعتنایی به کوهستان و دیگر محیط های طبیعی شهر، 
به معنای نادیده گرفتن معضل کمبود آب در شهری 
است که حدود 15 درصد جمعیت کشور را در خود 
جا داده است. در موضوع آب، بخش عمده  بودجه  
280میلیارد تومانی به »احداث و بهسازی شبکه های 
اصلی و فرعی آب ها« اختصاص یافته است. به عبارت 
دیگر، ساختن کانال برای بیرون بردن آب های حاصل 
از بارش و آب هایی که از کوهستان روان می شوند، 
در نظر است و فکری برای فراهم کردن شرایط نفوذ 
طبیعی آب به زمین نشده است. می دانیم که ساخت 
شبکه  فاضالب و آسفالت و بتن کاری گسترده در سطح 
شهر، سفره های زیرزمینی را از آب تهی و فرونشست 
زمین )خطری که در الیحه، مورد غفلت قرار گرفته( 

را بسیار زیاد کرده است.

انرژی
طبق تبصره 22، شهرداری موظف شده برای بهینه سازی 
مصرف انرژی به »توسعه  انرژی های نو در ساختمان های 
خود« اقدام کند. باز هم اصطالح »توسعه« که در نظام 
اداری کشور به معنای هزینه سازی و صرف بودجه 
است. آنچه در زمینه  انرژی الزم است، خاموش کردن 
بخشی از انبوه المپ هایی است که بیش از حد و 
بی دلیل در ساختمان های شهرداری و دیگر دستگاه ها 
و در خیابان ها روشن است و همچنین کم کردن دمای 
گرماسازها و کنترل خنک کننده ها در این ساختمان ها. 
این کارها نیاز به بودجه ندارد و برعکس از هزینه های 

شهرداری هم خواهد کاست.

سازمان های مردم نهاد
در بودجه، رقم کمک به سازمان های مردم نهاد فقط 
مبلغ،  این  برابر  ده ها  اما  است،  تومان  300میلیون 
بودجه هایی برای آن گروه از امور فرهنگی اختصاص 
یافته که صدها نهاد و دستگاه دیگر هم برای آنها بودجه 
می گیرند. جا دارد که شورای شهر، به اصالح اساسی 

این الیحه بپردازد.

 عباس 
محمدی

فعال 
محیط زیست
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محیط زیست در بودجه 98 شهرداری تهران چه جایگاهی دارد؟

یادداشت سبز

روز جهانی حیات وحش، تلنگری دیگر به وجدان ما آدم ها
کشور تایلند در سال 2013 میالدی، پیشنهاد داد روزی 
را برای حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی تعیین 
کنند و از آن سال، 12 اسفند مقارن با 3 مارس »روز 
جهانی حیات وحش« نامگذاری شد. یکی از اهداف این 
نامگذاری، شناساندن و آگاهی دادن به مردم دنیا درباره 
تنوع زیستی گیاهان و جانوران است. با این آگاهی رسانی 
درواقع گنجینه های زمین که نقش تعیین کننده در زندگی 
ما دارند، به مردم شناسانده می شوند و این اولین قدم 
برای حفظ حیات وحش ماست. با این نامگذاری دوباره بر ارزش این 
گونه ها و ابعاد مختلف اکولوژی، ژنتیک، تعادل زیست بوم و تفریحی 

آنها تاکید کردیم.
امسال)  انتخاب می شود و  این روز یک موضوع خاص  هر سال در 
2019 میالدی( موضوع این روز دنیای زیر آب و اثر آن بر زندگی بشر 
است. سال قبل) 2018 میالدی( سال حفاظت از گربه سانان، به خصوص 
حفاظت از گونه های در حال  انقراض مانند یوز ایرانی بود. موضوع سال 
2017 میالدی که گوش دادن به صدای جوانان بود، درواقع فراخوانی به 
نسل جوان برای حفاظت از محیط زیستشان بود. سال 2016 میالدی را با 
آینده حیات وحش در دست ماست و با تمرکز بر حیات فیل ها نامگذاری 
کردند و در سال 2015 میالدی جدی تر به جرایم محیط زیستی و عوامل 

بازدارنده در ارتکاب این جرایم پرداخته شد.
هرچند نامگذاری این روز قدم مثبتی بود، حفاظت از حیات وحش باید 
سیاست هر روز ما باشد تا به ثمر بنشیند. اصل 50 قانون اساسی کشورمان 

آحاد ملت را موظف به حفاظت از محیط زیست کشورمان کرده. ایران 
کشوری است خاص با بیش از 11 اقلیم، به دریاهای آزاد راه دارد و 
بزرگ ترین دریاچه جهان با ذخایر زیستی کم  مانند شمال با 1000گونه 
جانوری شامل پستانداران، خزندگان و پرندگان. ایران را می توان از متنوع ترین 
کشورهای جهان از لحاظ حیات وحش دانست. در کشور ما 8هزار گونه 
گیاهی سر از خاک برمی آورد. آرزو می کنیم کوه های ایران مملو از کل و 
بز و قوچ و میش باشند. در جنگل  مرال، شوکا، قرقاول، در تاالب های 
ایران پرنده های آبزی و در دریاهایمان ماهی ها همچنان زیست می کنند.

یکی از مسائلی که حیات وحش را تهدید می کند، انواع آلودگی هاست که 
ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشند و گاهی به از میان رفتن گونه های 
جانوری یا گیاهی منجر شوند. از مشکالت مهم فعلی، گرم شدن زمین 
)زمین گرمایی( به دلیل استفاده بیش از حد انسان ها از سوخت های فسیلی 
است. دانشمندان عامل زمستان های بسیار سرد و تابستان های بسیار گرم و راه 
افتادن سیل و توفان های مهیب را پدیده زمین گرمایی می دانند. شک نیست 
که این تغییرات بر اقلیم و گونه های جانوری و گیاهی هم تاثیر می گذارد.
تهدید دیگر باران های اسیدی هستند که آالینده های هوا را با خود می شویند 
و همراه با آن خاک و محیط زیست را هم آلوده می کنند. آثار آلودگی خاک 

را می توان بعد از گذشت سال ها روی جانوران و گیاهان مشاهده کرد.
 در استفاده از مواد شیمیایی که به عنوان سم کشاورزی برای آفات تولید 
می شوند، اگر نوع و قدرت و میزان سم از سوی کارشناس درست تعیین 
نشود، هم خاک آلوده می شود و هم الشه حیواناتی را که بر اثر استفاده 
از آن تلف می شوند. حشره کش هایی هم که بی حساب وکتاب در طبیعت 

وارد می شوند، می توانند جمعیت حشرات و درنتیجه پرندگانی را که هم 
از آن حشرات تغذیه می کنند، به شکلی خارج از قاعده کاهش دهند.

آلودگی های دریاها و مواد زائدی که از کشتی ها درون دریاها رها می شوند، 
حیات جانوران آبی یا جانورانی را که از آنها تغذیه می کنند را نیز به شدت 
تهدید می کنند. جمعیت زمین رو به افزایش است اما هر کس وظیفه ای 
دارد که باید آن را بشناسد. حتی کاهش یکی-دو درجه از بخاری خانه یا 
مصرف کمتر حتی چند لیوان آب در روز یا استفاده کمتر از خودروهای 
شخصی، انجام همان وظیفه فردی ما برای حفظ میراثی است که می خواهیم 
برای فرزندانمان به ارث بگذاریم. به فرزندانمان ارزش تنوع زیستی را یاد 

بدهیم، بیشتر درباره آن حرف بزنیم و دقیق تر نگاه کنیم.

شرکت های نوشابه سازی آمارهایی ارائه می کنند که نشان می دهد ما 
مردم ایران زیاد نوشابه نمی خوریم اما نمی توان انکار کرد که مصرف 
بطری های پالستیکی در کشور ما رو به افزایش است. همه ما در چند 
سال گذشته عادت کرده ایم بدون آنکه به عاقبت آن فکر کنیم، آب 
آشامیدنی را در بطری های پالستیکی مصرف کنیم. دنیا چند سالی 
است به فکر مدیریت بطری های پالستیکی افتاده است، راهی که 
هنوز ابتدای آن هستیم. به نظر دکتر جعفری، مدیرعامل اسبق سازمان 
مدیریت پسماند تهران، ریشه عدم مدیریت بطری های پالستیکی که 
اگر نگوییم اکنون، در آینده ای نزدیک حادتر از حاال خواهد شد، مانند 
بسیاری دیگر از مشکالت پسماند در خالء قانونی و مشارکت نکردن 
بخش خصوصی در این حوزه مهم و چالش برانگیز است. ادامه مطلب 

درباره مشکالت پسماند را از شماره های قبل بخوانید:
: در کشورهای پیشرفته سازوکارهای قانونی برای بازیافت 
موادی که دور انداخته می شوند، پیش بینی شده است. این روزها 
بطری های پالستیکی را همه جا می شود دید. درباره امحای آنها چطور؟ 

فکری شده است؟ 

متاسفانه باید بگویم نه. در کشور ما چند سالی است که مصرف ظروف 
پت با شیب تندی رو به افزایش است اما هنوز در مجموعه مدیریتی ما 

برای امحای بطری های مصرف شده فکری نشده است.
: راه حلی که دنیا پیش گرفته چیست؟

به طور کلی دو راه وجود دارد؛ یکی ارائه نوشیدنی و آب در بطری های 
شیشه ای و گرفتن گرویی و تعویض بطری ها. هنوز در خاطره بسیاری 
از ما باقی مانده که نوشابه ها فقط در بطری های شیشه ای فروش می رفتند 
و در ازای هر بطری گرویی گرفته می شد و مشتری بعد از بازگرداندن 
شیشه یا نوشابه جدید می گرفت یا گرویی را. این کار یکی از راهکارهای 
کشورهای پیشرفته است و به این ترتیب از تولید انبوه بطری های پت و 
آلودگی جلوگیری می شود. در این کشورها مردم برای کمک به نیازمندان 
این شیشه ها را در جاهای مخصوصی می گذارند تا افراد بی بضاعت با 

برداشتن شیشه ها پول گرویی آنها را بگیرند.
: گفتید دو راه، راه دیگر کدام است؟

راه دیگر پیش بینی راه های امحای درست بطری های پالستیکی است. درواقع 
باید سازوکاری اندیشیده شود تا مثل کشورهای پیشرفته که تجارب موفقی 
در مدیریت پسماند داشته اند، مشتری هنگام خرید پول امحای بطری را 
نیز درضمن بهای بطری بپردازد که حدود 5 تا 10درصد از بهای نوشیدنی 

است. این کار دو فایده دارد؛ هم خریداران را به سوی مصرف بطری های 
شیشه ای سوق می دهد و هم از قبل راهی برای بازیافت بطری های دیرتجزیه 

در طبیعت پیش بینی شده است.

 PET مزایای زیست محیطی بازیافت
PET  ماده ای سودمند است که در چند دهه اخیر مصرف آن روندی رو به 
رشد داشته است. استفاده از PET در تولید بطری های آب، بازار این ماده را 
داغ تر کرده، به طوری که در انگلستان روزانه 15 میلیون بطری پالستیکی 
استفاده می شود و به طور تخمینی می توان گفت حدود 11درصد از زباله های 
خانگی، پالستیک ها هستند که از این مقدار، 40درصد آن را بطری های 
پالستیکی تشکیل می دهند. بازیافت PET مزایای زیادی دارد؛ کاهش 
وابستگی به منابع نفت و گاز، کاهش حجم زباله هایی که در زمین ها دفن 
می شود، کاهش تولید گازهای گلخانه ای که در جو زمین قرار می گیرند.
از PET بازیافت شده غالبا برای تولید محصوالت زیر استفاده می شود:

• الیاف )فرش و موکت های ارزانقیمت، پارچه های کرکی(
• نوارهای مخصوص بسته بندی 

• بسته بندی های غذایی و بطری ها 
• ورق های پالستیکی 

هشدار سبز

بطری های پالستیکی را چه باید کرد؟

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

منبت کاری حشرات. درختانی که در جنگل خشک می شوند، خود 
منبع غذا و زیست موجودات بیشماری هستند. شاخه های خشک در 

حاشیه جنگل ها را نسوزانید. اگر هم می سوزانید به این فکر کنید که 
فقط در حد نیاز باشد. آتش تفریح نیست.

موتور سیکلت های کاربراتوری از جمله منابع اصلی آلودگی هوا 
در مناطق شهری هستند که ۹۰ درصد بیشتر از موتورهای انژکتوری 

آلودگی دارند حتی میزان آلودگی آنها ۵ برابر یک خودرو با استاندارد 
یورو ۲ است.یک موتور کاربراتوری به طور میانگین ۱۵ گرم آلودگی 
به ازای هر کیلومتر پیمایش تولید می کند، درحالی که اگر همان موتور 

سیکلت مجهز به سیستم سوخت رسانی انژکتوری شود، میزان تولید 
آلودگی آن به زیر دو گرم در هر کیلومتر کاهش می یابد.

مخازن زباله از سطح پایتخت جمع  می شوند.  معاون برنامه ریزی، توسعه 
شهری و امور شورای شهردار تهران گفت: »مخازن زباله از سطح 

پایتخت جمع آوری خواهد شد، موضوع تفکیک زباله از مبدا یکی از 
اولویت های اصلی در سال آینده است .«

به بهانه دوازدهم اسفند، روز جهانی حیات وحش. سوم مارس برابر با ۱۲ 
اسفند هر سال توسط تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد و در جهت 

افزایش آگاهی از وضعیت گیاهان و جانوران جشن گرفته می شود. 
شعار امسال: زندگی زیرآب، برای مردم و سیاره. اقیانوس ها و دریاها 
میلیون ها سال است که خدمات گوناگون و ارزشمند اکوسیستمی از 

جمله غذا، صنایع دستی، اکسیژن و معیشت به انسان ارائه می دهند. ۵۰ 
درصد اکسیژن زمین در اقیانوس ها تولید می شود. اکوسیستم های آبی 
و تنوع زیستی آنها با وجود تاثیرات مثبت فراوان در دستیابی به توسعه 
پایدار، به شدت تحت تاثیر سوء ناشی از فعالیت های انسان از جمله صید 

غیرقانونی، آلودگی و تغییرات اقلیمی قرار دارند.

ورود گردشگران به جزیره شیدور ممنوع شد. معاون فنی محیط زیست 
هرمزگان؛ ورود بدون مجوز گردشگر به تخم گذاری الک پشت ها آسیب 

می زند. اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان ورود گردشگران به 
جزیره غیرمسکونی »شیدور« را در آستانه تخم گذاری الک پشت ها ممنوع 

اعالم کرد. شیدرو یا مارو عالوه بر پرندگان مهاجر و الک پشت های پوزه 
عقابی در معرض انقراض، محل زادآوری ماروها است.

قاب سبز
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کلینیک    وخانواده

زمان مناسب براي آموزش و يادگيري كودكان 

کودکان را با کالس های متعدد خسته نکنید
موضوع آموزش های مختلف به كودكان اغلب دغدغه ذهني بسياري از والدين است؛ اينكه فرزندانشان از چه زمان 
آمادگي يادگيري دارند، جنسيت تا چه حد در عالقه آنها به فراگيري موضوعات مختلف و يادگيري تاثيرگذار است و 
چطور مي توانند به بهترين شكل ممكن شرايط را براي آموزش آنها فراهم كنند اما گاهي پدر و مادرها به جاي توجه به 

خواست و عاليق فرزندانشان بيشتر به عاليق خود توجه مي كنند؛ عاليقي كه در گذشته و شايد از زمان كودكي در آرزوي 
دست يافتن به آنها بوده اند و حاال مي خواهند فرزندانشان به آنچه خودشان نتوانسته اند دست يابند، برسند. اما واقعا چه 

زمان كودكان توانايي فراگيري مهارت هايي مانند زبان هاي خارجي يا موسيقي را دارند؟ )صفحه 23(

حال خوب را انتخاب کنید
سرخورده،  ناامید،  غمگین،  اگر  امروز 
خشمگین، درمانده و... باشم، او به مسیر 
خودش ادامه می دهد. امروز اگر همراه با 
واقع بینی، لذت، زیبایی و خوشی باشم، باز 

هم او به راه خودش است. 
هر طور که باشم، او ادامه می دهد؛ بی تفاوت 
و دانا، نه توضیحی می دهد و نه می ایستد، 
گاهی  فقط  می ماند،  نه  و  بازمی گردد  نه 
بازی هایی دارد. »او« فضیلتی بزرگ است به 
نام زندگی. انعطاف پذیرترین جریان هستی. 
می توان هم با آن، اصیل ترین لذت ها را 
در سخت ترین شرایط و لحظات تجربه 
تاریک ترین  به  با آن  کرد و هم می توان 
و بی هوا ترین بخش های زیستن رسید و 
این حاالت  ماند.  مستاصل و خشمگین 
ماست، حال آنکه، او ورای این حال ها، اصیل 
و پرقدرت فقط رو به جلو در حرکت است. 
و  بکوبیم  زمینش  بر  را  پاهایمان  چه 
بدوبیراه حواله اش دهیم و چه واقع بینانه 
مسوولیت پذیر باشیم و تجربه کنیم. او به 
راه خودش است اما خیلی خوب به ما 
می فهماند؛ قرار نیست همه چیز به میل ما 
باشد. قرار نیست دنیا بر مدار ما بچرخد. 
قرار نیست او همیشه مثل یک مادر نیازهای 

ما را ارضا کند. 
او زندگی، بسیار هوشمند و باتجربه به ما 
می فهماند؛ در هر حال و وضعیتی انتخاب 
بدحالی و خوب حالی با پذیرش شرایط و 

امکاناتمان با ماست. 
ناکامی ها  پذیرش زخم و دردهایمان،  با 
و فقدان هایمان، کنار خوشی ها و بودن ها 
و آدم هایمان، انتخاب وضعیت حالمان با 
خودمان است، فقط خودمان که به قول 
با کمی دستکاری، هزار  بزرگ  شاملوی 
کاکلی شاد در چشمان توست، گاهی و 
هزار قناری خاموش در گلوی من، گاهی. 
مهم جریان اصیل و منعطف زندگی است 

و انتخاب حالمان.

 سارا شریفی
روان شناس بالینی
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در مواجهه با خیانت 
چه کنیم؟ 

خیانت عالوه بر پیامدهای مخرب در 
رابطه بین زن وشوهر، آسیب های روانی 
عمیقی به فرد خیانت دیده می زند. معموال 
کسانی که خیانت می بینند خود را سرزنش 
می کنند یا دنبال نشانه هایی مبنی بر وجود عیب یا مشکلی 
در خودشان می گردند. در این مواقع مشکل دو تا می شود؛ 
هم تحمل خیانت شریک زندگی و هم تحمل خویشتن به 
عنوان فردی که چندان خوب و قابل قبول نیست. شاید به 
همین دلیل باشد که بسیاری از خیانت دیده ها به گونه ای 
افراطی دست به تغییر خود می زنند، رژیم های عجیب وغریب 
می گیرند، آرایش های افراطی می کنند و حتی دست به 
جراحی های پرهزینه زیبایی می زنند، در حالی که هیچ کدام 
از این رفتارها راهکار مناسبی برای تخلیه خشم و انزجار 
فرد خیانت دیده نیست. ما انتظار نداریم فرد خیانت دیده 
غمگین یا عصبانی نباشد، اما راه حل های دیگری هم برای 

برخورد با این اتفاق ناخوشایند وجود دارد.

خیانت همسرتان را نادیده نگیرید 
گاهی اوقات خانم ها فکر می کنند اگر خیانت همسرشان 
را به روی خودشان نیاورند ارتباط شوهر و طرف مقابل 
به تدریج قطع می شود و با این کار فشار عاطفی سنگینی به 
خود تحمیل می کنند که موجب آسیب های جدی به جسم 
و روانشان می شود. بهتر این است که به او بفهمانید متوجه 
خیانتش شده اید و دلیلش را جویا شوید. نادیده گرفتن، 
سبب تشویق او به ادامه کارش می شود. ضمن اینکه در 
آینده خیانت های بیشتری از او خواهید دید. نه او را از خانه 
بیرون کنید و نه خودتان خانه را ترک کنید. بنشینید و فکر 
کنید که اگر او را ترک کنید، چه می شود و اگر با هم زندگی 
کنید، چه خواهد شد؟ ممکن است آینده این زندگی چندان 
روشن و شفاف نباشد اما این تنها یک احتمال است. اگر 
همسرتان اظهار ندامت کند و شما هم بتوانید او را ببخشید 
الاقل در خانه خودتان مساله را حل کرده  و اجازه نداده اید 
مسائل خصوصی زندگی تان به گوش دوست و آشنا برسد. 

دست نگه دارید، عجله کار شیطان است. 

هضم مساله خیانت کار ساده ای نیست و با واکنش  های 
عجوالنه، مساله پیچیده تر و سخت تر می شود. اقداماتی 
مثل تلفن زدن به والدین، دوستان یا همکاران فرد مقابل 
و بردن آبروی او در مقابل دیگران، راه انداختن دعوا و 
سروصدای زیاد در محل کار یا زندگی همسر، نه تنها 
مساله را حل نمی کند، بلکه ممکن است بعدها سبب 
پشیمانی و شرمندگی هم بشود بنابراین با صبر دست 
به انتخاب آگاهانه بزنید. شخصیت و جایگاه خودتان 
را حفظ کنید و در اولین قدم به فکر حل مساله باشید، 

نه بغرنج تر کردن آن. 

همه دالیل را به خودتان نسبت ندهید 
گاهی خانم ها در مواجهه با خیانت، سهم خودشان را 
بیش از حد بزرگ می کنند؛ »اگر من زیباتر بودم، اگر 
تحصیالت باالتری داشتم، اگر خودم درآمد داشتم، اگر 
اضافه وزن نداشتم، اگر ...« یادتان باشد در این اتفاق هر 
دو سهیم هستید؛ یکی کمتر و یکی بیشتر اما قرار نیست 
سهم اشتباهاتتان را آنقدر بزرگ کنید که دچار خودکم بینی 
و ضعف اعتمادبه نفس شوید. بهتر است اتفاقات گذشته 
را مرور کرده و سهم خودتان را عادالنه قضاوت کنید. در 
مورد احساساتتان با هر کسی صحبت نکنید. طبیعی است 
که بخواهید با کسی در مورد این مساله حرف بزنید یا 
مشورت بگیرید، اما لطفا با کسی که مشکلی شبیه مشکل 
خودتان داشته حرف نزنید چرا که معموال این حرف ها 
تنها سبب همدردی می شود و ممکن است فکرهای منفی 
دیگری را هم به افکار شما اضافه کند. کافی است او بگوید 
همسرش با نفر سوم به فالن مجلس رفته بود، تا شما هم 
گمان کنید احتماال همسر شما هم همین کار را کرده! برای 
مشورت کردن، با دوستی نزدیک و مورد اعتماد یا یکی از 
اعضای خانواده که منطقی و آینده نگر است، حرف بزنید. 
کسی که سعی می کند مشکلتان را حل کند، نه اینکه بر 

شدت مشکل بیفزاید. 

برای شناختن نفر سوم تالش بیهوده نکنید 
یکی از بدترین کارها این است که بخواهید جزییات ارتباط 
با معشوقه همسرتان را کشف کنید یا اینکه در پی صحبت 
یا مالقات با وی باشید. اگر همسرتان هم اظهار پشیمانی 
کرده و قصد بازگشت به زندگی را دارد، نبش قبر کردن 
اتفاقات گذشته نه تنها دردی را دوا نمی کند،بلکه راه بازگشت 
به زندگی دوباره را می گیرد. حتی اگر همسرتان قصد دارد 
جزییات اتفاقات گذشته را بگوید و مثال اعتراف کند، شما 
در این موقع بگویید »همین قدر که می دانی کارت خطا 
بود، کافی است. نیاز نیست برای من بیشتر توضیح دهی، 
مهم این است که دیگر این اتفاق تکرار نشود چون من 
توانایی بخشش دوباره را ندارم!« این کار وجدان اخالقی 
همسرتان را تقویت و عالقه اش را به حفظ زندگی و تعهدش 
به شما بیشتر می کند و مهم تر اینکه از آسیب های روانی 

ناشی از فهمیدن خطاها و جزییات آن درامان می مانید.

بی وفایی و خیانت نوعی بیماری و اختالل در رفتار 
محسوب می شود زیرا با توجه به عوارض نابهنجار 
و مشکالتی که همراه دارد، آسیب  های زیادی برای 
همسر خیانتکار و خیانت دیده و نزدیکان آنها ایجاد 
می کند اما دالیل بی وفایی و خیانت مردان چیست؟ 
مهم ترین انگیزه زن و مرد متاهلی که به سوی خیانت 
کشیده می شوند، تجربه دوباره صمیمیت فردی و 
را در  آن  آنچه که  با شخص دیگر است؛  جنسی 
زندگی مشترک خود نمی یابند اما  کنار این موضوع 
دالیل دیگری هم می توان برای خیانت عنوان کرد که 
آنها را به طور خالصه ذکر می کنیم اما نمی توان برای 

آنها اولویت و مرتبه ای در نظر گرفت.

1( سردی روابط بین زن وشوهر
وقتی رابطه محبت  آمیز، عاطفی و هیجانی بین زن وشوهر 
کم می شود ممکن است یکی از آنها وارد رابطه خیانت  آمیز 
شود و به تدریج نسبت به ظاهر همسرش دلسرد شود 
و جذابیت  های او برایش یکنواخت و تکراری باشد.

2( اعتمادبه نفس پایین و خودانگاره 
منفی نسبت به خود 

برخی افراد برای اینکه عزت نفس شان را حفظ و 
تقویت کنند، دنبال رابطه  هایی خارج از سیستم خانواده 
می گردند تا خودشان را اثبات کنند و بدانند هنوز 

جذاب هستند.

3( داشتن اختالل و مشکالت 
روان شناختی همسر

افراد دچار اختالالت روان پزشکی بیشتر در معرض 
اختالل  که  افرادی  مثل  هستند،  خیانت دیدگی 
تردید  و  شک  دارند.  بودن(  )شکاک  پارانویید 
بی مورد زن یکی از عوامل مهم بی وفایی و خیانت 
شوهر است. همچنین نــق زدن  های دائـم، دعواها  
و مجادله ها ی فراوان باعث می شود برخـی مـردان 
خـیـانت را بهترین راه فرار از جهنم خانه بدانند.

4( ازدواج های اجباری 
زنان یا مردانی که برخالف میلشان و به دلیل اصرار 
خانواده تن به ازدواج می دهند، ممکن است نسبت 
به سایرین بیشتر به همسرشان خیانت کنند زیرا هیچ 

عامل پیوندی بین آنها وجود ندارد.

5( انتقام گرفتن 
زن و شوهر ممکن است به دلیل رنجشی که از یکدیگر 
دارند دست به انتقام بزنند و خیانت کنند تا کارهای 
بدی را که همسرشان در حقشان کرده تالفی کنند 
و تـنـها راه آرام کـردن و فرونشاندن خشم خود را 

مقابله به مثل می دانند.

6( برآورده نشدن نیازهای جنسی 
افرادی که در روابط جنسی با همسرشان دچار مشکل 
می شوند، به جای آنکه از طریق مشاوره و مراجعه به 
متخصص مشکالت شان را حل کنند، به همسرشان 
خیانت می کنند. متاسفانه برخی زنان و حتی مردان، 
با مهارت  های الزم برای داشتن رابطه زناشویی که 

می تواند در تحکیم بنیان خانواده موثر باشد، آشنا 
نیستند و نداشتن این مهارت  ها باعث می شود  زن 
یا مرد با رفتار اشتباهشان، ناخواسته همسرشان را از 
خود گریزان کرده و خالئی  ایجاد کنند که همسر 

در خارج از خانه  دنبال برطرف کردن آن باشد.

7( تجربه هیجان 
بعضی مردان دوست دارند دست به کارهای هیجانی 
بزنند چرا که برای آنها تولید لذت می کند. مرد با 
برقراری رابطه با فرد دیگر و تجربه هیجان خواهی 
احساس می کند جذابیت جنسی خود را از دست 

نداده و از نظر سایر زنان جالب است.

8( توجه بیشتر زن به فرزندان، دوستان و 
خانواده پدری خود

برخی مردان احساس می کنند اولویت اول زندگی 
همسر خود نیستند، به همین دلیل آنها نیز همسرشان 
را اولویت نخست زندگی خود نمی دانند و ترجیح 
می دهند با فرد دیگری رابطه عاطفی داشته باشند. 

زندگی  در  مهمی  بسیار  افراد  دوستان،  یا  فرزندان 
هستند اما قطعا از همسر مهم تر نیستند.

۹( رفتار نادرست زن با شوهر 
برخی زنان به دالیل مختلف در نوع گفت وگو و ارتباط 
با همسرشان نادرست برخورد کرده و او را تحقیر و 
سرزنش می کنند و این احساس را در شوهرشان به 
وجود می آورند که  توانایی اختیار و کنترل زندگی 
مشترک را ندارد. از این رو، مردان در برابر چنین زنانی 
ترجیح می دهند دنبال ارتباط عاشقانه دیگری بروند.

1۰( وقتی زن، مادر همسرش می شود
یکی از بدترین روش  های ارتباطی زن با شوهر 
انگار  که  می کند  رفتار  گونه ای  به  که  است  این 
از  نمی تواند  و  نیست  بیش  کودکی  همسرش 
همسرش  که  دارد  نیاز  و  کند  مراقبت  خودش 
زندگی را اداره کند. ممکن است این مردان در 
روزی  باالخره  اما  باشند  نداشته  شکایتی  ظاهر 

همسرشان را ترک خواهند کرد.

آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد الگوی 
همسریابی از نظر سن و سال بین دختران و پسران متفاوت 
از سال های قبل است. برعکس گذشته که مردان دنبال 
دخترانی بودند که خودشان شخصیت آنها را شکل 
بدهند و به نوعی بزرگشان کنند، این روزها در انتخاب 
شریک زندگی، تفاوت سنی بین دختران و پسران خیلی 
اهمیت ندارد و گاهی پسران با دخترانی ازدواج می کنند 

که بزرگ تر از خودشان هستند. رویه ای که در واقع این 
سال ها نسبت به قبل، شکل وارونه به خود گرفته و شاید 
بتوان گفت تغییر شیوه زندگی، تمام انتخاب های فرد از 
جمله ازدواج را دستخوش تغییرات کرده است. ازدواج 

با دختران بزرگ تر، درست است یا غلط؟ 
 

درست بودن یا غلط بودن ازدواج با 
دختران بزرگ تر!

تاکید متخصصان همیشه بر این بوده که هنگام ازدواج 
سنخیت و تناسبی بین دختر و پسر از نظر اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی وجود داشته باشد. بی توجهی به همسانی بین 
دختر و پسر می تواند از علل موثر در طالق و جدایی 
و فروپاشی خانواده باشد. انتخاب همسر با شناخت و 
آگاهی بیشتر و همچنین در نظر گرفتن ابعاد شخصیتی 
نقش موثری در شکل گیری یک خانواده مستحکم دارد.  
در این بین، توجه به سن طرفین نیز از نظر روانی و 
فیزیولوژیکی اهمیت دارد. تناسب سنی می تواند به تناسب 
در نگرش  و فرهنگ ها منجر شود که در تداوم ازدواج 
تاثیرگذار است. زن و مرد باید مکمل یکدیگر باشند، 
نه تقویت کننده یا تشدیدکننده رفتارهای هم. از آنجایی 
که بلوغ اجتماعی و حتی عاطفی در دختران سریع تر از 
پسران شکل می گیرد، یک دختر 25 ساله در مقایسه با پسر 
هم گروه سنی خود پخته تر عمل می کند. البته اگر پسری 
با دختری که از او یکی- دو سال بزرگ تر است، ازدواج 
کند، این تفاوت سنی نگران کننده نیست اما اگر دو طرف، 
از نظر بلوغ فکری برای هم مناسب نباشند، دچار مشکل 
می شوند و این مساله می تواند در اختالف سنی بیشتر از 
5 سال بیشتر به چشم بیاید چون با توجه به زودتر اتفاق 
افتادن بلوغ فکری در زنان، نگاه و دید آنها در مقایسه با 
پسری که 7 سال از آنها کوچک تر است، متفاوت  خواهد 

بود. روان شناسان و 
مشاوران، فاصله سنی بین 2 

تا 5 سال را برای دختران و پسران مناسب 
می دانند اما باالتر از 5 سال را به دالیل مختلفی که در 
ایجاد برخی مشکالت نقش دارند، خیلی توصیه نمی کنند. 

 
ازدواجی که در بلندمدت به نفع زنان نیست

متاسفانه سن ازدواج در کشور ما باال رفته است. حال اگر 
دختری با سن باال با پسری که 7 سال از او کوچک تر 
است، وصلت کند، جدا از اختالف نظرهایی که در موارد 
گوناگون ممکن است رخ بدهد و باعث اختالف شود، 
از نظر باروری هم ممکن است به مشکل بخورد. در 
این شرایط این نوع ازدواج ها می تواند در بلندمدت به 
نفع زنان نباشد. معموال در ازدواج های در سن پایین و 
هم گروه سنی این نگرانی وجود دارد که پسر در مقایسه 
با دختر، خیلی راغب به پذیرش و مسوولیت پذیری نقش 
پدری نباشد و بچه دار شدن را به تاخیر بیندازد اما در 
وصلت هایی که دختر سن باالتری نسبت به پسر دارد، 
این دل نگرانی و دیر اقدام کردن برای بچه دار شدن به دلیل 
از دست رفتن سن باروری، می تواند مشکالتی برای زن 
به دنبال داشته باشد که برای مردان نگران کننده نیست. 

از بعد دیگر، دختر و پسری که با تفاوت سنی10 
سال )پسر 20 ساله و دختر30 ساله( با هم ازدواج 
می کنند، همین االن، در دو مرحله متفاوت از زندگی 

نیازها و  هستند و 
بالطبع  خصوصیاتشان 

متفاوت از یکدیگر است. 
پسر اوایل دوره جوانی و دختر اواخر جوانی را طی 
می کند و 10 سال بعد، پسر30 ساله است و دوران پایان 
جوانی را می گذراند و خانم با 40 سال، در شرف ورود 
به سن میانسالی قرار دارد. با توجه به اینکه، انسان ها در 
سنین مختلف دارای ویژگی های متفاوتی هستند و تناسب 
سنی میان آنها نیز هر دو را از نظر نیازها و عالیق به هم 
نزدیک می کند و انتظارات واقع بینانه ای از هم خواهند 
داشت، بالطبع این مساله باعث بروز مشکالتی بینشان 
می شود. گاهی از نظر عاطفی و فیزیولوژیک نیز چنین 
همسرانی نمی توانند پاسخگوی نیازهای جنسی همدیگر 
باشند چراکه زنان در 25 تا 35 سالگی بیشترین تمایالت 
جنسی را نسبت به آقایان دارند و این نیاز در آقایان در 

سنین20 تا 27 سالگی به اوج خود می رسد. 

چرا ازدواج با دختران بزرگ تر از خود؟!
دالیل روان شناختی ازدواج پسران با دختران بزرگ تر 
می تواند متفاوت از هم باشد. یکی از دالیلی که باعث 
تمایل پسر به ازدواج با دختر بزرگ تر از خود می شود، 
عدم تامین نیازهای عاطفی او در دوران کودکی است. 
به این شکل که نیازهای عاطفی  اغلب این مردان در 2 
سال اول زندگی و حتی بعد از آن، از سوی مادر به قدر 

کافی تامین نشده و همین مساله سبب می شود فرد هنگام 
انتخاب همسر دنبال کسی باشد که به جز زن بودن، 
ایفاکننده نقش مادرانه هم باشد. در واقع انگیزه دریافت 
محبت مادرانه، مردان را جذب زنانی می کند که فاصله 
سنی  چشمگیری با آنها دارند. در این نوع ازدواج ها، زن 
بعد از مدتی در ایفای نقش خود دچار تناقض می شود 
و عمال نمی تواند نقش مادری و زنانگی را همزمان به 
خوبی ایفا کند، در نتیجه این زن وشوهر بعد از مدتی 
دچار مشکالتی در روابط می شوند و این اختالف 

سنی فاحش تبعاتی برای آنها دارد. 
عالوه بر این، پسرانی که در اداره امور شخصی خود 
دچار مشکل بوده و همواره نیازمند کمک هستند، یا یک 
فرد پرتجربه باید آنها را در حل مسائل و تصمیم گیری ها 
یاری کند، یا مادرشان شخصیت قدرت طلبی داشته نیز 
در پی ازدواج با دختران بزرگ تر از خود هستند. البته 
این وصلت ها می تواند شکل مادی هم به خود بگیرد؛ 
یعنی عدم اطمینان پسران از تامین معیشت، مسکن و 
زندگی می تواند آنها را به ازدواج با دخترانی راغب کند 
که اگرچه سن باالیی دارند، از نظر مالی مشکلی ندارند. 

آنچه از سن مهم تر است... 
ممکن است برخی بگویند ما پیرامون خود کسانی را 
داریم که با آنکه زن 7 یا گاهی 10 سال بزرگ تر از مرد 
بوده، زندگی شان خوب است و مشکلی ندارند. ممکن 
است چنین افرادی هم باشند. شکاف سنی به تنهایی 
تهدیدکننده حیات خانواده نیست، بلکه مجموعه عوامل در 
سالمت و استمرار موفقیت آمیز ازدواج تاثیر دارند بنابراین 
نمی توان برای همه افراد، نسخه های واحد و یکسانی 
پیچید که ازدواج با دختر بزرگ تر اشتباه است! اگر دو 
نفر تفاهم فرهنگی و اخالقی داشته باشند، همسن بودن 
یا بزرگ تر بودن دختر از پسر، مشکل حاد و پیچیده ای 
ایجاد نمی کند. البته باید به دو نکته تاکید  شود؛ اول مشروط 
بر اینکه از تمام جهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در یک گروه و هم کفو باشند. در این شرایط اختالف 
سنی حتی تا 7 سال هم مشکلی ندارد. دوم اینکه قبل از 
ایجاد هرگونه وابستگی و اقدامی برای ازدواج، از مشاوران 
کمک بگیرند. همه روان شناسان و مشاوران به اهمیت 
مشاوره پیش از ازدواج اذعان دارند. با گرفتن مشاوره 
پیش از ازدواج می توان متوجه شده جدا از متفاوت بودن 
سن شناسنامه ای، طرفین تا چه حد برای ازدواج از نظر 
سن زیستی، روانی، هوشی،  عاطفی و اجتماعی نزدیک 

به هم یا متفاوت از یکدیگر هستند.

چرا برخی مردان به همسر خود خیانت می کنند؟ 

ریشه های خیانت

ازدواج پسران با دختران بزرگ تر کار درستی است؟ 

کوچک تر یا بزرگ تر، مساله این است
 دکتر علی باغبانیان

روان پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران 

 عطیه رضایی
کارشناسارشد روان شناسی بالینی 

 شیما نادری
روان شناس بالینی 

و زوج درمانگر 



آیا هنگامی که کسی در ترافیک راه شما را قطع می کند، خشمگین می شوید 
و از سر شما دود بلند می شود؟ آیا فشارخون شما هنگامی که کودک شما 
حاضر به همکاری نیست، مانند راکتی به فضا می رود؟ خشم یک احساس 
طبیعی و حتی سالم است اما مهم است که با آن برخورد مثبت داشته باشیم. 
خشم کنترل نشده می تواند بر سالمت و روابط شما تاثیر بگذارد. ایزابل کالرک، روان شناس 
بالینی و متخصص مدیریت خشم، می گوید: »شما می توانید خشم خود را کنترل کنید و این 

شما هستید که مسوولیت انجام این کار را دارید.«

راه های کاهش خشم

حتی اگر دلیلی پزشکی برای خشم خود داشته باشید، 

هنوز هم می توانید آن را کنترل کنید. ورزش، تنفس 

عمیق، تجسم و آرامش عضالت می تواند به بدنتان 

کمک کند. همچنین می توانید برای جلوگیری از عوامل 

خشم خود روش هایی برای تنظیم تفکرتان در جهت 

ایجاد واکنش های مختلف یاد بگیرید. پزشکتان می تواند 

برای شروع به شما کمک کند.

 آیدین 
پورخامنه

سکته مغزی
مدیریت خلق وخوی شما پس از سکته مغزی 
ممکن است سخت شود، به خصوص اگر 
آسیب به بخشی از مغز وارد شده باشد که 
وظیفه تعدیل احساسات شما را دارد. این 
نوع احساس همراه با ناامیدی، اضطراب، 

غم و ناراحتی است.

بیماری های آلزایمز
تغییرات ذهنی و شخصیت می تواند یک 
نشانه اولیه از این بیماری باشد. اغلب این 
زودرنجی  یا  به شکل کج خلقی  تغییرات 
شما  که  هنگامی  به ویژه  می شوند،  ظاهر 
خارج از منطقه آرامش خود هستید، باید 

به این نکات توجه کنید.

اوتیسم
هنگامی که مبتال به اوتیسم هستید، مدیریت 
تغییرات غیرمتعارف سخت تر انجام می شود. 
اختالل ساده در برنامه ممکن است به اندازه 
کافی دشوار باشد. پرخاشگری، واکنش بیش 
از حد به صدای بلند و حتی صدمه زدن به 
خود، همه می توانند نشانه های اوتیسم باشند.

افسردگی
آیا احساسات شما درباره همه کس و همه 
چیز تحریک شده است؟ مضطرب و بی قرار 
هستید و دلیل آن را نمی دانید؟ افسردگی 
می تواند  که  است  خشم  با  همراه  اغلب 
شما را بی دلیل ناامید کند یا برای انفجار 

عصبی مستعد کند.

بیمار ی های قندی )دیابتی ها(
شیب تغییرات بزرگ در قندخون می تواند 
تغییر زیادی در رفتار شما ایجاد کند. ممکن 
یا گیج شوید. اگر  است عصبانی، گریان 
است  ممکن  هستید،  دیابت  دچار  مدتی 
عالئم خفیف قند خون پایین نداشته باشید. 

به این عالئم جدی تر توجه کنید.

بیماری ویلسون
این یک اختالل ژنتیکی است که باعث می شود بدن مس 
جذب نکند. این روند آثار جدی دارد، از جمله تغییرات 
ذهنی.  بیماری ویلسون بر خلق وخو، شخصیت و رفتار 
شما و در کل تمام تغییراتی که باعث این موارد می شود، 

تاثیر می گذارد.

درمان دارویی
اگر دارویی به نام »استاتین« را برای کاهش کلسترول خود 
مصرف می کنید، مهم است بدانید این دارو می تواند مشکل 
روان پزشکی یا به احتمال بیشتر تغییر در رفتار ایجاد کند. 
این داروها می توانند در  برخی افراد موجب بروز رفتارهای 

تهاجمی، عصبی و خشونت آمیز شوند.

چگونه یک مشکل عصبی داریم؟
خشم احساسی عادی است اما اگر متوجه شده اید که اغلب از 
کوره درمی روید یا حس می کنید احساساتتان زودتر از آنچه 
به صورت طبیعی افراد را عصبی می کند، متالطم می شود و 
بر زندگی روزمره تان تاثیر می گذارد، وقت آن است که به 
طور جدی به این موضوع توجه کنید. اگر خشم شما اغلب 
شدید باشد یا به مدت طوالنی مجبور باشید آن را کنترل کنید 
یا عصبانیت باعث شود به دیگران صدمات جسمی بزنید 
یا دشنام بدهید، باید به طور جدی به حل مشکل بپردازید.

چهعاملیشماراعصبیمیکند؟
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صرع
این بیماری نادر است، اما نوع خاصی از 
تشنج های صرعی که تشنج طبیعی جزیی 
است )اگر شما مبتال به این بیماری هستید در 
زمان هوشیاری فقط روی یک طرف مغز شما 
تاثیر می گذارد(، می تواند احساسات شما را 

آشفته کند و باعث خشم و غضب شود.

ازکارافتادگی کبد
هنگامی که کبد قادر به فیلتر کردن سموم از 
بدن آن طور که باید، نیست، سموم ممکن 
بگذارد.  تاثیر  مغز  بر  و  کند  تجمع  است 
این مساله می تواند عوارض جانبی جدی 
ایجاد کند که ممکن است شامل تغییرات 
خلقی و شخصیتی و تحریک پذیری شود.

اختالل ناخوشی پیش از عادت 
)PMDD(  ماهانه 

تحریک پذیری و خشم قبل از عادت  ماهانه  
)PMS( طبیعی است اما اگر خود را در حالت 
ناخوشایند خارج از کنترل  احساس می کنید 
و نوسانات شدید خلقی 1 تا 2 هفته قبل از 
دوره خود پیدا می کنید، می توانید در معرض 
شرایط شدیدتری مانند اختالل افسردگی قبل 

از عادت  ماهانه  )PMDD( باشید.

یائسگی
ماه ها و سال های  احتماال در طول  خشم 
پیش از یائسگی اتفاق می افتد تا زمانی که 
به طور کامل به دوره منوپوز خود برسید. 
عنوان  به  شما  هورمون های  در  تغییرات 
فردی که بدنش به سمت قطع دوره ماهانه 
می رود باعث بسیاری از عالئم، از جمله 

تغییرات خلقی می شود.

پرکاری تیروئید
پرکاری تیروئید می تواند باعث عصبانیت، 
بی قرار بودن، اضطراب و تحریک پذیری 
شود، اما احتماال عالئم دیگری مانند تغییرات 

وزن یا مسائل روده هم دارید.
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سویفت،  جاناتان 
نویسنده انگلیسی خالق 
گالیور،  داستان های 
مردی  »هر  می گفت: 
باشد،  داشته  طوالنی  عمر  دارد  میل 
اما هیچ مردی نمی خواهد پیر شود.«

در طول قرن ها بسیاری از موارد تغییر 
کرده اند و میل به حفظ بنیه جوانی در 
طول سال های طالیی زندگی به جای 
خوشبختانه  است.  مانده  باقی  خود 
پزشکی مدرن به مردان برنامه ای داده 
تا در سنین باال هم توانایی هایشان را 

حفظ کنند.
این برنامه شامل فعالیت جسمی مرتب 
و تحریک ذهنی، غذا خوردن درست، 
کنترل میزان های فشارخون، کلسترول 
و قندخون، الغر ماندن، ایجاد روابط 
بین فردی مستحکم و پرهیز از سیگار 
پرخطر  فعالیت های  سایر  و  کشیدن 

است.
داشتن  به  سالم  زندگی  شیوه  داشتن 
عمری طوالنی و کند شدن فرایند پیری 
کمک می کند اما این کار نیاز به تالش 
و انضباط دارد، به خصوص در مردانی 
که ابتدای زندگی مسیر اشتباه را رفته اند.
مردانی  چنین  که  ندارد  تعجبی 
تا  باشند  پزشکی  میانبرهای  دنبال 
یکی  بازگرداند.  آنها  به  را  جوانی 
میانبرها  این  وسوسه برانگیزترین  از 
استفاده از تستوسترون است. هورمون 
قوی ترین  تستوسترون،  مردساز 
هورمون های  از  گروهی  آندروژن- 
استروئیدی که نامشان از کلمه یونانی 
به معنای »مرد ساز« گرفته شده- در 
بدن است. این نام کامال متناسب است 
زیرا آندروژن ها مسوول حجیم شدن 
عضالت، استحکام استخوان ها، کلفت 
شدن صدا و الگوی رشد مویی می شوند 

که مشخصه مردان است.
تولید  تشدید  باعث  هورمون  این 

سلول های قرمز خون 
می شود.  نیز 

را  تناسلی  دستگاه  رشد  تستوسترون 
حین بلوغ تحریک می کند و مسوول 
تولید اسپرم در سراسر زندگی است. به 
عالوه این هورمون اثری عمده، هرچند 
مردان  رفتار  بر  شناخته نشده  کامال 
دارد. تستوسترون در احساس انرژی 
و پرخاشگری دخیل است، برای داشتن 
میل جنسی ضروری است و در ایجاد 
نعوظ طبیعی و کارکرد جنسی نقش دارد. 
به  اینکه تستوسترون در بدن  از  پس 
هورمون دی هیدروتستوسترون تبدیل 
می شود، رشد سلول های پروستات را 
تحریک می کند و باعث تحلیل رفتن 
می شود  مردانی  در  مو  فولیکول های 
که به طور ژنتیکی مستعد طاسی مردان 

هستند.

تستوسترون و سالمندی
در  تغییراتی  مردان،  سن  افزایش  با   
بدن  کلسیم  می شود.  ایجاد  آنها  بدن 
کاهش می یابد، توده عضالنی تحلیل 
پیدا  افزایش  بدن  چربی  و  می رود 
خون  قرمز  سلول های  تعداد  می کند. 
نیز پایین می آید. یک مرد معمولی با 
افزایش سن انرژی اش کمتر می شود و 
فعالیت جنسی اش کاهش می یابد. این 
میزان  که  می دهد  رخ  هنگامی  وقایع 
تستوسترون در حال کاهش است. میزان 
از  پس  سال  هر  در  کل  تستوسترون 
40 سالگی یک درصد کاهش می یابد، 
اما تستوسترون قابل دسترس از لحاظ 
تستوسترون  از  یعنی شکلی  زیستی؛ 
که تاثیرات هورمون را ایجاد می کند، 
حدود 2 درصد در سال افت می کند.
با کنار هم گذاشتن این دو پدیده، 
کاهش میزان تستوسترون و کاهش 

توانایی های مردان، آسان می توان 
درک کرد چرا درمان با 

تستوسترون 

این همه جذابیت دارد. البته باید بدانید 
با وجود کاهش تدریجی و آهسته میزان 
این هورمون با افزایش سن، در اغلب 
طول  در  تستوسترون  میزان  مردان 
زندگی در دامنه طبیعی باقی می ماند.

به عالوه گرچه میزان تستوسترون با 
افزایش سن مردان کاهش پیدا می کند، 
هورمون  این  میزان  افت  نشده  ثابت 
آثار نامطلوب سالمندی در مردان ایجاد 
این  تستوسترون  با  درمان  یا  می کند 
تغییرات را رفع خواهد کرد. درنهایت و 
مهم تر از همه اینکه بسیاری از پزشکان 
نگران هستند که درمان با تستوسترون 
به  آنها  نباشد.  بی خطر  است  ممکن 
یاد مورد مشابه در زنان می افتند که 
بررسی هایی عمده ثابت کردند درمان 
جایگزینی هورمونی پس از یائسگی- 
که به یک شیوه معمول درمانی برای 
اغلب زنان تبدیل شده بود- بیش از 
آنکه به نفع زنان باشد، به خصوص در 
زنان سالمندتر باعث ضرر آنها شد و 
آنها را در معرض سرطان پستان، حمله 

قلبی و سکته مغزی قرار داد.
بی خطر بودن درمان با تستوسترون در 
مردان در سنین باال موضوعی مورد اختالف 
است. احتمال تاثیر درمان با تستوسترون 
بزرگی  چه  پروستات؛  بیماری های  در 

سرطان  چه  و  پروستات  خوش خیم 
پروستات، هنوز حل و فصل نشده است. 
سایر عوارض جانبی درمان با تستوسترون 
شامل پلی سیتمی )افزایش بیش از حد 

قطع  قرمز خون(،  شمار سلول های 
تنفس حین خواب )که می تواند 

باعث افزایش خطر ابتال به 
باال، حمله  فشارخون 

قلبی و سکته مغزی 
شود(، ژنیکوماستی 
شدن  )بزرگ 

خوش خیم پستان در 
مردان(، آکنه و بیماری 

کبدی است.
پژوهش های بیشتری موردنیاز 

است تا مشخص شود نگرانی ها در 
مورد عوارض درمان با تستوسترون تا 

چه حد واقعی است.

چه کسانی باید تستوسترون 
مصرف کنند؟

برای  تستوسترون  درمان جایگزینی   
که  تستوسترون  کمبود  دچار  مردان 
از  پایین تر  خون  تستوسترون  میزان 
»هیپوگنادیسم«  یا  است  طبیعی  حد 
بیماری  این  علل  است.  شده  تایید 
شامل مختل شدن کار بیضه به علت 
ضربه  اوریون،  ژنتیکی،  خطاهای 
شدید، اعتیاد به الکل و شیمی درمانی 
است.  سرطان  برای  پرتودرمانی  و 
موارد دیگر هیپوگنادیسم ممکن است 
منشاء مشکل در غده هیپوفیز در مغز 
باشد. ازجمله علل این رده، تومورها 
ضربه  خوش خیم(،  همیشه  )تقریبا 
سر، جراحی مغز، داروهای گوناگون، 
برخی اختالالت وراثتی، سوءتغذیه 
مزمن  بیماری های  و  شدید 

است. 
در  تقریبا 

هیپوگنادیسم،  به  مبتال  مردان  همه 
میزان تستوسترون کل در خون کمتر 
از 300 نانوگرم در دسی لیتر و میزان 
تستوسترون آزاد زیر 5 نانوگرم در دسی 
لیتر و میزان تستوسترون در دسترس 
از لحاظ زیستی زیر 150 نانوگرم در 
دسی لیتر است، اما ازآنجایی که میزان این 
هورمون در طول روز به شدت نوسان 
می کند، اندازه گیری تستوسترون خون 
باید ساعت 7 و 10 صبح انجام شود 
تا نتایج حاصل بیشترین دقت را داشته 
باشد. گرچه انجام این آزمایش نسبتا 
اغلب کارشناسان توصیه  ساده است، 
می کنند آن را زمانی انجام داد که مرد 
کاهش  یا  هیپوگنادیسم  بیانگر  عالئم 
تستوسترون را داشته باشد. مردان مبتال 
به هیپوگنادیسم باید درمان جایگزین 

با تستوسترون خارجی دریافت کنند.
 موارد استثنا که نباید هورمون درمانی 
انجام شود، شامل مردان مبتال به سرطان 
پروستات یا پستان، 
بودن  باال 

پروستات«  »آنتی ژن اختصاصی  میزان 
)PSA( که در خون اندازه گیری می شود، 
وجود گره ها یا توده هایی در پروستات یا 
بزرگی شدید پروستات، باال بودن تعداد 
سلول های قرمز خون یا داشتن خون 
به چسبندگی به طور غیرطبیعی 
قطع  غلیظ،  خون  باال، 
انسدادی  تنفس 
خواب  حین 
یا  درمان نشده 
شدید  نارسایی 
است.  قلبی 
تحقیقات  همچنین 
اخیر نشان می دهد مردان 
دارای  که  مردانی  و  سالمند 
یا  هستند  عروقی  قلبی-  بیماری 
بیماری  برای  عمده  خطرساز  عوامل 
قلبی مانند فشارخون باال دارند، باید با 
کمال احتیاط تستوسترون دریافت کنند.

 هورمونی که در مصرفش باید 
احتیاط به خرج داد

 با وجودی که درمان با تستوسترون 
فقط برای مردان مبتال به »هیپوگنادیسم« 
تایید شده،  تعداد نسخه ها برای تجویز 
داروهای تستوسترونی به سرعت در 

حال افزایش است.
را  تستوسترون  مردن  این  اغلب 
»ضدپیری«  ادعایی  خواص  برای 
که  نعوظ  اختالل  درمان  برای  یا  آن 
تاثیر تستوسترون در این مورد بسیار 
موردتردید است، مصرف می کنند. حتی 
اگر مشکالت احتمالی پروستات ناشی 
از مصرف تستوسترون را در نظر نگیریم، 
بررسی های اخیری که نشان دهنده اثر 
قلبی  بیماری های  بر  تستوسترون 
بوده اند، ما را وامی دارد که این موضوع 
را جدی بگیریم. بسیاری از کارشناسان 
باید  تستوسترون  دریافت  معتقدند 
دچار  که  شود  محدود  مردانی  به 
هیپوگنادیسم هستند یا آنهایی که حین 
انجام یک کارآزمایی بالینی تستوسترون 
دریافت می کنند و به دقت تحت نظر 
هستند. تنها راه برای اینکه معلوم شود آیا 
دریافت تستوسترون مضر است یا مفید، 
انجام پژوهش های بدون جانب  گیری 

در آینده است.

 هورمونی که در مصرفش باید احتیاط به خرج داد

درمان جایگزینی با تستوسترون

ورزش برای کمک به درمان مشکالت مفصل زانو و لگن

 ترجمه: 
دکتر 

علی مالئکه

عالئم کمبود 
تستوسترون در مردان

1. عالئمی که به شدت بیانگر کمبود تستوسترون 
است: کاهش میل و فعالیت جنسی، کاهش نعوظ های 

خودبه خودی، کوچک شدن بیضه ها یا بیضه های بسیار کوچک، 
کاهش موی صورت و بدن، پوکی استخوان، شکستگی با ضربات خفیف، 

کاهش قد، بزرگی یا حساسیت پستان، گرگرفتگی و تعریق شبانه، ناباروری.
2. عالئم کمتراختصاصی: کاهش توده یا قدرت عضالنی، کاهش 

بدن،  چربی  افزایش  خواب آلودگی،  و  خستگی  انرژی، 
اختالل  حافظه،  و  تمرکز  اختالل  افسردگی، 

خواب آلودگی،  افزایش  یا  خواب 
کم خونی، کاهش قدرت و 

کارکرد جسمی.

ورزش مناسب برای حفظ سالمت نیست، بلکه 
می تواند درمان موثری برای بسیاری از مشکالت 
مفاصل زانو و لگن باشد. تقویت عضالت اطراف 
مفصل آسیب دیده لگن یا زانو باعث می شود این 
عضالت از مفاصل آسیب دیده حمایت کنند و 
به این ترتیب فشار کمتری بر آنها وارد شود. 
برای مثال اگر عضالت چهارسر جلوی ران، 
عضالت گلوتئال )باسن( و عضالت هامسترینگ 
)سه سر پشت ران( و عضالت شکم قدرتمندتر 
شوند، مفاصل لگن برای تحمل وزن بدن کمتر 
تحت فشار قرار می گیرند. عضالت قدرتمند 
چهارسر جلوی ران می توانند نقش خنثی کردن 
اثر ضربات را که به طور معمول مینیسک یا 

غضروف زانو انجام می دهد، برعهده بگیرند.
نکته مهم این است که عضالت اطراف این 
مفاصل به طور متعادلی تقویت شوند تا مفصل 
در وضعیتی قرار گیرد که بیشترین کارکرد را 
داشته باشد و شما کمترین درد را احساس کنید.
هنگامی که دچار مشکالت مفصل زانو یا لگن 
هستید، اولین عضالتی که قدرت خود را از دست 
می دهند، بزرگ ترین عضالت تحمل کننده وزن؛ 
یعنی عضالت چهارسر جلوی ران و عضالت 
گلوتئال هستند بنابراین برنامه ورزشی ای که 
انتخاب می کنید باید بر این عضالت متمرکز شود.  
عضالت اطراف مفاصل به طور زوجی عمل 

می کنند؛ هنگامی که یک عضله منقبض می شود، 
عضله دیگر شل می شود. برای مثال هنگامی که 
زانویتان را راست می کنید، عضله چهارسر جلوی 
ران که انتهای پایینی آن به مفصل زانو متصل 
است، منقبض می شود و عضالت هامسترینگ در 
پشت ران شل می شوند. عدم تعادل در کارکرد 
این عضالت جفتی ممکن است باعث اشکال 
در کارکرد مفصل و آسیب دیدن آن شود. اگر 
عضالت هامسترینگ شما انعطاف ناپذیر و سفت 
باشند، عضالت چهارسر شما نمی توانند به طور 
کامل منقبض شوند و ممکن است درنهایت 
تضعیف شوند بنابراین باید عضالت چهارسر و 
هامسترینگ )عضالت مخالف( را به طور یکسان 
تمرین دهید. تمرین های انعطاف پذیری )کشش 
دادن و شل کردن عضالت خاص( بخش مهمی 
از برنامه ورزشی برای بهبود کاربرد مفصل است.
تمرینات »زنجیره بسته«: فیزیوتراپیست ها بر 
تمایز میان تمرین های »زنجیره بسته« در مقابل 

تمرین های »زنجیره باز« تاکید می کنند.
»زنجیره« در این اصطالح به معنای رشته ای از 
بخش های از بدن، مانند مفصل های لگن، زانو، 
قوزک و پنجه پاست. در تمرینات »زنجیره باز« 
بدن ثابت است و اندام ها )دست ها و پاها( 
فعال هستند. در تمرینات »زنجیره بسته« اندام ها 
)دست ها و پاها( ثابت هستند، اما بدن فعال است؛ 

برای مثال چمباتمه زدن یک تمرین زنجیره بسته 
است زیرا پاهای شما ثابت می مانند، درحالی که 
عضالت چهارسر جلوی ران فعال هستند. در 
مقابل بازکردن زانو در حالت نشسته یک تمرین 
»زنجیره باز« است زیرا بدن شما در حالت نشسته 
بی حرکت است، اما هنگامی که زانویتان را باز 

می کنید، ساق پایتان حرکت می کند.
تمرین های زنجیره باز ممکن است برای اهداف 
درمانی خاص مانند افزایش قدرت عضالت 
رباط  آسیب  از  پس  ران  جلوی  چهارسر 
صلیبی قدامی )ACL( که جلوی زانو قرار 
دارد، موثرتر باشند اما متخصصان فیزیوتراپی 
معموال بیشتر تمرین های زنجیره بسته را در 
برنامه های توانبخشی وارد و این تمرین ها را 
برای افراد دچار درد مفصل توصیه می کنند زیرا 
این نوع تمرین ها عضالت و مفاصل بیشتری 
را به کار می اندازند و به ایجاد پایداری مفصل 

کمک می کنند.
مشکالت مفاصل زانو و لگن ممکن است با 
ایجاد درد، محدود کردن حرکت زانو، یا ضعیف 
کردن عضالت راه رفتن شما را مختل کند. الگوی 
عادی ایستادن، پیاده روی یا دویدن در صورتی که 
عضالت اصلی دخیل در این فعالیت ها ضعیف 
باشند، مربیگری درستی این فعالیت ها انجام 
نشود و عادات نادرست در نحوه قرارگیری 

بدن داشته باشید، ممکن است مشکالت مفصلی 
ایجاد کند. ممکن است سال ها طول بکشد 
که شکل نادرست قرارگیری بدن حین انجام 
فعالیت های ورزشی باعث آسیب مفصلی شود. 
شیوه نادرست دویدن با سرعت بیشتری ممکن 
است باعث درد و آسیب مفصلی شود زیرا 
در دویدن فشار بیشتری روی مفاصل وارد 
می آید. فیزیوتراپیست نحوه قرارگیری بدنتان 
را در حال ایستادن و راه رفتن تجزیه وتحلیل 
می کند و به شما کمک می کند راه رفتن را به 
شکل طبیعی تر بیاموزید. درد ابتدای درست 
نگه داشتن بدن در حال ایستاده ممکن است 
برایتان غیرمعمول به نظر 
برسد، در این وضعیت نیاز 
به تمرین و آموزش مداوم 
تا وضعیت  داشت  خواهید 

دربیاید.  عادت  صورت  به  برایتان  جدید 
فیزیوتراپیست همچنین ممکن است تغییراتی 
را در کفش ها یا انجام ورزش های خاصی برای 
تقویت کردن عضالتی را که شما از کاربرد آنها 

پرهیز می کنید، توصیه کند.
مفصل  جایگزینی  عمل جراحی  تحت  اگر 
زانو یا ران با مفصل مصنوعی قرار گرفته اید، 
فیزیوتراپیست در بازآموزی درست ایستادن 
پای  سمت  به  که  است  این  فرد  )گرایش 
و  شود(  شده، خم  عمل  که  آسیب دیده اش 
استفاده یکسان از هر دو پا به شما کمک می کند. 
بازآموزی برای درست ایستادن ممکن است در 
استخر آغاز شود زیرا درون آب وزن تحمیل شده 
روی مفصل کاهش پیدا می کند و ایستادن به 
طور مستقیم برای شما آسان تر می شود و خطر 

افتادن کاهش پیدا می کند.
YahooHealth :منبع 
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عالئم اولیه سرطان ها کدامند؟
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اگر بین افراد خانواده شما فردی هست 
که مبتال به سرطان شده یا پزشک شما 
عالئمی را در خود شما مشاهده کرده که 
احتمال ابتال به سرطان را قوت می بخشد، 
بهتر است با عالئم اولیه سرطان کمی آشنا شوید. عالئم، 
شدت و میزان و نحوه رشد سلول های سرطانی در هر فرد 
مختص خود اوست بنابراین بسیار مهم است که به هر 
تغییری که در بدن شما ایجاد می شود، دقت کنید. همچنین 
می توانید با پزشکتان درباره انجام آزمایش های ژنتیکی که 
مشخص کننده احتمال ابتال به بعضی از انواع سرطان در 
هر فرد است، مشورت کنید. آگاهی نسبت به تغییراتی که 
در بدنتان مشاهده می کنید می تواند تا میزان بسیار زیادی 
بهبود شما را در صورت مبتال شدن به سرطان افزایش دهد.
انجمن سرطان آمریکا برآورد کرده در سال 2018 میالدی 
تعداد 1 میلیون و 735 هزار و 350 مورد جدید سرطان 
تشخیص داده شده است. از نقطه نظر جهانی هم سرطان 

یکی از علل عمده مرگ های زودرس محسوب می شود.
خیلی اوقات سرطان بدون هیچ عالمتی اتفاق می افتد اما در 
بیشتر موارد بیماری با عالئمی خود را نشان می دهد. هرچه 
عالئم بیماری را زودتر تشخیص دهیم، احتمال درمان هم 
بیشتر خواهد شد. بین انواع سرطان، سرطان پستان و ریه 
شایع تر هستند. در کشور آمریکا هر سال 200 هزار نفر به 
این دو نوع سرطان دچار می شوند. پس از آن هم سرطان های 
کبد، لوزالمعده و تیروئید با تعداد 60 هزار مورد جدید در 
هر سال قرار دارند. در هر سال میلیون ها نفر دچار سرطان 
پوست می شوند. سرطان های پوست غیرمالنومایی شامل 
»بازال سل کارسینوما« و »اسکواموس سل کارسینوما« هستند. 
این نوع سرطان ها به ندرت منجر به مرگ بیمار می شوند.

عالئم اولیه سرطان ها ممکن است با هم متفاوت باشد و 
بعضی از انوع آن مانند سرطان لوزالمعده هیچ عالمتی 
ندارند. برخی از عالئمی که بین انواع سرطان ها معموال 

مشترک است عبارتند از:

تغییرات پوستی
سرطان های  کنید.  بررسی  دقت  با  را  خود  بدن  پوست 
پوست می توانند موجب تغییر رنگ پوست شوند و رنگ 
پوست را تیره تر، زردتر یا قرمزتر کنند. در صورت مشاهده 
اولین تغییر رنگ پوست بدن حتما با پزشکتان مشورت 
کنید. همچنین ممکن است در بخشی از پوست بدن شما 
موی غیرعادی رشد کند یا احساس خارش کنید. اگر روی 
پوست خود خال گوشتی دارید دقت کنید که شکل آن 
تغییر نکرده باشد. از عالئم اولیه دیگر ظهور برجستگی یا 
ضخیم شدن قسمتی از پوست بدن است. زخم هایی که 
ترمیم نمی شوند یا ظاهر شدن لکه های سفید روی زبان و 
داخل دهان هم از دیگر عالئم اولیه سرطان پوست است.

خون در مدفوع
سرطان می تواند موجب خونریزی از دستگاه گوارش شود 
اما در عین حال بیماری های بسیار دیگری هم می توانند با 
این عالمت خود را نشان بدهند. از جمله این بیماری ها 
می توان از زخم های دستگاه گوارش، بواسیر و عفونت های 
گوارشی نام برد. وقتی که مدفوع به رنگ قرمز درمی آید 
به این معناست که قسمتی از دستگاه گوارش مانند مری، 
مشاهده  با  است.  شده  خونریزی  دچار  روده ها  یا  معده 
رنگ خون همراه مدفوع می توان تا حدودی حدس زد 
خونریزی مربوط به کدام بخش از دستگاه گوارش است. 
خون روشن همراه مدفوع نشانه خونریزی از ناحیه مقعد یا 
انتهای روده است، در حالی که خون تیره خبر از خونریزی 
در قسمت های باالیی دستگاه گوارش مانند معده می دهد.
به هر حال محل خونریزی هر قسمت که باشد یا علت 
آن هرچه باشد باید فوری مورد معاینه پزشک قرار بگیرد. 
ممکن است پزشک برای تشخیص دقیق بیماری اقدام به 
کولونوسکوپی یا سایر آزمایش های تشخیصی دیگر کند.

خون در ادرار
وجود خون در ادرار نشانه مشکلی در دستگاه ادراری است. 
معموال سرطان کلیه و مثانه با چنین عالمتی خود را نشان می دهند 
اما در عین حال سنگ کلیه، عفونت ادراری و بیماری های دیگر 

کلیه هم ممکن است چنین عالمتی داشته باشند.

بی اشتهایی
بسیاری از بیماری ها از افسردگی گرفته تا آنفلوانزا می توانند 
موجب بی اشتهایی شوند. سرطان هم با تغییر متابولیسم بدن 
می تواند موجب بروز این عالمت شود. )متابولیسم فرایندی 

است که طی آن غذا در بدن به انرژی تبدیل می شود.(
سرطان های معده، لوزالمعده، کولون و تخمدان ها با فشاری 
که روی معده وارد می کنند می توانند موجب بروز احساس 

پری معده و در نتیجه عدم میل به غذا شوند.

سرفه ای که بهبود نمی یابد
است همراه  ممکن  آنفلوانزا  و  یک سرماخوردگی ساده 
با سرفه باشد اما در عین حال سرفه می تواند در صورت 
همراه شدن با یکی از عالئم درد قفسه سینه، کاهش وزن، 
خس خس، ضعف و نفس های کوتاه و تند، نشانه سرطان 
ریه باشد. حتما در صورت بروز چنین عالئمی به خصوص 

اگر سیگاری هستید با پزشکتان مشورت کنید.

ضعف شدید
ضعف شدید یکی از متداول ترین عالئم سرطان است. وقتی 
که صحبت از ضعف شدید می شود منظور یک خستگی 
معمولی نیست. ضعف شدید یک نوع خستگی است که 
برطرف نمی شود. حتی اگر استراحت کرده و میزان فعالیت 

خود را کمتر هم کنید احساس ضعف از بین نمی رود.

تبی که قطع نمی شود
وقتی که درجه حرارت بدنتان باال می رود به این معناست که 
دچار عفونتی شده اید. در واقع تب  واکنش طبیعی بدن به 
عفونت است اما برخی از انواع سرطان ها مانند لوسمی، لنفوما 
و سرطان کلیه و کبد هم چنین عالمتی دارند. تب های ناشی 
از سرطان، معموال باال می رود و در طول روز کاهش می یابد. 
گاهی در یک زمان مشخص به باالترین درجه می رسد. اگر تب 
باالی شما چند روز طول کشید حتما به پزشک مراجعه کنید.

برجستگی در ناحیه گردن
وجود برجستگی در ناحیه گردن می تواند عالمت یک عفونت 
ساده یا عالمتی زودرس برای سرطان های ناحیه دهان، تیروئید، 
حلق و حنجره باشد. معموال این برجستگی در مراحل اولیه 

هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد نمی کند اما از بین هم نمی رود.

بزرگ شدن غدد لنفاوی
برجستگی هایی که در دو طرف گردن ایجاد می شود معموال 
به دلیل گلودرد استرپتوکی یا میکروب های دیگر است. به 
ندرت سرطان هایی مانند لنفوما یا لوسمی می توانند موجب 

التهاب و ورم غدد لنفاوی شوند.
اگر سرطان پستان گسترش یافته باشد می تواند موجب ورم 
و التهاب غدد لنفاوی زیر بغل شود. اگر تورم غدد لنفاوی 
بعد از یک هفته از بین نرفت باید به پزشک مراجعه کنید.

بلع مشکل
زمانی که فرد وجود یک برجستگی را در ناحیه گلوی خود 
احساس می کند معموال نشانه سوزش معده است. در موارد 
کمی اگر احساس کردید بلع شما به سختی انجام می شود و به 
راحتی نمی توانید غذا را قورت بدهید، ممکن است با عالمت 
اولیه سرطان مری مواجه شده باشید. اگر این احساس از بین 

نرفت حتما به پزشک مراجعه کنید.

عرق شبانه
عرق شبانه در بعضی خانم های میانسال می تواند به علت 
عالمت  می تواند  حال  عین  در  اما  باشد  یائسگی  شروع 

سرطان و عفونت هم باشد.

وجود خون در مایع منی و ادرار آقایان
اگر با وجود خون روشن و تیره در مایع منی خود مواجه 
شدید، نترسید. ممکن است به علت بزرگ شدن خوش خیم 
پروستات یا سنگ کلیه یا عفونت مجاری ادرار باشد اما در عین 
حال باید عالمت را جدی بگیرید و با پزشک مشورت کنید.

وجود توده در ناحیه بیضه ها
وجود توده بدون درد در ناحیه بیضه ها می تواند عالمت 
سرطان بیضه باشد. در عین حال برجستگی ممکن است 
به دلیل فتق و آسیب فیزیکی ایجاد شده باشد. تشخیص 
سرطان با مشاهده این عالمت کار ساده ای نیست و نیازمند 

انجام آزمایش های دیگر است.

حس درد هنگام ادرار و انزال در آقایان
این عالمت می تواند نشانه بزرگی خوش خیم پروستات یا 
التهاب و عفونت در دستگاه ادراری باشد اما اگر درد بهبود 
نیافت، ممکن است این عالمت نشانه سرطان پروستات باشد.

خونریزی های بین عادت ماهانه یا بعد از یائسگی
اگر فرد بعد از زمان یائسگی یا بین فواصل عادت ماهانه 
رحم  سرطان  دچار  است  ممکن  شود،  خونریزی  دچار 
شده باشد بنابراین باید از نظر خونریزی غیرعادی مورد 

بررسی قرار گیرد.

کاهش غیرعادی وزن 
اگر بدون اینکه برنامه رژیم غذایی خاصی را دنبال کنید 
وزنتان به طور محسوسی کاهش می یابد باید به احتمال 
بنا به گزارش »انجمن سرطان  وجود سرطان فکر کنید. 
آمریکا«، بسیاری از افرادی که مبتال به سرطان می شوند 
به طور غیرمنتظره ای بیش از 5 کیلوگرم وزن خود را از 
دست می دهند که می تواند از عالئم اولیه سرطان لوزالمعده، 

معده، مری یا ریه باشد.
کاهش وزن غیرمنتظره می تواند ناشی از بیماری های دیگر 
مانند پرکاری تیروئید هم باشد. تفاوتی که این دو کاهش 
وزن دارند در این است که در بیماری تیروئید کاهش وزن 
ناگهانی اتفاق می افتد. کاهش وزن در سرطان های مری، 

ریه، لوزالمعده و معده خیلی بارز است.
در حالی که بسیاری از انواع سرطان با بروز عالئمی خود 

را نشان می دهند، برخی انواع دیگر پنهان باقی می مانند.
تا  نوع سرطان هاست که  این  از  لوزالمعده یکی  سرطان 
زمانی که کامال گسترش نیابد هیچ عالمتی از خود بروز 
نمی دهد. اگر فرد از نظر این سرطان سابقه فامیلی دارد یا 
دچار التهاب های مکرر لوزالمعده می شود باید به صورت 
مستمر توسط پزشک معاینه شود تا در صورت بروز سرطان 

بیماری وی زود تشخیص داده شود.
برخی از موارد سرطان ریه هم ممکن است عالئمی جزیی 
از خود بروز دهند و فرد دچار سرفه هایی شود که با سرفه 
معمولی متفاوت باشد. در برخی انواع دیگر سرطان ریه 
سطح کلسیم خون بیمار باال می رود. این عالمتی است که 
به خودی خود قابل تشخیص نیست و نیازمند آزمایش های 

آزمایشگاهی است.
سرطان کلیه هم یکی دیگر از این نوع سرطان هاست که 
عالئم ظاهری مشخصی ندارد و ممکن است نادیده گرفته 
بیماری  پیشرفته  مرحله  به  کلیه  که سرطان  زمانی  شود. 
می رسد خود را با عالئمی از قبیل درد پهلو، خون در ادرار 
و ضعف نشان می دهد. هرچند این عالئم اغلب نشانه های 

حالت خوش خیم بیماری است.
بر اساس گزارش »انجمن سرطان آمریکا«، در سال 2018 
میالدی میزان ابتال به سرطان بین مردان بیشتر از زنان بوده 
و انتظار می رود تا سال 2026 میالدی 20 میلیون نفر از 

سرطان جان سالم به در ببرند.

یبوست و  اسهال مزمن
هر تغییری را در وضعیت روده ها و مثانه جدی بگیرید. اگر 
دچار یبوستی شدید که مدت طوالنی ادامه یافت یا برعکس 
دچار اسهال مزمن شدید یا اگر اندازه مدفوع تغییری کرد، 
هر یک از اینها می تواند عالمت سرطان روده بزرگ باشد.

وجود توده در پستان خانم ها
وجود توده در پستان یکی از شاخص ترین عالئم سرطان 
پستان است اما لزوما همه توده ها سرطانی نیستند. معموال 
توده ها کیست های خوش خیم حاوی مایع هستند اما اگر 
متوجه تغییری در پستان ها شدید حتما آن را جدی بگیرید 

و با پزشک مشورت کنید.
خود فرد می تواند وجود این عالئم را در پستان ها بررسی کند:

*قرمزی پوست اطراف پستان ها
*درد پستان ها

*تغییر یافتن شکل نوک پستان ها
*احساس توده در زیر انگشتانتان هنگام معاینه پستان ها

*وجود ترشح از نوک پستان ها

به عالئم عمومی بیماری ها توجه کنید
از عالئم  بیماری ها دقت کنید. برخی  به عالئم عمومی 
شبیه  کامال  تفاوت  کمی  با  است  ممکن  سرطان  اولیه 
عالئم عمومی بیماری های دیگر مانند سرماخوردگی باشد، 
درد،  قبیل ضعف،  از  عالئمی  با  فرد  است  ممکن  مثال 
برخالف  اما  مواجه شود  )سردرد شدید(، تب و سرفه 
سرماخوردگی، ضعف او با استراحت از بین نمی رود یا 
سرفه او بهبود نمی یابد یا بدون اینکه عفونتی داشته باشد 

تب او قطع نمی شود.
درد یکی از ابتدایی ترین عالئم سرطان است. تب معموال 
زمانی ظاهر می شود که بیماری فرد پیشرفت کرده باشد.

بیماری خود  تشخیص  از  نباشید.  پزشک خود  به جای 
از عالئم سرطان را در  نکنید بعضی  کنید. فکر  اجتناب 

خود تشخیص داده اید، پس دچار این بیماری شده اید. 
عالئم سرطان می تواند بسیار متفاوت باشد. این موضوع 
به این معناست که بسیاری از عالئم می تواند دلیل وجود 

بیماری های دیگر با شدت های مختلف باشد.
به عنوان مثال ضعف می تواند دالیل متعددی داشته باشد 
لزوم  بنابراین  است.  سرطان  دالیل  این  از  یکی  تنها  که 
انجام تست های تشخیصی دقیق به خوبی احساس می شود.
نکته کلیدی برای جان به در بردن از سرطان این است که 

مراقب سالمتمان باشیم. 
هر سال آزمایش های غربالگری انجام دهیم و نسبت به 
هر تغییری در بدنمان حساس باشیم. تنها با دقت کردن 
به عالئم اولیه سرطان است که می توان از مبارزه با این 

بیماری سربلند بیرون آمد.

 ترجمه: 
سیما اخالقی



از زمان ورود گوشی های هوشمند و ماشینی 
شدن زندگی انسان ها، درد گردن به یکی از 
شایع ترین شکایات مراجعان به کلینیک های درد 
و توانبخشی تبدیل شده است. این درد به قدری 
شایع است که بسیاری از افراد آن را به عنوان 
بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی خود پذیرفته اند، 
در حالی که گردن درد می تواند کیفیت زندگی 
را به شدت کاهش دهد و درنهایت فرد را از 
فعالیت و زندگی عادی محروم کند. عوامل، 
اختالالت و بیماری های مختلفی وجود دارند که 
می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث 
بروز درد در گردن و نواحی اطراف آن شوند. 
شناسایی این عوامل اولین قدم برای رفع درد 
و بازگردادن کیفیت مطلوب به زندگی است. 
صفحه »درمانگاه ارتوپدی« این هفته به همین 

موضوع اختصاص دارد.

1 وضعیت های غلط
سر انسان حدود 5 کیلوگرم وزن دارد اما با خارج 
شدن گردن از مرکز ثقل، وزن و فشار سر روی ستون 
فقرات بیشتر می شود و مفاصل و دیسک ها را تحت 
فشار قرار می دهد، درست مانند زمانی که یک وزنه 
5 کیلوگرمی را مقابل خود در دست نگه می دارید. 
هرچقدر این وزنه را با فاصله بیشتری مقابل بدن نگه 
دارید، وزن و فشار بیشتری را باید تحمل کنید، در 
صورتی که اگر وزنه را نزدیک به بدن نگه دارید، 
حمل آن برایتان آسان تر می شود. سر نیز هرچقدر 
بیشتر از مرکز ثقل خود خارج شود و به سمت 
جلو حرکت کند یا به سمت پایین خم شود، وزن 
بیشتری بر ستون فقرات و گردن وارد می کند. این 
فشار در صورت تداوم، به مرور زمان باعث ایجاد 
دردها و اختالالت اسکلتی-عضالنی مثل آرتروز 
دیسک های  بیرون زدگی  غضروفی،  تخریب  و 
بین مهره ای، آسیب به اعصاب و انشعاب درد به 
کتف، سرشانه، بازوها، انگشت ها و حتی قفسه 
سینه می شود. هرچقدر سر مدت طوالنی تری در 
وضعیت خم شده یا انحراف به جلو قرار بگیرد، 
آسیب بیشتری ایجاد می کند. به همین دلیل است 
که دانشجویان، کارمندان اداری، طراحان و... بیشتر 
دچار دردهای ناحیه گردن و ستون فقرات می شوند. 
حال حتما می پرسید که راه حل چیست؟ آیا باید از 
فعالیت های همیشگی خود دست بکشیم؟ پاسخ 
منفی است. برای به حداقل رساندن فشار سر روی 
گردن کافی است حرکت های سر را از روی مهره 
یک انجام دهید. این مهره مانند یک کاسه است که 
جمجمه روی آن می غلتد. درواقع مهره یک گردن 
ساختاری شبیه مفصل گوی و کاسه ای شانه و لگن 
دارد اما عمق حفره آن کمتر است. اگر هنگام پایین 
آوردن سر، جمجمه را از روی مهره یک حرکت 
دهید و از جلو آوردن گردن خودداری کنید، همان 
5 کیلوگرم وزن طبیعی بر ستون فقرات وارد می شود 

و احتمال بروز آسیب کاهش می یابد. 

2 مشکالت عضالنی و آسیب در 
لیگامان ها و تاندون ها

درد گردن می تواند در مشکالت عضالنی ریشه 
داشته باشد. کشیدگی و گرفتگی در عضالت، ضربه، 
رگ به رگ شدن و آسیب ویپلش )مصدومیتی که 
در پی تصادف یا ضربه ناگهانی به گردن ایجاد 
می شود( همگی می توانند باعث درد در عضالت 
یا رباط ها و تاندون های گردن شوند. هر یک از 
این مشکالت، راه های درمانی خاص خود را دارند. 
برای مثال درمورد آسیب ویپلش باید برای ثابت 
نگه داشتن گردن و کمک به ترمیم پارگی های 
عضله یا رباط از کالر یا گردن بند طبی استفاده کرد. 
بعد از اتمام دوره استفاده از گردن بند نیز باید با 
کمک درمان کایروپراکتیک، دامنه حرکتی را دوباره 
به تکامل رساند زیرا ثابت ماندن گردن در کالر 
منجر به کوتاهی عضله ها، تاندون ها و رباط های 
گردن و محدود شدن دامنه حرکتی آنها می شود. 
از آنجایی که بافت رباط خونرسانی ضعیف تری 
دارد، ترمیم آن مدت بیشتری طول می کشد اما 
تاندون بین عضالت قرار گرفته و از خونرسانی 
کافی برخوردار است. به همین دلیل آسیب های 

آن زودتر بهبود می یابند.

3 بیماری های مادرزادی
دردهای گردن در بعضی موارد می توانند ناشی 
مادرزادی  ساختاری  اختالالت  یا  بیماری ها  از 
باشند. هرچقدر این بیماری ها در سنین پایین تر 
تشخیص داده شوند، درمان آنها با موفقیت بیشتری 
همراه خواهد بود. اگرچه ممکن است افراد مبتال 
به بیماری های مادرزادی در سنین پایین دچار 
دردهای شدید نشوند، با باال رفتن سن احتمال 
شدت یافتن درد باال می رود. عواملی مثل عادت های 

نادرست روزمره، افزایش یا کاهش قوس طبیعی 
گردن، انحراف جانبی گردن، چرخش در مهره ها، 
آرتروز و ... می توانند در تشدید و درد گردن روند 

درمان این افراد نقش داشته باشند. 

4 روماتیسم مفصلی
روماتیسم مفصلی نوعی بیماری خودایمنی است 
که منجر به تخریب مفاصل می شود. در این بیماری 
معموال مهره 1 و 2 گردن )مفصل اطلسی  محوری( 
درگیر می شوند و سر و گردن ثبات خود را از دست 
می دهند. افراد مبتال به روماتیسم باید تحت درمان 
متخصص روماتولوژی قرار بگیرند. برای کمک به 
بهبود و جلوگیری از پیشرفت عوارض مفصلی 
بیماری نیز می توانند از درمان های غیرجراحی مثل 

فیزیوتراپی کمک بگیرند. 

5 فراخوانی نادرست عضالت
گاهی اوقات درد گردن به علت تداوم در فراخوانی 
نادرست عضالت ایجاد می شود. برای حرکت 
دادن اعضای مختلف بدن، ابتدا یک فرمان از مغز 
صادر می شود. برای اجرای این فرمان، گروه های 
عضالنی مختلف باید به ترتیب خاصی منقبض 
شوند تا برای مثال دست باال برود یا گردن به سمت 
چپ یا راست تکان بخورد. حال اگر فراخوانی 
عضالت به ترتیب درست انجام نشود و فرد بدون 
آگاهی از این موضوع عضالت خود را حرکت 
دهد، در مکانیسم حرکتی اختالل ایجاد می شود 
و این اختالل به مرور زمان در اندام مربوط درد 
ایجاد می کند. برای آگاهی از فراخوانی درست 
عضالت و اصالح اختالالت آن می توانید با افراد 
متخصص در پزشکی ورزشی و علم بیومکانیک 

مشورت داشته باشید.

6 استرس و اضطراب
فشارهای  و  عصبانیت  اضطراب،  استرس، 
روانی با افزایش ترشح هورمون کورتیزول از 
غدد فوق کلیوی می توانند باعث بروز یا تشدید 
درد در نواحی مختلف بدن مثل گردن شوند. 
کورتیزول که با نام »هورمون استرس« شناخته 
می شود، در شرایط مناسب می تواند مفید باشد. 
برای مثال وقتی فرد در وضعیت فرار یا مبارزه 
قرار می گیرد، بدن با افزایش ترشح این هورمون 
به نجات او کمک می کند زیرا کورتیزول باعث 
افزایش جریان خون، ضربان قلب، ظرفیت تنفس و 
قدرت عضالت می شود. حال اگر فرد به طور مکرر 

در وضعیت های استرس زا قرار بگیرد، کورتیزول 
همچنان در بدنش ترشح می شود و التهاب و 
تخریب را در بدن باال می برد. در این شرایط احتمال 
بروز دردهای اسکلتی-عضالنی باال می رود. درد 
گردن ناشی از استرس را می توان با فعالیت های 
آرام بخش مثل مدیتیشن و ورزش هایی مثل یوگا 

بهبود بخشید.

7 دردهای عصبی )رادیکولوپاتی(
رادیکولوپاتی به علت تحت فشار قرار گرفتن 
ریشه های اعصاب در ستون فقرات ایجاد می شود. 
این اختالل می تواند منجر به عالئمی مثل درد، 
ضعف، گزگز و بی حسی در گردن و اندام های مرتبط 
با عصب شود. درگیری و فشار بر ریشه های عصب 
به دلیل عوامل مختلف مثل بیرون زدگی دیسک، 
زائده های استخوانی ناشی از آرتروز، تنگی کانال 

نخاع، وجود توده و ... اتفاق می افتد. 

8 اختالالت مغزی
 ،)ALS( ای ال اس  ام اس،  مثل  بیماری هایی 
گروه  از  و...  پارکینسون   ،)PLS( پی ال اس 
هستند  اعصاب  و  مغز  به  مربوط  بیماری های 
که می توانند باعث درگیری اعصاب، درد و از 
دست دادن کنترل عضالت در نواحی مختلف 
این  پیشرفت  اگرچه  شوند.  گردن  جمله  از 
بیماری ها غیرقابل اجتناب است، با ورزش درمانی 
 می توان به حفظ تعادل و محافظت از ساختار 
اسکلتی- عضالنی در افراد مبتال کمک کرد و 

سرعت پیشرفت بیماری را کاهش داد. 

9 اختالالت نخاعی
اختالالت نخاعی یکی دیگر از عوامل دردهای 
مایلوپاتی  نخاعی،  بیماری های  هستند.  گردنی 
)آسیب نخاع بر اثر فشار(، ضربه و تومورهای 
بدخیم و خوش خیم در نخاع می توانند سیستم 
اعصاب را درگیر کنند و باعث ایجاد درد شوند. 
هر یک از این بیماری ها درمان خاص خود را دارند؛ 
از جمله دارودرمانی، شیمی درمانی، جراحی و... 
درنهایت نیز می توان با کمک درمان کایروپراکتیک، 
فیزیوتراپی و تقویت عضالت، ساختار اسکلتی این 

بیماران را تحت محافظت قرار داد. 
تنگی کانال نخاع یکی دیگر از دالیل درد گردن 
است که بر اثر عوامل مختلف ایجاد می شود؛ مثل 
بیرون زدگی دیسک های بین مهره ای، سرخوردگی 
مهره ها، آرتروز ستون فقرات، کاهش فاصله بین 

مهره ها، توده های خوش خیم و بدخیم و... عالئم 
تنگی کانال نخاع و فشار بر ریشه های عصب را 
می توان با درمان های دستی، حرکات ورزشی و 

اصالحی و... بهبود بخشید. 

10 اختالالت دیسک
هر یک از دیسک های بین مهره ای دارای یک هسته 
متحرک به نام »نوکلئوس پالپوزوس« هستند که 
حالت ژله مانند دارد. این هسته با حلقه های فیبری 
غضروفی پوشیده شده و محافظت می شود. درواقع 
دیسک مانند یک واشر ضخیم است که در مرکز آن 
عدسی متحرکی قرار دارد. در زمان تولد تقریبا 80 
درصد از محتوای دیسک را آب تشکیل می دهد 
اما با باال رفتن سن به تدریج از آب موجود در 
دیسک کاسته می شود و خاصیت ارتجاعی آن 
کاهش می یابد. فشار عمودی نیروی جاذبه بر ستون 
فقرات و فعالیت هایی مانند بلند کردن اشیای سنگین، 
وضعیت های نادرست ایستادن، نشستن، خوابیدن، 
حوادث، تصادفات و... نیز احتمال درگیری و آسیب 
دیسک را باال می برند.  از آنجایی که خونرسانی به 
دیسک های بین مهره ای بسیار محدود است، مصرف 
آب و مایعات به تنهایی نمی تواند به بهبود اختالالت 
دیسک کمک کند. برای حفظ سالمت ستون فقرات 
و جلوگیری از خشکی دیسک، تخریب ساختار 
اسکلتی و فشار بر ریشه اعصاب الزم است از 

راهکارهای درمانی کمک گرفته شود. 

11 کمبود مواد مغذی 
ویتامین  مثل  مغذی  مواد  و  ویتامین ها  کمبود 
و...  منیزیم  پتاسیم،  کلسیم،   ،B ویتامین   ،D
بروز  در  می تواند  که  است  عواملی  دیگر  از 
دردهای اسکلتی-عضالنی از جمله درد ناحیه 
گردن نقش داشته باشد. کمبود کلسیم و ویتامین 
D می تواند باعث پوکی استخوان و دردهای 
اسکلتی-عضالنی شود. کمبود ویتامین B می تواند 
مشکالت و دردهای عصبی ایجاد می کند. کمبود 
منیزیم و پتاسیم نیز در بروز دردهای عضالنی 
موثر است. تغذیه مناسب باید منحصربه فرد باشد 
بنابراین برای آگاهی از نیازهای تغذیه ای خود 

بهتر است با متخصص تغذیه مشورت کنید.

12 تورتیکولی )کژگردنی(
اسکلتی  ساختار  در  اختالل  نوعی  تورتیکولی 
گردن است که می تواند به صورت مادرزادی یا 
غیرمادرزادی ایجاد شود. در کورتیکولی، سر به 

یک سو در حالت قفل شده باقی می ماند و برای 
فرد درد و ناراحتی ایجاد می کند. در کورتیکولی 
مادرزادی می توان با عکس رادیولوژی به بررسی 
ام آرآی،  با  و  پرداخت  گردن  اسکلتی  ساختار 
کوتاه شدگی عضالت را تشخیص داد و مطابق با 
آن ورزش ها و حرکات اصالحی الزم را تجویز کرد. 
کورتیکولی غیرمادرزادی، به طور موقت معموال بر 
اثر وضعیت های نادرست سر مثل خوابیدن روی 
بالش نامناسب ایجاد می شود. درد گردن در این 
موارد معموال 3 تا 4 روز باقی می ماند و به تدریج 
با کمک  با این حال می توان  برطرف می شود. 
راهکارهایی مثل درمان دستی و کایروپراکتیک، 

بهبود آن را تسریع بخشید. 

13 تحرک ناکافی 
حرکت ها و ورزش های انعطاف پذیری، قدرتی، 
استقامتی، تعادلی، هوازی و حرکاتی که عضالت 
عمیق بدن را درگیر می کنند برای حفظ سالمت 
دردهای  از  جلوگیری  برای  هستند.  ضروری 
تنها یک نوع ورزش کافی  اسکلتی-عضالنی، 
نیست، بلکه تمامی حرکات مذکور باید در برنامه 
ورزشی گنجانده شوند. از طرفی، ورزش باید 
منحصربه فرد باشد. برای مثال افراد با شغل اداری و 
پشت میزنشینی به حرکات ورزشی متفاوتی نسبت 
به یک ورزشکار حرفه ای نیاز دارند. برای آگاهی 
از فعالیت بدنی مناسب خود می توانید از مربیان 

و متخصصان مربوط کمک بگیرید.

14 سرویکال اسپوندیلوزیس
سرویکال اسپوندیلوزیس یا سرخوردگی مهره های 
گردن معموال بر اثر ساییدگی و تخریب مفاصل 
ستون فقرات ایجاد می شود. این بیماری می تواند 
باعث تنگی کانال نخاع و فشار بر ریشه های عصب 
شود. در بسیاری از موارد، سرویکال اسپوندیلوزیس 
با افزایش سن بروز پیدا می کند و معموال خود را با 
درد، گرفتگی، سفتی و خشکی گردن نشان می دهد. 
این اختالل در موارد شدید نیاز به جراحی پیدا می کند 
اما اگر هنوز در ستون فقرات ثبات وجود داشته 
باشد، معموال می توان با کایروپراکتیک، فیزیوتراپی 

و ورزش درمانی آن را اصالح کرد.

15 انکیلوزان اسپوندیلوزیس
این اختالل نوعی بیماری مفصلی سیستمیک، 
خودایمنی، مزمن و پیشرونده است که باعث تخریب 
 مفاصل ستون فقرات و تغییرشکل ساختار اسکلتی 

بدن می شود. در انکیلوزان اسپوندیلوزیس، 
مفاصل دچار التهاب و درد می شوند. عوامل 
ژنتیکی و عوامل محیطی می توانند در بروز 
این بیماری دخیل باشند. برای بهبود درد ناشی 
از این بیماری باید ماهیچه های اطراف گردن 
را تقویت کرد و از این طریق فشار وارد بر ستون 
فقرات را کاهش داد. تکامل و حفظ دامنه حرکتی 
مفاصل نیز به بهبود عالئم این اختالل کمک می کند.

16 کمبود اکسیژن 
اکسیژن در حفظ سالمت دستگاه اسکلتی-عضالنی 
نقش مهمی ایفا می کند. ماهیچه ها برای عملکرد 
درست نیاز به اکسیژن دارند. برای رفع کوفتگی های 
عضالنی نیز اکسیژن باید با مونوکسیدکربن در 
اکسیژن  کمبود  شود.  جایگزین  عضله  بافت 
به تدریج باعث مرگ سلولی در ساختار اسکلتی، 
عضالت، تاندون ها، عروق و... می شود بنابراین 
از دم وبازدم های عمیق غافل نشوید و به جای 
استفاده از عضالت کمک تنفسی ناحیه گردن، 
برای تنفس از دیافراگم استفاده کنید. عضالت 
کمک تنفسی در ناحیه گردن به دنده ها متصل 
هستند و هنگام افزایش ترشح هورمون کورتیزول 
)هورمون استرس( فعال می شوند و به افزایش 
ظرفیت تنفسی و اکسیژن رسانی کمک می کنند. 
حال اگر فرد مدام در استرس باشد، این عضالت 
به طور دائم دچار انقباض و انبساط می شوند و بعد 
از مدتی باعث بروز درد در ناحیه گردن می شوند.

17 مشکالت شانه
مثل  به شانه  مربوط  بیماری های  و  اختالالت 
شکستگی ها، بورسیت )التهاب کیسه های محافظ 
چرخاننده  عضالت  اختالالت  مفاصل(،  در 
شانه، ایمپینجمنت شانه )گیرافتادگی عضالت 
چرخاننده( و... می توانند باعث ارجاع درد به 
گردن شوند. درواقع، بسیاری از عضالت گردن 
به عضالت شانه، کتف و ترقوه متصل یا مرتبط 
هستند. به همین دلیل بسیاری از دردهای گردن 
می توانند ناشی از مشکالت مربوط به شانه، کتف 

و... باشند یا برعکس.

18 کمبود آب
دوسوم بدن از آب تشکیل شده بنابراین کمبود آن 
می تواند باعث بروز بیماری های مختلف از جمله 
دردهای اسکلتی-عضالنی، گرفتگی عضالنی و 
خشکی مفاصل و دیسک های بین مهره ای شود. 
میزان آب موردنیاز روزانه برای هر فرد متفاوت 
است و توصیه به مصرف 8 لیوان آب برای همه 
مناسب نیست. آب باید متناسب با میزان فعالیت، 
وزن، سن و... مصرف شود. برای مثال یک ورزشکار 
ممکن است روزانه به 4 تا 5 لیتر آب نیاز داشته 
باشد، در حالی که یک فرد مسن شاید بتواند آب 

بدن خود را با 2 لیوان آب نیز تامین کند. 

19 کمبود خواب
میزان و کیفیت خواب در پیشگیری از بروز دردهای 
اسکلتی-عضالنی از جمله درد گردن موثر است. 
هر فرد در شبانه روز به 6 تا 8 ساعت خواب 
نیاز دارد. خوابیدن بیشتر یا کمتر از این میزان 
می تواند مضر باشد. کم خوابی با افزایش ترشح 
هورمون کورتیزول )هورمون استرس( می تواند 
باعث بروز یا تشدید دردهای اسکلتی-عضالنی 
شود. نحوه خواب و استفاده از بالش مناسب نیز 
در پیشگیری از درد گردن اهمیت باالیی دارد. اگر 
گودی گردن زیاد باشد، بهتر است از بالش های 
ضخیم استفاده شود اما اگر گردن صاف باشد، 
بالش های ارتوپدی مناسب تر هستند. در کل، بالش 
بهتر است منحصربه فرد باشد و بر اساس ساختار 

اسکلتی گردن فرد انتخاب شود.

20 کیست سینوویال
ستون  در  است  ممکن  مختلفی  کیست های 
کیست  آنها  بین  از  که  شوند  ایجاد  فقرات 
داخل  کیست  این  است.  شایع تر  سینوویال 
مفاصل و در محل ساییدگی غضروف ها ایجاد 
می شود. درواقع اگر میزان التهاب و مایعات 
در سینوویوم )نوعی غشای نازک در کپسول 
این محل کیست  یابد، در  افزایش  مفصلی( 
سینوویال و درد ایجاد می شود. سینوویوم را 
می توان با برطرف کردن عامل فشار بر مفصل 

به تدریج به حالت طبیعی بازگرداند.
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تلفن های هوشمند چه بالیی بر سر گردن می آورند؟
تلفن های هوشمند در طول ساعت ها، روزها، هفته ها و سال ها با نگه داشتن گردن در وضعیت 
خمیده موجب بروز مشکالت بسیار وخیم در ستون فقرات، گردن و کتف ها می شوند. میزان 
فشاری که با نگاه مستقیم به گوشی بر گردن وارد می آید، حدود 5 تا 6 کیلوگرم است؛ یعنی در 
حد وزن طبیعی سر اما زمانی که با زاویه 15 درجه به گوشی نگاه می کنید، این فشار به حدود 12 
کیلوگرم می رسد. در زاویه 30 درجه نیز 18 کیلوگرم، در زاویه 45 درجه، 22 کیلوگرم و در زاویه 

60 درجه 27 کیلوگرم وزن به عضالت، رباط ها و تاندون های گردن و پشت فشار وارد می آید.
نتایج تحقیقات نشان داده اند در طول 24 ساعت، متوسط فشار وارد بر گردن ناشی از نگاه کردن 
به گوشی با گردن کج، معادل 700 تا 1400 ساعت فشار شدید وارد بر گردن در حالت عادی 
است. این فشار درنهایت منجر به گردن درد، درد چشم ها، سردرد، درد بازوها، سوزش و کرخی 
و درد بین شانه ها، بیرون زدگی دیسک های بین مهره ای، قوز شدن پشت، ساییدگی مهره های گردن، 
تحلیل رفتن مفاصل و... می شود.  فشار وارد بر عضالت و رباط های پشت گردن برای نگه داشتن 
وزن سر در مقابل جاذبه زمین به تدریج باعث بروز آرتروز پیشرونده ستون فقرات از سنین جوانی، 
تجمع کلسیم در مفاصل و فرسودگی آنها، ضعف و ناپایداری شدید در دیسک های گردن، افزایش 
فشار وارد بر حفره های عبور ریشه های اعصاب، تحریک و التهاب اعصاب، درد و اختالالت 
حرکتی می شود. با ادامه وضعیت قرارگیری سر به سمت جلو و پایین، بدن خود را با این عدم 

تعادل وفق می دهد، به طوری که می آموزد شانه ها را در وضعیت خمیده و با چرخش به سمت 
جلو قرار دهد تا با فشار جاذبه مقابله کند. قوز کردن به سمت جلو همراه با چرخش شانه ها به 
داخل، به تدریج در توانایی تنفس و کارکرد ریه ها نیز محدودیت ایجاد می کند. برای کاهش این 
آسیب ها باید هنگام استفاده از تلفن همراه، سر را باال بگیرید، طوری که شانه ها و گوش ها در 
امتداد هم قرار بگیرند. اگر قرار است مدت زیادی به پایین نگاه کنید، باید چانه را تا حد امکان 
باال نگه دارید و در زمان به کارگیری طوالنی مدت عضالت گردنی به خودتان استراحت بدهید 
چرا که خستگی مفرط، تخریب سریع تری را به دنبال خواهد داشت. در نگاه کردن طوالنی مدت 
به پایین، عضالت کشیده، خسته و منقبض می شوند و دچار درد و اختالل خواهند شد بنابراین 
باید زمان هایی را به کشیدن و حرکت دادن گردن اختصاص دهید تا عضالت سفت شده رها 
شوند. همچنین باید عضالت مرکزی بدن را تقویت کنید چرا که عضالت مرکزی ضعیف مانع 
صافی و کشیدگی میان تنه فوقانی می شوند. این موضوع بر عضالت گردن و شانه اثرگذار است. 
در حالت طبیعی وقتی روبرو را نگاه می کنید، یک قوس طبیعی در گردن وجود دارد که با خم 
شدن مداوم سر و بروز ناپایداری در مفاصل و اعصاب، این قوس از بین می رود. در این وضعیت، 
عصب هایی که از میان مهره های گردنی عبور می کنند ملتهب و تحریک می شوند و درد و عوارض 
نامطلوب در اندام های مختلف بدن ایجاد می کنند بنابراین برای حفظ سالمت تمام اندام های بدن 

خود الزم است هنگام کار با تلفن همراه، سر را در وضعیت مناسب نگه دارید.

آشنایی با علل مختلف درد و سوزش در ناحیه گردن و راه های رهایی از آنها

درد گردن و 20 عامل
 دکتر شاهد صدر

متخصص کایروپراکتیک
عضو انجمن کایروپراکتیک ایران

         با ساختار اسکلتی گردن آشنا شوید

گردن از 7 مهره تشکیل شده است. مهره اول، ارتباط 
با جمجمه را ایجاد می کند و به نسبت سایر مهره های 

گردنی، شکلی متفاوت دارد. مهره های گردن بخش 
ابتدایی کانال نخاعی را تشکیل می دهند. از سمت راست 
و چپ هر مهره نیز ریشه های اعصاب نخاعی )8 عصب( 
عبور می کنند. این ریشه ها، عصب دهی به تمام بخش های 
اندام فوقانی بدن را برعهده دارند. میان هر مهره نیز 
یک دیسک وجود دارد که مانند ضربه گیر، فشارهای 
واردشده به ستون مهره ها را جذب و خنثی می کند. 



زمان مناسب براي آموزش و يادگيري كودكان 

کودکان را با کالس های متعدد خسته نکنید
 

موضوع آموزش های مختلف به كودكان اغلب دغدغه 
ذهني بسياري از والدين است؛ اينكه فرزندانشان از چه 
زمان آمادگي يادگيري دارند، جنسيت تا چه حد در عالقه 
آنها به فراگيري موضوعات مختلف و يادگيري تاثيرگذار 
است و چطور مي توانند به بهترين شكل ممكن شرايط 
را براي آموزش آنها فراهم كنند اما گاهي پدر و مادرها 
به جاي توجه به خواست و عاليق فرزندانشان بيشتر 
به عاليق خود توجه مي كنند؛ عاليقي كه در گذشته 
و شايد از زمان كودكي در آرزوي دست يافتن به آنها 
بوده اند و حاال مي خواهند فرزندانشان به آنچه خودشان 
نتوانسته اند دست يابند، برسند، مثال اگر دوست داشته اند 
زبان ديگري ياد بگيرند يا در نواختن يك ساز تبحر 
داشته باشند حاال انتظار دارند بچه هايشان هم همين 
موضوعات را دنبال كنند اما واقعا چه زمان كودكان 
توانايي فراگيري مهارت هايي مانند زبان هاي خارجي 

يا موسيقي را دارند؟ 

يادگيري در كودكان زير 2 سال با حركت 
اتفاق مي افتد 

بر اساس مراحل رشدي، مغز تغييراتي مي كند كه با توجه 
به آنها والدين مي توانند موضوعاتي را كه مي خواهند 
به فرزندان شان آموزش دهند، برنامه ريزي كنند، مثال 
يادگيري در كودكان زير 2 سال با حركت اتفاق مي افتد 
و كودكان با آزمون و خطا كردن و انجام دادن بعضي 
حركات ياد مي گيرند چطور بايد با دنيا ارتباط برقرار 
كنند. مفهوم بزرگي و كوچكي و اندازه ها را هم مي توان 
به طور عملي به كودكان آموزش داد. زماني كه كودكان 
دستشان را داخل ليوان يا پارچ مي برند مي توانند با 

مفاهيمي مثل بزرگ و كوچكي آشنا شوند. 
بنا بر نظريه پياژه، روان شناس، رشد حسي-حركتي براي 
يادگيري كودكان زير 2 سال بسيار مهم و تعيين كننده است. 
والدين براي آموزش بهتر و رشد خالقيت فرزندانشان 
در اين زمان مي توانند با متنوع كردن محيط، امكان 
بيشتري براي يادگيري به آنها بدهند. در واقع كودكان 
زير 2 سال فضاهاي مختلف را تجربه مي كنند چون 
يادگيري در اين زمان برايشان فقط از طريق تجربه 
كردن صدا ها، فضاها و اشياي مختلف انجام مي گيرد 
و به اين ترتيب ذهن شان را با توجه به تجربيات خود 

»شرطي سازي« مي كنند. 

آموزش را بعد از 4-3 سالگی شروع كنيد
بعد از 2 سالگي آموزش تا حد امكان بايد به وسيله 

بازي باشد. كودكان در اين سنين بسيار كنجكاو مي شوند 
و دوست دارند از طريق بازي و بررسي وسايلي كه 
در دسترس شان هست محيط را شناسايي كنند. از 3 
تا 4 سالگي به بعد بچه ها مي توانند در كالس هاي 
مختلف مانند موسيقي و بعضي رشته هاي ورزشي 
مثل ژيمناستيك و شنا شركت كنند كه انجام اين 
كارها باعث رشد حركتي آنها هم مي شود.  رشد 
شناختي كودكان هم در اين سن به گونه اي است كه 
مي توانند كامال بعضي مفاهيم و نمادها را به خاطر 
بسپارند. در اين هنگام يادگيري زبان، به خصوص 
وقتي آموزش زبان مادري به طور كامل انجام گرفته 
باشد، امكانپذير خواهد بود. درواقع، براي شكل گيري 
بهتر سلول هاي مغزي، الزم است كودك فعاليت هايي 
مانند يادگيري موسيقي انجام دهد زيرا اين كار باعث 
كه  ميلين دار شوند  مغز  از  نواحي خاصي  مي شود 
كودك در آينده هم مي تواند از آن بهره مند شود. نتايج 

مطالعات مختلف در اين زمينه نشان داده كودكانی 
كه قبل از 6 سالگي آموزش موسيقي ديده و نت ها 
را شناخته اند در محاسبات رياضي سنين دبيرستان 

توانمند تر هستند و خالقيت بيشتري دارند. 

مهارت هاي ارتباطي را در كودک تقويت كنيد
ارتباطي  مهارت هاي  مي توان روي  در 6-4سالگي 
كودكان تمركز داشت چون آنها مي توانند شخص سوم 
و »ديگري« را وارد زندگي خود كنند و متوجه مفهوم 
آن مي شوند بنابراين اگر در اين سنين والدين بتوانند 
الگوهاي خوبي براي فرزندانشان در برقراري ارتباط با 
ديگران باشند يا از طريق بازي كردن نقش هاي مختلف 
و مناسب، ارتباط گرفتن درست را به فرزندانشان 
آموزش دهند آنها نيز در آينده مي توانند موفقيت بيشتري 
در اين خصوص داشته باشند و از روابط اجتماعي 

خوب، فن بيان باال و نفوذ كالم برخوردار شوند. 
والدين مي توانند از بچه ها بخواهند قصه هايي را كه 
برايشان تعريف مي كنند خودشان هم دوباره تكرار 
كنند؛ يعني اگر هر شب قصه اي با مضمون خاصي 
براي فرزندشان مي گويند از كودك بخواهند يك شب 
هم خودش آن قصه را تعريف كند. به اين ترتيب 
مهارت هاي كالمي كودك بيشتر مي شود. ضمن اينكه 
نفوذ كالم و ارتباط موثر را نيز بهتر فرامي گيرد. در 

واقع از 4 سالگي به بعد مي توان روي مهارت هاي 
كالمي كودكان بسيار كار كرد تا اعتمادبه نفس شان 

بيشتر تقويت شود. 
والدين حتي مي توانند براي تمركز بيشتر كودك بر 
موضوع، هنگام قصه تعريف كردن فرزندشان خودشان 
هم او را همراهي كنند تا قدرت كالم و استفاده به موقع 
و بجا از كلمات در كودك تقويت شود زيرا اين 
موضوع در ميزان هوش هيجاني كودك در سال هاي 

بعدي و آينده او بسيار موثر است. 

آموزش را با بازی همراه كنيد
از 5 سالگي به بعد كودكان با حروف آشنايي پيدا 
مي كنند و مي توانند از عهده يادگيري آنها بربيايند و 
همچنين محاسبات ساده را انجام بدهند. البته ميزان 
تحمل بچه ها در سنين پايين براي شركت در كالس هاي 
آموزشي هم اهميت زيادي دارد و حتما بايد به آن 
بازي  توجه شود. حتي صبر و تحمل كودكان در 
بسيار مهم است چون هر چه سن شان  كردن هم 
باالتر مي رود مدت صبر و تحملشان براي بازي و 
يادگيري هم بيشتر مي شود. به عالوه، صبر و تحمل 
بيشتري براي نشستن سر كالس هاي مختلف دارند 
با كمك گرفتن از تكنيك هاي مختلف بازي  ولي 

مي توان به آنها آموزش هاي الزم را داد.   

 دكتر ليال محمدي
روان شناس كودك و نوجوان

نتايج مطالعات مختلف نشان داده کودکانی 
که قبل از 6 سالگي آموزش موسیقي 

ديده و نت ها را شناخته اند در محاسبات 
رياضي سنین دبیرستان توانمند تر 

هستند و خالقیت بیشتري دارند
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فوايد يادگيری زبان دوم در سنين پايين
بدون شك جهان امروز به تبادالت بين المللی 
و فرهنگی اهميت زيادی می دهد و دقيقا 
به همين دليل يادگيری زبان دوم يكی از 
شروط الزم و ضروری برای داشتن زندگی 
موفق و پويا محسوب می شود. در اين چشم انداز، والدين 
هميشه از خود می پرسند آموزش زبان دوم را از چه سنی 
در فرزندانمان آغاز كنيم؟ چه روشی را برای اين آموزش 
به  كودك  برای  فوايدی  چه  آموزش  اين  كنيم؟  انتخاب 
ارمغان خواهد آورد؟ آيا زبان دوم در زبان مادری كودك 
تاثير منفی خواهد داشت؟ آيا كودك با يادگيری زبان دوم 

سردرگم نخواهد شد؟
روش های نوين تعليم و تربيت همگی بر اين باورند آموزش 
زبان دوم بايد از سنين پايين آغاز شود. روان شناسان كودك 
از يادگيری زبان در كودكی به عنوان كليدهای موفقيت در 
بزرگسالی ياد می كنند. كودكی كه به يك زبان ديگر تسلط 
پيدا می كند، در بزرگسالی ناخودآگاه مالقات ها و موقعيت های 

حرفه ای متعددی را تجربه خواهد كرد. 

چرا بهتر است يادگيری زبان دوم از سنين 
پيش از دبستان آغاز شود؟

بهترين و ايده آل ترين سن برای شروع يادگيری زبان دوم، 
بين 3 تا 6 سالگی  است. در اين محدوده سنی، مغز كودك 
در فعال ترين حالت قرار دارد، به همين دليل به راحتی همه 
چيز را ثبت و از همه چيز الگوبرداری می كند. از آنجا كه 
تصويرسازی، تقليد صدا، آواز و بازی  هميشه برای كودكان، 
جديد و خوشايند است، امروزه روش های نوين آموزش زبان 
دوم به كودك، آميزه ای از همين موارد است تا هم كنجكاوی 
او برانگيخته شود و هم دقتش افزايش يابد. كودك در اين سن 
توانايی الزم برای توليد لحن و صداهای زبان دوم را دارد و 
به همين دليل در عرض چند ماه اين قابليت را خواهد داشت 
كه با لهجه ای بی عيب و نقص به زبان ديگر صحبت  كند اما 
يادگيری و تكلم به زبان دوم برای كودك فوايد بسياری نيز 
خواهد داشت. نتايج مطالعات گوناگون نشان داده تسلط به 
زبانی غير از زبان مادری اين امكان را به كودك می دهد تا 

توانايی هايش را در زمينه های مختلف ارتقا دهد:
 افزايش دقت و خالقيت فردی

 توانايی باال در ايجاد روابط اجتماعی
شرايط  با  خود  )تطبيق  انطباق پذيری  در  باال  توانايی   

گوناگون( و نيز مسووليت پذيری
 تقويت روحيه كنجكاوی و تجسس

 توانايی باال در يادگيری، نوشتن و خواندن
درحقيقت يادگيری زبانی ديگر مانند يك ژيمناستيك ذهنی  
است كه به كودك و حتی به بزرگسال اين امكان را می دهد 
تا قوای ذهنی اش را گسترش دهد و چه بسا به فرايند پيری 

ذهن غلبه  كند. 

كودكی كه زبان دوم فرامی گيرد با زبان 
مادری اش دچار مشکل نمی شود

آموزش زبان دوم به كودك، فرايند خسته كننده و آزاردهنده ای 
برای قوای ذهنی او نخواهد بود. درحقيقت هر زبان به طور 
مجزا قسمتی از مغز را دربرمی گيرد. اين دو زبان با هم و 
به موازات هم رشد می كنند و دقيقا به همين دليل كودك 
اين دو را با هم اشتباه نمی كند و با قرارگرفتن در موقعيت 
هر يك از اين دو زبان، می تواند به راحتی به كمك يكی 

از آنها تكلم كند.
فعاليت  كودك  حوزه  در  كه  تربيت  و  تعليم  متخصصان 
می كنند، بر اين باورند آموزش زبان به كودك بايد جذاب و 
در قالب بازی باشد تا كنجكاوی و نيز توانايی های يادگيری 
قرارگرفتن در  با  كودك تحريك  شود. درحقيقت كودك 
زبان عالقه مند می شود و در  يادگيری  به  بازی،  موقعيت 
ادامه به راحتی می  تواند به كمك اين زبان جديد ارتباط 

برقراركرده و منظورش را بيان كند.
اين  به كودك  از يك سو  زبان هاي دوم و سوم  آموزش 
امكان را می دهد تا در آينده ارتباط بهتری با ديگران برقرار 
كند و از سوی ديگر به او كمك می كند انسان موفق تری 
هم  مدرسه  برنامه های  در  شك  بدون  كودك  اين  باشد. 
خوش می درخشد و از پس حل مشكالت فردی اش نيز به 
خوبی برمی آيد. اين افراد درك عميق تری از فرهنگ خود 
و همچنين فرهنگ زبانی كه به آن مسلط شده اند، دارند. 
از طرفی اين افراد در رقابت هاي شغلی براي كسب مشاغل 

بهتر و ارتباط هاي بين المللی موفق ترند.
https://www.fle.fr :منبع

 ترجمه: 
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يكي از مسائل مهم كه درباره زبان آموزي در كودكان 
مطرح است، توجه به سن آنهاست. معموال سن 
شروع يادگيري زبان زماني توصيه مي شود كه 
كودك زبان اول مادري را كامال ياد گرفته و فهميده 
باشد؛ يعني از 3 سالگي انتظار مي رود كودك زبان 
مادري را فراگرفته باشد بنابراين شروع يادگيري 
زبان دوم مشكلي براي كودك ايجاد نمي كند و 
در واقع از اين سن مي توان زبان دوم را آغاز كرد. 
بعضي خانواده ها بر اين عقيده اند كه همزمان با 
زبان مادري مي توان زبان هاي دوم يا سوم را هم 
به كودك آموخت چون دوست دارند لهجه او از 
ابتدا خوب باشد و بر همين اساس اين كار را انجام 
مي دهند، حتي گاهي پدر و مادر با مليت هاي مختلف 
سعي مي كنند هر كدام زبان خود را به فرزندشان 
بياموزند. طبيعتا كودك اين زبان ها را ياد مي گيرد 
ولي يادگيري هر كدام از زبان ها باعث مي شود 
كودك تاخير تكلمي پيدا كند و سن زبان آموزي او 
در هر يك از زبان ها با تاخير مواجه شود، مثال اگر 
انتظار داشته باشيم فرزندمان در 3 سالگي قدرت 
تكلم همه فهم داشته باشد، قطعا پيشرفت تكلمي 
او در هر يك از زبان ها به تاخير مي افتد. البته به 
غير از اين تاخير هيچ عارضه و مشكل ديگري 
براي كودك وجود نخواهد داشت اما اگر بخواهيم 

به طور علمي درباره زمان زبان آموزي دوم سن 
خاصي در نظر بگيريم، »3  سالگي« زمان 

مناسبي براي شروع اين كار است. 

5 سالگی سن شروع يادگيري 
موسيقي 

بهترين زمان برای شروع آموزش موسيقي 
براي كودك، تقريبا 5 سالگي در نظر گرفته 

مي شود. در اين سن كودك قادر به يادگيري نت ها 

به روش »اُرف« است. گاهي در بعضي كالس ها 
موسيقي را همراه بازي به بچه ها ياد مي دهند. اين 
موضوع هم مزاياي زيادي دارد و باعث مي شود 
بچه ها از سنين پايين بتوانند با مفاهيم موسيقي و 
نت آشنايي مختصري پيدا كنند. در اين روش 
كودك به طور مستقيم آموزش نمي بيند، بلكه 
به وسيله بازي يا نقاشي با بچه ها درباره مفاهيم 
موسيقي كار مي شود بنابراين شركت در اين 
كالس ها ضرري ندارد و اتفاقا با توجه به اينكه 
بچه ها اغلب از روش هاي غيرمستقيم آموزشي 
بيشتر استقبال مي كنند، نتيجه بهتري هم حاصل 
خواهد شد و خود آنها هم استقبال خوبي براي 
شركت در اين گونه كالس ها خواهند داشت. 
بهتر است براي يادگيري كودكان عجله نداشته 
باشيم و اجازه دهيم آنها تمام مراحل را به ترتيب 
طي كنند، مثال ابتدا مقدمات آموزش موسيقي 
را طي كنند و بعد از اتمام كالس هاي ارف، 
نواختن سازهايي مانند بلز يا فلوت را آغاز و 
پس از آن ساز اصلي خودشان را انتخاب كنند. 
نواختن كودك، عالقه  براي  انتخاب ساز  در 
خود او حرف اول را مي زند و والدين نبايد 

براي حضور كودك در كالس هاي يادگيري 
موسيقي نظر خودشان را به كودكان تحميل 
كنند، به آنها فشار بياورند و صرفا براي اينكه 
فرزندشان ياد بگيرد سازي بزند او را وادار به 
انجام اين كار كنند. البته مي توان كودك را براي 
يادگيري تشويق كرد اما نبايد با تحميل عاليق 

و نظر خود مانع كشف عاليق كودك شد. 

آموزش در مهدكودک
مختلف  كالس هاي  مهدكودك ها  از  بسياري 
نقاشي و... را  مانند موسيقي، زبان،  آموزشي 
براي كودك در نظر مي گيرند كه والدين مي توانند 
از همان كالس ها براي يادگيري فرزندانشان 
استفاده كنند اما به صورت تخصصي تر مي توان 
از كالس هاي ديگري هم عالوه بر كالس هاي 
مهد استفاده كرد، البته به گونه اي كه فرزندمان 
آنقدر خسته نشود كه به جاي يادگيري نتيجه 
عكس بدهد و به تدريج خسته و دلزده شود. 

ماراتن شركت در كالس هاي آموزشي 
در نظر گرفتن توان، استعداد، انگيزه، بهره هوشي 
و ميزان انرژي كودكان با همديگر متفاوت است 
نظر  در  را  اين موضوع  بايد  والدين حتما  و 
داشته باشند. متاسفانه گاهي پدر و مادر ها از 
روي چشم و هم چشمي فرزندان خود را 
مجبور به شركت در كالس هاي مختلف 
مي كنند، در صورتي كه فرزندشان 

عالقه اي نشان نمي دهد. 
ماراتني  اسير  والدين  گاهي 
در  فرزندانشان  شركت  براي 
آموزشي  مختلف  كالس هاي 
آنها  كه  اميد  اين  به  مي شوند، 
در آينده به موفقيت هاي زيادي 
دست يابند، غافل از اينكه گاهي 
فرزندانشان آنقدر خسته مي شوند كه 
ديگر توجهي به آموزش و يادگيري در 

سنين باالتر نشان نمي دهند و همين موضوع در 
آينده آنها تاثيرگذار خواهد بود. به اين ترتيب 
تحصيلي  موفقيت هاي  به  نمي توانند  گاهي 

دست يابند. 

مهارت هاي دست كودک را 
تقويت كنيد

براي  آن  فراگيري  كه  مهارت هايی  از  يكي 
كودكان مفيد است مهارت هاي مختلف دست 
مانند نقاشي كردن است. تقويت مهارت نحوه 
در  بايد  او  كه  است  نيازي  كودك  قلم گيري 
مهدكودك با آن آشنا شود. كار با قيچي، كالژ 
كه  هستند  مواردي  ديگر  از  هم  كاردستي  و 
آنها  با  به خوبي  مهدكودك  در  بايد  كودكان 
آشنا شوند بنابراين كمك گرفتن از مهدكودك 
براي شناسايي عاليق كودك باعث آشنايي بيشتر 
خانواده ها با استعداد هاي فرزندشان خواهد شد. 

تاثير تقويت مهارت هاي 
حسي- حركتي در آموزش

تقويت مهارت هاي مختلف ورزشي مانند رقص 
يا ژيمناستيك و برخوردار شدن از مهارت هاي 
مختلف حركتي تاثير مطلوبي بر شادابي و انگيزه 
تخليه  داشت.  آموزش خواهد  براي  كودكان 
و  شيطنت ها  كاهش  باعث  كودكان  انرژي 
بهانه گيري هاي بي مورد آنها مي شود. البته در 
اين گونه فعاليت ها هم حتما بايد به تفاوت هاي 
مختلف بچه ها با همديگر توجه داشته باشيم 
و كودكان را با همديگر مقايسه نكنيم. توان 
بعضي كودكان به طور ذاتي كمتر از سايرين 
است و شايد خيلي زود احساس خستگي كنند، 
برعكس بعضي ديگر انرژي زيادي براي آموزش 
و كسب مهارت هاي مختلف دارند بنابراين توجه 
به ويژگي هاي شخصيتي كودكان كنار ميزان 
انگيزه و انرژي و بهره هوشي آنها از عوامل 

مهم در يادگيري است.

3 سالگی سن شروع يادگیري زبان دوم 
 دكتر كتايون خوشابي

فلوشيپ روان پزشكي كودك 
و نوجوان و عضو هيات علمی 
دانشگاه علوم پزشكی تهران



پوستههویجوسیبزمینی
پوست  آشپزی،  عادت های  رایج ترین  از  یکی 
گرفتن هویج و سیب زمینی است، در حالی که 
می توان از پوسته های هویج که خوبی شسته شده 
در تهیه انواع تارت، گراتن و چاشنی برای انواع 

گوشت و ماهی استفاده کرد. 
و  ویتامین ها  از  غنی  منبع  هویج  پوسته های 
بتاکاروتن هستند که برای طرفداران برنزه شدن 
توصیه  البته  بود.  عالی خواهد  انتخاب  پوست 
می شود هویج های کوچک که پوسته های نازکی 
این  کنید.  استفاده  و  را همان طور خرد  دارند 
موضوع در مورد سیب زمینی نیز صدق می کند و 
پوسته های آن برای تهیه گراتن همراه با سبزیجات 

و پنیر قابل مصرف است. 
حاوی  سیب زمینی  پوسته  اینکه  مهم  نکته 
ویتامین های C و B، آهن، کلسیم، پتاسیم، انواع 
ویتامین ها و مواد معدنی است. همچنین توصیه 
می شود برای حفظ ارزش تغذیه ای سیب زمینی، 
پوسته  اگر  و  کنید  آبپز  پوست  با  را همراه  آن 
با پوست کوبیده و مصرف شود.  نازکی دارد، 
توصیه دیگر اینکه برای تهیه چیپس خانگی نیز 
نیازی به پوست گرفتن سیب زمینی نخواهد بود. 
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برگهایتربچهوچغندر
برخی افراد برگ های نازک تربچه را همراه با سبزی 
خوردن میل می کنند اما این کار چندان مرسوم 
نیست، در حالی که برگ های تربچه سرشار از 
مواد معدنی هستند که حتی اگر تمایلی به مصرف 
خامشان نیست، می توان در تهیه سوپ، آش و املت 
از آنها استفاده کرد. البته ریشه و برگ های خردشده 
تربچه همراه با سس نیز به عنوان پیش غذا طعم 
دلچسبی دارد و از تاثیر فیبرهای غذایی آن 
نیز نباید غافل شد. برگ های چغندر را نیز 
می توان در تهیه انواع غذاها مانند اسفناج استفاده 
کرد. این برگ ها حاوی کلسیم و ویتامین های 

مختلفی اند و برای بینایی نیز مفید هستند.

پوستهمرکبات

میل کردن  هنگام  به حال  تا  حتما 
پرتقال و نارنگی، از بوی خوشایند 

پوسته آنها لذت برده اید! 
زیرا  نیست  تعجب  جای 
پوسته مرکبات حاوی اسانس 
بسیار خوشبویی است که در 

شیرینی پزی کاربرد دارد. 
اگر تمایل به پخت شیرینی و 

کیک دارید، قسمت رنگی پوست 
نارنگی، پرتقال و لیمو را رنده کرده 

و استفاده کنید. 
همچنین می توانید از پوسته های رنده شده برای 
طعم بهتر گوشت و ماهی و همچنین دمنوش 

لذت ببرید. 
بهترین  از  یکی  پرتقال  پوسته  است  جالب 
انتخاب ها برای تهیه مربا خواهد بود که البته 
در هر صورت باید الیه سفیدرنگ آن را جدا کرد. 
عالوه بر مصارف خوراکی پوسته های مرکبات، 
اگر آنها را روی بخاری یا شوفاژ با حرارت کم 
بگذارید نیز عطر خوشایند آنها فضای منزل را 

پر خواهد کرد.

غالفسبزرنگنخودفرنگی
حتما به نظر عجیب می رسد اما دلیلی برای بیرون 
انداختن پوسته های سبز و سالم نخودفرنگی نیست 
زیرا به عنوان یکی از سبزیجات می توان از آن در 

تهیه سوپ و پوره استفاده کرد. 
کافی است همراه سبزیجات دیگر و به خصوص 

سیر در دستگاه خردکن بریزید و از طعم آن 
در سوپ لذت ببرید. 

برگهایگلکلم
برگ های گل کلم به نظر فقط برای پوشش گیاه 
البته جنبه زیباتری هم دارد اما بهتر  است که 
ویتامین ها  از  برگ ها سرشار  این  بدانید  است 
البته  و  هستند  بدن  موردنیاز  معدنی  مواد  و 
حفظ  برای  نیز  آن  فراوان  آنتی اکسیدان های 
سالمت و جوانی سلول های مختلف از جمله 
توصیه  رو،  این  از  بود.  عالی خواهند  پوست 
می شود برای بهره مندی از این خواص، برگ ها 
را کامال خرد کرده و همراه ساالد میل کنید یا به  
شکل بخارپز یا پخته در انواع غذاها به کار ببرید.

پوستهندوانه
پوسته هندوانه گرچه به ظاهر سفت و غیرخوراکی 
می رسد، در واقع اصال دورریختنی نیست. حتی جالب 
است بدانید پوست هندوانه حاوی ترکیباتی است که 
به تسکین دردهای عضالنی و روده ای کمک می کند. 
کافی است با کمی حوصله، قسمت های سبزرنگ آن 
را جدا کنید و الیه سفیدش را به شکل خالل یا با قالب 
برش بزنید. آنها را باید کمی بجوشانید و آبشان را صاف 
کنید، دوباره با مقداری آب و آبلیمو چند ساعت خیس 
کرده و سپس با افزودن شکر و عسل یا اسانس، مربای 
خوشمزه ای تهیه کنید. همچنین تخمه های هندوانه را نیز 
می توان جدا کرد و پس از شستن و خشک شدن، تفت 

داد و آجیل خوشمزه ای در منزل آماده کرد.

ریشهچغندروهویج
یکی از بهترین موارد استفاده از دورریزهای غذایی، 
خیساندن ریشه چغندر، هویج، کرفس و سبزیجاتی 
از این گروه است. زمانی که قسمت انتهایی هر یک 
از سبزیجات را برش می زنید، آن را طوری در ظرف 
بگذارید که قسمت پوسته به سمت باال باشد. درون 
ظرف را کمی آب بریزید و در محلی با نور کافی قرار 
دهید. بعد از چند روز برگ های سبز شروع به جوانه زدن 
می کنند که می توانید از آن برای انواع ساالد، سوپ و 
آش استفاده کنید. یادتان باشد تا زمانی که قسمت ریشه 
حاوی ترکیبات مغذی باشد، رویش برگ ها ادامه دارد. 

دانههای»به«

»به« میوه ای بسیار خوشبو و خوشمزه است که 
عالوه بر گوشته آن، دانه هایش نیز یکی از بهترین 
موادی است که قابلیت دارویی ارزشمندی دارد. 
با آب گرم، درمان عالی  »به«  خیسانده دانه های 

برای سرفه و خشکی گلو است. 
دانه ها را بدون اینکه بشویید در ظرف تمیزی 
نگهداری کنید و در زمان استفاده با کمی آب 
بشویید و خیس کنید. همچنین در مورد پوسته 
این میوه نیز بهتر است بدانید  اگر سطح آن به 
نیازی به جدا  خوبی شسته و پرزها تمیز شود، 

کردن از گوشته نیست.

پوستهسیب

خواص بی نظیر سیب برای سالمت بدن کامال 
برای همه روشن است اما در واقع پوست آن نیز 
مانند گوشتش سرشار از ویتامین ها و فیبرهاست. از 
طرفی، حاوی آنتی اکسیدانی به نام کِرستین است که 
برای مغز و ریه ها مفید خواهد بود. برای بهره مندی 
از این خواص، عالوه بر اینکه توصیه می شود سیب 
با پوست میل شود، می توان پوسته ها را برش زد و 
همراه با کمی پودرقند در فر گذاشت تا به شکل چیپس 

خوشمزه ای برای تزئین انواع دسرها به کار برود.

دانههایکدوحلوایی
دانه های کدوحلوایی که به عنوان یکی از خوشمزه ترین 
آجیل ها نیز شناخته می شود، جزو بهترین خوراکی های 

سرشار از آهن، پروتئین و منیزیم است. 
همچنین در کاهش کلسترول خون و تسکین میگرن 

نیز نقش دارد. 
دانه های بوداده همراه با کمی کره و نمک را می توان 
میان وعده سالمی دانست. البته بدون افزودن نمک نیز 
همراه با غالت صبحانه یا پنیر سفید طعم دلچسبی 

خواهد داشت.

نانمانده

تکه های نان و سفت شدن یا خشک شدن آنها یکی 
از مهم ترین ضایعات غذایی است که در صورت 
کپک زدن، تهدیدی جدی برای محیط زیست و 
حتی سالمت انسان خواهد بود. بهترین ترفند برای 
جلوگیری از این مساله، خشک کردن نان های مانده 
در فر و سپس خرد کردن آن است. اگر این آرد با 
کمی ادویه، پودر سیر یا سبزی های معطر مخلوط 
شود، پودر سوخاری خانگی به دست می آید که 

برای انواع کتلت و ناگت قابل استفاده است.

پوستهتخممرغ

پوسته تخم مرغ سرشار از مواد معدنی به خصوص کلسیم 
است. به همین دلیل بیرون انداختن این منبع ارزشمند 
غذایی درست نیست. کافی است برای بهره مندی از این 
خواص طبیعی، پوسته های تخم مرغ را پس از استفاده 
کامال شست و در فر یا مایکروویو گذاشت تا طی چند 
دقیقه سریع خشک شود. پودر آن را می توان در نمکدان 

ریخت و به عنوان مکملی عالی هر روز کمی همراه با 
غذا میل کرد. این کار یکی از بهترین ترفندها برای تامین 

کلسیم بدن و پیشگیری از پوکی استخوان است. 

اصول بهداشتی رعایت نشود، سموم و آفت کش ها شسته و ضدعفونی شوند. در واقع، اگر این قابل اجراست که سبزیجات و میوه ها به خوبی این توصیه ها زمانی ارزشمند و یادتانباشدکه...
مواد غذایی رعایت شود.در غیر این صورت باید کامال بهداشت انواع ارگانیک این خوراکی ها اولویت دارد. تاثیر سویی بر سالمت خواهند داشت. استفاده از 

آشنایی با کاربردهای مصرف ضایعات مواد غذایی در آشپزخانه

دورریز های سـبـز
امروزه حیف و میل شدن مواد غذایی یکی از معضل های جدی 

جوامع بشری است، به طوری که حدود یک سوم خوراکی های تولیدشده 
در سراسر دنیا به سطل زباله می رسند. فارغ از توصیه ها و راهکارهای 
عملی مانند خرید به اندازه، نگهداری درست و بسته بندی مناسب 
در یخچال و فریزر که می تواند دورریزهای غذایی را کاهش دهد باید توجه کرد 
بسیاری از این ضایعات برخالف تصور اصال زباله نیستند. در واقع، با استفاده از آنها، 
جلوی حیف و میل شدن حجم گسترده ای از مواد قابل مصرف را گرفته ایم و جالب 
است بدانید کنار تاثیر زیست محیطی و اقتصادی از ارزش تغذیه ای آنها نیز برخوردار 
خواهیم شد. این هفته در »پوستر سالمت« به کاربردهای مصرف مواد غذایی اشاره 

خواهیم کرد که غالبا دورریزهای آشپزخانه محسوب می شوند. 
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زيبايی       وتغذيه

اصول دوش گرفتن سالم 

دوش آب گرم بگیريم 
يا  آب سرد؟

 دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

به خاطر کلیه هايتان
وزن  کم کنید 

وزن،  بودن  باال  عوارض  از  یکی 
و  دیابت  به  ابتال  احتمال  افزایش 
فشارخون است. بهتر است بدانید  
دالیل  از  بیماری ها  این  دوی  هر 
کلیوی  بیماری های  به  ابتال  اصلی 
محسوب می شوند. از طرف دیگر، 
باال بودن وزن می تواند به  خودی خود 
و مستقیم بر به  خطر  افتادن سالمت 

کلیه ها تاثیر بگذارد. 
می رود،  باال  شما  وزن  که  زمانی 
کلیه ها باید سخت تر کار کنند و از 
طرف دیگر باال رفتن وزن با افزایش 
سطح ضایعات در بدن همراه است. 
از این رو، معموال ابتال به بیماری های 
مزمن کلیوی در افرادی با نمایه توده 
بدنی 25 تا 30 بیشتر از سایر افراد 

دیده می شود.
 توصیه اصلی ما این است که برای 
بهبود عملکرد و سالمت کلیه ها، در 
حتما  اضافه وزن،  به  ابتال  صورت 
وزن خود را از طریق رژیم غذایی 
اصولی و تحت نظر متخصص، کنار 
انجام فعالیت فیزیکی روزانه کاهش 
دهید تا احتمال ابتال به بیماری های 
در  بیشتر  هرچه  را  کلیوی  مزمن 

خود کم کنید. 
در  می تواند  که  مواردی  جمله  از 
حفظ سالمت کلیه ها و کاهش وزن 
موثر باشد، افزایش مصرف میوه ها 
و سبزی ها در طول روز، انجام دادن 
فعالیت  دقیقه   20 حدود  روزانه 
ورزشی، کاهش شدید مصرف شکر و 
خوراکی های شیرین و همچنین ایجاد 
محدودیت اساسی در مصرف انواع 
غذاهای فراوری شده، فست فودها و 

غذاهای سرخ کردنی است. 

بسیاری از افراد تصور می کنند آب ماده ای بی خطر است که هر مقدار آن با هر 
شرایطی برای پوست خوب است و سبب تمیزی و زیبایی پوست می  شود. عده ای 
آنقدر حس خوبی به گرمای آب دارند که بعد از مدتی به آب گرم عادت می کنند 
و دیگر این مقدار گرما برایشان لذت بخش نیست و کم کم به سمت استفاده از آب 

داغ می روند که صدالبته کارشان اشتباه است... )صفحه 29(
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6 عادت آسیب رسان به کلیه ها به مناسبت روز جهانی کلیه 

رژیم درمانی کلیه 

1. مصرف بیش از اندازه داروهای مسکن 
انواع داروهای مسکن که معموال بدون نسخه به فروش 
می رسند، شاید بتوانند در مدت  کوتاهی انواع دردهای 
شما را درمان کنند اما همین داروها به عنوان یکی از عوامل 
انداختن سالمت کلیه ها معرفی شده اند.  اصلی  به خطر 
داروهای مسکن زمانی تاثیر منفی بیشتری بر سالمت کلیه ها 
بیماری کلیوی هم رنج  می گذارند که شما از یک نوع 
ببرید. از این رو، توصیه می شود عادت به مصرف مداوم 
داروهای مسکن به صورت خودسرانه و بیش از اندازه را 
کنار بگذارید و به  جای آن از روش های جایگزین کاهش 
درد مانند ریلکس کردن یا کمتر کار کشیدن از عضوی 

که به دلیل فعالیت زیاد دچار درد شده، کمک بگیرید. 

2. عادت به استفاده از نمکپاش 
یکی از عادت های نادرستی که باعث آسیب دیدگی کلیه ها 
می شود، عادت به مصرف غذاهای خوش نمک و شور است. 
متاسفانه برخی افراد عادت به استفاده مداوم از نمکپاش 
دارند و حتی قبل از چشیدن غذا ترجیح می دهند روی آن 
نمک بپاشند. بهتر است بدانید رژیم های غذایی سرشار از 
سدیم، عالوه بر افزایش احتمال ابتال به فشارخون، می توانند 
شدیدا سالمت کلیه های شما را به خطر بیندازند. متخصصان 
توصیه می کنند عادت به مصرف نمک را با روآوردن به 
سبزی های معطر یا ادویه ها برای طعم  دادن به غذا از سرتان 
بیرون کنید. از طرف دیگر، توصیه می شود برای استفاده 
کمتر از نمکپاش، آن را سر میز غذا یا کنار میوه ها قرار 
ندهید. اگر فردی در خانه شما نمی تواند عادت مصرف 
نمک را کنار بگذارد، می توانید مقدار کمی نمک داخل 
با ترکیبات سفید دیگری  نمکپاش بریزید و بقیه آن را 

مانند آرد برنج یا آرد ذرت پر کنید. 

3. مصرف غذاهای فراوری شده و کنسروی 
باعث شده بسیاری  این روزها  متاسفانه زندگی ماشینی 
از افراد شاغل به استفاده مداوم از غذاهای فراوری شده، 
غذاهای کنسروی و غذاهای آماده یا نیمه آماده روبیاورند. 
بیشتر غذاهای فراوری شده، مخصوصا غذاهای کنسروی 
یا گوشت های فراوری شده مانند انواع سوسیس، کالباس، 
همبرگر، ناگت و... حجم قابل توجهی از سدیم و فسفر را 
در خود جاداده اند. بهتر است بدانید افزایش سطح سدیم در 
برنامه غذایی مستقیم با ابتال به بیماری های مزمن کلیوی یا 
نارسایی کلیه همراه است. از طرف دیگر، اگر فردی زمینه ابتال 
به بیماری های کلیوی را داشته باشد یا مبتال به بیماری های 
کلیوی باشد باید سطح مصرف فسفر را در برنامه غذایی 
روزانه اش کاهش دهد. نتایج تحقیقات نشان داده اند زمانی که 
میزان دریافت سدیم از طریق مصرف غذاهای فراوری شده 
در بدن باال می رود، احتمال ابتال به بیماری های کلیوی و 
مشکالت استخوانی هم بیشتر می شود. از این رو، توصیه 
فراوری شده،  غذاهای  که مصرف  است  این  متخصصان 
آماده و کنسروی را به یک تا دو بار در ماه محدود کنید 
و حتما همراه با این غذاها به اندازه کافی )حداقل نصف 
بشقاب( سبزیجات تازه بخورید. ضمن اینکه بهتر است 
در روزهایی که وقت کمتری برای آشپزی دارید، غذاهایی 
فوری اما سالم مانند پنیر، تخم مرغ، عسل و انواع مربا را 

جایگزین غذاهای فراوری شده کنید. 

4.ننوشیدن آب کافی 
زمانی که شما در طول روز آب کافی می نوشید، کلیه ها 
امکان دفع سدیم و سموم را به دست می آورند. از طرف 
دیگر، بسیاری از مطالعات ثابت کرده اند عادت به نوشیدن 
آب کافی از دوران کودکی، راه خوبی برای پیشگیری از 

ابتال به سنگ کلیه است. نوشیدن آب کافی در طول 
روز، به ایجاد تعادل در میزان آب و الکترولیت های 
بدن کمک می کند و باعث می شود سالمت کلیه ها 
کمتر به خطر بیفتد. از نظر متخصصان، بهترین حالت 
برای نوشیدن آب برای حفظ سالمت کلیه ها، مصرف 
روزانه 1/5 تا 2 لیتر آب است. شما می توانید این 
آب را از طریق نوشیدن آب، غذاهای مایع، انواع 
سبزی های تازه و چای بسیار رقیق دریافت کنید. 

5.مصرف بیش از اندازه انواع گوشت ها 
سفید  قرمز،  گوشت های  انواع  مصرف 

خوبی  راه  دریایی،  پروتئینی  منابع  و 
آمینواسیدهای  دریافت  برای 

چرب  اسیدهای  ضروری، 
روی  ِهم،  آهن  امگا3، 

است.   B12 ویتامین  و 
می توانند  ترکیبات  این 
ابتال به  از  به پیشگیری 
کم خونی، کاهش تمرکز، 

و  مداوم  خستگی های 
کمک  عضالنی  ضعف های 

کنند. با این حال، تحقیقات فراوانی 
نشان داده اند روآوردن به مصرف بیش 

از اندازه گوشت ها می تواند با ایجاد حالتی به 
نام اسیدوز، باعث به خطر افتادن سالمت کلیه ها 

شود. اسیدوز، حالتی است که کلیه ها در آن نمی توانند با 
سرعت کافی اسیدها را از بدن دفع کنند بنابراین مصرف 
فراوان گوشت ها با افزایش سطح اسید در خون شدیدا 
به سالمت کلیه ها آسیب می رساند. توصیه متخصصان این 

است که مصرف گوشت قرمز به 2 وعده در هفته، 
گوشت سفید به 2 وعده در هفته و گوشت ماهی به 
2 تا 3 وعده در هفته محدود شود. هر وعده مصرفی 
معادل حدودا 100 گرم محاسبه می شود. عالوه بر 
ابتال به اسیدوز،  از  این، بهتر است برای پیشگیری 
مصرف فراوان میوه ها و سبزی ها را کنار گوشت ها 

فراموش نکنید. 

6. نشستن بیش از اندازه 
آیا می دانید یکی از دالیل به خطر افتادن سالمت 
کلیه ها نشستن بیش از اندازه است؟ تحقیقات 
فراوانی وجود رابطه مستقیم بین نشستن 
طوالنی مدت و ابتال به بیماری های 
اما  کرده اند  ثابت  را  کلیوی 
را  این  به درستی  مطالعات 
نشان نمی دهند که دقیقا چرا 
سالمت  می تواند  نشستن 
کلیه ها را به خطر بیندازد. 
برخی محققان بر این باورند 
افزایش  باعث  یکجانشینی 
فشارخون، کاهش گردش خون و 
بدن  در  قندها  سوخت وساز  کاهش 
می شود و شاید همین مساله سالمت کلیه ها 
را به خطر می اندازد. با این حساب، بهتر است 
دقیقه   30 هر  از  بعد  کلیه ها  برای حفظ سالمت 
نشستن، حدود 5 تا 10 دقیقه از جای خود بلند شوید و 
کمی راه بروید یا فعالیت خود را در حالت ایستاده یا 

درحال درجا زدن ادامه دهید. 
National Kideny Foundation :منبع

مصرف فراوان 
گوشت ها با 

افزایش سطح 
اسید در خون 

شدیدا به سالمت 
کلیه ها آسیب 

می رساند. توصیه 
متخصصان این 

است که مصرف 
گوشت قرمز به 

2 وعده در هفته، 
گوشت سفید به 
2 وعده در هفته 

و گوشت ماهی 
به 2 تا 3 وعده 

در هفته 
محدود شود

 23 با  برابر  مارس   14
تقویم جهانی  اسفند در 
جهانی  »روز  سالمت، 
شده  نامگذاری  کلیه« 
است. هدف از این نامگذاری، جلب توجه 
عمومی نسبت به اهمیت حفظ سالمت کلیه ها 
و ارتقای آگاهی جامعه در زمینه راه های 
پیشگیری از ابتال به بیماری های کلیوی است. 
یکی از مهم ترین نکاتی که در زمینه حفظ 
سالمت کلیه ها و پیشگیری از ایجاد اختالل 
در عملکرد آنها وجود دارد، رعایت برخی 
نکات تغذیه ای و کنار گذاشتن عادت های 
نادرست روزانه است. به همین دلیل هم در 
صفحه »سفره سالم« این شماره به بررسی 
رایج ترین عادت های نادرستی می پردازیم که 
می توانند سالمت کلیه ها را به خطر بیندازند. 
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1. سیگار نکشید: حتما بیشتر شما 
می دانید سیگار کشیدن می تواند 
بر سالمت  منفی  تاثیری  شدیدا 
قلب و ریه ها داشته باشد اما آیا 
می تواند  سیگار  همین  می دانید 
هم  را  شما  کلیه های  سالمت 
به خطر بیندازد؟ میزان پروتئین 
موجود در ادرار افرادی که سیگار 
می کشند، بیشتر از افراد سیگاری 
می تواند  مساله  همین  و  است 
نشان دهنده آسیب دیدگی کلیه ها 

باشد. 
2. کمتر قند بخورید: شاید گمان 
به  ابتال  از  پیشگیری  برای  کنید 
بیماری های کلیوی فقط کاهش 
مصرف نمک می تواند کمک کننده 
باشد. این درحالی است که مصرف 
قند باال در رژیم غذایی با باال بردن 
احتمال ابتال به فشارخون و دیابت، 
نتیجه ای جز آسیب دیدگی کلیه ها 
ندارد. افرادی که به فکر سالمت 
کلیه های خودشان هستند، باید تا 
حد امکان مصرف قند و شکر و 
خوراکی ها و نوشیدنی های حاوی 
شکر افزوده را در برنامه غذایی 
خود به حداقل ممکن برسانند. 

3. به اندازه کافی بخوابید: تقریبا 
کمتر کسی گمان می کند نداشتن 
باعث  می تواند  کافی  خواب 
اما  شود  کلیه ها  آسیب دیدگی 
داده اند  نشان  فراوانی  مطالعات 
داشتن خواب شبانه کامل و عمیق، 
ارتباط مستقیمی با بهبود عملکرد 
به  شما  که  زمانی  دارد.  کلیه ها 
اندازه کافی در طول 24 ساعت 
و  خواب  چرخه  نمی خوابید، 
بیداری تمامی ارگان های بدن، از 
جمله کلیه ها، به هم می ریزد و 
فعالیت بیش از اندازه این عضو 
افتادن  خطر  به  احتمال  بدن، 

سالمتش را باالتر می برد.

3 نکته تکمیلی

نگاه متخصص داخلی

 دکتر ایرج خسرونیا
رئیس انجمن 

متخصصان داخلی ایران

تمام 
تغذیه ای  موارد 

که به آنها اشاره شد، برای 
افراد سالم و به منظور پیشگیری از 

ابتال به بیماری های کلیوی است. اگر شما به 
بیماری های کلیوی مبتال هستید باید مصرف پتاسیم 

و فسفر در رژیم غذایی تان محدود باشد و 
حتما درباره نوع رژیم غذایی متناسب با 

بیماری تان با پزشک معالج تان 
مشورت کنید. 

بهترین خوراکی ها برای حفظ سالمت کلیه ها  

از سیب تا اسفناج
بیشتر ما می دانیم نوشیدنی 

آب کافی، یکی از 
اصلی  رازهای 

حفظ  برای 
زمانی  کلیه هاست.  سالمت 

آب  لیوان   8 تا   6 حدود  شما  که 
روز  طول  در  مایعات  و 
احتمال  می کنید،  مصرف 
عفونت های  و  سموم  دفع 
کلیه ها  از طریق  باکتریایی 

را به حداکثر ممکن می رسانید 
اما آیا می دانید  ترکیبات خوراکی 

دیگری هم هستند که مصرف منظم 
آنها می تواند احتمال ابتال به بیماری های 

ادامه  در  دهد؟  کاهش  را  کلیوی 
این مطلب، با بهترین خوراکی های 
دوستدار کلیه ها بیشتر آشنا می شوید. 

1. انواع سیب 
به فکر سالمت کلیه هایتان هستید، حتما روزی یک  اگر 
سیب مصرف کنید. انواع سیب حاوی حجم باالیی از فیبر و 
ترکیبات ضدالتهاب هستند. خوردن سیب به صورت روزانه 
باعث کاهش کلسترول خون و پیشگیری از ابتال به یبوست 
می شود. از طرف دیگر، سیب  حاوی ترکیبی به نام پکتین 
است که این ترکیب به شدت می تواند باعث بهبود عملکرد 

کلیه ها و حفظ سالمتشان شود. 

2. انواع قارچ ها 
 D انواع قارچ خوراکی، منبع خوبی برای دریافت ویتامین
محسوب می شوند. ویتامین D نقشی اساسی در پیشگیری 

از ابتال به بیماری های مزمن کلیوی بازی می کند. از 
این رو، متخصصان معتقدند اگر شما بتوانید 
روزانه حدود یک وعده قارچ را در برنامه 
غذایی خود جا بدهید، حتما کمک 
سالمت  حفظ  به  بزرگی 
کلیه هایتان خواهید کرد. 

3. جو دوسر 
جو دوسر به  شرط آنکه طی 
فرایند تولید با ترکیباتی مانند نمک 
یا شکر مخلوط نشده باشد، منبع 
خوبی برای دریافت آهن گیاهی 
و ویتامین B6 محسوب می شود. 
این  دوی  هر  بدانید  است  بهتر 
ترکیبات می توانند در پیشگیری از 
ابتال به سنگ های کلیوی، مخصوصا در 
افراد مستعد ابتال به سنگ کلیه، نقش مهمی 
داشته باشند. بهتر است برای بهره بردن هرچه بیشتر خواص 
جو دوسر، در طول فرایند پخت کمترین میزان نمک را به 
آن اضافه کنید یا حتی اگر می توانید به جای نمک، غذاهای 
حاوی جو دوسر را با سبزیجات معطر و ادویه هایی مانند 

زردچوبه طعم دار کنید. 

4. کلم کیل 
کلم کیل که خوشبختانه این روزها در فروشگاه های عرضه 
مواد غذایی به وفور یافت می شود، منبع بسیار خوبی برای 
دریافت ویتامین های A و C است. هر دوی این ویتامین ها 
بهبود عملکرد  و  کلیه ها  در  التهاب  بروز  مانع   می توانند 

سیستم ایمنی بدن شوند. 
از طرف دیگر، کلم کیل بیشتر از سایر سبزی های برگ سبز 

می تواند به کاهش سطح پتاسیم در بدن کمک برساند که 
این خاصیت هم به حفظ سالمت کلیه ها کمک می کند. 

بد نیست بدانید میان سبزی های برگ سبز، کلم کیل حاوی 
حجم باالتری از آهن گیاهی است. 

تنها نکته ای که در مورد مصرف کلم کیل مطرح می شود، 
کلم،  این  در  پتاسیم  مقداری  به دلیل وجود  که  این است 
بهتر است افرادی که درحال دیالیز هستند در استفاده از 

آن کمی محتاط باشند. 

5. ماهی های چرب 
کیلکا،  ساردین،  سالمون،  مانند  چرب  ماهی های  انواع 
اسیدهای  از  مناسبی  حجم  قزل آال،  حتی  و  خال مخالی 

چرب امگا3 را در خود جاداده اند. 
نتایج تحقیقات ثابت کرده دریافت اسیدهای چرب امگا3 با 
کنترل کلسترول و فشارخون، احتمال فشار آمدن به کلیه ها را 

کمتر می کند و باعث بهبود عملکرد کلیه ها 
می شود. بهتر است برای بهره بردن بیشتر 
از خواص ماهی های چرب به منظور حفظ 

سالمت کلیه ها حداقل هفته ای 2 وعده 
و هر وعده حدود 150 گرم از آنها 

را مصرف کنید. 
وجود  به دلیل  می شود  توصیه 

ید در گوشت ماهی، کمترین 
حجم از نمک را به آن بیفزایید 
و به جای نمک گوشت ماهی را 

با چاشنی های ترش یا سبزی های 
معطر طعم دار کنید. 

نکته قابل توجه در مورد گوشت 
ماهی یا سایر آبزیان، این است 
که خود ید می تواند کمی طعم 

شوری در گوشت آنها ایجاد کند و نیاز به افزودن نمک 
اضافی را از بین ببرد. 

6. اسفناج 
دریافت آنتی اکسیدان های قوی از طریق مصرف مواد غذایی، 
یکی از راه های موثر در بهبود عملکرد کلیه ها و پیشگیری از 
ابتال به بیماری های کلیوی است. اسفناج به عنوان منبع خوبی 
در گروه  A، C، K و فوالت  ویتامین های  دریافت  برای 
ابرمغذی ها برای حفظ سالمت کلیه ها اهمیت زیادی دارد. 
اگر شما دیالیز نمی شوید یا نباید محدودیتی برای مصرف 
پتاسیم در برنامه غذایی تان داشته باشید، توصیه می کنیم حداقل 
یک روز درمیان، روزی یک وعده )هر وعده معادل با یک 
لیوان( اسفناج خام مصرف کنید. اسفناج خام می تواند با ساالد 
کاهو یا سبزی خوردن شما مخلوط شود و بیشترین کمک 

را به بهبود عملکرد کلیه هایتان برساند. 
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گوشت بوقلمون در گروه گوشت های سفید قرار می گیرد. این گوشت 
خواص بسیار زیادی دارد و خوشبختانه در سال های اخیر از نظر 
طعمی مورد استقبال ایرانیان قرار گرفته است. اگر جزو طرفداران 
گوشت بوقلمون هستید، بهتر است بدانید 5 دلیل تغذیه ای محکم 
برای گنجاندن بوقلمون در برنامه غذایی وجود دارد و این گوشت 
عالوه بر طعم بسیار دلپذیرش می تواند فواید بسیار زیادی هم برای 
بدن داشته باشد. در ادامه به بررسی مهم ترین فواید مصرف گوشت 

بوقلمون برای بدن می پردازیم. 
1. تقویت سیستم ایمنی: خوشبختانه گوشت بوقلمون هم در بخش 
ران و هم در بخش سینه، مقادیر قابل توجهی از پتاسیم، پروتئین و 
سلنیوم را در خود جا داده است. دریافت تمام این ترکیبات مغذی 
می تواند به بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. نتایج 
تحقیقات نشان داده سلنیوم موجود در گوشت بوقلمون به سیستم 
ایمنی بدن کمک می کند تا مقاومت بیشتری در برابر عفونت های 

باکتریایی یا ویروسی داشته باشد. 
2. بهبود متابولیسم: افرادی که تمایل به داشتن تناسب اندام دارند، 

می دانند باید عملکرد متابولیسم بدنشان به خوبی انجام بگیرد تا کاهش 
متابولیسم یا همان سوخت وساز باعث ابتال به اضافه وزن در آنها نشود. 
بهبود متابولیسم باید با تامین ریزمغذی ها و انرژی کافی برای بدن 
همراه باشد تا سوخت وساز به خوبی در بدن انجام بگیرد. خوشبختانه 
گوشت بوقلمون حاوی ترکیباتی مانند پتاسیم، نیاسین، روی و تیامین 
است که تمام این ترکیبات می توانند به بهبود عملکرد متابولیسم در 
رژیم غذایی سالم کمک کنند. زمانی که شما برنامه غذایی متعادلی 
دارید و به اندازه کافی فعالیت فیزیکی در طول روز انجام می دهید، 
مصرف برخی مواد غذایی مانند گوشت بوقلمون می تواند به افزایش 
سوخت وساز در بدن و کمک به پیشگیری از باال رفتن وزنتان کمک کند. 
3. بهبود خلق وخو: یکی از ترکیبات مغذی که می تواند به بهبود 
خلق وخو و آرامش روانی کمک کند، ترکیبی به نام »تریپتوفان« است. 
دریافت تریپتوفان در بدن باعث افزایش ترشح سروتونین می شود. 
زمانی که میزان سروتونین در مغز باال می رود، سطح استرس کاهش 
می یابد و خلق وخوی ما هم بهتر می شود. از این رو، مصرف گوشت 
بوقلمون را برای وعده شام و به منظور کاهش استرس های طول روز 

برای داشتن خواب شبانه بهتر توصیه می کنند. 
4. منبع خوب پروتئین: بسیاری از افراد گمان می کنند پروتئین 
مرغوب را تنها می توان از طریق مصرف گوشت قرمز دریافت کرد. 
این درحالی است که پروتئین حیوانی، عالوه بر گوشت قرمز، در حد 
بسیار قابل توجهی در انواع غذاهای دریایی، گوشت مرغ و گوشت 
بوقلمون هم یافت می شود. پروتئین موجود در گوشت بوقلمون جزو 
انواع باکیفیت پروتئین است که همراه با پروتئین، حجم محدودتری 

از چربی اشباع را وارد بدن می کند. 
5. حفظ سالمت دندان ها و استخوان ها: بهتر است بدانید بعد از 
کلسیم، ویتامین D و ویتامین K، بدن شما برای داشتن دندان ها و 
استخوان هایی سالم و مستحکم به فسفر نیاز دارد. خوشبختانه فسفر 
جزو ترکیبات مغذی موجود در گوشت بوقلمون است. تقریبا هر 
یک وعده گوشت بوقلمون حدود 196 میلی گرم فسفر به بدن شما 
می رساند. دریافت فسفر کافی به بهبود شرایط عضالنی بدن و استفاده 
از کربوهیدرات ها و چربی های اضافه به عنوان سوخت در بدن هم 

کمک می کند.

1. گوشت بوقلمون از منظر طب سنتی جزو خوراکی هایی 
با مزاج گرم و خشک محسوب می شود. از این رو، 
مصرف آن برای افرادی که مدام سردی شان می کند، 

بسیار مفید است. 
2. از منظر طب سنتی، اگر بخواهید بهترین مصلح 
غذایی را برای متعادل سازی طبع بوقلمون داشته باشید 
باید این گوشت را همراه سماق یا گشنیز مصرف 
کنید یا گوشت بوقلمون را با این دو ترکیب غذایی 

طعم دار کنید. 
3. بلغور گندم از منظر طب سنتی، طبیعتی گرم و 
کنار  قرار گرفتن  با  این خوراکی می تواند  دارد.  تر 
شیرینی های طبیعی یا سرکه طبع متعادل تری پیدا کند. 
اگر به جای بلغور گندم از بلغور جو برای تهیه کبه 
استفاده می کنید، بهتر است بدانید بلغور جو برعکس 
بلغور گندم، مزاجی سرد و خشک دارد بنابراین هنگام 
استفاده از بلغور جو کمک گرفتن از ترکیباتی مانند 
رازیانه یا یک نوع روغن گیاهی را فراموش نکنید تا 

مزاج نهایی غذایتان متعادل تر شود. 
4. یکی دیگر از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده این کبه، 
کدوی سبز است. از طرف دیگر، در سس مورد استفاده 
برای این غذا از ماست، خیار و گوجه فرنگی استفاده شده 
است. بهتر است بدانید  تمام این ترکیبات از نظر مزاجی 
سرد و تر هستند بنابراین توصیه می شود  افزودن ترکیباتی 
گرم و خشک مانند میخک، زیره، نعناع، نمک یا فلفل به 
این غذا را به  هیچ  عنوان فراموش نکنید تا بتوانید کمی 

از سردی و تری نهایی غذا کم کنید.

5 دلیل برای خوردن گوشت بوقلمون 

طبع این غذا را با ادویه ها 
متعادل کنید

نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر محمدحسن انتظاری/ مدیرگروه تغذیه دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان 

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه 
علوم پزشکی تهرانی اصفهان 

1. شما می توانید برای تهیه کبه از برنج هم به جای بلغور کمک بگیرید. 

2. برای تهیه کبه، استفاده از انواع گوشت ها مجاز است.گوشت 
کبه باید به خوبی با سبزیجات معطر و انواع ادویه ها طعم دار شود. 

3. هرچند دستور تهیه های متفاوتی برای آماده کردن کبه وجود 
دارد، اگر می خواهید کبه حرفه ای داشته باشید، باید بلغور پخته 
یا برنج پخته را بعد از کشیده شدن کامل آب آنها چرخ کنید و 
مایه گوشتی را وسط برنج یا بلغور چرخ شده قرار دهید. سپس 
مانند سمبوسه، برنج یا کبه ها را ببندید و درنهایت آنها را سرخ یا 
تنوری کنید. درواقع، برنج یا بلغور چرخ شده و ورزداده شده حکم 

خمیر را برای مایه گوشتی شما دارد. 

4. در دستور تهیه کبه گاهی دو نوع ذائقه؛ یعنی ذائقه ترش یا 
شیرین در نظر گرفته می شود. اگر ته مزه ترشی را می پسندید، افزودن 
مقداری زرشک به مایه گوشتی کبه را به شما توصیه می کنیم و 
اگر به ته مزه شیرین عالقه مند هستید، بهتر است مقداری کشمش 

یا مویز به ترکیبات گوشتی کبه خود اضافه کنید. 

5. آجیل های ریز مانند انواع مغزها یا دانه های بوداده می توانند 
تاثیر شگفت انگیزی بر ایجاد طعمی متفاوت در کبه های شما داشته 
باشند. دانه کاج، دانه صنوبر، بادام هندی، بادام زمینی، تخمه کدو 

یا کنجد، جزو بهترین آجیل ها برای طعم دادن به کبه هستند.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

5 نکته برای تهیه کبه  

غذایی لبنانی برای یک شام دورهمی

کبه بوقلمون با سس ماست  

طرز تهیه 
تا 200 درجه  با دمای 180  را  فر  ابتدا  این غذا  آماده  کردن  برای   .1

سانتی گراد روشن کنید. 
2. بلغورها را داخل ظرف کوچک آب داغ بریزید و آنها را تا آماده شدن 

بقیه مواد کبه کنار بگذارید تا کامال نرم شوند. 
3. روغن را در تابه نچسبی گرم کنید. سپس پیازها را درون تابه بریزید 
و حدود 4 دقیقه آنها را تفت بدهید تا کامال نرم شوند. هنگام خرد کردن 
پیازها حواستان باشد آنها را کامال ریز و نازک برش بزنید تا بافت نهایی 

غذایتان مطلوب تر شود. 
4. بعد از 4 دقیقه، حرارت را خاموش کنید و دانه کاج یا کنجد بوداده 

را به تابه بیفزایید. 
5. بلغورها که حاال کامال خیس خورده و نرم شده اند را آبکش کنید و 

با فشار دادن آنها درون آبکش، آب اضافی شان را بگیرید. 
6. بلغورها را داخل کاسه گود و بزرگی بریزید. سپس گوشت چرخ کرده 
بوقلمون، کدوی رنده شده، مرزنگوش، زیره، نمک، مخلوط ادویه ها و پودر 

فلفل را به بلغورها بیفزایید. 
7. این ترکیب را به  خوبی ورز دهید تا چسبندگی مناسبی پیدا کند. 

8. ترکیب پیاز و آجیل کاج را هم به سایر مواد داخل کاسه اضافه کنید 
و یک بار دیگر تمام مواد را به مدت حداقل 1 دقیقه ورز دهید. 

9. بعد از ترکیب کردن این مواد، روی ظرف را با فویل یا سلیفون 
بپوشانید و اجازه دهید مایه کبه حدود 20 دقیقه در یخچال استراحت کند. 
10. بعد از 20 دقیقه، مایه کبه را از یخچال خارج کنید و پس از تقسیم 
کردن آنها به 6 قسمت، هر قسمت را مانند برگر یا هر قالب دیگری که 

دوست دارید، شکل بدهید. 
11. کبه های شکل داده شده را به مدت 30 دقیقه روی کاغذ روغنی در سینی 

فر بگذارید و سینی را در طبقه وسط آن قرار دهید. 
12. حدود 10 تا 15 دقیقه )باتوجه به ضخامت کبه ها( زمان برای پختن 
یک طرف کبه ها داخل فر در نظر بگیرید. بعد از این زمان، در فر را باز 
کنید و کبه ها را روی کاغذ روغنی برگردانید. 10 تا 15 دقیقه دیگر اجازه 
دهید تا سمت دیگر کبه ها هم به خوبی برشته و داخل غذا مغزپخت شود. 
13. زمانی که کبه ها داخل فر درحال پختن هستند، می توانید سس ماست را 

پیشنهاد این غذا

دانه کاج، یکی از اصلی ترین آجیل های مصرفی در غذاهای عربی 
و غذاهای حوزه مدیترانه است بنابراین توصیه می شود در صورت 
امکان به عطاری ها مراجعه و با خریدن این دانه ها، طعم اصیل کبه 
را تجربه کنید. با وجود این، دانه کنجد یا بادام هندی هم می تواند 
جایگزین دانه کاج در دستور تهیه این غذا شود. اگر امکان تهیه 
غذا را در فر ندارید، می توانید حدود 20 تا 30 گرم کره را در تابه 
نچسبی گرم کنید و کبه ها را به جای تنوری کردن در فر، داخل 
تابه سرخ کنید. فقط به خاطر داشته باشید بعد از برگرداندن کبه ها 
و سرخ شدن یک طرف آنها، حتما در تابه را بگذارید تا کبه ها 
به خوبی مغزپخت شوند. توجه به این نکته هم ضروری است 
که به طور حتم سرخ کردن کبه ها باعث افزایش کالری نهایی 
غذا خواهد شد. برای تهیه سس ماست در این غذا بهتر است 
از ماست های کم چرب هم زده به جای ماست های قالبی استفاده 
کنید. ماست های هم زده این مزیت را دارند که باعث آب انداختن 
نهایی سس نمی شوند. اگر می خواهید احتمال آب انداختن سس 
به حداقل ممکن برسد، حتما از خیارهای سفت و بدون تخمه 
یا گوجه فرنگی های کامال سفت برای تهیه سس ماست کمک 
بگیرید. افرادی که دوست دارند کبه های آنها کامال سفت و قالب 
شود هم باید کدو را با رنده ریز رنده کنند و قبل از افزودن آن به 

سایر مواد، حتما آب کدو را به خوبی بگیرند. 

پیشنهاد سرآشپز

/55 آماده می شود

/35 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 6 نفر(

مواد الزم برای تهیه سس ماست 

25 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

کبه جزو غذاهای رایج 
و بین المللی لبنان است 
که طرفداران زیادی در 
کبه  دارد.  دنیا  سراسر 
یک  با  بلغور  ترکیب  از  معموال  لبنانی 
نوع گوشت تهیه می شود. لبنانی ها ترجیح 
می دهند کبه های مراسم رسمی را با گوشت 
گوسفند تهیه کنند اما برای مراسم غیررسمی 
از گوشت بوقلمون، مرغ، گوساله یا حتی 
گوشت پرنده های شکاری هم برای تهیه 
آن کمک می گیرند. یکی از انواع کبه های 
پرطرفدار لبنانی، کبه بوقلمون است که با 
سس ماست سرو می شود و طعم لطیف و 
مالیمی دارد. این غذا کالری نسبتا پایین و 
کلسیم مناسبی دارد و به این ترتیب می تواند 
غذای خوبی برای وعده شام محسوب شود.  

همراهان این غذا 
بهترین همراه از نظر سبزیجات برای این 
کبه ها، ترکیب گشنیز و نعناع به عنوان سبزی 
خوردن است. اگر اهل غذاهای تند و تیز 
باشید، می توانید کمی فلفل تند تازه را هم کنار 
کبه ها سرو کنید. از نظر چاشنی های مختلف، 
بهترین همراه کبه می تواند برش های تازه 
لیموترش باشد. اگر می خواهید کبه ها را 
به صورت یک غذای کامال لبنانی روی میز 
شام داشته باشید، می توانید ساالد تبوله را با 
آن همراه کنید. یکی از جذاب ترین انواع 
سس ها برای کبه بوقلمون، حمص است. 
حمص از ترکیب نخود پخته، ارده، آب لیمو، 
روغن زیتون و مقداری نمک تهیه می شود. 
این کبه ها می توانند همراه یک برش نان 
پوره  غذاخوری  قاشق   2 یا  سبوس دار 
سیب زمینی سرو شوند. از نظر نوشیدنی 
همراه، بهتر است کبه ها را همراه با یک 
نوع آبمیوه طبیعی که ته مزه ترشی داشته 

باشد، سرو کنید.  

مقدار کالری 
 1645 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند. در صورت تقسیم 
کردن این غذا میان 6 نفر به هر یک از آنها 
حدودا 275 کیلوکالری انرژی خواهد رسید. 
البته در صورتی که این غذا با نان سبوس دار 
میل شود، به ازای هر برش 30 گرمی نان، باید 
80 کیلوکالری دیگر به این عدد اضافه کرد.  

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این غذا حاوی 9 گرم چربی 
 16 فیبر،  گرم   3 اشباع(،  چربی  گرم   3(
گرم کربوهیدرات، 33 گرم پروتئین، 23 
میکروگرم فوالت، 47 میلی گرم کلسترول، 
5 گرم قند، 284 واحد بین المللی ویتامین 
A، 13 میلی گرم ویتامین C، 102 میلی گرم 
کلسیم، 3 میلی گرم آهن، 381 میلی گرم سدیم 
و 353 میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه 
می تواند 22 درصد از نیاز روزانه بدن به 

ویتامین C را هم تامین کند. 
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كیلوكالري80لیوان1/2بلغور

كیلوكالري90قاشق غذاخوری1روغن زیتون فرابکر

كیلوكالري10عدد1پیاز كوچک خردشده

كیلوكالري180لیوان1/4دانه كاج یا كنجد

كیلوكالري1200گرم700گوشت بوقلمون چرخ شده

كیلوكالري10عدد1كدو سبز متوسط رنده شده

كیلوكالري0قاشق چای خوری2مرزنگوش خشک

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/5پودر زیره

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/5نمک

كیلوكالري0قاشق چای خوری0/5ادویه مخلوط )تركیبات دلخواه(

كیلوكالري0قاشق چای خوری1/4پودر فلفل

كیلوكالري10عدد1خیار متوسط بدون تخمه و خردشده

كیلوكالري10عدد1گوجه فرنگی كوچک خردشده

كیلوكالري0به مقدار دلخواهنمک و فلفل

آماده کنید. برای آماده کردن این سس، کافی است ماست را با خیار و گوجه فرنگی خردشده 
همراه نمک و فلفل مخلوط کنید و این مخلوط را به اندازه ای هم بزنید که گوجه ها له نشوند. 
14. بعد از اتمام زمان پخت کبه ها، آنها را از فر خارج کنید، داخل 6 ظرف جداگانه بچینید 

و روی هر کدام حدود 1 تا 2 قاشق غذاخوری سس ماست بکشید.
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: آقای دکتر! با توجه به اینکه مهمان این 
هفته یک ورزشکار حرفه ای است، از نظر شما 
چقدر مهم است که یک فرد ورزشکار، رژیمی 

را زیر نظر متخصص تغذیه دنبال کند؟
این موضوع بسیار مهم است زیرا بسیاری از افراد 
ورزشکاری که به من مراجعه می کنند این پرسش 
برایشان پیش می آید که چرا با وجود ورزش حرفه ای 
عضله نمی گیرند یا عضله از دست می دهند. ما با 
کمک دستگاه بادی آناالیزر)تجزیه وتحلیل بدن( کامال 
متوجه این موضوع می شویم. برخالف تصور عموم 
مردم، فعالیت فیزیکی برای ساخت عضالت یک 
تیغ دولبه است و البته به چربی سوزی کمک می کند. 
افرادی که بدون در نظر گرفتن شرایط پیرامون و 
میزان شدت برحسب تغذیه طبیعی ورزش می کنند، 
احتمال اینکه عضله شان را از دست بدهند بسیار 
خالل  مجیدی  آقای  که  نکته ای  می شود.  بیشتر 
صحبت هایشان اشاره کردند و اینکه برای افزایش 
وزن در تمرینات کربوهیدرات را باال می بردند و برای 
کاهش وزن پروتئین را، منطق دقیقی ندارد. توجه به 
این نکته ضروری است که اگر میزان دریافت پروتئین 
باال باشد و غالت و کربوهیدرات پایین، بدن وارد 
فاز کاتابولیت )سوزاندن( می شود و عضله سوزی 
می کند. پس بیمار وزن کم می کند اما آب و عضله 
از دست می دهد و چربی نمی سوزد. در کل، کیفیت 

کاهش وزن مهم است، نه کمیت آن.
: حاال اگر به هر دلیلی یک فرد ورزشکار 
خواست ورزش را کم کند یا کنار بگذارد چه 

توصیه ای به وی دارید؟
اتفاقا این موضوع یکی از نگرانی های ماست. مثال 
ساده ای می زنم. در یک حوض که بدن انسان است، 
ما به یک خروجی یک اینچی برای مصرف انرژی 
نیاز داریم. افراد ورزشکار این خروجی را فرضا 3 

برابر می کنند. وقتی ورزش را کنار می گذارند یا کم 
می کنند، خروجی کوچک می شود و درنتیجه شاید 
ورودی بیشتر نشده باشد اما میزان مصرف انرژی 
کم شده و انگار به کالری دریافتی اضافه می شود 
بنابراین جنین افرادی باید مراعات تغذیه شان را بکنند. 
در کل، ورزش سنگین باید منظم و برنامه ریزی شده 
باشد. اگر در طول ورزش فرد وزن اضافه نمی کند؛ 
یعنی کالری متناسب با فعالیت ورزشی تنظیم شده 
اما اگر بخواهد فعالیتش را کم کند باید برنامه غذایی 
جدیدی دریافت کند و میزان دریافت دو گروه عمده 
کربوهیدرات و پروتئین باید کنترل شود و متناسب 

با فعالیت جدید تنظیم شود.
: آقای مجیدی اشاره کردند به دالیلی برای 
کاهش وزن سریع به شما مراجعه کردند. برای این 

منظور چه توصیه و تجویزی برایشان داشتید؟
همین طور است. البته در کاهش وزن ایشان استاندارد 
حداکثر 4 کیلوگرم کاهش وزن در ماه رعایت شد. 
بسته الغری به ایشان پیشنهاد دادم که در عین حال 
که به الغری موضعی کمک می کرد، نوعی فعالیت 
تحریک  با  است  بود. EMS دستگاهی  ورزشی 
الکتریکی عضالت. روش جدیدی است که کمک 
می کند ظرف 20 دقیقه در هفته باتوجه به نوع تغذیه 
فرد بین 700 تا هزار کیلوکالری بسوزاند. جلیقه ای که 
وایرلس است تن فرد می شود و پالس های الکتریکی 
که فرستاده می شود سبب تحریک عضالت می شود. 
20 دقیقه دویدن روی تردمیل سبب مصرف 100 تا 
120 کیلوکالری می شود اما این دستگاه به سوزاندن 
حداقل 700 کیلوکالری در این مدت کمک می کند. 
آقای مجیدی بسیار منظم این پکیج را دریافت کردند 
و کنار آن از کرایولیپولیز،  رادیوفرکوئنسی، کویتیشن 
و ایندرمولوژی استفاده کردند. مجموعه این عوامل؛ 
یعنی رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و استفاده از دستگاه 

کمک کرد این فرد در عرض یکی-دو ماه به شرایط 
مطلوب مورد نظر خود برسد. 

: نکته ای که آقای مجیدی در رژیم تجویزی 
شما به آن اشاره داشتند و گفتند که خیلی در 
کاهش وزن شان موثر بوده تغییر برخی عادت ها 
در غذا خوردن بود. دراین باره هم توضیح دهید.
تغییر شیوه زندگی و تغییر عادت ها اصل محوری رژیم 
غذایی است. ما در جلسه اول فقط روی عادت ها کار 
می کنیم. 30-20 نکته  است که بیمار با رعایت آنها 
می تواند وزن کم کند. از جمله زمان غذا خوردن و 
نحوه جویدن و مثال آب نخوردن میان غذا یا مصرف 
سبوس و... بعد از این دوره است که در میزان خوراک 

بیمار دست می بریم.
: در مورد داروی ونوستات هم توضیح 
دهید که چه اثری دارد و مناسب چه افرادی است؟
ونوستات دارویی قدیمی و تنها داروی مجاز حوزه 
چاقی است که با مهار آنزیم لیپاز در روده مانع 

جذب چربی می شود. عملکرد 30 درصدی دارد 
نمی شود چون  بدو مراجعه هرگز توصیه  و در 
با  و صرفا  اصالح شود  غذایی  عادت های  باید 
مصرف دارو نمی توان به بیمار کمک کرد وزن کم 
کند. با قطع مصرف دارو مجدد وزن ازدست رفته 
برمی گردد. در توده بدنی باالی 40 البته به بیمار در 
همان بدو شروع دارو می دهم تا به کاهش وزن و 
انگیزه بیمار کمک کند. در سایر موارد، ونوستات 
را فقط به مهمانی ها و عروسی ها محدود می کنم 

تا زحمات بیمار از بین نرود.
: آقای دکتر! با توجه به اینکه به عید 
نزدیک می شویم و به هر حال در دیدوبازدید ها، 
تعارف های پی درپی گاهی باعث می شود پا را 
از میزان کالری دریافتی معمول فراتر بگذاریم، 
چه توصیه ای دارید که دچار اضافه وزن بعد از 

نوروز نشویم؟
من معموال برای بیمارانی که در حال کاهش وزن 
هستند مصرف چهارمغز را ممنوع می کنم. در طول 
عید مصرف یک واحد چهارمغز آزاد است اما باید 
شمارش داشت و این موضوع به بیمار آموزش 
داده می شود. شیرینی و بستنی را هفته ای 3 روز 
آزاد می کنم اما افراد تحت نظرم در مورد شمارش 
کالری حساس شده اند بنابراین خودشان بهتر از 
هر شخص دیگری در مصرف شیرینی حساس 
هستند. برای مسافرت نیز از داروهای مجازی که 
مانع جذب چربی می شوند، استفاده می کنم. توصیه 
اکید می کنم میزان مصرف میوه و سبزی به اندازه 
باشد. از طرفی، در عید نظم خواب به هم می خورد 
و حتی المقدور نباید نظم خوراک را به هم زد. به 
هر حال اوقات فراغت بیشتر است، توصیه می کنم 
با توجه به افزایش کالری دریافتی، میزان فعالیت 

ورزشی را هم باال ببرند.

نگاه متخصص تغذیه

: شما که ورزشکار حرفه ای هستید، چطور شد دچار 
اضافه وزن شدید؟

قبال در شهر دیگری زندگی می کردم و شرایطم به گونه ای بود که 
می توانستم به طور حرفه ای پاورلیفتینگ و ورزش های رزمی کار کنم. 
البته آن موقع هم وزنم 86 کیلوگرم بود ولی باال بودن وزنم به دلیل 
حجم عضالتم بود، نه چربی. بعد از نقل مکان به تهران امکان انجام 
این ورزش برایم مهیا نشد و به دالیلی آن را کنار گذاشتم. البته به 
صورت حرفه ای کوهنوردی و پیاده روی می کردم اما رفت وآمد و 
مشغله کاری باعث می شد هم از نظر روانی و هم جسمی زود خسته 
شوم و دنبال ورزش نباشم. این  گونه شد که با کنار گذاشتن ورزش، 
وزنم به مرور باال رفت و با قد 171 سانتی متر به 83 کیلوگرم رسیدم. 

: چرا تصمیم گرفتید وزن کم کنید؟
از اضافه وزنی که داشتم راضی و خوشحال نبودم. از طرفی، وقت 

کافی برای ورزش نداشتم و در نتیجه به متخصص تغذیه مراجعه 
کردم تا در فاصله کوتاهی وزنم را پایین بیاورم.

: پیش از انجام ورزش حرفه ای هم زیر نظر متخصص 
تغذیه بودید؟

برود  باال  وزنم  می خواستم  اگر  می کردم.  کنترل  را  آن  خودم  نه، 
وزن  کاهش  می خواستم  اگر  و  می خوردم  بیشتری  کربوهیدرات 

داشته باشم، پروتئین مواد غذایی روزانه را بیشتر می کردم. 
: در مراجعه به متخصص تغذیه چه رژیمی برایتان تجویز 

شد؟
 رژیم خاصی نبود. یک برنامه متنوع و متناسب که تمام گروه های 
غذایی را دربرمی گرفت. شاید آنچه که به کاهش وزنم بیشتر کمک 
کرد اصالح عادت های غذایی بود. من خیلی تند غذا می خوردم و 
غذا را کامل نمی جویدم که بنابر توصیه آقای دکتر قرار شد آرام تر 

غذا بخورم و لقمه ها را بیشتر بجوم. آب و مصرف نوشیدنی های 
گازدار در وسط غذا، عادت دیگری بود که ترک کردم و قرار بر این 
شد که پیش از غذا آب بنوشم. سبوس گندم قبل از صرف غذا به 

برنامه غذایی ام اضافه شد و...
: داروی الغری هم مصرف کردید؟

ونوستات تجویز کردند اما مهم تر از آن بسته الغری پیشنهادی آقای 
دکتر بود که بسیار در کاهش سایز و وزنم کمک کرد و شامل کار با 

دستگاه EMS, RF و کرایو می شد. 
: چند جلسه کار با دستگاه را ادامه دادید؟

10 جلسه برای چربی سوزی رفتم و قصد دارم حاال برای عضله سازی 
مراجعه کنم. 

: در طول این مدت، چقدر وزن کم کردید؟
در عرض تقریبا 3 ماه 10 کیلوگرم.

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.

آقایمجیدیکهطی3ماه،وزنشاز83کیلوگرمبه73کیلوگرمرسیده،میگوید:

بعد از کنار گذاشتن ورزش، به مرور چاق شدم

EMS پدیده ای است که از قدیم در بخش بازتوانی کاربرد 
داشته و برای بیماران مبتال به سکته های مغزی یا آسیب های 
عصبی عضالنی که ضایعه باعث گشاد شدن عضالت شده و 
امکان تحریک آنها با فعالیت بدنی نیست، مورد استفاده قرار 
می گیرد. در این روش، سعی می شود با تحریک الکتریکی 
عضالت به صورت موضعی، از کوچک شدن عضالت 
پیشگیری شود.  چند سالی است که EMS وارد حوزه تناسب 
اندام، ورزش و فیتنس شده است. امروز در تحقیقات علمی 
مقایسه EMS با ورزش های قدرتی به طور جدی مطرح 
است و پژوهش های بسیاری هم در این زمینه انجام شده و 
بررسی ها نشان داده گرچه این روش موثر و قابل تایید است، 
معایب و البته مزایایی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، 
مثال صرفه جویی در وقت یکی از مزایاست. فردی که از 
EMS استفاده می کند، می تواند در مدت کمتری به نتایج 
مورد نظر خود برسد و در وقت صرفه جویی کند. 20 دقیقه 
EMS بدون اغراق اثری مشابه یک ساعت ورزش قدرتی 
سنتی را دارد. مزیت دیگر اینکه در این روش بدون اینکه 
خیلی افزایش حجم عضله داشته باشیم، افزایش قدرت را 
داریم چون فیبرهای بیشتری از عضالت به شکل همزمان 
منقبض می شوند و کارایی عضالت در مقایسه با ورزش های 
قدرتی سنتی باالتر می رود. پس این روش مورد تایید است 
و رد نمی شود اما EMS گرانقیمت است و امکان استفاده از 
آن در طوالنی مدت وجود ندارد. در دوره های کوتاه می توان 
از آن کمک گرفت ولی در بلندمدت شرایط برای انجام آن 
وجود ندارد و وقتی بین تمرینات فاصله بیفتد باعث افت 
کارایی و توان عضالت می شود و الزم است همزمان با آن 

تمرینات دیگر را هم پیش بینی کرد.
 کاربرد EMS در دو حوزه افزایش قدرت و ترکیب بدنی 
است. در بحث قدرت، EMS باعث افزایش حجم عضالنی 
می شود و در بحث تناسب اندام و ترکیب بدن باید کنار رژیم 
غذایی برای دوره های کوتاه کمک گرفت. EMS کاربرد 
چربی سوزی ندارد، بلکه با اصالح ترکیب بدنی و جمع کردن 

و تقویت عضالت باعث زیبایی و تناسب اندام می شود.
در EMS ، 3 جلسه 20 دقیقه ای در هفته دارید که طی این 
مدت 6 ثانیه عضالت انتخابی تحریک می شوند و 3 ثانیه به 
آن استراحت می دهند. برقی که عضالت را تحریک می کند 
فرکانس پایینی دارد و آسیب رسان نیست. با این وجود برای 
تمام افراد قابل اجرا نیست و افرادی که در ورزش کردن 
محدودیت هایی دارند هم باید به محدودیت ها توجه کنند. 
به طور مثال، کسانی که از پیس میکر یا ضربان ساز قلب 
استفاده می کنند یا کسانی که دچار پوکی استخوان، صرع یا 
فشار خون باال هستند و حتی کسانی که زمینه حساسیت 

دارند، نمی توانند از این دستگاه استفاده کنند.
معموال استفاده از EMS را برای شرکت در مسابقات یا 
اهداف کوتاه مدت تناسب اندام توصیه می کنیم. دستگاه 
حتما باید استاندارد باشد و زیر نظر متخصصان مربوط 
استفاده شود. سالمندان نیز باید قبل از استفاده معاینات 
الزم را انجام دهند و بهترین سن برای استفاده از این 
و  سالمندان  برای  و  است  تا 50 سال  تکنولوژی، 30 

کودکان معموال توصیه نمی شود.

EMS باعث
 تقویت عضالنی می شود

 دکتر احمد باقری مقدم/  عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

با وجودی که بیشتر افراد تصور می کنند تغییر شکل بدن 
همیشه نیاز به استفاده از روش های درمان تهاجمی یا عمل 
جراحی دارد، درمان با روش رادیوفرکوئنسی این امکان را 
فراهم کرده که اجزای مختلف بدن با استفاده از یک تکنولوژی 
خاص که در آن بافت چربی زیر پوست هدف قرار گرفته 
و به الیه های باالی پوست آسیب وارد نمی شود، تحت درمان 
قرار گیرد. به غیر از درمان سلولیت، از طریق این روش امکان 
از بین بردن سلول های چربی نامطلوب، سفت کردن پوست، 
صاف کردن و از بین بردن ناهمواری های پوست و نیز الغری 
موضعی براي افرادي که چربي محدود دارند، وجود دارد. 
این روش در افراد چاق و بسیار چاق کاربردي ندارد و این 
افراد مي توانند پس از کاهش وزن مناسب برای بهبود فرم 
پوست از این روش کمک بگیرند. هنگامی که از این روش 
به عنوان یک درمان برای الغری موضعی استفاده می شود، 
بیمار می تواند تغییر شکل موثر در پوست خود را پس از 
 )RF(کاهش زیاد وزن ببیند. درمان با روش رادیوفرکوئنسی
روی بدن فرد انجام شده و این امواج از طریق یک دستگاه 
مخصوص در معرض نقاط هدف قرار می گیرند. به این ترتیب 
مقاومت بدن در برابر جریان انرژی باعث ایجاد گرما در 
نواحی هدف می شود و در عمل می تواند باعث ذوب شدن 
چربی در بافت های هدف شود. در این حالت درمان با توجه 
به برنامه از قبل تعیین شده انجام می گیرد و در هر مرحله از 
فرایند درمان، از عکس ها و اندازه گیری های دقیق به این منظور 
استفاده می شود. طول مدت درمان با این روش معموال حدود 
15 تا 60 دقیقه است. معموال برای این درمان به افراد توصیه 
می شود بین 8 تا 12 جلسه درمان را انجام دهند و هر جلسه 
به طور میانگین بین 15 تا 60 دقیقه با توجه به اندازه و تعداد 
نواحی تحت درمان طول می کشد. البته بیمار تغییر در وضعیت 
خود را با گذشت 4 جلسه از درمان، مشاهده خواهد کرد. از 
عوارض جانبی معمول درمان با امواج رادیوفرکوئنسی نیز 
می توان به قرمز شدن پوست، ورم محدود و حساسیت بیش 

از حد نواحی تحت درمان اشاره کرد.

 RF تغییرات بعد از 4 جلسه
قابل مشاهده است

  دکتر محمدعلي نيلفروش زاده/ استاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، رئیس مركز تحقیقات پوست و سلول بنیادي و نايب رئیس 

انجمن متخصصان پوست ايران  

نگاه متخصص پوست

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیبهمهمان»میزگردتغذیه«

در طول عید، مصرف یک واحد چهارمغز آزاد است اما باید شمارش داشت

هفته پیش مهمان میزگردمان خانمی  بودند که اگر به یاد داشته باشید، 
گفتند تمام زندگی، در تب و تاب کاهش وزن بوده و کاهش و 
افزایش وزن متناوب را بارها تجربه کرده بودند. البته در بخشی از 
گفت وگو اشاره ای داشتند که در برهه ای از زندگی کامال به این 
موضوع بی تفاوت شدند و حتی برای ازدواج شان وزن کم نکردند. برخالف هفته 
پیش، مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته ما آقای جوانی هستند که به خاطر مراسم 
عروسی تصمیم گرفتند رژیم کاهش وزن را تجربه کنند. با ما همراه شوید و داستان 

کاهش وزن این ورزشکار حرفه ای را بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنجوادمجیدی
باحضوردکترمحمدحسنابوالحسنیمتخصصتغذیه،

دکترمحمدعلينیلفروشزادهمتخصصپوستو
دکتراحمدباقریمقدممتخصصپزشکیورزشی

10 کیلـوگـرم 
کاهـش وزن 

در 3 مـاه

در یک حوض که بدن 
انسان است ما به یک 
خروجی یک اینچی برای 
مصرف انرژی نیاز داریم. 
افراد ورزشکار این 
خروجی را فرضا 3 برابر می کنند. وقتی 
ورزش را کنار می گذارند یا کم می کنند، 
خروجی کوچک می شود و درنتیجه شاید 
ورودی بیشتر نشده باشد اما میزان 
مصرف انرژی کم شده و انگار به کالری 
دریافتی اضافه می شود. بنابراین چنین 
افرادی باید مراعات تغذیه شان را بکنند



شماره هفتصدوپنج  هجده اسفند نودوهفت

هیچ کس از خشکی پوست خوشش نمی آید 
را  پوست  التهاب  و  تحریک پذیری  چون 
تشدید می کند. کسانی که پوست خشکی 
دارند، می دانند فاصله بین احساس خارش 
در پوست های خشک تا تبدیل شدن آن به یک معضل پوستی 
اساسی واقعا کوتاه است، درحالی که علت های متعددی برای 
خشکی پوست وجود دارند )از موقعیت فصلی تا استرس( اما 
یکی از علت های نادیده مانده خشکی پوست، دوش گرفتن 
بیش از حد است. پس اگر پوست شما هم خشک است و هیچ 
علت آشکاری برای آن پیدا نمی کنید، احتماال باید الگوی دوش 
گرفتن تان را بررسی کنید. توجه داشته باشید دوش گرفتن مکرر 
می تواند به اندازه قرار گرفتن طوالنی مدت زیر آب به پوست 
شما آسیب برساند. دلیلش هم این است که چنین کارهایی 
به راحتی چربی های طبیعی پوست را دفع می کنند. اگر شما هم 
جزو آن گروه از افرادی هستید که مدام دوش می گیرید، بهتر 
است این مطلب را دنبال کنید تا نشانه های دوش گرفتن بیش 
از اندازه که می تواند باعث آسیب دیدن پوست و مو شود را 

بیشتر بشناسید.

1. در پوست  بدنتان احساس خارش زیادی دارید
خارش پوست واقعا حالت آزاردهنده ای است و بعضی ها آن را 
با احساس درد مقایسه می کنند. متاسفانه دوش گرفتن بیش از 
حد و مداوم به راحتی پوست را ملتهب می کند و حتی پروتئین ها، 
چربی ها و روغن های طبیعی آن را هم از بین می برد، درحالی که 
همین ترکیبات، وظیفه محافظت از پوست را برعهده دارند بنابراین 
مشخص است که بدون وجود این ترکیبات طبیعی، احساس 
خارش در پوست به وجود بیاید و شدت زیادی هم داشته باشد.

2. موهایتان همیشه و شدیدا چرب است 
شما هم فکر می کنید اگر موهایتان چرب باشد، بهترین کار این 
است که دوش بگیرید؟! بسیاری از افراد همین طور فکر می کنند 
اما شستن بیش از حد موها می تواند در عمل نتیجه معکوسی داشته 
باشد و باعث چرب شدن هرچه بیشتر موها شود. این یعنی اگر 
موهای شما به دلیل دوش گرفتن بیش از حد شدیدا چرب شده 
باشند، روآوردن به دوش گرفتن دوباره برای از بین بردن چربی ها 

فقط به بدتر شدن اوضاع منجر خواهد شد. 
وقتی بیش از حد دوش می گیرید و موها را می شویید، پوست سر 
احساس می کند باید عمل جایگزین سازی چربی های سر را زودتر 
انجام دهد، درنتیجه، مقدار زیادی چربی تولید می کند. به عالوه، 
دوش گرفتن بیش از حد با دفع کردن چربی های طبیعی پوست 
سر همراه است. همین وضعیت به شکل گیری یک چرخه معیوب 
منجر می شود؛ شما همیشه درحال شستن موهایتان هستید، درحالی 

که موهای شما دائم درحال چرب شدن هستند. کلید موفقیت در 
این وضعیت، دفع چربی اضافی و از بین بردن آلودگی هاست، 
نه نابودسازی همه چربی های طبیعی. به گفته متخصصان، استفاده 
از شامپوهای بدون سولفات در چنین شرایطی می تواند به شما 

کمک کند. 

3. پس از هر فعالیت ورزشی به دوش گرفتن نیاز دارید 
بیشتر ما پس از فعالیت های ورزشی سنگین حتما دوش می گیریم، 
اما اگر شما پس از هر ورزش 5 دقیقه ای و سبک نیز به دوش 
گرفتن نیاز پیدا می کنید، این نشانه را باید به عنوان یکی از نشانه های 
دوش گرفتن بیش از حد در نظر بگیرید. پس اگر خیلی عرق 
نکرده اید و واقعا به دوش گرفتن کامل نیاز ندارید، فقط از آب 

خالی و رو به خنک برای آبکشی بدنتان کمک بگیرید. 

4. شوره های سرتان از بین نمی روند 
فرض کنید سرتان شوره زده و شدیدا از این موضوع ناراحت 
هستید. اولین کاری که به ذهن تان می رسد، چیست؟! احتماال 
دوش گرفتن و شستن موها! چنین کاری درست به نظر می رسد 
اما مشکل این  است که اگر شما 2 بار در روز دوش بگیرید، به 
غدد چربی بدن اجازه نمی دهید  کارش را به طور کامل و درست 
انجام دهد و درنتیجه پوست سر براساس چرخه طبیعی خودش 
ترمیم و بازسازی نمی شود بنابراین عجیب نیست که پوست سرتان 
خشک شود و هر روز با شوره سر مواجه شوید. اگر شما هم با 
چنین مشکلی مواجه هستید، ابتدا برای رفع مشکل چند روز به 
موهایتان شامپو نزنید و بیش از حد دوش نگیرید تا ببینید مشکل 

از کجا بوده است. 

5. در شانه کردن موهایتان مشکل دارید 
بعضی افراد موقع شانه کردن موها باید عالوه بر شانه یا برس 
از هر دو دست شان کمک بگیرند. اگر شما هم با چنین مشکلی 
مواجه هستید، احتماال بیش از حد دوش می گیرید و موهایتان را 

بیش از حد می شویید. 

6. موهایتان شدیدا شکننده شده اند 
همه ما می دانیم وضعیت موها نقش مهمی در زیبایی انسان ها دارد. 
در بعضی موارد حتی داشتن موهای زیباتر و قوی تر به داشتن 
اعتمادبه نفس باالتر گره خورده است. اگر شما هم موهای شدیدا 
شکننده ای دارید و به عالوه حالت مجعد پیدا کرده اند، باید الگوهای 

دوش گرفتن تان را بررسی کنید. 
درحالی که دوش گرفتن و شستن موها برای حفظ سالمت موها 
ضرورت دارد، دوش گرفتن بیش از حد می تواند چربی های طبیعی 
سر را از بین ببرد و اجازه ندهد این چربی ها وظیفه خودشان را 

به درستی انجام دهند. وقتی دچار چنین مشکلی شوید، موها حالت 
مجعد به خود می گیرند و شکنندگی بسیار شدیدی پیدا می کنند. 

7. پوستتان قرمز شده است 
آیا پوست شما کنار قرمز شدن غیرعادی، ظرفیت تحریک پذیری 
و ملتهب شوندگی باالیی دارد؟ اگر پاسخ تان مثبت است، احتماال 
بیش از حد الزم دوش می گیرید اما شاید بپرسید بین این دو مساله 

چه ارتباطی وجود دارد؟ 
پوست انسان دارای الیه های چندگانه ای است که یکی از آنها »الیه 
شاخی« نام دارد و دقیقا وظیفه محافظت از پوست در مقابل عوامل 
تحریک کننده برعهده همین الیه است. با این حال، اگر کسی بیش 
از حد دوش بگیرد و پوست را بیش از حد در معرض تماس با 
ترکیبات شوینده قرار دهد، این الیه محافظتی مهم از بین می رود 
بنابراین تماس هرچه بیشتر پوست با عوامل تحریک کننده باعث 
می شود آسیب های پوستی شدت بیشتری بگیرند و پوست هم 

حالت قرمز و ملتهب پیدا کند. 

8.  رنگ موهایتان سریع از بین می رود 
هیچ کس نمی خواهد رنگ موهایش سریع از بین برود، خصوصا 
اگر پول زیادی بابت رنگ کردن موهایش پرداخت کرده باشد. 

با این حال، اگر بیش از حد دوش می گیرید و موهایتان را بیش 
از حد می شویید، متاسفانه درحال دور ریختن پول تان هستید. 

مواد معدنی موجود در آب اساسا خاصیت ضدرنگ دارند و درنتیجه 
می توانند رنگ های بلوند و روشن را کدر کنند. به عالوه، رنگ های 
مشتق از قهوه ای، مشکی و قرمز نیز پس از تماس بیش از حد با 
مواد معدنی موجود در آب، غلظت رنگی خودشان را از دست 
می دهند و بی روح به نظر می رسند بنابراین اگر شما هم بیش از 
حد دوش می گیرید، رنگ موهایتان را سریع از بین خواهید برد 

و در ادامه به سالمت موها نیز آسیب خواهید رساند. 

9. پوست سرتان خارش دارد 
خارش پوست سر معموال از نشانه های این است که pH طبیعی 
موها یتان مختل شده است. دلیل چنین حالتی هم می تواند دوش 
گرفتن و شستن بیش از حد موها باشد. توجه داشته باشید بیشتر 
افراد در طول هفته فقط به 2 بار استفاده از شامپو نیاز دارند، نه 
بیشتر. پس اگر این قاعده را رعایت نمی کنید، احتماال باید سریع تر 
الگوی دوش گرفتن و شستن موهایتان را اصالح کنید. بعضی 
افراد نیز بهتر است دفعات استفاده از شامپو را به 1 بار در طول 

هر هفته کاهش دهند.
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ماده ای  افراد تصور می کنند آب  از  بسیاری 
بی خطر است که هر مقدار آن با هر شرایطی 
برای پوست خوب است و سبب تمیزی و 
آنقدر حس  پوست می  شود. عده ای  زیبایی 
خوبی به گرمای آب دارند که بعد از مدتی 
به آب گرم عادت می کنند و دیگر این مقدار 
گرما برایشان لذت بخش نیست و کم کم به 
سمت استفاده از آب داغ می روند که صدالبته 
کارشان اشتباه است. در مقابل عده ای هم دوش 
آب یخ را ترجیح می دهند. دوش گرفتن نه تنها 
از پوست  پاکیزگی و زدودن آلودگی  سبب 
را هم  بدن  بلکه می تواند عملکرد  می شود، 
بهبود ببخشد اما بهبود عملکرد بدن به دمای 

آب بستگی دارد.

دوش آب گرم
استرس زایی  و  پرتنش  سخت،  روز  اگر 
داشته اید، بهتر است قبل از خواب دوش آب 
تجربی  طور  به  شاید خودتان  بگیرید.  گرم 
دریافته باشید بعد از دوش آب گرم روحیه تان 
بهتر می شود اما پشت این حس خوب دالیل 

علمی نهفته است:
 آرامش بخشیدن به عضالت: تا به حال 
حالت  و  می گیرد  عضله ای  وقتی  دیده اید 
انقباض دارد فیزیوتراپ ها با دستگاه هایی به 
این عضله گرما می بخشند تا عضله به اصطالح 
باز شود و در حالت استراحت قرار گیرد؟ آب 
گرم و بخار حمام هم دقیقا همین  کار را انجام 
می دهند. با جاری شدن آب گرم روی پوست، 
جریان خون هم در بدن بهبود می یابد و به 
این ترتیب دردها و التهاب ها از بین می روند. 
 باز کردن سینوس ها: اگر سینوزیت دارید 
یا دچار حساسیت به آلودگی هوا هستید و 
مخاط  از  پر  و  گرفته  بینی تان  اوقات  بیشتر 

است، بخار داخل حمام به عنوان یک ماده 
باز  را  شما  سینوسی  مسیرهای  ضداحتقان، 
به  بدن  داخلی  مجاری  از  مخاط  و  می کند 
معده و روده می رود و دفع می شود، درنتیجه 
از حمام که بیرون می آیید، لوله های بینی تان 
باز شده و به طور موثرتری نفس می کشید و 

حس بهتری دارید.
 پوست زیباتر: هنگامی که در حمام دوش 
آب گرم می گیرید، بخار و گرمای آب سبب 
درنتیجه  و  می شود  پوست  منافذ  شدن  باز 
می گیرد.  به خود  تازه  و  نرم  حالتی  پوست 
یادتان باشد بسته بودن منافذ سبب جوش و 

کدورت در پوست می شود.

مضرات دوش آب داغ
همان طور که اشاره شد آب گرم برای پوست 
و سایر بخش های بدن خوب است اما آب داغ 
می تواند خطراتی داشته باشد؛ اول اینکه آب 
داغ سبب تحریک پوست می شود و می تواند 

به کراتین پوست و مو صدمه بزند. کراتین 
پروتئینی است که در پوست و مو وجود دارد 
تغییر  را  آن  شیمیایی  ساختار  زیاد  دمای  و 
می دهد. به این ترتیب پوست  و مویتان به 

مرور خشک می شود. 
بیماری  که  کسانی  برای  داغ  آب  همچنین 
پوستی به خصوصی مثل پسوریازیس یا اگزما 
دارند اصال خوب نیست. به عالوه پوست در 
اثر گرمای زیاد آب خود را از دست می دهد 
حمام  از  بعد  بنابراین  می شود  خشک  و 
مرتب احساس خشکی و خارش دارید و با 
خاراندن شدید به پوستتان آسیب می  رسانید. 
نکته حساس دیگری که افراد مسن تر باید به 
در حمام  فشارخون  افزایش  کنند  توجه  آن 
و  پرفشاری خون  که  افرادی  است.  داغ  آب 
بیماری های قلبی- عروقی دارند باید از گرفتن 
دوش داغ پرهیز کنند زیرا دمای باالی آب 
آنها  فشارخون  حمام  در  جمع شده  بخار  و 

را باال می برد.

دوش آب سرد
دوش  خواب  از  قبل  شب  می خواهید  اگر 
بگیرید بهتر است دوش آب سرد نگیرید زیرا 
متخصصان پزشکی ورزشی معتقدند دوش آب 
سرد سبب نشاط و طراوت می شود بنابراین 
بهتر است صبح ها زیر دوش آب سرد بروید. 

دوش آب سرد منافع دیگری هم دارد:
 پوست و مو: آب سرد درست برعکس 
آب داغ عمل می کند و سبب بسته شدن منافذ 
می شود، درنتیجه رطوبت را در پوست نگه 
می دارد و از خشکی پوست جلوگیری می  کند. 
به عالوه جلوی ورود آلودگی به پوست را 
می گیرد. یادتان باشد پوست سر هم منافذی 
به واسطه آب سرد  آنها  بسته شدن  و  دارد 
بمانند و در  کمک می کند فولیکول ها سالم 
نتیجه رویش موی شما بیشتر شود. از طرفی، 
زیر  ایستادن  از  ناشی  خون  گردش  تسریع 
آب سرد سبب درخشش و طراوت پوست 
و  التهاب  دچار  پوستتان  اگر  می شود.  شما 
خارش است سرمای آب می تواند این التهاب 

را تسکین دهد.
با  که  هنگامی  و گردش خون:  روحیه   
به  گردش خون  می گیرید،  دوش  سرد  آب 
شش ها  و  رگ  قلب،  مثل  حیاتی  اندام های 
تسریع می شود. هنگامی که صبح  ها دوش آب 
سرد می گیرید حالت کسالت و خواب آلودگی 
از شما زدوده می شود زیرا آب سرد گردش 
خون و خونرسانی به اندام های حیاتی بدن 

را تسریع می کند. 
از طرفی، پاشیدن آب سرد روی بدن سبب 
وارد شدن شوک به بدن می شود و این شوک 
نتایج خوبی از جمله افزایش هوشیاری، جمع 
شدن حواس، افزایش نظم تنفس و افزایش 

ضربان قلب به دنبال دارد.
 بهبود عضالت: آب خاصیت بازسازی و 
احیاکنندگی دارد. هنگامی که ورزشکاران در 
بازی های خود دچار التهاب عضالنی می شوند 
مربیان توصیه می  کنند دوش آب سرد بگیرند 
و به این ترتیب درست مانند گذاشتن کمپرس 
آب یخ التهاب آنها کم می شود. سردی آب 
و  می کند  بی حس  هم  را  عصبی  پایانه های 
می یابد  کاهش  بدن  دردهای  ترتیب  این  به 
بنابراین اگر از تمرین ورزشی می آیید بهتر 

است دوش آب سرد بگیرید.

 کاهش وزن: برخی متخصصان معتقدند 
گرفتن دوش آب سرد به کاهش وزن کمک 
ترتیب که برخی سلول های  این  به  می کند. 
چربی قهوه ای با مواجهه با آب سرد وارد فاز 
چربی سوزی و تولید گرما می شوند. به عبارتی، 
این چربی سوزی نوعی واکنش دفاعی بدن 

برای حفظ بدن از سرماست. 

مضرات دوش آب سرد
تمام خوبی ها و مزایای دوش آب سرد برای 
کسی است که سالمت عمومی خوبی دارد، مثال 
اگر سرما خورده اید یا در یک منطقه سردسیر 
هستید و همیشه سردتان است، سیستم ایمنی 
ضعیفی دارید یا متابولیسم بدنتان کم است و 
در بیشتر مواقع احساس سرما می کنید، بهتر 

است با آب ولرم یا گرم دوش بگیرید.

یک روش سنتی
یکی از روش های سنتی قدیمی که بسیاری از 
متخصصان آن را توصیه می کنند، استفاده از 
ترکیب آب سرد و گرم است. به این ترتیب 
که ابتدا آب را تا جایی که می توانید سرد کنید 
و به مدت 1 دقیقه زیر آن بایستید سپس شیر 
آب را تا جایی که می توانید تحمل کنید به 
سمت گرم بچرخانید و دوباره 1 دقیقه زیر 
آن بایستید. این ترکیب را 5-3 مرتبه تکرار 
کنید. با این سرد و گرم شدن ناگهانی می توانید 

نوعی پمپاژ خون در بدن ایجاد کنید.

اگر پوستتان حساس است
 اگر از آن گروه افرادی هستید که همیشه 
یا دچار  پوستی خشک، تحریک پذیر، قرمز 
خارشی دارید بهتر است هنگام حمام پنجره  
و در حمام را محکم ببندید. به این ترتیب 
بخار آب در حمام محبوس می شود و پوستتان 
دچار  رطوبت  تبخیر  و  آب  گرمای  اثر  در 

خشکی نمی شود.
 دوش گرفتن در حمام را طوالنی نکنید. 
شاید بیرون آمدن از زیر دوش خیلی راحت 
نباشد و دوست داشته باشید مدت بیشتری 
آب بازی کنید اما ماندن بیش از چند دقیقه در 
حمام برای شمایی که پوست خشک، ملتهب 
و تحریک پذیری دارید می تواند تمامی عالئم 

را بدتر کند. 

 دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
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  دکتر علی باغبانیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دکتر سیدمسعود داوودی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج( 

  دکتر ایرج خسرونیا/  فوق تخصص بیماری های گوارش، کبد و اندوسکوپی   دکتر محمد فصیحی/  محقق طب ایرانی اسالمی 

نگاه روان پزشک

نگاه متخصص پوست  

نگاه طب سنتی نگاه متخصص داخلی

 همه افراد در هر شرایطی در معرض ابتال 
به همه بیماری ها هستند و نمی توان تضمین 
کرد فردی به بیماری خاصی مثل فشارخون، 
دیابت یا حتی افسردگی و اضطراب مبتال 
نشود. در تحقیق گسترده ای که انجام گرفته، 
مشخص شده 33 درصد از بیمارانی که به 
درمانگاهای عمومی مراجعه می کنند، فقط 
دارای عالئم بیماری جسمی، 33 درصد 
دارای عالئم اختالالت اعصاب و روان و 33 
درصد دیگر، ترکیبی از هر دو، یعنی عالئم 
بیماری های جسمی و روانی هستند. همچنین 
66 تا 67 درصد بیمارانی که به درمانگاه های 
عمومی مراجعه داشته اند، مشخصا به یکی از 
بیماری های اعصاب و روان مبتال بوده اند. 
برخالف تصور عموم، اختالالت روانی 
را  روانی  بیماری های  شدید  انواع  صرفا 
شامل  آنها  شایع ترین  که  دربرنمی گیرد 
اضطراب، افسردگی و اختالالت عملکردی 
است. هر چند درخصوص شیوع اختالالت 
و بیماری های روانی اعداد و ارقام متفاوت 
است و تعریف خاصی از آنها وجود دارد، به 
نظر می رسد حداقل 25 درصد مردم نیاز به 
خدمات درمانی اعم از مشاوره، دارودرمانی 
و هر اقدام دیگر را دارند. هر فردی؛ چه زن 
یا مرد، در هر وضعیت اجتماعی و اقتصادی؛ 
چه متاهل و چه مجرد در هر مقطع و مدرک 
تحصیلی، پست و مقام، دین و نگرش در 
معرض ابتال به بیماری های روانی قرار دارند. 
حداقل 3 درصد اختالالت روان پزشکی در 
حد جنون است و 97 درصد بیماران که به 
متخصصان مربوط مراجعه می کنند، در حد 
خفیف دچار استرس و اضطراب، افسردگی، 
وسواس و... هستند. در بعضی موارد دیده شده 
فردی که در معرض استرس های متوسط و 
شدید بوده، مویرگ های زیرپوستی اش پاره 
و منجر به کبودی و اصطالحا خون مردگی 

در بافت پوستی می شود. 
معموال این لک ها و کبودی ها روی ساق و 
ران پا و در نواحی بازو بیشتر مشاهده می شود. 
هرچند ممکن است قسمت های دیگری از 
بدن نیز دچار کبودی و خون مردگی شود. 
شیوع آن در زنان بیشتر است و شاید یکی 
از دالیل آن این باشد که زنان بیش از مردان 
استرس را تجربه می کنند. ضمن اینکه آقایان 
توجه کمتری به تغییرات ایجادشده روی 
پوستشان دارند و کمتر متوجه بروز کبودی و 
خون مردگی در بدن خود می شوند. تا امروز 
گزارشی در این باره که به دنبال استرس، در 
اندا م های داخلی بدن نیز خونریزی ایجاد 
شود، یافت نشده است. البته وارد شدن 
ضربه، حتی ضربه ای که خود فرد هم تصور 
اینکه شدید بوده نداشته باشد، می تواند باعث 
لک کبودی و بروز خون مردگی زیر پوست 
شود. عالوه بر این، یکی از تشخیص های 
افتراقی برای این اتفاق می  تواند کاهش پالکت 
خون یا مشکالت سیستم انعقادی، کبدی 
و... باشد و ضربه و کوفتگی باعث بروز 
آن نشده باشد بنابراین این مساله حتما باید 
از سوی پزشک در نظر گرفته و آزمایشی 
تجویز شود. اگر با توجه به نتیجه آزمایش، 
این مشکالت خونی رد شود و بیماری 
پوستی خاصی هم مطرح نباشد، در بیش 
از 90 درصد همزمان با استرس این اتفاق 
می افتد. خطر آنچنانی هم ندارد و بعد از 
چند روز از حالت خون مردگی خارج شده 
و کبودی کمرنگ و به تدریج محو می شود.

در پاسخ به این سوال که در این شرایط چه 
باید کرد، قاعدتا باید روش های مدیریت 
استرس را آموخت و درصدد درمان و رفع 
آن بود. یکی از توصیه ها برای مدیریت 
استرس دوری از عوامل استرس زاست اما 
با توجه به اینکه گاهی اوقات احتمال فرار 
از موقعیت استرس زا و محرک های تنش زا 
وجود ندارد و فرد مجبور است آن را تحمل 
کند، بهتر است در این شرایط به متخصصان 
روان پزشک مراجعه کرد تا با دریافت برخی 
داروها از شدت آن پیشگیری شود. اگرچه 
در مبحث استرس، توجه به استرس هایی 
با شدت متوسط و شدید بسیار اهمیت دارد، 
آنچه بیش از شدت استرس حائز اهمیت 
است، تعبیر و تفسیر فرد از آن شرایط است. 
چگونگی  به  استرس  ایجاد  درحقیقت 
برداشت فرد از حوادث و موقعیت ها بستگی 
دارد. به همین دلیل روان پزشکان در مراجعه 
این گونه افراد در صورتی که نیاز به درمان 
دارویی باشد، عالوه بر اقدامات درمانی، 
درصدد اصالح و شناخت بیشتر فرد نسبت 
به ماهیت استرس و تفسیر درست از آن 
موقعیت  و  استرس  آنها  تا  بود  خواهند 
قرارگیری در آن را تهدیدکننده درک نکنند 
و نگرانی های بی موردی هم ایجاد نشود. 

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.

اتفاقی می افتد که پوست  آقای دکتر! چه   :
دچار کبودی و خون مردگی می شود؟

پاره شدن رگ های خونی زیر بافت پوست علت اصلی 
کبودی و خون مردگی است. البته این خونریزی زیر بافت 
پوست ممکن است در اثر علل متفاوتی ایجاد شود که 
از جمله آنها می توان به اختالالت انعقادی خون، کمبود 
پالکت یا اختالل در عملکرد پالکت ها اشاره کرد. در 
چنین شرایطی کوچک ترین ضربه حتی در حد خفیف 
مخاطی  غشای  خونی  رگ های  پارگی  باعث  می تواند 
مواردی هم ممکن است  در  البته  زیر پوست شود.  و 
دلیل  به  و  نباشد  مطرح  خون  انعقاد  مشکالت  وجود 
شکنندگی دیواره عروق فرد دچار کبودی و خونریزی 

زیر پوست شود. 

: در این باره بیشتر توضیح می دهید؟
دلیل  همین  به  دارند.  شکننده ای  عروق  افراد  برخی 
ضربه،  کوچک ترین  حتی  ضربه  از  ناشی  آسیب  های 
سرپا ایستادن های طوالنی مدت و تجمع خون در عروق، 
باعث پارگی رگ های خونی شده و منجر به خونریزی 

و کبودی می شود. 
شکنندگی عروق در زنان میانسال بسیار شایع است، به 
طوری که ممکن است حتی یک ضربه بسیار خفیف بدون 
اینکه فرد تصورش را بکند و این مورد در ذهنش باقی 
بماند، منجر به پارگی عروق و خونریزی شود. معموال 
با مشاهده عالئمی مثل لک های کبودرنگ و خون مردگی 
زیرجلدی در وهله اول مشکالت انعقادی، افت پالکت 
با  و... بررسی می شود. در صورتی که عالئمی مرتبط 

وجود این مشکالت یافت نشود، مشکل دیواره عروق 
بررسی می شود. البته کمبود ویتامین ها و مصرف برخی 

داروها هم با بروز این عارضه همراه است.
: کمبود ویتامین ها باعث کبودی زیرجلدی 

می شود؟
 Cبله، گاهی اوقات کمبود ویتامین ها به خصوص ویتامین
باعث شکنندگی عروق و کبودی پوست می شود. جبران 
این ویتامین تا حدود زیادی خونریزی های زیرپوستی را 
کاهش می دهد و بهبود می بخشد. بیمارانی که به واسطه 
مشکالت قلبی-عروقی در معرض تشکیل لخته خون 
وارفارین  و  هپارین  مثل  داروهایی  هستند،  عروق  در 
را  خون  انعقاد  می توانند  داروها  این  می کنند.  مصرف 
مختل کنند، درنتیجه در این افراد نیز ممکن است بدون 
اینکه توجهی به داروی مصرفی داشته باشند، خونریزی 

زیرپوستی ایجاد شود. 
: استرس هم می تواند با بروز این تظاهرات 

پوستی همراه باشد؟ 
اینکه خود استرس صرفا باعث کبودی و خون مردگی 
شود، صحت ندارد. به عبارت ساده تر، در شرایطی که 
استرس با تحرک، فعالیت فیزیکی و جسمی همراه شود، 
می تواند کبودی را تشدید کند اما خود استرس به طور 

مستقیم در بروز این بیماری نقش ندارد. 
استرس سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد، 
درنتیجه بیماری هایی که با سیستم ایمنی مرتبط هستند، 

تحت استرس تشدید می شوند.
: کدام بیماری ها؟

بارز  از نمونه خیلی  بیماری های عفونی که  از  برخی 
آن می توان به تبخال و زونا اشاره کرد. بیشتر مواقع 
بیماری ها، ضعف  این  بروز  در  موثر  عوامل  از  یکی 
شرایط  در  می شود  باعث  که  است  ایمنی  سیستم 
کند.  بروز  زونا  یا  تبخال  روحی،  بحران  و  استرس 
البته بیماری های دیگری مثل بیماری های خودایمنی، 
تحت  است  ممکن  نیز  و...  لیکن پالن  پسوریازیس، 

سیستم  استرس زا  شرایط  در  شوند.  تشدید  استرس 
می شود.  عملکرد  اختالل  و  اشکال  دچار  بدن  ایمنی 
بدن  ایمنی  پاسخ های  است  ممکن  صورت  این  در 

باشد. نامناسب  ایجادشده  به مشکل  نسبت 
به جز بیماری های پوستی، انواع و اقسام بیماری های دیگر 
هم وجود دارند که استرس آنها را ایجاد یا عالئم آنها را 
تشدید می کند. مهم ترین دلیل شروع و تشدید بیماری هم 
اختالل عملکرد سیستم ایمنی است که باعث شدت آن 
می شود، درنتیجه حمالت و عالئم بیماری ممکن است 

دقیقا همزمان با استرس تظاهر پیدا کند. 
: آیا امکان دارد در صورت استرس های بعدی 
این تظاهرات پوستی با شدت و حدت بیشتری بروز 

پیدا کند؟ 
شود  می تواند  بعدی  استرسی  حمالت  در  عالئم  این 
ولی بعید به نظر می رسد که شدیدتر شود. با توجه به 
اوال  کرده اند،  اشاره  کبودی  به مشکل  این خانم  اینکه 
واقعا  مشاهده شده،  کبودی  و  که لک  مطمئن شد  باید 
باشد،  اگر کبودی  نه؟!  یا  کبودی و خون مردگی است 
مربوط به استرس نیست و فقط همزمان با آن، این اتفاق 

تشدید شده است. 
ضمن اینکه حتی می توان این مساله را در نظر گرفت که 
شاید ایشان دچار ضایعات لیکن پالن هستند که در مراحل 
ثانویه، در اثر استرس، عالئم بیماری تشدیدشده و آن را 
به شکل کبودی مشاهده کرده اند. اگر ضربه یا شکنندگی 
عروق صرفا در ایجاد کبودی پوست و خونریزی نقش 

داشته باشد، جای نگرانی نیست و رفع می شود. 
: چه زمانی این کبودی ها می تواند نگران کننده 

باشد؟
در صورتی که کبودی ها تکرارشونده باشند و در بررسی ها 
مشخص شود عامل موثر در کبود شدن و خونریزی 
کاهش  و  انعقادی  اختالالت  شده،  ایجاد  زیرپوستی 
پالکت خون است، این مساله می تواند بسیار جدی و 

خطرناک باشد.   

بروز لک ها و تیرگی  در پوست در افراد با مزاج سوداوی )سرد و 
خشک( شایع تر است. سودا از ریشه کلمه اسود گرفته شده که به معنای 
سیاهی است. زمانی که سودا در بدن به هر دلیلی از جمله اضطراب و 
استرس افزایش پیدا می کند، لک های تیره در پوست نمایان می شود. 
بیشترین سطح اضطراب، استرس  و افسردگی در مزاج سوداوی ها یا 

سرد و خشک مشاهده می شود. 
اگر استرس و اضطراب با درگیری ذهنی و فکری همراه باشد و باعث 
خودخوری و فکر مشغولی بسیار  شود، نشان از غلبه سودا یا همان 
سرد و خشکی در بدن است و باید حتما درصدد پاک سازی سودا بود. 
از منظر طب سنتی، مزاج هایی که به سرعت در اثر ناراحتی، استرس و 
اضطراب تحریک می شوند، افرادی با مزاج  صفراوی )گرم و خشک( 

یا سوداوی )سرد و خشک( هستند. 
در صورتی که مزاج گرم و خشک در بدن غلبه پیدا کند، هنگام استرس 
و عصبانیت، صورت سرخ و برافروخته می شود و فرد تپش قلب شدید 
دارد. اغلب این افراد، جوان هستند و استرس و اضطراب در آنها بیشتر 
به صورت تکانه های تکرارشونده تظاهر پیدا می کند و بعد از مدتی 
آرام می شوند، در حالی که معموال افرادی که مزاج گرم و تر و سرد و 
تر دارند، از نظر خصوصیات اخالقی افرادی آرام هستند و برخالف 

مزاج های صفراوی و سوداوی، دیر عصبی می شوند، به خصوص مزاج 
سرد و تر که بسیار آرامش دارند و کمتر هم عصبی می شوند. کسانی 
هم که مزاج گرم و تر دارند خیلی زود دچار این حالت نمی شوند ولی 

در صورت بروز هم شدت عصبانیتشان زیاد خواهد بود. 
با توجه به اینکه غلبه سودا در بدن می تواند با عوارض همراه باشد، 
افراد سوداوی برای پاک سازی سودا از بدن و داشتن زندگی آرام، 
باید مصرف چای و خوراکی های ترش را که از عوامل تشدیدکننده 

سودا هستند، کاهش دهند. 
در عوض، مواد غذایی از جمله میوه به، عسل و انواع شیره ها که طبع 
آنها گرم و تر است، مصرف کنند چرا که روحیه را تقویت می کند و 
باعث کاهش سودا و تیرگی لک های ایجاد شده در پوست می شود. 
عالوه بر این، پرداختن به دعا، حضور در جمع خانواده و دوستان، 
رفتن به مکان های خاص مثل زیارتگاه، پارک و... همگی به  نوعی 

می توانند باعث بهبود روحیه و کاهش سودا در بدن شوند. 
در افراد با مزاج صفراوی )گرم و خشک( نیز برای مقابله با استرس 
و غلبه بر صفرا، مصرف خوراکی هایی با طبع خنک مثل شربت 
سکنجبین، گل بنفشه و به خصوص حجامت بسیار کمک کننده خواهد 

بود. خارج شدن خون از بدن تاثیر بسزایی در آرام تر شدن دارد.

از دالیل تیره شدن رنگ پوست و گرایش آن به سمت رنگ کبودی که همراه با خونریزی 
زیر جلدی است می توان به اختالالت انعقادی خون، کمبود پالکت خون، کمبود کلسیم، 
باعث  می تواند  باال  کرد. سن  اشاره  باال  و حتی سن  مختلف  اشکال  در  کم خونی  بروز 
شکنندگی عروق شود. به همین دلیل بیشتر زنان و مردانی که سن باالیی دارند، به محض 
اینکه ضربه مختصری به پوست دست یا پایشان وارد می شود، به علت آسیب پذیری دیواره 

عروق شکسته می شود و خونریزی زیرجلدی پیدا می کنند. 
عالوه بر این، برخی افراد به دلیل مصرف قرص وارفارین یا داروهای ضدانعقاد خون، 
دچار اختالل انعقادی می شوند، درنتیجه به دنبال وارد شدن هر ضربه ای یا حتی هنگام 
آمپول زدن، پوستشان کبود و تیره می شود و خونریزی زیر پوست اتفاق می افتد. از همین 
رو، اگر فردی به دلیل وجود لک های سیاه و کبود روی پوست دست و پا یا دیگر نواحی 
بدن مراجعه کند، در وهله اول از نظر انعقاد خون مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت 

وجود اختالالت انعقادی، مشکل تشخیص داده شود. 
در صورتی هم که عامل موثر در کبودی و خون مردگی زیر پوست، کمبود کلسیم یا کم خونی 
باشد، با اقدامات درمانی مناسب این مشکالت رفع می شود. در اغلب زنان مسن به دلیل 
اختالالت هورمونی و شکنندگی عروق که بسیار رایج است، این مشکل دیده می شود. با 
توجه به اینکه این خانم هم در سنین میانسالی هستند، ممکن است وجود اختالالت انعقادی 
یا شکنندگی عروق منجر به کبودی پوستشان شده باشد بنابراین توصیه می شود حتما به 

پزشک مراجعه کنند تا تشخیص درست داده شود.

در میزگرد این هفته به مشکل خانمی پرداخته ایم که از کبود شدن پوست بدن شکایت داشته و برایمان 
نوشته: »زنی 64 ساله هستم. مدتی پیش دخترم عمل جراحی بینی داشت و من استرس بسیار زیادی 
داشتم. در همین حین لکه هایی کبودرنگ روی پوست پای راستم از انگشتان تا مچ پا ایجاد شد. پایم 
کمی ورم هم کرد. مدتی قبل تر نیز همین عالئم هنگام مراسم ازدواج پسرم در قسمت ران پایم البته 
کمتر از اکنون ایجاد و به مرور کمرنگ شد و از بین رفت. می دانم این عالئم از استرس زیاد ایجاد شده. لطفا توضیح 
دهید دقیقا چه اتفاقی در پوست پایم افتاده؟ در این شرایط چه باید بکنم؟ آیا ممکن است در اندام های داخلی بدنم 
هم چنین مشکلی ایجاد شود؟ چه عوارضی سالمتم را تهدید می کند؟ آیا امکان دارد در صورت استرس های بعدی این 

تظاهرات پوستی با شدت و حدت بیشتری بروز پیدا کند؟« 

 مهین نادری 
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بدون شک هر فردی دوست 
دارد ناخن هایی زیبا و بی عیب 
و نقص داشته باشد اما رسیدن 
ساده ای  کار  مهم،  این  به 
نیست. همیشه زمانی  که نوبت به الک  ناخن 
می رسد، عیوب ظاهری ناخن ها بیشتر از هر 
زمان دیگری نمایان می شود. در ادامه با ما 
همراه باشید تا با چند ترفند ساده مانیکور و 

پدیکور آشنا شوید. 

ابتدا سراغ پدیکور می رویم که راهی برای مرتب 
کردن و زیبا کردن ناخن های پاست. اگر پدیکور 
به طور مداوم انجام  شود، ظاهری بی عیب و نقص 
به پاها می دهد. درصورت تمایل، می توانید پدیکور 
را یا خودتان انجام دهید یا از یک دوست یا 
متخصص پدیکور کمک بگیرید. پدیکور خانگی 

چند مرحله دارد که به شرح زیر است: 
1. الک  ناخن را به کمک الک پاک کن به آرامی 

پاک  کنید. 
2. داخل یک لگن یا تشت ساده آب گرم بریزید 
و پاها را داخل آب قرار دهید. با آب گرم پاها به 
سرعت تمیز و پوست های مرده به راحتی از سطح 
پوست برطرف می شود. دقت  کنید آب داغ نباشد 
چون خطر سوختن پاها وجود خواهد داشت. 

3. پاها را به کمک صابون ساده یا نمک اپسوم 
بشویید. قبل از اینکه پاها را داخل تشت بگذارید، 
نمک یا صابون را داخل آب گرم حل  کنید. برای 
تغذیه بهتر پوست پا می توانید داخل آب شستشو 
چند قطره روغن نعناع فلفلی یا روغن لیموترش 

یا روغن درخت چای اضافه کنید.
4. پاها را 5 تا 10 دقیقه داخل آب گرمی که 
آماده  کرده اید،  قرار دهید. پوست پاها با این عمل 
نرم می شود و حین کار آسیب جدی نخواهد دید. 
بد نیست بدانید حمام پاها در کاهش استرس 

نقش مهمی  دارد.
5. قبل از اینکه رطوبت پاها خشک  شود، به کمک 
سنگ پا یا سوهان ناخن، پوست های مرده کف پا 

یا اطراف ناخن ها را پاک سازی کنید. 
6. در ادامه از یک الیه بردار یا گوماژ کمک 
بگیرید. به این ترتیب که این کرم را کف و روی 
پاها بزنید و با دقت و به شکل حرکات دورانی 
ماساژ دهید تا عمل الیه برداری به خوبی انجام  شود. 
7. سپس پاها را داخل تشت آب کامال آبکشی  
کنید. وقتی تمام آثار گوماژ شسته  شد، پاها را با 
یک حوله تمیز خشک کنید و دستانتان را با آب 

و صابون بشویید.
8. ناخن ها را به کمک ناخنگیر، یک اندازه و صاف 
کوتاه  کنید. دقت داشته باشید کوتاه کردن ناخن ها 

به صورت اریب یا زاویه دار خطر فرورفتن ناخن 
در گوشت را به دنبال خواهد داشت. 

به  زیبایی  ظاهر  ناخن،  به کمک سوهان   .9
ناخن های خود ببخشید. به این ترتیب که سوهان 
را در گوشه ناخن ها به صورت اریب و در سطح 
ناخن ها، به صورت مستقیم حرکت  دهید. سوهان 
 کشیدن بیش از حد گوشه ناخن ها، احتمال فرورفتن 

ناخن در گوشت را به حداقل می رساند. 
10. در ادامه باید کوتیکول ناخن یا همان پوسته 
نازک قسمت هاللی ناخن را نرم و مرطوب  کنید. 
برای این منظور می توانید روی تمام ناخن ها کمی 
عسل بزنید یا از یک مرهم کمک بگیرید و به 

دقت ماساژ دهید. 
11. کوتیکول ناخن را به کمک قسمت گرد سر 
سوهان، اندکی به سمت پایین برانید. سپس به کمک 
وسیله ای که شبیه ناخنگیر است ولی برای کوتاه  
کردن کوتیکول به کار می رود، پوست های مرده 
این قسمت را کوتاه  کنید. دقت  کنید در کوتاهی 
زیاده روی نکنید چون خطر آسیب به پوست یا 
فرورفتن ناخن در گوشت وجود خواهد داشت. 
12. با یک کرم مرطوب کننده، پاها و انگشت ها 
را نرم و مرطوب  کنید و کامال ماساژ دهید تا 
مرطوب کننده کامال در پوست نازک این قسمت 

نفوذ کند. 
13. در این مرحله نوبت به الک  زدن ناخن ها 
می رسد. اگر تمایل دارید بعد از پدیکور، ناخن های 
پا را الک بزنید باید قبل از کار میان انگشتان پا 
تکه ای پنبه یا پالستیک بگذارید تا با هم در تماس 
نباشند. با این کار احتمال پخش شدن الک به حداقل 

می رسد و این عمل به راحتی انجام  می گیرد. 
14. در پایان وسایل پدیکور را با آب و صابون 
بشویید یا با الکل ضدعفونی  کنید. استفاده از 
وسایل آلوده منجر به تکثیر باکتری ها و درنهایت 

بیماری های پوستی  خواهد شد. 

راهکارهایی که در ادامه مطالعه خواهید کرد به شما 
این امکان را می دهند تا داخل منزل، یک مانیکور زیبا 
و یکدست را روی ناخن های دستانتان پیاده  کنید:
1. ناخن ها را به درستی سوهان بزنید: قبل 
از شروع مانیکور، باید شکل ناخن ها را مرتب  
کنید تا درنهایت بهترین نتیجه ممکن عایدتان 
شود. برای این منظور از سوهان زدن ناخن ها 
آغاز می کنیم اما یادتان باشد برای اصالح شکل 
ناخن ها نباید به هر اندازه  و در هر جهتی که 
خواستید سوهان بکشید چون این احتمال وجود 
است  بهتر  بزنید.  ناخن ها صدمه  به  که  دارد 
سوهان را فقط در یک جهت حرکت  دهید. 
سوهان را به صورت رفت و برگشتی حرکت 

ندهید چون ناخن ها ضعیف و شکننده می شوند. 
به افرادی که ناخن  بلند می پسندند، پیشنهاد 
می کنیم سر ناخن ها را به شکل گرد سوهان 
بکشند و حتی االمکان از چهارگوش یا مربع 
کردن نوک آنها اجتناب کنند. الزم به یادآوری  
است سوهان های مقوایی مناسب تر هستند چون 
سوهان های فلزی ناخن ها را بیش از اندازه گرم 

و تحریک می کنند. 

2. هدایت کوتیکول ناخن به سمت پایین: این 
مرحله یکی از مهم ترین مراحل مانیکور ناخن 
محسوب می شود بنابراین دقت  کنید به درستی 
انجام  شود. با این کار سطح ناخن کامال صاف و 
یکدست می شود. پیشنهاد می کنیم این عمل را بعد 
از حمام انجام  دهید چون پوست نرم و مالیم تر 
است و بالطبع نتیجه کار بهتر خواهد شد. یک 
راه دیگر نیز وجود دارد و آن استفاده از موادی 

ا ست که مختص نرم کردن کوتیکول هستند. اگر 
می خواهید سطح ناخن ها صاف و یکدست باشند، 
مرحله صیقل دادن را فراموش نکنید. صیقل دادن 
ناخن عالوه بر اینکه ناهمواری ها و نیز پستی و 
بلندی های سطح آن  را برطرف می کند، از یک 
سو به ناخن ها این امکان را می دهد تا رشد و 
طراوت بیشتری داشته  باشند و از سوی دیگر به 

جریان خون در ناخن ها کمک می کند. 

3. شروع مانیکور: حال که ناخن های شما آماده 
مانیکور خانگی هستند، برای شروع یک الیه 
الک به عنوان پایه کار روی ناخن ها بزنید. با این 
کار هم شکاف ها یا برآمادگی های احتمالی سطح 
ناخن پوشانده می شوند و هم سطح ناخن در برابر 
فشارهای خارجی مقاوم تر می شود. اگر شما از 
آن گروه افرادی هستید که معموال ناخن هایی 
شکننده، سست، ترک خورده یا زردرنگ دارند، 
پیشنهاد ما به شما این است که حتما از یک الک 
محافظ مناسب استفاده کنید و هنگام کار به خاطر 
داشته باشید زدن یک الیه نازک از الک محافظ 

کفایت خواهدکرد. 
4. استعمال درست الک  ناخن: کافی  است الک 
را در دو مرحله روی ناخن بزنید. برای اینکه این 
مراحل به درستی انجام  گیرند، الزم است دقت 
کافی به خرج  دهید. مرحله اول برای این است 
که فقط محدوده الک مشخص شود. به همین 
دلیل شفافیت الک در این مرحله مهم نیست. 
اولین الیه الک باید نازک باشد تا به سرعت نیز 
خشک  شود و دومین الیه نیز برای استحکام و 

وضوح الک الزم است. 
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فوت و فن های مانیکور و پدیکور خانگی

زیبا کردن ناخن ها در خانه
صیقل دادن 
ناخن عالوه 
بر اینکه 
ناهمواری ها 
و نیز پستی 
و بلندی های 
سطح آن 
 را برطرف 
می کند، از یک 
سو به ناخن ها 
این امکان 
را می دهد تا 
رشد و طراوت 
بیشتری 
داشته  باشند 
و از سوی 
دیگر به 
جریان خون 
در ناخن ها 
کمک می کند

 ترجمه: 
عفت عباسیان

خیلی از ما اطالع چندانی درباره ساختار ناخن ها و نحوه مراقبت از آنها 
نداریم. به همین دلیل هم نمی دانیم بهترین راه ها برای مراقبت از ناخن ها 
به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری های ناخنی یا آسیب رسیدن به این بافت 
حساس از بدن کدام اند. اگر دوست دارید اطالعات خود را درباره ساختار و 
سالمت ناخن ها افزایش دهید، به شما پیشنهاد می کنیم آزمون ناخن شناسی زیر را انجام دهید.

سوال ها 
1. بافت ناخن ها از چه ترکیبی ساخته شده است؟ 

ج( منیزیم  ب( پروتئین   الف( پتاسیم  

2. کاربرد اصلی ناخن ها در انگشتان دست ها و پاهای ما چیست؟ 
ب( استفاده از ابزار و وسایل الف( محافظت از انگشتان   

ج( کاربرد دقیق آنها مشخص نیست.

3. آیا ناخن ها بعد از مرگ هم رشد می کنند؟ 
ب( نه  الف( بله 

4. سرعت رشد کدام ناخن ها بیشتر است؟ 
ب( ناخن های پا  الف( ناخن های دست   

ج( سرعت رشد همه ناخن ها یکنواخت است.

5. ناخن های شما زمانی در معرض ابتال به عفونت قرار می گیرند که:
ب( آنها را بیش از اندازه بلند نگه دارید.  الف( آنها را بجوید. 

6. هر چند وقت یکبار باید الک ناخن های پاها پاک شود؟ 
ج( هر 2 هفته یکبار  ب( هر 3 ماه یکبار  الف( هر 6 ماه یکبار 

7. کوتیکول چیست؟ 
ب( پوست U شکل اطراف ناخن ها  الف( ترکیبی که باعث رشد ناخن ها می شود. 

8. بهترین راه رفع پوسته پوسته شدن اطراف ناخن چیست؟ 
ب( کندن پوسته ها الف( استفاده از ناخنگیر   
د( موارد الف و ج  ج( استفاده از مرطوب کننده مخصوص ناخن 

9. کدام یک از موارد زیر بافت ناخن های شما را ضعیف می کند؟ 
ب( استفاده از الک پاک کن  حاوی استون الف( گرما و سرمای شدید   

د( همه موارد  ج( استفاده از شوینده ها بدون کمک دستکش 

پاسخ ها 
1( پاسخ درست: پروتئین. نوع خاصی از پروتئین به نام »کراتین« وجود دارد که در تشکیل 
موها،  الیه سطحی پوست و بافت ناخن ها نقشی اساسی ایفا می کند. آن بخش از ناخن ها که 
شما می توانید آنها را ببینید، چیزی جز سلول های مرده نیست. به همین دلیل هم وقتی که شما 
ناخن خود را می گیرید، به هیچ عنوان احساس درد نمی کنید. بخش زنده سلول های ناخن 
که باعث رشد قسمت های قابل مشاهده ناخن ها می شوند، از پروتئین کراتین تشکیل شده اند 

و شما نمی توانید این سلول های زنده را مشاهده کنید.

2( پاسخ درست: محافظت از انگشتان. هرچند بیشتر ما گمان می کنیم وجود 
ناخن ها برای به کار بردن ابزار و وسایل یا انجام دادن کارهای روزانه  ضروری 
است، بهتر است بدانید انسان ها می توانند حتی بدون وجود ناخن هم از 
پس کارهای خود بربیایند. با این حال، از آنجایی که قسمت های انتهایی 
دست ها و پاها بافت بسیار آسیب پذیر و پوست حساسی دارند، 
وجود ناخن ها به عنوان مانعی سخت در برابر آسیب های 
احتمالی عمل می کند و احتمال صدمه دیدن بخش های 
انتهایی دست ها و پاها که همان سرانگشتان باشند 

را کاهش می دهد.

3( پاسخ درست: نه. بسیاری از افراد بر این باورند 
ناخن ها تا چند روز یا حتی یکی-  دو ماه پس از مرگ 
هنوز هم رشد می کنند اما آیا می دانید این باور نادرست از 
کجا شکل گرفته است؟ برخی از کسانی که چند روز از مرگ شان 
گذشته و جسدشان بنا به دالیلی هنوز دفن نشده، ناخن های بلندی 
دارند و همین مساله باعث شده ما گمان کنیم ناخن ها پس از مرگ هم رشد 
می کنند. این درحالی است که بافت بدن انسان پس از مرگ خشک، چروکیده و 
جمع می شود اما ناخن ها که بافت سفت و محکمی دارند، دچار این حالت نمی شوند. 
به همین دلیل هم ناخن ها نسبت به پوست اطراف خود و پوست انگشتان حالتی صاف تر و 
یکدست تر خواهند داشت که ما گمان می کنیم ناخن ها بعد از مرگ هم رشد کرده اند. بهتر 
است بدانید ناخن های ما برای رشد به هورمون ها و ترکیبات مختلفی نیاز دارند که ترشح 

تمام آنها بالفاصله پس از مرگ متوقف می شود.

4( پاسخ درست: ناخن های دست. سرعت رشد ناخن های دست تقریبا 3 برابر سرعت رشد 
ناخن های پاست. تقریبا 3 تا 6 ماه طول می کشد تا کل بستر ناخن های دست با سلول های 

جدید ناخن جایگزین شوند که این میزان برای ناخن های پا حدود 9 تا 18 ماه است 
بنابراین اگر ناخن های دست شما به هر دلیلی آسیب دید، آنها را دستکاری نکنید تا باعث 
تشدید آسیب دیدگی نشوید. ضمنا مطمئن باشید ناخن های آسیب دیده ظرف مدت کوتاهی 

ترمیم خواهند شد.
5( پاسخ درست: آنها را بجوید. زمانی که شما مدام ناخن های خود را می جوید یا بیش از 
اندازه با لوازم مخصوص مانیکور آنها را دستکاری می کنید، به بافت ناخن، گوشت یا پوست 
اطراف و زیر ناخن ها صدمه می رسانید. جراحت های ناشی از جویدن ناخن ها یا دستکاری بیش 
از اندازه آنها می تواند خطر ابتال به عفونت در بستر ناخن، اطراف یا زیر ناخن ها را فراهم کند.

6( پاسخ درست: هر 2 هفته یکبار. بسیاری از خانم ها عادت دارند همیشه ناخن های پایشان 
را الک بزنند یا از ناخن کاشت برای انگشتان پایشان استفاده کنند. دلیل این کار هم رشد 
دیرهنگام ناخن های پاست. بهتر است بدانید  الک زدن مداوم یا داشتن کاشت های ناخن های 
طوالنی مدت روی ناخن های پا که گاهی ساعت ها داخل کفش و در فضای بسته قرار می گیرند، 
احتمال ابتال به عفونت های قارچی و باکتریایی را در این قسمت از بدن افزایش می دهند. 
از این رو، متخصصان توصیه می کنند هر 2 هفته یکبار، حدود 5 تا 7 روز به ناخن های پای 

خود استراحت بدهید.

7( پاسخ درست: پوست U شکل اطراف ناخن ها. کوتیکول، پوست U شکلی است که در 
انتهای انگشتان دست و پا قرار دارد و رشد ناخن ها را هدایت می کند. اگر کوتیکول نبود، شکل 
ناخن ها نامتقارن و نامطلوب می شد. برخی افراد به دلیل برآمدگی بخش کوتیکول اطراف ناخن 
با عارضه هایی به  نام فرورفتن گوشه های ناخن در پوست خود مواجه هستند که مراجعه به 
پزشک و درمان برای پیشگیری از عفونت های ناخنی در آنها ضرورت دارد. وجود کوتیکول 

به مراقبت از پوست اطراف ناخن ها برای پیشگیری از عفونت های مداوم کمک می کند.

8( پاسخ درست: موارد الف و ج. حتما شما هم تاکنون تجربه پوسته پوسته شدن پوست 
اطراف ناخن خود را داشته اید و می دانید کندن این پوسته های نازک چقدر دردناک است و 
باعث سوزش اطراف ناخن ها می شود. بهترین توصیه برای رفع این پوسته ها آن است که ابتدا 
آنها را با ناخنگیر کوچک و کامال تیز بگیرید،  سپس روزی 2 مرتبه ناخن ها و پوست اطراف 
آنها را با کرم های مرطوب کننده ناخن یا مخصوص پوست دست مرطوب کنید. یادتان باشد 

کندن این پوسته ها احتمال خونریزی و ابتال به عفونت اطراف ناخن ها را افزایش می دهد.

9( پاسخ درست: همه موارد. برای محافظت از ناخن های خود و پیشگیری از آسیب دیدگی یا 
ضعیف شدن بافت آنها همیشه هنگام کار با مواد شیمیایی و محصوالت پاک کننده از دستکش 
استفاده کنید، الک های ناخن را با پاک کننده های بدون استون از بین ببرید، هیچ گاه دست ها را 
در معرض تماس با آب یا هوای بسیار گرم یا بسیار سرد قرار ندهید و همیشه هنگام استفاده 

از کرم های نرم کننده یا مرطوب کننده حتما ناخن ها و پوست اطراف آنها را هم کرم بزنید.
WebMD :منبع

چند راهکار درجه 1

 اگر الک ناخن را به مدت 5دقیقه داخل یخچال بگذارید، 
روان تر و استعمال  آن آسان تر خواهد شد.

 از آنجا که برای مانیکور و پدیکور باید مراحل یکسانی را 
از وسایل مشابهی استفاده کنید، پیشنهاد ما به شما  نیز  طی و 
این است که هر دو مرحله را در یک زمان انجام  دهید و تمام 
وسایل مورد نیاز را در دسترس بگذارید تا حین کار نیازی به 

حرکت شما نباشد. 
 سطح ناخن ها را بیش از حد صیقل ندهید چون با این کار 

که  دارد  وجود  احتمال  این  حتی  و  می شود  آسیب پذیر  ناخن 
سطح ناخن سوراخ شود و درنهایت عفونت  کند. شما تنها به یک 
سطح صاف نیاز دارید و نه یک سطح بی عیب و نقص! یادتان 
باشد درنهایت هدف از زدن الک، پوشاندن همین عیوب است.
 به خاطر داشته  باشید فلسفه حضور کوتیکول ناخن جلوگیری 
از بروز عفونت در سطح ناخن است بنابراین حین مانیکور یا 
پدیکور، آن  را بیش از اندازه کوتاه  نکنید و فقط به برداشتن همان 
مقدار کوتیکولی اکتفا کنید که به ظاهر حالتی آویزان و اضافه دارد! 
 الک یا الک  پاک کن را در معرض مواد اشتعال زا قرار ندهید 

چون هر دو از موادی هستند که به سرعت مشتعل می شوند.

آزمون ناخن شناسی 
 ترجمه: 

راضیه فیضی 
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شماره هفتصدوپنج  هجده اسفند نودوهفت

خاکستری های دنیای ما
خیلی از آدم ها در این دنیا خاکستری اند؛ 
نه سفید سفیدند و نه سیاه. در بعضی 
از آنها آن بخش سفید بیشتر است و در 
بعضی دیگر، سیاهی. نمی دانم خودم از 
کدام دسته ام اما گاهی که حواسم زیادی 
به اطرافم جمع می شود، زیاد متعجب، 
بهت زده، خشمگین و غمگین می شوم. 
من از آن آدم های فرشته صفت نیستم اما 
از تعجب دهانم بازمی ماند، وقتی می بینم 

چقدر بعضی از ما بی رحم هستیم. 
من تعجب می کنم وقتی می بینم بچه های 
به حواس پرتی  آلزایمر،  پیرمرد دچار 
پدرشان، به اینکه یادش نمی آید همسری 
دارد یا نه، یادش نمی آید غذا خورده 
یا نماز خوانده، می خندند. من بهت زده 
می شوم وقتی در خیابان می بینم زنی که 
باید مظهر لطافت و پر از حس های زیبای 
زنانه و مادرانه باشد، دلش می آید بر سر 
کودک کار فریاد بزند و تحقیرش کند. 
من زخم سیلی و فریاد پدر را بر سر 
پسر و دختر کوچکش، حس می کنم 
اما پدر را درک نمی کنم. خیلی وقت ها 
کم کم این تعجب  ها و بهت در وجودم 
جایش را به حسی از خشم می دهد 
و بعد آرام آرام غم جایش را می گیرد.  
خیلی از ما نمی توانیم بی تفاوتی  نسبت به 
یک نیازمند، بچه های گرسنه، لباس های 
مندرس، دست های نیاز، از دست رفتن 
عزیز یک خانواده به  دلیل فقر و تنهایی 
آدم ها را درک کنیم. حالمان بد می شود اما 
فکر می کنیم کاری از دستمان برنمی آید. 
یادمان می رود که »اندک اندک خیلی شود 
و قطره قطره سیلی« یادمان می رود هر تن 
در دنیا می تواند ناشر مهر باشد؛ کم یا 
زیاد. مهری که منتشر می شود و می رود به 
جان گیرنده اش تا او هم بشود سرشار از 
عشقی که باید آن را بپراکند. یادمان می رود 
اگر خوب نیستیم، حداقل می توانیم سعی 
کنیم بد نباشیم و بد نخواهیم برای هیچ 

یک از موجودات خلقت. 
 و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت 
بپرد/ و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود 
بیرون/ و بدانیم اگر کرم نبود/ زندگی 
چیزی کم داشت/ و اگر مرگ نبود، دست 
ما در پی چیزی می گشت/ و اگر نور 
نبود، منطق زنده پرواز دگرگون می شد/ 
و بدانیم که پیش از مرجان/ خالئی بود 

در اندیشه دریاها / سهراب سپهری

حرف آخر

آخر  روزهای  این  و  است  مادر 
می توانست  می خواست  دلش  سال 
بچه هایش را دنبال خودش به بازار 
بکشاند و نونوارشان کند اما نمی تواند 
حتی در این باره خیال کند. او ۴ فرزند 
و شوهری نابینا دارد. تا به حال چرخ 
زندگی اش را با خیاطی و دوخت و 
دوز شبانه روزی می چرخاند اما مدتی 
است ضعف و ناتوانی دستانش را لرزان 
کرده و دیگر مثل قبل نمی تواند قیچی 
به دست بگیرد و خیاطی کند. پزشکان 
می گویند به سرطان رحم مبتال شده و 
باید ۲۸ جلسه پرتودرمانی داشته باشد 
اما نمی داند هزینه نزدیک به 5 میلیونی 
این درمان را چطور تامین کند. روزهای 
آخر سال است. روزهایی مناسب برای 
اینکه یادمان بیفتد قلب را در سینه مان 
گذاشته اند تا بتپد و زنده بمانیم و زندگی 
ببخشیم. چشم های ۴ فرزند این خانم که 
کوچک ترین شان ۴ ساله است، به دستان 
بهاری من و توست. اگر می خواهی 
سال جدید را با شاد کردن دل این 
خانواده آغاز کنی، می توانی وجه نقد را 
به کارت بانک پارسیان با شماره 0756-
موسسه  نام  به   6۲۲1-0610-۸001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی و 
با شماره تلفن759۸3000 )داخلی۲(
یا شماره همراه 0919۸01۲677 تماس 
بگیری. این بیمار با کد 165۲9 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
در  را  خود  آثار  مي توانيد  شما 
داستان،  نقاشی،  عکس،  قالب 
شعر، خاطره و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيکوكاري حداكثر در 
اينترنتي: نشاني  به  كلمه   500 

www.salamat.ir مربوط به صفحه 
آخر ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

خیلی از ما پدر و مادرها دوست داریم فرزندانی شجاع 
و با عزت نفس بار بیاوریم اما نمی دانیم باید این کار را 
از دوران کودکی شروع کنیم چون شخصیت فرزندمان 
که در آینده به آن تکیه خواهد کرد، از دوران کودکی 
شکل می گیرد. پدر و مادرها می توانند با عشق و محبت 
درست و آموزش اصولی به کودکان کمک کنند که شجاع 
و قوی بزرگ شوند. تربیت فرزند شجاع بدون اینکه 
به دیگران بی ادبی کند و شجاعت را با گستاخی اشتباه 
نگیرد، کار چندان سختی نیست. البته شاید گاهی دانستن 
اینکه کودک از چه عاملی می ترسد و دقیقا چه موقعیتی 
باعث ایجاد حس ترس و نگرانی در او می شود، سخت 
باشد اما دانستن این موضوع، به تربیت کودک شجاع 
کمک می کند. کودک یا نوجوانی که با رعایت احترام 
دیگران و در نظر گرفتن حقوق آنها، خواسته های خود 
را بیان می کند، رفتار شجاعانه دارد. شجاعت به فرد 
یاد می دهد توانایی منطقی و جامعه پسند درخواست و 
ابراز احساسات داشته باشد اما توصیه هایی برای تربیت 
فرزندی شجاع وجود دارد که عبارت است از اینکه: 

كودک را تشويق كنيد كه شجاع باشد: از تشویق 
غفلت نکنید. به کودک بگویید می تواند شجاع باشد چرا 

که چیزی از شخصیت های شجاعی که می شناسد، کم 
ندارد. برای او از شخصیت های شجاع موردعالقه اش 
مانند قهرمان داستان ها، کارتون ها و فیلم ها به عنوان 
نمونه های شجاعت مثال بزنید. بگویید قهرمان ها شجاعند 
چون با ترس هایشان روبرو می شوند و او هم می تواند 
یک قهرمان باشد. البته نباید طوری رفتار کنید که کودک 
احساس کند می خواهید او را تحت فشار بگذارید. از 
پاداش دادن استفاده کنید. داستان هاي مرتبط با ترس هاي 
کودک و راه هاي مبارزه با آن را بگویید. کودک از طریق 
همانندسازي با قهرمان داستان بر مشکالت خود پیروز 
مي شود. صحبت کردن مستقیم درباره ترس ها ممکن 
است در کودک مقاومت ایجاد کند بنابراین قصه گویي 

مي تواند کمک کننده باشد.
خوب گوش كنيد: اگر کودک تان نیاز به حرف زدن 
دارد، بایستید و به حرف هایش خوب گوش دهید چون 
نیاز دارد احساس کند افکارش، احساساتش، خواسته ها 
و نظراتش مهم هستند. به او کمک کنید با نام گذاشتن 
روی احساساتش با آنها راحت کنار بیاید. با پذیرفتن 
احساساتش بدون قضاوت درباره آنها، به احساسات او 
اعتبار می بخشید و نشان می دهید برای چیزی که می خواهد 

بگوید، ارزش قائلید. اگر عواطف خودتان را با فرزندتان 
سهیم شوید، او هم در بیان احساساتش اعتمادبه نفس 
پیدا می کند. بخش مهمی از شکل گیری اعتمادبه نفس 
کودک به انتخاب های مستقل او بستگی دارد، حتی اگر 
انتخاب های درست و بجایی نباشد. مطمئن باشید پس 
از چند بار، انتخاب های درستی خواهد داشت چون به 

خودش اعتماد دارد.
بگذاريد خطر كند: به فرزندتان بیاموزید حتی اگر نتیجه 
نهایی آنچه انتظارش را داشته، نیست، اینکه راه موردعالقه 
خود را انتخاب و برای رسیدن به هدفش تالش کند، 
ارزشمند است و بخش زیادی از راه را پیموده اما این 
تفکر مخصوص افرادی است که اعتمادبه نفس دارند 
و از به نتیجه نرسیدن نمی ترسند. فرزندتان را ترغیب 
کنید در فعالیت های گروهی در مدرسه  مانند تیم های 
ورزشی، گروه های موسیقی یا حتی گروه های علمی 
شرکت کند. با این کار فرصت نشان دادن توانایی هایش 
را به دست می آورد و حتی ممکن است در این گروه ها 
به عنوان سرگروه نقش هایی را برعهده بگیرد که در 

تقویت اعتمادبه نفس او نقش زیادی خواهد داشت.
ادامه دارد...

چگونه فرزندی شجاع بار بیاوریم؟

زندگی سالم

معرفی کتاب

مغز مردانه
امروزه با پیشرفت علوم عصبي – شناختي، ما شناخت و آگاهي 
جدیدتري از سازوکار ذهن و مغز انسان ها و تفاوت هاي زن و 
مرد، ادراک و واکنش آنها به دست آورده ایم. نویسنده این کتاب که 
خود عصب– روان شناس و متخصص غدد است، در این کتاب به 
توضیح درمورد پیچیدگي هاي مغز مردانه، ویژگي هاي تاثیرگذار مغز 
و هورمون هاي مردانه بر زندگي و نگرش و تعامالت مردان پرداخته 
و تمام اتفاقاتي را که در مغز مردها از دوران جنیني تا کهنسالي رخ 
مي دهد، بررسي کرده است. کتاب شامل 7 فصل است که در هر فصل 
به یکي از دوره هاي زندگي مردان و ویژگي هاي خاص آن دوران )مغز 
پسرانه، نوجوان، جفت خواهنده، مغز پدرانه، مغز میانسالي( پرداخته شده 
است. از تفاوت هاي بین نوزاد پسر 
و دختر گرفته تا دنیاي ذهني پسران 
نوجوان، از آنچه که موجب تمایل 
مردان به جنس مخالف مي شود 
تا تغییراتي که آنها را براي پدر 

شدن آماده مي کند.  
این کتاب نوشته خانم دکتر لوان 
برایزنداین، ترجمه دکتر محسن 
دهقاني و محمد حسین طهراني 
زماني است و نشر رشد در 136 

صفحه آن را چاپ کرده است.

 مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت،درمانگر 
کودک وبازی درمانگر

بیشتر ما آدم ها نسبت به تغییر، احساسی دوگانه داریم؛ 
تغییر را دوست داریم و در عین حال از آن متنفریم. هم 
دلمان رشد و حرکت رو به جلو را می خواهد که یکی 
از اصول زندگی  است، هم فکر تغییر دچار اضطرابمان 
می کند و دوست داریم به بهانه ای از آن طفره برویم 
به  اما چرا سد راه خودمان می شویم و  یا فرار کنیم 
عادت ها و موقعیت هایی می چسبیم که دیگر برایمان 
فایده ای ندارند؟ دلیل این رفتار می تواند یکی از این 

دروغ هایی باشد که به خودمان می گوییم:   
قبل از تغيير، بايد گام به گام اين فرايند را بدانم. واقعیت 
این است که پیش بینی دقیق آینده ممکن نیست و انتخاب ها 
و تصمیم های  شما در زمان حال، آینده تان را می سازند. 
به  گامی  تغییر  برای  و  باشید  است شجاع  بهتر  پس 

جلو بردارید. 
اگر از فردا شروع  كنم، بهتر است. یادتان باشد هر 
بار که تغییر را به تعویق می اندازید، به جای آنکه برای 
لذت نهایی تغییر کردن صبر کنید، عادت قبلی خود را 
با لذت زودگذر تقویت می کنید، مثال اگر هدف شما 

حفظ سالمت تان است اما به خودتان می گویید حاال 
تلویزیون می بینم از فردا ورزش می کنم، به واسطه لذتی 
که اکنون از تماشای تلویزیون می برید، این عادت را در 
خود تثبیت و تقویت و تغییر کردن را سخت تر می کنید. 
می توانم ديگران را تغيير بدهم. هر کس مسوول رفتار 
خودش است و شما باید روی رفتار و نگرش خودتان 
تمرکز کنید. بعضی افراد ممکن است تحت تاثیر انتخاب ها 
و تصمیم های شما قرار بگیرند و برخی دیگر نه. حتی 
برخی روابط ممکن است به این دلیل به پایان برسند. 
ما گاهی به روابط مخرب ادامه می دهیم چون شهامت 

تغییر نداریم و می دانیم که هزینه بر خواهد بود. 
 تا وقتی ديگر افراد زندگی من تغيير نکنند، نمی توانم 
تغيير كنم. فقط خودتان توانایی تغییر الگوها و انتخاب های 
خود را دارید، پس به این امید که رفتار دیگران تغییر 
کند تا شما تغییر کنید، مانع رشد خود نشوید. اگر منتظر 
تغییر دیگران باشید، قدرت را به دستشان داده اید. در 
واقع، خود را در زندانی گرفتار کرده اید که کلیدش به 

دست دیگران است. 

 اگر نشانه ای دريافت كنم يا دچار بحران شوم، حتما 
تغيير خواهم كرد. اگرچه این امکان وجود دارد که 
ترس و اضطرابی که بعد از تجربه بحران بروز می کند 
و باعث ترشح آدرنالین می شود، موقت به شما انگیزه 
تغییر بدهد اما زندگی در چنین شرایطی برای مدت 
طوالنی امکان ندارد. دالیل اساسی، حمایت اجتماعی 
و تصورتان از زندگی مطلوب، انگیزه بهتری برای تغییر 

به شما می دهد و کمکتان می کند. 
به  اینکه  از  قبل  برسم.  به آخرخط  بايد  تغيير  برای 
بن بست برسید و چاره ای نداشته باشید، می توانید تغییر 
کنید. برای تغییر کردن الزم نیست به نقطه آخر برسید.
اگر موقعیت یا رابطه ای طبق انتظارات من پیش نرفت، 
باید آن را تغییر بدهم یا ترکش کنم. زندگی حتی زمانی 
که آنچه می خواهیم به دست نمی آوریم، می تواند زیبا 
باشد. شغل یا شخص محبوبمان نواقص خود را دارند. 
نباید از دیگران یا موقعیت ها به این دلیل که بی نقص 
نیستند، دست بکشید. شاید آنچه به تغییر نیاز دارد، 
شخص دیگر یا موقعیت نیست، بلکه نگرش شماست. 

آرزوهایتان را فریاد بزنید
نام كتاب: »خودت باش دختر!« 

نوشته: ريچل  هاريس، ترجمه هديه جامعی
بودن،  سختکوش  سحرخیزی ام،  به  من  موفقیت 
درخواست کمک کردن، بارها شکست خوردن و تالش 
مداوم برای پیشرفت خودم و کارم مربوط می شود. افراد 
زیادی همین کارها را می کنند اما موفقیتی که من به 
دست آوردم نصیب شان نمی شود. می خواهید دلیلش 
را بدانید؟ این موضوع هیچ ربطی به استعداد، مهارت، 
پول یا ارتباطات ندارد. دلیلش این است که وقتی آنها 
دنبال رویایشان رفتند و به مانع برخوردند، وقتی قبولشان 
نکردند و به آنها »نه« گفته شد، گوش کردند و تسلیم 
شدند. من موفق شدم چون جواب »نه« را قبول نکردم. من 
موفق شدم چون هرگز باور نداشتم رویاهای من به وسیله 
فرد دیگری به سرانجام می رسد. قسمت باورنکردنی 
رویای شما این است که کسی نمی تواند به شما بگوید 
رویایتان چقدر بزرگ است. وقتی پای رویایتان وسط 

است، »نه« جواب محسوب می شود. »نه« دلیل تسلیم 
شدن و کنار کشیدن نیست. این جواب را نشان یک 
تغییر مسیر یا مسیر فرعی در نظر بگیرید. »نه« یعنی با 
احتیاط حرکت کردن. »نه« به شما یادآوری می کند باید 
از سرعت تان بکاهید و جایگاه واقعی خود را پیدا کنید 
و ببینید آیا موقعیت جدیدی که در آن قرار گرفته اید، 
می تواند شما را برای رسیدن به مقصد آماده کند یا نه. 
به عبارت دیگر، اگر نتوانستید از در وارد شوید، پنجره 
را امتحان کنید. اگر پنجره قفل بود، از مسیر دودکش 
استفاده کنید. »نه« به معنای متوقف شدن نیست، بلکه به 
معنای تغییر مسیر به سمت مقصد است. باید درکتان را 
از »نه« شنیدن تغییر دهید. ادراک یعنی مسائل را آن طور 
که واقعا هستند، ببینیم، نه از منظر خودمان، مثال فرض 
کنید خانه ای در حال سوختن است. برای یک آتشنشان، 
خانه در حال سوختن یک ماموریت محسوب می شود و 
برای یک آتش افروز، سوختن خانه هیجان انگیز و مفرح 
است. حاال اگر این خانه، خانه شما باشد، خانه ای که 
خانواده و دارایی تان در آن است، مفهومش برایتان کامال 

متفاوت است چون شما آن را با افکار، احساسات و 
باور خود می بینید.  

ادراک یعنی واقعیت و واقعیت شما بیشتر با تجربه های 
گذشته تان شکل گرفته تا آنچه در حال حاضر تجربه 
می کنید. اگر تجربه های قبلی تان به شما بگوید هیچ راهی 
جواب نمی دهد، زندگی علیه من کار می کند و هرگز موفق 
نخواهم شد، چطور می توانید برای رسیدن به خواسته ها 

و اهدافتان بجنگید؟
اگر »نه« و مخالفت را به  عنوان پایان راه قبول نکنید، 
می توانید ادراک خود را تغییر دهید و زندگی تان را کامال 

دگرگون کنید. 
تک تک لحظات زندگی شما، قدرشناسی تان، اینکه چطور 
استرستان را کنترل می کنید، چقدر با دیگران مهربانید و 
اینکه چقدر خوشحال و راضی هستید، می تواند با یک 
تغییر کوچک در ادراکتان دگرگون شود. باید اهدافتان 
را نام ببرید و آرزوها و رویاهایتان را فریاد بزنید. باید 
شجاعت این را داشته باشید که محکم بایستید و بگویید: 

»این بار و درست در همین لحظه نوبت من است.« 

اگر این دروغ ها را باور داشته باشید، هیچ چیز تغییر نمی کند

همایش بزرگ دوچرخه سواری در تهران

 زهراسادات صفوی 

ادبیات کودکان باید چگونه باشد؟ اضطراب هایی که کودک در فضای 
داستانی تجربه می کند، چه نقش مثبت یا منفی ای در رشد روانی او 
دارد؟ برای پرداختن به این پرسش ها، ادبیات را به عنوان یک دنیای 
موازی در نظر می گیریم. دنیاهای موازی یکی از نظریه های مکانیک 
کوانتومی در فیزیک است. بدون در نظر گرفتن اینکه این نظریه در 
علم فیزیک چقدر درست یا نادرست است، در اینجا آن را به عنوان 
یک تمثیل برای نشان دادن نقش ادبیات در زندگی به کار می برم. 
ادبیات شبیه یک دنیای موازی است که کنار دنیای واقعیت های روزمره 
جریان دارد. گاهی که از دنیای واقعی خسته می شویم، می توانیم به 
آن  پناه ببریم. دنیای موازی ادبیات، قانون های خودش را دارد. گاهی 
جداسازی این دنیاهای موازی برای کودکان سخت است. در دنیای 
ادبیات نامحتمل ترین وقایع، راحت اتفاق می افتند. همین مساله می تواند 
کودکان را نگران کند و هر زمان از وقوع بدترین اتفاق های نادر در 
پیرامونشان بترسند. یکی از چالش های ادبیات کودکان، شخصیت های 
منفی داستانی است. هیوالهای ترسناک، آدم های شرور و بدجنس و 
حتی قاتل، بخشی از ادبیات کودکان هستند. یکی از روان شناسانی 
که به تحلیل این شخصیت ها پرداخته، »برونو بتلهایم« است . بتلهایم 
توضیح می دهد که هیوالهای داستانی برای رشد روانی کودک الزم 
هستند. کودکان وقتی هیوالهای داستان را می بینند، در واقع با هیوالی 
درونی خودشان مواجه می شوند. کودکان مانند همه  ما سویه های تاریکی 
درونشان دارند و از مواجهه با آنها وحشت می کنند. آنها همان قدر 
که مهربان و دل رحم هستند، خشم، کینه و آرزوی نابودی اطرافیان و 

شرارت هایی شبیه اینها در وجودشان دارند. 
هیوالهای داستانی، به کودک فرصت می دهند هیوالی درون را بیرون 
از خودش ببیند و در یک محیط امن داستانی با این بخش از وجودش 
آشنا شود. اگر داستان های کودکان خالی از شخصیت های منفی باشد، 
کودک ناچار می شود با این سویه های تاریک درونی اش مستقیم مواجه 
شود. از طرفی، فکر می کند فقط خودش است که این شرارت ها را 
دارد و بقیه  انسان ها سراسر مهر و عطوفت و پاکی هستند. این مواجهه 
به شدت کودک را نگران می کند. از این منظر هیوالهای داستانی 
نه تنها برای کودکان آسیب رسان نیستند، بلکه برای رشد روان او یک 
نیاز هستند. مساله  مهم تر اینکه کودکان قرار است با گذر از دوران 
کودکی برای ورود به دنیای بزرگسالی آماده شوند. می دانیم که دنیای 
بزرگسالی، دنیای شیر و شکر نیست. پر از واقعیت های خوب و بد 
و پر از انسان های خوش جنس و بدجنس است. کودک قرار نیست 
با بزرگ شدن در یک فضای مناسب، به کلی با دنیای بزرگسالی و 
شرارت ها و کینه ورزی ها و حسادت های آن بیگانه باشد. ما می خواهیم 
طوری کودک یا نوجوان را تربیت کنیم که در 1۸ سالگی به درجه ای از 
پختگی برسد که بتواند رأی بدهد، مسوولیت پذیر باشد و ارتباط های 
موثر اجتماعی برقرار کند. بهترین جایی که کودک یا نوجوان می تواند 
درس های خوب و بد زندگی را یاد بگیرد و خود را برای مواجهه با 
مصایب زندگی آماده کند، دنیای موازی ادبیات است. البته گاهی ادبیات  
کودکان که مربوط به زمان گذشته هستند، ارزش هایی از گذشته را 
منتقل می کنند که دیگر برکنار شده اند، مثال آن داستان هایی است که 
جنبه های نژادپرستانه و تحقیرآمیز »کاکاسیاه« ها یا نقش ها و رفتارهای 
مرتبط با جنسیت دارند که منسوخ شده اند. نمونه  آن، داستان خاله 
سوسکه است که از خواستگارانش می پرسید: »اگه دعوامون بشه، من 
را با چی می زنی؟« نظریه پردازان معاصر ادبیات کودکان بیشتر معتقدند 
بهتر است این داستان ها از ادبیات کودکان حذف یا سانسور نشوند و 
همان طور که هستند برای کودک خوانده شوند. البته در عین حال به 
پدر و مادرها آموزش داده شود که موقع خواندن چنین داستان هایی، 
به فرزندشان توضیح بدهند که این رفتارها و کارها به گذشته مربوط 
بوده و االن دیگر درست نیست. با این روش، تفکر انتقادی در کودک 
شکل می گیرد و از طرفی، به شکل ضمنی با فرهنگ تاریخی خودش 
آشنا می شود. شیوه های جدیدتر کتاب خوانی برای کودکان، جنبه های 
تعاملی بیشتری دارند. کودک در داستان نقش فعال پیدا می کند. از او 
پرسیده می شود اگر به جای شخصیت داستان بودی، چکار می کردی؟ 
به نظرت رفتار شخصیت داستان خوب بود یا بد؟ می توانی خودت 

داستان را ادامه دهی؟ 
کودکان برای آشنا شدن با دنیای واقعیت ها، برای پاالیش هیجانی و 
برون ریزی اضطراب های درونی، همچنین برای تقویت قابلیت های 
زبانی، به داستان نیاز دارند. توصیه می شود برای کودکانتان کتاب 
بخوانید و حتی کتاب خوانی را پیش از اینکه کودک زبان باز کند، 
برای او شروع کنید. کتاب خوانی در شیرخوارگی مهارت های زبانی 

و دامنه  واژگان کودک تان را در بزرگسالی تقویت می کند.

کارکرد هیوال در ادبیات کودکان

ادبیات سالمت

زندگی مثبت

برگی از یک کتاب

 دکتر نینا سالمتبخش
روان پزشک، زوج درمانگر، روان درمانگر

 دکتر حافظ باُجغلی
روان پزشک، عضو اجرایی کمیته هنر و روا ن پزشکی 
انجمن علمی روان پزشکان ایران


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

