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شعار روز جهانی بهداشت 

بهداشت برای همه

با گلوکوم یا آب سیاه، دزد 
بی صدای بینایی آشنا شوید

 دومین عامل 

نابینایی  در جهان

یکی از اهداف سازمان جهانی بهداشت 
دسترسی یک میلیارد نفر دیگر به پوشش 
همگانی بهداشت و درمان تا سال 2030 

میالدی است... صفحه3

بیماری »گلوکوم« یا بنا به گفته عوام »آب سیاه« 
به بیماری ای گفته می شود که طی آن اعصاب 

بینایی آسیب می بینند و بینایی فرد دچار مشکل 
می شود. غالبا علت این آسیب افزایش فشار 

داخل چشم است... صفحه19

نگاهی به تاثیر مواد مغذی و ورزش 
در آستانه روز جهانی هموفیلی 

رژیم درمانی 
هموفیلی
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

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

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

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

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

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

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

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

است...صفحه 30

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

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

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

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

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

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

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

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

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

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

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

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

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

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

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

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

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

درسیل نوروز 98 
برمردم و طبیعت 

چه گذشت؟
باالخره زنجیره مداخالت بی رویه در طبیعت و 
سودجویی های انسان از آن همان فاجعه ای را 

رقم زد که سال ها بود کارشناسان محیط زیست 
درباره آن هشدار می دادند و متاسفانه به این 

هشدارها اعتنایی نشده بود... صفحه4

چرا باید به پوست پاهایمان 
بیشتر توجه کنیم؟ 

سالمت و زیبایی 
قلب دوم

همه ما بارها شنیده ایم پا قلب دوم انسان است. 
اگرچه این توصیف اغراق آمیز به نظر می رسد، 

پاها واقعا نقش بسیار حیاتی و مهمی در سالمت 
برعهده دارند. از منظر سالمت پوست نیز باید 
گفت مهم ترین قسمت پوست بدن که نیاز به 

مراقبت دارد، پوست پاست... صفحه31

گزارش »سالمت«
 از اقدامات انجام شده 
برای سیل زدگان

همه ایران 
پذیرای 
مهمانان 
خداخوانده
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صفحه2

همه ایران 
پذیرای 
مهمانان 
خداخوانده

همه ایران 
پذیرای 
مهمانان 
خداخوانده

همه ایران 
پذیرای 
مهمانان 
خداخوانده



شماره هفتصدوهفت بيست وچهارفروردين نودوهشت2 سالمت در ايران
خبــر

رئيس پليس  راهور ناجا گفت: «بر اساس گزارش هاى مركز فرماندهى و كنترل 
ناجا از 25 اسفند تا 17 فروردين، 33 درصد كاهش جان باختگان را در ايام 

نوروز داشتيم.»
سردار كمال هاديانفر در اولين نشست خبرى سال جديد توضيح داد: «بر اساس 
نظر كارشناسان، شرايط جوى كشور در ايام نوروز در 100 سال گذشته بى سابقه 
بوده است و پليس  راهور را غافلگير كرد. ما از 28 اسفند با توجه به اتفاقاتى 

كه در كشور رخ داد برنامه ريزى جديدى كرديم.»
وى درباره انسداد محورهاى مواصالتى در نوروز با توجه به شرايط آب و هوايى 
اظهار داشت: «در طول 20 روز تعطيالت، 13 روز شرايط نامناسب بود و 435 
ميليون تردد در بازه 20 روزه در كشور ثبت شد. همچنين مصرف روزانه سوخت 
از  85 ميليون ليتر به 100 ميليون ليتر افزايش پيدا كرد و با به كارگيرى تجهيزات 

جديد متوسط سرعت را در كشور به 2 كيلومتر كاهش داديم.»
هاديانفر ادامه داد: «بر اساس گزارش مركز فرماندهى و كنترل ناجا از 25 اسفند 
97 تا 17 فروردين 98، 33 درصد كاهش جان باختگان را در ايام نوروز داشتيم 
كه گزارش هاى بعدى نيز توسط پزشكى قانونى منتشر مى شود و ممكن است 
آمار تغيير پيدا كند.» رئيس پليس راهور ناجا افزود: «امسال 43 درصد حوادث 
رانندگى مربوط به واژگونى بود، درصورتى كه در طول سال گذشته 23 درصد 
علت حوادث واژگونى بود. همچنين 44 درصد تصادفات در نيمه اول و 56 
درصد تصادفات در نيمه دوم تعطيالت رخ داد كه 67 درصد آنها در راه هاى 
اصلى رخ داد كه اوج زمان تصادفات بين ساعت 12 تا 16 بود. همچنين 33 

درصد تصادفات ايام نوروز در راه هاى روستايى و فرعى رخ داد.»

پرايد و پژو داراى بيشترين نقش در تصادفات
هاديانفر در تشريح وسايل نقليه تاثيرگذار در حوادث رانندگى گفت: «امسال 
پرايد با 25 درصد، پژو با 23 درصد، سمند با 5/7 درصد، موتورسيكلت با 10 
درصد و وانت با 10 درصد در تصادفات فوتى و جرحى مربوط به وسايل 
نقليه در ايام نوروز نقش داشتند.» هاديانفر با بيان اينكه در نوروز 97، 63 درصد 
تصادفات در 30 كيلومترى شهرها رخ  داد، تصريح كرد: «اين آمار در نوروز 98 
به 60 درصد كاهش يافت. همچنين در نوروز 97، روزانه 57 نفر جان خود 
را در تصادفات از دست دادند كه در نوروز 98، اين آمار به 37 نفر بر اساس 

گزارش مركز كنترل و فرماندهى ناجا كاهش پيدا كرد.»
حال بد نيست با توجه به آمار پليس راهور مرورى بر داليل تصادفات و راهكارهاى 
كاهش تلفات داشته باشيم. بر اساس آمار، عامل 70  درصد تصادفات جاده اى 
خطاى انسانى است؛ يعنى خواب آلودگى، بى توجهى به جلو و سبقت غيرمجاز 
جان بسيارى از هموطنانمان را مى گيرد و تعداد زيادى هم با مجروحيت شديد 
روانه بيمارستان مى شوند. عواملى كه خستگى و عجله داليل اصلى آنهاست. 
ازاين رو، خواب و استراحت كافى قبل از شروع سفر و رانندگى و استراحت 
15 دقيقه اى بعد از هر 2ساعت رانندگى مداوم مى تواند بخش قابل توجهى از 
تلفات جاده اى را كاهش دهد بنابراين بهتر است در مسيرهاى طوالنى در هر 
خودرو دو راننده وجود داشته باشد تا در زمان مناسب جايگزين يكديگر شوند. 
توجه به عالئم هشداردهنده و تذكرات پليس، به خصوص رعايت سرعت مجاز 
و خوددارى از سبقت هاى غيرمجاز هم يكى ديگر از موارد مهمى است كه با 
رعايت آن مى توان از تصادفات دلخراش جلوگيرى كرد زيرا پليس راه سبقت 
غيرمجاز و انحراف به چپ به ويژه در جاده هاى دوطرفه را عامل30 درصد از 

تصادفات جاده اى اعالم كرده است.
جاده هاى كوهستانى و شمالى كشور به دليل حجم باالى تردد و باريك بودن 
جاده، هرساله داراى ترافيك سنگينى است. معطلى و راه بندان هاى طوالنى در 
جاده اى شمالى كشور به خصوص براى تهرانى ها به يك رسم ديرينه تبديل شده 
است. در سال هاى اخير مسير 4 تا 5 ساعته تهران- شمال، در برخى از مواقع به 
14 تا 16 ساعت هم رسيده است. به همين دليل به كسانى كه شهرهاى شمالى 
كشور را براى تفريح و گذراندن ايام نوروز انتخاب مى كنند، توصيه  مى شود 
حتما زمان رفت وبرگشت را به نحوى انتخاب كنند كه كمتر در ترافيك گرفتار 
شوند اما تصادفات جاده اى نكات قابل توجه ديگرى هم دارد كه اطالع داشتن 

از آنها مى تواند كمك خوبى براى سفرى آرام و بى خطر باشد.

پويش 30-60 (60  درصد تصادفات در 30 كيلومترى شهرها)
بر اساس آمار اعالم شده 60  درصد تصادفات در 30 كيلومترى شهرها رخ داده 
است كه در اين ميان استان هاى اصفهان، فارس و خراسان رضوى بيشترين آمار 
تصادفات نوروزى را داشته اند و پرتردد بودن جاده ها، خستگى و خواب آلودگى 
رانندگان علت عمده باال بودن آمار تصادفات در محورهاى اين استان ها گزارش 
شده است. ازاين رو، با بررسى اجمالى و كنار هم قرار دادن همه اين اطالعات 
و آمارها به راحتى مى توان نتيجه گرفت رانندگان خودروهاى سوارى با رعايت 
قوانين و هشدارهاى پليس مى توانند از بروز تصادفات دلخراش و مرگبار 
جلوگيرى كنند. البته ساير اعضاى خانواده هم نقش مهمى دارند زيرا تذكرهاى 
به موقع به راننده در صورت مشاهده نقض قوانين يا حركات پرخطر و خوددارى 
از عجله و پرت كردن حواس راننده مى تواند كمك بزرگى براى انجام سفر 
ايمن باشد.  جدا از تصادفات، خرابى هاى خودرويى بخش ديگرى از مشكالت 
مسافران در ايام نوروز است. احتمال خرابى و ايراد فنى براى هر خودرويى 
وجود دارد اما نكته مهم نحوه مواجهه با اين مشكل است، به خصوص در چند 
سال اخير كه عده اى سودجو در پوشش نيروهاى امداد خودرو اقدام به كالهبردارى 
و ارائه خدمات ناقص كرده اند. معاينه فنى خودرو و بررسى الستيك ها قبل از 
آغاز سفر حتما انجام شود. خودروهاى صفر و داراى گارانتى هم با توجه به 
خدمات پس از فروش شركت هاى توليد و توزيع خودرو از مراجعه به امداد 
خودروهاى بدون صالحيت و گمنام پرهيز كنند. اين را هم فراموش نكنيد كه 
خودروهاى داراى گارانتى در صورت خرابى هيچ گونه هزينه اى نبايد به امداد 
خودروهاى همان شركت پرداخت كنند و همه خدمات به صورت رايگان به 

صاحبان اين خودروها ارائه مى شود.

گزارش «سالمت» از آمار مسافرت ها و تلفات جاده اى نوروز 98

كاهش 33 درصدى تلفات جاده اى

گزارش «سالمت» از اقدامات انجام شده براى سيل زدگان

همه ايران پذيراى مهمانان خداخوانده شد

براى كاهش سن بلوغ دختران ايرانى بايد چاره اى انديشيد
مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره وضعيت سن بلوغ در كشور، گفت: «طبق بررسى اى كه 

چند سال قبل انجام داديم، سن بلوغ در دختران ايرانى نسبت به دهه قبل كمتر شده است.»
دكتر حامد بركاتى ادامه داد: «طبيعتا در برنامه ريزى هايى كه در حوزه بلوغ نوجوانان انجام مى شود، بايد  به سن بلوغ توجه كرد. به 
دليل ارتباطات اجتماعى بيشتر، ايجاد شبكه هاى اجتماعى و بعضا فرهنگ بيگانه و... سن بلوغ كاهش مى يابد و منجر به عدم رشد 

مناسب مى شود و بالطبع مى تواند معضالت روانى براى كودك ايجاد كند.»
وى اضافه كرد: «ارائه آموزش هاى مرتبط با بلوغ در مدارس به اين دليل است كه ميزان مراجعات مردم به ما در اين حوزه در خارج 

از مدرسه بسيار كم است.»

 آماده باش براى كنترل بيمارى ها در مناطق سيل زده/ رصد مستمر سالمت آب آشاميدنى
رئيس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت گفت: «سالمت آب آشاميدنى در مناطق سيل زده به طور مستمر مورد پايش 
قرار گرفته و عمليات كلرزنى نيز انجام شده و تداوم دارد.» دكتر محمدمهدى گويا درباره انجام اقدامات و تمهيدات بهداشتى در 
مناطق سيل زده كشور اظهار داشت: «طى 20روز گذشته تاكنون، طغيانى از بيمارى هاى واگير در هيچ نقطه اى از مناطق سيل زده رخ 

نداده و اين موضوع حاصل تالش صدها نفر از همكاران بهداشتى در دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور است.»
وى به برخى اقدامات حوزه بهداشت در مناطق سيل زده اشاره كرد: «واكسيناسيون كودكان زير 5 سال براى بيمارى فلج اطفال در 
تمام اردوگاه هاى اسكان موقت مردم سيل زده انجام شده است. در بعضى استان ها اين اقدام به پايان رسيده و در برخى استان ها نيز 

مراحل پايانى خود را طى مى كند و از اين جهت نگرانى ها برطرف شده است.»

با گذشت چند روز از سيل در كشور چهره هاى 
و  ورزشكاران  هنرمندان،  مانند  سرشناس 
سياستمداران هم پاى كار آمدند و با راه اندازى 
پويش هايى از مردم دعوت كردند به يارى هموطنان 
جمع آورى  تجربه  اما  بشتابند  خود  سيل زده 
كمك هاى مردمى از طريق حساب هاى شخصى 
در جريان زلزله غرب كشور(كرمانشاه) موجب 
شد دادستانى كل كشور با صدور اطالعيه اى از 
همه اشخاص و موسساتى كه قصد جمع آورى 
كمك  براى سيل زدگان دارند، بخواهد تا كمك هاى 
خود را به هالل احمر و كميته امداد بسپارند تا 
از طريق نيروهاى آموزش ديده اين سازمان ها، به 

دست مردم برسد.
دادستانى  مجازى  فضاى  معاونت  اطالعيه  در 
كل كشور آمده بود: «موسسات معتبرى كه قصد 
سيل زدگان  براى  مردمى  كمك هاى  جمع آورى 
مسدود  آنها  حساب هاى  و  داشتند  را  گلستان 
شده،  با مراجعه به جمعيت هالل احمر يا كميته 
امداد، مجوز الزم را براى رفع مسدودى حساب 
دريافت كنند تا تمركز و هماهنگى الزم در دريافت 

و هزينه كرد كمك ها به وجود بيايد.»
در اين اطالعيه عنوان شد: «هالل احمر شرايطى 
ازجمله  است.  كرده  اعالم  منظور  همين  به  را 
اينكه هرگونه جمع آورى كمك هاى نقدى فقط 
از طريق شماره حساب هاى اعالم شده انجام گيرد 
و از اعالم هرگونه كد، شماره حساب يا درگاه 

ديگرى خوددارى شود.»
هالل احمر نيز به موسسات و سازمان هاى مردم نهاد 
سفارش كرد در تبليغات و اطالع رسانى شماره 
با جمعيت  به همكارى  نظر  حساب هاى مورد 
مبالغ  اشاره شده و گزارش هفتگى  هالل احمر 
براى  مبالغ  مصرف  نحوه  و  جمع آورى شده 
هالل احمر ارسال شود. اطالع رسانى عمومى براى 
شفاف سازى نحوه مصرف مبالغ جمع آورى شده از 
ديگر شرايط اعالم شده از سوى هالل احمر بود و 
نيكوكارانى كه دنبال تهيه و توزيع كاال و خدمات 
براى مناطق سيل زده بودند بايد در چارچوب نياز هاى 
تعيين شده و با هماهنگى مركز عمليات اضطرارى 
(eoc) و معاونت داوطلبان جمعيت هالل احمر 
و  نهاد ها  اينكه  مى كردند. ضمن  اقدام  استان ها 
موسساتى كه قصد جمع آورى كمك هاى مردمى 
را داشتند مى توانستند از سازمان هالل احمر مجوز 
دريافت كنند و فعاليت هاى اين موسسات بالمانع 
بود. بر اساس اطالعيه  اين سازمان، چادر، موكت، 
بسته غذايى، تخته، نايلون، پتو، ست بهداشتى، 
آب معدنى، كنسرو، نان، خرما، برنج، روغن، قند 
و شكر اقالمى هستند كه سيل زدگان به آنها نياز 

مبرم دارند.

ركورد كمك هاى نقدى مردم به 
هالل احمر شكسته شد

جمعيت هالل احمر در اطالعيه اى اعالم كرد ركورد 
كمك هاى نقدى داخلى مردم به جمعيت هالل احمر 
كه 63 ميليارد تومان در زمان زلزله كرمانشاه بود، 

براى سيل زدگان كشور شكسته شد.
در اطالعيه روابط عمومى اين جمعيت آمده است: 
«رقم مشاركت هاى نقدى مردم (واريز مستقيم به 
حساب) تا ساعت 8 صبح دوشنبه 19 فروردين 
به بيش از 69 ميليارد تومان رسيده است و اين 
بدان معناست كه مردم نوعدوست ايران ركورد 
كمك هاى مردمى در زلزله كرمانشاه را شكسته اند.»
از  هالل احمر  اطالعيه، جمعيت  اين  اساس  بر 
محل منابع داخلى خود براى سيل زدگان بالغ بر 
66 ميليارد تومان هزينه كرده كه مبلغ كمك هاى 

مردمى جايگزين آنها نخواهد شد و در راستاى 
جبران خسارات سيل زدگان مصرف مى شود و 
پس از آن گزارش اقدامات به اطالع افكار عمومى 

خواهد رسيد.
هموطنان  هالل احمر،  جمعيت  اعالم  به  بنا 
نوعدوست كشورمان در صورت تمايل از روش هاى 
زير همچنان مى توانند به سيل زدگان كمك كنند:

 شماره حساب 99999 به نام هالل احمر نزد 
همه بانك ها

 كد دستورى # 112780* 
 شماره كارت 6104337999999996 بانك ملت 
 شماره كارت 5894631850259730 بانك رفاه 
براى دريافت و ارسال كمك هاى نقدى به سيل زدگان 
در نظر گرفته شده است. همچنين از طريق گزينه 
نيكوكارى نرم افزار آپ كمك هاى مردمى براى 
سيل زدگان به حساب جمعيت هالل احمر واريز 

خواهد شد.

تعداد كشته هاى سيل نوروزى به 70 
نفر رسيد

سازمان پزشكى قانونى كشور تا لحظه تهيه اين خبر  
آخرين آمار تلفات حوادث سيل پايان سال 1397 
و نوروز 1398 را در 13 استان كشور، 70 نفر اعالم 
كرد. بر اين اساس تا لحظه تنظيم اين گزارش(19 
فروردين)، بيشترين تلفات مربوط به استان فارس 
با 21 كشته، استان لرستان با 15 كشته و گلستان و 
همدان با 8 كشته بوده است. همچنين استان هاى 
مازندران، خراسان شمالى، قزوين، كهگيلويه و 
بويراحمد و خراسان رضوى، خوزستان، سمنان، 
قم و كرمانشاه در رتبه هاى بعدى استان هاى داراى 
تلفات سيل و حوادث مرتبط با آن قرار مى گيرند.
بر اساس اعالم سازمان پزشكى قانونى كشور، 
گرفتارى در سيالب، ريزش كوه، سقوط از پل، سقوط 
آوار، واژگونى قايق، رانش زمين و برق گرفتگى داخل 
سيالب از مهم ترين داليل فوت قربانيان بوده اند و 

اين آمار مربوط به فوتى هاى محرز است.

ارائه خدمات روان درمانى به سيل زدگان
معاون دفتر سالمت روانى و اجتماعى وزارت 
بهداشت هم از آماده باش كارشناسان سالمت 
روان و مداخالت روانى و اجتماعى دانشگاه هاى 

على  داد.  خبر  سيل زده  مناطق  پزشكى  علوم 
اسدى درمورد اقدامات وزارت بهداشت براى 
سالمت روان سيل زدگان گفت: «پس از وقوع 
سيل كارشناسان سالمت روان را به مناطق گلستان، 
خرم آباد و اهواز اعزام كرده ايم تا آسيب هاى روانى 
را بررسى و افراد آسيب ديده در مناطق و كمپ ها 
را غربالگرى كرده و بعد از غربالگرى در صورت 

نياز مداخالت روان شناختى را شروع كنند.»
اينكه غربالگرى و مداخالت  به  با اشاره  وى 
است،  انجام  حال  در  اكنون  روان شناختى 
افزود: «در مناطقى مانند گلستان غربالگرى ها 
در  و  شده  آغاز  پيش  مدتى  از  مداخالت  و 
لرستان غربالگرى ها به صورت پراكنده در حال 
انجام است. همچنين آموزش هاى روان شناختى 
براى مديريت استرس و خشم انجام شده اما 

به زمان بيشترى نياز داريم.»
مردم  روانى  سالمت  وضعيت  درمورد  اسدى 
در مناطق سيل زده، اظهار داشت: «زندگى افراد 
آسيب  ديده و طبيعى است بسيارى از آنها دچار 
استرس، نگرانى و تنش باشند. متاسفانه آرامش 
ندارند و در رابطه با آينده و وضعيت زندگى شان 
نگرانى دارند و اين واكنش ها غيرطبيعى نيست.»
معاون دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتياد 
مردم  به  كه  وزارت تصريح كرد: «كمك هايى 
تاب آورى  كه سطح  است  اين  براى  مى شود، 
مردم در برابر مشكل افزايش يابد، به آنها آموزش 
داده مى شود كه چگونه اضطراب، ترس، استرس 
و خشم ها را كنترل كنند تا بهتر بتوانند زندگى 
خود را ادامه دهند بنابراين با اين خدمات به 
آنها كمك مى شود كه به جاى انكار و رفتارهاى  
تهاجمى، پذيرش رخ دهد كه پذيرش هم به 
وجود آمده است اما مردم همچنان دنبال مقصرند. 
پس كمكى كه  به آنها داده مى شود اين است كه 
به آنها مى گويند، كامال طبيعى است كه حالتان 

خوب نباشد.»
از  پرهيز  درمورد  مردم  به  توصيه  با  اسدى 
گفت:  دلخراش  فيلم هاى  و  عكس ها  انتشار 
آسيب ديده  افراد  نگرانى  سطح  اقدامات  «اين 
حال  بحران  شرايط  در  و  مى دهد  افزايش  را 
مردم را  بدتر مى كند. اين تصاوير هيچ كمكى 
نمى كند، بلكه عوارض بدترى هم دارد.» وى 

افزود: «مردم پيام هاى اميدواركننده اى در فضاى 
مجازى دست به دست كنند، مانند اينكه نيروهاى 
امداد رسيدند يا خدمات ارائه مى دهند يا راه و 
جاده باز شده است. اگر اين پيام ها به مردم برسد، 
حالشان بهتر مى شود، اگر قرار باشد، رنج هاى 
آنها را در فضاى مجازى دست به دست كنيم، 

جز عارضه و آسيب نتيجه اى ندارد.»

خدمات روان شناسى 130 تيم 
اورژانس اجتماعى

رئيس اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى هم از 
ارائه خدمات مددكارى اجتماعى و روان شناسى 
و مشاوره توسط 130 تيم اورژانس اجتماعى به 
سيل زدگان 10 استان خبر داد. رضا جعفرى گفت: 
«تيم هاى اورژانس اجتماعى در خوزستان حتى 
قبل از فراگير شدن سيل و تبديل آن به بحران، 
حضور  مردم  بين  الزم  پيش بينى هاى  دليل  به 

پيدا كردند و به آرام سازى جامعه پرداختند.»
برخى  هشدارها،  «به رغم  كرد:  اضافه  وى 
ترك  به  حاضر  سيل زده  مناطق  در  خانواده ها 
اورژانس  تيم هاى  و  نبودند  خود  خانه هاى 
اجتماعى آنها را متقاعد كردند كه خانه خود را 
ترك كنند.بازديد از واحدهاى نگهدارى كودكان، 
توان خواهان، معلوالن و معتادان از ديگر اقدامات 
تيم هاى اورژانس اجتماعى بود كه در صورت 

نياز، جابجايى آنها نيز انجام گرفت.»
بهزيستى  سازمان  اجتماعى  اورژانس  رئيس 
اجتماعى  اورژانس  تصريح كرد: «خودروهاى 
مواد  شامل  اوليه  كمك هاى  ارسال  كار  حتى 
غذايى و بهداشتى و لوازم ضرورى زندگى را 
به گروه هدف بهزيستى برعهده گرفتند. حتى 
خط 123، خط تلفنى گزارش دهى معلول آزارى، 
را  سالمند آزارى  و  كودك آزارى، همسر آزارى 
آماده كرديم تا سيل زدگان اگر دچار حادثه شدند 

بتوانند با آن تماس بگيرند.»
تاكنون  «خوشبختانه  كرد:  خاطرنشان  جعفرى 
و  كودك آزارى  خودكشى،  از  گزارشى 
همسر آزارى از مناطق سيل زده نداشته ايم؛ معموال 
در چند ماه نخست بالياى طبيعى به دليل افزايش 
نوع  اين  آمار  اجتماعى،  انسجام  و  همگنى 

آسيب هاى اجتماعى كاهش مى يابد.»
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به جمعيت 
هالل احمر كه 
63 ميليارد 
تومان در زمان 
زلزله كرمانشاه 
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كشور شكسته 
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بيش از 69 
ميليارد تومان 
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همه چيز از باران روز 26 اسفندماه سال 
97 شروع شد، بارانى شديد كه از مازندران 
آغاز شد و تا دوم فروردين ماه ادامه داشت و 
سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مركزى و 
شرقى اين استان شد و به 9 نقطه شهرى و بيش از 170 روستا 
در بخش هاى مختلف خسارت زد. پس از آن و در روزهاى 
آغازين سال جديد بارش بيش از 300 ميلى مترى باران در 35 
ساعت كه با آب ناشى از برف هاى ذوب شده توأم شد، موجب 
سرريز شدن سدها و طغيان رودخانه ها در استان گلستان شد 

و ابتدا شهر گنبد را به زير آب برد و سپس روانه شهرها و 
روستاهاى شمالى و غربى اين استان مانند آق قال و گميشان 
شد. 5 فروردين اما اتفاق ديگرى همه را غافلگير كرد. جارى 
شدن سيالب در دروازه قرآن شيراز و برخورد خودروها با 
يكديگر در محور ورودى شمال اين كالنشهر كه 21 كشته و 
مصدوم به جا گذاشت. همزمان با آغاز موج دوم بارش هاى 
فروردين ماه بسيارى از شهرها و روستاهاى استان لرستان مانند 
پلدختر،  دورود، خرم آباد،  اليگودرز و...درگير سيالب  شدند و 
در محاصره سيل قرار گرفتند؛ تا جايى كه امكان امدادرسانى 

هوايى به شهر پلدختر و برخى روستاها وجود نداشت. با ادامه 
روند بارندگى ها در هفته دوم فروردين، بارش هاى شديد در 
مناطق باالدست حوضه هاى كارون، دز و كرخه استان خوزستان 
سبب آب گرفتگى روستاها و شهرهاى حاشيه اين رودخانه ها در 
شهرستان هاى دشت آزادگان، شوش، حميديه، شوشتر، اهواز و 
كارون شد. بعد از فروكش كردن بارش ها حجم خسارات به 
خانه ها، زمين هاى كشاورزى و زيرساخت ها شيرينى ايام نوروز 
را به كام سيل زدگان تلخ كرد اما بار ديگر مردم با حضور كنار 
يكديگر و با همتى مثال زدنى به كمك هموطنان خود شتافتند.
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3 سالمت در جهان شماره هفتصدوهفت بيست وچهار فروردين نودوهشت

سازمان جهانى بهداشت بر ارائه آمارهاى سالمت به تفكيك جنسيت تاكيد دارد

شعار روز جهانى بهداشت: بهداشت براى همه
سازمان  اهداف  از  يكى 
جهانى بهداشت دسترسى 
به  ديگر  نفر  ميليارد  يك 
پوشش همگانى بهداشت 

و درمان تا سال 2030 ميالدى است. 

بنا به گفته دكتر قبريسوس، براى رسيدن به اين 
هدف بايد دسترسى به خدمات به خصوص در 
سطح اجتماعات را بهبود بخشيد و اطمينان 
پيدا كرد اين خدمات عالوه بر دسترسى پذيرى، 
از جنسيت  قابل قبول و صرف نظر  با هزينه 
عقيده  به  مى گيرد.  قرار  فرد  هر  دراختيار 
هرچه  بايد  مى دهند  نشان  آمارها  اين  وى، 
زودتر براى مديريت موثر كاهش بيمارى هاى 
غيرواگير و كاهش عوامل خطر اقدام كرد، 
مثال برخى مراقبت ها مانند كنترل فشار خون 
در حد مطلوب انجام نمى گيرند و مصرف 
عمده  داليل  از  يكى  همچنان  دخانيات 

مرگ هاى زودهنگام است.
برخى آمارها دراين باره قابل تامل اند: دست كم 
نيمى از جمعيت جهان هنوز تحت پوشش 
كامل خدمات ضرورى سالمت نيستند و حدود 
100ميليون نفر به دليل پرداخت هزينه هاى 
درمانى گرفتار فقر شديد شده اند. 800ميليون 
جمعيت  از  12درصد  حدود  يعنى  نفر؛ 
جهان،10درصد از بودجه خانواده  را صرف 
اينها  مى كنند.  درمان  و  سالمت  هزينه هاى 
همه در حالى است كه همه كشورهاى عضو 
به  كرده اند  توافق  بهداشت  جهانى  سازمان 
عنوان بخشى از اهداف توسعه پايدار، تا سال 
2030 ميالدى به پوشش سراسرى سالمت 

و درمان برسند. 
يا  فرد  هر  يعنى  درمان  سراسرى  پوشش 
اجتماعى بتواند به خدمات سالمت و درمان 

مورد نياز خود بدون نگرانى هاى مالى دسترسى 
داشته باشد. اين پوشش مردم را قادر مى كند 
به خدماتى دسترسى داشته باشند كه مهم ترين 
داليل مرگ و بيمارى را هدف قرار داده اند. 
بايد اطمينان پيدا كرد اين خدمات چنان كيفيتى 
دارند كه بتوانند براى بهبود سالمت افراد موثر 
واقع شوند و درضمن بايد از مردم دربرابر 
افتادن در دامن فقر به دليل پرداخت هزينه هاى 
درمان بيمارى هاى غيرمنتظره محافظت كرد.  
بين سال هاى 2000 تا 2006 ميالدى اميد به 
زندگى از 66/5 سال به 72 سال رسيده اما 
هنوز ميزان اميد به زندگى به شدت تحت تاثير 

درآمد افراد است. در كشورهاى كم درآمد اميد 
به زندگى تقريبا 18 سال كمتر از كشورهاى 
كودك   14 هر  از  هم  هنوز  است.  ثروتمند 
متولدشده در كشورهاى فقير، يك كودك قبل 
از 5 سالگى جان خود را از دست مى دهد.

براى اولين بار گزارش سازمان جهانى بهداشت 
به تفكيك جنسيت منتشر شده و اين بررسى 
جديد افق هاى تازه اى را درباره نيازهاى مردم 
در سراسر جهان گشوده است. با اين وجود، 
هنوز بسيارى از كشورها براى بررسى نظام 
مقاومت  جنسيتى  تفكيك  براساس  سالمت 

مى كنند.

به نظر كارشناسان نويسنده گزارش، گردآورى، 
و  باكيفيت  اطالعات  از  استفاده  و  تحليل 
بهبود سالمت و  تفكيك شده هسته مركزى 
رفاه مردم است و هر سياست گذارى يا اقدامى 
بايد برپايه اطالعات موثق و كافى و قبل اتكا 

در سطح كشورى  انجام گيرد. 
كه  بررسى اى  در  بهداشت  جهانى  سازمان 
نتايج آن به تازگى منتشر شده، مى گويد زنان، 
به خصوص در كشورهاى ثروتمند به داليل 

مختلف بيشتر از مردان عمر مى كنند.
در مناطقى كه زنان بتوانند به خدمات سالمت 
و درمان دسترسى داشته باشند، ميزان مرگ 

مادران كمتر مى شود و همين موضوع اميد 
به زندگى را  بين زنان افزايش داده است. 

در بسيارى مواقع دسترسى زنان به مراقبت هاى 
درمانى بهتر از مردان است.

امكان مرگ مردان بر اثر عوامل قابل پيشگيرى و 
بيمارى هاى غيرواگيردار درمان پذير و حوادث 

جاده اى بيشتر از زنان است.
بين غنى ترين و فقيرترين كشورها فاصله اميد 
به زندگى بين زنان و مردان 1 تا 18 سال است.
دكتر قبريسوس، مديركل سازمان، مى گويد: 
«بايد داده هاى خود را براساس گروه هاى سنى 
و جنسيت و درآمدى تفكيك كنيم تا بتوانيم 
بفهميم چه كسى و چرا از نظام سالمت جا 

مانده است.»
از سوى سازمان  كه  آمارى  پشت سر همه 
جماعت  خانواده،  فرد،  يك  مى شود،  ارائه 
كه  است  اين  ما  وظيفه  دارد.  قرار  ملت  يا 
برپايه  براى گرفتن تصميماتى  ارقام  اين  از 
شواهد و مدارك استفاده كنيم تا بتوانيم به 
منصفانه تر  و  امن تر  سالم تر،  جهانى  هدف 
براى هر كس نزديك تر شويم.  در جاهايى 
كه كمتر بتوان به خدمات درمانى دسترسى 
و  زنان  بين  زندگى  به  اميد  فاصله  داشت، 
مردان كمتر است. در كشورهاى كم درآمد، 
از هر 41 زن 1 نفر براثر مرگ هاى مادرانه، 

مرگ بر اثر باردارى يا 42 روز بعد از پايان 
اين  مى دهد.  دست  از  را  جانش  باردارى، 
آمار در كشورهاى پردرآمد 1 نفر از هر 3 
هزار و 300 زن است. در اغلب كشورهاى 
كم درآمد، در ازاى هر 1000 نفر كمتر از 4 

نفر پرستار و ماما وجود دارد.
رويكردهاى زنان و مردان نسبت به سالمت 
و بهداشت متفاوت است. آمارها حاكى از آن 
است كه وقتى زنان و مردان به بيمارى يكسانى 
مبتال مى شوند، مردان كمتر از زنان دنبال مداوا 
مثال، در كشورهايى كه  به عنوان  مى روند. 
بيمارى ايدز شيوع دارد، مردان احتماال كمتر 
از زنان آزمايش هاى تشخيصى انجام مى دهند، 
كمتر داروى ضدويروس مصرف مى كنند و 
بيمارى  اين  از  ناشى  مشكالت  براثر  بيشتر 
مى ميرند. به همين ترتيب، مردان مبتال به سل 
كمتر از زنان مسلول دنبال درمان خود هستند.
در گزارش سازمان جهانى بهداشت، درباره 
علل مرگ در مردان و زنان به تفكيك پرداخته 
شده است. برخى از اين داليل زيستى و بعضى 
اجتماعى  و  محيطى  عوامل  تاثير  تحت  هم 
و برخى به دليل دسترسى پذيرى به خدمات 

درمانى هستند. 
اميد  آنها  تاى  دليل اصلى مرگ، 33  از 40 
به زندگى را در مردان بيشتر از زنان كاهش 
مى دهد. در سال 2016 ميالدى احتمال آنكه 
مردى براثر بيمارى هاى غيرواگير در سن كمتر 
از 70 سالگى فوت كند، 44درصد بيش از 

زنان بود.
ميزان خودكشى در سطح جهان بين مردان 
75درصد بيشتر از زنان است. همچنين تلفات 
مردان براثر سوانح جاده اى در مردان باالى 
15 سال 2 برابر زنان و ميزان قتل در مردان 

4برابر زنان گزارش شده است.

فرانسه برخى پروتزهاى پستان را ممنوع كرد
فرانسه در اقدامى بى سابقه اعالم كرد چند مدل از پروتزهاى پستان را به ظن ارتباط ميان آنها و بروز سرطان 
ممنوع كرده است. بنا بر اعالم آژانس ملى ايمنى داروها و محصوالت بهداشتى فرانسه (ANSM)، از 5 آوريل 
(16 فروردين) استفاده از برخى مدل هاى پروتز از جمله مدل هاى ماكرو بافت و حاوى پلى اورتان در اين كشور 
ممنوع شده است. اين آژانس اعالم كرد ممنوعيتى كه وضع شده، يك اقدام پيشگيرانه است و به همين دليل 
الزم نيست زنانى كه قبال از اين پروتزها استفاده كرده اند، آنها را خارج كنند. نزديك به 500 هزار زن در فرانسه 
داراى انواع پروتزهاى پستان هستند و ميان آنها تاكنون 59 مورد مبتال به يكى از انواع نادر سرطان موسوم به 
ALCL ديده شده است؛ 3 نفر از اين زنان نيز جان باخته اند. به گفته آژانس ملى ايمنى داروها و محصوالت 

بهداشتى فرانسه، هرچه بافت اين پروتزها درشت تر باشد، احتمال ابتال به سرطان ALCL بيشتر مى شود.
فرانسه

سازمان جهانى 
بهداشت

 ترجمه: 
مرجان 

يشايايى

هر روز دانشمندان آثار جديدى را از جهان  گرمايى زمين كشف 
مى كنند. ازجمله آثار گرم شدن زمين، تهديد تنوع گونه هاى 
«سخت بالپوشان»  دانشمندان  است.  گياهى  و  جانورى 
(قاب باالن يا بيتل) را در آزمايشگاه در معرض موج گرما 
قرار دادند كه به كاهش توان بارورى در حشرات نر منجر 
شد. اين آسيب مى تواند به نسل بعدى سخت بالپوشان به 
ارث برسد. حشرات شاهد افت انبوه جمعيت در سراسر 
جهان بوده اند و محققان مى گويند براى روشن شدن تاثير 
گرمايش مطالعات بيشترى الزم است. هرچند دانشمندان 
پى برده اند تغييرات اقليمى بر تنوع و فراوانى گونه ها در 
اطراف جهان اثر گذاشته، سازوكار اين تاثير به درستى 

درك نشده است.
پروفسور مت گيج از دانشگاه ايست انگليا كه اين مطالعه 
را هدايت كرده به بى بى سى گفت: «فروپاشى تنوع زيستى 
و جمعيت حشرات كامال تشخيص داده شده اما نمى دانيم 
آيا گرمايش اين پديده را توضيح مى دهد يا نه. كاهش 
توانايى توليد مثل مسلما خطرى براى تنوع حشرات است.
حدود 400 هزار گونه از سخت بالپوشان وجود دارد كه 
نماينده حدود يك چهارم كل گونه هاى جانورى شناخته 
شده است. به همين دليل دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند 
كه مطالعه اين گونه ها مى تواند اثر گرم شدن زمين بر ساير 
گونه هاى جانورى را نيز توضيح دهد. حشرات خوراك 

بسيارى از گونه هاى جانورى در خشكى و دريا هستند و 
افت شديد جمعيت حشرات مى تواند پيامدهاى قابل توجهى 
براى محيط زيست داشته باشد و چرخه طبيعت را با بحران 

جدى مواجه كند.
به تازگى مطالعه اى در آلمان نشان داد جمعيت حشرات 
بالدار طى 30 سال گذشته بيش از 75 درصد كاهش يافته 
و وضعيت مشابهى در جنگل هاى گرمسيرى پورتوريكو 
نيز مشاهده شده است. پژوهش تازه كه نتايج آن در نشريه 
«ارتباطات نيچر» چاپ شده دريافت قرار دادن سخت بالپوشى 
به نام «آرد سرخ» در معرض 5 روز موج گرما در آزمايشگاه، 
توليد اسپرم آن را سه چهارم كم مى كند، درحالى كه ماده ها 
تحت تاثير گرما قرار نمى گيرند. اين پژوهش نشان داد موج 
گرماى اول توانايى توليد مثل حشرات نر را نصف  و موج 

گرماى دوم تقريبا آنها را عقيم كرد.
كرس سالس از پژوهشگران اين مطالعه گفت: «مطالعه ما 
نشان مى دهد موج گرما آمادگى توليدمثل نرها را نصف 
مى كند و يكدست بودن اين تاثير ميان جمعيت حشرات 
شگفت انگيز بود.» ساير پژوهش ها نشان داده گرما مى تواند 
به توانايى توليد مثل مردان آسيب بزند، موضوعى كه در 
مورد ساير پستانداران هم صادق است. با تغييرات اقليمى 
انتظار مى رود موارد وقوع موج گرما بيشتر شود و بر سالمت 

انسان و ساير گونه ها تاثير بگذارد.

رژيم هايى كه براى كاهش وزن توصيه مى شوند، 
اغلب با اعمال محدوديت همراه هستند. رژيم 
5:2 بر محدوديت كالرى دريافتى متمركز است 
و رژيم كتوژنيك بر كاهش مصرف قندها و 
عقيده  كارشناسان  چربى ها.  مصرف  افزايش 
كم  وجود  با  محدودكننده  رژيم هاى  دارند 
كردن مصرف برخى مواد غذايى، مى توانند به 
افزايش شاخص توده بدنى (بى ام آى) و افزايش 
احتمال اضافه وزن منجر شوند. به عالوه، شواهد 
نشان مى دهند اعمال محدوديت در خوردن غذا 
مى تواند به ولع بيشتر، احساس گناه از پرخورى 
و افزايش سطح اضطراب، فشار و افسردگى منجر 
شود. حاال سوال اين است كه اگر رژيم هاى 
غذايى كه تا امروز شناخته ايم نمى توانند كمكى 
به كاهش وزن بكنند و درضمن خطر مشكالت 
روانى را هم باال مى برند، راه حل چيست؟ همين 
سردرگمى باعث توجه بيشتر به مفهومى به نام 

«خوردن غريزى» شده است.
در اين مفهوم، هدف آن است كه فرد به جاى 
دنباله روى از تاثيرات محيط، هيجانات و قوانين 
رژيم هاى مختلف، به بدن خود گوش دهد و 
اجازه دهد بدن چگونه خوردن و زمان خوردن 
اين مفهوم در واقع شبيه  تعيين كند.  را  وى 
خوردن بافكر است. براى موفقيت در اين روش، 
شخص بايد آگاهى خود را نسبت به گرسنگى 
درونى و عالئم سيرى بيشتر كند و انتخاب هاى 
غذايى آگاهانه داشته باشد. خوردن غريزى بر 
اهميت توجه بر احساسات جسمى و هيجانى 
كه فرد طى عمل خوردن تجربه مى كند استوار 

است، نه دستورالعمل هاى ازپيش تعيين شده.
برخالف رژيم هاى غذايى ديگر، خوردن غريزى 
تشويق تان مى كند خوراكى اى را بخوريد كه ميل 
داريد و هيچ ماده غذايى اى را حذف نكنيد. 
برخالف تصور بسيارى كه عقيده دارند نتيجه 
اين آسا ن گيرى خوردن شكر و چربى بيشتر 
است، كارشناسان معتقدند چنين اتفاقى نخواهد 

افتاد. طرفداران خوردن غريزى عقيده دارند 
هرقدر خودتان را بيشتر محدود كنيد، احتمال 
اينكه به زيادخورى روبياوريد بيشتر مى شود. 
درواقع خوردن غريزى روش ساده اى است و 
با قواعد دست وپاگير رژيم هاى متعارف كارى 
ندارد اما چه شواهدى در تاييد يا رد خوردن 
غريزى به دست آمده؟ درباره كاهش وزن بايد 
از  موثرتر  اين روش  كه  نيست  معلوم  گفت 
نتيجه  باشد.  محدودكننده  معمول  رژيم هاى 
بر  افرادى كه  برخى بررسى ها نشان مى دهد 
اساس خوردن غريزى برنامه غذايى خود را 
تنظيم مى كنند، شاخص توده بدنى شان كمتر 
از افرادى است كه اين كار را انجام نمى دهند. 
اگرچه افرادى كه رژيم هاى محدودكننده دارند 
ممكن است اين كار را به دليل داشتن شاخص 
توده بدنى باالتر انجام دهند، مشكل بتوان ميزان 
تاثير واقعى رژيم خوردن غريزى را مشخص 
كرد. برخالف رژيم هاى ديگر، خوردن غريزى 
بيش از آنكه بر كاهش وزن تاكيد كند، بر دليل 

خوردن مردم تاكيد دارد بنابراين اگر اين روش 
تاثيرات نامشخصى داشته باشد، باز هم باتوجه به 
بهبود رفتار غذايى سالم، روشى است كه مى توان 
آن را توصيه كرد. براساس بعضى مطالعات، 
خوردن غريزى مى تواند به كاهش ولع غذايى و 
خوردن به دليل هيجانات بيرونى منجر شود. به 
نظر مى رسد، با اين روش فرد تصور بهترى از 
بدن خود پيدا مى كند و اعتمادبه نفس و رضايت 

از بدنش  باال مى رود.
درنهايت، نتايج مطالعه اى كه به تازگى انجام 
گرفته نشان مى دهد خوردن غريزى در مقايسه 
اختالالت  احتماال  كالرى شمار،  رژيم هاى  با 
خوردن را كاهش مى دهد. هرچند مطالعات 
بيشترى براى تاثيرگذارى اين رژيم بر كاهش 
با  بتوان  مى رود  اميد  شود،  انجام  بايد  وزن 
خوردن غريزى بر سالمت روانى و خوردن 
سالم افرادى كه خواهان كاهش وزن هستند، 

اثر مثبتى گذاشت.
منبع: نيوزويك

براى كاهش وزن به صداى بدن خود گوش دهيدموج گرما مى تواند حشرات را عقيم كند

عفو بين الملل: خودروهاى الكتريكى براى محيط زيست و حقوق بشر مخرب است
سازمان عفو بين الملل توليدكنندگان ماشين هاى الكتريكى را متهم كرده كه محصوالت خود را با استفاده از روش هاى 
غيراخالقى توليد مى كنند. اين سازمان غيردولتى حقوق بشرى مى گويد اقدامات صنعتى براى استخراج مواد معدنى مورد 
استفاده در باترى هاى الكتريكى آثار مخربى عليه «حقوق بشر و محيط زيست» دارد. كومى نايدو، دبيركل سازمان عفو 
بين الملل در بيانيه اى گفت: «يافتن راه حل هاى موثر براى بحران آب و هوايى ضرورى است و خودروهاى الكتريكى 
نقش مهمى در اين بازى ايفا مى كنند اما بدون ايجاد تغييرات بنيادين، باترى هايى كه انرژى وسايل نقليه سبز را تامين 
مى كنند با مساله نقض حقوق بشر همراه هستند.» اين سازمان از سال ها پيش تاكنون در مورد نقض حقوق كودكان 
جمهورى دموكراتيك كنگو هشدار داده است. در اين كشور از كودكان براى استخراج كبالت، مواد سازنده باترى هاى 

خودروهاى الكتريكى، در معادن استفاده مى شود كه عالوه بر نقض حقوق كودكان آثار زيان بارى بر سالمت آنها دارد.
كنگو

از جمعيت جهان  نيمى  دست كم 
هنوز تحت پوشش كامل خدمات 
ضرورى سالمت نيستند و حدود 

پرداخت  به دليل  نفر  100ميليون 
فقر  گرفتار  درمانى  هزينه هاى 

شده اند شديد 

مراقبت هاى بهداشتى اوليه مى تواند 
اكثريت نيازهاى بهداشتى افراد در 
طول زندگى شان را برطرف كند.

مراقبت هاى بهداشتى اوليه مى تواند 
اكثريت نيازهاى بهداشتى افراد در 
طول زندگى شان را برطرف كند.

مراقبت هاى بهداشتى اوليه مى تواند 
اكثريت نيازهاى بهداشتى افراد در 
طول زندگى شان را برطرف كند.



باالخره زنجيره مداخالت انسانى بى رويه در طبيعت و 
سودجويى هاى انسان از آن همان فاجعه اى را رقم زد كه 
سال ها بود كارشناسان محيط زيست درباره آن هشدار 
مى دادند و متاسفانه به اين هشدارها اعتنايى نشده بود. 
پيش از آغاز بارش هاى نوروز 98 كه به قولى در 50 سال گذشته بى سابقه 
بوده، هشدارهاى هواشناسى اعالم شده بود و مسووالن به ساكنان مناطق 
درخطر هشدار داده بودند كه در صورت لزوم بايد منازل خود را تخليه 
كنند و به جاهاى امن بروند اما هيچ كس حجم خرابى را اينچنين گسترده 
نمى ديد. ايران را سراسر سيل فرا گرفت، از شمال شرقى تا جنوب غربى. 
عالوه بر استان هاى لرستان، گلستان، شيراز و شرق استان مازندران سيل 
همچنين باعث تخريب منازل بسيارى از هموطنانمان در استان هاى سمنان 
و خراسان شمالى شد، تهران كه با وجود هشدارهاى هميشگى كارشناسان 
6 دره رود از 7 دره رود آن حاال به اتوبان و محل آمد و رفت خودروها 
تبديل شده، به حالت آماده باش درآمد. سيل به خوزستان هم رسيد. تا جايى 
كه بعد از 40 سال مسووالن براى مهار سيالب ها دريچه هاى اضطرارى 

سد دز را گشودند. 
كارشناسان محيط زيست عقيده دارند هر بارشى به سيل تبديل نمى شود. 
مجموعه اى از عوامل طبيعى و انسانى منجر به اين اتفاقات تلخ در كشور 
شده است. دشت هاى سيالبى و روددره ها مانند خانه و كاشانه قديمى 
رودها (فصلى و دائمى) هستند. تجاوز به اين خانه و كاشانه مى تواند عواقب 
خسارت بارى براى انسان ها به دنبال داشته باشد، اما با وجود حجم عظيم 
بارش ها، به نظر كارشناسان ما از بحران كم آبى عبور نكرده ايم و ورشكستگى 

آبى ايران با سيل برطرف نمى شود. ترسالى امسال به معنى شروع دوره ترسالى يا برطرف شدن 
مشكالت بخش آب نيست. كاهش مصرف هنوز بايد اولويت باشد.

سيل آق قال
كمتر از 24 ساعت مانده به آمدن سال جديد، سيل به آق قال در استان گلستان حمله كرد و منطقه در 
آب غرق شد. بسيارى از خانه هاى آق قال در حريم رودخانه ساخته شده بودند و مى شد پيش بينى 
كرد سيل بسيارى از خانه ها را تخريب خواهد كرد. در گزارشى با عنوان: شبيه سازى دوبعدى 
جريان هاى سيالبى شهرى با مدل CCHE2D (مطالعه موردى: شهر آق قال) كه در سال 1396 

در نشريه دريافنون چاپ شد.
نويسندگان گزارش؛ نازيال كاردان استاديار، گروه مهندسى عمران، ازدانشگاه شهيد مدنى آذربايجان، 
يوسف حسن زاده، استاد، گروه مهندسى آب، از دانشگاه تبريز و ابوالفضل ارزنلو، كارشناس ارشد 
سازه هاى هيدروليكى، دانشگاه تبريز با ارائه گزارشى دقيق درباره وضعيت آق قال نتيجه گرفتند: 
«با توجه به الگوى جريان شكل گرفته در سيالب مذكور و نقشه هاى شاخص مخاطره، تخليه كلى 
شهر امرى ضرورى به نظر مى رسد. از طرفى، با توجه به مساحت پهنه پرخطر، ميزان خسارات 

وارده سنگين خواهد بود.» 
به اين ترتيب نمى توان گفت طبيعت ما را غافلگير كرد. بسيارى از كارشناسان از جمله معصومه 
ابتكار، رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست، بهره بردارى هاى بى رويه از جنگل هاى منطقه و 
از بين رفتن پوشش گياهى به دست شركت هاى چوب سازى را از عوامل مهم خسارت هاى مهيب 
آق قال مى دانند. او مى گويد: «متوجه شديم متاسفانه دولت دهم مجوزهاى زيادى براى صنايع چوب 
داخل جنگل داده است. طى سال هاى 95-93 جلسات زيادى براى رفع موانع واردات چوب و 
استراحت جنگل هاى هيركانى تشكيل داديم. عاقبت در برنامه ششم توسعه كشور توقف كامل 
بهره بردارى تجارى طى 3 سال تصويب شد و اين دستاورد بزرگى بود كه با رنج زياد حاصل شد.» 

به نظر مى رسد حتى اگر اين اقدام اجرايى شده باشد، بسيار ديرهنگام بوده است.
هواداران توسعه پايدار (بهره بردارى از طبيعت بدون از بين بردن منابع اساسى آن) معتقدند سازه هاى 
بى رويه و نگاه بتون محور و ساختن سدها بدون توجه به تبعات زيست محيطى آنها و ساخت و ساز 

در حريم رودخانه ها و برداشت بى رويه از آب باعث خسارت هاى گسترده سيل شده است. 

سيل شيراز
مهم ترين نماد مداخله سازه محور در جريان سيل دروازه قرآن شيراز در 5 فروردين 98 ديده 
شد كه با توجه به تعداد كشته هاى زياد، 19 نفر و خسارت به بيش از 200 دستگاه خودرو، 

مردم ايران را شوكه كرد. به فاصله چند ساعت بعد از انتشار تصاوير و فيلم هاى واقعه كه آب 
با حجم زياد افراد و خودروها را با خود مى برد، عكس هاى دهه 60 دروازه قرآن در مقايسه با 

وضعيت فعلى آن در فضاى مجازى دست به دست مى شد. 
در عكس هاى قديمى تر، مربوط به اوايل دهه 60، مسير تردد از زير دروازه اى به نام دروازه قرآن 
بوده و كنار دروازه مسيلى بوده كه باعث مى شده سيالب هاى فصلى درون شهر وارد نشوند. با 
تفكرى سازه محور و بدون توجه به تبعات خطرناك، مسيل پر و به اتوبان تبديل شد تا خودروها 
بتوانند از روى آن تردد كنند و متاسفانه همان نتيجه اى به بار آمد كه همه كارشناسان پيش بينى 

كرده بودند؛ شيراز  همراه تلفاتى سنگين سيالبى شد.
عبدالرزاق موسوى، رئيس كميته حقيقت ياب شوراى شهر شيراز، پس از مدتى كوتاه گفت كه 

«دستكارى در طبيعت» باعث سيل اخير شده است.
حسين آخانى، گياه شناس و استاد دانشگاه تهران در يادداشتى مى نويسد: «چند دقيقه سيل 
در شيراز پيام بسيار محكمى براى ما داشت؛ اول آنكه طبيعت را نبايد دستكارى كرد و بايد 
حق طبيعت شامل رودخانه، تاالب، چشمه، كوه، گياه و جانور را حفظ كرد و دوم آنكه 
پركردن كشور از خودرو و جاده اشتباه بزرگى است. شما ديديد كه در چند دقيقه خودروها 

و جاده شدند بال.» 
وى ادامه مى دهد: «مسووالن محترم! عكس هاى سيل شيراز را قاب كنيد و در سياست هاى 
خودرو محورى و بتون محورى تجديدنظر كنيد. عكس هاى حادثه شيراز باعث مى شود 
براى محدود كردن  مقاله نويسى و كلك غربى ها  براى  قبول كنيد محيط زيست  شما هم 

نيست.» توسعه 

سيل لرستان و خوزستان
 اواخر تعطيالت نوروز، بارش هاى كم سابقه در استان لرستان منطقه را در خود فرو برد. خسارت ها 
بيش از حد انتظار بود و شهرهاى پلدختر و معموالن به شدت آسيب ديدند. بسيارى از راه هاى 
استان لرستان از بين رفت و بسيارى از پل ها خراب شد. به اين ترتيب، كمك رسانى به سيل زدگان 
استان كه صرفا با چرخبال مى توانست انجام شود، با اشكال فراوان روبرو شد و افت وخيز در 
كمك رسانى به سيل زدگان، باعث بروز برخى اعتراضات شد. سيل اما بعد از لرستان و گميشان 
و شيراز، معموالن و پلدختر و آق قال كه هر كدام در گوشه اى از خاك كشورمان قرار دارند، 
عاقبت به خوزستان رسيد، اما به گفته مسووالن سد دز توانست سيالب را مديريت و از بروز 
فاجعه در اين استان جلوگيرى كند. برخى شهرهاى خوزستان و مناطق شهرى اين استان براى 

پيشگيرى از صدمات سيل تخليه شده اند.

سدهراسى و سدزدگى، هر دو بد است
با وقوع سيلى كه كمى پيش از نوروز 98 شروع شده بود، نگاه ها متوجه 
مسببان خرابى هاى عظيم آن شد. هرچند همه بر اين باور بودند و هستند 
كه دست اندازى هاى حساب نشده و از سر سودجويى به حريم رودخانه ها 
و از بين بردن پوشش گياهى به واسطه قلع و قمع بى واسطه و بى حساب و 
كتاب جنگل ها درواقع راهگشاى از بين رفتن جان آدم ها و خسارات سنگين 
شده، بر سر ساختن سدها اتفاق نظرى وجود ندارد. از طرفى، هواداران 
سدسازى از جمله رضا اردكانيان، وزير نيرو، عقيده دارد سدها نقشى حياتى 
در مهار سيالب ايفا كردند و بايد در ساخت طرح ها و سدهاى باقى مانده 
عجله كرد. از طرف ديگر، كارشناسان مخالف مى گويند مديريت منابع 
آب فقط به مديريت عرضه آب و سازه سازى محدود نمى شود. مديران 
آب مسووليت حفاظت از حريم و بستر رودخانه ها را هم برعهده دارند.
ساختن سدهاى بيشتر همواره قابل بررسى است اما نمى توان بدون بررسى 
نتيجه گرفت تنها راهكار براى پيشگيرى از رخدادهاى مشابه در آينده 
سدسازى است. سد كنار برخى مزايا، آثار محيط زيستى و اجتماعى زيادى دارد.
هرچند تغييرات اقليمى در يكى-دو دهه گذشته باعث افزايش بى رويه 
خشكسالى ها و سيل ها شده، نبايد همه مشكالت را بر گردن تغيير اقليم 
انداخت، بلكه بايد بدانيم با تغيير اقليم، احتمال وقوع رخدادهاى حدى سيل 
و خشكسالى بيشتر مى شود. كارشناسان عقيده دارند، سد به خودى خود 
بد يا خوب نيست اما سدهراسى و سدزدگى قطعا بد است. در روزگار 
كم آبى سد را متهم و مردم را دچار سدهراسى كرديم و در روزگار سيل با 
شور و شعف سد را منجى بشريت مى دانيم و با غرور از نياز به سدهاى 
بيشتر خبر مى دهيم، انگار نه انگار كه عامل مشكالت در روزهاى خشك و تر، مديريت بد است. 
دكتر مهدى معتق، محقق برجسته مركز تحقيقات علوم زمين آلمان با بررسى آخرين عكس هاى 
ماهواره اى سيل گلستان به دستاوردهايى رسيده كه مى تواند به عنوان جعبه سياه سيل مورد 
توجه جدى قرار گيرد. وى در اين باره مى گويد: «در ارتباط با تاثير مخرب سدسازى بى رويه 
در افزايش مخاطرات محيط زيستى مطالب زيادى مطرح شده است. از خشك شدن تاالب ها 
و درياچه ها گرفته تا افزايش گردوغبار به علت كم شدن رطوبت خاك در حوزه پايين دست 

سدها و هزاران خطر ديگر.»
بحث مقابله با سيل يكى از عواملى است كه معموال در توجيه سدسازى از آن استفاده مى  شود.
برخالف ادعاهاى مطرح شده، اولين تصاوير ماهواره اى با قدرت تفكيك باال از محدوده سيل 
در منطقه آق قال، تصوير ناقض اين گزاره را كه ساخت سد باعث كم شدن خطر سيل مى شود، 
ارائه مى دهد. در اين تصاوير كه مربوط به تاريخ 4 فروردين ماه 1398 است، به وضوح نقش 
مخرب سدسازى در تغيير رژيم جريان آب در حوضه باالدست و پايين دست سد در منطقه 

آق قال مشاهده مى شود.
مشاهده  هيچ گونه شكستگى  سيل  هنگام  آب  زياد  به رغم حجم  سد،  باالدست  در حوضه 
نمى شود. از لحاظ علمى از آنجايى كه در بستر رودخانه در اين منطقه قبل از سيل هم جريان 
آب زيادترى وجود داشته، اين جريان طبيعى آب در رودخانه خودبه خود به عميق تر شدن بستر 
آن و آمادگى آن براى پذيرش حجم آب هنگام وقوع سيل كمك كرده اما در حوزه پايين دست 
سد دقيقا خالف اين پديده مشاهده مى  شود. به اين معنى كه احداث سد، سبب كاهش جريان 
طبيعى آب و درنتيجه كمتر شدن عمق مسير رود به علت كاهش سرعت آب و افزايش ته نشين 
شدن رسوبات مى شود. پديده اى كه براى مقابله با آن نياز به اليروبى هاى منظم و پرهزينه در 

سرتاسر بستر رودخانه است.
به نظر مى رسد مجموعه اين عوامل سبب شده برخالف حوضه باالدست، مسير رودخانه در 
حوزه پايين دست سد تحمل حجم آب ناشى از بارش زياد باران را نداشته و در نتيجه در جايى 

در نزديكى شهر آق قال بستر رود شكسته شده و سيل اتفاق افتاده است.
شايد با ساده سازى مسائل از منظر تئورى بتوان گفت احداث سازه هاى بتونى مانند سدها و 
كانال هاى انتقال آب و ...مى تواند در مديريت آب و كنترل سيل نقش سازنده اى ايفا كند اما در 
عمل وجود اين سازه ها و ساير دخالت هاى بشرى پيچيدگى هاى مناطق جغرافيايى در حوزه 
پايين دست سدها را آن چنان باال مى برد كه مى تواند به راحتى امنيت مناطق پايين دست را تحت 

تاثير قرار داده و خطر زندگى در اين حوضه ها را افزايش دهد.
* حكيم ابوالقاسم فردوسى

در سيل نوروز 98 بر مردم و طبيعت چه گذشت؟
به جويى كه يكبار بگذشت آب /  نسازد خردمند از او جاى خواب *

 مرجان 
يشايايى
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 محمد فاضلى
عضو هيات علمى دانشگاه 

شهيدبهشتى

همه عيب سيل گفتيم، هنرش همى بگوييم
ما در اين چند روز به مقوالتى 
مثل خسارات سيل، نقد آمادگى 
كشور در برابر اين رخداد طبيعى، 
اثر سياست هاى گذشته بر وقوع و 
كمبود در مقابل سيل و بسيارى مقوالت ديگر كه عمدتا نگاهى انتقادى و منفى 
به سيل داشتند، پرداختيم. حق داشتيم اين كار را انجام دهيم و گزارش هاى 
دقيق براى رفع اين كاستى ها مطالبه كنيم. اين كار را ادامه خواهيم داد اما زمان 

مناسبى است تا فوايد سيل را هم مرور كنيم.
سيل به انتشار و توزيع مواد ارگانيك و توزيع رسوبات در دشت هاى سيالبى 
كمك مى كند. رطوبت مناسب خاك كه پس از سيالب ها ايجاد مى شود سبب 
تثبيت پوشش گياهى و پيامدهاى ناشى از آن مانند جلوگيرى از توسعه بيابان ها 

و پديده هايى مثل ريزگردها مى شود.
سيل سبب تقويت و تجديد حيات تاالب ها مى شود و به اين ترتيب بر رخدادهاى 
مهم حيات پرندگان آبى مانند مهاجرت، تخم گذارى و زادآورى آنها موثر است. 
سيل سال 2016 ميالدى در نيوساوت ولز استراليا اين پديده را در مقياس ده ها 

هزار پرنده ايجاد كرد.
مقياس زمانى عاملى تعيين كننده براى ارزيابى آثار سيل است. آنچه در كوتاه مدت 
براى برخى افراد و خانواده ها، خسارت فاجعه بار محسوب مى شود، در بلندمدت 
براى گياهان و جانورانى كه در مناطق سيل خيز زندگى مى كنند و خود را با آن 
تطبيق داده اند، تضمين كننده كاركرد درست و حيات زيست بوم زندگى آنهاست. 

آنها زندگى خود را با دوره هاى سيالب تطبيق مى دهند و تنظيم مى كنند.
 تاالب ها و ساير پيكره هاى آبى با سيل احيا مى شوند و اين موضوع بر 
كيفيت آب هاى در دسترس انسان ها و ساير موجودات و حتى كيفيت هوا 
موثر است. سيل مواد مغذى بسيارى را وارد تاالب ها كرده و تغذيه ماهيان و 

ساير زيست مندان تاالب ها را تسهيل مى كند.
 سيل رسوبات بسيارى را در دشت هاى سيالبى انباشته مى كند و زمين هاى 
كشاورزى با اين رسوبات غنى تر مى شوند. جمعيت هاى انسانى در طول تاريخ 
در همين دشت هاى سيالبى و آبرفتى مثل نيل، رود زرد و ساير آبرفت ها ساكن 

شده اند. تخريب رژيم رودخانه ها و ممانعت از سيل به معناى تخريب سطح 
بارورى خاك در اين گونه دشت هاى سيالبى نيز هست.

 سيالب ها باعث تغذيه آب هاى زيرزمينى مى شوند و از طريق تقويت 
پيكره هاى آبى، عالوه بر فوايد محيط زيستى اين پيكره هاى آبى، امكانات تفريحى 
و گردشگرى آنها را نيز تقويت مى كنند. سيالب ها زمين هاى شورشده را 
مى شويند و از ميزان آلودگى هاى ناشى از سموم و كودهاى شيميايى انباشته و 

متمركزشده در اراضى مى كاهند.
 سيل سبب تخريب هاى اقتصادى در منطقه سيل زده مى شود اما همزمان 
سبب تشديد فعاليت هاى اقتصادى در خارج منطقه سيل زده و همچنين تشديد 
فعاليت اقتصادى براى بازسازى مى شود. غنى كردن اراضى كشاورزى و در 
دسترس قرار دادن آب بيشتر براى فعاليت هاى صنعتى، گردشگرى و خدماتى، 

فوايد اقتصادى فراوانى براى سيل ايجاد مى كنند.
 ارزيابى واقع بينانه از سيل در چارچوب موازنه خسارات سيل كه خود 
به دو گروه پولى (تخريب زيرساخت ها، از دست رفتن مشاغل، ساعات از 
دست رفته كار و مزارع تخريب شده) و غيرپولى (از دست رفتن جان انسان ها 
و رنج سيل زدگان) تقسيم مى شوند و منافع سيل به دست مى آيد. عنصر زمان 
بسيار تعيين كننده است. خسارات در كوتاه مدت وارد مى شوند اما فوايد عمدتا 

در طول زمان و در چارچوب «خدمات اكوسيستمى» به دست مى آيند.
 تحليل خطر در اين ميان نقش مهمى ايفا مى كند. سيل آن گونه نيست كه 
به طور كامل قابل پيشگيرى و مقابله پذير باشد بنابراين همواره ميزانى از خطر 
سيل وجود دارد و جوامع بايد فوايد اقتصادى و اجتماعى ناشى از قرار گرفتن 
در معرض سيل (سكونت در دشت هاى حاصلخيز سيالبى و منافع ناشى از 

آن) را با خسارات دوره اى ناشى از بروز سيل، متوازن كنند.
 جوامع بايد به گونه اى رفتار كنند كه خسارات و باالخص خسارات 
غيرپولى سيل را به حداقل برسانند. اين همان عقالنيتى است كه در پس سيل 
خفته است و بايد آن  را در نظام حكمرانى محيط  زيستى، اقتصادى و سياسى 
جامعه جستجو كرد. اين عقالنيت، سيل را از رخداد طبيعى خطرناك، به 
رخدادى كه مى توان با آن تطابق يافت و توأمان از فوايد آن بهره مند شد، 
تبديل مى كند. گزارش ملى سيالب هاى اسفند97 و فروردين 98، راهى به 

سوى خلق و بسط اين عقالنيت است.

زنان و كودكان در سيل
در يك امدادرسانى همه جانبه و درست بايد توجه كرد كودكان، 
زنان، سالمندان و معلوالن اقشارى از جامعه هستند كه در بحران هاى 
طبيعى مانند سيل و زلزله يا بحران هاى سياسى مانند جنگ ها 
بيشترين آسيب را مى بينند. مهتا بذرافكن در يادداشتى با عنوان «زنان 
امنيت بخش خانواده، آسيب پذير در فاجعه» به گوشه اى از بالياى 
انسانى سيل نورى مى تاباند كه كمتر به آن توجه شده. او مى نويسد: 
 پژوهش ها نشان داده در فاجعه سيل زنان تحت فشار بيشترى 

نسبت به مردان قرار دارند و آسيب پذيرتر هستند.
 زنان كمتر از مردان آموزش شنا كردن مى بينند و بيشتر در 

خطر غرق شدن هستند.
 زنان عالوه برخودشان بايد مراقب كودكان و سالمندان باشند. 
درمواقعى كه فراركردن نجات بخش است، آنها چابك نيستند و 

در نتيجه با كودكان و سالمندان جا مى مانند.
 زنان معموال از سهم خوراك خود به ضعيف ترها مى بخشند. 
شيردادن به كودكان، آنها را به مراتب آسيب پذيرتر مى كند. از زنان 
انتظار مى رود خانواده را از نظر روانى حمايت كرده و خانواده را 

مديريت كنند.
 زنان هنگام عادت ماهانه به وسايل بهداشتى نياز دارند كه به 
علت عرف رايج از به زبان آوردن نيازشان شرم مى كنند، حتى گاهى 

در بعد رسانه اى نيز اشاره به اين نياز سانسور مى شود.
 لباس هاى محلى زنان به علت سنگينى يا بلندى مانع حركت 
چابك مى شود و حتى در مواردى همين سنگينى خطر را براى 

آنها چندبرابر مى كند.

حسين نوروزى نيز در يادداشتى در ايسنا با عنوان «توصيه هاى مهم 
يك فعال حوزه كودك درباره كودكان مناطق سيل زده» به بخشى 
از مشكالت مهم درباره كودكان در مناطق سيل زده پرداخته كه در 
بحبوحه كمك رسانى و بحران و امداد ممكن است به چشم نيايند؛ 

در كمپ ها يا مناطق زلزله زده/سيل زده، يكى از نكاتى كه سازمان هاى 
مسوول بايد به  آن توجه كنند، تامين امنيت كودكان است. همان طور 
كه در شهرهاى سيل زده، افرادى ممكن است از باقى مانده  منازل 
مردم دزدى كنند، بايد به «احتمال» حضور كودك آزارها در مناطق 

بحران زده  هم فكر كرد.
 بدون ايجاد جو روانى بى مورد، به عنوان نوعى راهبرد دائمى، 
هميشه بايد به مردم آسيب ديده و ساكن در كمپ ها يا نقاط مختلف 
بحران زده نيز نكاتى را از اين منظر گوشزد و اطالع رسانى كرد تا 

بيشتر مراقب بچه ها باشند.
 معموال دستگاه هاى امنيتى و انتظامى، در مواقع بحرانى، خصوصا 
وقتى كه حجم آسيب ها باالست، ممكن است اينقدر جزيى نتوانند 
روى مساله اى تمركز كنند يا آموزش الزم را نديده باشند. عالوه 
بر توقع از نهادهاى مسوول، آگاه سازى مداوم خود خانواده ها از 

اين نكته، كارى است كه رسانه ها بايد انجام دهند.
 اگر قرار است به طور مستقل، كمك هاى ويژه و براى كودكان 
گردآورى و توزيع شود، اوال بايد نهادها و گروه هايى اين كار 
را انجام دهند كه تخصص دارند، خصوصا در توزيع كه كارى 
است دشوار. دوما اطمينان حداكثرى در مورد سالمت افراد مجرى 

وجود داشته باشد.
 فارغ از مساله  امنيت، خود تخصص داشتن و شناختن روش توزيع 
وسايل مربوط به كودكان مثل اسباب بازى، بسيار مهم است. كسانى 
كه تجربه  آن را دارند، مى دانند چه اتفاق هايى مى افتد. وقتى يك 
وانت با اسباب بازى وارد يك كمپ مى شود يا در يك خيابان توقف 
مى كند، مديريت مواجهه كودكان با چنين محموله اى و نحوه توزيع 

آن كار بسيار تخصصى و دشوارى است.
نكته مهم: كودك آزارى، فقط تجاوز جنسى به كودكان نيست. 
دزدى از وسايل بچه ها، كتك زدن آنها، حتى دزديدن بچه ها و ده ها 
اقدام ديگر هم مصداق كودك آزارى است. اينها حداقل ها هستند 
وگرنه خيلى مسائل به ظاهر ساده نيز از نظر برخى، كودك آزارى 

محسوب مى شوند.
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سال نو كه آمد سيل را هم با خود آورد. سيل 
از گميشان و آق قال شروع شد، به لرستان و 
خوزستان رسيد و هنوز ادامه دارد. خيلى ها كنار 
مردم سيل زده هستند و براى رهايى آنها از گل والى 
به جامانده،  براى كم كردن غم زندگى برباد رفته 
و... يارى شان مى رسانند. در اين جمع چهره هاى 
آشنا هم زياد هستند. اگر جهان پهلوان تختى 57 
سال پيش خانه به خانه در زد و براى كمك به 
زلزله زدگان پول جمع كرد، حاال افراد ديگرى 
هستند كه جا پاى او بگذارند، ورزشكارانى كه 
نه به دنبال تختى شدن كه با مرام تختى به يارى 

هموطننشان رفته اند. 
اين بار قايقرانان همه شهرها روزهاى اول سال 
شال و كاله كردند تا به داد مردم سيل زده برسند. 
البته جرقه كار را عادل مجللى زد. بعد هم با 
تصميم فدراسيون همه هيات ها بسيج شدند تا براى 
امداد و نجات سيل زدگان با هالل احمر همكارى 
كنند. حتى وقتى قايقى در گميشان برگشت و 
سرنشينانش مفقود شدند، باز هم پاى قايقرانان 
وسط آمد و آنها با هالل احمرى ها براى پيدا كردن 
اجساد به جستجو پرداختند. البته بقيه ورزشكاران 
هم بيكار ننشستند. بعضى ها مثل سردار آزمون، 
مهاجم تيم ملى فوتبال ايران و باشگاه زنيت كازان 
روسيه دست به كار شد تا گوشه اى از كار را 
بگيرد. او كمك رسانى به هموطنان سيل زده را 
وظيفه خودش مى داند: «اين كار وظيفه من بود. 
من به استانى خدمت كردم كه در آن بزرگ 
شده ام. دوست ندارم درباره ميزان پول صحبت 
كنم. از مسووالن زنيت هم درخواست مى كنم تا 
به نحوى ياد قربانيان اين حادثه را گرامى بدارند.» 
اين ورزشكاران هم مثل مردم سيل زده امسال 
متوجه تحويل سال هم نشدند و رنگ سفره 
هفت سين را هم نديدند. عادل مجللي، قايقران 
تركمني هم يكي از آنهايي بود كه با سيل آق قال 
ترجيح داد كنار سيل زده ها باشد تا در خانه. او 
حتي بعد از 2 هفته همچنان در ستاد كمك به 

سيل زده ها فعال است، با اينكه بايد به اردو برگردد 
و براي رقابت هاي انتخابي المپيك كه يك ماه 
ديگر برگزار مى شود، آماده شود. او از متفاوت 
بودن سال جديد مي گويد: «سال 98، سال متفاوتي 
بود. هم مي شود آن را به فال نيك گرفت و هم به 
بدشانسي. بدشانسي به خاطر اينكه مردم استان من 
سال نويي نداشتند. من هم سر سفره هفت سين 
ننشستم چراكه اصال دلم رضايت نمي داد مردم 
گرفتار سيل باشند و من سال تحويل كنار سفره 
هفت سين باشم. وجدانم قبول نمي كرد من شاد 
باشم و آنها ناراحت.» نفر سوم كانوى كانادايي 
جهان خوب مي داند اين تنها حس او نبوده و 
خيلي ها با همين احساس، خودشان را به آق قال 
رساندند: «اين تنها حس من نبود، مي دانم خيلي از 
افراد حس مرا داشتند.» مجللي تجربه هاي جديد 
زندگي  اش را به فال نيك مي گيرد: «من امسال را 
به فال نيك مي گيرم . در اين مدت نكات زيادي 
ياد گرفتم. اينكه مردم هواي هم را دارند. فرقي 

نمي كند بلوچ باشي و از سيستان آمده باشى، 
آذري باشي و از ماكو، اروميه و تبريز بيايى يا 
اهل شيراز باشى. يا از شهر گنبد كه نزديك به 
آق قال است. همه مي آمدند، 3-2 روزي كمك 
مي كردند. من اين شرايط و حال و هوا را تا به 
حال تجربه نكرده بودم. البته اين رفت وآمدها برايم 
دوستاني به جا گذاشت كه تا به حال نداشتم. 
آنهايي كه تا به حال نمي شناختم. آمده بودند تا 
گوشه اي از كار را بگيرند.» پاروزن تركمن البته 
خوب مي داند هم استاني هايش فقير نيستند: «با 
اينكه همه براي كمك آمده بودند، سيل زده ها 
نيازمند و فقير نبودند. آنها گرفتار سيل شده بودند 
و وظيفه ما بود كنارشان باشيم. حضوري كه خيلي 
در روحيه آنها تاثيرگذار بود و دلگرم كننده.» او كه 
اولين قايقراني بود كه براي كمك به سيل زدگان 
آق قال داوطلب شد، درباره نحوه كار مي گويد: 
«در تماس با فدراسيون قايقراني، براي كمك به 
سيل زده ها همه هيات ها آماده باش شدند تا به كمك 

سيل زده ها بيايند. در قسمت هاي عميق ما با قايق 
موتوري معموال 3-2 تن بار جابجا مي كرديم و 
جاهاي كم عمق هم با قايق هاي خودمان كمك ها را 
به مردم مي رسانديم. تقسيم كار شده بود تا بچه ها 
در ستاد و بخش هاي خريد، جمع آوري كمك هاي 
مردمي همكاري كنند. من به همه قسمت ها كمك 
مي كردم. البته من كه كار خاصي نمي كردم. افراد 
زيادي بودند كه بيشتر مسووليت ها را برعهده 
داشتند و حتي دوستاني كه مقيم خارج بودند. 
ما علي آجرلويي داريم كه در اين مدت روزانه 
2 هزار وعده غذا يى صبحانه، ميان وعده، ناهار 
و شام را براي مردم تدارك مي ديد. جداي از آن 
هم هر وقت كمكي الزم بود، نه نمي گفت. 8 تا 

10 روستا را روزانه پوشش مي داديم.»
به گفته او، روزهاى اول كار سختى خاصى برايشان 
داشته :«روزهاى اول، وقتى براى كمك به آق قال 
رفته بوديم، مردم به خاطر فشارهايى كه تحمل 
مى كردند با ما دعوا مى كردند، اما كم كم آرام 

شدند.البته ما هم منظم ترين ستاد را راه انداختيم. 
براى شروع كار ارزيابى هايى كرديم. حتى سوت 
خريديم، با اينكه بعضى ها مى گفتند فايده ندارد، 
ما جاهايى رفتيم كه نشانى نداشتند، اما با سوت 
به آنها ياد داديم، بگويند چه چيزى الزم دارند. 
شايد اول خيلى ها با اين كار ما تعجب مى كردند 
اما واقعا سوت به كار ما آمد چرا كه بابت هر نياز 
مدل سوت زدن فرق مى كرد. ما بعد از شناسايى 
خانوارها، حضورى به آنها سر مى زديم و آمار 
مى گرفتيم و مواد مورد نياز آنها را مى داديم و 
اگر 3 روز ديگر هم به آنها سر نمى زديم، مطمئن 

بوديم مشكلى برايشان پيش نمى آيد.»
قهرمان جهان كانو كانادايى هنوز دلش آرام و 
قرار ندارد: «به خاطر بارش باران تا 15-10 روز 
ديگر آب باالست. در بعضى مناطق شرايط عادى 
شده اما بعضى مناطق نه. با اينكه من ارديبهشت 
ماه انتخابى المپيك دارم و اين مدت هم تمرين 
نكرده ام، تا وضعيت به روال عادى برنگردد ستاد 

پابرجاست و من هم در آن فعالم. شايد در اين 
مدت يكى-دو ساعتى همين جا تمرين كنم.» البته 
كار قايقرانان تنها به آق قال ختم نشد و با سيل در 
لرستان و اهواز، قايقرانان به اين استان ها رفتند تا 
كمك حال باشند. هر چند قايقرانان بقيه استان ها 

هم به حالت آماده باش درآمدند.
كشتى گيران هم كه هميشه يك پاى كمك رسانى 
هستند، اين بار هم كنار نماندند؛ عيسى مومنى، 
موسى مومنى، على اصغر بذرى، سعيد رياحى، 
جابر صادق زاده، عزت ا...اكبرى، عباس طحان، 
مصطفى  توكليان،  امير  اسماعيل پور،  مسعود 

عليزاده و... 
على اصغر بذرى، مربى تيم كشتى آزاد جوانان از 
همان روزهاى اول وقوع سيل به استان گلستان 
رفته بود و روز اول فروردين وقتى ييالقات نكا 
و بهشهر درگير سيل شد، آنجا بود: «من خودم 
آنجا بودم. رسول خادم هم يك نفر را براى 
بررسى شرايط فرستاد و روز دوم فروردين راهى 
آق قال شديم. اوضاع آنقدر خراب بود كه تا يك 
محدوده بيشتر نتوانستيم با ماشين حركت كنيم. 
به خاطر سيل و خرابى، تردد با تراكتور و قايق 
انجام مى شد. همان جا ظهر روز دوم فروردين 
پايگاه اول را در سقريلقى داير كرديم. رودخانه 
كنار گرگان رود به شدت در آستانه تخريب بود. 
آب وارد روستا شده بود و زمانى كه ما رسيديم 
4-3 خانه اى كه نزديك رودخانه تخريب شده 
و ارتفاع آب رودخانه به 5 متر رسيده بود. از 
همان جا كارمان را شروع كرديم و تا از ورود 
آب به ساير نقاط روستا جلوگيرى كنيم.» بذرى 
مى گويد كه روز هاى اول مردم نمى دانستند بايد 
چه كار كنند: «وقتى ما رسيديم مردم  هاج و واج 
از بين رفتن روستا و زندگى شان را تماشا مى كردند. 
باورشان نمى شد رودخانه اين وضعيت را پيدا 
كرده و آب زندگى شان را مى برد. وقتى گروه ما 
كار را شروع كردند كم كم مردم هم متوجه شدند 

بايد چه كارهايى انجام دهند.»

ورزشكاران و قهرمانان اين بار هم كنار مردم بودند 

دسـتـان گـرم خـدا
سال برايشان نو نشد . باران آمده بود تا غم هاى دلشان را با سياهى 
زمستان بشويد و ببرد اما خانه شان دار و ندارشان را هم برد. برد و آنها 
را در حسرت زندگى كه سال ها برايش زحمت كشيده بودند، گذاشت. 

داشته شان خدا بود و خانه اى كه حتى سرپناهشان هم نبود. خانه اى كه ديگر خانه نبود. 
مردم مانده بودند و خدايشان و خدايى كه دستانش را به ديگران هديه داده بود 
تا كمك حال آنها باشد. آنهايى كه مى توانستند سرخوش در خانه هايشان بمانند، 

به سفرى كه برنامه ريزى كرده بودند، بروند به يارى شان رفتند. دستشان را گرفتند 
و اين گرماى دست اميدى براى آينده شد. اين كه تنها نيستند و دوباره مى شود 

همه چيز را از نو شروع كرد. 
 مهرى رنجبر 

قهرمانى فقط رفتن روى سكو و مدال گرفتن 
نيست. اين چيزى است كه كشتى گيران نوروز 
امسال معنا كردند. قبل از اينكه سال نو فرا برسد 
و سيل ويرانگر خانه  ايرانيان شود، كشتى گيران 
دست به كار شده بودند تا قهرمانى را طور ديگرى تعريف كنند. 
حسن رحيمى كه روزى با رفتن روى سكوهاى قهرمانى غرور ملى 
را زنده كرده بود اين بار با رسول خادم، رئيس سابق فدراسيون و 
مصطفى حسين خانى، ديگر كشتى گير تيم ملى راهى چند روستا 
در استان سيستان و بلوچستان شده بود تا دست محروم اين 
منطقه را بگيرد. بعد از سيل هم رحيمى خادم را در سفر به مناطق 
سيل زده همراهى كرد. دارنده يك مدال برنز المپيك 2016 ريو و 
4 طال، نقره و برنز جهان در سال هاى 2011 تا 2015 ميالدى از 
ديده ها و شنيده هايش برايمان مى گويد:« جامعه كشتى در زمان 
وقوع سيل بار ديگر نشان داد راهش را انتخاب كرده و آن راه هم  

كنار مردم بودن است.»

: عكسى از شما هم در مناطق سيل زده رسانه اى شد.
بحث كمك  هاى مردمى و سروسامان دادن به آن، موضوع امروز 
و ديروز نيست. اگر خدا قبول كند ما خيلى وقت است كه تالش 
مى كنيم اگر كارى از دست مان برمى آيد انجام دهيم. شايد هم كار 
بزرگى نباشد اما من به همين هم افتخار مى كنم و وظيفه خود مى دانم 
اگر جايى مى توانم كمك كنم، دريغ نكنم. راستش اول از همه روح 
و روان خودم را آرام مى كنم، از كمك به مردم به آرامشى مى رسم 
كه وصف ناپذير است. مى دانيد كه من در منطقه اى متولد شده ام كه 
درد و رنج را مى شناسم. سال هاى سال در جنوب شهر تهران زندگى 
كرده ام و پدر و مادرم آنجا هستند. با درد بزرگ شده ام اما بعد لطف 
خدا شامل حالم شده و حاال اگر اعتبارى دارم از وجود مردم است، 

پس تا جايى كه مى توانم سعى در كمك دارم.
: قبل از وقوع سيل هم به سيستان و بلوچستان رفته بوديد.
با آقا رسول (خادم) و مصطفى حسين خانى بوديم، شرايط مردم 
خيلى بحرانى بود. در بدترين وضعيت ممكن زندگى مى كردند. از 
نظر بهداشتى و درمانى همه چيز زير صفر بود. هر چقدر هم به اين 
نواحى كمك شود باز هم كم است، آنقدر كه فقر و مصيبت زياد 
است. به 5-4 روستا سر زديم. يك روستا وضعيتش از همه بدتر بود 
كه اصال راه دسترسى به آن افتضاح بود و به سختى و با ماشين سنگين 
توانستيم به آنجا برويم. آنها هيچ چيزى نداشتند، نه آب، نه برق، نه 
گاز، نه مدرسه؛ واقعا سهم شان از زندگى امروزى هيچ بود. قبال در 
فيلم ها ديده بودم كه يك بچه حتى كفش هم ندارد، در اين روستا 

واقعيت زندگى مردم همين بود. آن بچه ها فقط يك جفت كتانى پاره 
داشتند كه مشترك از آن استفاده مى كردند.

: بعد هم كه موضوع سيل پيش آمد.
بله، زمانى كه آقا رسول مى خواست به مناطق سيل زده گلستان برود 
من مشكالت كارى داشتم و نتوانستم در سفر اول او را همراهى كنم، 
نمى دانم در جريان هستيد كه ما در لرستان داريم يك مدرسه مى سازيم؟
: نشنيده بودم. چرا لرستان؟ اين تصميم را بعد از سيل گرفتيد؟
نه، موضوع به قبل از سيل برمى گردد. چه فرقى مى كند كجا باشد، لرستان، 
سيستان  يا هر جاى ديگرى. اين روستا شناسايى شد كه مدرسه اى 
ندارد و بچه ها براى درس خواندن با مشكالت زيادى مواجه هستند. 
ما تصميم گرفتيم با هزينه خودمان و همچنين كمك هاى مردمى اين 
كار را انجام دهيم. بعد اين موضوع در برنامه على ضيا مطرح شد و 
اسپانسر اين برنامه هم نيمى از هزينه ها را گردن گرفت. اين روستا را 
به من معرفى كردند، خودم رفتم و هم اينكه درموردش پرس وجو 
كردم. ساخت مدرسه كار راحتى نيست، خيلى هزينه دارد. بايد از 
كمك همه استفاده كنيم. اين دِينى است كه گردن ماست، ما در مقابل 

مردمى كه ما را تشويق كرده و به ما اميد داده اند، مسووليم.
: به پلدختر و معموالن رفتيد؟

نه، ما به روستاى نورآباد لرستان رفتيم، وضعيت خيلى بدى بود. به 

قول آقا رسول، آنها با آن همه مشكل و فقر نيازى به سيل نداشتند، 
وضعيت شان قبل از سيل هم خيلى بد بود. حاال سيل هم آمده و 
زندگى شان نابود شده. خانه شان يا خراب شده بود يا پر از گل. هنوز 
داخل بعضى از خانه ها و مغازه ها آب بود. آنجا روستاهاى زيادى 
وجود دارد. به ما گفتند باالى 400 روستا كه خيلى از آنها آسيب ديده 
بودند. آنجا پايگاه زديم تا گروهى كه قرار بود بعد از ما براى كمك 
به آن منطقه بيايند كارشان را در آن پايگاه ها شروع كنند. هر كسى كه 
مى تواند كمك كند خوب است كه اين كار را انجام دهد، قرار است 

باز هم با آقا رسول به اين مناطق برويم.
: در اين وضعيت مردم شما را مى شناختند و واكنشى داشتند؟ 
بعضى مى شناختند و برخى هم نه. يك عده باورشان نمى شد ما هم 
براى كمك آمده باشيم. خيلى ها هم اصال ما را نمى شناختند چون اصال 
تلويزيون نداشتند. ما كه براى شناختن آنها و اينكه آنجا تحويل مان 
بگيرند، نرفته بوديم. بنده هاى خدا اصال از ما انتظارى نداشتند. مى دانستند 
كه مسوول نيستيم، فقط مى خواهيم كنار مردم باشيم. كاش مسووالن 
به داد اين مردم برسند. اين طور نباشد كه از مسووليت فقط پست و 
صندلى اش را ببينند. خيلى جاها اصال كارى انجام نشده بود. ما از اينكه 
كنار مردم هستيم حس خوبى مى گيريم. اين كار براى ما لذتبخش است 
اما اين مساله چيزى از مسووليت مسووالن درمورد مردم كم نمى كند. 
اينكه مردم مى خواهند به هموطنانشان هر طور كه شده كمك كنند، 
باعث نمى شود مسووالن بخواهند پا پس بكشند. اين مملكت اين 
همه ثروت و قدرت دارد. نبايد در سيل و زلزله اين حس به مردم 
القا شود كه ديگر هيچ چيزى درست نمى شود و ديگر همه چيز نابود 
شده. بايد به آنها امكانات داد تا خانه هاى مستحكم ترى ساخته شود.

: اتفاقا در بالياى طبيعى عدم استحكام ساختمان ها بيش  از 
هر عامل ديگرى موجب خسارات جانى و مالى مى شود.

بله، درصورتى كه اگر ساختمان ها محكم تر و مهندسى ساخته شوند، از 
ميزان تخريب كاسته مى شود. بايد كار كرد و در اين موضوع خيلى ها 
دخيل هستند و بايد كارشان را به درستى انجام دهند. به هرحال در 
اين مملكت باز هم شاهد وقوع زلزله و سيل خواهيم بود، مهم اين 
است كه كار درست انجام شود. از من ورزشكار مى پرسند در يك 
سال چكار كرده اى، بايد بگويم كجا كشتى گرفته و كجا روى سكو 
رفته ام و اين كارنامه ام است. آقاى مسوول، شما هم بايد توضيح دهى 
كه وقتى جايى مشغول به كار مى شوى چه كارهايى انجام مى دهى، 
صادقانه هم بايد توضيح بدهى. بنده هاى خدا اين چه عيدى بود كه 
سپرى كردند، براى ما كه در تهران بوديم و مشكلى پيش نيامد به 
خاطر سيل و اخبارى كه ديديم و شنيديم عيد به عزا تبديل شد، چه 

برسد به آنها كه همه زندگى شان را از دست دادند.
: كشتى و تمرين را كامال كنار گذاشته ايد؟

در اين مدت كه اصال وقت نكردم تمرين كنم. يك ماه است كه اصال 
سمت باشگاه هم نرفته ام.

: تصميم تان براى خداحافظى از دنياى قهرمانى همچنان 
پابرجاست؟

اين تصميمى نبود كه از روى بچگى و احساسى بگيرم، رويش فكر 
كردم و كامال عاقالنه انتخاب كردم. تصميم من قطعى است.

: و حاال كنار مردم بودن را انتخاب كرده ايد.
كشتى مقطعى از زندگى ام بود كه تمام شد و حاال  چيزهاى ديگر 

آغاز مى شود.

حسن رحيمى، كشتى گيرى كه ياريگر سيل زدگان شد

مسووالن به داد اين مردم برسند
 مرضيه 

دارابى



گزارش «سالمت» از جشنواره بوى عيد جمعيت امداد دانشجويى- مردمى امام على (ع)

خـانـه ايـرانـى، خـانـه امـيـد
جمعيت امداد دانشجويى- 

 على اكبر 
ابراهيمى

مردمى امام على (ع) يك 
 (NGO) سازمان مردم نهاد
سال   16 از  بيش  و  است 
معضالت  زمينه  در  است 
فعاليت  دامنه  مى كند.  فعاليت  اجتماعى 
اجتماعى جمعيت امام على(ع) در زمينه هايى 
ازجمله حمايت از كودكان آسيب ديده و در 
خطر آسيب ناشى از فقر، اعتياد خانواده ها، 
بانوان سرپرست خانوار و ديگر مواردى كه 
به انواع فقر اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 

مربوط شود، گسترده است.
گستردگى فعاليت ها در اين معضالت اجتماعى 
از اين جهت است كه ما معتقد هستيم نمى توان 
يك معضل مانند كار اجبارى و پرخطر كودكان 
در خيابان ها و كارگاه ها را رفع كرد، بدون اينكه 
به معضالت ديگر كه علت هاى ايجادكننده اين 
پديده هستند همزمان توجه و رسيدگى كرد. 
در همين راستا و در تكميل آن، همه اعضاى 
جمعيت امام على(ع) داوطلب هستند، به اين 
اميد كه فرهنگ داوطلبى در كشور ما نهادينه 
شود و مسووليت پذيرى عموم اجتماع نسبت 

به معضالت اجتماعى افزايش يابد.
خانه ايرانى كانون بيشتر فعاليت هاى مددكارى 
به نوعى خانه  امام على(ع) است.  جمعيت 
ايرانى مركز فعاليت هايى ازجمله كالس هاى 
آموزشى تحصيلى، هنرى، فرهنگى و ورزشى 
و  محروم  محله هاى  ساكن  كودكان  براى 
خوداشتغالى  مهارت هاى  آموزش  حاشيه، 
مربوط  امور  خانوار،  زنان سرپرست  براى 
حال  در  است.   ... و  خانواده ها  درمان  به 
 30 از  بيش  على(ع)  امام  جمعيت  حاضر 
خانه ايرانى در محله هاى محروم و حاشيه 
تهران و شهرستان هاى سراسر كشور دارد.

شماره حساب جمعيت خيريه امام على (ع) 
نزد بانك ملت: 6104337770031308
نشانى اينترنتى جمعيت امام على (ع):

www.sosapoverty.org 
شماره تماس: 02188930816

جشنواره بوى عيدى
جمعيت امام على(ع) هر ساله و در روزهاى 
پايانى سال اقدام به برگزارى جشنواره غذا و 
بازارچه خيريه از محصوالت زنان سرپرست 
خانواده تحت پوشش مى كند. هدف اصلى 
خريد  و  آشنايى  جشنواره  اين  برگزارى 
عموم مردم از محصوالتى است كه مادران و 
نوجوانان تحت حمايت جمعيت امام على(ع) 
از  حاصل  عوايد  همچنين  كرده اند.  توليد 
تعلق  افراد  اين  به  بازارچه  اين  برگزارى 
مى گيرد. در بخش جشنواره غذا، غذاهاى 
تهيه شده در آشپزخانه هاى خانه هاى اشتغال 
شامل انواع شيرينى و كيك و غذاهايى كه 

مى شود،  تهيه  خيرين  و  داوطلبان  توسط 
عيدى  بوى  بازارچه  مى رسد.  فروش  به 
نمايشگاهى براى معرفى و فروش محصوالت 
توليدشده در خانه هاى اشتغال و همچنين 
فرصتى براى ارائه صنايع دستى بلوچستان، 
كرمانشاه، ثالث باباجانى، كرمان، مشهد و 
شهرستان هايى است كه خانه هاى جمعيت 
در آن فعال هستند و باعث آشنايى بيشتر 
با هنر زنان و مردان سختكوش اين مناطق 
در  امسال  عيدى  بوى  جشنواره  مى شود. 
برگزار  مجموعه فرهنگى تالش در تهران 
شد و طبق روال مهروموم هاى پيش در ساير 
فعال  جمعيت  خانه هاى  كه  شهرستان ها 

و  گرگان  سارى،  شيراز،  ازجمله  هستند، 
كرج برگزار خواهد شد.

معرفى خانه هاى اشتغال
خانوارهـاى زن سرپرست در همه كشورهاى 
جهان گسترش يافته اند و روزانه بر تعـداد 
اين خانوارهـا افـزوده مى شود. از علل اين 
رشد مى توان به افزايش نرخ طالق، افزايش 
نرخ جرايم اجتمـاعى و به دنبال آن افـزايش 
تعـداد زنـدانيان مرد، اعتيـاد مردان و مهاجرت 
اشاره كرد. ازاين رو، توانمندسازى ايـن قـشر 
آسـيب پذير از گام هاى كاربردى اجتماعى 

محسوب مى شود.

اين گروه از زنان اغلب با عوامل آسيب زايى 
مانند ضعف دسترسى به فرصت هاى شغلى، 
درآمد  نداشتن  كم سوادى،  يا  بى سوادى 
كه  مواجه اند  روانى  مشكالت  و  مستمر 
همه جانبه  حمايت هاى  فقدان  در صورت 
تحميل  جامعه  به  هنگفتـى  هزينه هاى 
خواهند كرد. آمارها نشان مى دهد  فرزندان 
معرض  در  تا  مستعدترند  بسيار  زنان  اين 
زيرا  بگيرند  قرار  اجتماعى  آسيب هاى 
ندارد  وجود  آنها  اعمال  بر  پدر  نظارت 
زندگى  مخارج  تامين  درگير  هم  مادر  و 
معيوب  آغاز چرخه  موضوع  اين  و  است 
تربيتى نسل هاى آينده است اما اگر جامعه 

راهكارهاى جديدى براى توانمنـد سـازى 
عرصه هاى  در  خـانوار  سرپرسـت  زنـان 
دهد،  ارائه  روانى  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مى توان گام هاى كاربردى ترى براى بهبود 
آسيب پذير  اقشار  اين گونه  زندگى  كيفيت 
برداشت. درنتيجه با توانمندسازى يك مادر 
مى توان شيوه تربيت نسل آينده يك خانواده 
را بهبود داد زيرا مادران توانمند فرزندانى 
تواناتر، مستقل تر و با اعتماد به نفس بيشتر 

تربيت مى كنند.
على  امام  جمعيت  رويكردى،  چنين  با 
زنان  توانمندسازى  به  ويژه اى  نگاه  (ع) 
راستا  اين  در  و  دارد  خانوار  سرپرست 
حاشيه  محالت  در  را  اشتغال  خانه هاى 
اشتغال  خانه هاى  كرد.  تاسيس  كشور 
سرپرست  مادران  در  كه  هستند  مراكزى 
امام على  خانواده تحت حمايت جمعيت 
(ع)، پس از طى فرايند توانمندسازى از طريق 
مهارت هايى  و  هنرى  رشته هاى  يادگيرى 
سوزن دوزى،  چرم دوزى،  خياطى،  مانند 
به  مناسب  محيطى  در  سفالگرى  و  چاپ 
كار مشغول مى شوند تا چرخ زندگى شان 
ميان  اين  در  بچرخانند.  با دستان خود  را 
خانه هاى  در  هم  پسر  و  دختر  نوجوانان 
اشتغال امكان يادگيرى دارند. محصوالت 
توليدشده در خانه هاى اشتغال با برندهاى 

مختلف به فروش مى رسند.

مجتمع تربيتى متقين
يكى از عظيم ترين موقوفات تهران مجتمع تربيتى متقين است 
نگهدارى و  براى  اين مكان  قيد شده  آن  كه در وقف نامه 
تحصيل دختران و پسران يتيم و بى بضاعت استفاده شود. 
مدرسه متقين با همان نيت واقف آن براى تحصيل دختران 

و پسران كم بضاعت استفاده مى شود. 

بازار تهران
را  تهران  بازار  از  50درصد  حدود  بدانيد  است  جالب 
بزرگ ترين  از  يكى  مى دهند.  تشكيل  موقوفات  هم 
خيلى  كه  است  على آبادى  وزير  موقوفه  بازار  موقوفات 
اين  پاساژ است كه   3 اين موقوفه شامل  معروف است. 
3 پاساژ و مغازه هاى كنارى اش تقريبا 600 رقبه مى شود 
اين تجار،  از  تا  كه  بيشترشان تجار فرش هستند. 400 
تاجرهاى پارچه هستند. تركيه ، چين، ژاپن و كره وقتى 
نشانى  بفرستند،  حجره ها  اين  براى  جنسى  است  قرار 
اين است: ايران – تهران – سراى بازرگانان. بسيارى از 
موقوفات بازار ارزش تاريخى و ميراث فرهنگى دارند، 
عالى  قاجارى  معمارى  كه  محمدعلى  حاج  سراى  مثال 
در  ظل السلطان  موقوفه  يا  دارد  را  اول  پهلوى  دوره  و 
سراى جمهورى كه قسمت جلوى آن معمارى قاجارى 
جالب  و  دارد  عالى  صفوى  معمارى  يك  آن  انتهاى  و 
هستند  آنجا  در  ظل السلطان  ششم  نسل  هنوز  كه  است 
اين موقوفه اند يا سراى سيد محسن.  و خودشان متولى 
سيدعزيزا...  بودند.  برادر  دو  سيدعزيزا...  و  سيدمحسن 
سهم خودش را مسجد ساخت و سيدمحسن موقوفه اى 

با معمارى قاجارى خيلى زيبا دارد.

مشيرالسلطنه و داستان افطارى ها
مشيرالسلطنه يكى از رجال دوران قاجار بود و موقوفات زيادى 
در غرب استان تهران دارد. شب هاى قدر هر سال، بيش از 
هزار و 500 روزه دار شهرهاى نسيم شهر و گلستان شهرستان 
بهارستان بر سر سفره افطارى مى نشينند كه مشيرالسلطنه، 

از  افطارى،  اين  هزينه  است.  كرده  نامه، وصيت  وقف  در 
محل درآمدهاى موقوفات اين واقف، در طول سال تامين 
مى شود. مشيرالسلطنه اراضى گسترده اى در غرب تهران به ويژه 
در بهارستان را براى مواردى مثل خريد كتاب هاى علمى، 
تعزيه دارى، سادات فقير، اموات فقير، فقراى اهل علم، زوار 
ائمه، روشنايى عتبات، بازسازى و توسعه مسجد و ... وقف 

كرده است.

بيمارستان لوالگر
بيمارستان لوالگر هم توسط «حاج باقر لوالگر» در سال 1335 
هجرى قمرى وقف شده است. بيمارستان لوالگر در ابتداى 
تاسيس به صورت نوانخانه بوده است كه بعد از مدتى بيمارى هاى 
داخلى و نيز بيمارانى كه به سل مبتال بوده اند در اين مكان 
ويزيت و پذيرفته شدند. اين بيمارستان توسط مرحوم لوالگر 
براى اجراى سنت وقف نبوى و در راستاى ارائه خدمات 
درمانى وقف شده است. در سال هاى اخير هم دختر اين خيّر، 

5باب واحد مسكونى به ارزش 20ميليارد ريال،  براى توسعه 
بيمارستان لوالگر به موقوفات پدر خود اضافه كرده است.

وقف براى حزب ا... لبنان و فلسطين
از وقف هاى جالب كشور، وقف هايى است كه درآمدهاى 
آن خارج از كشور هزينه مى شود. براى مثال در آغاز همين 
امسال فردى به نام «على اكبر ايلخانى» 6 دانگ ملك مسكونى با 
ارزش ميلياردى در شميران را براى تحقيقات علمى، مقاومت 
اسالمى حزب ا... لبنان، ولى امر مسلمين براى دفاع از جمهورى 
اسالمى ايران و همچنين ترويج قرآن وقف كرده است. كم 
نيستند وقف هايى هم كه براى مبارزه فلسطين عليه اسرائيل 

اختصاص يافته اند.

بيمارستان شهداى يافت آباد
اين بيمارستان هم از مريض خانه هاى قديمى است كه توسط 
«محمدولى فرمانفرماييان» در سال 1340 هجرى قمرى وقف 

شده است. در وقف نامه اين موقوفه آمده است كه به «معالجه 
رايگان بيماران» اختصاص پيدا كند.

بيمارستان سرلشكر خدايار
«سرلشكر خدايار» هم از بزرگ ترين واقفان تهران است كه اراضى 
زيادى در شهريار و گلستانك از وقف هاى او به شمار مى روند. 
در وقف نامه اين واقف هم ذكر شده اين اراضى به هزينه هاى 
بيمارستان اين شهر اختصاص پيدا كند. در سال هاى اخير از 
موقوفات او در شهر مالرد بيمارستانى ساخته و افتتاح شده است.

موسسه خيريه ليستر
«سيد احمد ليستر» يا ميرسپاسى هم از ثروتمندان دوره پهلوى 
بود. جالب است بدانيد او ابتدا راننده احمدشاه و رضاشاه بود 
و از راه رانندگى و مكانيكى حرفه اى به ثروت رسيد. ليستر 
يكى از بزرگ ترين زمين داران تهران بود كه بخش عمده اى 
از اين زمين ها و ملك و گاراژها و بناها را در سال 1329 
با عنوان «موسسه خيريه  اكنون  امور خيريه كرد كه  وقف 

ليستر» شناخته مى شوند.

بزرگ ترين واقف جمهورى اسالمى
اگرچه بيشتر موقوفات بزرگ به دوران قبل انقالب و فراوانى 
زمين  و ملك برمى گردد، اين روند بعد از انقالب متوقف نشده 
است. «حاج على اكبر بجستانى مقدم» بزرگ ترين واقف بعد از 
انقالب اسالمى به شمار مى رود كه بيشتر موقوفاتش هم وقف 
آستان قدس رضوى شده است. اين واقف 6 دانگ عرصه و 
اعيان كارخانه توليد قطعات پيش ساخته بتونى (هبلكس) واقع 
در بخش ورامين تهران و6 دانگ دو طبقه آپارتمان به مساحت 
350 مترمربع (دفتر شهرى كارخانه)، مقابل پارك ساعى تهران 

را نيز وقف بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) كرده است.
بين تمام اوقافى ها، امامزاده ها، مسجدها و گلزارهاى شهدا 
بيشترين مواردى اوقافى را به نام خود سند زده اند. از حاج 
اسماعيل در چيذر كه زمينش را وقف امامزاده مى كند گرفته 

تا گلزار شهداى يافت آباد.

جمعيت امام على(ع) هر ساله و در 
روزهاى پايانى سال اقدام به برگزارى 
جشنواره غذا و بازارچه خيريه از 
محصوالت زنان سرپرست خانواده 
تحت پوشش مى كند. هدف اصلى 
برگزارى اين جشنواره آشنايى و 
خريد عموم مردم از محصوالتى است 
كه مادران و نوجوانان تحت حمايت 
جمعيت امام على(ع) توليد كرده اند

بزرگ ترين وقف هاى تهران كجاست؟
 وقف داستان دنباله دارى است كه پس از گذشت سال ها واقفان آن فراموش مى شوند. در اين گزارش 
با برخى از واقف هاى بزرگ و موقوفات معروفشان آشنا مى شويد. وقف و موقوفه ها دنياى بزرگى 
دارند. موقوفاتى كه با نيت هاى خاص و ويژه وقف مى شوند. بعضى از اين موقوفات و واقف هاى آنها 
داستان هاى جالبى دارند كه شايد شما خيلى از آنها را نشناسيد و ندانيد كه مثال جوانمرد قصاب يكى از 
بزرگ ترين واقفان تهران است و بخش هاى عمده اى از شهررى از موقوفات اوست. اين در حالى است 

كه خود شخصيت جوانمرد قصاب در هاله اى از ابهام است! در بيشتر اين وقف نامه ها كه به سال هاى دور 
برمى گردند، مواردى مثل معالجه بيماران فقير، عزادارى براى ائمه و كمك به ايتام قيد شده است. اسامى 
اين واقفان هم نشان مى دهد در روزگارى كه زمين زياد بوده و آدم ها كم، وقف رونق عجيبى داشته 
است. «مصطفى  قلى خان ميرشكار»، «دكتر قدسيه موسوى حجازى»، «مشيرالسلطنه»، «عبدالغفورخان 

ا... باشى»، «حاج اسماعيل جراح تهرانى» و ... از واقفان بزرگ و نام آشناى پايتخت هستند.

وقف و سالمت شماره هفتصدوهفت بيست وچهار فروردين نودوهشت6



پرسشى از دكتر نسرين اميدوار متخصص تغذيه 

بوفه مدارس تا چه ميزان سالم هستند؟
سال هاست آموزش وپرورش به كمك وزارت بهداشت دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم در مدارس را 

 مهديه 
آقازمانى 

تهيه كرده كه براساس آن اقالم مجاز و غيرمجاز براى بوفه مدارس مشخص شده و مدارس موظف هستند 
براساس آن عمل كنند. اين تصميم به اين علت گرفته شده كه بوفه مدارس مثل سوپرماركتى مى ماند كه 
حساب و كتابى براى عرضه مواد غذايى در آن وجود نداشت و بيشتر مواد غذايى كه در بوفه مدارس 
عرضه مى شد، ارزش تغذيه اى نداشتند و بچه ها براى ميان وعده چيپس، پفك و شكالت مى خوردند و ساندويچ هاى سوسيس 
و كالباس پاى ثابت بوفه مدارس بود. هرچند با وجود دستورالعمل بوفه مدارس، بيشتر بوفه ها اصالح شدند، هنوز هم 

اقالم غيرمجاز در آنها عرضه مى شود و نظارت ها آنچنان سفت و سخت نيست. اين قضيه در مورد تبليغات رسانه اى 
كاالهاى آسيب رسان نيز مصداق دارد و با وجود فهرست ممنوعه تبليغات باز هم گهگاه شاهد تبليغات محصوالت غذايى 
هستيم كه اصال سالمت محور نيستند. به تازگى دكتر نسرين اميدوار، متخصص تغذيه و عضو هيات علمى دانشگاه علوم 
پزشكى شهيد بهشتى و همكارش مينا باباشاهى،كارشناس ارشد تغذيه بررسى در مورد بوفه هاى مدارس شهر تهران انجام 
داده اند كه نتايج آن نشان مى دهد هنوز هم خوراكى هاى پرمصرف در مدارس، در جهت سالمت بچه ها نيست و نياز به 

اصالح و بازنگرى دارد. در صفحه «ديده بان تغذيه» اين هفته در اين زمينه با ايشان گفت وگو كرده ايم.

7ديده بان تغذيه شماره هفتصدوهفت بيست وچهار فروردين نودوهشت

: خانم دكتر! در كنگره تغذيه كودكان 
كه چند ماه پيش برگزار شد، به اين موضوع 
اشاره شد كه سازمان بهداشت جهانى فهرست 
مواد غذايى مجاز را براى بچه ها ارائه كرده 
مانند دستورالعمل  اين فهرست  آيا  است. 

پايگاه تغذيه سالم در مدارس ماست؟ 
از سال 2014 ميالدى سازمان جهانى بهداشت 
فهرستى را پيشنهاد كرده كه شامل مواد غذايى 
مجاز براى بچه هاست. اين فهرست تعيين كرده، 
مواد غذايى از نظر ميزان قند، نمك، چربى و 
اسيد چرب ترانس مى توانند اجازه عرضه و 
تبليغات براى كودكان داشته باشند. در ايران 
هم همان طور كه گفتيد، برنامه پايگاه تغذيه 
فهرستى  آن   براساس  كه  دارد  سالم وجود 
بوفه ها  در  مجاز  غذايى  مواد  و  شده  تهيه 
تعيين شده است. زمانى كه اين فهرست را 
مقايسه  جهانى  بهداشت  سازمان  پيشنهاد  با 
مى كنيم، متوجه مى شويم پايگاه تغذيه سالم 
براساس نظر متخصصان تهيه شده و خيلى به 
اين موضوع پرداخته نشده كه قند و نمك مواد 
غذايى از يك حدى بيشتر نباشد. درحقيقت 
مشخص  معيارهاى  براساس  فهرست  اين  
كمى تهيه نشده و نتيجه اين شده كه برخى 
مواد غذايى در فهرست بوفه ها مجاز هستند 
كه براساس پيشنهاد سازمان جهانى بهداشت 
نبايد عرضه و تبليغ شوند تا مصرفشان پايين 
بيايد، مثل كيك و بيسكويت ساده كه يكى از 
پرمصرف ترين اقالم در بوفه هاى مدارس؛ چه 
در مناطق شهرى و چه روستايى بوده و ما هم 

در بررسى مان اين نتيجه را مشاهده كرديم.

پيشنهاد  در  كه  اقالمى  از  يكى   :
نيست  مجاز  جهانى  بهداشت  سازمان 
اعتقاد  ما  كه  حالى  در  است،  پاپ كورن 
داريم پاپ كورن از ذرت درست شده و براى 
بچه ها مضر نيست. آيا پاپ كورن به خاطر 
نمك، جزو اقالم ناسالم در نظر گرفته شده؟
جهت  يك  از  ما  مى گوييد،  درست  شما   
مشكلى  و  است  ذرت  پاپ كورن  مى گوييم 
ندارد ولى آنها مى گويند ذرت بوداده اى كه 
بيشتر  مقدار  از يك  ميزان نمك و روغنش 
باشد، مناسب نيست يا نبايد تبليغ شود، در 
صورتى كه فهرست ما براساس اعداد مجاز 
نمك، چربى، قند و... تعيين نشده و ما بين 
پاپ كورن هاى مختلف فرق نمى گذاريم. پيام 
انتخاب محصوالت  به  اين است كه  كار ما 
غذايى براى بچه ها توجه كنيم و محصوالتى 
كه باعث ابتال به چاقى و بيمارى هاى غيرواگير 
مثل بيمارى هاى قلبى مى شود را جدا كنيم و 

تبليغ هم نشود. 

پيشنهادى  فهرست  براساس   :
سازمان بهداشت جهانى بچه ها بايد بيشتر 

چه خوراكى هايى را مصرف كنند؟
سازمان بهداشت جهانى فهرست غذاهايى كه 
براى بچه ها الزم است را از نظر ميزان مشخص 
نمك، قند، چربى اشباع و ترانس بيان كرده و 
بر همان اساس مواد غذايى اجازه بازاريابى 
ما در فهرست  مثال  به طور  دارد.  و عرضه 
سبزى  و  ميوه  بر  تاكيدى  آموزش وپرورش 
نداريم. البته گفته نشده كه عرضه نشود ولى با 
بررسى ما در بوفه مدارس معلوم شد پيش بينى 
نشده كه ميوه و سبزى عرضه شود و براى 
نگهدارى آن مثال يخچال هم پيش بينى  نشده 
است. از طرفى، در برخى از مدارس نگران 
شستن ميوه و سبزى هستند و در مورد عرضه 
ميوه و سبزى مقاومت مى كنند، در صورتى 
كه هويج و انواع مركبات و موز ميان وعده 
سالمى براى بچه هاست. در واقع بايد بپذيريم 
كه ميوه و سبزى هنوز جاى جدى در بوفه 

مدارس ندارند. 
: در برخى مدارس غذاهاى پخته مثل 
پوره سيب زمينى و عدسى به بچه ها عرضه 
مى شود. آيا اين غذاها هم براساس پيشنهادات 
مى تواند جايگاه  بهداشت جهانى  سازمان 
خوبى براى ميان وعده بچه ها داشته باشد؟

 به نكته خوبى اشاره كرديد. ما در بررسى هايمان 
متوجه شديم برخى مدارس، به ويژه در مناطق 

پايين شهر غذاهاى سنتى مثل عدسى و لوبياى 
پخته عرضه مى كنند. اين غذا ها هم كم چربى 
هستند و هم فيبر و پروتئين بااليى دارند. در 
تهيه اسنك ها براى بچه ها موضوعى كه كمتر 
درصورتى  است،  فيبر  مى كنيم  توجه  آن  به 
دريافت  فيبر  كافى  ميزان  به  بايد  بچه ها  كه 
به ويژه  دارد،  زيادى  اهميت  هم  تنوع  كنند. 
تنوع در غذاهاى محلى و بومى كه مى توان 
از آن استفاده كرد. اينها مواردى است كه در  
و  نشده  توجه  آن  به  مدارس  بوفه  فهرست 

بايد بيشتر روى آن كار شود. 

در  مواردى  چه  شما  نظر  به   :
پايگاه هاى تغذيه سالم بايد اصالح شود؟

اول اين نكته را بگويم كه سازمان بهداشت 
جهانى اين پيشنهادات را براى بوفه مدارس ارائه 
نكرده، بلكه فهرست پيشنهادى براى كودكان 
و نوجوانان را براساس نيازهاى رشدشان و 
پيشگيرى از بيمارى ها بيان داشته و بايد به آن 
استناد كنيم. در اين فهرست مقدار تعيين شده 
و مثال نمى گويد  پاپ كورن مصرف نشود، بلكه 
با توجه به ميزان نمك و چربى مى گويد چه 

پاپ كورنى براى بچه ها مضر است. 
ما مى بينيم كه فهرست ما اين مقدار را تعيين 
نكرده كه چه ميزان نمك و چربى وجود داشته 

باشد. در ضمن، گوشت هاى فراورى شده هم در 
فهرست ما و هم در فهرست سازمان بهداشت 
جهانى وجود ندارد. ما روى خوردن لقمه هاى 
سالم تاكيد داريم، در صورتى كه اين لقمه ها بايد 
تعريف شود. سازمان بهداشت جهانى مى گويد 
از نان سبوس دار براى تهيه لقمه استفاده شود، 
گوشت فراورى شده نباشد و سبزيجات داشته 
باشد. ما بايد تشويق كنيم نان و پنير و گردو 
يا سبزى در بوفه ها وجود داشته باشد و خيلى 
از شركت هايى كه اين كالپ و ساندويچ ها را 
درست مى كنند به جاى پنير چرب و كالباس 

از لبنيات، مغزها و سبزيجات استفاده كنند. 

: آيا در بررسى شما بين بوفه مدارس 
در شمال و جنوب شهر تفاوتى وجود داشت؟
از نظر آمارى تفاوت چندانى بين بوفه هاى شمال 
شهر و جنوب شهر مشاهده نكرديم و تفاوت 
بيشتر بين  فهرست هاى  آموزش وپرورش و 
سازمان بهداشت جهانى بود. اتفاقا در جنوب 
لوبيا پخته بيشتر بود  شهر عدسى و آش و 
بسته بندى شده و  و در شمال شهر غذاهاى 
كالپ شده بيشتر عرضه مى شد چون مسوول 
مدرسه فكر مى كند استاندارد است، در حالى 
كه در مدارس پايين شهر غذاهاى پخته بيشتر 

ديده مى شد. 

: چه پيشنهادى براى ارتقاى سطح 
تغذيه دانش آموزان در مدارس داريد؟

و  سنتى  غذاهاى  بگويم  ساده  طور  به 
ميكروبى  احتمال  و  است  بهتر  لقمه ها 

است  كمتر  هم  غذاها  اين  بودن 
تا غذاهاى بسته بندى شده. عالوه 
ميوه و سبزيجات  بر آن مصرف 
بايد بيشتر باشد چون هم حاوى 
ويتامين هاى مورد نياز بدن هستند 
و هم فيبر دارند. فهرست پايگاه 
است  نظرى  بيشتر  سالم  تغذيه 
قصد  شويم.  دقيق تر  بايد  و 
داريم دفتر بهبود تغذيه وزارت 
كه  كنيم  حساس  را  بهداشت 
عالوه بر نظر متخصصان تغذيه، 
فهرست را براساس شاخص هاى 
قابل اندازه گيرى مشخص تعيين 
كنند، مثال ذرت خوب است و 
نمى تواند  هم  ذرت  شكل  هر 
خوب باشد. البته در حالى كه 
بايد مشخص شود چگالى مواد 
مغذى در محصول غذايى چقدر 
است و اگر فقط انرژى بدهد و 
كنار آن قند و نمك اضافى نيز 
به بچه ها بدهد و در مقابل امالح 

و ويتامين هاى مورد نياز بدن را تامين نكند، 
خوراكى كم ارزشى است و بهتر است مصرف 
نشود، مثل انواع تنقالت. در اين صورت بچه 
انرژى دريافت مى كند و چاق مى شود ولى 

كمبود مواد مغذى خواهد داشت.

يكى از عوامل مهم تاثيرگذار بر سالمت كودكان، محيط غذايى 
پيرامون آنهاست. محيط هاى غذايى ناسالم با افزايش و تسهيل 
دسترسى به غذاهاى ناسالم، نقش مهمى در ترغيب كودكان به 
پيروى از الگوهاى غذايى فقير از نظر تغذيه اى و انتخاب هاى 
دارند و زمينه ساز اضافه وزن و چاقى و ديگر  ناسالم  غذايى 
بيمارى هاى غيرواگير هستند. با توجه به اهميت سياست ها و 
برنامه هاى مرتبط با سالمت، از جمله سياست هاى محيط غذايى 
مدارس در تغذيه كودكان و نوجوانان، اين مطالعه با هدف ارزيابى 
اقالم غذايى عرضه شده در بوفه مدارس ابتدايى استان تهران با 
استناد به دو معيار/الگوى پيشنهادى ملى و بين المللى انجام شد. 
در اين مطالعه مقطعى، نمونه ها از مدارس ابتدايى استان تهران 
با استفاده از روش خوشه اى سامان يافته چندمرحله اى انتخاب 
شدند. نمونه مطالعه شامل 64 دبستان بود كه از بين مدارس 
مناطق شهر تهران، 9 منطقه از 3 سطح اقتصادى- اجتماعى مرفه، 
از 21 شهرستان  انتخاب شدند. همچنين،  نيمه مرفه و محروم 
استان تهران، 5 شهرستان از 5 حوزه تحت نظارت اداره آموزش 
و پرورش انتخاب شدند و از هر يك حداقل4 مدرسه، شامل 2 
مدرسه دولتى (شامل يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه) 
و 2 مدرسه خصوصى (شامل يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه 

پسرانه) به صورت تصادفى ساده انتخاب شد. 

در هر مدرسه، اطالعات عمومى مدرسه توسط يك پرسشنامه 
در  مدرسه  بوفه  در  غذايى  اقالم  مشخصات  شد.  جمع آورى 
يك برگه مشاهده نامه ثبت شد. در عين حال عكس برچسب و 
بسته بندى محصوالت موجود در بوفه با استفاده از يك دوربين 
عكاسى گرفته شد. طبقه بندي اقالم غذايى بوفه ها به دو گروه 
اقالم غذايى سالم و ناسالم، با استناد  به دو آيين نامه پايگاه تغذيه 

سالم (آيين نامه ابالغى جاري در مدارس در سال 1396) 
و الگوي پيشنهادي سازمان جهانى بهداشت در منطقه 

مديترانه شرقى مرتبط با اقالم غذايى قابل بازاريابى 
و غيرقابل بازاريابى ميان كودكان و نوجوانان 

(2017) انجام شد. 
بر اساس آيين نامه پايگاه تغذيه سالم، 

45 درصد از اقالم غذايى موجود 
تغذيه  پايگاه هاى  در 

مدارس  (بوفه ها)ى 
تهران  استان  ابتدايى 

در  عرضه  براى  مجاز 
مدارس بودند، در حالى كه بر 

سازمان  مغذى هاى  پروفايل  اساس 
اين  از  درصد   14 تنها  بهداشت  جهانى 

اين  و  شد  ارزيابى  مدارس  در  عرضه  و  قابل بازاريابى  اقالم 
دولتى و غيردولتى  بين مدارس  بود. هرچند  معنى دار  تفاوت 
تهران  شهر  مدارس  و  پسرانه  و  دخترانه  مدارس  همچنين  و 
با مدارس شهرستان هاى استان، از نظر ميزان مجاز بودن اقالم 

غذايى بوفه ها تفاوت معنادارى مشاهده نشد. 
بر اساس آيين نامه پايگاه تغذيه سالم، كيك و بيسكويت هايى 
كه معيارهاى مجاز بودن را از نظر اين استاندارد داشتند، 
پايگاه  در  عرضه شده  مجاز  اقالم  فراوانى  بيشترين 
تغذيه را به خود اختصاص دادند. بر اساس مدل 
و  آماده  بهداشت، غذاهاى  سازمان جهانى 
اقالم  بين  را  فراوانى  بيشترين  تركيبى 
كيك،  داشتند.  عرضه شده  مجاز 
بيسكويت و كلوچه هاى شيرين 
و بعد از آن تنقالتى مانند 
غالت  فراورده هاى 
حجيم شده و مغزها به 
دليل ميزان نمك و چربى 
خارج از محدوده مشخص شده 
در استاندارد، بيشترين درصد اقالم 
غيرمجاز عرضه شده در پايگاه تغذيه بر 

اساس اين دو مدل را به خود اختصاص دادند. 
بررسى ميزان فروش محصوالت در بوفه نشان داد از ميان اقالم 
مجاز بر اساس الگوى پيشنهادى سازمان جهانى بهداشت، غذاى 
پخته (آش، سوپ و عدسى) و بعد از آن مغزها (به شرط نمك 
كمتر يا مساوى 0/1 درصد و قند افزوده صفر درصد) بيشترين 
محصوالت فروخته شده بودند. همچنين بر اساس آيين نامه پايگاه 
تغذيه سالم بيسكويت هاى بدون كرم و كيك هاى مجاز و بعد از 
آن غذاى پخته (آش، سوپ و عدسى) جزو پرفروش ترين اقالم 
غذايى مجاز بودند. همچنين در مورد اقالم غيرمجاز بر اساس 
مدل سازمان جهانى بهداشت كيك و بيسكويت ها و بعد از آن 
غالت حجيم شده (ذرت حجيم شده با چربى كل بيشتر از 2/5 
درصد) بيشترين فروش را داشته اند. بر اساس آيين نامه پايگاه 
تغذيه سالم، بيسكويت هاى كرم دار و بعد از آن فراورده هاى غالت 
حجيم شده بيشترين فراوانى را  بين اقالم غيرمجاز فروخته شده 

به دانش آموزان به خود اختصاص دادند.  
با توجه به يافته ها، بيشتر اقالم غذايى عرضه شده محيط غذايى 
مدارس ابتدايى در استان تهران با توصيه ها و دستورالعمل هاى 
موجود در اين حوزه تطابق ندارند بنابراين لزوم بازنگرى در 
محتوا و نحوه اجرا و نظارت آيين نامه پايگاه تغذيه سالم با توجه 

به استانداردهاى بين المللى ضرورى به نظر مى رسد.

مطالعه انجام شده در يك نگاه

ما در بررسى هايمان 
متوجه شديم 
برخى مدارس، 
به ويژه در مناطق 
پايين شهر غذاهاى 
سنتى مثل عدسى 
و لوبياى پخته 
عرضه مى كنند. 
اين غذا ها هم 
كم چربى هستند و 
هم فيبر و پروتئين 
بااليى دارند. در 
تهيه اسنك ها براى 
بچه ها موضوعى كه 
كمتر به آن توجه 
مى كنيم فيبر است، 
درصورتى كه بچه ها 
بايد به ميزان كافى 
فيبر دريافت كنند

اقالم غذايى سالم و ناسالم، با استناد  به دو آيين نامه پايگاه تغذيه 
سالم (آيين نامه ابالغى جاري در مدارس در سال 1396) 

و الگوي پيشنهادي سازمان جهانى بهداشت در منطقه 
مديترانه شرقى مرتبط با اقالم غذايى قابل بازاريابى 

و غيرقابل بازاريابى ميان كودكان و نوجوانان 

بر اساس آيين نامه پايگاه تغذيه سالم، 
 درصد از اقالم غذايى موجود 

تغذيه  پايگاه هاى  در 

در  عرضه  براى  مجاز 
مدارس بودند، در حالى كه بر 

سازمان  مغذى هاى  پروفايل  اساس 
اين  از  درصد   

بر اساس آيين نامه پايگاه تغذيه سالم، كيك و بيسكويت هايى 
كه معيارهاى مجاز بودن را از نظر اين استاندارد داشتند، 
پايگاه  در  عرضه شده  مجاز  اقالم  فراوانى  بيشترين 
تغذيه را به خود اختصاص دادند. بر اساس مدل 
و  آماده  بهداشت، غذاهاى  سازمان جهانى 
اقالم  بين  را  فراوانى  بيشترين  تركيبى 
كيك،  داشتند.  عرضه شده  مجاز 
بيسكويت و كلوچه هاى شيرين 

خارج از محدوده مشخص شده 
در استاندارد، بيشترين درصد اقالم 
غيرمجاز عرضه شده در پايگاه تغذيه بر 

تا غذاهاى بسته بندى شده. عالوه 
ميوه و سبزيجات  بر آن مصرف 
بايد بيشتر باشد چون هم حاوى 
ويتامين هاى مورد نياز بدن هستند 
و هم فيبر دارند. فهرست پايگاه 
است  نظرى  بيشتر  سالم  تغذيه 
قصد  شويم.  دقيق تر  بايد  و 
داريم دفتر بهبود تغذيه وزارت 
كه  كنيم  حساس  را  بهداشت 
عالوه بر نظر متخصصان تغذيه، 
فهرست را براساس شاخص هاى 
قابل اندازه گيرى مشخص تعيين 
كنند، مثال ذرت خوب است و 
نمى تواند  هم  ذرت  شكل  هر 
خوب باشد. البته در حالى كه 
بايد مشخص شود چگالى مواد 
مغذى در محصول غذايى چقدر 
است و اگر فقط انرژى بدهد و 

 استفاده از خود بچه ها در تهيه ميان وعده سالم 

چقدر مى تواند كمك كننده باشد تا آنها غذاهاى 
سالم ترى انتخاب كنند؟

يك بحث كه ما مطرح كرديم اين است كه در زمينه 

آموزش هاى بچه ها كار كنيم تا به صورت اقدام عملى 

باشد و آنها ساعاتى را با همديگر غذا تهيه كنند. در 

دنيا اين قضيه از مهدكودك شروع مى شود و بچه ها 

با مربى غذاهاى ساده درست مى كنند و همان جا 

مى خورند. خود اين كار بچه ها را تشويق مى كند 

كه غذاهاى سالم تر بخورند. ضمن اينكه بچه ها 

بايد مهارت هاى ساده مثل اينكه چطور ميوه ها را 

پوست بكنيم و آنها را بشوييم يا چگونه سبزيجات 

را تميز و خرد كنيم را ياد بگيرند. بسيارى از بچه ها 

به نوجوانى مى رسند ولى هنوز اين مهارت ها را بلد 

نيستند. تجربه نشان داده بچه هايى كه بلدند با سبزى 

و ميوه كار كنند؛ يعنى انتخاب و تهيه كنند بيشتر 

سبزى و ميوه مى خورند تا بچه هايى كه مهارت هاى 
ساده اين كار را بلد نيستند. 



آمريكا  خانواده  پزشكان  انجمن  يك 
دستورالعمل جديدى  براى انجام ماموگرافى 
منتشر كرده و بر بحث  مداوم درباره زمان 
زمانى  فواصل  و  ماموگرافى  انجام  شروع 

انجام آن افزوده است.
انجمن پزشكان آمريكا ( اى سى پى) اكنون 
توصيه مى كند براى زنان 50 تا 74 ساله كه در 
معرض خطر متوسط دچار شدن به سرطان 
پستان هستند و عالمتى از سرطان ندارند، 

بايد هر 2 سال يكبار ماموگرافى انجام دهند. 
اين توصيه درباره زنانى كه نتايج آزمايش 
غيرطبيعى داشته اند يا به علت جهش ژنتيكى 
يا سابقه شخصى سرطان در معرض خطر 
باالتر سرطان پستان هستند، صدق نمى كند.
اين توصيه جديد در شماره جديد مجله 
سالنامه هاى پزشكى داخلى منتشر شده است.
انجام  جديد،  دستورالعمل  اساس  بر 
ماموگرافى براى زنانى كه در دهه 4 زندگى 

هستند، به ترجيح بيمار بستگى دارد.
آنا ماريا لوپز، رئيس اى سى پى در بيانيه اى 
زندگى   4 دهه  در  كه  «زنانى  كرد:  اعالم 
شدنشان  دچار  احتمالى  خطر  و  هستند 
به سرطان پستان در حد متوسط است و 
عالمتى از سرطان ندارند، بايد با پزشكشان 
ماموگرافى  زيان هاى  و  سودمندى   درباره 
براى غربالگرى سرطان پستان پيش از 50 
سالگى و ترجيح شخصى شان در اين مورد 

مشورت كنند.»
كارگروه خدمات پيشگيرى آمريكا كه گروه 
مستقلى از كارشناسان در پزشكى مبتنى بر 
شواهد هستند، نيز دستورالعمل مشابهى در 
اين مورد دارند اما دو گروه پزشكى مهم ديگر 
آمريكا دستورالعمل متفاوتى در اين باره دارند. 
انجمن سرطان آمريكا انجام ساالنه ماموگرافى 
را از 45 سالگى به بعد و انجام ماموگرافى 
در هر دو سال يكبار را از 55 سالگى به بعد 
توصيه مى كند. انجمن راديولوژى آمريكا نيز 
انجام ساالنه ماموگرافى از 40 سالگى به بعد 

را توصيه مى كند.
اى سى پى اعالم كرده توصيه هاى جديدش 
براى افزايش سن شروع ماموگرافى با در نظر 
گرفتن خطرات و سودمندى هاى ماموگرافى 

است و زنانى كه هر سال با ماموگرافى براى 
سرطان پستان غربالگرى مى شوند، نسبت به 
زنانى كه هر 2 سال يكبار اين كار را انجام 
مى دهند، 2 برابر بيشتر نتايج مثبت كاذب 
دارند. اين مساله به نمونه بردارى، جراحى  و 
نگرانى و ناراحتى غيرالزم بيماران مى انجامد. 
همچنين آنها در معرض پرتوتابى بيشتر و 

عوارض مربوط به آن قرار مى گيرند.
يك  از  بيش  طول  در  اى سى پى،  گفته  به 
دهه، حدود 20 درصد زنانى كه به آنها گفته 
مى شود سرطان پستان دارند، تشخيص و 

درمان ناالزم دريافت مى كنند.
تشخيص ناالزم به معناى آن است كه زنى 
دچار سرطان پستانى تشخيص داده مى شود 
كه اگر به حال خود رها شده بود، باعث 
بيمارى يا مرگ او نمى شد (هر درمانى در 
اين مورد هم درمان ناالزم شمرده مى شود) 
بنابراين يافتن سرطان در اين موارد نفعى 

براى بيمار ندارد.
بيانيه جديد اى سى پى بر اساس بازبينى چند 
دستورالعمل فعلى درباره ماموگرافى براى 
سرطان پستان از جمله دستورالعمل انجمن 
راديولوژى آمريكا، انجمن سرطان آمريكا و 

سازمان جهانى بهداشت است.

نقشه سالمت

خسارت 
850 ميلياردى به 

زيرساخت هاى شهرى 
و منازل و اماكن 

خرم آباد/ ايسنا

تخليه 210 روستاى 
استان خوزستان در معرض 

خطر سيالب/ ايسنا

دوربين سالمت

تحريك الكتريكى 
مى تواند مغز را

 50  سال جوان تر كند
يك پژوهشگر آمريكايى روشى 
تحريك  براى  غيرتهاجمى 
الكتريكى مغز ارائه داده كه مى تواند 

آن را 50 سال جوان تر كند.
به گزارش ايسنا و به نقل از گيزمگ، 
تحريك مغز با امواج الكتريكى، 
تاكنون در حوزه هاى بسيارى از 
جمله درمان افسردگى و بيمارى 
پاركينسون موثر بوده است. يكى 
ديگر از مزاياى اين روش، كاربرد 
آن براى درمان كاهش شناختى از 
طريق تقويت حافظه و يادگيرى 
است و پژوهش هاى جديد، تاثير 
آن را در اين زمينه ثابت كرده اند.

پژوهشى كه به تازگى در دانشگاه 
بوستون آمريكا انجام گرفته، روشى 
غيرتهاجمى را پيشنهاد مى كند كه 
مى تواند حافظه بيماران 70 ساله را به 
20 سالگى بازگرداند. در اين روش 
استفاده  الكترودهايى  از  جديد، 
قسمت هاى  روى  كه  مى شود 
خاصى از مغز گذاشته مى شوند 
تا پالس هاى الكتريكى را به دقت 
به اين قسمت ها ارسال كنند. اين 
روش موسوم به «تحريك عميق 
مغز» امكان هدف قرار دادن نواحى 
خاصى از مغز را براى پزشكان 

فراهم مى كند.

نكته مثبت اين روش، تحريك مغز 
به صورت غيرتهاجمى و سادگى 
به كار بردن آن است. هدف از 
اين روش جديد كه توسط راب 
رينهارت، متخصص علوم اعصاب 
دانشگاه بوستون ابداع شده، تقويت 
حافظه افراد مسنى است كه در خطر 
از دست دادن حافظه قرار دارند.

آزمايش هاى رينهارت، بر حافظه 
كارى تمركز دارند. اين حافظه، 
بخش فعالى از مغز است كه به 
يادآورى انجام كارهايى مانند رفتن 
به خواروبارفروشى، تصميم گيرى 
يا پيدا كردن كليدها كمك مى كند. 
رينهارت دراين باره گفت: «كاهش 
حافظه كارى معموال از اواخر 20 
سالگى آغاز مى شود و با رسيدن 
به 60 يا 70 سالگى، به كاهش 

شناختى مى انجامد.»
رينهارت در آزمايش روش خود، 
گروهى از افراد سالم را كه در 20 
سالگى قرار داشتند و همين طور 
گروهى از افراد 60 تا 70 ساله 
را موردبررسى قرار داد. طبيعى 
بود كه گروه جوان تر، عملكرد 
دقيق ترى نسبت به گروه مسن تر 
داشته باشند اما رينهارت توانست با 
روش تحريك عميق مغز، عملكرد 
مغز افراد مسن را نيز تقويت كند. 
او مغز اين گروه را به مدت 25 
ماليم  امواج  معرض  در  دقيقه، 
الكتريسيته قرار داد و پالس هاى 
الكتريكى را به مدارهاى عصبى هر 
بيمار وارد كرد. با اين كار، شكاف 
ميان عملكرد دو گروه جوان و 
مسن، در طول حداقل 50 دقيقه 
پس از تحريك الكتريكى ناپديد 
شد. به عالوه، رينهارت دريافت اين 
كار مى تواند حافظه جوانانى كه مغز 
آنها عملكرد شناختى ضعيفى دارد 

نيز تقويت كند.

تازه ها

■ پزشكى  دانشى  هميشه  در  تغيير  است. 
 در  ارايه  مطالب  «سالمت»  تالش  زيادى  
در  جهت  كامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهاى  روز  پزشكى  دنيا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دليل 
 اينكه  در  علوم  پزشكى  وجود  تغييرات 
 همواره  متصور  است ، «سالمت»  مطالب 
را   كامل  و عارى  از  خطا    ارايه  شده  
نمى داند. ارجح  آن است  كه  كاربران،  
اين اطالعات  را  قبل  از  به  كارگيرى 
 با  رجوع  به  پزشكان  نيز  تاييد  نمايند. 

■ مسووليت  محتواى  آگهى ها بر عهده 
شركت هاى سفارش دهنده  است. 

■ كليه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به كسب اجازه كتبى از ناشر است.

نتايج يك بررسى بين المللى نشان مى دهد 
غذاهايى كه مى خوريم باعث مرگ زودرس 

11 ميليون نفر از ما در هر سال مى شود.
به گزارش بى بى سى، يافته هاى تحليلگران 
در مقاله اى كه در مجله لنست منتشر شده ، 
نشان مى دهد رژيم غذايى روزانه مى تواند 
تاثير مرگبار بيشترى از سيگار كشيدن داشته 
باشد و اكنون در يك پنجم مرگ هاى زودرس 

در سراسر جهان دخيل است.
نمك؛ چه در نان و چه در سس سويا و چه 
بيشترين كاهش  فراورى شده  در غذاهاى 

در طول عمر ايجاد مى كند.
پژوهشگران مى گويند اين بررسى درباره 
چاقى نيست، بلكه درباره رژيم هاى غذايى 

«بى كيفيتى» است كه به قلب آسيب مى زنند 
و سرطان ايجاد مى كنند.

معتبرترين  بيمارى»  بار  جهانى  «بررسى 
هر  در  افراد  مرگ  علت  درباره  ارزيابى 

كشور جهان است.
تجزيه وتحليل  آخرين  در  پژوهشگران 
غذا  عادات  تخمين هاى  از  دراين باره 
اينكه  تعيين  براى  كشورها  مردم  خوردن 
رژيم غذايى در چه حدى بر كوتاه شدن 

عمر تاثير دارد، استفاده كردند.
تاثير رژيم  هاى غذايى خطرناك شامل اين 

موارد است:
1. مقدار بسيار زياد نمك، عامل 3 ميليون 

مرگ زودرس است.

2. مقدار بسيار كم  غالت كامل يا سبوس دار، 
با 3 ميليون مرگ زودرس ارتباط دارد.

ميليون   2 در  كم ميوه،  بسيار  مصرف   .3
مرگ زودرس دخيل است.

تخمه ها،  و  خوراكى  مغزهاى  كم  ميزان 
امگا3  چرب  اسيدهاى  سبزى ها، 
به دست آمده از غذاهاى دريايى و فيبرهاى 
عمر  طول  كاهنده  عوامل  ساير  خوراكى 

بودند.
پروفسور كريستوفر مورى، رئيس انستيتوى 
دانشگاه  در  سالمت  ارزيابى  و  سنجش 
دريافتيم  «ما  گفت:   دراين باره  واشنگتن 
عوامل  غالب ترين  از  يكى  غذايى  رژيم 
است  جهان  سراسر  در  سالمت  بر  موثر 

و تاثيرى بسيار عميق دارد.»
از حدود 11 ميليون مورد مرگ مربوط به 
رژيم غذايى حدود 10 ميليون مورد ناشى 
از بيمارى قلبى-عروقى است و به همين 
علت است كه مصرف نمك چنين مشكل 

عمده اى است.
نمك همچنين مى تواند اثر مستقيمى بر قلب 
و رگ هاى خونى داشته باشد و هنگامى كه 
نارسايى  به  نمى كند،  كار  به درستى  قلب 

قلبى منجر شود.
سبزى ها  و  ميوه ها  سبوس دار،  غالت 
غذايى  مواد  اين  دارند.  مخالفى  اثر 
خطر  و  هستند  قلب»  از  «محافظت كننده 

مشكالت قلبى را كاهش مى دهند.
سرطان و ديابت نوع2 عامل بقيه مرگ هاى 

مربوط به رژيم غذايى هستند.

كامل  غذايى  رژيم  ازلحاظ  هيچ كشورى 
نيست و هر كشورى بر بخشى از رژيم غذايى 
سالم بيش از بخش هاى ديگر تاكيد دارد.

به خصوص  مديترانه  حوزه  كشورهاى 
فرانسه و اسپانيا كمترين شمار مرگ هاى 
مربوط به رژيم غذايى را در جهان دارند. 
در مقابل كشورهاى جنوب و جنوب شرق 
آسيا و آسياى ميانه بيشترين مرگ هاى مرتبط 

با رژيم غذايى را دارند.
قطب  دو  در  لحاظ  اين  از  چين  و  ژاپن 
مخالف قرار مى گيرند كه مربوط به تغيير 

عادات مردمشان در مصرف نمك است.
چينى ها مقدار زيادى نمك را با سس سويا 
و ساير سس هاى شور كه بخشى اصلى از 
آشپزى اين كشور است، مصرف مى كنند. 
درعين حال، رواج مصرف غذاهاى آماده و 
فراورى شده باعث وارد شدن ميزان بيشترى 
است.  شده  غذايى شان  رژيم  به  نمك  از 
چين بيشترين ميزان مرگ مربوط به نمك 

را ميان كشورها دارد.
در مقابل به گفته پروفسور مورى، مورد ژاپن 
بسيار جالب است. او مى گويد: «تا همين 
30 تا 40 سال پيش ژاپنى ها مانند چينى هاى 
امروز مقدار بسيارى نمك مصرف مى كردند. 
امروزه گرچه نمك هنوز مشكل شماره يك 
آنهاست، ميزان مصرف آن به طور عمده اى 
ژاپنى ها  غذايى  رژيم  است.  يافته  كاهش 
امروزه حاوى مقدار بيشترى از بسيارى از 
مواد مانند سبزى و ميوه هاست كه باعث 
حفاظت در برابر بيمارى قلبى مى شوند.» 

ماده اى  آفتاب  نور  ويتامين  يا   Dويتامين
اما  است  انسان  سالمت  براى  ضرورى 
مصرف بيش از حد مكمل هاى آن چنانكه 
يك مرد كانادايى تجربه كرد، مى تواند زيانبار 

باشد.
 به گزارش هلث دى، گروهى از پزشكان در 
تورونتوى كانادا مورد يك مرد 54 ساله را 
گزارش كرده اند كه پس از مصرف مقادير 
بسيار باالى ويتامينD دچار آسيب كليوى 

مى شود.
به گزارش  با توجه  كارشناسان مى گويند 
اين مورد مصرف كنندگان بايد در مصرف 

مكمل هاى ويتامينD محتاط باشند.
به گفته كارشناسان، گرچه با توجه به طيف 
با  ويتامينD، مسموميت  گسترده درمانى 
اين ويتامين نادر است، در دسترس بودن 
آن به صورت انواع تركيبات بدون نسخه 
ممكن است براى افراد غيرمطلع خطرات 

عمده اى ايجاد كند.
انجمن  مجله  در  حالش  شرح  كه  مردى 
پزشكى كانادا منتشر شده، پس از بازگشت 

به جنوب شرق آسيا كه مدت  از سفرى 
زيادى را در آنجا به حمام آفتاب گذرانده 
بود.  شده  ويزيت  پزشكان  به وسيله  بود، 
ويتامينD به طور طبيعى با تابش نور آفتاب 

به پوست در اين اندام ساخته مى شود. 
يك  كراتينين،  ميزان  داد  نشان  آزمايش 
در  كليه  كار  اختالل  يا  آسيب  شاخص 
خون اين مرد باالست. اين بيمار سپس به 
متخصص كليه ارجاع شد تا آزمايش هاى 

بيشترى روى او انجام شود.
پزشكان متوجه شدند اين مرد با وجود اينكه 
كمبود ويتامينD و سابقه پوكى استخوان 
نداشت، دوزهاى باالى ويتامينD مصرف 

كرده بود.
او در طول 30 ماه، 8 تا 12 قطره ويتامين

D  حاوى 8 تا 12 هزار واحد بين المللى 
ويتامينD  در روز مصرف كرده بود.

 Dمقدار توصيه شده مجاز روزانه ويتامين
400 تا 1000 واحد ويتامينD است و براى 
پوكى  باالى  در معرض خطر  بزرگساالن 
استخوان و سالمندان مقدار باالتر 800 تا 

2000 واحد بين المللى توصيه مى شود اما 
دوز مصرفى اين بيمار بسيار بيشتر از اين 
حد بود و باعث ايجاد ميزان  بسيار باالى 
كلسيم در خون او شده بود. ميزان  باالى 
كلسيم خون باعث آسيب كليوى او شده بود.
اين پزشكان مى گويند بيماران و متخصصان 

بالينى بايد درباره خطرات مصرف بيش از 
حد ويتامينD آگاهى بيشترى داشته باشند.
كارشناسان مى گويند گرچه ويتامينD براى 
الزم  استخوان ها  استحكام  حفظ  و  رشد 
است  اين  آموخت  بايد  كه  است، درسى 
مصرف بيش از حد يك ماده خوب نيست. 

دستورالعمل جديد براى انجام ماموگرافى زنان

عادات غذايى عمر يك پنجم مردم جهان را كم مى كند

 Dآسيب كليه ناشى از مصرف بيش از حد ويتامين

«خدايا به ما ظرفيت و لياقتى عطاكن كه بتوانيم ناشر بخشى از خيرى باشيم كه تو اراده كرده اى در هستى نشر يابد»
 صاحب  امتياز: مؤسسه  فرهنگى  ابن سيناى  بزرگ

 مديرمسوول وسردبير: اميرعباس  فتاح زاده
 نشانى: تهران، وليعصر، خيابان رضاييان، پالك 8  صندوق پستى: 14145-557

 تحريريه: سارا حسنلو، فاطمه خالقى،  على مالئكه، مرجان يشايايى
 ويرايش: منصوره قدمى  پشتيبانى فنى: اكرم سمنانى
 مشتركين: 85 14 15 26   تحريريه: 56 12 15 26  

 روابط عمومى، سازمان آگهى ها: 76 79 10 26 
   چاپ: شركت هم ميهن فارس

امداد رسانى هوايى به روستاهايى كه راه ارتباطى زمينى آنها قطع شده است. لرستان 
     ايسنا / احمد ظهرابى

 هشتمين روز سيل پلدختر
       ايسنا / پوريا پاكيزه

 بيستمين روز سيل استان گلستان
  ايسنا / حديثه پاسندى

كمك هاى اهدايى صليب سرخ آلمان و هالل احمر كويت به سيل زدگان
          ايرنا / فرج صمدى

تخليه روستاهاى شهرستان حميديه، خوزستان
    ايرنا / عليرضا محمدى

امدادرسانى جمعيت دانشجويى امام على(ع) به سيل زدگان لرستان 
       ايرنا /  بهزاد سالح ورزى



يادداشت مهمان

شاد بودن 
سخت نيست
(14)

مگر خدا بخشنده 
نيست؟
(13)

13غذاى 
شگفت آور سالم
(12)

ورزش 
با حساسيت
(11) ات  تا 

ح 2 فروردين 0  شنبه  سا پانزده  شماره 

چشم ها را بايد شست...
سيل با همه ويرانگرى اش، نگاه هاى 
زيبايى را هم به سوى خود كشانده 

است. 
دل هايى كه به هم نزديك شده اند، 
فكر  به  ديگر  كه  وجدان هايى 
ديگران  و  نيستند  سودجويى خود 
را مى بينند، تاالب هايى كه با پر شدن 
آنها ديگر از ريزگردها رهايى خواهيم 
يافت، بازسازى هايى كه به دنبال اين 
رخداد طبيعى اتفاق خواهند افتاد و 
بيش از هر چيزى، بازگشتى دوباره 
به باورهاى ارزشمند و پايه خويشتن 
كه همچنان قدرت اول و آخر هستى، 

خداوند است و بس. 
و  هوشمندى  همه  با  انسان 
از  صنعتى اش،  پيشرفت هاى 
و  نيست  بيرون  الهى  حكومت 
فرضيه هايى كه انسان را جاى خدا 
باران  اين  با  بودند، همگى  نشانده 

سيل آسا قابل شستشو هستند. 
كنار تلخى ها، اميد به داشتن سالى 
پرنعمت و ذخيره هايى باورنكردنى 
از آب هايى كه زندگى ساز هستند، 
روى ديگرى از اين زيبايى هاست. 
فقط كافى است چشم هاى خود را 
زير باران رحمت پروردگار بشوييم 
و زندگى را دوباره ببينيم؛ از وراى 
ديدگانى تميز و توحيدى. سال نوى 

شما سرشار از تحول.

  حجت االسالم 
ابراهيم اخوى
روان شناس و 

مدير مركز مشاوره مأوا

چطور به جاي خراب كردن رابطه 
به موقع تمامش كنيم؟ 

سواد 
ترك رابطه

ه ف
ه

ه ه

صفحه ه

بعدینشریه24فروردین1398منتشرمیشود
همشماره32706صفحه5000تومان/شماره

ویژهنامهنوروز1398سالپانزد

www.salamat.ir

روز پدر چه بخریم؟

پيشكش به پدر عزيزم!
روزپدر،روزخاصیاست،حتیخاصتراز

روزمادرودختروخواهرو...چونتنهاروز

اختصاصیجنسشریفمرداست!ازطرف

دیگریکسردرگمیعجیببرفضایاینروز

حاکماست؛برخیدوستدارندچیزیبخرندو

نمیتوانند.بعضيمیخواهندکادونگرفتنروز

زنراجبرانکنند!برخیهاهماصوالاینچنین

روزیراقبولندارند!...صفحه14

گزارش جشنواره عکاسی 
بیمارستان از نگاه دیگر در 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بيمارستان را 
سياه نبين

همهجاسفیداست،سفیدسفید؛اینتصویری

استکههمهازبیمارستاندارنداماسفیدی

همنمیتواندسیاهیهاوتلخیهاییراکه

مارستانوبیماربودنتهذهنبهجامیگذارد،
بی

پاککند.تااسمبیماریمیآید،همهواکنشها

منفیمیشودحتیاگرحضوردراینمکاننتیجه

مثبتیمانندرسیدنبهسالمتوحتیبچهدار
شدنداشتهباشد....صفحه5

چطور نوروز را برای 
کودکان سرگرم کننده کنیم؟

20  کار برای 
تعطيالت شادتر 

کودکان
بیشتروالدینیابزرگترهاگمانمیکنندهمه

کودکانشدیداعاشقتعطیالتهستندواز

هرنوعتعطیالتی؛چه2روزهوچه20روزه،

استقبالمیکنند.ایندرحالیاستکه

تعطیالتبهخصوصتعطیالتطوالنی،بیشتر

بهبرنامهریزیمابزرگترهامیگذردوشاید

کودکانسهمچندانیدربرنامهریزیهایما

رایگذراندناینایامنداشتهباشند...صفحه22
ب

صفحه4

به مناسبت انتخاب »رنگ مرجانی« 

رنگ زیبای سال

مرجان های دريا را 
به خاطر بياور!
صفحه31
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مناسبتی که باعث افزايش همدلی و 

نشاط و  حس هويت  ملی می شود

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

براى دريافت هفتگى «سالمت» (بعد از كسر 10 درصد تخفيف)، مبلغ   
220 هزار تومان در وجه نشريه «سالمت» به شماره كارت

 5714-4007-1211-6274 بانك اقتصاد نوين واريز نماييد.

شماره فيش بانكى يا كد پيگيري آن را به همراه نام و نشانى و كدپستى   
ده رقمى به تلفن 76 79 10 26 اعالم نماييد. اصل فيش بانكى يا كد 

پيگيري را تا پايان دوره اشتراك نزد خود نگه داريد.

اعتبار قيمت در داخل كشور و فقط تا پايان فروردين سال 98 است.  

اشتراك شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود. تلفن سفارش:  85 14 15 26 

345 جلد تاكنون منتشر شده است بيش از 000
پرتيراژترين كتاب سالمت و پزشكى در طول تاريخ طب در ايران

چاپ 

بيست و يكم



پرسش اول: اگر فردی به پرفشاری  خون مبتال 
شود برای پیگیری و درمان آن باید به چه 
متخصصی مراجعه کند؟ 528****0901

پرسش دوم: خانمی  46 ساله هستم. سال ها 
پیش عمل قلب باز دریچه میترال انجام 
دادم. در حال حاضر بسیار ضعیف و الغر 
شده ام. چند روزی است فشارخونم باالی 
مراجعه کردم  به پزشک  رفته است.   16
گفت باید برای قلبم باتری بگذارم تا بتوانم 
کارهای روزمره ام را انجام بدهم. در ضمن 
در خانواده مان سابقه فشارخون باال نداریم. 
حال نمی دانم باتری بگذارم یا نه. خیلی 
نگرانم لطفا راهنمایی کنید چه کنم؟ اسدی 

از کرمانشاه

پاسخ

دکتر منوچهر قارونی
متخصص قلب و عروق و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: پرفشاری  خون یکی از مشکالتی 
است که ژنتیک و زمینه خانوادگی در بروز 
آن نقش مهمی ایفا می کند. عالوه بر این، 
مسائل و بیماری های مختلف هم می توانند 
در ایجاد فشارخون باال موثر باشند بنابراین 
برحسب عامل ایجادکننده باید به متخصص 

همان حوزه مراجعه کرد. 
به عنوان مثال وجود تومور یا غده ای در 
غده فوق کلیه یا نارسایی کلیه می تواند باعث 
ایجاد فشارخون باال شود که باید به پزشک 
فوق تخصص غدد و متخصص کلیه مراجعه 
کرد تا با درمان مشکل اصلی، فشارخون باال 
هم کنترل شود اما به طور کلی بیماران مبتال 
به فشارخون باال به متخصص قلب و عروق 
مراجعه می کنند زیرا عوارضی که پرفشاری  
خون در بدن ایجاد می کند درنهایت به قلب 
ختم می شود و می تواند سکته قلبی، نارسایی 
قلبی و در صورت باال رفتن بیش از حد 
فشارخون، پارگی عروق مغز و سکته مغزی 

را به دنبال داشته باشد.
فراموش نکنید در پزشکی از فشارخون باال 
با عنوان »قاتل خاموش« یاد می شود زیرا 
کنترل نکردن این مساله می تواند سبب شود 
تمام عروق بدن حتی عروق پاها به تدریج 
گرفتار و خراب شوند. از این رو، افراد مبتال 
به فشارخون باال با 50متر راه رفتن دچار 
لحظه ای  مجبورند چند  و  می شوند  پادرد 
توقف کنند و دوباره راه بیفتند. به این حالت 
»لنگیدن متناوب« گفته می شود. در اثر فشار 
خون باال  عروق آسیب می بینند و متخصص 
قلب و عروق بیشتر درگیر بیماران مبتال به 

فشارخون باالست.
اینکه پرفشاری  خون ناشی از  نکته دیگر 
نارسایی کلیه، حتی اگر کار بیمار به دیالیز 
بکشد، عوارضی مانند سکته مغزی و افزایش 
ناگهانی فشارخون را به دنبال ندارد زیرا در 
بیماری های کلیوی حجم مایع بدن افزایش 
پرفشاری  موجب  مساله  همین  و  می یابد 
 خون می شود، در حالی که در فشارخون 
غیرکلیوی عروق به قدری دچار گرفتگی و 
انقباض می شوند که خون داخل آنها بسیار 
کاهش می یابد، در نتیجه به اعضای مهمی 
مانند مغز و قلب خون کمی می رسد و این 
مشکل باعث ایجاد سکته قلبی و مغزی و 
یا  بدن  از  قسمتی  فلج شدن  آن  دنبال  به 

نارسایی کلیه و... می شود. 
خالصه آنکه پرفشاری  خون بیماری مهمی 
است که باید مراقب پیشگیری و درمان آن 
خانواده تان  اعضای  اگر  به خصوص  بود، 
سابقه پرفشاری  خون دارند از سنین پایین تر 
فشارخونتان را مرتب کنترل کنید و سالمت 
تغذیه و رژیم غذایی تان را جدی بگیرید.

پاسخ دوم: احتماال در گذشته نارسایی دریچه 
میترال داشته اید که آن را عمل کرده اید اما 
پرفشاری  خون  مشکل  با  موضوع  این 
فعلی تان هیچ ارتباطی ندارد. درست است 
که فشارخونتان باالست اما این دلیلی برای 
استفاده از »پیس میکر« یا باتری قلب نیست. 
باید با تصحیح رژیم غذایی و مصرف دارو 
فشارخون باالیتان را کنترل کنید. امکان دارد 
کندی ضربان  مثل  عالئمی  معالج  پزشک 
قلب یا سرگیجه را در شما مشاهده کرده 
که استفاده از باتری را تجویز کرده است. 
بودن  باال  برای  صرفا  غیراین صورت  در 
مگر  نمی شود،  تجویز  باتری  فشارخون، 
اینکه فشارخون باال و مزمن، قلب را دچار 
نارسایی کرده باشد و ضربان قلب کند شده 
خوردن  زمین  و  سرگیجه  سابقه  بیمار  و 

داشته باشد. 
و  درست  تشخیص  برای  می کنم  توصیه 
به پزشک متخصص  مناسب حتما  درمان 
قلب و عروق مراجعه و از دستورات ایشان 

پیروی کنید.

با خوانندگان شماره هفتصدوهفت بیست وچهار فروردین نودوهشت10

پرسش اول: آیا بین استرس و اضطراب 
تفاوتی وجود دارد یا هر دو آنها یکی هستند؟ 

0912****326

پرسش دوم: خانمی 37 ساله هستم. حدود 
2 سال پیش پدرم را از دست دادم و این 
حادثه فشار روانی زیادی به من وارد کرد. 
ابتدا با تپش قلب شروع شد و به تدریج 
کم اشتها شدم. احساس می کردم داخل سر 
و گوش هایم صدایی وجود دارد. طی این 
2 سال به پزشکان متعددی مراجعه کردم 
اما هیچ  یک داروی خاصی برایم تجویز 
نکردند. در حال حاضر هم این عالئم را 
دارم و وزنم به 39 کیلوگرم رسیده و دچار 
پرفشاری خون شده ام. لطفا بگویید با این 

همه عالئم چه کنم؟ 419****0911

پاسخ

دکتر علی باغبانیان
روا ن پزشک و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

انگلیسی  کلمه  یک  استرس  اول:  پاسخ 
هرگونه  واقع  در  است.  فشار  معنای  به  و 
باعث  که  درونی  یا  بیرونی  عامل  یا  فشار 
»استرس«  شود  فرد  تعادل  خوردن  به هم 
تلقی می شود. استرس لزوما به معنای منفی 
نیست و می تواند به شکل مثبت و به صورت 
شادی آور هم وجود داشته باشد اما آنچه در 
جامعه ما بیشتر شناخته شده، استرس های 
منفی است که موجب اضطراب می شود. از 
نظر روان پزشکی، اضطراب نوعی بیماری 
است. در واقع عامل اصلی و عمده ایجاد 
شرایط  با  که  هستند  استرس ها  اضطراب، 
خاصی در افراد قابل مشاهده اند. به عبارت 
دیگر، اضطراب می تواند نشانه ای بیرونی از 
استرس حاد باشد. عالئم مختلفی مانند تنش 
و ناراحتی در ماهیچه ها، افزایش ضربان قلب 
و بی خوابی ممکن است هنگام وقوع این 

حاالت نمود پیدا کند.
جالب است بدانید وجود به اندازه استرس 
اگر  مثال  است،  الزامی  افراد  زندگی  در 
قبولی  استرس  دانشجویان  و  دانش آموزان 

باشند درس  امتحان را نداشته  یا ردی در 
نمی خوانند یا اگر فردی استرس مشکالت 
مالی نداشته باشد، دنبال کار و تالش نمی رود 
یا صرفه جویی اقتصادی را پیش نمی گیرد. در 
واقع عمده فعالیت های ما با محرکی شروع 
می  شود که زیربنای آن وجود استرسی طبیعی 
است که ما را به سمت تعالی و پیشرفت سوق 
اما گاهی این استرس ها به قدری  می دهد 
شدید می شوند که فرد را عاجز می کنند و 
به شکل بیماری زا درمی آیند. بعضی اوقات 
هم زمان استرس به اندازه ای طوالنی می شود 
که اصال وقفه ای بین استرس های مختلف 
برای موضوعات گوناگون پیش نمی آید. در 
این حالت است که فرد درمانده می شود. 
این نوع استرس ها کامال غیرطبیعی است و 
باید حتما هرچه سریع تر توسط روا ن شناس 
یا روان پزشک درمان شود. یادتان باشد اگر 
استرسی باعث بهبود عملکرد شود و زمان 
زیادی را هم به خود اختصاص ندهد و در حد 
5 تا 10درصد باشد، طبیعی است اما استرس 
بیش از 10درصد که زمان بیشتری فرد را درگیر 
می کند، به شدت می تواند روی عملکرد بدن 
تاثیر بگذارد. به این شکل که فرد از کارش 
بیزار می شود، ارتباطات اجتماعی اش دچار 
اختالل شده و کم حوصله می شود، در جمع 
دوستان و همکاران شرکت نمی کند و دوست 
تنهایی بگذراند.  به  را  اوقاتش  بیشتر  دارد 
باید  برسد حتما  این مرحله  به  فردی  اگر 
درما ن های ویژه روان پزشکی را انجام دهد 
و هرگز این درمان ها را به تعویق نیندازد زیرا 
هرچه درمان ها به تعویق بیفتند، مشکالت 
جدیدتری به مشکالت قبلی اضافه خواهد 
شد. فراموش نکنید استرس زیاد می تواند در 
قسمت های مختلف بدن تاثیرات منفی داشته 
بیماری زا شود زیرا استرس  باشد و کامال 
مزمن به تدریج به سیستم ایمنی بدن لطمه 

می زند و آن را تضعیف می کند. 
انجام شده  این زمینه  پژوهش هایی که در 
نشان می دهد، بیشترین علت ناراحتی ها و 
مشکالت گوارشی، وجود استرس های مزمن 
از  بیش  استرس موجب ترشح  زیرا  است 
حد برخی هورمون ها در معده می شود و 
آن را زخم می کند. همچنین یکی از عوامل 
استرس  وجود  تنفسی  مشکالت  عمده 

است. این عامل در سیستم قلب و عروق، 
بیماری دیابت، پرفشاری خون، بیماری های 
پوستی، مشکالت عضالنی-اسکلتی و... هم 
دیده می شود. از این رو، ما برای بسیاری از 
بیماری ها حتی سرطان ها هیچ علت مشخصی 
پیدا نمی کنیم و کامال واضح است که بیمار 
تحت تاثیر استرس مزمن دچار مشکالت 
پژوهش های  که  حالی  در  شده،  جسمانی 
دیگری نشان می دهند مثبت اندیشی و پذیرش 
واقعیت ها می تواند به افراد در مقابله با تنش ها 
و استرس های زندگی کمک کند؛ حال اینکه 
انکار و نپذیرفتن مسائل زندگی، فرد را از یافتن 
راه حل مناسب دور می کند و به استرس هایش 

می افزاید.

پاسخ دوم: سوگواری مراحلی دارد که شامل 
انکار، اعتراض، چانه زدن و درنهایت پذیرش 
است. طول این دوره ها معموال بیشتر از 40 
روز نیست و عالئم فرد سوگوار معموال پس 
از 40 روز برطرف می شود اما اگر در این 
مراحل مداخله بی جهت انجام بگیرد یا زمان 
هر یک از مراحل کوتاه تر از معمول شود، 
در فرایند سوگواری اختالل ایجاد می شود 
و عالئم آن می تواند تا مدت ها فرد را آزار 
به  می توان  مداخالت  این  جمله  از  دهد. 
مصرف داروهای ضدافسردگی اشاره کرد. 
مصرف این گروه از داروها در طول دوره 
سوگواری ممنوع است زیرا سیستم روانی 
فرد را به هم می ریزند و مراحل سوگواری 

به درستی طی نمی شود. 
مخفی کردن مرگ عزیزان، به خصوص از 
کودکان یا گفتن اینکه پدر یا مادر رفته اند پیش 
خدا یا تعابیری از این نوع که موجب می شود 
کودک مرگ والدینش را نپذیرد و در حالت 
سردرگمی و انکار بماند و عالئم افسردگی 
در وی ظاهر شود هم کار اشتباهی است. 

عالئم  هم  شما  عالئم  می رسد  نظر  به 
توصیه  بنابراین  باشد  اضطراب  جسمی 
می شود در وهله اول به پزشک متخصص 
داخلی مراجعه کنید تا مطمئن شوید مشکل 
جسمانی خاصی ندارید و بعد با مراجعه به 
روان پزشک، مشکالت ناشی از استرس تان 
را درمان کنید. مطمئن باشید همه عالئمی 

که به آنها اشاره کرده اید قابل درمان هستند.

پرسش اول: آیا نوشیدن آب تصفیه نشده تاثیری در ایجاد 
سنگ کلیه دارد؟ آب جوشیده شده چطور؟ 099****0938

پرسش دوم: نوزادی 2 ماه و 10 روزه دارم. از او آزمایش ادرار 
گرفتند و پزشکش بعد از دیدن نتایج آزمایش گفت کلیه های 
نوزاد سنگ ساز است. در سونوگرافی هم 8 عدد شن در هر 
دو کلیه اش دیده شد. خیلی نگرانم. آیا این مشکل قابل برطرف 

شدن است؟ 327****0939 

پرسش سوم: دختری 23 ساله  هستم. برای اولین بار دچار 
سنگ حالب شده ام که اندازه آن 6 میلی متر است. برای دفع 

سنگ چه باید بکنم؟ 015****0933

پرسش چهارم: مردی 67 ساله هستم. آزمایش ادرار دادم. 
مشخص شد خون در ادرار دارم. همچنین باقی مانده ادرار 
در مثانه ام می ماند. سی تی اسکن و سونوگرافی هم انجام دادم. 
معلوم شد هیدرونفروز متوسط دارم. متخصص کلیه گفت 
مجرایی که از کلیه به مثانه می رود خمیده شده است. لطفا 
مرا راهنمایی کنید چه باید بکنم. درد آزارم می دهد. در گذشته 
عمل دیسک کمر انجام داده ام. گویا این عمل هم به دستگاه 

ادراری  ام آسیب رسانده است. 763****0936

پرسش پنجم: پهلوهایم بسیار درد دارند. سونوگرافی کرده ام. 
می گویند سالمم و مشکلی گزارش نشد. تکرر ادرار هم دارم. آیا 
این عالئم نشان دهنده مشکلی در کلیه است؟ 399****0918

پاسخ

دکتر حسین کرمی
فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: از نظر علمی و طبق پژوهش ها و تحقیقاتی که تاکنون 
انجام شده، هیچ ارتباطی بین نوع آب مصرفی و سنگ سازی 
کلیه وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجود امالح زیاد در آب 
یا سبک بودن آب موجب سنگ سازی در کلیه نمی شود. آنچه 
باعث سنگ سازی در کلیه می شود نوشیدن کم آب، خوردن 
زیاد غذاهای پروتئینی، زیاد مصرف کردن نمک، آب و هوای 
گرم و مرطوب و به دنبال آن تعریق باال، کم تحرکی، عفونت های 
ادراری، وجود بیماری های زمینه ای، نشت یا باالبودن کلسیم 
خون، کم بودن سیترات، باالبودن اسید اوریک و... است. در 
واقع عوامل متعددی در ایجاد سنگ کلیه دخالت دارند اما تنها 
عاملی که تاثیری در سنگ سازی ندارد نوع آب است. البته به 
بیماری ها همه  انواع  به  ابتال  از  پیشگیری  و  منظور سالمت 
افراد باید از آب تصفیه شده و سالم استفاده کنند. مصرف هر 
2 ساعت یک لیوان آب سالم جوشیده یا نجوشیده می تواند 

جلوی سنگ سازی کلیه را بگیرد.

پاسخ دوم: وجود سنگ و سنگ سازی در دوران کودکی نیاز به 
بررسی های دقیق پزشکی دارد. توصیه مهم پیشگیرانه این است 
که حتما مایعات و آب بیشتری به چنین کودکانی داده شود 
و به کودکانی که سنین باالتری دارند از دادن انواع اسنک ها، 
چیپس و پفک و هر آنچه نمک زیادی دارد، خودداری شود. 
مهم ترین نکته ای که در مورد این قبیل کودکان می  توان گفت 
این است که یک علل زمینه ای مهم در موردشان وجود دارد؛ 
یعنی یا میزان کلسیم بدنشان باالست یا نشت کلسیم دارند یا 
سیترات و مهارکننده سنگ سازی در بدنشان پایین است. همه 
اینها عوامل مساعدکننده سنگ سازی هستند بنابراین هر کودکی 
که کلیه سنگ ساز دارد باید تحت بررسی کامل قرار بگیرد. سپس 
ایراد زمینه ای با داروهای مناسب برطرف  شود. همچنین کودک 
باید مرتب تحت پیگیری قرار بگیرد تا در صورت ایجاد سنگ 

اقدامات الزم به موقع انجام شود.

پاسخ سوم: لوله حالب یا میزنای لوله باریکی است که ترشحات 
کلیه یا ادرار را وارد مثانه می کند. گیر افتادن سنگ در لوله حالب 
حالتی شبیه خفه کردن گلوگاه دارد زیرا سنگ می تواند جلوی 
خروج ادرار از میزنای به سمت مثانه را بگیرد و این مساله می تواند 
به کلیه ها آسیب بزند بنابراین یا باید سنگ هرچه سریع تر دفع شود 
یا به روش TUL یا »سنگ شکنی درون اندامی« داخل حالب خرد 
شود. با این کار مشکل بیمار به شکل سرپایی حل خواهد شد. 

پاسخ چهارم: هیدرونفروز به معنای ورم کردن لوله حالب 
است که در نتیجه آن ادرار به سمت کلیه برمی گردد یا ادرار 
از سمت مثانه به سمت باال پس می زند. در افرادی که دیسک 
کمر دارند ممکن است پمپاژ مثانه مشکل پیدا کند و ادرار به 
سمت کلیه پس بزند. نکته دیگر اینکه وجود خون در ادرار را 
باید جدی گرفت. این مساله به خصوص در افرادی که سیگاری 
هستند یا قلیان می کشند بسیار حائز اهمیت است زیرا استعمال 
دخانیات شایع ترین علت ابتال به سرطان مثانه است بنابراین به 
همه افراد توصیه می شود از استعمال انواع مواد دخانی بپرهیزند. 
در مورد شما هم توصیه می شود اقدامات و بررسی های الزم 
را زیر نظر پزشکتان انجام بدهید و درمان ها را جدی بگیرید. 

قطعا با این کار مشکالتتان به تدریج بهتر خواهد شد.

پاسخ پنجم: درد پهلو می تواند منشاء کلیوی یا غیرکلیوی داشته 
باشد. مشکالتی مانند ایجاد سنگ در کلیه و انسداد مجاری 
ادراری به خصوص انسداد لوله حالب می تواند دردهایی در 
پهلو ایجاد کند که دائم می گیرد و رها می کند. این نوع درد 
با فعالیت بهبود پیدا نمی کند و با سرما و گرما ارتباطی ندارد 
و سونوگرافی وجود مشکل را در کلیه و مجاری ادرار نشان 
می دهد. فردی که درد پهلو آزارش می دهد و صبح ها درد دارد 
اما وقتی بدنش گرم می شود درد از بین می رود و سونوگرافی 
مشکلی را نشان نمی دهد، مشکلی از نظر کلیوی نخواهد داشت 
و مساله بیشتر ناشی از گرفتگی های عصبی-عضالنی کمر است. 
این مشکل با حرکات کششی و ورزش و گرم نگه داشتن پهلو 
اغلب بهبود می یابد. اگر تکرر ادرار دارید حتما آزمایش ادرار 

هم بدهید تا از نظر وجود عفونت ادراری بررسی شوید.

پرسش اول: مردی 37 ساله هستم. حدود 
12 سالی است که شوره های مقاوم در سرم 
دارم. تاکنون از شامپوهای متعددی استفاده 
کرده ام. برای مدت کوتاهی بهبود می یابند 
مساله  این  علت  برمی گردند.  دوباره  اما 
چیست و چه باید بکنم؟ 209****0912

پرسش دوم: مردی 45 ساله هستم. مشکلم 
این است که پنجه های پاهایم مدام قارچی 
می شود و این مساله مرا آزار می دهد. آیا 
این بیماری درمان دائمی دارد؟ موسوی 

از دماوند

پاسخ

دکتر سیدمهدی طبایی
متخصص پوست و رئیس 

مرکز تحقیقات لیزر در 
پزشکی جهاد دانشگاهی

پاسخ اول:  شوره مقاوم سر علت های مختلفی 
دارد که شایع ترین علت آن بیماری معروف 
»درماتیت سبورئیک« یا درماتیت پوست های 

چرب است. 
که  است  افرادی  مخصوص  بیماری  این 
بدانید  نیست  بد  دارند.  پوست های چربی 
پوست  روی  قارچ هایی  طبیعی  به طور 
به  نسبت  افراد  برخی  که  می کنند  زندگی 

آنها واکنش نشان می دهند. در نتیجه عالئمی 
مانند پوسته ریزی، قرمزی و گاهی اوقات 
جوش هایی روی پوست نمایان می شوند. 
این بیماری ممکن است پوست ناحیه ابروها، 
پلک و گوش را هم درگیر کند. گاهی اوقات 
هم علت ایجاد شوره ها ممکن است بیماری 

پسوریازیس باشد. 
به عبارت دیگر، پسوریازیس بیماری شایعی 
است که می تواند به صورت شوره سر تظاهر 
پیدا کند. گاهی هم پوست سر به دلیل خشکی 
یا اگزما دچار پوسته ریزی یا شوره می شود. 
البته بیماری های مهم دیگری مثل بیماری های 
»کالژن واسکوالر« نیز ممکن است به صورت 

شوره سر تظاهر پیدا کنند. 
تغییر شامپوی مصرفی یا خوب نشستن سر 
و باقی ماندن کف شامپو روی سر هم ممکن 
است عالئمی شبیه شوره پوست در سر ایجاد 
کند. عالوه بر اینها ابتال به بیماری های عفونی 
از جمله آلودگی با شپش می تواند تظاهری 
یا  باشد و رشک ها  داشته  شبیه شوره سر 
تخم های شپش با شوره سر اشتباه گرفته شود. 
به طور کلی شوره های مقاوم سر بر اساس 
اینکه از چه نوعی هستند و شرح حال بیمار 
تشخیص داده شده و درمان مناسب برایشان 

تجویز می شود. 
اغلب این بیماری ها، بیماری هایی هستند که 
باید با دارو کنترل شوند بنابراین کاهش دوز 

یا قطع دارو می تواند منجر به عود دوباره 
بیماری شود.

پاسخ دوم: اصوال وقتی پا مدت طوالنی در 
کفش قرار می گیرد، به خصوص در افرادی 
که پوستشان تعریق زیادی دارد و محیط پا 
مرطوب است یا افرادی که به بیماری زمینه ای 
خاصی مانند دیابت مبتال هستند، محل مناسبی 
برای رشد انواع و اقسام باکتری ها و قارچ ها 

فراهم می شود. 
لیچ  باعث  میکروارگانیسم ها  این  فعالیت 
بنابراین  می شود  پا  انگشتان  بین  افتادن 
باید حتما  افرادی که این مشکل را دارند 
بهداشت پاها را رعایت و پاهایشان را در 
طول روز چند بار از کفش خارج کنند و 
به خوبی خشک  و سپس  بشویند  را  آنها 
کنند. استفاده از صابون های آنتی باکتریال یا 
شامپوهای ضدقارچ ممکن است تا حدودی 

عالئمتان را کنترل کند. 
مصرف محلول یا شامپوی بتادین به صورت 
رقیق شده در یک تشت آب و قرار دادن پاها 
به مدت 5 تا 10 دقیقه در روز داخل آن هم 
می تواند میکروب ها و قارچ های تجمع یافته 
روی پوست را از بین ببرد و در حل مشکل 
تاثیرگذار باشد. در موارد شدیدتر ممکن است 
الزم باشد با نظر پزشک داروی خوراکی هم 

مصرف کنید.

پرسش: خانمی 24 ساله با قد 155 سانتی متر 
و وزن 40 کیلوگرم هستم. بعد از زایمان بسیار 
الغر شده ام. مشکل خاصی هم ندارم. لطفا 
مرا راهنمایی کنید تا هم شیردهی مناسبی 
داشته باشم و هم بتوانم با مصرف مواد غذایی 
پرکالری وزنم را برگردانم. 531****0936

پاسخ

دکتر سیدضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ: برخالف آنچه بسیاری تصور می کنند 
بیشترین نیاز انرژی خانم ها در دوران شیردهی 
است و خانم ها در دوران بارداری فقط به 350 

تا 370 کیلوکالری بیشتر از نیاز معمول شان 
به انرژی نیاز دارند، در حالی که در دوران 
شیردهی ترشح و ترکیبات 750 تا 800 سی سی 
شیر که در شبانه روز تولید می شود، به انرژی 

بیشتری نیاز دارد. 
قسمتی از این انرژی از ذخیره چربی هایی که 
با سازش های فیزیولوژیکی دوران بارداری 
در بدن تجمع پیدا کرده، تامین می شود اما 
قسمتی دیگر از این انرژی از تغذیه مادر در 

دوران شیردهی به دست می آید. 
به همین دلیل ما به همه مادران شیرده توصیه 
می کنیم طی این دوران حتما روزی 4 لیوان 
شیر بخورند زیرا ترکیباتی که از طریق شیر 
خود به کودکشان انتقال می دهند، به خصوص 
عنصر کلسیم باید از راه خوردن شیر و مواد 
غذایی مقوی و غنی جبران شود تا بدن از 

ذخایر خودش کمتر استفاده کند. 
همچنین توصیه می شود مادران شیرده به جای 
مصرف مواد غذایی پرکالری اما کم خاصیت 
مثل انواع شیرینی و شکالت از تلفیق انواع 
حبوبات و غالت، تخم مرغ و سیب زمینی، 
و  خوب  روغن های  انواع  لبنیات،  و  شیر 
مفید مثل روغن زیتون، دانه ها و مغزهای 
خام، میوه ها و سبزه ها و... استفاده کنند تا 
هم ریزمغذی ها و درشت مغذی های متنوع 
را دریافت کنند و هم انرژی مورد نیاز برای 

تولید شیر را داشته باشند. 
برای نتیجه بهتر الزم است حتما نزد متخصص 
تغذیه بروید تا با توجه به شرایط و میزان 
فعالیتی که دارید برایتان برنامه غذایی افزایش 
وزن تنظیم شود تا در حد متعادل و متناسب 

وزن بگیرید.



6 تمرین پیشنهادی برای مبتالیان به حساسیت های فصلی

ورزش با حساسیت
در کل،  حساسیت حتی  حساسیت فصلی منجر 
به افزایش میزان استرس در بدن می شود و عالئم 
آن را تشدید می کند بنابراین با کاهش استرس 
می توان عالئم آن را کم کرد. روش های متنوعی 

برای کاهش استرس وجود دارد اما بهترین آن ورزش کردن است. با انجام فعالیت های 
بدنی و کنترل نظم تنفس می توانید میزان سطح استرس را در بدن کاهش دهید و از عالئم 
حساسیت کم کنید. ما نیز این هفته در صفحه »تناسب اندام« 6 تمرین را آموزش داده ایم 

که انجام منظم آنها، می تواند به کاهش عالئم حساسیت کمک کند.

کلیات حساسیت 
حساسیت پاسخ سیستم ایمنی بدن نسبت بـه عوامل گوناگون حساسیت زا  و ناشی از قرار گرفتن شخص 
در مقابل عوامل  حساسیت زاست که این عوامل می تواند شامل مواردی مثل تغییرات فصلی، گردوخاک، 
لباس پشمی، نیش حشرات، گرده گیاهان یا حتی بعضی مواد غذایی باشد. به گفته متخصصان، با بروز  
حساسیت در شخص، به سرعت سطح استرس و اختالل در او افزایش پیدا می کند. این افزایش استرس، 
باعث می شود سیستم ایمنی بدن فرد مبتال کامال از کار بیفتد و عالئم  حساسیت تشدید شود. روش های 
گوناگونی برای کاهش استرس وجود دارد اما بسیاری از آنها فقط برای زمانی کاربرد دارد که استرس 
رخ داده باشد، برای مثال، خارج شدن از محیط استرس  زا و قدم زدن یا نوشیدن یک لیوان آب اما 
برای پیشگیری از عالئم  حساسیت باید از روش های کاهش استرسی استفاده کرد که بهترین هایشان 

تغذیه و ورزش است.

بهترین ورزش ها
انجام حرکات ورزشی موجب آرامش فرد می شود و حساسیت سیستم ایمنی 
بدن را کاهش می دهد. ورزش و تمرین های ورزشی نیز در کاهش و رفع 
استرس و فشارهای عصبی بسیار موثرند. کارشناسان می گویند کسانی که 
مرتب ورزش می کنند، در فشارهای عصبی راحت تر خود را کنترل می کنند 

و تصمیمات بهتری می گیرند. 
انجام تمرین های ورزشی باعث می شود بدن فشارخون خود را تنظیم کند 
و سیستم های عصبی استقامت بیشتری کسب کنند. پس به این صورت بدن 
می تواند کنترل بهتری در شرایط بحرانی و فشارهای روانی داشته باشد. 
از سوی دیگر، تقویت عضالت و به طور کلی آناتومی بدن باعث می شود 

شخص از لحاظ روانی اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشد. انجام هر نوع 
ورزش و تمرین به طور مستمر و از روی برنامه، موجب کاهش استرس 
می شود. البته هر چه ورزش دارای استقامت بیشتری باشد )یوگا(، بیشتر 

به کاهش استرس کمک می کند. 
عالوه بر این فعالیت های ورزشی به خصوص ورزش های هوازی تاثیری 
مثبتی بر افزایش دوپامین، سروتونین، نورآدرنالین و گاباآمینواسید دارد که 

به نوبه خود سبب آرامش بیشتر در افراد می شود. 
از بهترین و موثرترین ورزش ها برای  در کل، ورزش های هوازی یکی 
کاهش استرس هستند و باید به طور منظم حداقل 30 دقیقه و 3 روز در 
هفته به صورت پیاده روی تند، دویدن آهسته، دوچرخه سواری یا شنا باشد.

تمرین پنجم

در وضعیت خوابیده به پشت، یک چرخش خلفی در لگن تان ایجاد کرده و سعی کنید کمرتان را به زمین بچسبانید. 
تمرین را 2 تا 6 مرتبه در روز انجام دهید و هر مرتبه 6 تا 10 ثانیه وضعیت را حفظ کنید. استراحت بین هر مرتبه 

تمرین باید 15 تا 20 ثانیه باشد. 

تمرین چهارم
به  درازکش  وضعیت  در 
پشت قرار بگیرید و با خم 
کردن   زانوها کف پاهایتان را 
روی زمین قرار دهید. سپس 
با انقباض همزمان عضالت 
شکم )شکم را داخل ببرید( و 
باسن، لگن و کمر را از زمین 
جدا کنید و این وضعیت را 
ثانیه حفظ کنید. سپس   30
و  کنید  استراحت  ثانیه   15
4 مرتبه دیگر نیز تمرین را 

انجام دهید.

تمرین ششم

مطابق تصویر، با   زانوهای خمیده به پشت بخوابید و یک پا را با   زانوی خمیده باال بیاورید و نگه دارید و برای سمت 
مخالف بدنتان نیز انجام دهید. تمرین را 5 بار و هر بار 10 مرتبه تکرار کنید. استراحت بین هر مرتبه باید 10 تا 20 

ثانیه باشد.

تمرین سوم
روی زمین بنشینید. یک پا را از روی پای دیگر عبور دهید 
و   زانویتان را به سمت شانه مخالف بکشید. اندکی باالتنه 
را به همان جهت بچرخانید. 30 ثانیه وضعیت را حفظ 
کنید. تمرین را در سمت مخالف بدنتان نیز تکرار کنید. 

3 مرتبه تمرین را انجام دهید.

تمرین اول

مشابه تصویر روی زمین دراز بکشید و پاهایتان 
را باال بیاورید و روی دیوار بگذارید. یک دقیقه 
در این وضعیت قرار بگیرید، 30 ثانیه استراحت 

کرده و 3 مرتبه دیگر تمرین را تکرار کنید. 

تمرین دوم

مانند تصویر در وضعیت 
عدد 8 فارسی قرار بگیرید 
و وضعیت خود را 30 ثانیه 
حفظ کرده و تمرین را 4 
مرتبه تکرار کنید. استراحت 
بین هر مرتبه 15 ثانیه باشد.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوهفت بیست وچهار فروردین نودوهشت



رژیم غذایی سالم رژیمی است که به حفظ یا بهبود سالمت کلی بدن کمک می کند. چنین رژیمی مواد ضروری مانند 
مایعات، مواد مغذی و کالری مناسب را به بدن می رساند. رژیم سالم برای افرادی که سالم هستند، پیچیده نیست 
و حاوی بیشتر میوه ها، سبزیجات و دانه هاست. همچنین شامل غذاهای فراوری شده و نوشیدنی های شیرین است. 
الزامات رژیم غذایی سالم را می توان از انواع مختلفی از مواد غذایی گیاهی و حیوانی برآورده کرد، گرچه یک منبع غنی از ویتامین 
B12 برای افرادی که از رژیم غذایی وگان استفاده می کنند، موردنیاز است. راهنماهای مختلف تغذیه توسط موسسات پزشکی 
و دولتی برای آموزش افراد در مورد آنچه که باید برای خوردن سالم داشته باشند، منتشر شده است. برچسب های غذایی نیز در 

بعضی کشورها اجباری هستند تا مصرف کنندگان بتوانند میانگین مواد غذایی را بر اساس اجزای مرتبط با سالمت انتخاب کنند.

13غذای شگفت آور سالم
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  ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

سبزیجاتیخزده
با  مشابه  سالمت  مزایای  دارای  منجمد  سبزیجات  می رسد  نظر  به 
زیرا  آنها  از  بیشتر  موارد  بعضی  در  حتی  هستند،  تازه  سبزیجات 
سبزیجات منجمد در بهترین و مناسب ترین زمان منجمد می شوند. 
سبزیجات را در فریزر ذخیره کنید و هر وقت که به آنها نیاز دارید، 

نزد شما خواهند بود.

عسل
این شیرین کننده طبیعی پر از آنتی اکسیدان هاست که می تواند از سلول های 
شما محافظت کند و برای التهاب مفید باشد. همچنین در روده شما 
برای هضم و مصرف مواد  باکتری ها ترکیب شود که  از  با بخشی 

مغذی مهم است.

تخممرغ
تخم مرغ طیف گسترده ای از ویتامین های B و آمینواسیدها را به شما 
می دهند که بلوک های ساختمانی پروتئین هستند. آنها همچنین حاوی 
برخی مواد مغذی مانند ویتامین D و سلنیوم هستند که در بسیاری از 
غذاها وجود ندارد.  تخم مرغ باعث می شود برای مدت طوالنی احساس 

سیری داشته باشید که یک راه عالی برای شروع روز است.

قهوه
پزشکان تالش می کنند درباره قهوه به افرادی که احتمال سکته مغزی یا بیماری های قلبی 

دارند، هشدار بدهند. این در حالی است که حتی استفاده زیاد از قهوه احتمال ابتالی شما 
به این موارد را افزایش نمی دهد. 

مصرف 5-3  فنجان در روز ممکن است حتی آنها را کاهش دهد اما مصرف بیش از حد 
قهوه ممکن است شما را عصبی کند و باعث معده درد در شما شود. در مصرف قهوه باید 

به میزان مصرف شکر و کرم توجه کنید. 

شکالت
همه چیز در مورد فالونوئیدهاست که ممکن است در محافظت از آسیب سلولی به شما کمک 
کند. آنها همچنین ممکن است فشارخون شما را پایین بیاورند، جریان خون به مغز و قلب 
شما را افزایش دهند و احتمال ابتال به انواع بیماری های قلبی را کم کنند. شکالت تلخ 
بهترین است زیرا  بیشترین مقدار کاکائو را دارد، جایی که فالونوئیدها زندگی می کنند 
اما با مصرف زیاد شما می توانید بیش از حد مورد خوبی داشته باشید  و حداقل شکر 

بنابراین فقط کمی بخورید.

گوشتقرمز
باید غذای خاصی باشد: ما از گوشت دنده یا همبرگر 
آماده حرف نمی زنیم. گوشت قرمز خالص، زمانی که 
شما تمام چربی هایی را که در گوشت می بینید، کم 
می کنید، منبع خوبی از پروتئین، اسیدهای چرب امگا 
شد.  خواهد  آهن  و  روی  نیاسین،   ،B12 ویتامین   ،3

نتایج تحقیقات نشان داده  مصرف تکه های کوچکی از 
آن، کلسترول بد را کاهش می دهد.

 

آووکادو
همه چربی ها بد نیستند. انواع آووکادو به داشتن قلب 
سالم و سطح کلسترول خوب کمک می کنند. افزودن 
آنها به رژیم غذایی منظم شما ممکن است به از بین 
رفتن چربی شکم کمک و از چشم ها و پوست شما 

محافظت کند.

گوشتمرغتیره
این گوشت دارای چربی اشباع شده تر از گوشت سفید 
و  روی  آهن،  مانند  معدنی  مواد  در  همچنین  است. 
سلنیوم و ویتامین A، B و K غنی تر است. مرغ تائورین 
باالیی دارد که باعث کاهش چربی می شود و به التهاب 

و فشارخون کمک می کند.

ماکارونی
نیازی نیست رژیم غذایی سالم حتما خسته کننده باشد. بعضی غذاها که ممکن است به نظر شما 
لذت بخش برسد می تواند برایتان مفید باشد. شیوه طبخ و طریقه سرو )روی میز قراردادن( آنها 
مهم است. ماکارونی را فرض کنید؛ این غذا چربی و نمک کمی دارد و برای مدت طوالنی 
شما را سیر نگه می دارد بنابراین احتمال اینکه بخواهید غذا بخورید یا از چیپس و پفک استفاده 
کنید، پایین می آید. باید به موادی که به آن اضافه می کنید، توجه داشته باشید. اگر ماکارونی را 
در سس آلفردو بخوابانید، با این کار میزان چربی و نمک را افزایش می دهید. گاهی ماکارونی 

را با روغن زیتون و کمی پنیر پارمسان امتحان کنید.

کرهبادامزمینی
 این غذا مقداری چرب است اما این چربی اشباع نشده است و برای بدنتان مضر نیست. نتایج 
مطالعات نشان داده احتمال ابتال به بیماری های قلبی یا دیابت نوع2 در افرادی که به طور مرتب 
آجیل )مغز( یا گردو مصرف می کنند، کمتر از افرادی است که به ندرت آنها را می خورند. این 
نیز یک منبع خوب برای ماده ای است که بسیاری از آمریکایی ها نیاز بیشتری به آن دارند؛ پتاسیم. 

برای به دست آوردن پتاسیم بیشتر، از کره بادام زمینی بدون نمک استفاده کنید. 

ذرتبوداده
باشد!  کم(  غذایی  ارزش های  با  )خوراکی  هله هوله  می رسد  نظر  به 
اما این فرض چندان درست نیست. ذرت یک دانه کامل است که 
با فیبر بارگیری می شود و به شما کمک می کند تا احساس سیری 
B، منگنز و منیزیم  باشید. همچنین دارای ویتامین  انرژی داشته  و 
و  بیماری  برابر  در  است  ممکن  که  آنتی اکسیدان هاست  و همچنین 
آسیب سلول از بدن شما محافظت کند. کلید سالم نگه داشتن ذرت 

پخت آن با نمک و کره است.

پنیربری)فراوردهفرانسهکهنرموسفیداست(
به  کامل  شیر  و  ماست  بری،  پنیر  مانند  از چربی  پر  لبنی  غذاهای 
چاقی،  به  ابتال  احتمال خطر  متعادل،  رژیم  یک  از  بخشی  عنوان 
اما  نمی دهند  افزایش  را  دیابت  یا  مغزی  سکته  قلبی،  بیماری 
تعادل  افزایش کالری شوند، جایی که حفظ  ممکن است موجب 

می کند پیدا  اهمیت 

ساالدسیبزمینی
نامیده  مقاوم«  »نشاسته  که  است  موادی  دارای  سیب زمینی خنک شده 
می شود. این ماده مانند فیبر عمل می کند و می تواند شما را به طور 
منظم سیر نگه دارد و روده شما سالم باشد اما گرم یا سرد، سیب زمینی 
دارای مقدار زیادی مواد مغذی، مانند پتاسیم و منیزیم است. به دنبال 

سس مایونز کم چربی و کم کالری برای پوشش ساالد باشید.
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دوستی تعریف می کرد در کودکی بازیگوش بودم 
و حوصله درس خواندن نداشتم. شب های امتحان 
به جای درس خواندن، سرگرم تماشای تلویزیون 
و بازی می شدم. صبح که می شد با اضطراب شدید 
به مادرم می گفتم: »مامان هیچی نخوندم. امتحان رو 
خراب می کنم. معلم دعوام می کنه. می شه امروز نرم 
مدرسه!؟« و اغلب این جواب را می شنیدم: »نه عزیز 
دلم. با خودت بگو من می تونم، من موفق می شم.« 

آخر سر هم می گفت: »امیدت به خدا باشه.«

از خانه تا مدرسه با خودم می گفتم: »پسر تو می تونی، 
تو می تونی...« سر امتحان هم می گفتم »خدایا به امید 
تو« ولی نه! انگار هیچ اتفاقی نمی افتاد. باز هم مغزم 

سر جلسه هنگ می کرد.
دچار تعارض شدیدی شده بودم؛ مگر خدا نگفته 
»بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را«؟ )1( پس چرا 

کمکم نمی کند؟ چرا ناامیدم می کند؟ 
ماجرا را برای معلم دینی و قرآن تعریف کردم. یک 
کتاب نهج البالغه جمع وجور داشت که بعضی وقت ها 
دیده بودم مطالعه می کند. ورق زد و فرازی از ترجمه 
یکی از خطبه ها را نشانم داد و گفت بخوان؛ »به گمان 
خود ادعا مي کند که به خدا امیدوار است! سوگند به 
خداوند بزرگ که دروغ  می گوید! چگونه است حال 
او که امیدواري اش به خداوند در عمل و کردارش 

نمودار نیست.«)2(
تکلیفم این شد که تا هفته آینده درباره این جمله فکر 
کنم. تا آن روز تکلیفی به این شیرینی و تاثیرگذاری 
انجام نداده بودم. بارها در طول هفته به آن فکر کردم 
و مفهومش را با کارهایم سنجیدم. تقریبا منظور معلمم 
را متوجه شده بودم؛ بدون اینکه درس بخوانم از خدا 
توقع کمک داشتم. عجب امید مسخره ای! آن روز معلم 
از مدیر مدرسه اجازه گرفت در جلسه سخنرانی که برای 
اولیای دانش آموزان برگزار می شد، شرکت کنم. خالصه 
سخنرانی این بود؛ »امیدوار بودن به معنای خوش بینی 
بی اساس درباره موفق شدن نیست. ویژگی افراد موفق 

داشتن اهداف مشخص، داشتن برنامه های دقیق و تالش 
کافی برای رسیدن به این اهداف و سرانجام احساس و 
انگیزه باالی طی کردن مسیر رسیدن به اهداف است. 
داشتن انگیزه و اعتمادبه نفس، به تنهایی، بدون داشتن 
اهداف روشن و برنامه و تالش کافی، نه تنها منجر به 
موفقیت نمی شود، بلکه احتمال شکست را افزایش 
می دهد. فرض کنید به کودکتان که برای امتحان آماده 
نشده توصیه می کنید امیدوار باش، با خود بگو: »خواستن 
توانستن است.« مطمئن باش نمره ات خوب می شود. 
کودک سر جلسه امتحان با اعتمادبه نفس باال شروع 
به پاسخ دادن می کند؛ پاسخ سوال اول را نمی داند، 
مفهوم سوال دوم را متوجه نمی شود، فقط بخشی از 
سوال سوم را جواب می دهد و .... به نظرتان پس از 
امتحان چه اتفاقی می افتد؟ کودک اعتمادبه نفسش را 
از قبل هم بیشتر از دست می دهد. امیدواری حاصل 
تالش برای رسیدن به اهداف است. هرچه کودک به 
هدف مورد نظرش نزدیک تر شود، انگیزه و امیدش 

برای حرکت روبه جلو بیشتر خواهد شد. 

تقسیم هدف بزرگ به گام های کوچک 
اغلب کودکان وقتی حجم باالیی از مطالب را مشاهده 
از  به نظرشان  یا  می کنند  ناتوانی  احساس  می کنند 
با عقب  این  رو،  از  عهده خواندن آن برنمی آیند. 
انداختن درس خواندن، به نوعی از این مخمصه فرار 
می کنند. یک راه حل مناسب، تقسیم این حجم زیاد به 
بخش های کوچک تر )تقسیم هدف بزرگ به گام های 
کوچک( و سپس تعیین زمانی برای اتمام مطالعه هر 
بخش کوچک است. کودک با اتمام مطالعه هر بخش 
مشخص شده در زمان خود احساس موفقیت کرده 
و با انگیزه بیشتر گام بعدی را شروع می کند. دل 

بستن به یاری خداوند اینجا معنا می دهد. 
چند سال پیش مادری دختر 10 ساله اش را برای 
مشاوره نزدم آورد. دختر معتقد بود به جهنم می رود 
بدون  بود  نگران  دارد و  نماز صبح قضا  زیرا 60 
خواندن آنها بمیرد اما دختر هیچ اراده ای برای خواند 
نتیجه اش را  نماز قضا نداشت. پرسیدم: »شما که 
می دانی چرا شروع نمی کنی؟!« گفت: »مگه نمی گن 

خدا بخشنده س؟ امیدوارم خدا منو ببخشه. من که 
عمدا نمازم قضا نشده!« 

گفتم: »ببین! اینکه گفتی اسمش امید نیست؛ به این 
انتظار  کافی  بدون تالش  یعنی  آرزو  آرزو.  میگن 
داشته باشی به نتیجه برسی. خدا می بخشه، ولی به 
شرطی که ببینه شما تالش کردی کارهای نکرده 
کنم  معرفی  برنامه خوب  یه  اگه  کنی.  جبران  رو 
آینده هیچ نماز قضایی نداشته باشی  تا 2 ماه  که 
چه احساسی داری؟« گفت: »ُخب معلومه! خیلی 

خوشحال می شم.«
قرار شد هر روز بعد از نماز ظهر و عصر یک نماز 
صبح قضا بخواند. پرسیدم: »می تونی؟« گفت: »فکر 
کنم بتونم. سخت نیست.« هنوز 1 ماه نشده بود که 

گفت قضای همه نمازها را خواندم! 

پی نوشت ها:
1. غافر، 60.

2. ترجمه و شرح نهج البالغه )فیض اإلسالم(، ج 3، ص 506.

امیدوار بودن به 
معنای خوش بینی 
بی اساس درباره 

موفق شدن 
نیست. ویژگی 

افراد موفق 
داشتن اهداف 

مشخص، داشتن 
برنامه های دقیق 

و تالش کافی 
برای رسیدن 

به این اهداف 
و سرانجام 

احساس و انگیزه 
باالی طی کردن 

مسیر رسیدن به 
اهداف است

  دکتر مبین صالحی
روانشناس

وقتیامیدرادرستمعنانمیکنیم

مگر خدا بخشنده نیست؟
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چه راه هایی برای
کنترل خشم وجود دارد؟

خشم از ویژگی هایی است که از سر حکمت 
در آفرینش انسان لحاظ شده  است. خداوند 
حکیم، آدمی  را »خشم دار« آفریده  است. 
این صفت، مانند غیرت و شجاعت است 
پیامبران  انسان اند.  کمالی  اوصاف  که  از 
نیز خشم داشته اند. خشم، »صفت کمال« 
است. یکی از فایده های خشم، در مقابله 
با دشمن آشکار می شود؛ خشم، شجاعت 

و شهامت آدمی  را برمی انگیزد و افزون می کند.
خشم مثبت همان است که در باال بیان شد و در ردیف غیرت 
و شجاعت است. خشم مثبت آن است که عقل بر آن فرمان 
براند و در میدان عقل، جوالن دهد و کرداری خردمندانه و 
البته شجاعانه را باعث شود اما خشم منفی آن است که نابجا به 
جوش آید و زمام خود را از کف عقل بیرون کشد و آدمی  را از 
مدار خردمندی درآورد و کرداری نابخردانه و ظالمانه را باعث 
شود. خشم مثبت، صفت و حالتی عاقالنه و شجاعانه  است و 
نتیجه ای نیکو دارد اما خشم منفی، صفت و حالتی نابخردانه 
و دیوانه گونه  است و خرابی و پشیمانی به جا می گذارد. خشم 
مثبت، نشانه سالمت جان و روان است و خشم منفی، نشانه 

ناسالمتی اعصاب و روان و یک »اختالل روانی« است.
اما راهکارهای کنترل خشم منفی:

1. موجبات خشم را حذف کنید. چه چیزهایی شما را خشمگین 
می کند؟ آنها را از زندگی تان حذف کنید.

2.  از محل خشم فاصله بگیرید. هرگاه خشم سراغتان آمد، از 
آن مکان و موقعیت، فاصله بگیرید. ماندن در محل و میدان دادن 
به عوامل خشم انگیز، باعث افزایش خشم می شود و اختیار را 
از کف اراده تان می رباید. پس، زود تغییر مکان و موقعیت دهید 

و از خشمگاه بگریزید.
3. یاد خدا کنید و ذکر بگویید. هنگام خشم، خدا و نظارت او 
را به یاد بیاورید. آن گاه  ذکر خدا بگویید؛ هر ذکری که دوست 
دارید؛ عربی، فارسی، دعا، قرآن. برای نمونه: »ال اله  االاّ ا...«، »ال 
حول و ال قوة االاّ با...«، »آمنا با... و رسوله و الحول و ال قوه  
االبا...« با تمرکز ذهن و دل و با توجه به معانی آنها. صلوات 
هم بفرستید. هر ذکر و آیه و دعایی را که بیشتر دوست دارید 
و به دلتان می نشیند، همان را بگویید و بخوانید. این راهکار در 

کنترل خشم بسیار موثر است.
4. ورزش کنید. ورزش در آرامش اعصاب و روان و کاستن 

از خشم منفی بسیار اثرگذار است.
5. به مشاوری دانا و توانا مراجعه کنید. خشم منفی، یک 
اختالل عصبی و روانی است. مشاور دانا و توانا، کمکی نیکو 
است برای درمان این اختالل. حتی اگر او شما را به پزشک 

ارجاع داد، بپذیرید و مقاومت نکنید.

 حجت االسالم 
علی اکبر 
مظاهری

مشاورخانواده

قسمت اول: زیر شمشیر غمت رقص کنان باید رفت

 

حسابی سرم شلوغ بود. غرق در نوشتن ابالغیه 
بودم که صدای زنگ گوشی، من را برای لحظاتی 
متوجه خودش کرد. محسن بود که زنگ می زد. 
البته دکترمحسن. رفیق چندساله ام بود. تو یکی 
از اردوهای جهادی با او آشنا شده بودم. از آن 
دکترهای باصفا و خدمتگزار که هر کاری از دستش 
برمی آمد برای بیمارانش انجام می داد. جواب دادم. 
بعد از سالم و احوالپرسی گرم، گفتم: »دکتر جون! 

یادی از اموات کردی خیر باشه.«
- سالمت باشید، راستش هم خواستم حالت رو 

بپرسم، هم یه زحمتی داشتم برات.
- جون بخواه، زحمت چیه مومن امر کن در خدمتم!
- راستش حاجی، خبر که داری اومدیم تو این 
بیمارستانی که چند روزه افتتاح شده، شیخ جواد 
قرار بود بیاد اینجا و امام جماعت ما بشه که بنده 
خدا کاری براش پیش اومد، فعال نمی تونه بیاد. 
خواستم اگه زحمتی نیست، قدم رو چشمای ما 
بذاری و تا حاج جواد برمی گرده، نماز ظهر و 

عصر رو بیایی اینجا.
ولی  است،  وظیفه  راستش  بده.  خیرت  خدا   -
پام  یه  خودت که می دونی سرم خیلی شلوغه، 
اداره است و یه پام هم دانشگاه. می ترسم بهتون 

وعده بدم، بدقول بشم.
- حاال شما بیا. ان شاءا... که مشکلی پیش نمیاد.

- چشم. حاال از کی باید بیام؟
- از همین امروز. شما یه ساعت مونده به اذان 

راه بیفتی، می رسی.
- االن که سرم خیلی شلوغه، ولی چشم دکترجان.

- منتظرتم. خداحافظ
بعد از اینکه با محسن خداحافظی کردم، همین که 
خواستم ادامه ابالغیه ای که رویش کار می کردم 
را بنویسم، دیدم رشته افکارم کامل پاره شده و 

ذهنم تبدیل شده به صحنه جنگ حق و باطل.
 از یک طرف انگار یکی تو گوشم می گفت: »مرد 

حسابی با این مشغله چرا قول دادی، تازه حاال چرا 
بیمارستان؟ امام جماعت بیمارستان شدن دردسر 
خودش رو داره. باغ و بستان که نمیری. آخه خون 
و زخم و شکستگی و هزارتا درد و مرض دیگه 
دیدن داره مگه. دیدن مریض ها و گرفتاری هاشون 
یه مصیبته، مراجعه بعضی خانواده هایی که مریض 
دارن به امام جماعت و توقع هایی که دارن هم 
خودش یه داستانیه. مسیرش که دوره. رفت و 
برگشتش دست کم، 3 ساعت در روز وقتتو می گیره. 
می خوای کار طلبگی کنی، یه جای بهتر، نزدیک تر، 
لحن  با   وجدانم  دیگر  طرف  از  بی دغدغه تر.« 
مهربان اما پر از امید، می گفت: »حسین جون، تو 
که خودت دغدغه خدمت به بیمار و گرفتار رو 
داری، از ثواب رسیدگی به مریض و پرستاری 
می گی و می نویسی، بسم ا...! خدا خودش زمینه اش 
رو فراهم کرده. یا علی بگو و شروع کن. توکل 

کن به خدا، خودش کمکت می کنه.«
تجدید وضو کردم و راه افتادم. استرس رسیدن به 
موقع را داشتم،  یک ساعت و نیم مانده به اذان 
راه افتادم. توی دلم خدا را شکر کردم که توفیق 
خدمت در بیمارستان را روزی ام کرده. از خدا 
خواستم که خودش دستم را بگیرد، راه و روش 
خدمت به مریض ها رو جلوی پایم بگذارد. تقریبا 
کل مسیر را به کارهایی که می توانم در بیمارستان 
انجام بدهم، فکر می کردم. خوبی این فکر کردن 

هم این بود که نفهمیدم کی رسیدم.
نیم ساعتی مانده بود به اذان ظهر. از انتظامات دم 
در، سراغ دکتر محسن را گرفتم. گفتند تو درمانگاه 
است. به سمت درمانگاه راه افتادم که چشمم به 
داروخانه افتاد. سرم از صبح درد می کرد. سردردم 
میگرنی بود. قرصم تمام شده بود. تا آن لحظه با 
مصیبت تحمل کرده بودم. رفتم داخل داروخانه و 
یک بسته قرص گرفتم. داخل درمانگاه شدم. حاال 
دیگر مهم تر از پیدا کردن دکتر، پیدا کردن یک لیوان 
آب بود که قرصم را بخورم و درد سرم را آرام کنم. 
اثری از آبسردکن و اینجور چیزها نبود. میگرن نامرد 
هم که بی آبی سرش نمی شود که مدام داد می زد و 
قرص می خواست. راستش من هم گول خوردم و 
یک قرص گذاشتم توی دهانم. چشمتان روز بد 

نبیند، تا آب دهانم  به قرص خورد، وا رفت و هر 
چه مزه تلخ داشت را تقدیمم کرد. گفتم خدایا این 
چه بالیی بود اول بسم ا... سرم آمد. هرچند بعدش 
فهمیدم بال نبود و چه نعمتی بود. بی قرارتر شدم. تو 
درمانگاه شروع کردم به چرخیدن. سختی اینجا بود 
که نمی توانستم دهانم را بازکنم و حرف بزنم. حاال 
این وسط چند نفر هم که تو نوبت پذیرش درمانگاه 
نشسته بودند، حس عرض ارادت به حاج آقایشان 
گل کرده بود و سالم و احوالپرسی شان گرفته بود. 
با هزار زحمت که بود، با دهان کج و معوج جواب 
صفا و معرفتشان را دادم. بندگان خدا یک جوری 
نگاهم می کردند. شاید فکر می کردند سکته کردم. 
خدا به دادم رسید. دیدم دکتر از بخش اورژانس 
بیرون آمد که برود سمت مطبش. تا من را دید، با 
سرعت آمد سمتم و بغلم گرفت. به زحمت جواب 
سالمش را توانستم بدهم. نگران شد. پرسید: »چی 
شده حاجی؟« با اشاره گفتم: »یه لیوان آب!« من را 
برد توی مطب. پارچ آب را برداشت و یک لیوان آب 
ریخت. آب را خوردم ولی تلخی قرص بی انصاف 

هنوز توی دهانم، جوالن می داد. پرسید: »چی 
شده حاجی؟ حالت بد شده؟« نشستم، گفتم: 

»نه دکتر جون. قرص میگرینه که خودت 
نسخشو برام پیچیدی. خیلی تلخ بود.« 

گفت: »قربونت برم رو جلدش که 
نوشته با یک لیوان آب میل شود.« 
گفتم: »مومن من هم می خواستم 
همین کار رو انجام بدم، اما کو، 
آب. اینجا صحرای کربالست 
»شرمنده  درمانگاه؟!«گفت:  یا 
تازه سازه،  بیمارستان  حاجی، 
کمبود زیاد داریم و بودجه مون 
هم نمی رسه.«گفتم: »اینکه مشکلی 

نیست. می شه حلش کرد.« 
- چه جوری حاجی؟

- بعد از نماز ببین چه جوری حل 
می شه.

صدای اذان بلند شد. دکتر رفت وضو بگیرد. 
نمازخانه.  به سمت  رفتم  و  شدم  بلند  هم  من 
نمازخانه ساده ای بود. اذان رادیو که تمام شد، یکی 

از بهیارهای بیمارستان میکروفون را برداشت و با 
صدای خوش اذان گفت. بعد هم اعالم کرد نماز 
جماعت در نمازخانه بیمارستان برگزار می شود، 

عجلوا بالصاله...
نماز را با تعداد قابل توجهی از کارکنان و ارباب 
رجوع و همراه مریض ها، شروع کردیم. بعد از 
نماز بلند شدم و رو به جمعیت کردم. سالم کردم 
باالترین صدقه  و  بهترین  نظرتون  »به  گفتم:  و 
دادم  جواب  خودم  افتاد.  راه  همهمه ای  چیه؟« 
و گفتم: »جواب این سوال رو پیامبر مهربانمان 
بیان کرده و فرموده اند: باالترین و بهترین صدقه، 
صدقه آب است. رفقا! آب دادن و فراهم کردن 
زمینه نوشیدن آب برای دیگران یکی از بهترین 
ثواب  هم  خیلی  داد.  انجام  می شه  که  کارهایی 
داره. تا جایی که در روایت داریم که اگه کسی 
بسازه،  حوضي  یا  حفرکنه،  آبي  چاه  بیابون  تو 

مالئکه  براو درود مي فرستن و به ازاي هرانسان، 
ثواب  بنوشه  آب  اون  از  که  زنده ای  موجود  یا 
هزارکار نیک قبول شده و ثواب آزاد کردن هزار 
بنده از فرزندان حضرت اسماعیل)ع( و قرباني 

کردن هزار شتر براش می نویسن.«
با گفتن این حدیث، دهان همه باز ماند. کاری که 
معموال به آن توجه نمی کنیم، این همه ثواب دارد! 
ادامه دادم و گفتم: »دوستان! این بیمارستان همونطور 
که می دونید تازه سازه و کمبودهایی داره. یکی از 
این کمبودها، دستگاه آبسردکن برای درمانگاهه. 
درمانگاه بیمار و ارباب رجوع زیاد داره، وجود 
آبسردکن هم یکی از ضروریاتشه. خدا خودش 
به من چشوند که  یه جوری  این ضرورت رو 
رو  دردی  خودش  تا  آدم  کنم.  درک  و  بفهمم 

نکشه، نمی تونه بعضی چیزا رو درک کنه.
حاال هر کی می خواد از ثواب نوشاندن آب بهره مند 
بشه، یه پیشنهاد دارم که اگه موافقید با یه صلوات 
اعالم کنین.« صدای جمعیت بلند شد؛ اللهم صل 

علی محمد و آل محمد.
گفتم: »پیشنهادم اینه که همه مون دست به دست 
هم بدیم، یه دستگاه آبسردکن بخریم و 
وقف درمانگاه کنیم. وقف خوبیش اینه 
برای  پابرجاست،  تا موقعی که  که 
واقف ثواب و پاداش می نویسن. 
بازی  زرنگ  می تونیم  تازه 
دربیاریم و به نیت تمام اموات 
وقف کنیم و هم خودمون از این 
ثواب بهره مند بشیم هم اموات 
موافقید  اگه  گذشتگانمون.  و 
بسم ا... ازخودم شروع می کنم. 
دویست تومنش رو میدم. رفقا 
هم هرمقدار می تونن سهیم بشن 
که انشاءا... آبسردکن رو تهیه کنیم 

و وقفش کنیم.«
خدا،  لطف  به  بود.  خوبی  شروع 
ارباب  بعضی  و  کارکنان  همکاری  با 
رجوع ها، کل هزینه آبسردکن جور شد و 
رفتیم برای خرید و وقف و خدمتی ماندگار به 

مردم عزیز سرزمینم.

وقف و سالمت

 حجت االسالم حسین ژولیده
کارشناسوقف



اجتماعي  زندگي  در  ما 
ناگزير به بودن كنار همديگر 
هستيم. اين موضوع مواهب 
و مشكالت زيادي به دنبال 
دارد. يكي از مشكالتي كه در بعضي روابط 
ما  شدن«  »نفهميده  مي شود  ايجاد  ما  براي 
انتظار  ديگران  اينكه  است.  ديگران  توسط 
داشته باشند ما كارهايي انجام دهيم كه آنها 
بفهمند يا تصميم هايي بگيريم كه آنها داليلش 
را درك كنند، مانند اين است كه توقع داشته 

باشند ما مطابق ميل آنها زندگي كنيم. 
در واقع تا زماني كه رفتار و تصميمات ما 
به كسي آسيب نزند، توضيحي به ديگران 
بدهكار نيستيم اما بسياري از لحظات ما به 
توضيح دادن به ديگران و تالش هاي بيهوده 
براي قانع كردن آنها به باد مي رود. چگونه 
مي توانيم به چنين باوري برسيم و به خودمان 
ايمان داشته باشيم و تنها بر مسير پيشرفت 
خودمان متمركز شويم، نه ثابت كردن خود 
به ديگران؟ در اين خصوص با دكتر يدا... 
دميرچي، روان شناس باليني و مدرس دانشگاه 

گفت وگو كرده ايم. 

از  ما  باعث مي شود  چه عاملی   :
ديگران انتظار ذهنی داشته باشيم؟

انتظار ذهني ما از ديگران با اين موضوع شروع 
مي شود كه مي خواهيم آنها ما را بفهمند يا ديگران 
انتظار دارند ما به گونه اي رفتار كنيم كه آنها متوجه 
بشوند اما اين موضوع به اين دليل كه فقط در 

ذهن ماست و بيان نشده، عملي نمي شود. 
فراموش نكنيم ديگران مسووليتي در قبال اينكه 
به گونه اي رفتار كنند كه براي ما قابل درك باشد، 
ندارند اما حقي هم ندارند به ما آسيب بزنند يا 
اگر سوالي مي كنيم ما را در ابهام بگذارند. البته 
آنها مي توانند توضيحي هم ندهند اما دليل اينكه 
اين توقعات به وجود آمده اين است كه جامعه ما 
قبال جامعه اي »جمع گرای مثبت« بوده كه در آن 
همه سعي مي كردند ديگران را مدنظر قرار دهند و 
گاهي هم ازخودگذشتگي مي كردند، بدون اينكه 
احساس قرباني بودن بكنند چون فكر مي كردند 
ديگران هم در آينده به نوعي لطفشان را جبران 

مي كنند ولی جامعه كنوني ما به سمت جامعه 
»فردگراي منفي« پيش مي رود؛ به اين معنا كه ما 
فقط به خواسته هاي خودمان فكر مي كنيم، ولو 
اينكه به ديگران آسيب بزند. چنين رفتاري كه 
ناشي از خودخواهي هاي ماست باعث آسيب 

جدي به جامعه هم مي شود. 
: در جامعه فردگراي منفي توقعات 

ما از همديگر چه جايگاهي دارند؟
در چنين جامعه اي هم هنوز توقعات سر جاي خود 
هستند. به اين دليل دائم از هم آزرده مي شويم چون 
حتي احساس وظيفه هم نمي كنيم كه پاسخگوي 
همديگر باشيم و برعكس. همين موضوع باعث 

مي شود فكر كنيم ديگران ما را نمي فهمند. 
توجه داشته باشيم ما حق داريم نيازهاي خود 
را در اولويت قرار دهيم، مشروط بر اينكه مانع 
نياز افراد ديگر نشويم يا به كسي آسيبي نزنيم. 
اگر بتوانيم به چنين جايگاهي برسيم، حتما به 
احساس بهتري هم در ارتباطات خود دست 

خواهيم يافت. 

: ما واقعا مسووليم مطابق خوشايند 
ديگران رفتار كنيم؟

ما نمي توانيم هميشه مطابق ميل ديگران رفتار 
كنيم. البته ديگران حق دارند از ما سوال كنند و 
ما هم مي توانيم انتخاب كنيم به سوال آنها جواب 
دهيم يا ندهيم. اگر شيوه زندگي ما »ديگرمحور« 
باشد، عمال زندگي خود را مي بازيم چون در اين 
صورت در واقع از »اتكابه خود« و »عزت نفس« 
كافي برخوردار نيستيم و با تشويق و تكذيب 
ديگران حالمان تغيير مي كند. در واقع هيچ وقت 
احساس نخواهيم كرد كه واقعا حالمان خوب 
است چون حال خوب خود را به ديگران نسبت 

مي دهيم. 
توجه داشته باشيم ديگران ساليق متفاوتی دارند 
و ارزيابي و قضاوت آنها هم براي ما تعيين كننده 
نخواهد بود. آنها مي توانند نظر خودشان را داشته 
باشند و ما هم نمي توانيم جلوي آن را بگيريم. 
گاهي ما شكست هاي خود را هم به ديگران 
نسبت مي دهيم و فكر مي كنيم آنها هستند كه 

نمي گذارند ما بتوانيم از زندگي لذت ببريم، حال 
آنكه در واقع خود ما اين قدرت را به آنها مي دهيم 
كه اين هم به نوعي مسووليت گريزي محسوب 
مي شود چون رفتارهاي ناشايست و عصبانيت و 
پرخاشگري خودمان را به ديگران نسبت مي دهيم. 
وقتي اين گونه رفتار مي كنيم، درست مانند اين 
است كه با نخي نامرئي به ديگران متصل هستيم 
كه به راحتي مي توانند ما را تحت كنترل خود 

دربياورند و حاالت مان را تغيير دهند. 
: چرا ما گاهي درصدد ثابت كردن 

خود به ديگران برمي آييم؟
افراد اغلب براي تاييد گرفتن از ديگران سعي در 
اثبات خود به آنها دارند اما افرادي كه عزت نفس،  
اعتمادبه نفس و خوداتكايي پاييني دارند، زود 

آزرده خاطر مي شوند. 
اين افراد در واقع احساس »خودبسندگي« نمي كنند 
و خودشان را كافي و كامل نمي دانند. آنها اغلب 
حال خوب خودشان را در گرو تمجيد و تاييد 
ديگران و باورها و رفتارها و افكار ديگران مي بينند 

ولي سيستم روان شناسي ما به هرگونه »ادراك 
تهديد« هم پاسخ مي دهد و اگر انتقادي شود، 
سريع پاسخ مي دهد. البته اين موضوع تا حدودي 
كامال طبيعي است؛ يعني همه ما در برابر انتقاد 
از خودمان دفاع مي كنيم و ناخودآگاه توضيح 
مي دهيم اما هرچقدر هم براي ديگران توضيح 
دهيم نمي توانيم باورشان را تغيير دهيم چون 
به نوعي احساس تهديد را دريافت می كنند و 
مي خواهند به نوعي آن را خنثي كنند. در واقع 
افراد اغلب مي خواهند ثابت كنند خودشان »آدم 
خوبه« و طرف مقابل »آدم بده« ماجرا هستند. 

گاهي هم افراد با تخريب ديگران احساس قدرت 
مي كنند. وقتي با كنايه حرف مي زنيم، احساس 

قدرت خود را به طرف مقابل ثابت مي كنيم. 
توجه داشته باشيم افراد كمال گرا معموال زودتر 
مي رنجند چون تصويري كه آنها از خودشان 
در ذهن دارند، تصوير بي نقصي است. حتي 
اگر خودشان هم به نقص هايشان واقف باشند 

نمي خواهند ديگران از آن آگاه باشند. 

با توجه به اينكه نظر ديگران براي افراد كمال گرا 
خيلي مهم است، نمي خواهند كسي درباره آنها 
فكر بدي كند و آنها را كامل نداند، غافل از 
اينكه ما هر چقدر اصرار داشته باشيم كه خود 
را به ديگران ثابت كنيم، آنها كمتر باور مي كنند. 
: چطور مي توان كمتر از ديگران 

آزرده خاطر شد؟ 
براي اين كار مي توان از تكنيكي به نام »تكنيك 
سحابي« استفاده كرد. سحابي ها اجرام بزرگ و 
آسماني هستند كه كره زمين هم به راحتي از 

ميان آنها عبور مي كند. 
در تكنيك سحابي ما بايد مانند يك سحابي 
عمل كنيم؛ يعني بتوانيم اجرامي را كه به سوي 
ما مي آيند از خودمان عبور دهيم. حتي مي توانيم 
وقتي انتقادي از ما مي شود، فقط تشكر كنيم، مثال 
مي توانيم بگوييم كامال حق با شماست و ممنونم 
از لطف شما كه به خودم گفتيد. در واقع اين 
به نوعي خلع سالح طرف مقابل است؛ يعني 
اگر كسي به ما بگويد اصال نمي توان روي قول 
تو حساب كرد، به او بگوييم: »بله، من اصال 
خوش قول نيستم.«  همچنين مي توان پرسيد: »واقعا 
من خيلي بدقولم؟ خب مي تواني نمونه هاي آن 
را بگويي؟« به اين ترتيب طرف مقابل خودش 
متوجه مي شود كه نبايد با يكي- دو بار انجام 

كاري آن را براي هميشه به كسي نسبت داد.
افرادي كه عزت نفس پاييني دارند هم با شنيدن 
هر انتقادي فوری آن را به طرف مقابل نسبت 
مي دهند و به اين ترتيب وارد چرخه معيوبي 
را  ديگري  مي خواهد  كس  هر  كه  مي شوند 
متهم كند، مثال وقتي به آنها گفته مي شود چقدر 
بدقولي، فوری مي گويند: »نه اينكه تو خودت 

خيلي خوش قولي و...«
به اين ترتيب دو طرف از همديگر مي رنجند چون 
نظر ديگران بيش از حد برايشان مهم است. براي 
رسيدن به چنين جايگاهي بايد تمرين زيادي كرد. 
يكي از تمرينات در اين خصوص اين است كه 
صفات خوب همديگر را هرچقدر هم كوچك 
باشد، به همديگر متذكر شويم. چنين كاري باعث 
مي شود ديگران هم از ما تعريف و تمجيد كنند. 
به اين ترتيب فضاي بهتري در روابط خود به 

وجود مي آوريم كه بسيار لذت بخش خواهد بود.

گفت وگو با پریسا نصری، روان شناس درباره راز های داشتن خانواده شاد

شـاد بـودن سـخـت نیـست
 در دنيای امروز با مشكالت 

 محبوبه 
ریاستی

از  هستيم؛  روبرو  زيادی 
مسائل اقتصادی گرفته تا 
دعواهای خانوادگی و... با 
اين حال باز هم می شود شاد بود و شادی 
را به ديگران هم هديه داد، به خصوص اگر 
حال خانه و اعضای آن خوب باشد حال 
جامعه خوب خواهد بود. برای اينكه بدانيم 
چگونه می توانيم شادی را بين اعضای خانواده 
تقسيم كنيم، با پريسا نصری، روان شناس 

گفت وگو كرده ايم.

می كنند  فكر  از همسران  خيلی   :
خانواده موفق يعنی اينكه هيچ مشكلی در 
اين ديدگاه  آيا  باشد.  نداشته  خانه وجود 

درست است؟
متاسفانه خيلی از زن وشوهرها ديد سيندراليی به 
زندگی دارند؛ به اين معنا كه فكر می كنند ازدواج 
می كنند و سال های سال با خوبی و خوشبختی 
كنار هم روزگار را می گذرانند، در صورتی كه 
هنر ما در حل اختالفات است، وگرنه اگر همه 
چيز روبه راه باشد ديگر چالشی در زندگی 
وجود نخواهد داشت بنابراين خانواده های موفق 
خانواده هايی هستند كه بتوانند مشكالتشان را 

كنار هم به خوبی و درستی حل كنند.
بين  تعارضاتی  اوقات  گاهی   :
همسران به وجود می آيد كه دامنگير فرزندان 
نيز می شود، مثال به دليل طوالنی بودن تعطيالت 
نوروزی برخی زن وشوهرها بگومگوی های 
زيادی داشته اند كه همين موضوع حال و 
هوای خانه را تيره كرده بود. به نظر شما بايد 

چگونه از بودن كنار يكديگر لذت ببريم؟
سوال خوبی پرسيديد. من فكر می كنم مشكل 
اين افراد از تعارضات فكری شروع می شود، 
مثال خانم خانه دوست دارد به تفريح برود و 
برعكس آقای خانه دوست دارد تمام تعطيالت 
را استراحت كند. همين موضوع اختالف را 
شدت می بخشد. به همين دليل بهترين راه حل 
برای مشكالت خانواده ها حرف زدن است. اگر 

ما نتوانيم با هم حرف بزنيم، كوه مشكالت هر 
روز بيشتر می شود. در هر حال خانواده اساس 
زندگی است. شك نداشته باشيد خانواده از هر 
مورد ديگری مهم تر است. به ياد داشته باشيد 
با داشتن خانواده شاد و سالم می توانيد به هر 
آنچه كه می خواهيد، برسيد. بعضی افراد دست 
خودشان نيست؛ فرقی نمی كند اوضاع زندگی بر 
وفق مرادشان باشد يا نباشد. بداخالق و بدقلق 
هستند. اين آدم ها در خانواده هايی بزرگ شده اند 

كه طعم زندگی شاد را نچشيده اند. 
هيچ وقت  خانواده  سرپرست  عنوان  به  پدر 
نخنديده و مادر هم شرايطی فراهم نكرده تا 
نشاط و شادابی، مهمان خانواده شود و در حالی 
كه تجربه نشان داده بچه هايی كه در خانواده های 

شاد بزرگ می شوند از هر نظر موفق ترند. 
: خب راه حل شما برای رسيدن به  

خانواده شاد چيست؟

برای اينكه خانواده شادی داشته باشيد همه 
اعضای خانواده بايد يكديگر را درك كرده و 
به خواسته های هم توجه كنند. در واقع تفاهم 
و همدلی از شروطی هستند كه در خانواده 
شاد نقش مهمی ايفا می كنند. البته اين تفاهم 
و همدلی در صورتی به وجود می آيد كه هر 
يك از اعضای خانواده، پدر و مادر و فرزندان، 
يكديگر را به درستی بشناسند و به هم احترام 
بگذارند بنابراين درك متقابل اعضای خانواده 
از نيازهای يكديگر و اهميت دادن به آن، بر 
روحيه و اخالق آنها اثر می گذارد و داشتن 

خانواده شاد را به دنبال خواهد داشت. 
البته گاهی يكی از اعضای خانواده نيازی دارد كه 
ديگران برای پاسخ به نياز او بايد ازخودگذشتگی 
كنند. در واقع اگر هر كدام از اعضای خانواده 
به  نسبت  و  باشد  خودشان  كار  به  سرشان 
به  مسائلی  باشند،  بی تفاوت  بقيه  مشكالت 

وجود می آيد كه كل خانواده را تهديد می كند 
و باعث ناراحتی همه می شود، در حالی كه با 
همفكری، حمايت و همراهی می توانست مساله 
به خوبی و خوشی در خانواده شاد تمام شود. 
 خوش اخالقی اكسيری است كه نشاط و شادی 
را برای فرد خوش اخالق و اطرافيان او در 
خانواده شاد همراه می آورد. در واقع اخالق 
خوب و نيكو نه تنها فرد را شاد و سرزنده نگه 
می دارد، بلكه آرامش خاطر و نشاط را به همه 

اعضای خانواده شاد هديه می كند. 
: خيلی از روان شناسان بر اين باورند 
بايد بر نقاط مثبت اعضای خانواده تمركز 

كرد. اين موضوع را قبول داريد؟
خانواده بر رابطه  بين اعضای آن استوار است. 
تك تك اعضای خانواده، افرادی منحصربه فرد 
هستند. هميشه تفاوت روحيات و خلق و خوها 
را در نظر داشته باشيد. شما ممكن است از 

برخی خصوصيات افراد خانواده تان خوشتان 
نيايد و آنها هم همين طور. اگر قرار باشد روی 
موارد ناخوشايند شخصيت افراد تمركز كنيم، به 
شادمانی و صميميت خانوادگی لطمه خواهيم 
زد. پس هميشه روی نقاط مثبت شخصيت 
افراد خانواده تمركز كنيد. اين نوع برخورد، 
يعنی تمركز و توجه به رفتارهای مطلوب افراد 
و تاييد و تشويق اين موارد، بهترين روش برای 
افزايش و تقويت رفتارهای مطلوب و كاهش 
و تضعيف رفتارهای نامطلوب است، به ويژه 
در مورد كودكان، استفاده از توجه و تشويق 
رفتارهای مطلوب و بی توجهی به رفتارهای 
نامطلوب، تاثير تربيتی بسيار بااليی دارد. با 
تمركز بر رفتار و خصلت های مطلوب افراد 
خانواده، به مرور ذهنيت مثبت تری نسبت به 
آنها پيدا می كنيم كه در رابطه  ما با آنها به شكل 

صميميت و دوستی بيشتر نمود پيدا می كند.

: به نظر شما صرف داشتن ثروت 
آدمی می تواند خوشبخت باشد؟

نه هرگز. يادم می آيد برای افطار چند سال 
پيش با خانواده به رستوران رفتيم ولی آنقدر 
شلوغ بود كه نتوانستيم سرميز بنشينيم و مجبور 
شديم 45دقيقه صبر كنيم تا نوبتمان شود. در اين 
فاصله به پارك نزديك رستوران رفتيم و در آنجا 
خانواده ای را ديديم كه با هم در پارك نشسته 
بودند و نان و پنير می خوردند. من به اين فكر 
كردم كه اينها خوشبخت تر هستند يا ما كه بايد 
45دقيقه در صف رستوران بمانيم. به هرحال 
اگر ما فقر ذهنی در مورد خوشبختی داشته 
باشيم هرجای دنيا هم برويم باز به ما خوش 
نمی گذرد. پس بهتر آن است كه از داشته هايمان 

لذت ببريم و زندگی را سخت نگيريم.
: شايد يكی از داليل عدم شادی مرور 
خاطرات بد و منفی هم باشد. اين طور نيست؟
بله، همين طور است. ما گاهی آنقدر به آفت های 
منفی ذهنمان قدرت می بخشيم و اجازه بزرگ 
شدن به آنها می دهيم كه ديگر ديدن خوبی ها 
و لذت بردن از لحظات زندگی برايمان دشوار 
می شود. به همين علت بايد در وهله اول راه 
بهتر زندگی كردن را بياموزيم تا هم خودمان 
كمتر متحمل سختی شويم و هم حال اعضای 

خانه خوب باشد.
: در اين ميان بچه ها چقدر در شادی 

خانه سهيم هستند؟
داريم؛ خانواده  گروه   3 ما  زياد.   خيلی 

تصميم  والدين  فقط  كه  خانواده ای   )1
می گيرند.2( خانواده ای كه فقط بچه ها تصميم 
می گيرند.3( خانواده هايی كه همه اعضای خانه 
با هم تصميم می گيرند و بهترين نوع همانی 
است كه همه با هم تصميم می گيرند و به نقطه 
اشتراك می رسند. يادمان باشد بچه ها حس 
امنيت را از والدين می گيرند و اتحاد والدين 
بچه ها را دلگرم می كند. به همين علت اتحاد 
داشتن در خانه و مشورت با فرزندان در رابطه 
با موضوعات مختلف احساس شادی را در 

خانه افزايش می دهد.

برای اینکه 
خانواده شادی 
داشته باشید 

همه اعضای 
خانواده باید 

یکدیگر را 
درک کرده و به 

خواسته های هم 
توجه کنند.

در واقع تفاهم 
و همدلی از 

شروطی هستند 
که در خانواده 

شاد نقش مهمی 
ایفا می کنند

افرادي که 
عزت نفس پاییني 
دارند هم با 
شنیدن هر 
انتقادي فوری 
آن را به طرف 
مقابل نسبت 
مي دهند و به 
این ترتیب وارد 
چرخه معیوبي 
مي شوند که هر 
کس مي خواهد 
دیگري را متهم 
کند

گفت وگو با دکتر یدا... دميرچي، روان شناس باليني درباره انتظارات افراد از یکدیگر

ما مسوول نفهیده شدن توسط دیگران نیستیم!
 یكتا فراهاني 
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: چطور مي توان سهم اشتباهات خود 
را در يك رابطه عاطفي  پذيرفت؟

نخستين موردی كه هنگام وارد شدن در يك 
رابطه بايد به آن توجه داشت »مفهوم« و »هدف« 
رابطه است؛ اينكه براي چه رابطه عاطفي را 
شروع مي كنيم؟ آيا هدف كوتاه مدتي را دنبال 
مي كنيم يا بلندمدت و لزوما هدفمان از وارد 
شدن در يك رابطه چيست؟ گاهي يك طرف 
رابطه فقط از سر شوخي، هيجان و خوشگذراني 
وارد رابطه مي شود و اصال آن را جدي نمي گيرد 
بنابراين طرف مقابل از همان نخست دچار ابهام 

و گنگي در شناخت رابطه مي شود. 
وقتي هدف رابطه اي مشخص شود، كاركرد آن 
هم تشخيص داده مي شود و دو طرف براي 
داشتن يك رابطه بلندمدت و واقعي مي توانند 
روي توان و همراهي همديگر حساب كنند، 
درست مثل دو كوهنورد كه قبل از كوهنوردي 
مشخص مي كنند هر كس چه وسايلي همراه 
بياورد و  بين راه هم اگر هر يك به كمك نياز 
داشته باشند، نيازهاي همديگر را برطرف مي كنند 
اما اينكه در رابطه اي نيازهاي افراد مشخص 
نباشد و هر كدام از طرفين فقط به نيازهاي 
اين  نشاندهنده  باشند  داشته  توجه  خودشان 

است كه رابطه مشكل دارد. 

: مشكل روابطي كه تعريف شده و 
مشخص نيستند، چيست؟

در روابطي كه از آغاز هدف و تعريف مشخصي 
وجود ندارد، هر دو طرف اين اتهام را به يكديگر 
خودخواهي هاي  ديگري  كه  مي كنند  وارد 
خودش را دارد ولي لزوما به اين معنا نيست 
كه يك نفر از قبل خودخواه تر است يا بخواهد 

در رابطه اخاللي ايجاد كند. 
رابطه  ما بدون هدف و شناخت وارد  وقتي 
مي شويم، با خودخواهي و ديدن خواسته هايمان 
تالش مي كنيم رابطه را به سمت و سويي برسانيم 

كه خودمان مي خواهيم. 
در واقع معيار همه افراد از شروع رابطه رسيدن 
به يك رابطه لذتبخش و كامل است ولي وقتي 
به نيازهاي طرف مقابل توجهي نمي كنيم، اين 
خودخواهي چنين امكاني به پيشرفت رابطه 
نمي دهد و يكي از ايرادهاي اصلي روابط عاطفي 

هم همين گونه خودخواهي هاست. 

: چرا بعضي ها بي جهت روابط را 
كش مي دهند؟

كساني كه بي هدف رابطه اي را كش مي دهند، 
ممكن است به دو منظور اين كار را انجام دهند؛ 
يا اينكه اهداف سودجويانه اي را دنبال مي كنند و 
كامال با هوشياري و حساب شده پيش مي روند يا 
به طور ناهوشيار و بدون اينكه حواسشان باشد 
قصد برآوردن نيازهايي را دارند كه از كودكي تا  
امروز سركوب شده اند. در چنين شرايطي طرف 
مقابل را به عنوان يك نماد در نظر مي گيرند؛ گويي 
مي خواهند از او انتقام بگيرند. گاهي بدون اينكه 
بخواهيم هيچ گونه تغيير ساختاري در رابطه ايجاد 
كنيم، فقط آن را »تمديد« مي كنيم و از طرف 
مقابل فرصت مي خواهيم براي اينكه بتوانيم 

مانند قبل آن گونه كه مي خواهيم اهدافمان را 
پيش ببريم. درواقع، گاهي افراد به دليل فشار 
نيازهاي خود، اهدافشان را گم مي كنند و طرف 
مقابل را هم به شكل موضوعي براي برطرف 

شدن نياز هايشان مي بينند. 

عاطفي  رابطه  به  واقع بينانه  نگاه   :
چگونه نگاهي است؟

كه  نگاهي  اصلي ترين  و  موضوع  نخستين 
مي توانيم به رابطه عاطفي داشته باشيم »پذيرش« 
تفاوت هاست؛ اينكه طرف مقابل را به عنوان يك 
انسان»متفاوت« از خود ببينيم و بپذيريم كه او 
فردي »متفاوت« با تمام تجربيات، خواسته ها، 

تربيت و فرهنگ »خاص« خودش است. 
مي پذيريم  را  تفاوت ها  اين گونه  كه  زماني 
براي تمام كردن رابطه با آن فرد هم زياد به 
مشكل برنمي خوريم؛ يعني اگر از طرف مقابل 
رفتارهايي مخالف ميل ما سر زده آنها را خصمانه 
نمي بينيم، بلكه مي پذيريم همه آنها ناشي از 
وجود تفاوت هاي ما با همديگر است. به اين 
ترتيب وقتي نمي توانيم به نتيجه درستي برسيم 
هم آن را به حساب همين تفاوت ها مي گذاريم. 
توجه داشته باشيم لزوما اتمام رابطه به معناي 
تشكيل دادگاه و متهم كردن يك نفر نيست 
به  برخوردن  هنگام  اغلب  ما  متاسفانه  ولي 
مشكل در رابطه و پايان بخشيدن به آن وارد 
اين گونه قضاوت ها مي شويم. در واقع اغلب 
وقتي رابطه اي در حال تمام شدن است، انگار 

همه دنبال پيدا كردن »مقصر« هستند. توجه 
داشته باشيم ساختار يك رابطه مي تواند از ابتدا 
»بيمار گونه« يا »خاص« باشد؛ يعني گاهي اوقات 
بعضي همسران هيچ گونه شباهت، هماهنگي 
و سازگاري با همديگر ندارند بنابراين چنين 
روابطي دير يا زود محكوم به فنا خواهند بود. 

: چطور مي توان سواد عاطفي خود 
را باال برد؟

توجه داشته باشيم هيچ بد و خوب »مطلقي« 
وجود ندارد كه بخواهيم بگوييم چون با ما 
آن گونه كه مي خواهيم رفتار نشده پس طرف 
مقابل بد يا مقصر بوده است؛ يعني بايد آگاه 
باشيم اگر طرف مقابل آن گونه كه ما مي خواهيم 
رفتار نمي كند، به معناي بد بودن او نيست. وقتي 
سواد عاطفي و آگاهي ما باال باشد مي توانيم 

اين موارد را بهتر درك كنيم. 
از ديدگاه فلسفه افالطوني، همه رفتارها »مشتري« 
و »خواهان« خود را دارند، هر چند ممكن است 
مطابق ميل ما نباشند. به همين دليل هنگام ازدواج 
و وارد شدن در روابط عاطفي بايد بسيار دقت 
كنيم و ببينيم آيا ما با انتخاب خود مي خواهيم 
خالء هاي شخصيتي خودمان را پر كنيم يا براي 
ارضاي نيازهاي سطح باال تر خود وارد رابطه 

مي شويم و تالش مي كنيم. 
اغلب والدين در كودكي سعي مي كنند هنگام 
بروز هر اتفاق ناگواري به فرزندانشان القا كنند 
آنها مقصر نيستند و تقصير را گردن ديگري 

مي اندازند. همين موضوع باعث مي شود كودك 
و  باشد  داشته  نتواند حس مسووليت پذيري 
اشتباهات خود را گردن بگيرد، مثال وقتي پاي 
كودك به ميز مي خورد، مادر ميز را كتك مي زند 
و مقصر مي داند. به اين ترتيب به فرزندش ياد 
مي دهد او هيچ تقصيري ندارد. درواقع، وقتي 
شناخت درستی وجود نداشته باشد فرافكني ها 
آغاز مي شوند. در چنين مواقعي افراد فكر مي كنند 

خوبي و بدي »مطلق« هستند. 

: محور اختالفات ارتباطات عاطفي 
چيست؟

در روانكاوي محور اختالفات در روابط عاطفي 
در هر سطحي »روابط موضوعي« ناميده مي  شود. 
روابط موضوعي به اين معناست كه مثال اگر ما 
از دوران كودكي با والدين مان رابطه خصمانه اي 
داشته ايم به اين دليل كه زياد در كارهاي ما دخالت 
مي كرده يا بيش از حد كنترل گري داشته اند، 
در بزرگسالي هم به هر واكنش و كنترل گري 
مشابه ديگري نيز همان نگاه را داريم چون از 
قبل ذهنيت مشابهي داريم، مثال وقتي طرف 
زياد سوال  مورد رفت وآمدهايمان  در  مقابل 
مي كند »احساس كنترل گري« دوباره برايمان 
تداعي مي شود بنابراين هنگام اتمام رابطه اگر 
ذهنيت ما اين گونه باشد و طرف مقابل را نماينده 
موضوعي از موضوعات گذشته زندگي خود 

بدانيم به مشكالت زيادي برمي خوريم. 
در اين هنگام نخستين قدم اين است كه مشكالت 

دروني خود را  شناسايي كنيم. براي اين كار 
مي توانيم با روان شناس و متخصص مشاوره 
كنيم و ببينيم چه »مشكالت دروني« و »روابط 
موضوعي« را از گذشته با خود حمل مي كنيم. 
به اين ترتيب اگر رابطه اي در حال اتمام است، 
بهتر مي توانيم به خودمان و طرف مقابل واضح، 
مشخص و قاطع پاسخ دهيم. گاهي نيز هنگام 
اتمام روابط »بازي هاي جديدي« رخ مي دهد، مثال 
يك طرف مي خواهد رابطه را تمام كند ولي طرف 
مقابل مايل به اين كار نيست بنابراين به گونه اي 
رفتار مي كند و احساس قرباني گري دارد كه باعث 
مي شود رابطه دوباره احيا و زنده  شود. البته در 
بسياري موارد رابطه با مشكل مواجه مي شود. 

: روابط موضوعي چه نقشي در روابط 
عاطفي ما دارند؟ 

زيادي  نقش  موضوعي  روابط  چرخه هاي 
در تصميمات مهم ما براي روابطمان دارند. 
موضوعاتي  كه  هستند  به گونه اي  روابط  اين 
را كه در گذشته اي تجربه كرده ايم و بر روان 
ما تاثير گذاشته اند الگويي به وجود آورده اند 
كه با موضوعات مشابه امروزي تصاوير قبل 
را براي ما تداعي مي كنند، مثال اگر در كودكي 
پدرمان احساس حقارت را به ما القا كرده باشد 
در بزرگسالي هم وقتي شخص ديگري چنين 
احساسي را به ما القا كند دوباره به »مدار دوران 
كودكي« خود برمي گرديم كه اين موضوع باعث 

آزار دوباره ما مي شود. 

درواقع، تجربه دوباره آنچه كه از آنها ترس و 
واهمه داريم به اين دليل است كه يا مي خواهيم 
آنها را درست كنيم يا از آنها فرار كنيم، مثال 
دوباره دنبال افرادي مي گرديم كه مانند پدر ما 
را تحقير كنند تا بتوانيم به نوعي »انتقام« بگيريم، 
غافل از آنكه دوباره در چرخه همان مشكالت 
گير مي افتيم و گرفتار مي شويم زيرا ما معموال 
نه توان الزم را براي مقابله با آن داريم و نه از 

مهارت كافي در اين زمينه بر خورداريم. 

: داشتن چنين خصوصياتي چه نقشي 
در پايان دادن روابط عاطفي ما دارد؟

روابط موضوعي در روابط عاطفي محور اختالفات 
هستند اما لزوما به معناي صددرصدي سواد تمام 
كردن رابطه نيستند. هرچقدر هم كه تجارب ما 
زياد باشد و مطالعاتي در اين خصوص داشته 
باشيم وقتي نوبت به خود مان مي رسد دوباره اين 
موضوعات حل نشده از قبل ما را به قالب قبل مان 
برمي گرداند بنابراين مد نظر قرار دادن تفاوت هاي 
 بين فردي در روابط بسيار مهم است. همچنين در 
نظر داشتن اين موضوع كه اگر كسي نتوانست 
با ما در يك رابطه عاطفي درست قرار بگيرد، 
مبني بر بد يا خوب بودن او يا ما نيست.  اگر 
نوع رابطه و اهداف آن از ابتدا مشخص باشد، 
دو طرف مي توانند راحت تر براي پايان  دادن آن 
تصميم بگيرند. رك گويي در بيان احساسات هم 
مي تواند در روابط عاطفي موثر باشد. البته بايد 
بتوانيم  بين رك گويي و گستاخي تفاوت قائل شويم. 
رك گويي بيان احساسي است كه درون ماست، 
در حالي كه گستاخي بيان آنچه است كه در روان 
طرف مقابل اتفاق مي افتد. توجه داشته باشيم ما 
حق داريم فقط در مورد احساس خوب يا بد 
خود صحبت كنيم؛ اينكه از چه مواردي در رابطه 
لذت مي بريم يا مي رنجيم. هنگام تمام كردن رابطه 
عاطفي هم بايد صرفا در مورد مسائل و احساسات 
منفي و مثبتي كه درون خودمان اتفاق مي افتد، 
صحبت كنيم، نه اينكه بخواهيم خصوصيات 
طرف مقابل را زير سوال ببريم يا او را مقصر 
بدانيم. اين گونه رفتار كردن به معني »رك گويي« 
در بيان احساسات است، در حالي كه گستاخي 
باعث مي شود مقاومت طرف مقابل بيشتر شود 
و پايان بخشيدن رابطه هم بسيار سخت تر چون 
دو نفر براي اثبات خود نمي توانند درست تصميم 
بگيرند و همين موضوع نيز كار پايان بخشيدن 

درست و آگاهانه را سخت تر مي كند.

چطور به جاي خراب كردن رابطه به موقع تمامش كنيم؟ 

سواد ترك رابطه 
روابط عاطفي همان قدر كه مي توانند لذتبخش باشند، گاهي هم آزاردهنده 
مي شوند؛ زماني كه دو طرف نمي توانند همديگر را درك كنند، خواسته ها 
و زاويه ديدشان با همديگر فرق كرده و در كل حس خوبي از بودن 

كنار همديگر ندارند ولي باز هم توانايي پايان دادن رابطه را ندارند. 
پايان بخشيدن به روابط عاطفي كار آساني به نظر نمي رسد. براي اتمام درست و به موقع دو 

طرف بايد سواد و آگاهي الزم را داشته باشند و بتوانند بر مشكالت شخصيتي خود مانند 
وابستگي، ترس از تنهايي و طرد شدن كه اغلب به دوران كودكي ما مربوط می شود، غلبه 
كنند كه اين كار هم تالش و انگيزه زيادي الزم دارد اما چطور سواد تمام كردن رابطه را به 
دست بياوريم و به جاي كش دادن و خراب كردن رابطه به موقع آن را تمام كنيم؟ در اين 

خصوص با دكتر بهزاد تريوه، روان شناس و استاد دانشگاه گفت وگو كرده ايم.

 يكتا فراهاني
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نخستين موضوع و 
اصلي ترين نگاهي 
كه مي توانيم به 
رابطه عاطفي داشته 
باشيم »پذيرش « 
تفاوت هاست؛ اينكه طرف مقابل را 
به عنوان يك انسان» متفاوت« از 
خود ببينيم و بپذيريم كه او فردي 
»متفاوت« با تمام تجربيات، خواسته ها، 
تربيت و فرهنگ »خاص« خودش است



يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

نگاه سبز

من  برای  را  متنی  مدام  دوستان 
می فرستند که به مردم توصیه شده 
هسته های هلو و زردآلو، گیالس و 
آلبالو را در طبیعت بریزند تا ایران 
جنگل شود. من هم فکر می کنم 
اگر بشود، چه می شود! هم ایران پر 
از جنگل می شود، بعدش هم سیل 
راه نمی افتد توی خانه ها و از همه 
مهم تر ما از دست این سوپرمارکت سرکوچه مان راحت 
می شویم که قیمت میوه هایش، برخالف بقالی نارمک، 

با بقالی کاخ الیزه برابری می کند.
نویسنده این متن احتماال همان کسی است که 2-3 
سال پیش با دانه های زیره و گشنیز می خواست بیابان ها 
را سرسبز کند. وقتی دید ایده اش چنان موفق بود که با 
سرسبز شدن بیابان ها ابرها آمدند و طبق نظریه آقای 
را دیدند، بی خود شدند و مدام  تا سبزی  روحانی 
می ریزند، پس بهتر است مرحله دوم پروژه را کلید 
بزند تا به زودی با افزایش جنگل های مثمر، هم ایران 
را از شر کمربند خشک کره زمین نجات دهد و هم  

اقتصاد ما را از وابستگی به فروش نفت.
و اما: 

1. مردم ما خوشبختانه این یکی را خوب بلدند و 
دهه هاست که اجرا می کنند. وقتی پوشک بچه شان و 
دستمال زکامشان را مدام در طبیعت رها می کنند، فکر 
کردید هسته گیالس و خرما و آلبالو و هلویشان را کجا 
می ریزند؟ کافی است سرتان را کج کنید و خاک را به 
هم بزنید تا دلتان بخواهد از این هسته ها یافت می شود.
2. درختان مثمر گونه های اهلی هستند. گونه های اهلی 

به جز موارد استثنا به خودی خود در طبیعت وحشی 
امکان رشد و رقابت ندارند. آنها به آب و خاک مناسب 
و مراقبت نیاز دارند، آن هم در ایران که کشوری خشک 
با بارندگی نامنظم است، گونه های دست کاشت شانس 
زیادی برای بقا ندارند. هر گیاهی بتواند این گونه در 

طبیعت تکثیر شود، مهاجم و خطرناک است.
3. اینکه کسی مدعی است در فالن کشور چه کردند 
و چه شد، خرافات مجازی است و کسی هم از شما 
منبع معتبر نمی خواهد، حتی ارزش جستجو هم ندارد. 

هر چند من جستجویی کردم و حتی منبع غیرمعتبری 
در مورد آن پیدا نکردم.

4. طبیعت کشور ما دارای یکی از غنی ترین بانک های 
بذری خاک )Seed Bank( است. منبع تامین کننده بانک 
بذری عالوه بر گیاهان خودروی یک منطقه، ده ها 
عامل مانند باد، پرندگان، پستانداران، حشرات و حتی 
دام های اهلی و انسان، جریان آب و سیل است. اگر 
بانک بذری در اثر دمای باال کشته نشود، مانند کویر 
لوت،  در همه نقاط ایران همه نوع بذر و هسته ای در 

خاک وجود دارد. این طبیعت است که انتخاب می کند، 
کدام جوانه بزند و کدام رشد کند.

5. به همه عاشقان طبیعت و درختان توصیه می کنم 
ساده ترین راه حفظ درختان و گیاهان کاستن فشار ما 
انسان ها به آنهاست. اگر کوشت کمتری خوردید، آن 
وقت دام ها نهال های بلوط های زاگرس و درختان شمال 
را نمی خورند و آنها به درخت تبدیل می شوند. اگر هر 
سال مبلمان و کابینت خانه  تان را عوض نکردید، آن 
وقت درختی برای ساخت مبل جدید قطع نمی شود. 
اگر کمتر سوار خودرو شدید، هم گازهای گلخانه ای 
افزایش پیدا نمی کند و هم دولتیان و مافیای جاده و 
خودرو بهانه ندارند تا بستر رودخانه را اتوبان کنند و 
جنگل ها را از بین ببرند. اگر در ظروف یکبار مصرف 
غذا نخوردید و استفاده پالستیک را در زندگی خود کم 
کردید، آن وقت زیبایی های طبیعت در کثافت کاری ها 

پنهان نمی شود.
6. رخداد سیل در کشور و به دردسر افتادن صدها 
هزار هموطن، فرصتی است که همه با هم از مسووالن 
بخواهیم حق حیات رودخانه ها را به رسمیت بشناسند 
و از مهندسی های احمقانه و بازی با رودخانه ها دست 
بردارند. رودخانه، خانه رود است، نه بستر ی برای ساختن 
سد، جاده، پارک، استخر پرورش ماهی، ویال، شهرک و 
معدن شن و ماسه. در کشور خشک ایران، با بارندگی 
نامنظم، این رودخانه ها هستند که مانند شبکه رگ های 
بدن، به دورترین نقاط حوضه آبریز، آب می رسانند، 
درمسیر خود درختان را آبیاری می کنند و اضافه اش 

را هم جذب سفره های آب های زیرزمینی می کنند.
دلتان را سبز کنید تا دورتان سبز شود.

 حسین 
آخانی
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جنگل کاری با هسته های هلو و آلبالو

یادداشت سبز

شرایط سیالبی خوزستان به زبان ساده

نگرانی های سیل از شمال شرق ایران 
به مرکز و حاال جنوب غرب کشیده 
شد. از گلستان به فارس، بعد لرستان 
و ایالم و حاال خوزستان اما اوضاع 

در خوزستان چطور است؟ 
هر روز با حضور متخصصان آب وزارت نیرو و سازمان 
آب و برق خوزستان جلساتی در اهواز برگزار می شود 
و تمام گزارش ها درمورد میزان بارندگی، وضعیت 
ورودی و خروجی سدها، تراز قابل تحمل، وضعیت 
پایین دست سدها، شرایط رودخانه ها و... مورد بررسی 
قرار می گیرد و حتی شبیه سازی شرایط پیش رو هم 

انجام می شود.
به  نهایی  تصمیمات  اعالم  برای  گزارش ها  سپس 
باتجربه ترین  از  جمعی  می شود.  منتقل  استانداری 
دانش آموخته های حوزه آب ایران و استان که در این 
جلسات هستند، معتقدند با توجه به پایش آنالین امکان 

شکستن سد دز و کرخه متصور نیست.
سد کرخه بزرگ ترین سد خاکی خاورمیانه است که 
در شمال غرب اندیمشک و باالدست شهرهای شوش، 

سوسنگرد، حمیدیه و ... قرار دارد.
به صورت معمول از این سد آبی حدود 400 مترمکعب 
بر ثانیه خارج و در دشت وسیع پایین دست توزیع می شد 
اما پس از بارندگی ها در استان  های لرستان و ایالم حاال 

این خروجی به 2400 متر مکعب بر ثانیه رسیده است.
آب خروجی که 6 برابر قبل شده به زمین های کشاورزی 
و روستاهایی که همجوار آنها هستند وارد می شود، 
مردم محلی برای نجات زمین های کشاورزی با ایجاد 
سیل بندهای دستی مسیر آنها را منحرف می کنند که 

گاهی وارد خانه ها می شود.

زمین اشباع است و آب جذب نمی شود. مردم به دلیل 
بی اعتمادی به مقامات و نگرانی برای دسترنج خود 
توصیه ها را گوش نمی دهند که از آنها می خواهند اجازه 
ورود آب به مزارع را بدهند تا از ارتفاع آب کاسته شود. 

درنتیجه سطح آب در برخی مناطق باال آمده است.
با توجه به حجم بارندگی ها که بی سابقه گزارش می شود 

و میزان آب پشت سد کرخه که متعادل نگه داشتن 
آن یک ضرورت است، به نظر می رسد این شرایط و 
این میزان خروجی تا 2 هفته آینده ادامه خواهد داشت 
که شرایط را دشوارتر می کند و الزم است ساکنان 
روستاهای در معرض خطر  این مناطق را ترک کنند.
سد کرخه بزرگ ترین سد خاکی خاورمیانه است و 
برای اولین  بار از زمان ساخت خود در سال 1380 

چنین حجم آبی را تجربه می کند.
این سد که در زمان ساخت مورد نقد قرار گرفت، روز 
13 فروردین سیالبی با دبی 8500 متر مکعب بر ثانیه را 
مهار کرد که اگر نبود احتماال شهرهای پایین دست به 
شرایط مشابه پلدختر، معموالن و خرم آباد دچار می شدند.
تالش مدیران استانی برای جلوگیری از سرریز سد یک 
تصمیم درست است. حجم آبی فعلی تقریبا 4 متر از 
شرایط میانگین پشت سد باالتر است و باید تخلیه شود.
همه این تصمیمات در شرایطی گرفته می شود که در 
باالدست سد بارندگی شکل نگیرد. درصورت بروز 
بارندگی شدید باز هم باید حجم بیشتری از آب این سد 
تخلیه شود و شرایط در پایین دست دشوارتر خواهد شد.
این یک شرایط ویژه، تجربه نشده و اضطراری است و 
پیشنهاد می شود مردم دلخوری ها، ناراحتی ها و گله های 
به حق را از دولت و حاکمیت بگذارند برای زمان دیگر 
و در حال حاضر به توصیه متخصصان گوش بدهند.
خسارت مالی گرچه دردناک، تلخ و جگرسوز است،  

حفظ جان از آن بسیار مهم تر است.

بر بلندترین کوه جهان، انبوهی از زباله های به جامانده 
از کوهنوردان قبلی وجود دارد اما چه کسی این 

زباله ها را جمع آوری خواهد کرد؟
سال هاست که گروه های کوهنوردی برای صعود 
به بلندترین قله جهان، از اورست باال می روند. در این میان، پسماند 
و پساب به جامانده از این گروه ها، مشکلی جدی برای محیط زیست 
این منطقه ایجاد می کند. چند سالی است که یک موسسه مردم نهاد با 
نام Eco Everest Expedition به جمع آوری زباله در اورست پرداخته 
است. این گروه هر سال حجم زیادی از این پسماندها را به پایین کوه 
می آورد. مجله »نیوساینتیست« در تازه ترین شماره خود، گفت وگویی 
با »داوا استیون« که یکی از این فعاالن است انجام داده و جزییات این 

عملیات را از او جویا شده است.

لطفا در مورد شدت مساله زباله های موجود بر اورست توضیح دهید.
روزگاری اورست را بلندترین زباله دان دنیا می دانستند اما مدتی است 
که وضعیت بهتر شده است. ما از سال 2008 میالدی به این سو، 
برنامه ای برای تمیز کردن اورست داریم و این برنامه را از طریق سازمان 
مردم نهادی که در آن عضو هستیم، اجرا می کنیم. تا امروز موفق شده ایم 
15 تن زباله که توسط تیم های کوهنوری در گذشته به جامانده بود را 
به پایین برگردانیم. البته هر از چند گاهی، تیم های بین المللی دیگری 
نیز برای پاکسازی به کمک می آیند اما برنامه ما منظم و سالیانه است. ما 
همچنین از شرپاها درخواست کردیم که زباله ها را به پایین بازگردانند و 
به ما تحویل بدهند. اسم این برنامه را »پول در ازای زباله« نامیده ایم و به 
ازای دریافت هر یک کیلوگرم زباله از شرپاها، یک دالر به آنها می دهیم. 
در واقع از افراد و منابع موجود برای پیشرفت هدفمان استفاده می کنیم.

آیا فقط زباله ها را جمع آوری می کنید؟
نه، ما در کل می خواهیم هیچ ردی از فعالیت های انسانی بر اورست 
به جا نماند و این کار دربردارنده جمع آوری فضوالت انسانی نیز 
می شود. فضوالت انسانی یکی از زیان بارترین مسائل روی اورست 
است زیرا به علت سرمای شدید موجود و نیز کمبود اکسیژن، این 
فضوالت امکان تجزیه نمی یابند. همچنین ممکن است از طریق یخ های 
آب شده به آب آشامیدنی روستاهای پایین دست راه یابند. ما به هر 
کدام از شرپاها و نیز کوهنوردان یک کیسه ویژه می دهیم تا فضوالت 
انسانی داخل آنها قرار گیرد. این رویکرد مورد استقبال قرار گرفته و 

به خوبی پیش می رود.

آیا در اورست، تدابیر حفاظت از محیط زیست هم اجرا می شود؟
در حال حاضر هر تیم کوهنورد باید 4000 دالر به صورت ودیعه 
به دولت نپال پرداخت کند و این مبلغ در صورت تایید پایین آورده 
شدن همه زباله های تیم به آنها بازگردانده می شود. با این وجود این 
قانون همیشه به درستی اجرا نمی شود و نمی توان اطمینان یافت که 
آیا تیم کوهنوردی همه زباله های خود را پایین آورده یا نه. در عوض 
ما به این نتیجه رسیدیم که خودپایشی یکدیگر بهتر جواب می دهد 

و به کالمی دیگر، باید پلیس خودمان باشیم.

تغییرات اقلیمی چه تاثیری بر اورست و محیط اطرافش داشته است؟
تاثیر پدیده تغییرات اقلیمی در ارتفاعات باالی هیمالیا کامال مشخص 
است. افزایش دما در آنجا 2 برابر متوسط افزایش جهانی دماست. 
شهری که ما در آن ساکن هستیم 4 هزار متر باالتر از دریا ارتفاع 
دارد. وقتی پدرم هنوز کودک بود، دریاچه ایمجا )Imja( یک آبگیر 

بسیار کوچک بود. اکنون این دریاچه بیش از 100 متر طول و بیش 
از 100 متر عمق دارد. آب این دریاچه به دلیل ذوب شدن یخچال ها 
ایجاد می شود. این گونه دریاچه ها بسیار خطرناک هستند زیرا کناره 
آنها ممکن است به سرعت از بین برود و سبب مرگ افراد و خراب 

شدن خانه ها شود.
همچنین در چند سال اخیر شاهد شکل گیری تعداد بیشتری بهمن 
با ابعاد بزرگ تر بوده ایم. از طرفی، صخره ها از زیر یخ ها بیرون 
یخ ها  وقتی  نیز هستیم.  بیشتری  یخ های  می آیند و شاهد سقوط 
پیش  سال ها  که  افرادی  جسد  می توانیم  گاهی  می شوند،  ذوب 
در اورست گم شده و جان باخته بودند را بیابیم. گاهی اوقات 
از بین رفته اند و گاهی نیز جنازه ها مربوط به  جنازه ها تا حدی 
افرادی هستند که ما آنها را می شناسیم. تاکنون موفق به کشف 5 

جنازه در یخچال ها شده ایم.

هشدار سبز

پاکسازی ارتفاعات اورست: از زباله تا جنازه!

قاره آسیا در حال حاضر پیشتاز سدسازی در جهان است. در دوران 
»مأموریت هیدرولیکی« سدها به برای سیاستمداران یک نماد قدرت 

محسوب می شوند اما توسعه ای که محیط زیست را نادیده بگیرد، 
می تواند هزینه زیادی به دنبال داشته باشد. 

آرادکوه در حال تبدیل به بحران زیست محیطی است. عضو شورای 
اسالمی شهر تهران گفت: »تالش می کنیم امسال در نحوه جمع آوری 

پسماند تغییراتی ایجاد شود؛ به ویژه اینکه آرادکوه )محل انباشت 
زباله های تهران( در حال تبدیل به یک بحران زیست محیطی است.«

بعد از سیل در مناطق شمالی گزارش های متعددی از حضور مار در منازل 
مسکونی داشتیم . ضمن اینکه مارهای آبی وابسته به محیط آبی اند )آب 

شیرین( و از ماهی ها، دوزیستان و سایر آبزیان تغذیه می کنند. این مارها 
غیرسمی بوده و هیچ گونه خطری از ناحیه آنها متوجه انسان نیست .                                                      

بدون شرح

دستور وزیر 
ارتباطات برای 

تخریب اداره پست 
پلدختر و ساخت 

ساختمان جدید به 
دور از رودخانه

عذرخواهی یک 
معلم بابت سیل 

اخیر!  قابل توجه 
مسووالن  که حتی 
عذرخواهی ساده 
نکردند چه برسد 

به استعفا

نجات یک رأس گوزن زرد ایرانی از خطر سیالب در خوزستان. به دنبال 
بارندگی ها و جاری شدن سیل در برخی از نقاط خوزستان سایت تکثیر و 
پرورش گوزن زرد ایرانی در منطقه میانرود دزفول و پارک ملی کرخه 

به زیر آب رفت.

قاب سبز

 ترجمه: 
صالح 

سپهری فر

 احسان 
محمدی 
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کلینیک    وخانواده

قدم نورسیده 

مبارک خودتان!
چگونه کودکمان را برای ورود نوزاد جدید آماده  کنیم؟ 

رفع خماری 
بعد از تعطیالت

افراد در سرتاسر دنیا بعد از تعطیالت 
ممکن است به سختی و شاید با کمی 
ناراحتی به سر کار برگردند. در واقع، 
پدیده  تعطیالت«،  از  بعد  »خماری 
اثبات شده روان شناسی است. برای اینکه 
با روحیه و آمادگی کامل سر کارتان 
حاضر شوید چند نکته را رعایت کنید: 

1. به کل سال و اهدافی که به دنبال 
آن هستید، فکر کنید. استراحت در 
تعطیالت قرار است به شما کمک 
اهداف  به  از گذشته  بهتر  تا  کند 

خود برسید.

2. در روزهای اول بعد از تعطیالت، 
فشرده کار نکنید و زودتر به خانه 
بروید و از اضافه کاری پرهیز کنید.

3. برنامه تفریحی کوتاهی بعد از 
مثال  باشید،  داشته  کاری  ساعات 

قدم زدن در پارک و...

4. با همکاران خود تجربیات سفر 
را به اشتراک بگذارید زیرا فرصت 
خوبی برای بهبود فضای ارتباطی و 
شناخت عالیق بین همکاران است.

5. سعی کنید حداقل یک عادت 
خوب را در سال جدید وارد محیط 

کارتان کنید.

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب 

و ستون فقرات
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 چپ دستی به معنای ترجیح 
استفاده از دست چپ نسبت 
به دست راست در انجام 
مانند  فعالیت های روزمره 
نشان  گوناگون  بررسی های  است.  نوشتن 
داده 11 درصد جمعیت جهان چپ دست 

هستند اما علت چپ دستی چیست؟

شواهد فزاینده حاکی از آن است که ژنتیک 
در این زمینه نقش دارد اما مانند بسیاری از 
دست  یک  از  استفاده  ترجیح  دیگر  صفات 
ژن ها  میان  پیچیده  تقابل  نتیجه  احتماال  نیز 

و محیط است.
افراد چپ دست با احتمال بیشتر بستگانی دارند 
که چپ دست هستند. پژوهشگران در حال 
جستجو برای یافتن ژن یا مجموعه ای از ژن ها 
هستند که باعث ترجیح استفاده از یک دست 

نسبت به دست دیگر می شوند. 
ترجیح  که  هستند  موافق  دانشمندان  اغلب 
استفاده از یک دست به صورت یک طیف وجود 
دارد؛ از راست دستی مطلق تا چپ دستی مطلق.
به همین دلیل است که برخی افراد برای مثال 
توپ بولینگ را با دست چپ پرتاب می کنند 
اما  می گیرند  راست  دست  با  را  قاشق  ولی 
افرادی که واقعا »دودستی« باشند؛ یعنی هیچ 
ترجیحی به استفاده از یک دست نشان ندهند، 

بسیار نادر هستند.
چپ دست ها برای مدت طوالنی تحت فشار 
اندونزی  و  هند  در  کشیده اند.  رنج  و  بوده 
خوردن غذا با دست چپ غیرمودبانه محسوب 
می شود. نوشتن حروف تصویری الفبای چینی 
با دست چپ بسیار سخت است. مدت زیادی 
از زمانی نمی گذرد که معلمان مدرسه ابتدایی 
با چوب روی دست دانش آموزانی می زدند 

که با دست چپ می نوشتند.
انسان ها این توانایی را نشان داده اند که در 
صورت آسیب دیدن یک دست، در صورتی 
که برای انجام کار دست دیگر الزم باشد یا 
در مواجهه با فشار فرهنگی، استفاده از دست 

غیرترجیحی شان را یاد بگیرند.
صفت  چپ دستی  اینکه  جالب  نکته 
و  شامپانزه ها  در  است.  انسان  منحصربه فرد 
گوریل ها ترجیح به استفاده از یک دست به 

دست دیگر مشاهده نمی شود.

سایر  همراه  چپ دستی  می رسد  نظر  به 
خصوصیات منحصر به انسان ها ازجمله زبان 
پردازش  افراد  اغلب  در  باشد.  یافته  تکامل 
زبان در طرف چپ مغز انجام می شود؛ یعنی 

نیمکره ای که طرف راست بدن را هم کنترل 
می کند و احتماال انسان ها از چند100 هزار 
کرده اند،  آغاز  را  گفتن  که سخن  قبل  سال 
این گونه بوده اند. هرچه که باعث شده طرف 

چپ مغز مسوول کنترل زبان شود، احتماال 
نقشی در غالب شدن نیمکره راست مغز هم 

داشته است.
گرچه هنوز ژن خاصی در این زمینه کشف 

توافق  دانشمندان  نشده، 
دارند احتماال ترجیح 

یک  از  استفاده 
دست به دست 

دیگر به ارث می رسد. والدین چپ دست با 
احتمال بسیار بیشتری ممکن است کودکان 
چپ دست داشته باشند و این کودکان ترجیح 
درون رحم و  از  را  از دست چپ  استفاده 

دوران جنینی آغاز می کنند.
ضمن  که  است  آن  بیانگر  اخیر  تحقیقات 
رشدونمو، دو طرف مغز در واقع برای کنترل 
اختصاصی برخی کارکردها برای مثال دست 
ترجیحی فرد، به مبارزه می پردازند و در اغلب 
موارد طرف چپ مغز که نیمه راست بدن را 
کنترل می کند، پیروز می شود اما جالب اینکه 
حتی هنگامی که طرف راست مغز برنده می شود 
و فرد چپ دست می شود، باز هم طرف چپ 
مغز در انجام برخی وظایف سهیم است. به 
این ترتیب درحالی که در افراد راست دست 
مغز  انحصاری طرف چپ  طور  به  معموال 
مسوول پردازش زبان است، در افراد چپ دست 
گرچه پردازش زبان عمدتا در طرف راست 
تا  هم  مغز  می شود، طرف چپ  انجام  مغز 

حدی در زبان دخیل باقی می ماند. 
به گفته برخی پژوهشگران، این شکل ارتباطات 
عصبی در افراد چپ دست ممکن است به این 
افراد در برخی مهارت ها که برای رهبری 

مورد نیاز است، برتری دهد.

چطور به کودک 
چپ دستمان 
یاد بدهیم، 

بنویسد؟
اینکه  از  پیش 
کنید  شروع 
مهارت های  تا 
به  را  نوشتن 
کودکتان یاد بدهید، 
باید مشخص کنید آیا 
کودکتان چپ دست است 
یا نه؟ این کار خیلی ساده است. 
که  هنگامی  را  کودکتان  است  کافی 
وسایل را برمی دارد زیر نظر بگیرید تا ببینید 
از کدام دست برای این مقصود استفاده می کند 
تا بفهمید او چپ دست است یا نه؟ کودکان 
راست دست  کودکان  با  اندکی  چپ دست 

متفاوت هستند.
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چراچپدستمیشوید؟

ازسویدیگردستها
 دکتر 

انسانهااینعلی مالئکه
تواناییرا
نشاندادهاند
کهدرصورت
آسیبدیدن
یکدست،در
صورتیکهبرای
انجامکاردست
دیگرالزمباشد
یادرمواجههبا
فشارفرهنگی،
استفاده
ازدست
غیرترجیحیشان
رایادبگیرند

 نکاتی  برای آموزش نوشتن به کودکان چپ دست
1. به کودکتان بفهمانید گرچه او با دست چپ می نویسد، این وضع نقص نیست.

2. به او بفهمانید بسیاری از افراد دیگر نیز مانند او هستند، گرچه ممکن است اکنون 
کنارش نباشند.

3. به کودکتان اطمینان دهید او می تواند همه کلمات را با خط خوب و زیبا بنویسد.
4. هرگز کودکتان را وادار نکنید از دست راستش استفاده کند. این کار ممکن است به 

او فشار اضافی بیاورد و نتواند به خوبی بنویسد.
و  دهد  قرار  میز  روی  »سمت چپ« خود  را  دفترچه اش  باید  کودک چپ دست   .5

برحسب وضعیت به دستش زاویه مناسب بدهد.
نوشتن  هنگام  کودک  تا  داده شود  قرار  مناسب  ارتفاع  و  فاصله  در  باید  دفترچه   .6

راحت باشد.
7. به کودکتان یاد بدهید چگونه مداد را به شیوه ای مناسب بین انگشت اشاره، انگشت 

میانه و شست نگه دارد.

با دست چپش  کنید هنگامی که کودک  8. همیشه سعی 
می نویسد، به او روحیه بدهید و تشویقش کنید.

یا  به نوشتن، مدادها  ایجاد و حفظ عالقه کودک  9. برای 
قلم های جذاب و رنگارنگ به او بدهید.

10. مهم است که میزان درک و توانایی خواندن کودک را هنگام 
آموزش نوشتن به او تشخیص دهید. این کار به شما کمک خواهد 

کرد به شیوه ای مناسب به او آموزش دهید.
11. سعی کنید میزان تحمل کودکتان را بشناسید و حتی هنگامی که احساس 
ناامیدی می کند آرامشتان را حفظ کنید. این کار به تالش هر دو طرف نیاز دارد.

12. تالش کنید از طریق تصاویر به کودک آموزش دهید و از او بخواهید درباره آن 
تصاویر بنویسد. این کار قدرت درک او را افزایش می دهد.

1۳.  درباره دست خط بد یا اشتباهات امالیی او در آغاز کار نگران نشوید. به کودک 
کمک کنید تا به تدریج آنها را اصالح کند.

قلبشماچطورکارمیکند؟

تپشهایزندگیبخش
مردم از مدت ها پیش مردم فکر می کردند احساساتشان 
از قلب منشاء می گیرد، شاید به این علت که قلب 
هنگامی که شخص می ترسد یا هیجان زده می شود، به 
تپش می افتد. اکنون ما می دانیم عواطف از مغز ناشی 
می شود و در این مورد مغز به قلب می گوید سرعت 
ضربانش را زیاد کند اما قلب واقعا چه شکلی است 

و به چه کاری مشغول است؟

عضله  ای ویژه در بدن شما
قلب شما در واقع یک عضله است. قلب کمی به سمت 
چپ در میانه قفسه سینه شما قرار دارد و تقریبا به اندازه 
مشت بسته شماست. عضالت زیادی در نقاط مختلف 
بدن شما قرار دارند، مثال در بازو، ساق، پشت و اما 
عضله قلب خاص است و این خاص بودن به دلیل 

کاری است که انجام می دهد.
قلب خون را به همه بدن می فرستد. خون اکسیژن و 
مواد مغذی موردنیاز بدن را فراهم و مواد زائد را خارج 
می کند. قلب شما مانند یک تلمبه است یا در واقع دو 
تلمبه درون یک تلمبه. طرف راست قلب خون را از 
بدن دریافت می کند و به ریه ها می فرستد و طرف چپ 
قلب خون را از ریه ها دریافت و به بدن تلمبه می کند.

قلب چگونه می تپد؟
 پیش از هر تپش، قلب شما با خون پر می شود. بعد این 
عضله برای تلمبه کردن خون منقبض می شود. هنگامی که 
قلب منقبض می شود، فشرده می شود و خون جمع شده 
درون آن به بیرون رانده می شود. قلب شما این کار را 

شب و روز انجام می دهد. 

خون از دهلیزها به بطن ها جریان پیدا کند، اما از بازگشت 
خون از بطن به دهلیز جلوگیری می کنند.

دو دریچه دیگر؛ دریچه آئورتی در خروجی بطن چپ 
و ابتدای شریان آئورت و دریچه پولمونر در خروجی 
بطن راست و ابتدای شریان ریوی می گذارند خون از 
بطن ها وارد این شریان ها شود، اما از بازگشت خون از 

این شریان ها درون بطن ها جلوگیری می کنند.

صداهای قلب
هنگامی که برای چکاپ نزد پزشک می روید، او با استفاده 
از گوشی پزشکی به دقت به قلب شما گوش می کند.

یک قلب سالم در هر تپش صدای الب – داب ایجاد 
می کند. این صدا از بسته شدن دریچه ها روی خون درون 
قلب ایجاد می شود. اولین صدا )الب( هنگامی رخ می دهد 
که دریچه های میترال و سه لتی بسته می شوند. صدای دوم 
)داب( پس از اینکه خون از قلب بیرون رانده می شود و 
دریچه های آئورتی و ریوی بسته می شوند، شنیده می شو د.

نبض شریانی
هرچند قلب شما درون قفسه سینه تان قرار دارد، راه 

ساده ای برای بررسی کار آن از بیرون وجود دارد.
این راه ساده نبض شماست. شما می توانید نبضتان را 
در جاهایی که یک شریان بزرگ از زیر پوست شما 
عبور می کند، حس کنید. دو مکان خوب برای لمس 
نبض شریانی در گردن و سمت داخلی مچ، درست زیر 
شست است. نبض را به صورت ضربه کوچکی زیر 
پوست می توانید لمس کنید. هر ضربه ناشی از انقباض 
یا فشرده شدن قلب شماست. با شمارش تعداد نبض در 
1 دقیقه می توانید تعداد ضربان های قلب را اندازه بگیرید. 
هنگامی که در حال استراحت هستید احتماال قلبتان بین 

۷0 تا 100 بار ضربان خواهد داشت.

بخش های قلب 
قلب از 4 حفره متفاوت پر از خون تشکیل شده است. 
دو تا از این حفره ها که باالی قلب قرار دارند، »دهلیز« 
نامیده می شوند. دهلیزها حفره هایی هستند که خون 
بازگشته از ریه ها و سایر نقاط بدن را دریافت می کنند. 
قلب دارای یک دهلیز چپ و یک دهلیز راست است. 
دهلیز چپ خون را از ریه ها و دهلیز راست خون را از 

سایر نقاط بدن می گیرد.
دو حفره پایین قلب »بطن« نامیده می شوند. قلب دارای یک 
بطن چپ و یک بطن راست است که کار آنها فرستادن 
خون به ریه ها و بقیه نقاط بدن است. در میانه قلب بین دو 
بطن دیواره ضخیم عضالنی وجود دارد که به آن »سپتوم« 
می گویند. کار سپتوم جدا کردن طرف راست قلب از طرف 

چپ قلب است. دهلیزها و بطن ها به طور گروهی با هم 
کار می کنند؛ دهلیزها از خون پر می شوند، بعد خون را 
درون بطن ها می فرستند. سپس بطن ها منقبض می شوند و 
خون را از قلب خارج می کنند. درحالی که بطن ها منقبض 
می شوند، دهلیزها مجدد پر می شوند و برای انقباض بعدی 
آماده خواهند شد، اما هنگامی که خون تلمبه می شود، چگونه 
می فهمد به کدام جهت برود؟  خون شما به 4 دریچه 
مخصوص متکی است. یک دریچه به مواد اجازه عبور 
می دهد و با بسته شدن آن را در همان طرف نگه می دارد؛ 
درست مثل گذشتن از یک در که پشت سر شما بسته 
می شود و نمی گذارد شما به عقب بازگردید. دو تا از این 
دریچه ها؛ دریچه میترال - بین دهلیز و بطن چپ - و 
دریچه سه لتی - بین دهلیز و بطن راست – می گذارند 
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افراد مشهور و سرشناس هم مانند هر 
یک از ما دچار بیماری های چشمی از 
یا ضعف  جمله آب مروارید، گلوکوم 

بینایی می شوند. 

الری کینگ
این مجری معروف در سال 2009 میالدی 
تحت جراحی آب مروارید قرار گرفت.

 
آیا فکر کرده اید که این خواننده برای 
چه همیشه هنگام اجراهای موسیقی از 
عینک آفتابی استفاده می کند؟ او 20 سال 
است به بیماری »گلوکوم« مبتالست و 
چشم او نسبت به نور حساس است.

بیل کسبی
سال  در  سینما  معروف  هنرپیشه  این 
2014 میالدی متوجه شد به دلیل ابتال 
به »گلوکوم« تا حد زیادی بینایی خود 
را از دست داده است. او هم مانند بونو 
همواره از عینک آفتابی استفاده می کند. 
این بیماری بین آمریکاییان آفریقایی تبار 

شیوع زیادی دارد.

جان گلین
این فضانورد آمریکایی نه تنها اولین فردی 
بود که با سفینه فضایی دور کره زمین گردش 
کرد، بلکه عنوان سالمندترین فضانورد را هم 
با خود همراه دارد اما اگر بیماری »گلوکوم« 
او در مراحل اولیه تشخیص داده نشده و 
تحت درمان قرار نگرفته بود، او هیچ وقت 
موفق نمی شد از آسمان به کره زمین نگاه 
کند. او در پویشی در سال 2002 میالدی 
آمریکاییان را تشویق کرد آگاهی خود را 
نسبت به عوامل خطر ابتال به این بیماری 
ارتقا و معاینات سالیانه چشم را انجام دهند. 

میال کانیس
 2011 سال  در  معروف  هنرپیشه  این 
چشم  یک  بینایی  کرد  اعالم  میالدی 
خود را بر اثر التهاب الیه میانی چشم 

از دست داده است.

آندرا بوسلی
این خواننده معروف اپرا دچار »گلوکوم« 
مادرزادی است. بوسلی ایتالیایی در 12 
داد.  دست  از  را  خود  بینایی  سالگی 
بیماری » گلوکوم« کودکان بسیار نادر 
است و زمینه ارثی دارد. عالئم آن به 
صورت تیره بودن قرنیه، حساسیت به نور 

و اشک ریزش شدید نمایان می شود.

چه افراد مشهوری دچار بیماری های چشمی هستند؟

بسیاری از اشکال بیماری هیچ عالمتی 
ندارند و تغییراتی که در بینایی فرد 
ایجاد می شود آنقدر تدریجی است که 
فرد زمانی متوجه تغییرات دید خود 
می شود که بیماری به مرحله بحرانی 
خود رسیده باشد

بیماری »گلوکوم« یا بنا به 
به  »آب سیاه«  عوام  گفته 
بیماری ای گفته می شود که 
طی آن اعصاب بینایی آسیب 
می بینند و بینایی فرد دچار مشکل می شود. 
غالبا علت این آسیب افزایش فشار داخل 
چشم است. »گلوکوم« یکی از عوامل اصلی 
نابینایی، به خصوص در افراد باالی 60 سال 
محسوب می شود و هرچند ممکن است برای 
هر گروه سنی اتفاق بیفتد، اغلب افراد میانسال 

دچار این بیماری می شوند.

بسیاری از اشکال بیماری هیچ عالمتی ندارند و 
تغییراتی که در بینایی فرد ایجاد می شود آنقدر 
تدریجی است که فرد زمانی متوجه تغییرات 
دید خود می شود که بیماری به مرحله بحرانی 

خود رسیده باشد.
از آنجا که از دست رفتن یا کم شدن بینایی 
قابل برگشت نیست، بسیار اهمیت دارد که به 
طور منظم تحت معاینات چشم پزشکی قرار 
بخواهیم  از پزشک  بگیریم و در عین حال 
فشار داخل چشم  ما را اندازه گیری کند تا در 
صورت وجود بیماری بتوان در همان مراحل 
اولیه درمان مناسب را انجام داد. اگر »گلوکوم« 
در مراحل اولیه تحت درمان قرار بگیرد می توان 
از ضعف بینایی جلوگیری  یا سیر آن را کند 
بینایی«  بی صدای  »دزد  را  بیماری  این  کرد. 

هم می نامند.

عالئم و نشانه های بیماری کدامند؟
عالئم بیماری بیشتر به نوع بیماری بستگی دارد، 
به عنوان مثال »گلوکوم« زاویه باز باشد یا زاویه 
بسته و اینکه بیماری در چه مرحله ای قرار داشته 

باشد؟ اما عالئم عمومی عبارتند از:
 دیدن نقاط سیاه در اطراف یا مرکز میدان 

دید و اغلب در هر دو چشم
 محدود شدن میدان دید در مراحل پیشرفته 

بیماری
در حالت حاد نوع زاویه بسته بیماری عالئم به 

این صورت ظاهر می شوند:
 سردرد شدید

 چشم درد
 حال تهوع و استفراغ

 تاری دید
 دیدن  هاله در اطراف نور

 قرمزی چشم ها 
اگر »گلوکوم« تحت درمان قرار نگیرد منجر به 
نابینایی خواهد شد. در 15درصد افراد حتی اگر 
تحت درمان قرار بگیرند، معموال طی 20 سال 
بینایی خود را از دست خواهند داد بنابراین در 
صورت بروز یکی از عالئم حالت حاد گلوکوم 

باید فوری به چشم پزشک مراجعه کنید.

چه عواملی باعث بروز این بیماری 
می شوند؟

بیماری »گلوکوم« نتیجه آسیب دیدن عصب بینایی 
است. با پیشرفت آسیب دیدگی اعصاب بینایی 
فرد نقاط سیاه بیشتری را در میدان دید خود 
می بیند. به دالیلی که هنوز کامال روشن نیست 
افزایش فشار داخل چشم باعث از بین رفتن 

عصب بینایی می شود.
3 بخش از چشم شامل اجسام مژگانی، زاویه 

اتاق قدامی چشم و عصب بینایی در این بیماری 
نقش اصلی را بازی می کنند. اجسام مژگانی در 
پشت عنبیه قرار گرفته اند و مایع زاللیه را ترشح 
می کنند. به بخش جلوی چشم »اتاق قدامی« گفته 
اتاق قدامی فضایی است بین  می شود. زاویه 
عنبیه بخش رنگی چشم و قرنیه )بخش شفافی 
که روی کره چشم را پوشانده(. در ناحیه زاویه 
اتاق قدامی یک شبکه غربال مانند قرار دارد 
به نام شبکه »ترابکوالر« که دارای منافذ ریزی 
است و مایع زاللیه که در بخش داخلی چشم 
ساخته می شود از طریق منافذ ریز این بافت 
روی قرنیه تخلیه می شود و وظیفه رساندن مواد 
غذایی و اکسیژن را به این بافت ها برعهده دارد. 
حال اگر به هر دلیلی حجم مایع بیش از اندازه 
افزایش یابد یا منافذی که مایع زاللیه از طریق 
آنها تخلیه می شود، بسته شوند فشار داخل چشم 
باال می رود و همین زمان است که آسیب عصب 
بینایی شروع می شود. این بیماری زمینه ارثی دارد. 
دانشمندان به تازگی ژن هایی را شناسایی کرده اند 
که با افزایش فشار داخل چشم و آسیب اعصاب 

بینایی در ارتباط است.

انواع بیماری »گلوکوم«کدامند؟
»گلوکوم« زاویه باز: در این نوع بیماری که 
شایع ترین نوع آن است، زاویه ای که بین عنبیه 
و قرنیه وجود دارد باز است اما منافذ »شبکه 
ترابکوالر« بسته می شوند. همین عامل باعث 
می شود با باال رفتن حجم مایع زاللیه فشار داخل 
چشم افزایش بیابد. افزایش فشار داخل چشم 
مانع خونرسانی کامل به اعصاب بینایی و درنتیجه 
صدمه دیدن آنها می شود. این رویداد بسیار کند 
و تدریجی اتفاق می افتد بنابراین فرد ممکن 
است بینایی خود را از دست بدهد و متوجه 

بیماری خود نشود.
»گلوکوم« با زاویه بسته: در این نوع عنبیه به 
سمت جلو کشیده می شود، به طوری که زاویه 
اتاق قدامی را تنگ  یا مسدود می کند بنابراین 
مایع زاللیه نمی تواند خارج شود و فشار داخل 
چشم باال می رود. در برخی افراد این زاویه تنگ 
می شود بنابراین در معرض خطر بسته شدن زاویه 

اتاق قدامی قرار دارند.
به صورت  می تواند  بسته  زاویه  با  »گلوکوم« 
نوع  به صورت حاد.  یا  ایجاد شود  تدریجی 

حاد آن یکی از اورژانس های پزشکی محسوب 
می شود و فرد باید بالفاصله به پزشک مراجعه کند.
»گلوکوم« با فشار طبیعی چشم: در این فرم 
از بیماری اعصاب بینایی شروع به از بین رفتن 
می کنند، در حالی که فشار چشم کامال طبیعی 
به خوبی روشن  آن  دقیق  است. هنوز علت 
نیست. ممکن است اعصاب بینایی فرد بیش از 
اندازه حساس باشند یا خونرسانی خوبی نداشته 
باشند. علت خونرسانی ناکافی می تواند بیماری 
آترواسکلروزیس باشد که در آن پالک های چربی 
روی دیواره داخلی عروق قرار می گیرند و قطر 
عروق را تنگ می کنند. هر عاملی که گردش خون 
عروقی را دچار اختالل کند می تواند موجب 

آسیب به اعصاب بینایی شود.
»گلوکوم« در کودکان: ممکن است نوزادان و 
کودکان هم دچار بیماری »گلوکوم« شوند. ممکن 
است نوزاد از همان آغاز تولد مبتال به این بیماری 
باشد یا کودک در سال های اولیه زندگی دچار 
آن شود. آسیب اعصاب بینایی در این حالت 
ممکن است بر اثر بسته شدن مجرای خروج 
مایع زاللیه باشد یا در زمینه بیماری دیگری 

اتفاق افتاده باشد.
»گلوکوم« رنگدانه ای یا پیگمنته: در این نوع، 
رنگدانه های مالنین عنبیه آزادانه در مایع زاللیه 
به گردش درمی آیند و در بافت های اطراف مانند 
عدسی، قرنیه و »شبکه ترابکوالر« رسوب می کنند 
یا گیر می افتند، درنتیجه مسیر خروج مایع زاللیه 
را تنگ یا مسدود می  کنند. گاهی فعالیت های بدنی 
مانند پیاده روی تند رسوب رنگدانه ها را در مسیر 
خروج مایع زاللیه تسریع می کند، درنتیجه موجب 

باال رفتن فشار داخل چشم می شود.

عوامل خطر بیماری کدامند؟
از آنجا که نوع مزمن بیماری سیر خاموشی دارد 
و بدون اینکه فرد متوجه عالمتی از بیماری شود 
اعصاب بینایی را از بین می برد، ضروری است 
نسبت به عوامل مستعد کننده بیماری آگاه باشیم. 

از جمله عوامل خطر:
 باال بودن فشار داخل چشم
 داشتن سن باالی 60 سال

 داشتن نژاد آسیایی، سیاه و  اسپانیایی
 داشتن زمینه خانوادگی، یکی از افراد فامیل 

مبتال به » گلوکوم« شده باشد.

 داشتن یک بیماری زمینه ای، مانند دیابت، 
بیماری قلبی، فشارخون باال و آنمی  سلول های 

داسی شکل
 نازک بودن قرنیه در ناحیه مرکز آن

 شدت دوربینی و نزدیک بینی باال
 در معرض صدمات چشمی و جراحی های 

چشم قرار گرفتن
کورتیکواستروئید،  داروهای  از  استفاده   
به خصوص قطره های چشمی برای مدت طوالنی

راه های پیشگیری از بیماری
با مراقبت از خود می توانید در همان مراحل 
اولیه بیماری پیش از آنکه موجب ضعف بینایی 
و  نابینایی شما شود، به وجود آن پی ببرید 
و برای درمان و کند کردن سیر بیماری اقدام 
کنید. در این بیماری تشخیص زودهنگام اهمیت 

بسیاری دارد.
معاینات چشم پزشکی را به طور منظم انجام 
دهید و از پزشک بخواهید فشار چشمتان را 
اندازه گیری کند. انجمن چشم پزشکی آمریکا 
طی دستورالعملی تعیین کرده که افراد زیر 40 
سال  باید هر 10-5 سال، افراد 40 تا 54 ساله 
افراد 55 تا 64 ساله هر 1-3  هر 4-2 سال، 
سال و افراد باالی 65 سال هر 2-1 سال تحت 
معاینات چشم پزشکی قرار بگیرند. اگر در معرض 
خطر ابتال به این بیماری قرار دارید باید در 
فواصل زمانی کمتر و بنا به زمانی که پزشک 
تعیین می کند به پزشک مراجعه کنید. از سابقه 
بیماری بین اعضای خانواده خود اطالع حاصل 
کنید زیرا یکی از عوامل خطر بیماری داشتن 

زمینه ارثی است.
برنامه ورزشی منظم و مطمئنی را دنبال کنید. یک 
ورزش مالیم می تواند موجب کمتر شدن فشار 
چشم شود. اگر پزشک برای بیماری شما قطره 
چشمی تجویز کرده، حتما با دقت و طبق برنامه 
داروی خود را استفاده کنید. قطره های چشمی 
که برای این بیماری تجویز می شود، مانع باال 

رفتن فشار داخل چشم می شوند.
 هنگام استفاده کردن از ابزار و وسایلی که سرعت 
باالیی دارند و امکان آسیب رساندن به چشم را 
دارند، از عینک های محافظ چشم استفاده کنید. 
ضرباتی که به چشم وارد می شود ممکن است 

باعث باال رفتن فشار داخل چشم شوند.

بیماری چگونه تشخیص داده می شود؟
پزشک هنگام معاینه ضمن گرفتن تاریخچه 
بیماری از فرد و افراد خانواده وی آزمایش های 

تشخیصی زیر را معموال انجام می دهد:
 اندازه گیری فشار داخل چشم) تونومتری(
 ارزیابی و تصویربرداری از اعصاب بینایی

 ارزیابی میدان بینایی
 اندازه گیری ضخامت قرنیه 

 »گونیوسکوپی«، زاویه اتاق قدامی در این 
آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت 

بسته بودن به آسانی قابل تشخیص است.

روش های درمان بیماری کدامند؟
شده  وارد  بینایی  عصب  به  که  آسیب هایی 
قابل درمان نیستند اما معاینات منظم و درمان های 
متعاقب آن می تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری 
کند. بر اساس شرایط بیمار روش های درمان 
از قطره های چشمی،  استفاده  می تواند شامل 
یا  جراحی  لیزردرمانی،  خوراکی،  داروهای 

ترکیبی از این روش ها باشد.
با  بیماری  درمان  معموال  قطره های چشمی: 
تجویز قطره های چشمی شروع می شود. این 
قطره ها یا تخلیه مایع زاللیه را تسهیل می کنند و 
حجم مایع را کاهش می دهند. معموال مصرف 
این قطره ها عوارض جانبی از قبیل تاری دید، 
قرمزی چشم، پایین افتادن فشارخون، کاهش 
نظم ضربان قلب و در بعضی قطره ها برعکس 
افزایش ضربان قلب و فشارخون ، چشم درد یا 

نزدیک بینی را به دنبال دارد.
از آنجا که برخی از این قطره های چشمی جذب 
جریان گردش خون می شوند ممکن است شاهد 
عوارضی باشید که ارتباطی به چشم ندارند بنابراین 
هر بار که قطره را استفاده می کنید برای مدت 
2 دقیقه چشمان خود را ببندید. بهتر است با 
انگشت گوشه چشم خود در ناحیه باالی بینی 
را فشار بدهید تا مجرای اشکی را برای چند 

لحظه بسته شود.
اگر از چند نوع قطره چشمی و قطره اشک 
مصنوعی استفاده می کنید، حداقل 5 دقیقه بین 

مصرف قطره ها فاصله زمانی قرار دهید.
داروهای خوراکی: گاهی قطره های چشمی به 
تنهایی فشار چشم را پایین نمی آورند بنابراین 
پزشک داروی خوراکی را هم همراه با آنها تجویز 
می کند. داروهای خوراکی از نوع مهار کننده های 
»کربن آنهیدراز« است. عوارض جانبی این گروه از 
داروها شامل تکرر ادرار، سوزش انگشتان دست 
و شست پاها، افسردگی، مشکالت گوارشی و 

سنگ کلیه است.
جراحی و درمان با لیزر: هدف از انجام هر یک 
از این روش های درمانی این است که مجرای 
عبور مایع زاللیه روی چشم باز شود. در روش 
لیزردرمانی پزشک با استفاده از اشعه لیزر مجراهای 
»ترابکوالر« را باز می کند و اگر بیماری فرد از 

نوع زاویه باز باشد، این عمل در مطب پزشک 
انجام می شود. جراحی به دو طریق انجام می شود؛ 
یا اینکه پزشک جراح با ایجاد مجرایی روی 
ماده سفید چشم بخشی از »شبکه ترابکوالر« 
را خارج می کند، یا اینکه با گذاشتن یک شنت 
مجرایی برای تخلیه مایع زاللیه و کاهش فشار 

چشم ایجاد می کند.

شیوه زندگی و درمان های خانگی
 رعایت نکات زیر کمک می کند تا فشار داخل 
چشم خود را کنترل کنید و چشمان سالم تری 

داشته باشید.
رژیم غذایی سالم داشته باشید: رژیم غذایی سالم 
موجب بهبود سالمت عمومی شما می شود ولی 
البته از بروز » گلوکوم« و در صورت مبتال بودن به 
آن مانع بدتر شدن آن نمی شود. ثابت شده  مصرف 
گروهی از ویتامین ها برای حفظ سالمت چشم 
ضروری است، از جمله ویتامین های آنتی اکسیدان 

C،E،A و عناصر زینک و سلنیوم.
ورزش کنید: ورزش منظم ممکن است در 
پایین آوردن فشار چشم در »گلوکوم« زاویه 

باز موثر باشد.
مصرف کافئین خود را کاهش دهید: مصرف 
زیاد کافئین ممکن است فشار چشم را باال ببرد.
در طول روز در فواصل متعدد به اندازه کافی 
مایعات بنوشید. سرکشیدن حجم زیادی از مایعات 
در یک زمان کوتاه ممکن است موقت فشار 

چشم را باال ببرد.
هنگام خوابیدن از بالشی استفاده کنید که سر 
شما را کمی باالتر از سطح تختخواب نگه 
دارد: داشتن یک زاویه 20 درجه نسبت به سطح 
تختخواب فشار داخل چشم را در زمان خواب 

کاهش می دهد.
دستور پزشک را درباره داروها و قطره های 
کنید:  رعایت  دقت  با  تجویزشده  چشمی 
کمی سهل انگاری در رعایت مصرف داروها 
ممکن است موجب تخریب عصب بینایی شود. 
درمان های خانگی به بهبود سالمت عمومی فرد 
کمک می کند اما نمی تواند بیماری »گلوکوم« را 
درمان کند. در مورد گیاهان دارویی عقیده بر این 
است که عصاره گیاهی از خانواده گیاه بلوبری به 
نام »بیل بری« موجب بهبود بیماری می شود اما 
هنوز به طور علمی این باور ثابت نشده است. 
در هر حال نباید به هیچ وجه داروهای خانگی 
را جایگزین داروهای تجویزی پزشک کنید.

از استرس بپرهیزید: استرس می تواند زمینه بروز 
یک حمله » گلوکوم« زاویه بسته را فراهم کند. با 
استفاده از آرام سازی و سایر روش های موجود 

سعی کنید آرام باشید.
هر ساله »مجمع بین المللی  گلوکوم« با همکاری 
سازمان بهداشت جهانی 11 تا 18 مارچ را با 
عنوان هفته جهانی گلوکوم برای آگاه کردن افراد 
جهان نسبت به خطرات سومین عامل مهم نابینایی 
برگزار می کنند. شعار امسال این پویش این است؛ 

»به گلوکوم توجه کنید.«
بینایی ازدست رفته را در حال حاضر نمی توان به 
فرد بازگرداند اما اگر بیماری زود تشخیص داده 
شود و تحت درمان منظم قرار بگیرید، نابینایی 

را تجربه نخواهید کرد.
Mayo Clinic :منابع
Island Eye Surgicenter
Everyday Health

با گلوکوم یا آب سیاه، دزد بی صدای بینایی آشنا شوید

دومین عامل نابینایی در جهان
 سیما اخالقی
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«آلرژى» يا حساسيت پاسخ هاى بيش از حد 
سيستم ايمنى بدن نسبت به محرك هاى محيطى 
مانند گرده گياهان، گل ها، چمن ها، مواد غذايى 
يا مواد استنشاقى ديگر مثل دود سيگار است. 
عالئم حساسيت ممكن است با عطسه، آبريزش 
بينى، خارش چشم يا بينى، ترشحات حلقى، درد 
گلو و كيپ شدن بينى همراه باشد كه براى فرد 
بسيار آزاردهنده و گاهى با اختالالت خواب 
نيز همراه است و فعاليت هاى روزمره را نيز 
تحت تاثير قرار مى دهد. اين عالئم حتى ممكن 
است در ريه ظاهر شده و باعث تنگى نفس، 
خس خس سينه و سرفه و محدوديت فعاليت 
شود كه غالبا طى شب و حين انجام فعاليت 
اتفاق مى افتد. واكنش هاى سيستم ايمنى همچنين 
مى تواند در ديگر اندام هاى بدن مانند سيستم 
گوارش نيز تظاهر پيدا كند كه فرد بالفاصله پس 
از مصرف مواد غذايى كه به آن حساسيت دارد 
دچار دردهاى شكمى، حالت تهوع و استفراغ 
مى شود. ممكن است همزمان با عالئم گوارشى، 
روى پوست نيز كهير ايجاد شده يا فرد دچار 

آبريزش بينى، عطسه يا سرفه شود. 

علت بروز حساسيت
علت حساسيت ها به زمينه ژنتيك مربوط مى شود 
كه در خانواده وجود دارد و معموال اعضاى 
ديگر فاميل پدرى يا مادرى نيز عالئم مشابه را 
دارند. چنين فردى تحت تاثير عامل مستعدكننده 
محيطى مانند بعضى مواد غذايى، استنشاق گرده 
گياهان يا تماس با حيوان خانگى دچار تظاهرات 

حساسيت مى شود. 
عوامل محرك محيطى بيشتر در فصل بهار و 
تابستان وجود دارد كه موسم گرده افشانى گل ها و 
گياهان است. از اواخر اسفند انواع درختان، سپس 
چمن ها و علف هاى هرز شروع به گرده افشانى 
مى كنند و اوج گرده افشانى علف هاى هرز اواخر 
تابستان خواهد بود. به همين دليل بيماران مستعد 
حساسيت در پايان تابستان دچار حساسيت 
مى شوند و مجبور به استفاده از دارو خواهند شد. 
عالئم حساسيت در افراد مختلف، يكسان نيست. 
بعضى ممكن است در تمام طول سال عالئم را 
داشته باشند و بعضى پس از 2-1 ماه بهبود پيدا 
مى كنند كه به ماده حساسيت زا بستگى دارد. 

بعضى بيماران نسبت به گرده گياهان، چمن ها و 
علف هاى هرز حساس هستند بنابراين حدود 7 
تا 8 ماه از سال را دچار عالئم حساسيت هستند.
معموال عالئم حساسيت ها از ماه هاى كوتاه تر 
شروع مى شود و به تدريج با كنترل نشدن بيمارى 

مى تواند طوالنى تر و دائمى شود.

دورى از عامل حساسيت زا؛ مهم ترين 
اقدام بهبود

بهبود عالئم  و  كنترل  براى  توصيه  اولين 

عنوان  به  محرك  عامل  از  دورى  حساسيت 
مثال حيوان خانگى يا ماده غذايى حساسيت زا 
خواهد بود. البته اگر ماده غذايى حساسيت زا جزو 
خوراكى هاى اصلى مانند شير، تخم مرغ، گندم 
و... باشد، پزشك متخصص براى كنترل عالئم 

با تجويز دارو به فرد كمك مى كند. 
در مورد عالئم تنفسى با توجه به اينكه در 
محيط زندگى وجود دارد، مى توان مهاجرت 
به منطقه اى ديگر را موثرترين اقدام رهايى از 
عالئم حساسيت دانست كه البته براى همه 
مقدور نيست. جالب است بدانيد بيمارانى كه 
به گرده درختان حساس هستند، در مناطق 
باعث  بهبود مى يابند زيرا رطوبت  مرطوب 
مى شود اين ذرات به هم بچسبند و از اندازه اى 
كه ذره بتواند محرك باشد، بزرگ تر مى شوند 
بنابراين محرك سيستم ايمنى نخواهند بود. 
بسيارى از بيماران هنگام سفر به نواحى شمالى 
كشور بهبود اين عالئم را به رغم وجود گياهان 

فراوان تجربه كرده اند.
 افرادى كه نمى توانند از محل زندگى مهاجرت 
كنند، بهتر است با شروع اولين عالئم، درمان را 
جدى بگيرند تا مدت حساسيت از يكى- دو 

ماه بيشتر نشود. 

روند درمان را جدى بگيريد!
تجويز دارو براى بهبود حساسيت به شدت عالئم 
بستگى دارد. در حساسيت بينى كه شايع ترين 
نوع است فرد مقدارى خارش بينى و عطسه طى 
3-2 هفته دارد سپس بهبود مى يابد. در اين حالت 
مصرف آنتى هيستامين به كنترل عالئم كمك 
مى كند و پس از اين دوره عالئم آزاردهنده اى 

وجود ندارد.
 زمانى كه عالئم بيشتر از 1 ماه طول بكشد كه 
غالبا اين گونه است، اولين توصيه استفاده از 
اسپرى هاى بينى به عنوان روشى موثر است. 
گرچه ماده اصلى اين اسپرى ها كورتون است، 
با توجه به اينكه استنشاقى است و تحت نظر 
پزشك متخصص تجويز شده، معموال عوارض 
خاصى ندارد و دليلى براى نگرانى براى بيمار 
نخواهد بود. در اين حالت، عالئم كامال كنترل 
شده و با طى شدن مدت گرده افشانى با توجه به 
نوع حساسيت، طول دوره درمان سپرى مى شود 
كه البته ضرورى است هر اقدامى تحت نظر 

پزشك انجام گيرد. 
كورتون هاى  مى شود  درخواست  بيماران  از 
خوراكى را به طور خودسرانه استفاده نكنند 
زيرا با اينكه داروها مى توانند عالئم را كامال 
كنترل كنند، متاسفانه در طوالنى مدت عوارض 

زيادى براى بيمار ايجاد مى كنند.
البته در مواردى كه بيمارى خيلى طوالنى شود، 
بيمار تمايلى به مصرف دارو نداشته يا مايل 
به پيگيرى درمان جدى ترى باشد، مى توان از 
روش هاى ايمنوتراپى استفاده كرد. اين روش 
توسط متخصصان آلرژى انجام مى شود و با 
تزريقات دوره اى، سيستم ايمنى به سمتى هدايت 
مى شود كه پاسخ هاى نابجا نسبت به عوامل 

محيطى وجود نداشته باشد. 

 كنار داروهاى شيميايى، برخى داروهاى گياهى 
مى توانند كنترل خوبى روى سيستم ايمنى داشته 
باشند اما در همه افراد صدق نمى كند. شربت هاى 
يا  آويشن براى تسكين سرفه هاى تحريكى 
سياهدانه نمونه هايى از اين داروها هستند كه 
مى توانند كنار درمان هاى اصلى استفاده شوند 
اما تاكنون جايگزينى آنها تاييد نشده و در واقع 

نقش كمكى دارند. 

بروز حساسيت در هر سنى
حساسيت ها ناشى از زمينه ژنتيك هستند و در 
مجموعه ژنى فرد وجود دارند اما عالئم ممكن 
است در سال هاى مختلف زندگى ظاهر شود. 
در بعضى افراد طى يكى-دو ماه پس از تولد، به 
شكل حساسيت هاى غذايى و اگزماهاى پوستى 
ظاهر مى شود و طى سال هاى بعد عالئم كمتر 
مى شود و به شكل ديگرى مثل حساست هاى 

تنفسى، بينى يا آسم ظاهر خواهدشد.
در بعضى افراد تا چند سال زمينه ژنتيك فعال 
نمى شود و عالئم به شكل حساسيت بينى يا آسم 
در سنين جوانى ديده مى شود بنابراين شروع 
بيمارى با توجه به زمينه ژنتيك و توانايى پاسخ 
به محرك هاى محيطى شدت و ضعف دارد 
كه ممكن است از دوران نوزادى تا بزرگسالى 

را دربرگيرد.
از نظر بهبود، بسيارى از بيماران، به خصوص 
افرادى كه عالئم ديرتر ظاهر مى شود، معموال 
با توجه به اينكه احتماال زمينه ژنتيك ضعيف تر 
است، زودتر بهبود مى يابند. ممكن است طى 
2-1 سال عالئم حساسيت بينى داشته باشند 
و بدون درمان هاى اصلى ايمنوتراپى، نسبت به 

محرك ها مقاوم تر شده و بهبود حاصل شود.

«آسم»؛ حساسيت تنفسى كودكان و 
بزرگساالن

يكى ديگر از حساسيت هاى تنفسى، آسم است 
كه در كودكى يا بزرگسالى بروز پيدا مى كند. 
عالئم آن سرفه، تنگى نفس، خس خس سينه، 
محدوديت فعاليت و سرفه هاى شبانه است كه 
در اين افراد پس از تشخيص توسط پزشك 
اسپرى هاى ريوى و  با  متخصص، درمان ها 
داروهاى اتساع دهنده مجارى هوايى شروع 
مى شود. حتما شيوه استفاده و دوز داروها بايد 
تحت نظر پزشك رعايت شود تا بيمارى كنترل 
شود. هرگز نبايد دارو به طور خودسرانه قطع 
شود زيرا ممكن است فرد دچار حمله آسم 
شود. همچنين از عالئم محرك محيطى نيز 

بايد اجتناب شود. 
خوشبختانه آسم كودك با كنترل دارو و حمايت 
والدين به تدريج كاهش پيدا مى كند و حتى 
برطرف مى شود اما در بزرگساالن، ممكن است 
فقط با كنترل دارو وضعيت خوبى داشته باشند 
و قطع دارو منجر به حمله شود. توصيه مى شود 
حتما استفاده از اسپرى هاى دارويى را جدى 
كورتون هاى  از  استفاده  به  نيازى  تا  بگيرند 
خوراكى يا تزريقى كه قطعا عوارض بيشترى 

دارد، نباشد.

آنچه بايد در مورد «حساسيت هاى فصلى» بدانيد

بهار زيبا و دردسرهاى نازيبا!

«رينيت آلرژيك» يا «حساسيت فصلى»، شايع ترين بيمارى حساسيتى 
در جهان است كه 20 تا 30درصد افراد در جوامع مختلف به آن 
مبتال مى شوند. اين بيمارى كه در واقع نوعى واكنش سيستم ايمنى 
است مى تواند منجر به آبريزش، گرفتگى و خارش بينى و عطسه 
شود و در اعضاى ديگر عالئمى مثل اشك ريزش و قرمزى چشم، 
ترشحات حلقى و خارش گوش ايجاد كند. عالوه بر اين، اين 
حساسيت ها بر وضعيت روانى فرد نيز تاثير مى گذارد و حالت 
خستگى مداوم و بى حوصلگى و اختالل در كيفيت خواب ايجاد 
مى  كند كه مجموعه عالئم كيفيت زندگى فرد را تحت تاثير قرار 
مى دهد. همزمانى عوامل محرك مانند تماس با گرده هاى مختلف 
كنار زمينه ژنتيك عامل بروز حساسيت ها هستند كه در طب رايج، 
پرهيز از تماس با عوامل محرك و مصرف دارو و در موارد خاص، 
درمان هاى تخصصى مانند ايمنوتراپى تحت نظر پزشك مهم ترين 

اقدامات بهبود وضعيت فرد هستند.

حساسيت از ديدگاه طب ايرانى
رينيت آلرژيك در طب ايرانى زيرمجموعه اى از يك بيمارى وسيع تر 
به نام «نزله» است. نزله در طب ايرانى بسيار مهم تلقى شده و 
گاهى در كتاب هاى طب ايرانى از آن به عنوان «ام االمراض» نام برده 
مى شود. دانشمندان طب ايرانى معتقد بودند درمان نشدن اين بيمارى 
منجر به بروز بيمارى هاى ديگرى در اندام هاى مختلف مى شود. 
از آنجا كه طب ايرانى به شرايط فردى توجه دارد و به عبارتى 
فردنگر است، رينيت آلرژيك نيز در همه افراد يك گونه قلمداد 
نمى شود و باتوجه به عالئم بيمارى و ويژگى هاى فردى درمان ها 

نيز متفاوت خواهد بود. 
برخى اصول عمومى مربوط به حفظ الصحه يا به عبارتى اصالح 
شيوه زندگى مى تواند در بهبود عالئم در مبتاليان به رينيت آلرژيك، 

سينوزيت مزمن و سرماخوردگى هاى مكرر موثر باشد:
 پرهيز از مواجهه مستقيم با جريان هواى سرد ( باد كولر)

 پوشاندن سر در هواى آزاد، به خصوص پس از حمام و استخر
 پرهيز از نوشيدن هر نوع نوشيدنى كه با يخ سرد شده باشد.

 اجتناب از پرخورى، همزمانى مصرف چند نوع غذا يا ميوه هاى 
گوناگون، انواع شورى جات و ترشى جات و ميوه هاى نارس

 پرهيز از مصرف غذاهاى غليظ و ديرهضم مانند كله پاچه 
و گوشت گاو

 پرهيز از افراط در مصرف ادويه جات، به خصوص فلفل، زنجبيل 
و ادويه كارى

 پرهيز از مصرف سير، پياز و پيازچه خام در دوره هاى بيمارى
 رعايت بهداشت خواب؛ حذف يا كاهش خواب روز و افزايش 

كيفيت خواب شبانه و زود خوابيدن در شب
 فعاليت فيزيكى معتدل به عنوان مثال پياده روى تند و دويدن 
درجا كه با تعريق مناسب و بهبود گردش خون همراه است، مفيد 
خواهد بود اما از تمرينات حرفه اى و سنگين بايد اجتناب شود.

از ديدگاه طب ايرانى، بسيارى از افراد مبتال به رينيت آلرژيك 
كسانى هستند كه دچار بيمارى اى به نام «امتالء» هستند. مبتاليان 
به اين بيمارى به زبان ساده، دچار انباشتگى در بدن خود هستند 
و ورودى هاى بدن آنها از خروجى ها بيشتر است. كنار درمان هاى 
خاص اين بيمارى، توصيه مى شود افراد براى بهبود وضعيت خود 
حجم غذاى خود را به تدريج كاهش دهند، از غذاهاى لطيف و 
سريع الهضم (سوپ ها و آش هاى ساده و خورش هاى بدون برنج) 
استفاده كنند، غذا را خوب بجوند و همراه غذا مايعات و لبنيات 
مصرف نكنند و حتما ورزش را در برنامه روزانه خود بگنجانند. 
نكته ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، وضعيت اجابت مزاج 
است. مدفوع بايد حداقل روزى يكبار بدون احساس دفع ناكامل 
و بدون سختى دفع شود.  در غير اين صورت فرد براى بهبود اين 

مشكل بايد اقدامات درمانى را رعايت كند.

بهترين غذا و نوشيدنى براى مبتاليان به «رينيت آلرژيك»
يك توصيه غذايى براى همه مبتاليان به رينيت آلرژى مى تواند 
«سوپ جو» باشد. اين سوپ بايد حاوى جو، قسمت هاى لطيف 
از گوشت گوسفند يا مرغ، 2-1 قاشق برنج، هويج، سبزى گشنيز 

و ادويه مناسب باشد. 
شربت آبليمو با عسل يا شكر و همچنين ماء الشعير طبى نوشيدنى هاى 
عالى براى اين بيماران هستند. ماءالشعير طبى كه در واقع يك 
«غذادارو» پركاربرد در طب ايرانى محسوب مى شود با ماء الشعير 
تجارى متفاوت است. براى تهيه آن 50 گرم جو را با يك ليتر آب 
روى حرارت ماليم قرار دهيد و حين طبخ كف هاى جمع شده روى 
آب را بيرون بريزيد. روند پخت تا زمانى كه جو كامال شكفته و 
بازشود، ادامه مى يابد. پس از صاف كردن، مايع به دست آمده را 
با كمى عسل يا نبات مخلوط و صبح ناشتا ميل كنيد و ترجيحا 
تا يك ساعت بعد صبحانه نخوريد. اين نوشيدنى، به خصوص 
براى افرادى كه در فصول گرم سال دچار عالئم حساسيت هستند، 
بسيار خوب است و مطالعات بالينى نيز اين تاثير را تاييد مى كند.
در انتها ذكر اين نكته الزم است افرادى كه در تمام طول سال عالئم 
حساسيتى را نشان مى دهند يا به درمان هاى رايج پاسخ نمى دهند يا 
عالئم آنها شديد و ناتوان كننده است، بهتر است براى درمان هاى 

تخصصى تر با طب ايرانى، به پزشك متخصص مراجعه كنند.

حساسيت هاى فصلى از ديدگاه «طب ايرانى»

شماره هفتصدوهفت بيست وچهارفروردين نودوهشت

 دكتر فرحزاد جبارى آزاد
فوق تخصص آلرژى و ايمونولوژى 

بالينى، دانشيار دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد

 دكتر عليرضا درخشان
دكترى تخصصى طب سنتى ايرانى 

و استاديار دانشگاه علوم پزشكى مشهد
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امروزه اصالح شيوه زندگى و خصوصا تغذيه، سبب حفظ و 
ارتقاى سالمت افراد در جوامع شده و يكى از روش هاى مهم 
پيشگيرى از بيمارى ها، به خصوص بيمارى هاى غيرواگير 
است. استفاده از غذاهاى ساده كه به راحتى هضم و جذب 
شده و از آن مواد  زائد كمى باقى بماند مورد تاكيد طب 
است و از آن به نام «غذاهاى لطيف» نام برده شده است. 
فردى كه دچار مجموعه اى از عالئم چاقى، فشارخون باال، 
قندخون باال و كمى تحرك است بايد از روش كاهش غذا 
براى بهتر شدن وضعيت بدنى اش بهره ببرد. در منابع طب 
سنتى  ايران، آش ها و شوربا ها به عنوان يك غذا-دارو براى 
درمان و پيشگيرى از بيمار ها مورداستفاده قرار مى گرفتند. اين 
غذاها به دليل داشتن مواد اوليه اى مانند حبوبات، سبزى ها، 
ميوه ها، ادويه ها، غالت، لبنيات و گاهى كمى گوشت بره و 
جوجه، غذاى سالم و سبك و در عين حال حاوى كالرى 
كافى مورد نياز بدن هستند و هم مقوى و هم مغذى اند.

آش ها و شورباها به دليل امكان تهيه آسان، ماهيت همگن 
و روند هضم و جذب آسان، در طب سنتى  مورد توجه 
خاص هستند. آش غذايى است رقيق و روان كه غالبا با 
سبزى، حبوبات، دانه ها، ترشى ها و چاشنى ها طبخ مى شود. 
در شوربا غالبا كمى گوشت بره يا جوجه مرغ اضافه 
مى شود. مردم قديم فصل بهار را فرصتى براى پاك سازى 
بدن مى دانستند و معتقد بودند همچنان كه با رسيدن بهار 
يخ هاى طبيعت باز مى شود، فضوالت باقى مانده در بدن 
نيز چنين سرنوشتى دارد  بنابراين بايد از بدن خارج شود. 
در اين فصل بر كاهش غذا و استفاده از غذاهاى سبك 
بسيار تاكيد داشتند و يكى از غذاهاى غالب در اين فصل 
آش ها و شورباها بود. مزيت اين غذاها ضمن دسترسى 
راحت به مواد اوليه و شيوه آسان پخت آن، تغيير بعضى 
مواد بر اساس مزاج فرد است. به عنوان نمونه چند نوع 

از اين غذاها- داروها را معرفى مى كنيم.

اسفيدباج: شوربايى با طبيعت گرم و تر، كالرى باال، توليد كننده 
خون خوب در بدن، رطوبت بخش مناسب به ويژه براى 
افراد خشك مزاج و در تمام زمان ها و مكان ها مفيد براى 
بدن است. اين غذا با گوشت و آب بدون اضافه كردن 
ترشى آماده مى شود. براى افراد با مزاج معتدل مناسب 
است و براى افرادى كه زكام و سرفه دارند، سودمند 
است. براى تهيه آن، گوشت بره نرينه را قطعه قطعه مى كنند، 
مى جوشانند و كف آن را جدا كرده و به عنوان ادويه از 
دارچين، زنيان، زيره، قرنفل، خرفه، سير، آويشن شيرازى 

و فلفل سياه استفاده مى كنند.
سكباج (آش سركه): براى افرادى كه غلظت خون دارند 
و دچار غلبه و غليان خون هستند مفيد است و در برطرف 
كردن خلط صفراوى مورد استفاده قرار مى گيرد. براى تهيه 
آن پياز، زردك و تره را مى جوشانند، كف آن را دور مى ريزند 
و با آب سرد مى شويند. سپس گوشت را خرد مى كنند و 
همراه مقدارى سركه، ادويه و عسل يا شكر مى پزند و در 

انتها كمى زعفران به آن اضافه مى كنند.
حسوء: شوربايى است كه از سبوس گندم، شكر و روغن 
بادام پخته مى شود و در فارسى به آن «حريره» گويند. اين 
شوربا براى افراد الغر كه تمايل به افزايش وزن دارند و 
در زنان شيرده براى افزايش شير و در مواردى كه تعداد 
اسپرم در مردان كم است، مناسب است. گاهى در تهيه اين 
غذا، آرد گندم، شير گاو، نبات سفيد و برحسب شرايط 
موادى مانند تخم خربزه، فندق، چلغوزه و پسته را هم 

اضافه مى كنند.
زيرباج: آشى با طبيعت معتدل مايل به سردى با خاصيت 
فرح بخشى است. براى افرادى كه داراى مزاج سرد يا 
معتدل هستند، غذاى خوبى است و افراد سالم نبايد در 
طوالنى مدت از آن استفاده كنند. براى كاهش خلط بلغم 

و برطرف كردن گرفتگى هاى بدن خوب است. 
براى تهيه آن گوشت مرغ را خرد مى كنند و همراه دارچين، 
نخود پوست كنده و روغن كنجد تازه در آب مى پزند، سپس 
سركه، شكر سفيد، مغز بادام كوبيده همراه با گالب، گشنيز 
خشك، عود هندى، سداب و زعفران را به آن اضافه مى كنند.
حصرميه (آش غوره): تسكين دهنده حرارت در افراد 
گرم مزاج و دفع كننده خلط صفراست. براى تهيه آن برنج 
را در آب مى پزند و پس از نيم پخت شدن آب غوره تازه 
و مقدارى نبات را به آن اضافه مى كنند همراه شيره بادام 

شيرين يا روغن مى پزند و مصرف مى كنند.

معرفى شوربا و آش 
در طب سنتى  ايران

مطبخ
 در 

راكى ها
خو

از نظر متخصصان علوم نابارورى، زن وشوهرى نابارور 
هستند كه با گذشت يك سال از تصميم براى داشتن 
بدون  و  طبيعى  فعاليت جنسى  انجام  به رغم  فرزند 
استفاده از روش هاى پيشگيرى، باردار نشوند. معموال 
زن وشوهر هاى جوان سالم طى يك دوره تخمك گذارى 
(1ماه) 20درصد شانس باردارى دارند. مشكالت مردان 
علت 40درصد از موارد نابارورى است كه بيشتر مربوط 
به مواردى مانند اشكال در تعداد، ميزان حركت و شكل 

اسپرم هاست.
نابارورى علل مختلفى دارد و در بسيارى از بيماران، 
نابارورى ممكن است بيش از يك علت داشته باشد. 
نابارورى ممكن است به دليل مشكالت مردان يا مشكالت 
زنان باشد يا توجيه مشخصى براى آن وجود نداشته 
باشد كه به آن «نابارورى هاى توجيه نشده»  گفته مى شود. 

مهم ترين عوامل نابارورى در مردان
واريكوسل: واريكوسل يا واريسى شدن عروق بيضه 
شايع ترين بيمارى مردان پس از بلوغ است و حدود 
يك ششم مردان واريكوسل دارند. در مردانى كه دچار 
نابارورى هستند، اين رقم باالتر است و به 40 درصد 
مى  رسد. واريكوسل شايع ترين عامل نابارورى مردان 
است. سن شروع بيمارى معموال در زمان بلوغ يا بالفاصله 
پس از بلوغ است ولى در سن كمتر يا سن باال نيز ممكن 
است ايجاد شود. بيمار ممكن است با شكايت بزرگى 
يا عدم تقارن بيضه ها يا درد بيضه يا پس از ازدواج 
با نابارورى مراجعه كند ولى شايع ترين نوع آن، بدون 
عالمت است و به طور اتفاقى حين معاينه متوجه آن 
مى شوند. اگر واريكوسل براى فرد عارضه اى ايجاد كند، 
الزم است درمان انجام شود. درغيراين صورت نيازى 
به درمان نيست. عوارض واريكوسل شامل ايجاد درد، 
آتروفى (كوچك شدن اندازه و نرم شدن قوام بيضه) و 
نابارورى است. درد ناشى از واريكوسل دردى با كيفيت 
احساس سنگينى است كه با فعاليت و ايستادن تشديد 
مى يابد و با استراحت بهبود پيدا مى كند. واريكوسل 
شايع ترين علت توليد كم اسپرم و كاهش كيفيت آن است، 
گرچه همه واريكوسل ها بر توليد اسپرم اثر نمى گذارند.
اليگو اسپرمى: به حالتى كه غلظت اسپرم (تعداد اسپرم) 
در منى اندك باشد، «اليگواسپرمى» گفته مى شود. به عنوان 
نمونه فردى با تعداد زير 20 ميليون در ميلى ليتر منى 

«اليگواسپرمى» تلقى مى شود. تعداد كم 
اسپرم در منى مى تواند به داليل 

مختلفى باشد و اين حالت نيز 
مى تواند موقت يا دائم 

تشخيص  باشد. 

اليگواسپرمى با 
يك تست ساده منى 

ممكن است و بايد خاطر 
نشان كرد  در حال حاضر درمان 

دارويى قابل اطمينان و قطعى براى 
اين مورد وجود ندارد. دستيابى به يك 

باردارى از روش طبيعى به دليل تعداد كم 
اسپرم براى اين گروه از بيماران معضل محسوب 

مى  شود ولى غيرممكن نيست. درحالى كه دستيابى به 
باردارى طبيعى با تعداد اسپرم كم در حالت كلى بسيار 
كم است،  موارد بسيارى نيز از باردارى هاى موفقيت آميز 
نيز گزارش شده است. بسيارى از همسرانى كه با مشكل 
تعداد كم اسپرم براى دستيابى به باردارى طبيعى مواجه 
هستند مى توانند از تكنيك هاى كمك باروركننده مانند 
 (IVF) و لقاح خارج رحمى (IUI) تلقيح داخل رحم

براى باردارى موفقيت آميز استفاده كنند.
آزواسپرمى: آزواسپرمى به حالتى گفته مى  شود كه يك 
فرد اسپرم در منى نداشته باشد. اين حالت اغلب با شانس 
بسيار كم بارورى و حتى عقيمى همراه است. آزواسپرمى 
يك درصد از جمعيت مردان را تحت تاثير قرار مى دهد 
و ممكن است دليل20 درصد از موارد مشاهده شده در 

نابارورى مردان باشد. 
آاسپرمى: آاسپرمى به فقدان كامل منى گفته مى شود و 
به طور طبيعى اين حالت منجر به نابارورى مى شود. 
يكى از داليل آاسپرمى مربوط به انزال برگشت دهنده 
يا ورود منى داخل مثانه به جاى خروج از ميزراه در 
زمان انزال است. اين حالت مى تواند به دليل مصرف 
زياد دارو يا جراحى پروستات باشد. از داليل ديگر 
فقدان كامل يا حجم بسيار اندك منى مى توان به انسداد 

مجارى انزالى اشاره كرد.

تاثير شيوه زندگى بر بارورى مردان
عالوه بر اختالالت سيستم تناسلى كه بر بارورى تاثير 
مى گذارند، زمينه ژنتيك مانند نقص ژنتيكى در كروموزوم 
Y و عوامل ديگرى از جمله ابتال به برخى عفونت ها، 
مصرف برخى داروها و اختالالت هورمونى نيز مى تواند 

در كاهش قدرت بارورى مردان نقش داشته باشد. 
از طرفى، امروزه شيوه زندگى تغيير بسيارى نسبت 
به گذشته پيدا كرده است. در حال حاضر بى تحركى 
و  آماده  غذاهاى  زياد  مصرف  يكجانشينى،  و 
فست فودها همچنين مواجهه با آالينده هاى 
جوى و امواج تلفن همراه و ماهواره ها به 
عنوان عوامل تهديدكننده سالمت 
هنوز  گرچه  است.  مطرح 
داليل واضح اين موارد 
بارورى  قدرت  بر 
مردان مطرح نشده، 
تاثيرات  نمى توان 
منفى آنها را بر بارورى 

مردان ناديده گرفت. 

سيگار را كنار بگذاريد
استعمال دخانيات و الكل و شيوع مصرف 
سيگار و قليان ميان جوانان طى سال هاى اخير 
نيز يكى ديگر از مهم ترين چالش هاى سالمت در 
مردان  بارورى  قدرت  جمله  از  مختلف  زمينه هاى 

محسوب مى شود. 
سيگار با كاهش حجم مايع منى، تعداد اسپرم و افزايش 
اشكال غيرطبيعى اسپرم و كاهش حركات در روند 
كاهش بارورى تاثيرگذار است. از طرفى، دود سيگار 
باعث افزايش سلول هاى التهابى در مايع منى و حتى 
تاثير در DNA  و ژنوم اسپرم مى شود بنابراين نه تنها 
سيگار نخستين علت سرطان مثانه و عاملى براى بروز 
بيمارى هاى قلب و عروق است، بلكه مشخصا در كاهش 

بارورى مردان و زنان نيز موثر است.
اطرافيان افراد سيگارى نيز از مضرات سيگار بى بهره 
نخواهند بود و آثار سوء سيگار بر بارورى همسر افراد 
سيگارى قابل توجه است. اين در حالى است كه بيش 
از دوسوم افراد سيگارى از عوارض سيگار بر كاهش 
قدرت بارورى خود هيچ اطالعى ندارند. همچنين به 
دليل اختالل در ساختار اسپرم ها در سالمت جنين نيز 
تاثيرگذار است و عالوه بر اينكه زمينه ساز مشكالت 
جسمى مختلف و عدم وزن گيرى جنين مى شود، به 

عنوان يكى از عوامل سقط جنين مطرح است. 
سيگار با تاثير روى شريان و وريد بافت اندام تناسلى 
باعث اختالل عملكرد جنسى در مردان مى شود و به 

عملكرد جنسى آنها آسيب مى رساند.
عروق  مانند  تناسلى  آلت  عروق  روى  سيگار  دود 
ساير ارگان هاى بدن (قلب و مغز) اثر مى گذارد و با 
رسوب مواد سمى دود سيگار كارايى عضو در اثر 
كاهش جريان خون مختل مى شود و به اين ترتيب 
فعاليت اين ارگان  تحت تاثير قرار مى گيرد. مصرف 
سيگار باعث ناتوانى جنسى در مردان مى شود و انزال 

زودرس از مشكالت آنهاست.

ناباروري يكي از مشكالت رو به رشد بهداشتي در بيشتر 
كشورهاست كه پيامدهاي عاطفي، اجتماعي و اقتصادي 
زيادي را به دنبال دارد. سازمان جهانى بهداشت نابارورى 
را تحت عنوان عدم باردارى در زن وشوهر به شرط اقدام 
به بارورى به رغم متوقف كردن روش هاى پيشگيرى به 
مدت يك سال تعريف مى كند. بر اساس آمار ارائه شده 
توسط اين سازمان، نابارورى حدود 80 ميليون زن وشوهر 
را در سراسر دنيا تحت تاثير قرار داده است. منابع مختلف 
بالغ بر 10 تا 15 درصد همسران را گرفتار اين اختالل 
معرفى مى كنند كه در سال 2015 ميالدى شيوع نابارورى 
در ايران  17/3 درصد برآورد شد. در اين بين، بالغ بر نيمى 

از موارد نابارورى وابسته به علل مردانه است. 
با توجه به اهميت عوارض و آثار نازايى از نظر جسمى 
و روانى بر همسران نابارور تالش براى يافتن راه هاى 
جديدتر، كم عارضه تر، آسان  تر، كم هزينه  تر و با 

كارايى بيشتر همچنان ادامه دارد. 

نابارورى و اسباب آن در 
منابع طب سنتى  ايران

سنتى   طب  منابع  در 
با  نازايى  از  ايران 
«عقر»  عنوان 
كرده اند.  ياد 
«ِعقر»  يا  «ُعقر» 
در لغت به معناى عدم 
كتاب هاى  در  است.  حمل 
طب سنتى  علل زيادى براى نازايى 
مطرح شده است. معموال علل نازايى به 

طور جداگانه در زن و مرد مورد بررسى قرار مى گيرد كه 
به اجمال نگاهى به علل نابارورى مردان خواهيم داشت.

داليل عمومى نابارورى (اسباب عقر)
پيش از پرداختن به موضوع اسباب عقر در مردان الزم 
است درباره چگونگى توليد منى در مردان توضيح دهيم. 
منى از فضله هضم رابع يا هضم سلولى؛ يعنى رطوبت 
قريبه العهد باالنعقاد اعضاى اصلى (استخوان، غضروف، 
وتر، رباط، شرايين، وريدها و غشا) پديد مى آيد. بعد از 
رسيدن غذا به اعضاى اصلى، طبيعت مدبره مقدار بسيار 
كمى از قسمت و سهم هر يك از اعضا را ذخيره مى كند 
و نگه مى  دارد. سپس، آن را از طريق ترشح از عروق به 
مجارى منى ساز مى  فرستد. در مجارى منى، مواد استحاله 
يافته و به منى تبديل مى  شود. خميره و اصل مايع منى از 
دماغ (مغز) سرچشمه مى گيرد و از طريق دو رگى كه پشت 
گوش قرار دارند عبور مى كند به نخاع مى  رسد. سپس، 
از نخاع شعبه  هاى مختلفى از آن به سوى اعضاى رئيسه 
مى  رود و در انتها، اين دو رگ كه از مغز مواد را به طرف 
نخاع آورده اند، به بيضه ها منتهى مى شوند. پس از ورود 
ماده خميرى شكل مذكور به بيضه ها، ماده به منى استحاله  

مى يابد و به مايعى سفيدرنگ و غليظ تبديل مى شود. 
اسباب و داليل نابارورى در مردان را مى توان به 5 گروه 

تقسيم كرد: 
1. وجود اشكال در منى مرد: مانند كاهش تعداد اسپرم ها 
(اوليگو اسپرمى)، نبود اسپرم در مايع منى (آزواسپرمى)، 
عدم حركت مناسب و سريع اسپرم، وجود تعداد زيادى 
اسپرم هاى غيرطبيعى در مايع منى در مردان  كه در طب 
سنتى  ايرانى عموما تحت عنوان ردائت منى مورد بحث 
قرارگرفته و به بحث در مورد مزاج منى پرداخته مى شود.

2. وجود اشكال در اعضاى توليد منى در مردان 
مانند بيضه ها، لوله هاى منى بَر (برابخ) و كيسه هاى منى

3. وجود اشكال در شكل ظاهرى قضيب:  مانند كوتاهى 
آلت، كجى آلت و انحراف مجراى انزال

4. وجود بيمارى در اعضاى ديگر بدن: وجود بيمارى 
يا اشكال در اعضاى رئيسه (قلب، دماغ، كبد، بيضه ها و 
تخمدان ها) و اعضاى شريفه بدن مانند كليه ها در اين 
اختالل موثر هستند. افسردگى هاى شديد، بيمارى هاى كبد، 
بيمارى هاى شديد معده، ناراحتى هاى قلبى و ناراحتى هاى 

كليوى مى توانند در نابارورى مردان موثر باشند.
5. وقوع برخى اشتباهات (خطاهاى طارى): مانند عدم 
انزال به موقع يكى از همسران، زمان نامناسب نزديكى و 

شيوه غلط رابطه زناشويى

وجود بيمارى در اعضاى ديگر
آن گروه از اعضاى بدن كه وظيفه بقاى فرد و نوع را 
برعهده دارند «رئيسه» ناميده مى شوند، مانند مغز، قلب، 
كبد، بيضه ها. اعضاى شريفه نيز به اعضايى از بدن گفته 
مى شود كه در صورت بيمارى آن عضو، بدن نيز دچار 
مشكل مى شود، مانند كليه ها. بيمارى هاى مربوط به اين اعضا 
مى توانند در ايجاد نابارورى نقش داشته باشند، از جمله:
 ترس هاى شديد، افسردگى و اضطراب، غم هاى ناگهانى

 هرگونه اشكال در دستگاه  هاضمه
و  قلبى  بيمارى هاى  دماغ،  بيمارى هاى  و   ضعف 

مشكالت كبدى
 ناراحتى هاى شديد كليوى

با در نظر گرفتن اين موارد  مى توان به اين جمع بندى رسيد 
كه بر اساس ديد كل نگر طب سنتى  ايرانى نابارورى مردان 
صرفا در قالب يك نگاه سطحى و معطوف به اعضاى 
اختصاصى مرتبط قابل توجيه نيست و براى ريشه يابى علت 
نابارورى مردان نگاه به مزاج صحى و بررسى وضعيت 
سالمت اعضاى رئيس و اعضاى شريف مرتبط كه  به 

آن اشاره شد ضرورى به نظر مى رسد.
از سوى ديگر، طيف وسيع مخاطرات سالمت بارورى 
مردان از بيمارى هاى عضوى گرفته تا عوامل روانى و 
استرس هاى محيطى و... نياز به اتخاذ تدابير پيشگيرانه در 
اين زمينه را مطرح مى كند كه در طب سنتى  ايرانى در 
قالب 6 ركن اصلى دخيل در سالمت يا سته ضروريه به 
تفصيل به آن پرداخته شده است. در زمينه درمان نيز به 
دليل تنوع روش هاى درمانى برحسب مزاج افراد و علت 

بروز مشكل، مشورت با پزشك ضرورى خواهد بود.

«اليگواسپرمى» تلقى مى شود. تعداد كم 
اسپرم در منى مى تواند به داليل 

مختلفى باشد و اين حالت نيز 
مى تواند موقت يا دائم 

تشخيص  باشد. 

اليگواسپرمى با 
يك تست ساده منى 

ممكن است و بايد خاطر 
نشان كرد  در حال حاضر درمان 

دارويى قابل اطمينان و قطعى براى 
اين مورد وجود ندارد. دستيابى به يك 

باردارى از روش طبيعى به دليل تعداد كم 

به گذشته پيدا كرده است. در حال حاضر بى تحركى 
و  آماده  غذاهاى  زياد  مصرف  يكجانشينى،  و 
فست فودها همچنين مواجهه با آالينده هاى 
جوى و امواج تلفن همراه و ماهواره ها به 
عنوان عوامل تهديدكننده سالمت 
هنوز  گرچه  است.  مطرح 
داليل واضح اين موارد 

مردان ناديده گرفت. 

سيگار را كنار بگذاريد
استعمال دخانيات و الكل و شيوع مصرف 
سيگار و قليان ميان جوانان طى سال هاى اخير 
نيز يكى ديگر از مهم ترين چالش هاى سالمت در 

 دكتر اميررضا عابدى
متخصص اورولوژى و فلوشيپ انديورولوژى و 
الپاراسكوپى، عضو هيات علمى دانشگاه علوم 

پزشكى شهيد بهشتى
 دكتر على غالمپور

دانشجوى دكتراى تخصصى طب ايرانى 
دانشكده طب سنتى و مكمل مشهد

 دكتر محمد احمديان
دستيار دكترى تخصصى طب سنتى ايرانى، 

دانشكده طب ايرانى و مكمل مشهد

نابارورى در مردان

نابارورى در مردان از ديدگاه طب ايرانى

و روانى بر همسران نابارور تالش براى يافتن راه هاى 
جديدتر، كم عارضه تر، آسان  تر، كم هزينه  تر و با 

كارايى بيشتر همچنان ادامه دارد. 

نابارورى و اسباب آن در 
منابع طب سنتى  ايران

سنتى   طب  منابع  در 
با  نازايى  از  ايران 

در لغت به معناى عدم 
كتاب هاى  در  است.  حمل 
طب سنتى  علل زيادى براى نازايى 
مطرح شده است. معموال علل نازايى به 
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5 سوال کوتاه درباره سرطان پوست
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سرطان پوست یکی از بیماری هایی است که 
طی چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته 
است. در کشور آمریکا سرطان پوست، 
شایع ترین نوع سرطان است و تقریبا از 
هر 5 آمریکایی، 1 نفر این بیماری را در طول زندگی خود 
تجربه خواهد کرد. در آمار جهانی شاهد این هستیم که از 
هر 3 نوع سرطانی که گزارش می شود، 1 نوع آن سرطان 
پوست است. سرطان های پوست غیرمالنوما، »بازال سل« و 
»اسکواموس سل« کارسینوما شایع ترین انواع سرطان پوست 
هستند. بنا به گزارش انجمن ملی سرطان، میزان بروز موارد 
جدید سرطان پوست طی 10 سال گذشته سالیانه 1/5درصد 

افزایش پیدا کرده است.
آیا آماده اید با بیمارانی که به انواع مختلف سرطان پوست 
مبتال هستند، مواجه شوید؟ بیایید با هم با شرکت در این 
آزمون کوتاه میزان دانسته های خود را درباره انواع مختلف 
سرطان پوست و راه های تشخیص و درمان آن محک بزنیم 

یا شاید هم دانسته های خود را به روز کنیم.

سوال اول
کدام یک از عوامل زیر دقیقا عامل خطر ابتال به سرطان 

پوست محسوب می شود؟
 در مورد سرطان پوست مالنوما، عامل ژنتیک و داشتن 
سابقه خانوادگی نقش مهم تری نسبت به عامل تابش نور 

خورشید و اشعه های دیگر دارد.
 اسکواموس سل کارسینوما که با ضعف سیستم ایمنی 
مرتبط است کمتر پیشرونده است و احتمال عود مجدد، 

گسترش یا مرگ ناشی از آن کمتر است.
 اشعه ماورا ی بنفش A بیشتر از نوع B این اشعه در 

بروز و پیشرفت نوع »بازال سل« کارسینوما موثر است.
 وجود کک ومک و خال خوش خیم نشانه خطر ابتال 
به سرطان پوست است. در مورد سرطان مالنوما تعداد 

خال ها مهم تر از اندازه خال هاست.

پاسخ: گزینه چهارم درست است.
افرادی که زود پوستشان آفتاب سوخته می شود، مانند افرادی 
که موی قرمز و طالیی دارند، رنگ چشمانشان آبی است 
و پوست روشنی دارند بیشتر از دیگران مستعد ابتال به 
سرطان هستند. وجود خال و کک ومک هم نشانگر بروز 

سرطان است. 

به نظر می رسد تعداد خال ها مهم تر از اندازه آنهاست. وجود 
100 خال خوش خیم در بزرگساالن و بیش از 50 خال 
خوش خیم در کودکان خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد.
تاکنون عوامل خطر بسیاری برای بروز »مالنوما« شناسایی شده 
است. مهم ترین این عوامل نور خورشید و اشعه ماورا ی بنفش 

به خصوص نوع B است. 
در  به خصوص  گردن  و  سر  ناحیه  در  »مالنوما«  سرطان 
افرادی اتفاق می افتد که زمان زیادی در معرض تابش نور 

خورشید قرار گرفته باشند. 
عامل ژنتیک هم در این بیماری نقش مهمی بازی می کند. 
در افرادی که حداقل یک نفر از وابستگان درجه اول آنها 
به این بیماری مبتال شده اند احتمال بیشتری برای ابتال به 

سرطان »مالنوما« وجود دارد.
تضعیف سیستم ایمنی به دلیل استفاده از داروها، پیوند عضو 
و ابتال به ویروس، یکی دیگر از عوامل خطر ابتال به بیماری 
است. صرف نظر از علت تضعیف کننده، »اسکواموس سل« 
برای  باالیی  احتمال  و  است  پیشرونده  بسیار  کارسینوما 

گسترش، عود مجدد یا حتی مرگ بیمار دارد.
نانومتر،   290-320(  Bماورا ی بنفش کوتاه  موج  اشعه 
 (  A ماورا ی بنفش  بلند  موج  اشعه  و  آفتاب سوختگی( 
نوع  مستعدکننده  برنزه شدن( عوامل  نانومتر،   320-400
»بازال سل« کارسینوما هستند. اشعه نوع B نسبت به نوع 

A نقش بیشتری در بروز سرطان دارد.

سوال دوم
را  بدخیم پوست  از عبارات زیر مالنومای  کدام یک 

دقیق تر توصیف می کند؟
 اغلب سرطان های مالنومای سر و گردن به صورت 

گره هستند.
 مالنومای مخاطی معموال در حفره بینی روی می دهد 

و پیش آگهی بد و امکان عود دوباره پس از درمان دارد.
* لنتینوی بدخیم، تهاجمی ترین  شکل مالنوما محسوب 

می شود.
* دسموپالستیک مالیگنا ارتباطی با نوع »لنتینو« ندارد، در 
انتهای اندام ها ظاهر می شود، به ندرت عود مجدد دارد و 

امکان گسترش آن کم است.

پاسخ: گزینه دوم درست است.
»مالنومای« مخاطی شکل بسیار نادر سرطان پوست است 
را شامل  و گردن  1تا 4درصد سرطان های سر  تقریبا  و 
بینی و  این تومورها در حفره  می شود. حدود 55درصد 
40درصد در دهان ایجاد می شوند. هرچند رشد این تومور 
هم تابعی از سایر انواع این سرطان است، تنها تفاوتی که 
این نوع با انواع دیگر سرطان های پوست دارد ضخامت 
تومور است. در 50درصد موارد احتمال عود دوباره بعد 

از درمان وجود دارد و پیش آگهی خوبی ندارد.
ناحیه سر و گردن،  3 نوع اصلی »مالنوما«ی بدخیم در 
سرطان های  از  نیمی  شامل  و  است  سطحی  صورت  به 
پوست سر و گردن می شود. »مالنوما«ی گره ای )ندوالر( 
یک زخم تهاجمی است و به صورت عمودی به سمت 

عمق رشد می کند. 
تقریبا 20درصد »مالنوما«ی سر و گردن از نوع لنتینوی 
بدخیم هستند. رشد این تومور به صورت سطحی و شعاعی 

است. این نوع کم تهاجمی ترین نوع »مالنوما« است.
 دسموپالستیک مالیگنا نوع دیگر »مالنوما« است که شیوع 
بسیار پایینی دارد. بیشتر این ضایعات در ناحیه سر و گردن 
تومور شبیه سایر  این  بالینی  تظاهرات  مشاهده می شود. 
سرطانی  تومورهای  کنار  معموال  نیست.  »مالنوما«  انواع 
نوع لنتینو ایجاد می شود. این نوع تومور تمایل به تهاجم 
موضعی دارد و سرعت انتشار آن باالست بنابراین اغلب 
اعصاب مغزی و کف جمجمه را هم درگیر می کند. تقریبا 

نیمی از موارد پس از درمان دچار عود مجدد می شوند.

سوال سوم
کدام یک از عبارات زیر درباره تظاهرات بالینی و معاینات 
فیزیکی بیمارانی که دچار سرطان پوست غیرمالنومایی 

شده اند، درست تر است؟
از  باالیی شایع تر  لب  کارسینومای  »اسکواموس سل«   

لب پایینی است.
 »بازال سل« کارسینومای ندوالر شایع ترین نوع سرطان 
پوست است و معموال با اتساع عروق خونی همراه می شود.
»اسکواموس سل«  سلول های  که  ناحیه ای  شایع ترین   

کارسینوما در آنجا رشد می کنند، قرنیه است.
 »بازال سل« کارسینوما معموال همراه با زخم، خونریزی 

و پوسته پوسته شدن است.

پاسخ: گزینه درست، گزینه دوم است.
صورت  به  ندوالر  کارسینوما  »بازال سل«  بالینی  تظاهر 
گوشت  رنگ  به  و  مرواریدشکل  گرد،  برجستگی های 
قرمز است. به تدریج که گسترش می یابد در مرکز زخم 
فرورفتگی ایجاد می شود و حاشیه زخم به صورت برجسته 
و براق باقی می ماند. عروق اطراف زخم ممکن است دچار 

خونریزی شوند.
تقریبا 70درصد سرطان »اسکواموس سل« ناحیه سر و گردن، 
لب پایینی، گوش خارجی و ناحیه اطراف گوش و پیشانی 
و جمجمه را درگیر می کند بنابراین هنگام معاینه باید توجه 

زیادی به این بخش های بدن بیمار داشت.
تظاهر بالینی این نوع سرطان به صورت لک های محدود 
قرمزرنگ است. گاهی هم به صورت زگیل یا زخم دیده 

می شود. سفتی زخم اولین عالمت بالینی است.

سوال چهارم
کدام یک از عبارات در مورد تشخیص سرطان پوست 

دقیق تر است؟
 درمورد بیمارانی که مبتال به نوع مرکل سل هستند، تشخیص 
بالینی ارزش تشخیصی چندانی ندارد و برای تشخیص قطعی 

باید از محل ضایعه نمونه برداری کرد.
 بیشتر سرطان های »مالنوما« با معاینه فیزیکی قابل تشخیص 

هستند.
»اسکواموس سل«،  سرطان  به  پزشک  که  مواردی  در   
مشکوک باشد، بهتر است با تراشیدن سطح ضایعه از محل 

تومور نمونه برداری کند.
 برای بیماران مبتال به »بازال سل« کارسینوما که قرار است تحت 
عمل جراحی قرار گیرند آزمایش سیتولوژی توصیه می شود.

پاسخ: گزینه اول درست است.
دستورالعملی که در سال 2015 میالدی برای تشخیص و 
درمان مرکل سل در مجمع درماتولوژی اروپا تصویب شد 

شامل این نکات است: 
 تظاهرات بالینی گره های جلدی و زیرجلدی کمک چندانی 

به تشخیص »مرکل سل کارسینوما« نمی کند.
 تشخیص بیماری تنها با آزمایش های سیتوپاتولوژی و 

نمونه برداری )بیوپسی( از جلد یا زیرجلد امکانپذیر است.
 روش تشخیص اولیه شامل اولتراسونوگرافی از ندول های 

موضعی و اسکن کامل بدن است.
 در بیمارانی که شواهدی بالینی دال بر درگیری گره های 

لنفاوی وجود ندارد، نمونه برداری از گره ها توصیه می شود.
هرچند کمتر از نیمی از موارد ابتال به مالنوما در جریان معاینات 
فیزیکی تشخیص داده می شود، ضایعاتی که پزشک تشخیص 
می دهد معموال ضایعات کوچک تر هستند بنابراین الزم است 
پزشک تمامی بدن فرد را به طور کامل و دقیق معاینه کند تا 
بیماری در همان مراحل اولیه تشخیص داده شود. پوست نواحی 
سر و گردن و خصوصا نواحی ای از بدن که در معرض آفتاب 

قرار می گیرد باید به دقت بررسی شود.
برای زخم های وسیع تر و ضایعاتی که در نواحی قابل دید بدن 
قرار گرفته )صورت(، ضروری است پیش از اینکه پزشک اقدام 
به جراحی کند، تشخیص بیماری مجدد مورد تایید قرار گیرد. 
در این موارد از روش نمونه برداری منگنه ای استفاده می شود و 
روش درمان بر اساس نتیجه پاتولوژی تعیین می شود. پزشک 

برای انجام نمونه برداری این نکات را لحاظ می کند:
 نمونه برداشته شده باید شامل تمام ضخامت پوست باشد 
تا بتوان عمق زخم را تعیین کرد بنابراین وقتی مشکوک به 
بدخیمی ضایعه هستیم، از تراشیدن پوست برای برداشتن نمونه 

خودداری می کنیم.
 قسمتی که برای نمونه برمی داریم باید شامل قسمتی از ضایعه 
و قسمتی از پوست سالم اطراف آن باشد تا پاتولوژیست بتواند 

آنها را با هم مقایسه کند.
 برش هایی که برای نمونه برداری ایجاد می شود باید در جهات 
خطوط طبیعی بدن باشد تا از نظر زیبایی کمترین آسیب را بزند.
برای تشخیص دقیق و قطعی بازال سل کارسینومای پلک چشم 
نیازمند تایید آزمایشگاه بافت شناسی هستیم و روش نمونه برداری 
به صورت منگنه ای است. با آزمایش سیتولوژی می توان یک 

نتیجه ابتدایی فوری به دست آورد.

سوال پنجم
کدام یک از عبارات زیر درباره درمان سرطان پوست 

درست است؟
 مالنومای بدخیم با شیمی درمانی درمان می شود.

 تازاروتن )دارویی که از ویتامینA گرفته می شود( دارویی 
است که در خط مقدم درمان بازال سل کارسینوما قرار دارد.
پوستی  ضایعه  برداشتن  جراحی  عمل  در   
از حاشیه  اسکواموس سل کارسینوما، برداشتن 4 میلی متر 

ضایعه پوستی توصیه می شود.
 ضایعات پوستی »مرکل سل کارسینوما« با 4-2 میلی متر 
حاشیه اطراف ضایعه برداشته می شود و شیمی درمانی در 
این بیماری کاربرد ندارد، حتی اگر محل ضایعه پوستی 

قابل برداشتن با جراحی نباشد.

پاسخ: گزینه سوم درست است.
برای جلوگیری از عود سرطان باید هنگام جراحی عالوه 
بر خود ضایعه پوستی حاشیه 4 میلی متری اطراف ضایعه 
هم برداشته شود که شامل توده های کمتر از 2 سانتی متر 
پلک  گوش ها،  جمجمه،  ناحیه  در  توده ها  این  می شود. 
چشم، لب و بینی قرار ندارند بنابراین در ضایعات پوستی 
کوچک اولیه اسکواموس سل با یک برش ساده جراحی 

می توان ضایعه را کامال برداشت.
هرچند در برخی موارد مالنومای پیشرفته با شیمی درمانی 
تا حدی کنترل شده، شواهد گواه بر این است که مالنوما 
نسبت به شیمی درمانی مقاوم است. در این گروه از بیماران 
شیمی درمانی نتیجه ضعیفی داشته و اثر آن در میزان بقای 

بیمار کم بوده است.

در مورد داروی تازاروتن، عالوه بر اینکه داروی اصلی 
درمان بیماری بازال سل کارسینوما نیست، در صورت مصرف 
باید به مدت طوالنی 8-5 ماه مورد استفاده قرار گیرد. تنها 
عارضه جانبی این دارو که بیماران از آن شکایت دارند 
خشکی و خارش پوست است که با قطع مصرف دارو 
از بین می رود. برای درمان نوع سرطان پوست بازال سل 
سطحی، کرم فلروراسیل 5درصد تجویز می شود. همچنین 
داروی »اینترفرون آلفا« هم در درمان نوع گره ای و سطحی 

بازال سل کارسینوما موثر است. 
سازمان غذا و داروی آمریکا هم کرم 5 درصد  ایمیکوئمود 
این نوع سرطان مورد  برای درمان  )Imiquimod( را 

تایید قرار داده است.
درمان  برای  اروپا  پوست  انجمن  توصیه های 

مرکل سل کارسینوما شامل این موارد است:
اطراف  سانتی متر   1-2 حاشیه  با  باید  را  اولیه  توده   

ضایعه برداشت.
 غدد لنفاوی درگیر باید برداشته شود.

 در صورتی که ضایعه قابل جراحی نباشد، معموال از 
شیمی درمانی با دوز باال استفاده می شود، هرچند فرصت 

کوتاهی برای زنده ماندن در اختیار بیمار می گذارد. 

 ترجمه: 
سیما اخالقی
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چگونه کودکمان را برای ورود نوزاد جدید آماده  کنیم؟ 

قدم نورسیده مبارک خودتان!
برادر  یا  ورود یک خواهر 
برای  است  ممکن  جدید 
باشد.  نگران کننده  کودک 
موقعیت کودک  درحقیقت 
با ورود عضو جدید دستخوش تغییراتی می شود 
و همین تغییرات، ممکن است برای کودک 
شما قابل هضم نباشد؛ ناگهان از تک فرزندی، 
تبدیل به فرزند ارشد می  شود یا از ته تغاری، 
تبدیل به فرزند میانی. عالوه بر این، کودک 
مجبور می شود توجه و محبت والدینش را 
با کودک دیگری که به مراقبت بیشتری نیز 
دلیل ورود  به همین  کند.  تقسیم   دارد،  نیاز 
از  قبل  خانواده،  در جمع  نوزاد جدید  یک 
هر چیز حسادت فرزند یا فرزندان بزرگ تر 
را برمی انگیزد و به همین دلیل الزم است آنها 
از انعطاف پذیری باالیی برخوردار باشند اما 
چگونه می توان کودک را برای ورود عضو 

جدید آماده  کرد؟

نحوه آماده سازی کودک برای 
ورود خواهر یا برادر جدید 

* در 3 ماهه دوم بارداری، به فرزندتان اطالع 
دهید به زودی صاحب خواهر یا برادری خواهد 
شد. به او توضیح دهید با این تولد، تغییراتی 

در منزل و شیوه زندگی تان رخ خواهد داد.
* با صبر و حوصله و زبانی کودکانه که برای 
فرزندتان قابل درک باشد، به سواالت احتمالی 

او درباره تولد و نحوه تولیدمثل پاسخ  دهید.
* به او بگویید به اندازه نوزاد جدید دوستش 
خواهید داشت و به نحوی برخورد کنید که او 
احساس مهم و باارزش بودن داشته باشد. برایش 
توضیح  دهید بعد از تولد خواهر یا برادرش، 
به کمک و حمایت او نیاز دارید و با همان 
زبان کودکانه به او بفهمانید روی همکاری او 

حساب ویژه ای بازکرده اید.
* برای او داستان هایی کودکانه درباره تولد 
نوزادان تعریف  کنید، داستان هایی که نقش مهم 
خواهر یا برادر بزرگ تر به زبان شیرین کودکانه 

توضیح داده  می شود.
* از او بخواهید در انتخاب اسم یا لباس های 
کودک جدید به شما کمک  کند. اگر مادر هستید، 
دست های او را روی شکمتان بگذارید تا لگدهای 

نوزاد را حس  کند. 
برادر  یا  خواهر  برای  کنید  تشویق   را  او   *
درست  کاردستی  یا  بکشد  نقاشی  جدیدش 
 کند و بعد هنرهای او را در اتاق نوزاد قرار 
دهید. این حرکات کوچک، کودک شما را به 
وجد می آورند و احساس مفید و باارزش بودن 

را به او القا می کنند. 

بیشتری  نوزاد جدید، زمان  تولد  از  پیش   *
با  قوی تری  رابطه  تا  بگذرانید  با خانواده  را 
در  را  احساس  این  و  برقرار شود  فرزندتان 
او ایجاد کنید که به خانواده خوشبختی تعلق 
 دارد و همه از بودن او خوشحال هستند و به 

وی افتخار می کنند. 
* اگر پیش از تولد نوزاد، نشانه های حسادت را 
در فرزندتان مشاهده  کردید، این احتمال وجود 
دارد که او احساس خطر کرده  باشد. در صورت 
بروز این حالت، به حرف ها و رفتارهای خودتان 
دقیق  شوید. حتما در صحبت های روزانه از نوزاد 
جدید بیش از حد تعریف  کرده اید یا حاالت 
و رفتارهای شما به نحوی بوده که احساس 
طردشد گی را در فرزندتان القا کرده  است بنابراین 
به نحوه رفتار خود بیندیشید و در برابر نیازهای 
فرزندتان انعطاف پذیر باشید. فرزندتان دوست 
 دارد بداند شما دوستش دارید و این دانستن، 
یکی از نیازهای او محسوب می شود بنابراین 
بی پرده و صریح به او بگویید دوستش  دارید، 

عاشقش  هستید و برای او وقت بگذارید. 
یادتان باشد اغلب اوقات کودکان ورود نوزاد 
جدید را به جمع خانواده به سختی هضم می کنند 
و ممکن است رفتارهای حسادت آمیز از خود 
نشان  بدهند چون این احساس را دارند که 
دیگر مورد توجه پدر و مادر نیستند و به نوعی 

طرد شده اند. حتی این احتمال وجود خواهد 
داشت که برای جلب توجه والدین، رفتارهایی 

پرخاشگرانه از خود نشان  دهند. 

واکنش های رفتاری کودک در 
مواجهه با نوزاد جدید

با ورود نوزاد جدید، کودک عکس العمل های 
متفاوتی از خود نشان می دهد. گاهی اوقات 
رفتارهای حسادت آمیز ندارد و تولد خواهر 
یا برادر جدیدش را به آسانی قبول می کند و 
هیچ گونه اختالل رفتاری در او دیده نمی شود. با 
این وجود ممکن است رفتارهای بچگانه از او 
سر بزند، مثال دلش بخواهد شیشه شیر بخورد 
یا پوشک شود. اگر فرزندتان چنین رفتارهایی 
دارد، نگران نشوید چون عکس العمل های او 
صرفا به  این دلیل است که دلش می خواهد از 
نوزاد تازه وارد تقلید  کند و ادای او را دربیاورد! 
میان  جدید  نوزاد  به  حسادت  حال  این  با 
کودکان 3-1 ساله رایج تر است. درواقع کودک 
در این سنین نمی تواند محبت والدینش را با 
فرد دیگری سهیم  شود و دقیقا به همین دلیل 
ممکن است ناگهان منفی ترین احساسات مثل 
نفرت، حسادت و کینه در او ایجاد شود، مثال 
ممکن است آرزو کند کودک تازه وارد بیمار 
شود و به بیمارستان برود یا حتی این احتمال 

وجود دارد که از فرط حسادت، به نوزاد آسیب 
برساند. گاهی اوقات کودک برای جلب توجه 

اطرافیان، ممکن است خودش را کثیف  کند.
کودکان بزرگ تر حسادت خود را به اشکال 
دیگری نشان می دهند. به عنوان مثال ممکن 
است نوزاد جدید را به شدت فشار دهند یا او 
را به ناحق متهم   کنند که اشتباهی مرتکب شده  
است. به همین دلیل اگر احتمال می دهید فرزند 
بزرگ تر ممکن است آسیبی به نوزاد برساند، آنها 
را هیچ گاه با هم تنها نگذارید! گاهی اوقات هم 
حسادت فرزند بزرگ تر به شکلی عجیب اما مثبت 
بروز می کند. در این حالت او به عنوان خواهر یا 
برادر بزرگ تر، به شدت از نوزاد جدید مراقبت 
می کند و نسبت به او نوعی احساس مالکیت 
دارد، حتی گاهی آنقدر از داشتن او خوشحال 
است که دوست دارد نوزاد را به همه نشان  دهد، 
دلش می خواهد دائم او را نوازش  کند و در انجام 
کارهای مربوط به نوزاد مشارکت داشته  باشد. 
ممکن است حسادت فرزند اول در برهه دیگری 
نیز بروز کند؛ زمانی که فرزند دوم وارد مرحله 
دوم زندگی می شود؛ یعنی شروع راه رفتن. در 
این سن بدون شک به وسایل و اسباب بازی های 
فرزند اول دست خواهد زد، ممکن است به آنها 
آسیب برساند و چه بسا این احتمال وجود دارد 
که دو کودک با هم دعواهای سختی داشته  باشند. 

چگونه به کودک کمک کنیم تا 
ورود فرزند جدید را بپذیرد؟

* قبل از هر چیز به احساسات او احترام بگذارید. 
به او بگویید به اندازه گذشته دوستش دارید 
و به اندازه برادر یا خواهر جدیدش، عاشق 

او نیز هستید. 
* به کودکتان بگویید او را درک می کنید و به 
او بفهمانید این کامال طبیعی  است که همیشه 
عاشق نوزاد جدید نباشد و هر از گاهی به او 

حسادت کند. 
* به او اجازه  دهید با نوزاد جدید ارتباط برقرار 
کند. برای این منظور به او یاد بدهید با صداهای 
گوناگون، شکلک های بامزه یا نوازش  های آرام، 

توجه نوزاد را به خود جلب  کند.
خانواده هایی  درباره  داستان هایی  او  برای   *
فرزندی  تاز گی صاحب  به  که  کنید  تعریف 
شده اند و بعد با هم درخصوص احساسات 
فرزند اول حرف بزنید؛ یعنی احساسات جدیدی 
که این تولد در فرزند بزرگ تر ایجاد می کند. 
* به کودک بزرگتان این امکان را بدهید که 
بچگی  کند. از او نخواهید به خاطر تولد کودک 
دوم، مثل بزرگ ترها فکر یا رفتار کند. یادتان 
باشد کودک باید مانند دیگر همسن و سال هایش 

دوره کودکی را پشت سر بگذراند.
* به او اجازه  دهید احساسات گوناگون خود را 

بروز دهد؛ هر زمان که شاد است، شادی کند و 
هر زمان که عصبانی ا ست، خشم خود را نشان 
 دهد اما با مهربانی به او هشدار دهید هیچ گونه 
حرکت خشونت آمیزی نسبت به خواهر یا برادر 
جدیدش نداشته  باشد چون این قبیل رفتارها به 

هیچ عنوان قابل قبول نخواهند بود. 

به کودک مسوولیت بدهید
* به کودک بزرگ تر مسوولیت بدهید تا احساس 
کند مفید است و می تواند در مراقبت از کودک 
جدید نقش مهمی داشته  باشد. به عنوان مثال 
حمام کردن  زمان  یا  پوشک  تعویض  هنگام 
نوزاد، از او بخواهید برخی وسایل موردنیاز 
مثل لیف، شامپوی حمام و... را برایتان بیاورد. 
به کودکتان یاد بدهید چگونه می تواند خواهر 
یا برادر جدیدش را به شیوه ای امن و بی خطر 

در آغوش بگیرد. 
* به او عروسک و تعدادی لباس نوزاد بدهید 
تا وقتی مشغول رسیدگی به نوزاد هستید،  او نیز 

سرگرم رسیدگی به عروسکش باشد!
* مقابل اطرافیان از کودکتان تعریف  کنید و 
به همه بگویید او تا چه اندازه در نگهداری 
البته تعریف  از نوزاد به شما کمک می کند؛ 
و تمجید از او را فقط مختص این موضوع 
ندانید. همواره مشوق او باشید و هر زمان که 
کار مثبتی انجام می دهد، به او بگویید تا چه 

اندازه به وی افتخار می کنید. 

با هم بازی  کنید!
* بکوشید تا با فرزند بزرگ ترتان زمان بیشتری 
را بگذرانید. با هم حرف بزنید، او را بغل بگیرید 
و نوازش  کنید و با هم فعالیت های مورد عالقه 
او را انجام  دهید. یادتان باشد تعداد ساعاتی 
که با فرزند بزرگتان سپری می کنید خیلی مهم 
نیست، بلکه مهم کیفیت زمانی  است که با هم 
هستید. در این زمان کامال در دسترس باشید. 
به کودک محبت و توجه  کنید تا او نیز از عشق 
و محبت شما نسبت به خودش مطمئن  شود.

* اجازه دهید کودکتان تحت نظارت شما با 
خواهر یا برادر جدیدش بازی  کند، مثال جغجغه 
نوزاد را تکان بدهد تا توجه او را به خود جلب  
کند یا مثال کنار نوزاد دراز بکشد، با او حرف 
کند.  نوازش   آرامی  به  یا  ببوسد  را  او   بزند، 
بدون شک هر دو کودک از این وضعیت به 
وجد می آیند! درحقیقت می توان گفت تمام این 
حرکات دست به دست هم می دهند تا رابطه 
بگیرد،  فرزندانتان شکل  بین  عمیقی  عاطفی 
درنتیجه حسادت میان آنها کمرنگ تر شود.  
  https://naitreetgrandir.com:منبع

به کودک 
بزرگ تر 

مسوولیت 
بدهید تا 

احساس کند 
مفید است و 
می تواند در 
مراقبت از 

کودک جدید 
نقش مهمی 

داشته  باشد. 
به عنوان مثال 
هنگام تعویض 
پوشک یا زمان 

حمام کردن 
نوزاد، از او 

بخواهید برخی 
وسایل مورد 

نیاز مثل لیف، 
شامپوی حمام 

و... را برایتان 
بیاورد

23فرزندپروری شماره هفتصدوهفت بیست وچهارفروردین نودوهشت

 ترجمه: 
عفت عباسیان

حسادت نوع دیگري از خشم است. وقتي به کودک 
اجازه داده نمي شود خشمش را به والدین ابراز 
کند، او هم آن را متوجه خواهر یا برادرش مي  کند. 
گاهي حسادت کودکان وجه دیگري از ناراحتي 
است که بر اثر کمبود عشق از طرف والدین به 
وجود آمده است. این مورد با تولد فرزند جدید 
بیشتر نمایان مي  شود. حسادت به این موضوع اشاره 
دارد که کودک احساس مي  کند سهمش را دریافت 
نکرده است. این مساله اغلب در خانواده هایي به وجود مي  آید که 
پدر و مادر به یک اندازه به فرزندانشان توجه و عشق بي قیدوشرط 
نشان نمي دهند و کودک براي به دست آوردن آن باید بجنگد. به 
همین دلیل گاهي می بینیم کودک بزرگ تر، نوزاد تازه متولدشده را 
کتک مي  زند و نسبت به او خشمگین است و حسادت مي  کند. در 

چنین مواقعي والدین باید چه واکنشی داشته باشند؟ 

حسادت در کودکان پدیده ای کامال طبیعي است 
به طور طبیعي »3 سالگي« در سیر تکاملي و شناختي کودکان  آغاز 
سن حسادت است و با توجه به تفاوت هاي فردي کودکان ممکن 
است حس حسادت از چند ماه زودتر یا دیرتر در آنها دیده شود. 
حسادت در کودکان بیشتر خود را به صورت پرخاشگري نشان 
مي  دهد بنابراین در گام نخست باید بدانیم حسادت در کودکان 
پدیده ای کامال طبیعي است. یادتان باشد حسادت کودکان بزرگ تر 
اغلب زماني که عضو جدیدي وارد خانه مي  شود مثل به دنیا آمدن 
نوزاد جدید، به اوج خود مي  رسد که این موضوع والدین را نگران 
مي  کند اما والدین با آگاهي از این شرایط مي  توانند عکس العمل بهتري 
در مقابل خشم و حسادت فرزندان خود داشته باشند. آنها باید به 
کودک کمک کنند تا بتواند خودش را با شرایط جدید سازگار کند. 
یکي از مهم ترین راهکارهایي که در این خصوص مي  توان به آن 
اشاره کرد آماده سازي کودک براي روبرو شدن با شرایطي مثل تولد 
فرزند جدید است. بهتر است از چند روز قبل به کودک بگوییم قرار 

است خواهر یا برادر جدیدي داشته باشد.

فرزند بزرگ تر را در جریان تولد نوزاد و 
کارهایش قرار دهید

طبیعي است که کودک بخواهد همواره تمام توجه پدر و مادر فقط 
معطوف به خودش باشد اما براي اینکه فرزند بزرگ تر بتواند بیشتر 
با نوزاد تازه متولدشده ارتباط برقرار کند بهتر است او را در جریان 
تولد خواهر یا برادرش بگذارید و مثال در دوران بارداري، کودک 
را هنگام معاینات پزشکي مادر همراه خود ببرید و اجازه بدهید 
به صداي تپش قلب جنین گوش دهد و در سونوگرافي ها شاهد 
مراحل بزرگ شدن خواهر یا برادرش باشد. به این ترتیب شرایط 
خوشایندي براي کودک فراهم می شود که او را گام به گام در جریان 

تولد عضو جدید خانواده قرار می دهد. 
دومین کاري که مي  توان در این باره انجام داد این است که فرزند 
بزرگ تر را در انجام کارهاي دیگر نوزاد از جمله خرید کردن وسایل 
مختلف یا آماده کردن خانه براي او سهیم کنید. ضمن اینکه حتما 
نظر او را هم در انتخاب وسایل نوزاد جویا شوید و کاري نکنید 
احساس تنهایي کند. حتي مي  توانید تقویمي در اتاق کودک بگذارید 
و برایش مشخص کنید روز تولد نوزاد جدید چقدر با روز تولد 
خود او فرق دارد و چند روز دیگر براي ورود او به خانه باید صبر 
کند. به این ترتیب کودک انتظار شیریني را تجربه مي  کند و متوجه 
مي  شود پدر و مادر آنقدر برایش ارزش قائل هستند که او را هم در 

جریان زمان دقیق به دنیا آمدن نوزاد جدید قرار داده اند.

پدر وقت بیشتري به فرزند بزرگ تر اختصاص دهد
 با توجه به اینکه مادر باید زمان زیادي را با نوزاد بگذراند، پدر باید 
وقت بیشتري براي فرزند بزرگ تر در نظر بگیرد و با برنامه ریزي براي 
فعالیت هاي سرگرم کننده و خوشایند اجازه ندهد کودک تنها بماند. 
البته مادر هم حتما باید کنار کودک باشد؛ به او بگوید تا چه حد 
دوستش دارد، بغلش کند و به فرزندش نشان دهد همیشه جایگاه 
خاص خودش را خواهد داشت. اگر براي مادر مقدور باشد بهتر 
است قرار هاي دوتایي با کودک بگذارد تا او فکر نکند یکباره تمام 

توجه مادر معطوف فرزند جدید شده است. 

فراموش نکنید مهم ترین موضوع در روان شناسی کودک، انتقال حس 
ارزشمندي به کودک است بنابراین حتما باید مراقب رفتار دیگران با 
کودکمان نیز باشیم تا آنها هم رفتار مناسبي با فرزندمان داشته باشند. 

چطور باید مراقب رفتار هاي کودک با نوزاد باشیم؟
بهتر است والدین با نزدیک شدن کودک به نوزاد دچار هیجانات 
منفي نشوند و با حفظ آرامش با او همراهي کنند و مثال بگویند: 
»ببین چقدر کوچولوئه، تو هم مثل او بودي که حاال حسابي  
بزرگ شده اي، حاال او هم مثل تو بزرگ مي  شه و با همدیگه کلي 

بازي مي  کنید و...« حتي اگر کودک خواست نوزاد را بغل کند، 
سرش داد نکشند و به او نگویند: »برو کنار... تو اصال نمي توني 
یا االن مي  اندازیش و...« به جاي چنین رفتاري مي  توان خیلي 
آرام و با دقت و نظارت خود، چند دقیقه اي نوزاد را در بغلش 
گذاشت، حتي با نشان دادن فیلم ها و عکس هاي دوران نوزادي 
خود کودک به او نشان داد خودش هم زماني همین قدر کوچک 
بوده و نیاز به کمک داشته است. مشارکت دادن کودک در انجام 
کارهاي نوزاد هم راهکار موثر دیگري است که مي  تواند ارتباط 
او را با نوزاد بهتر کند، مثال زمان حمام کردن نوزاد از فرزند 
بزرگ تر بخواهیم وسایلش را بیاورد، برایش لباس انتخاب کند 

و ما را در انجام کارهاي نوزاد همراهي کند. 
هرگز نباید کودک را سرزنش یا تحقیر کرد یا بین بچه ها به دالیل 
مختلف تفاوت قائل شد و فرق گذاشت. والدین باید سعي کنند 
به احساسات کودک توجه نشان دهند و شنونده خوبي براي او 
باشند؛ البته لزومي هم ندارد که کودک را تایید یا تکذیب کنند. 

چطور مي  توان با خشم و حسادت کودک مقابله کرد؟
هنگامي که کودک به هر دلیلي پرخاشگري مي  کند و عصباني 
است باید به نوعي حواس او را پرت کنیم و نگذاریم ساعت ها 
به همان حال بماند، مثال اگر کلمه بدي در مورد نوزاد به کار 
برد آن را نادیده بگیریم و بالفاصله با پرت کردن حواسش او 
متوجه  کودک  ترتیب  این  به  کنیم.  مشغول  دیگري  کار  به  را 
مي  شود مي  تواند احساسات واقعي اش را بروز دهد چون محبت 
ما به او بي قیدوشرط است و در هر صورت او را دوست داریم. 
پدر و مادر باید با آرامش، خود را براي خشم و حسادت هاي 
گاه وبیگاه کودک آماده کنند. ضمن اینکه حتما باید در این موارد 

با یکدیگر همسو باشند. 
هرچقدر مقاومت والدین در برابر بروز خشم و احساسات منفي 
کنند آتش خشم کودک هم  مقابله  بیشتر  آن  با  باشد و  بیشتر 
شعله ورتر مي شود و این موضوع در آینده هم براي آنها مشکالت 
زیادي ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطي نوعي احساس ناامني 
به کودک منتقل مي  شود. حفظ صبوري و آرامش والدین در این 
میان بسیار مهم است؛ اینکه آنها با باالبردن سطح دانش و آگاهي 
خود بتوانند هرچه بیشتر بر اوضاع مسلط باشند. اگر با به کار 
بستن تمام این موارد باز هم خشم و حسادت کودک از بین نرفته 

باشد، کمک گرفتن از مشاور حتما الزامي است.

راهکارهایی برای مقابله با حسادت کودکان در برابر نوزاد تازه متولدشده 

3 سالگي سن شروع حسادت

 دكتر فروغ 
شجاعي

روان شناس 
كودك 
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زيبايی       وتغذيه

9 توصیه برای کاهش عالئم حساسیت فصلی 

تغذيه در حساسیت بهاری 

 دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 توصیه 
برای بعد از تعطیالت 

1. معموال شیوه خوردوخوراک در تعطیالت 
نوروز به گونه ای بوده که به دلیل مسافرت ها 
یا مهمانی ها، احتماال شما فیبر غذایی کمتری 
دریافت کرده اید. در این صورت، احتمال ابتال 
به مشکالتی مانند یبوست در این ایام برای 
خیلی از افراد ایجاد می شود. از این رو، اولین 
توصیه تغذیه ای برای دوران پس از تعطیالت، 
این است که حتما دوباره 5 تا 9 وعده میوه و 
سبزی را به برنامه غذایی روزانه تان برگردانید و 
بیشتر از غالت سبوس دار یا حبوبات در رژیم 

غذایی تان استفاده کنید. 
2. به هم خوردن ساعت خواب و خوراک، یکی 
دیگر از مشکالتی است که معموال به دلیل طوالنی 
شدن تعطیالت برای خیلی ها ایجاد می شود 
بنابراین شما باید سعی کنید از روزهای ابتدایی 
پس از تعطیالت، ساعت خوراک خود را به 
حالت عادی برگردانید. حتی اگر گرسنه نیستید، 
پیشنهاد می کنیم در همان ساعت های عادی سال 
که عادت به خوردن وعده های غذایی اصلی 
داشتید، غذا را با حجم کمتری بخورید و تعداد 
وعده های غذایی را بیشتر کنید تا کم کم ساعت 
بدنتان به حالت عادی خواب و خوراک برگردد. 
3. معموال در تعطیالت به دلیل مصرف غذاهای 
سنگین در سفر یا مهمانی ها کنار عادت به خوردن 
تنقالت شور و شیرین مختلف، فشار زیادی به 
دستگاه گوارش وارد می شود. به همین دلیل هم 
توصیه می کنیم در روزهای بعد از تعطیالت، 
حتما یک وعده غذایی خود مانند شام را به 
غذاهای بسیار سبک مانند سوپ های رقیق یا 
انواع ساالد سبزیجات اختصاص دهید تا عملکرد 
سیستم گوارشی تان به حالت عادی برگردد. 

4. اگر در تعطیالت به مصرف بیش از اندازه 
چای، قهوه فوری یا نوشابه های گازدار عادت 
کرده اید، سعی کنید این عادت را با مصرف آب 
جایگزین کنید تا هم ساعت خوابتان با کاهش 
مصرف کافئین به حالت عادی برگردد و هم 
کمبود آب احتمالی و یبوست تان برطرف شود. 

یکی از شایع ترین مشکالت بهاری برای حدود یک دهم از افراد جهان، مواجه شدن با درجاتی از حساسیت فصلی است. حساسیت 
فصلی در بهار به دلیل گرده افشانی گیاهان اتفاق می افتد و عوارضی مانند سرفه، آبریزش بینی، اشک ریزش، خارش چشم ها، خارش 
گلو و در برخی  موارد خارش پوست را به همراه دارد. از بحث درمان های دارویی برای رفع حساسیت های فصلی شدید که بگذریم 

باید بدانیم رعایت برخی نکات تغذیه ای می تواند بر کنترل حساسیت فصلی در بهار موثر باشد... )صفحه 26(
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9 توصیه برای کاهش عالئم حساسیت فصلی 

تغذیه در حساسیت بهاری  

1. چای سبز بنوشید. محققان آمریکایی با بررسی تعداد 
زیادی از افراد مبتال به حساسیت فصلی متوجه شدند مصرف 
روزانه چای گرم، مخصوصا چای سبز گرم، به تخفیف عالئم 
حساسیت فصلی کمک شایانی می رساند. چای سبز حاوی 
ترکیبات طبیعی ضدحساسیت است و مصرف آن می تواند 
برخی عوارض ناشی از حساسیت مانند سرفه، آبریزش بینی 
یا اشک ریزش را کاهش بدهد. بهتر است بدانید در موارد 
ابتال به حساسیت، سطح هیستامین در بدن باال می رود و 
مصرف خوراکی های حاوی آنتی هیستامین می تواند کمک 
زیادی به کاهش عکس العمل های حساسیت زا در بدن برساند. 
از این رو، متخصصان به افراد مبتال به حساسیت بهاری توصیه 
می کنند حتما صبح خود را با نوشیدن یک لیوان چای سبز 

کامال گرم آغاز کنند. 
2. از مصرف ادویه ها خودداری کنید. بسیاری از 
افراد عالقه شدیدی به خوردن غذاهای تند و تیز در طول 
سال دارند. این درحالی است که متخصصان به افراد مبتال 
به حساسیت بهاری توصیه می کنند در فصل بهار، مخصوصا 
در دوره هایی که گرده افشانی گیاهان به حداکثر می رسد، دور 
مصرف ادویه ها خط بکشند. انواع ادویه ها، مخصوصا ادویه های 
تند، می توانند باعث افزایش ترشح هیستامین در بدن و بدتر 
شدن عالئم حساسیت فصلی شوند. بهتر است در فصل بهار 
به جای ادویه های تند، از سایر چاشنی ها مانند آبلیمو برای 

طعم دادن به غذاهای خود کمک بگیرید. 
3. از رژیم مدیترانه ای پیروی کنید. براساس تحقیقی 
که نتیجه آن در مجله آسم و حساسیت آمریکا منتشر شد، پیروی 
از رژیم مدیترانه ای در فصل بهار می تواند به شدت به کنترل 

عالئم حساسیت در افراد مبتال به حساسیت فصلی کمک کند. 
منظور از رژیم مدیترانه ای، رژیمی است که بیشترین حجم از 
میوه ها، سبزی ها، حبوبات، غالت سبوس دار، ماهی و روغن 
زیتون در آن جا گرفته باشد و حجم کمتری از چربی ها و 
گوشت قرمز در آن مصرف شود. پیروی از رژیم مدیترانه ای 
در فصل بهار به شدت باعث تخفیف عالئمی مانند آبریزش 

بینی، خارش چشم ها یا خارش گلو خواهد شد. 
از  یکی  معموال  نخورید.  خام  خوراکی های   .4
توصیه های مهم تغذیه ای به افراد مبتال به حساسیت بهاری، 
این است که تا حد ممکن دور مصرف خوراکی های خام 
را خط بکشند. انواع خوراکی های خام، مخصوصا میوه ها و 
سبزی ها، می توانند حاوی گرده  گیاهان یا حتی باقی مانده 
آفت کش هایی باشند که ممکن است در اثر شستن هم از 
بین نروند و عالئم حساسیت را بدتر کنند. در فصل بهار که 
میزان شیوع حساسیت فصلی باالست، توصیه می شود افراد 
مبتال به حساسیت فصلی حتی خوراکی هایی مانند سیب، 
گوجه فرنگی یا سبزیجات را هم قبل از مصرف کمی بخارپز 
کنند و حتی در برخی موارد شدید، پوست خوراکی های 

پوست دار را قبل از خوردن جدا کنند. 
5. ماست و سایر فراورده های پروبیوتیکی بخورید. 
شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین توصیه های تغذیه ای به افراد 
مبتال به حساسیت فصلی، این باشد که مصرف روزانه ماست یا 
سایر فراورده های غذایی حاوی پروبیوتیک را فراموش نکنند. 
پروبیوتیک ها، باکتری های دوستدار سالمت هستند که به طور 
طبیعی در دستگاه گوارش ما یافت می شوند. زمانی که میزان 
دریافت پروبیوتیک ها از طریق خوردن ماست، شیر یا سایر 

فراورده های غنی شده با پروبیوتیک در بدن افزایش پیدا کند، 
عملکرد سیستم ایمنی تقویت می شود و عالئم حساسیت 
فصلی به شدت کم خواهد شد. جالب است بدانید در مواردی، 
مصرف روزانه فراورده های غنی شده با پروبیوتیک می تواند 
عالئم خفیف تا متوسط حساسیت فصلی را کامال از بین ببرد. 
6.  مراقب کالری دریافتی تان باشید. تحقیقات بسیاری 
ثابت کرده اند پرخوری و اضافه وزن ناشی از آن می تواند 
مستقیم بر تشدید عالئم حساسیت فصلی تاثیر بگذارد. از 
این رو، متخصصان تغذیه به افراد مبتال به اضافه وزن که دچار 
حساسیت فصلی هم هستند، توصیه می کنند برای قدم اول 
حتما میزان کالری دریافتی روزانه خود را از طریق خوردن 
مواد غذایی مختلف کاهش دهند تا بتوانند با کنترل وزن، 
عملکرد سیستم ایمنی را بهبود ببخشند. به این ترتیب، عالئم 
حساسیت فصلی هم به خودی خود تخفیف خواهد یافت. 

7. میزان نمک مصرفی تان را کم کنید. شاید 
برایتان جالب باشد بدانید نتیجه مطالعات که در زمینه رابطه 
بین مصرف نمک و شدید شدن عالئم آسم و حساسیت 
انجام گرفته، نشان می دهد  هرچه مصرف نمک در رژیم 
روزانه افراد مبتال به حساسیت فصلی کمتر باشد، عملکرد 
ریه های آنها هم بهتر خواهد بود. به عبارت ساده تر، کاهش 
مصرف نمک در مبتالیان به حساسیت فصلی می تواند 
خارش گلو یا سرفه های مداوم را در آنها کاهش دهد. 
به حساسیت  مبتال  افراد  می شود  توصیه  دلیل  به همین 
فصلی در بهار، عالوه بر کم کردن میزان نمک مصرفی، 
دور استفاده از غذاهای آماده، فراوری شده، کنسروی و 
گوشت های فراوری شده که حاوی سدیم باالیی هستند 

را خط بکشند تا عالئم حساسیت در آنها خفیف تر شود. 
8. از دریافت امگا3 غافل نشوید. نتایج برخی تحقیقات 
ثابت کرده اند دریافت اسیدهای چرب امگا3 در رژیم غذایی 
می تواند عالئم ناشی از آسم و حساسیت را شدیدا کاهش 
دهد. زمانی که حجم امگا3 در بدن باال می رود، میزان التهاب 
در راه های هوایی کمتر می شود و برخی عالئم حساسیت 
مانند گرفتگی گلو، سرفه و احتقان بینی کاهش پیدا می کند. 
از این رو، توصیه می شود اگر دچار حساسیت فصلی هستید، 
حداقل 2 وعده در هفته ماهی های حاوی امگا3 مانند سالمون، 
ساردین، کیلکا یا قزل آال بخورید  یا روزانه یک گردو میل کنید. 
9. مصرف فست فودها را کنار بگذارید. می دانیم قرار 
گرفتن فست فودها به صورت ثابت در رژیم غذایی می تواند 
عوارض مختلفی مانند افزایش فشار خون، افزایش کلسترول 
خون، چاقی و باال رفتن خطر بیماری های قلبی را برای ما در 
پی داشته باشد. کنار همه اینها، تحقیقات جدید محققان نیوزلندی 
ثابت کرده افرادی که حداقل یک بار در هفته فست فود مصرف 
می کنند، با عالئم شدیدتری از حساسیت فصلی مواجه می شوند. 
این مشکل می تواند به دلیل تضعیف سیستم ایمنی بدن در اثر 
مصرف فست فودها یا ایجاد اختالالت گوارشی ناشی از 

خوردن این گروه غذایی باشد. از این رو، به افراد مبتال به 
حساسیت فصلی توصیه می شود در فصل بهار دور 

انواع فست فودهای چرب و سرخ کرده را خط بکشند 
و اگر خیلی هوس خوردن این گروه از غذاها به 
سرشان زد، آنها را به جای نوشابه با یک لیوان آبمیوه 

طبیعی و سبزیجات فراوان مصرف کنند.
Everyday Health :منبع
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عالئمی مانند 
آبریزش بینی، 
خارش چشم ها 

یا گلو خواهد 
شد. در رژیم 
مدیترانه ای، 

بیشترین حجم از 
میوه ها، سبزی ها، 

حبوبات، غالت 
سبوس دار، 

ماهی و روغن 
زیتون مصرف 

می شود و 
چربی ها و گوشت 

قرمز کمتر 
استفاده می شود

یکی از شایع ترین مشکالت 
بهاری برای حدود یک دهم 
از افراد جهان، مواجه شدن 
حساسیت  از  درجاتی  با 
فصلی است. حساسیت فصلی در بهار به دلیل 
گرده افشانی گیاهان اتفاق می افتد و عوارضی 
مانند سرفه، آبریزش بینی، اشک ریزش، خارش 
چشم ها، خارش گلو و در برخی  موارد خارش 
پوست را به همراه دارد. از بحث درمان های 
دارویی برای رفع حساسیت های فصلی شدید 
که بگذریم باید بدانیم رعایت برخی نکات 
تغذیه ای می تواند بر کنترل حساسیت فصلی 
در بهار موثر باشد. به عبارت ساده تر، اگر شما 
بتوانید حذف و اضافه های منطقی در رژیم 
روزانه تان داشته باشید حتما قادر به کنترل 
چشمگیر عالئم ناشی از حساسیت فصلی در 
بهار خواهید بود. در صفحه »سفره سالم« این 
شماره، به بررسی کارآمدترین این عادت های 

غذایی می پردازیم.

 ترجمه: 
راضیه فیضی 

به دلیل  معموال  که  بهاری  حساسیت 
رخ  بهار  در  گیاهان  گرده افشانی 
می دهد، باعث ایجاد مشکالتی برای 
فرد بیمار می شود. میان مواد غذایی 
احتمال  افزایش  با  برخی  مختلف، 
ترشح هیستامین در بدن، امکان تشدید 
عالئم حساسیت را دوچندان می کنند. 
از این رو، به افراد مبتال به حساسیت 
بهاری توصیه می شود مصرف برخی 
خوراکی های حساسیت زا مانند کرفس، 
خربزه، گوجه فرنگی و حتی در مواردی 
سیب زمینی را در برنامه غذایی خودشان 
تا حد ممکن محدود کنند یا حتی برای 
مدتی این خوراکی ها را از رژیم غذایی 

کنار بگذارند. 
برخی افراد مبتال به حساسیت بهاری 
با خوردن گروه دیگری از محصوالت 
دانه  خیار،  سبز،  کدو  مانند  غذایی 
آفتابگردان، طالبی، موز و هندوانه هم 
دچار تشدید عالئم حساسیت می شوند 
اما این گروه از خوراکی ها برای همه 
افراد حساسیت ایجاد نمی کنند بنابراین 
اگر فردی دچار حساسیت بهاری است، 
باید به این نکته توجه داشته باشد که 
از  حساسیت  عالئم  تشدید  احتمال 
طریق مصرف خوراکی های مختلف، 
از فردی به فرد دیگر متفاوت است 
و اگر شما می دانید خوردن خوراکی 
خاصی شرایط حساسیت تان را بدتر 
می کند، دور مصرف آن را خط بکشید.
نکته قابل توصیه دیگر به افراد مبتال 
که  است  این  فصلی،  حساسیت  به 
مایعات  مایعات، مخصوصا  مصرف 
گرمی مانند انواع چای ها، سوپ های 
را هم  آبگوشت های سبک  یا  رقیق 
فراموش نکنند. مایعات گرم مي توانند 
حساسیت  عالئم  برخی  کاهش  به 
فصلی مانند احتقان بینی کمک کنند 
و مشکالت تنفسی را در این بیماران 

کاهش دهند.

کدام خوراکی ها حساسیت 
را تشدید می کنند؟ 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر سیدضیاءالدین 
مظهری

دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

6 ماده غذایی که بهتر است در رژیم غذایی گنجانده شوند  

از آناناس تا عسل
افراد دچار حساسیت بهاری 
باید آن گروه از مواد غذایی که 
به طور طبیعی حاوی ترکیبات 
به  را  هستند  ضدحساسیت 
برنامه غذایی خودشان اضافه کنند. این مواد 
غذایی به صورت طبیعی هم خاصیت 
آنتی هیستامینی دارند و هم می توانند 
باعث کاهش التهاب و درنتیجه 
تخفیف عالئم حساسیت در بدن 
شوند. مهم ترین خوراکی هایی 
جزو  تغذیه  علم  در  که 
خوراکی های ضدحساسیت 
فصلی محسوب می شوند، 

عبارتند از: 

1. آناناس 
برای  غذایی  منابع  بهترین  از  یکی  آناناس، 
این  است.  »بروملین«  به  نام  آنزیمی  دریافت 
آنزیم خاصیت ضدالتهابی دارد و دریافت آن در 
بدن افرادی که دچار حساسیت بهاری هستند، 
می تواند باعث کاهش گرفتگی و آبریزش بینی 
شود و درنتیجه نفس کشیدن را برای آنها ساده تر 
می توانند  بهاری  حساسیت  دچار  افراد  کند. 
ساالدهای  انواع  به  را  آناناس  تازه  تکه های 
آناناس  آب  از  مخلوطی  یا  کنند  اضافه  خود 
طبیعی و آب ساده را به عنوان نوشیدنی کنار 

غذاهای خود داشته باشند. 

2.پیاز 
شاید خیلی ها گمان کنند مصرف پیاز می تواند 
گیاه  این  اما  شود  حساسیت  تشدید  باعث 
پرخاصیت سرشار از یک نوع فالونوئید به نام 
»کوئرستین« است. کوئرستین می تواند به صورت 
طبیعی به عنوان یک آنتی هیستامین در بدن عمل 
کند و جلوی ترشح بیش از اندازه هیستامین را 
در بدن بگیرد. کاهش ترشح هیستامین در بدن 
با کم شدن شدید عالئم حساسیت فصلی از 
جمله آبریزش بینی، آبریزش از چشم ها و سرفه 
همراه است. بد نیست بدانید برخی خوراکی های 
دیگر مانند پوست سیب، شوید، گشنیز، چای 
هم  بلند  و  باریک  فلفل های  و  مرکبات  سبز، 
حاوی کوئرستین هستند. شما می توانید برای 
بهره بردن از خواص آنتی هیستامینی پیاز، آن را 
به صورت خام همراه با وعده های غذایی اصلی 

یا انواع ساالد میل کنید. 

3. زردچوبه 
ادویه های  مخصوصا  ادویه ها،  بیشتر  معموال 
تند و تیز، نباید در دوران ابتال به حساسیت 
که  است  درحالی  این  شوند.  مصرف  فصلی 
زردچوبه به دلیل داشتن ترکیب ضدالتهاب به نام 
»کورکومین« می تواند در برنامه غذایی روزانه 
افراد مبتال به حساسیت بهاری جابگیرد. مصرف 
روزانه زردچوبه می تواند از طریق کاهش ترشح 
هیستامین در بدن باعث کاهش عالئم حساسیت 
اکسیداتیو  استرس  میزان  شدن  کم  و  بهاری 
روزانه  استفاده   این،  بر  عالوه  شود.  بدن  در 
سیستم  تقویت  باعث  می تواند  زردچوبه  از 
برای  هوایی  راه های  شدن  باز  و  بدن  ایمنی 
فصلی  حساسیت  به  مبتالیان  در  بهتر  تنفس 
شود. از این رو، بهتر است زردچوبه را برای 
طعم دادن به تمام غذاهای روزانه افراد مبتال 

به حساسیت بهاری استفاده کنید. 

4. کفیر 
حجم  که  است  شیر  تخمیری  فراورده  کفیر، 
جا  خود  در  را  پروبیوتیک ها  از  قابل قبولی 
کرده اند  ثابت  فراوانی  تحقیقات  است.  داده 
افزایش دریافت پروبیوتیک ها از طریق مصرف 
ماست یا دوغ کفیر می تواند شدیدا باعث کاهش 
بینی  گرفتگی  و  حساسیت زا  عالئم  التهاب، 
به  شود.  بهاری  حساسیت  به  مبتال  افراد  در 
بهاری  به حساسیت  مبتالیان  دلیل هم  همین 
عالئم حساسیت زای  تخفیف  برای  می توانند 
خود حتما کنار وعده های غذایی از ماست یا 

دوغ کفیر استفاده کنند. 

5. پرتقال 
پرتقال، حجم باالیی از ویتامین C را در خود جا 
داده است. ویتامین C یکی از قوی ترین انواع 
آنتی اکسیدان هاست که به صورت آنتی هیستامین 
از طرف دیگر،  طبیعی در بدن عمل می کند. 
به دلیل وجود رابطه علت و معلولی بین ویتامین 

C و ترشح هیستامین در بدن، تحقیقات 
ثابت کرده اند  هرچه شما بتوانید حجم 

باالتری از ویتامین C را در برنامه روزانه 
بگنجانید،  فصلی  حساسیت  به  مبتالیان 

به عنوان  حتما احتمال ترشح هیستامین را 
مهم ترین ترکیب ضدحساسیت  در بدن آنها 

کمتر خواهید کرد. از طرف دیگر، پرتقال هم 
مانند پیاز حجم قابل قبولی از کوئرستین را 
در خود جا داده و زمانی که کوئرستین 
با ویتامین C ترکیب شود، میزان التهاب 

و عالئم حساسیت زا در بدن شدیدا کاهش 
پیدا می کند. با این حساب، بد نیست مبتالیان 

به حساسیت بهاری، صبح خود را با نوشیدن 
یک لیوان آب پرتقال طبیعی شروع کنند یا روز 
خود را با خوردن 2 پرتقال به پایان برسانند. 

6. عسل طبیعی 
عسل طبیعی حاوی ترکیبات فراوان ضدالتهاب 

آن  روزانه  و مصرف  است 
حساسیت  به  مبتالیان  در 
فصلی می تواند تا 70 درصد 

عالئم حساسیت را در آنها کاهش 
دهد. این در حالی است که عسل های تقلبی 

به هیچ عنوان چنین اثری ندارند و حتی می توانند 

باعث تشدید عالئم حساسیت شوند. بهتر است 
خواص  از  بیشتر  هرچه  بردن  بهره  برای 
ضدحساسیت عسل، آن را با آب پرتقال مخلوط 
کنید یا روی تکه های تازه آناناس بریزید و به 

مصرف برسانید. 

 ترجمه: 
ندا احمدلو 
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1. يكى از مواد اصلى تشكيل دهنده اين مافين، ميوه پرخاصيت موز است. 
موز از منظر طب سنتى، طبيعتى گرم و تر دارد و اگر مافين را با كمى زنجبيل 

يا عسل تركيب كنيد،  مزاج نهايى دسر  متعادل تر خواهد شد. 
2. موز از منظر طب سنتى  جزو خوراكى هاى كثيرالغذا محسوب مى شود؛ 
يعنى خوردن آن براى افراد الغر يا كودكان به دليل اينكه ديرتر هضم مى شود، 

خاصيت چاق كنندگى دارد. 
3. از آنجايى كه موز جزو خوراكى هاى ديرهضم و نفاخ است، توصيه 
مى كنيم به هيچ عنوان دارچين را از دستور تهيه اين مافين كنار نگذاريد و اگر 
مى توانيد، به جاى هويج از مرباى هويج در تهيه دسرتان كمك بگيريد. 
4. استفاده از موز مى تواند به درمان زخم هاى گوارش، مخصوصا 

زخم معده، كمك كند. 
5. مويز يا كشمشى كه در اين دسر به كار مى رود هم طبيعتى گرم 
و تر دارد. كشمش يا مويز در هر دسرى كه باشند، به هضم بهتر 
آن دسر كمك مى كنند و نفخ ناشى از مصرف دسر را كاهش مى دهند. 
مصرف كشمش مى تواند به تقويت حافظه و كنترل كلسترول خون كمك كند. 

6. از ديگر تركيبات بسيار مفيد موجود در اين دسر، مى توان به گردو 
اشاره كرد. گردو در طب سنتى، طبيعتى گرم و خشك دارد بنابراين همراه 
كردن آن با ساير مواد دسر كه تقريبا مزاج  ترى دارند، مى تواند متعادل كننده 

طبيعت نهايى دسر شما باشد. 
7. بهتر است بدانيد مصرف منظم گردو مى تواند باعث تقويت قواى مغزى، 
بهبود حافظه، افزايش تمركز و پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى مرتبط با 

حافظه مانند آلزايمر و زوال عقل شود. 
8. نكته ديگرى كه در مورد اين دسر وجود دارد، همراه شدن گردو با 
كشمش است. از منظر طب سنتى، يكى از بهترين تركيبات براى تقويت 

حافظه، تركيب گردو و كشمش است. 
9. دارچين به دليل مزاج گرم و خشكش، به شدت مى تواند طبع متعادلى 

به اين دسر بدهد و عطر نهايى دسر را به  خوبى تحت تاثير قرار بدهد. 
10. در مورد انواع آردهاى به كاررفته در اين دسر هم بهتر است بدانيد بيشتر 
آنها طبيعتى گرم و تر دارند و قرار گرفتن شان كنار جو دوسر يا همان جو پرك 

كه مزاج گرم و خشكى دارد، باعث متعادل تر شدن طبع دسر مى شود.

به مافين هايتان حتما دارچين بزنيد

نگاه متخصص طب سنتى

 دكتر غالمرضا كردافشارى/ استاد دانشكده طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى تهران

1. هويج، گياهى علفى و دوساله است كه ريشه اى متورم 
دارد. قسمت مورد استفاده اين گياه، ريشه و ميوه آن 
است. هويج از منظر طب سنتى، طبيعتى گرم و تر دارد 
و در كتاب هاى طب سنتى از انواع ادويه هاى گرم مانند 
دارچين به عنوان مصلح آن نام برده شده است. ريشه متورم 
هويج كه ما آن را به عنوان يك صيفى شيرين، خوشمزه 
و نارنجى رنگ مى شناسيم، حدود 80 درصد آب دارد و 
مى تواند كمك خوبى به تامين مايعات مورد نياز بدن كند. 
2. يكى از مهم ترين تركيبات موجود در هويج، بتاكاروتن 
است. بتاكاروتن، پيش ساز ويتامين A در بدن است كه 
اين ويتامين به شدت براى حفظ قدرت بينايى ما مفيد 
است. عالوه بر اين، هويج نوعى تركيب آنتى اكسيدانى 
به نام «پكتين» دارد كه اين تركيب هم در تقويت سيستم 
ايمنى بدن بسيار مهم است. شايد بتوان گفت ويتامين  
C، برخى از ويتامين هاى گروه B، مس، پتاسيم، روى 
و فسفر، از مهم ترين مواد مغذى هويج هستند و به 
همين دليل هم مصرف آن براى كودكان در سن رشد 

بسيار مناسب است. 
3. يك نكته قابل توجه در مورد هويج، اين است كه 
خاصيت ادرارآور دارد بنابراين مصرف آن در ساعات پايانى 
شب براى سالمندان و كودكان چندان توصيه نمى شود. 
4. خوشبختانه هويج به  دليل خاصيت ضدنفخى كه دارد، 
مى تواند مقوى معده باشد و مصرف آن  كنار وعده هاى 

مختلف غذايى براى تقويت معده بسيار مفيد است. 
5. جالب است بدانيد بتاكاروتن موجود در هويج، نه تنها 
با پخته شدن آن از بين نمى رود، بلكه خاصيت آن بعد 

از پخته شدن دوچندان خواهد شد. 
6. مصرف منظم هويج در رژيم غذايى مى تواند به كنترل 
قند و فشارخون كمك كند و باعث حفظ سالمت قلب 
شود. براى به دست آوردن آثار مهم هويج، بايد اين صيفى 
را به ميزان حداقل 1 تا 2 عدد در طول روز مصرف كرد. 
يكى از نكاتى كه بايد در مورد هويج در نظر گرفت، 
اين است كه مصرف زياد آن در طول دوران باردارى يا 
شيردهى مى تواند باعث پرفشارى خون، مشكالت قلبى 

يا تداخل با اثر هورمون ها شود. 
7. يك نكته جالب براى طرفداران زيبايى هم اين است 
كه استفاده مداوم از ماسك هويج، مى تواند به شدت 
باعث حفظ طراوت و شادابى پوست صورت شود. 
براى تهيه ماسك هويج، كافى است  50 گرم هويج را 
رنده كنيد و بعد از استحمام كه منافذ پوست بازتر هستند، 
حدود 20 دقيقه هويج هاى رنده شده را روى پوست 
صورت تان قرار دهيد و پس از اين مدت آنها را با آب 

ولرم آبكشى كنيد.

به اين 7 دليل، هويج بخوريد 

نگاه متخصص فارماكوگنوزى

 دكتر محمدحسين صالحى سورمقى
استاد دانشكده داروسازى دانشگاه علوم  پزشكى تهران

1. براى اينكه مافين هاى شما به  اندازه كافى پوك و ترد شوند 
حتما ميزان بيكينگ پودر و جوش شيرينى كه در دستور تهيه به 

آنها اشاره شده را دستكارى نكنيد. 
2. اگر قرار است هر نوع ميوه خشك يا آجيلى كه از قبل خيس 
كرده ايد را داخل مافين بريزيد، مطمئن شويد آنها را قبل از استفاده 
داخل دستمال نخى كامال خشك كرده ايد. در غير اين صورت، 
ممكن است  بافت مافين شما دلخواه نباشد يا مافين ها به اندازه 

كافى پف نكنند. 
3. اگر مى خواهيد از قالب هاى كاغذى مافين استفاده كنيد بايد 
هم حرارت فر را كمى پايين تر بياوريد و هم بعد از 10 تا 12 
دقيقه، مافين ها را با خالل دندان بررسى كنيد تا اگر آماده بودند، 

حرارت اضافى نبينند و خشك يا سوخته نشوند. 
4. جذاب ترين بخش يك مافين پوك و پف كرده، اين است كه 
نرمى آن به اندازه اى باشد تا حس خوردن يك مافين خميرى به 
شما ندهد. راز درآوردن چنين مافينى در هم زدن كامل سفيده هاى 

تخم مرغ تا كف كردن كامل آنهاست. 
5. براى تهيه مافين مى توان به جاى روغن مايع گياهى، از كره 

ذوب شده كه كمى حرارت آن افتاده  هم كمك گرفت. 
6. مافين ها مى توانند با انواع خامه هاى سبك، گاناش هاى شكالتى 
يا شكالت هاى آب شده، تزيين و سرو شوند تا ظاهر جذاب ترى 

به ميز سرو شما بدهند. 
7. توجه داشته باشيد هرچه قالب مافين ها كوچك تر باشد، مدت  
كمترى براى پخت آنها الزم است و درنهايت دسرهاى جذاب تر 

و خوشمزه ترى هم به دست خواهد آمد. 
8. اگر مى خواهيد مافين ها را با روكش خامه تزيين كنيد، حتما 
آنها را حداقل 1 ساعت داخل يخچال بگذاريد و پس از تزيين با 
خامه، دوباره 30 دقيقه آنها را درون يخچال برگردانيد. سپس آنها 

را به صورت كامال خنك سرو كنيد. 
9. اگر مى خواهيد مافين ها را با گاناش شكالتى يا شكالت 
آب شده تزيين كنيد، بهتر است اين كار را زمانى انجام بدهيد كه 
آنها كامال گرم هستند و اعضاى خانواده را با يك مافين داغ همراه 

يك نوشيدنى گرم غافلگير كنيد.

اولين پيشنهاد؛ دسرى براى گياهخواران 

مافين موز و هويج 

پيشنهاد اين دسر

براى بهتر شدن بافت اين دسر، مى توانيد 
هويج هاى رنده شده را هم مانند كشمش ها 
حدود 5 دقيقه در آب خيس كنيد. البته براى 
از خيس كردن،  بعد  بهبود طعم هويج ها 
مى توانيد مقدارى پودر وانيل و 1 چوب 
دارچين، داخل آب هويج ها بيندازيد. براى 
تهيه اين دسر هيچ محدوديتى در استفاده از 
نوع مغز مصرفى وجود ندارد و شما مى توانيد 
به جاى مغز گردو از مغز فندق، بادام زمينى يا 
بادام هم استفاده كنيد. براى تزيين اين مافين ها 
مى توانيد مقدارى پودر شكر مخصوص قنادى 
را با كمى دارچين مخلوط كنيد و آن را روى 
در  قهوه اى  شكر  اگر  بپاشيد.  مافين ها 
دسترس تان نبود، مى توانيد از پودر قند براى 
تهيه اين مافين كمك بگيريد. البته به خاطر 
داشته باشيد به دليل باالتر بودن ميزان شيرينى 
پودر قند نسبت به شكر قهوه اى، بايد حجم 
مصرف آن نصف شكر قهوه اى باشد. اگر 
آرد كامل در دسترس تان نبود، مى توانيد از 
آردهاى مخصوص شيرينى پزى كه در تمام 
قنادى ها يا سوپرماركت ها موجود هستند هم 
كمك بگيريد. اگر هم آرد جوانه گندم در 
دسترس نداشتيد، به همان اندازه آرد گندم 
معمولى را حدود 10 دقيقه تفت بدهيد و 
سپس به تركيبات مافين خود اضافه كنيد. 
پودر دارچين جزو طعم دهنده هاى اصلى اين 

مافين است و بهتر است آن را از 
شيرينى  اين  تهيه  دستور 

حذف نكنيد. 

پيشنهاد سرآشپز

مافين موز و هويج مافين موز و هويج 

شما هم مى توانيد با 

ارسال دستور پخت غذاى سنتى 

شهرتان ما را در صفحه «دستور آشپزى» 

همراهى كنيد. همچنين اگر روش پختى 

خاص براى يك غذاى رايج بلديد و دل تان 

مى خواهد ديگران را نيز با اين روش آشنا كنيد، 

كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» 

با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با 

ساير خوانندگان «سالمت» در ميان 

بگذاريد.

انواع مافين جزو دسرهاى 
بسيار محبوب در سراسر 
مافين ها  هستند.  جهان 
اگر با ميوه ها و خشكبار 
مى توانند  حتى  شوند  تركيب  مختلف 
وعده غذايى ساده و سبك هم محسوب 
شوند. مافين موز و هويج به دليل تركيبات 
تشكيل دهنده اش، داراى فيبر فراوان و كالرى 
نسبتا كمى است. اين دسر جذاب به دليل 
كم بودن ميزان سديم موجود در آن، جزو 
معدود دسرهايى است كه مصرف آن براى 
بيماران قلبى هم بدون اشكال است. در اين 
مافين، از هيچ نوع فراورده حيوانى به جز 
لبنيات استفاده نشده بنابراين افراد گياهخوار 
به سادگى مى توانند آن را در برنامه غذايى 

خود جا دهند. 

همراهان اين دسر 
اين دسر جزو دسرهاى شيرين است كه پيشنهاد 
مى كنيم با نوشيدنى هاى بدون شكر ميل شود. 
اگر بخواهيم چند دمنوش تركيبى خوش عطر 
و طعم براى اين دسرها معرفى كنيم، بايد از 
اين دمنوش هاى جذاب نام ببريم؛ سيب و 
دارچين، به و گل محمدى، چاى سبز و بابونه و 
گل محمدى، بهارنارنج و به ليمو و گل محمدى 
و چاى سبز، يا دمنوش بسيار عالى چاى سبز 
و گل محمدى و ليمو و دارچين. چاى سياه 
معمولى كه با مقدارى هل و دارچين همراه 
شده باشد، چاى سبز زعفرانى و قهوه تلخ 
هم از ديگر همراهان جذاب اين دسر هستند. 
افرادى كه مشكل اضافه وزن ندارند، مى توانند 
يك اسكوپ بستنى شكالتى يا بستنى وانيلى 

را هم كنار اين دسر سرو كنند. 

مقدار كالرى 
مواد غذايى يادشده در مجموع 2 هزار و 920 
كيلوكالرى انرژى دارند. در صورت تهيه 18 
عدد مافين با مواد غذايى يادشده، هر يك 
از آنها حدود 160 كيلوكالرى انرژى خواهد 
داشت. البته در صورتى كه شيرينى هاى يادشده 
با آبميوه ميل شود، به ازاى هر ليوان آبميوه، 
120 كيلوكالرى بايد به عدد يادشده افزود. 

ارزش تغذيه اى
هر عدد از اين مافين ها حاوى 6 گرم چربى 
(1 گرم چربى اشباع)، 3 گرم فيبر، 6 گرم 
كربوهيدرات، 5 گرم پروتئين، 39 ميكروگرم 
فوالت، صفر ميلى گرم كلسترول، 20 گرم 
 2 ،A قند، 2068 واحد بين المللى ويتامين
ميلى گرم ويتامين C، 51 ميلى گرم كلسيم، 1 
ميلى گرم آهن، 192 ميلى گرم سديم و 277 
ميلى گرم پتاسيم است. ضمن اينكه مى تواند 
 A 41 درصد از نياز روزانه بدن به ويتامين

را تامين كند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

27دستور آشپزى شماره هفتصدوهفت بيست وچهار فروردين نودوهشت

 سامان گلريز/ مدرس آشپزى

9 نكته براى پخت مافين 

طرز تهيه 
1. ابتدا فر را با دماى 200 درجه سانتى گراد (400 درجه فارنهايت)  روشن 

كنيد تا كامال گرم شود. 
2. 18 عدد قالب مافين استاندارد كه حدود 6 سانتى متر هستند را انتخاب 
كنيد و تمام سطح داخلى قالب ها را با مقدار كمى اسپرى روغن چرب كنيد. 
اين كار به جدا شدن ساده تر مافين ها از قالب بعد از پخت كمك مى رساند. 
3. كشمش ها را در كاسه متوسطى بريزيد و روى آنها را با آب داغ 
بپوشانيد. اجازه بدهيد  كشمش ها حدود 5 دقيقه در آب داغ خيس بخورند 

سپس آنها را آبكشى كنيد و كنار بگذاريد. 
4. در كاسه گود ديگرى، آرد كامل، آرد چندمنظوره، جو دوسر برشته، 
آرد جوانه گندم بوداده، بيكينگ پودر، جوش شيرين، نمك، دارچين و 
تركيب ادويه هاى دلخواه تان را به خوبى مخلوط كنيد و بعد از مخلوط 

كردن مواد اين تركيب را هم كنار بگذاريد. 
5. در ظرف گود ديگرى، 4 عدد سفيده تخم مرغ را تا حدى هم بزنيد كه 
كامال سفت و پفكى شوند. اگر مى خواهيد بدانيد سفيده هاى تخم مرغ به 
اندازه كافى هم خورده اند يا نه، مى توانيد كاسه را خم كنيد. اگر سفيده ها 
مانند يك كرم منسجم از كاسه جدا نشدند؛ يعنى آماده ادامه كار هستند. در 
غير اين صورت سفيده ها شل هستند و نياز به هم زدن بيشترى وجود دارد. 
6. بعد از هم خوردن كامل سفيده ها و كف كردن آنها، شكر قهوه اى را با 
سفيده ها مخلوط كنيد و تا جايى به هم زدن ادامه دهيد كه شكر در سفيده 

تخم مرغ كامال حل شود. 
7. موزهاى له شده را با شير، روغن كانوال و وانيل به خوبى مخلوط كنيد. 
8. مخلوط موز را داخل ظرف سفيده تخم مرغ بريزيد و اين تركيبات را 

به خوبى با يكديگر هم  بزنيد تا كامال يكدست شوند. 
9. كاسه بزرگى كه تركيب آردها در آن وجود دارد را روى ميز كار 
بياوريد، وسط كاسه را خالى كنيد و تركيبات موجود در كاسه سفيده 
تخم مرغ را درون آن بريزيد. تمام تركيبات را با كمك ليسك به خوبى هم  

بزنيد تا مايه يكنواخت مافين شما به دست بيايد. 
10. دوسوم از قالب هاى مافين را با مايه مافينى كه در اختيار داريد، پر 

كنيد و يك سوم بااليى آن را براى پف كردن مافين ها خالى بگذاريد. 
11. بعد از پر كردن قالب ها، هويج هاى رنده شده، گردو هاى خردشده و 
كشمش ها را به صورت مساوى بين 18 قالب مافين تقسيم كنيد و روى مايه 
مافين ها بريزيد. درنهايت با كمك يك خالل دندان، هويج ها و كشمش ها 

را كمى داخل مايه مافين فرو كنيد. 
12. فرورفتن بيش از حد هويج، گردو و كشمش داخل مايه مافين يا 

مواد الزم (براى 18 عدد مافين) 
كيلوكالري480ليوان1كشمش

كيلوكالري240ليوان3/4آرد كامل
كيلوكالري240ليوان3/4آرد چندمنظوره
كيلوكالري240ليوان1جو پرك برشته

كيلوكالري120ليوان1/2آرد جوانه گندم بوداده
كيلوكالري0قاشق چاى خورى2بيكينگ پودر
كيلوكالري0قاشق چاى خورى1جوش شيرين

كيلوكالري0قاشق چاى خورى1/4نمك
كيلوكالري0قاشق چاى خورى2پودر دارچين

كيلوكالري0قاشق چاى خورى1/4ادويه مخلوط دلخواه
كيلوكالري320عدد4سفيده تخم مرغ بزرگ

كيلوكالري400ليوان1شكر قهوه اى
كيلوكالري140عدد متوسط2موز له شده

كيلوكالري50ليوان1/2شير كم چرب
كيلوكالري270ليوان1/4روغن كانوال

كيلوكالري0قاشق چاى خورى سرصاف1پودر وانيل
كيلوكالري50عدد متوسط4هويج رنده شده

كيلوكالري270ليوان1/3گردوى خردشده

تركيب كردن آنها با ساير مواد، باعث چسبيدن آنها به كف و كناره هاى قالب و درنهايت 
سوختن احتمالى آنها مى شود. 

13. بعد از اتمام كار پر كردن قالب ها، مى توانيد آنها را روى سينى فر و در پنجره وسط 
به مدت 15 تا 20 دقيقه قرار دهيد. 

14. بعد از اين مدت، در فر را باز كنيد و يك خالل دندان خشك داخل مافين ها فرو 
ببريد. اگر تركيبات مافين به خالل دندان شما نچسبيد؛ يعنى اينكه كامال پخته هستند. 

15. بعد از خارج كردن مافين ها از فر، 5 دقيقه اجازه دهيد تا كمى حرارت شان فروكش 
كند. سپس آنها را به آهستگى از قالب ها جدا كنيد و داخل ظرف بچينيد. 

16. اگر از قالب هاى كاغذى استفاده مى كنيد، نيازى نيست مافين را از قالب خارج كنيد.

/40 آماده مى شود

/20 پخته مى شود 25 هزار تومان
هزينه متوسط تهيه اين غذا
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و  سن  افزایش  مورد  در  دکتر!  آقای   :
ارتباطش با اضافه وزن بگویید.

کاهش  دچار  افراد  است  ممکن  سن  افزایش  با 
اتفاق،  این  شوند.  بدن  متابولیسم  و  سوخت وساز 
بیشتر در خانم ها بعد از یائسگی می افتد. از سوی 
دیگر، با افزایش سن شاهد کاهش تحرک هستیم که 
خروجی مصرف انرژی به واسطه آن کم می شود. تغییر 
عادت های غذایی هم عامل سوم است. با باال رفتن 
سن، افراد میل بیشتری به دریافت کربوهیدرات و 
چربی دارند که دریافت کالری را باال می برد و نکته 
آخر اینکه با افزایش سن با تحلیل بافت عضالت به 
عنوان بافت فعال متابولیک تعادل بین بافت چربی 
و عضالت به هم می خورد و خروجی انرژی کاهش 

پیدا می کند.
: آقای آگاهی فرد یکی از دالیل 
اضافه وزنشان را همان طور که شما هم 
از  غذایی  نادرست  عادت های  گفتید 
مواد غذایی  جمله مصرف شیرینی و 
چرب اعالم کردند. در مورد این بخش 

بیشتر توضیح دهید.
هر چه مصرف انواع شیرینی ساده بیشتر 
شود، میزان ترشح انسولین برای به تعادل 
رساندن این قند و سایر هورمون های اشتها 
عمال میل به مصرف شیرینی و قند را در 
بنابراین  بیشتر می کند  بعدی  نوبت های 
به  دهیم  پاسخ  را  شیرینی  به  میل  اگر 
یک چرخه مثبت معیوب تبدیل می شود؛ 
یعنی هر چه بیشتر شیرینی مصرف کنید 
دریافت  برای  بیشتری  درخواست  بدن 
شیرینی خواهد داشت. اگر آن را کنترل 
کنید، میل تان هم کنترل می شود بنابراین 
در کل باید دریافت گروه شیرینی و چربی 

را کنترل کرد. 

: برای افرادی که کارمند و پشت میزنشین 
هستند، رژیم خاصی توصیه می کنید؟

نوع خوراک  و  میزان  به  نگاهی  رژیم  در  اگر  نه، 
باشیم،  داشته  روان شناختی  و  فیزیکی  فعالیت  و 
برای فرد پشت میزنشین برخی توصیه ها مربوط به 
میزان  باید  اگر نمی تواند  فیزیکی است و  فعالیت 
کالری دریافتی اش کم شود تا مازاد کالری دریافتی 

به صورت چربی ذخیره نشود. 
: آقای آگاهی فرد با همسرشان همزمان 
رژیم گرفتند. این کار چه فواید یا مضرات احتمالی 

می تواند داشته باشد؟
رژیم گرفتن های گروهی در یک خانواده به دلیل 
ایجاد رقابت بسیار خوب است. در همسران مخصوصا 

اگر یکی از آنها بخواهد رفتار غذایی آزاد تری داشته 
باشد و طرف دیگر در رژیم بماند از نظر روانی 
امکان پذیر نیست. نکته دیگر اینکه اگر خانم خانه 
همراهی نکند، ممکن است مواد غذایی پرچرب طبخ 
کند و آقا مجبور به مصرف آن نوع از غذا خواهد 
بود. در کل به تجربه ثابت شده رژیم های گروهی 

در خانواده رژیم های موفق تری هستند.
مدیریت  به  اشاره ای  آگاهی فرد  آقای   :
پزشک در ادامه دادن رژیم شان داشتند. در مورد 

اهمیت این موضوع چه نظری دارید؟
اتفاقا در مورد کاهش وزن در انگلیسی از اصطالحی 
به نام Weight Managment استفاده می کنیم؛ به 
معنی مدیریت وزن که کلمه بسیار درست و علمی ای 
است. رژیم درمانگرها در بیشتر موارد به 
دالیل مختلف از جمله نداشتن وقت یا 
حوصله یا دانش کافی، ویزیت های سریعی 
بیماران به  اما من برای  برگزار می کنند 
طور متوسط 40 دقیقه وقت می گذارم و 

تغذیه درست را آموزش می دهم. 
اینکه  آخر  پرسش  و   :
تبلیغ  مکرر  که  الغری  دمنوش های 
می شوند واقعا چقدر در کاهش وزن 

موثرند؟
وزارت  و  ذیصالح  مراجع  این باره  در 
بهداشت و معاونت غذا و دارو هم نظر 
داده اند و من در مورد آن نظری ندارم. از 
نظر علمی آنچه در کاهش وزن دخیل است 
مدیریت ورودی و خروجی انرژی است. 
اگر شخصی ادعا می کند دمنوشی سبب 
الغری اش شده باید اثر آن را در معادله 
انرژی جستجو کند که آیا باعث کاهش 
دریافت انرژی شده یا افزایش مصرف، 

آن هم بی عارضه!

نگاه متخصص تغذیه

: آقای آگاهی فرد! در مورد خودتان و شیوه کاهش وزنتان 
بگویید. 

من 44 ساله هستم و با قد 173 سانتی متر شهریور سال گذشته 92 
کیلوگرم بودم و اسفند ماه به 76 کیلوگرم رسیدم. 

: دلیل باال رفتن وزنتان چه بود؟
عادت های ناسالم غذایی، کم تحرکی و پشت میزنشینی، مصرف قند و 
کربوهیدرات باال و... البته وزنم به تدریج باال رفت. سال 80 حدودا 
75 کیلوگرم بودم. سال 85 به 78 کیلوگرم رسیدم و سال 90 حدود 
82 کیلوگرم بودم و سال 94 وزنم 84 کیلوگرم شد. همین طور باال 

آمد تا وقتی به 92 کیلوگرم رسید، زنگ خطر برایم به صدا درآمد.
: چطور؟

و  کمر  به  بروم.  راه  نمی توانستم  بودم.  شده  سنگینی  و  نفخ  دچار 

زانوهایم فشار می آمد. به خاطر شغلم مجبور به راه رفتن بودم ولی 
واقعا نمی توانستم. این گونه بود که با خانمم تصمیم گرفتیم با هم 

رژیم بگیریم. 
: پیش از این به رژیم گرفتن فکر نکرده بودید؟

چرا، قبال هم رژیم گرفته بودم و با ورزش اصولی وزنم کم شده بود 
اما مدیریت پزشکی و نظارتی وجود نداشت و دوباره وزن کم شده ام 

برگشت. 
بیشتر  لطفا  کردید.  اشاره  غذایی  ناسالم  عادت های  به   :

توضیح دهید.
فراوان است. خامه و سس  قند و شکر و شیرینی  منظورم مصرف 
زیاد  برنج  و  نان  می کردم.  مصرف  وفور  به  پرچرب  ماست های  و 
می خوردم اما حاال بعد از رژیم میزان مصرف شیرینی و کربوهیدراتم 

خیلی کمتر شده است. برنج، ماکارونی و نان کمتر از قبل می خورم 
و پروتئین مصرفی ام در عوض باالتر رفته است. قبال شیر نمی خوردم 
اما حاال خانوادگی عادت به مصرف روزانه 1 تا 2 لیوان شیر داریم. 

از نفخ و زانودرد هم دیگر خبری نیست. 
: ورزش هم می کنید؟

روی تلفن همراهم یک برنامه قدم شمار نصب است که به واسطه آن 
روزانه 5-4 کیلومتر پیاده روی می کنم. پیش از این در اداره هم 30 

دقیقه در روز پشت  میز دمبل می زدم.
: خانم تان چقدر وزن کم کردند؟

مصرف  جز  به  ایشان  البته  رسید.  کیلوگرم   73 به  کیلوگرم   82 از 
سبزیجات و سبوس و... از دمنوش الغری هم استفاده می کرد.

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.

آقای آگاهی فرد که در عرض 6 ماه 16 کیلوگرم وزن کم کرده، می گوید: 

وزنم طی سال ها، آرام آرام باال رفت

چای سبز، قهوه سبز و قهوه تلخ و برخی 
دمنوش ها مانند زیره در الغری بسیار موثرند 
اما مزاج آنها متفاوت است، مثال مزاج چای 
سبز سرد است و مناسب افرادی با مزاج 
گرم است. چای سبز مشکالت گوارشی 
ایجاد می کند ولی خاصیت آنتی اکسیدانی 
قوی دارد و به دفع سموم کمک می کند 
و در افرادی که رژیم کاهش وزن دارند، 
می تواند عوارض ناشی از رژیم را کاهش 
دهد و مانع تولید رادیکال های آزاد شود 
بنابراین بهتر است این نوشیدنی را با دارچین 

و زیره مصرف کرد. 
و  دارد  و خشک  گرم  مزاج  تلخ،  قهوه 
قهوه  است.  سرد  مزاج  با  افراد  مناسب 
سبز برعکس مزاج سرد و خشک دارد و 
مناسب افرادی با مزاج گرم است. قهوه 
کمتر  عوارض  سبز  چای  با  مقایسه  در 
اما   دارد  بیشتری  الغرکنندگی  قدرت  و 
شب ها  است  بهتر  و  می آورد  بی خوابی 

مصرف نشود. 
توصیه می کنم قهوه های دستکاری شده که 
ادعا می شود الیت ترند را نخرید زیرا این 
نوشیدنی ها هر چه بیشتر دستکاری شوند 

تاثیرشان کمتر می شود. 
نوشیدنی های  تمام  اینکه  بعدی  نکته 
الغرکننده تعریق را باال می برند و سبب 
افزایش چربی سوزی می شوند، درنتیجه 
فرد دچار غلظت خون می شود اما افراد 
چاق عموما کم خون هستند و این موضوع 
در  نباید  اما  نمی کند  ایجاد  مشکلی 
مصرف شان زیاده روی کرد، بلکه باید به 
یک فنجان یا لیوان قناعت کنید. بهتر است 
تنوع ایجاد کنید و مثال صبح چای سبز، 
ناهار قهوه و شب دمنوش  از  قبل  ظهر 
زیره بخورید. البته اگر دانه قهوه را بجوید 
اثرش خیلی  کنید،  میل  را  پودر زیره  یا 

بیشتر از نوشیدنی آن است.

درکاهش وزن باید 
به مزاج نوشیدنی ها 
توجه کرد

 دکتر محمد فصیحی دستجردی
محقق طب سنتی

نگاه متخصص عفونی

پشت میزنشینی عامل مشکالت عدیده ای از 
جمله ناهنجاری های قامتی مثل قوز، مشکالت 
و  قلبی-عروقی  عوارض  و  زانو  گردنی، 
بیماری های مزمنی است که شایع ترین آن 
چاقی است. برای پیشگیری از بروز این 
عوارض باید در درجه اول مراقب افزایش 
وزن باشیم و کنار آن با اصالح وضعیت 
نشستن از بروز سایر عوارض پیشگیری 
کنیم اما برای جلوگیری از افزایش وزن 
دنبال پشت میزنشینی راه حل هایی توصیه 

می شود که عبارتند از:
خود  روزانه  برنامه  در  را  پیاده روی   .1
بگنجانید. اگر محل کار تا خانه زیاد نیست، 
به جای استفاده از اتومبیل پیاده این مسیر را 
طی کنید و اگر مسافت زیاد است، ماشین 
خود را در محلی کمی دورتر پارک کنید تا 

ناچار باشید کمی پیاده روی کنید. 
2. برنامه منظم ورزشی داشته باشید و سعی 
کنید 4-3 بار در هفته ورزش هوازی کنید. 
3. در فواصل بین کار حرکت کنید و کمی 
نرمش و حرکات کششی انجام دهید. اگر 
امکان آن را ندارید، عضالت تان را پشت  میز 
منقبض کنید تا این کار سبب بهبود گردش 
و  افزایش سوخت وساز  و  جریان خون 

متابولیسم شود.
و  کنید  کالری مصرفی خود کم  از   .4

مواد چاق کننده مصرف نکنید. 
5. 3 روز در هفته در ناحیه شکم و کمر 
و بازو تمرینات تقویت عضالت توصیه 

می شود.
6. یادتان باشد انجام تمرین های قدرتی 
سبب افزایش حجم عضالت می شود، از 
تحلیل عضالت پیشگیری می کند و مانع 
تقویت  برای  می شود.  پوست  افتادگی 
عضالت و حجم آوردن آنها الزم است 
از دستگاه ها، کش و دمبل استفاده کنید. 
البته باید اولین تمرین ها را با مقاومت و 
تکرار کم شروع کرد و به تدریج مقاومت 

را باال برد. 
7. کنار ورزش باید در طول روز به اندازه 
بنابراین  کرد  دریافت  پروتئین  نیز  کافی 
تغذیه در مورد  با متخصص  بهتر است 
نوع و مدت ورزشی که انجام می دهید، 
مشورت کنید تا با توجه به آن میزان پروتئین 

دریافتی تان را تنظیم کند.

به هر بهانه ای 
ورزش کنید
  دکتر احمد باقری مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکید دکتر محمدحسن ابوالحسنی به مهمان »میزگرد تغذیه«

رژیم های گروهی در خانواده، رژیم های موفق تری هستند 

وقتی پا به میانسالی می گذاریم و از شور و شوق و تحرک جوانی می گذریم، 
متابولیسم بدن افت می کند و در سرازیری افزایش وزن تدریجی می افتیم. 
این اتفاقی است که تمامی افرادی که 35 سالگی را پشت سر می گذارند، 
متوجه آن می شوند. اگر شما هم تازه وارد این سن شده اید یا از مرز آن 
سال هاست، گذشته اید و حاال دنبال چاره ای برای کاهش وزنتان هستید، گفت وگوی ما را 

با آقای حمید آگاهی فرد بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن حمید آگاهی فرد 
با حضور دکتر محمدحسن ابوالحسنی، متخصص تغذیه، 

دکتر محمد فصیحی دستجردی، محقق طب سنتی  و 
دکتر احمد باقری مقدم، متخصص پزشکی ورزشی

16 کیلوگرم 
کاهش وزن 

در 6 ماه

رژیم گرفتن های گروهی در 
یک خانواده به دلیل ایجاد 
رقابت بسیار خوب است. 
در همسران مخصوصا اگر 
یکی از آنها بخواهد رفتار 
غذایی آزاد تری داشته باشد و طرف دیگر 
در رژیم بماند از نظر روانی امکان پذیر 
نیست. نکته دیگر اینکه اگر خانم خانه 
همراهی نکند، ممکن است مواد غذایی 
پرچرب طبخ کند و آقا مجبور به مصرف آن 
نوع از غذا خواهد بود



کربوکسی تراپی، تکنیکی در علم پزشکی زیبایی 
ا ست که به کمک آن می توان صورت را جوان 
و نیز پوست  را متراکم و مقاوم نگه  داشت. 
با این روش پلک ها محکم و مقاوم می شوند، 
کبودی های احتمالی سطح صورت محو می شود، چین وچروک ها 
کمتر می شود و در کل، مجموعه صورت حالت استوارتر و 

قوی تری به خود می گیرد.

روند پیشرفت کربوکسی تراپی در حیطه علم پزشکی زیبایی و 
جوان سازی پوست

این تکنیک در قرن بیستم و حدودا در سال های دهه 30، در کشور 
فرانسه و ایتالیا رونمایی شد. پزشکان و متخصصان کشف کردند 
آب هایی که حاوی گاز دی اکسیدکربن هستند، در بهبود زخم ها 
و تولید عروق، بسیار موثرند. در آن زمان متخصصان بر این باور 
بودند با تزریق این گاز در محل موردنظر، نتایج شگفت انگیزی به 
دست خواهد آمد. ابتدا، این تکنیک فقط جنبه درمانی داشت و برای 
اهداف پزشکی به کار می رفت، به طوری  که در تسکین جراحت های 
پوستی و تولید عروق مثل بهبود زخم  های بیماران دیابتیک و نیز 
درمان ناهنجاری های عروقی نقش مهمی  داشت. پزشکان دریافتند به 
مدد این تزریق ها، پوست وضعیت بهتر و باثبات تری خواهد داشت 
و نیز بهبود جراحت های پوستی با سرعت بیشتری انجام می گیرد. 
به این ترتیب این تکنیک به مرور زمان به یکی از روش های مهم 
در علم پزشکی زیبایی تبدیل شد. این روش در اروپا به این شکل 
انجام می گیرد که مقادیر جزیی گاز دی اکسیدکربن در الیه های 
سطحی پوست تزریق می شود به طوری که در ادامه، چروک های 
خفیف سطح پوست محو می شوند و سرعت شکل گیری چروک ها 
کاهش می یابد.  جراحان برزیلی این کار را به شیوه  دیگری با تزریق 
گاز دی اکسیدکربن در اعماق پوست و به کمک یک سوزن بسیار 
ظریف انجام  می دهند. این عمل الیه های پوست را یکی پس از 
دیگری منبسط و از هم باز می کند. تزریق گاز دی اکسیدکربن 
گرم شده، درد کمتری دارد و اگر با فشار انجام شود، عمیق ترین 
الیه های پوستی را تحت تاثیر قرار می دهد. به این ترتیب ما شاهد  
لیفتینگ سریع و عمیق در سطح پوست خواهیم  بود. درحقیقت با 
تزریق گاز دی اکسیدکربن، اکسیژن و آبرسانی با سرعتی زیاد در 
اعماق پوست انجام می شود و درنتیجه سلول های پوستی غنی از 
آب و اکسیژن می شوند. این فعل وانفعاالت نتایج چشمگیری مانند 
افزایش تولید کالژن، االستین و اسید هیالورونیک و درنهایت بیشتر 

شدن رگ های خونی و عروق جدید را به دنبال خواهند داشت.

تکنیک های  دیگر  با  آن  تفاوت  و  کربوکسی تراپی  مزایای 
جوان سازی پوست

کربوکسی تراپی به هیچ عنوان جایگزین روش ها و تکنیک های 

دیگر نمی شود. درحقیقت تمام تکنیک های جوان سازی پوست، 
هر یک به نوعی مکمل  یکدیگرند. پزشکان دریافته اند اغلب اوقات، 
بهترین نتایج با درمان های تلفیقی حاصل می شود. در این میان، 
کربوکسی تراپی مختص افرادی  است که تمایل دارند پوستی کامال 
طبیعی داشته  باشند چون در این روش نه قسمتی از پوست برداشته  
و نه چیزی به آن اضافه می شود. دی اکسیدکربن تزریق شده نیز در 
عرض چند ثانیه بعد از تزریق، کامال جذب می شود بنابراین تمام 
افرادی که به مواد تزریقی روش های دیگر، مثل بوتاکس حساسیت  
دارند، می توانند از این تکنیک استفاده  کنند. کربوکسی تراپی برای 
قسمت هایی از بدن که امکان تزریق بوتاکس در آنها وجود ندارد 

نیز بسیار موثر است. 
 

آیا تزریق گاز دی اکسیدکربن، محدوده سنی خاصی دارد؟
این تزریق باید از سوی پزشک و زیر نظر وی تجویز شود اما 
به طور کلی به یک دختر جوان 25 تا 30 ساله، هیچ گاه توصیه 
نمی شود برای بهبود جای آکنه سراغ لیفتینگ صورت برود چون 

برای این منظور، روش کربوکسی تراپی موثرتر است و عوارض 
هم ندارد. همچنین اگر فرد مورد نظر میزان قابل توجهی چربی در 
ناحیه شکم یا یک کبودی وسیع در سطح پوست داشته  باشد، قطعا 
کربوکسی تراپی بهترین روش درمانی ا ست و اجرای آن نیز در موارد 
فوق، هیچ محدوده سنی خاصی ندارد بنابراین این تکنیک در هر 
سنی قابل اجراست و قطعا برای هر رده سنی فواید خاص خود را 
دارد. بدون شک تاثیر این روش در جوان 18 ساله و فرد 75 ساله، 

قابل مقایسه نخواهد بود.

قبل از تزریق، باید چه امراض یا بیماری هایی از سوی پزشک 
تشخیص داده  شوند؟

قبل از کربوکسی تراپی، معاینه دقیق پوست الزامی ا ست. این معاینه 
باید در چند مرحله انجام  شود؛ نخست معاینه بخش خارجی 
پوست، سپس بررسی رنگ پوست، این که پوست چه میزان نوری 
را می تواند انعکاس دهد یا جذب  کند و درنهایت بررسی جوش ها، 
نقاط قرمزرنگ، لک ها و آثار به جا مانده از آکنه های اخیر اما همیشه 
نقاطی از پوست قابلیت بیشتری دارند که به پیری دچار شوند. به همین 
دلیل شناسایی این نقاط بسیار مهم است و درنهایت کربوکسی تراپی 

ترجیحا باید در همین نواحی انجام شود. 

زمان مورد نیاز برای تاثیر این تزریق چقدر است؟ 
برای نتیجه بهتر، توصیه می شود کربوکسی تراپی با فاصله یک ماهه، 
دوباره تکرار شود. تاثیرات این تزریق معموال بعد از 3-2 هفته، 
کم کم نمایان می شود. البته سن و نیز عوامل ژنتیکی، از جمله مواردی 
هستند که می توانند دوره درمان را تا 6 ماه و چه بسا تا 8 ماه به تاخیر 

بیندازند.  همه چیز به بیمار بستگی دارد اما به طورکلی به همه توصیه 
می شود این تزریق را هر ماه انجام  دهند و اگر تمایل  دارند تاثیر 
این تزریق ماندگارتر و بهتر باشد، این درمان را 4-3 ماه پشت سر 
هم تکرار کنند. در ادامه، پزشک با توجه به خواسته ها و انتظارات 

بیمار، می تواند جلسات کربوکسی تراپی را هر 3 ماه تکرار کند. 

در جلسه کربوکسی تراپی چه چیزی در انتظار شما خواهد بود؟
برای کربوکسی تراپی صورت، پزشک نخست ناحیه مورد نظر 

را کامال ضدعفونی می  کند و دستگاه را راه  می اندازد. دستگاه از 
یک تنگ دهانه گشاد حاوی گاز دی اکسیدکربن تشکیل  شده 
 است. این دستگاه به دستگاه دیگری متصل است که وظیفه 
گرم کردن گاز دی اکسیدکربن را برعهده  دارد. این دستگاه دارای 
یک لوله کوچک است که به یک سوزن کوچک متصل شده 
و عمل تزریق گاز در زیر پوست، از طریق همین سوزن انجام 
می شود. متخصص، سوزن را زیر پوست فرو و مقدار معینی 
از گاز دی اکسیدکربن را تزریق می کند. این میزان روی صفحه 
نمایشگر دستگاه کامال مشخص است. البته این تکنیک فقط 
مخصوص صورت نیست، بلکه در قسمت های دیگر بدن مانند 
گردن، کمر، شکم، بازوها، ران ها و... نیز قابل اجراست. این تزریق 
کار هر کسی نیست چون در عین ساد گی، پیچید گی های خاص 
خود را دارد. درواقع، می توان گفت اجرای این تزریق نیاز به 

فردی دارد که کامال با آناتومی بدن آشنا باشد.

آیا کربوکسی تراپی عوارض جانبی خاصی دارد؟
عوارض جانبی به جامانده از این روش، غالبا در ناحیه تزریق بروز 
می کند. معموال در اثر فروکردن سوزن در پوست، کبودی یا خون مردگی 
مختصری ایجاد می شود اما در ساعات بعد از تزریق این احتمال 
وجود دارد که ناحیه موردنظر دچار ورم و التهاب شود. همچنین 
کربوکسی تراپی با کمی درد همراه است اما درد آن زیاد نیست و 

کامال قابل تحمل است. 

کربوکسی تراپی به چه افرادی توصیه نمی شود؟
تقریبا همه و در هر ناحیه ای از بدن، می توانند این تزریق را انجام  دهند، 
به جز افرادی که دچار نارسایی شدید تنفسی هستند. کربوکسی تراپی 
یک تزریق کامال بی خطر است و هیچ تهدیدی برای بروز آمبولی و 
لخته در رگ ها محسوب نمی شود. حتی اگر عمل تزریق در عمق 
رگ و به صورت ناگهانی انجام  شود، باز هم هیچ خطری فرد 
را تهدید نخواهد کرد چون درنهایت عکس العمل بدن پس دادن 

اکسیژن و آب خواهد بود. 

توصیه های کلیدی به افرادی که تمایل به انجام کربوکسی تراپی 
دارند

این تزریق به هیچ گونه آماد گی قبلی نیاز ندارد. کربوکسی تراپی 
تکنیکی در جهت جوان سازی پوست است، به همین دلیل هر 
زمان که پزشک و بیمار اراده  کنند، قابل اجرا خواهد بود و بعد 
از تزریق هم نیازی به استراحت نیست و بیمار بالفاصله بعد 
از تزریق می تواند زندگی روزانه خود را پیش بگیرد. در این 
میان بیمار فقط باید به پزشک خود اعتماد  کند و انتظاراتی 
معقول و امکانپذیر داشته  باشد تا مراحل پیری پوست را به 

شکلی کامال طبیعی طی  کند.

کربوکسی تراپی، از دیروز تا امروز
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پزشکی،  علم  پیشرفت  با 
روش های درمانی متفاوتی 
به جامعه ارائه می شود که 
و  مشکالت  بهبود  برای 
غیرپوستی  و  پوستی  مختلف  بیماری های 
کاربردهای فراوانی دارند. پزشکی زیبایی 
4گوشه  در  سرعت  به  که  است  رشته ای 
طی  را  پیشرفت  و  رشد  مراحل  جهان 
می کند. متخصصان پوست هر ساله شاهد 
ورود تکنیک ها و مواد جدیدی در این حیطه 
هستند که هر یک به نوعی سالمت پوست 
می کنند.  تضمین  قبل  از  بهتر  و  بیشتر  را 
کربوکسی تراپی از جمله این موارد است 
که برای درمان مشکالت پوستی از جمله 
جوشگاه های سوختگی، جوان سازی پوست، 
قرار  استفاده  مورد  و...  دور چشم  تیرگی 
می گیرد. برای آشنایی با این روش درمانی با 
دکتر آذین آیت اللهی، متخصص بیماری های 
پوست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و مرکز آموزش و پژوهش 
گفت وگویی  جذام  و  پوست  بیماری های 

داشته ایم که می خوانید.

: خانم دکتر! کربوکسی تراپی دقیقا 
چیست و چه کاری انجام می دهد؟

کربوکسی تراپی، تزریق پوستی دی اکسیدکربن 
برای اهداف درمانی است که با سوزن های 
ظریفی در زیر پوست انجام می شود. با این کار 
بافت پوست، تجمع دی اکسیدکربن در محل را 
به عنوان کمبود اکسیژن تلقی می کند و برای 
جبران آن، جریان خون برای اکسیژن رسانی 
بیشتر در منطقه افزایش می یابد و سبب رسیدن 
مواد مغذی به این منطقه و افزایش کالژن سازی 

می شود.
دستگاه کربوکسی تراپی دارای یک مخزن گاز 
دی اکسیدکربن است که سرعت و میزان گاز 
خروجی با توجه به محل درمان و بیماری، 

توسط پزشک تنظیم می شود.

: کربوکسی تراپی از چه سالی در 
عرصه پزشکی کاربرد دارد؟

عرصه  در  جدیدی  تکنیک  کربوکسی تراپی 
پزشکی نیست. استفاده از این روش در طول 
یافت  توسعه  فرانسه  در  میالدی  دهه 1930 
آب  استخرهای  شدند  متوجه  پزشکان  زیرا 
غنی از دی اکسیدکربن موجب بهبود زخم ها 
می شود. در دهه 1950 میالدی نیز این روش 
توسط متخصصان قلب و عروق برای درمان 
بیماران مبتال به بیماری انسداد شریانی و سایر 
به گردش خون ضعیف  بیماری های مربوط 
از  استفاده شد.  و تجمع چربی در شریان ها 
سال 1995 میالدی با به وجود آمدن اصطالح 
در  روش  این  محبوبیت  تراپی  کربوکسی 

عرصه های زیبایی، به ویژه برای لیپولیز و درمان 
جوان سازی پوست افزایش یافت. 

: کاربردهای بالینی کربوکسی تراپی 
چیست؟

کربوکسی تراپی کاربردهای متعددی دارد که 
می توان برای تمام نقاط بدن از جمله پلک، 
صورت، گردن، پشت دست ها، باسن و پاها 
از آن استفاده کرد ولی به طور کلی برای بهبود 
مشکالتی از جمله تیرگی دور چشم، استریا 
)ترک های پوستی ناشی از چاقی و بارداری(، 
کاهش سلولیت و کاهش توده چربی موضعی، 
چروک های صورت و دور چشم، جوان سازی 
پشت دست، دکلته و گردن، جوشگاه های ناشی از 
سوختگی، آکنه و جراحی، پدیده رینود، زخم های 

عروقی، بیماری های ایسکمیک اندام تحتانی، 
قبل و بعد از لیپوساکشن، ریزش مو )مقاالتی 
در این باره موجود است اما اینکه تا چه حد موثر 
باشد، مشخص نیست( و نیز کاهش درد و گرفتگی 

عضله در پزشکی ورزشی قابل استفاده است.
: کربوکسی تراپی چگونه در بهبود 

مشکالت اثر می گذارد؟
دی اکسیدکربن گازی بی بو، بی رنگ و غیرسمی 
است که به طور طبیعی توسط سلول های بدن 
ما به عنوان محصول متابولیسم تولید و وارد 
خون شده و از طریق ریه ها دفع می شود. اگر 
این گاز حتی به طور مستقیم وارد رگ شود 
نمی تواند آمبولی ایجاد کند و به راحتی دفع 
می شود بنابراین با تزریق دی اکسیدکربن در سطح 

پوست، بدن سعی می کند تعادل سطوح اکسیژن و 
دی اکسیدکربن را با افزایش جریان خون اصالح 
کند که با آزادسازی اکسیژن بیشتر باعث تراکم 
زیاد اکسیژن در بافت، افزایش جریان خون، 
ایجاد مویرگ های جدید و افزایش بازسازی 
و تولید بیشتر رشته های کالژن و االستین در 
محل می شود و درنهایت بهبود ظاهر پوست 

را به دنبال دارد.
همچنین تزریق گاز دی اکسیدکربن در بافت 
چربی که با فشار زیاد گاز دی اکسیدکربن همراه 
است موجب ایجاد آسیب ناشی از فشار و ضربه 
می شود و با ایجاد سلسله فعالیت های آبشاری، 
منجر به تجزیه چربی با مکانیسم اکسیداتیو 
خواهد شد. این شرایط با افزایش جریان خون 
در رگ ها، باعث افزایش اکسیژن در محل و 

دفع بهتر چربی می شود.
بهبود  در  کربوکسی تراپی  تاثیر   :

تیرگی و ورم دور چشم چگونه است؟ 
بهترین پاسخ درمانی کربوکسی تراپی مربوط به 
تیرگی زیرچشم است. تیرگی زیرچشم علت های 
بسیاری دارد که یکی از مهم ترین آنها، جنبه ارثی 
و تشدید تیرگی با افزایش استرس و خستگی و 
احتقان خون مویرگی است که به دنبال کاهش 
پلک  مویرگ های  در  خون  جریان  سرعت 
پایین و اختالل اکسیژن رسانی اتفاق می افتد. با 

بهره مندی از کربوکسی تراپی و جذب اکسیژن 
به محل، می توان باعث بهبود شبکه مویرگی، 
افزایش جریان خون و درنهایت بهبود تیرگی 

زیر چشم شد. 
کربوکسی تراپی عالوه بر بهبود تیرگی زیر چشم 
در ورم ناحیه اطراف چشم نیز کاربرد دارد و 
افتادگی  بین بردن  از  باعث سفتی پوست و 
می شود. برای این کار بیماران باید بین 6 تا 10 
جلسه به فاصله 2-1 هفته تحت مداوا باشند. 
در مواردی ممکن است به دنبال تزریق گاز، 
پلک ها متورم شوند اما جای نگرانی نیست زیرا 
طی مدت کوتاهی، ظاهر فرد طبیعی می شود. 
به طور کلی بعد از کربوکسی تراپی به مراقبت 

خاصی نیاز نیست.
: برای درمان هر مشکل چند جلسه 

کربوکسی تراپی الزم است؟
 تعداد جلسات کربوکسی تراپی نسبت به نوع 
مشکل و میزان پاسخ دهی در افراد، متفاوت 
است ولی به طور کلی این روش پاسخ درمانی 
قابل قبولی به ویژه در بهبود تیرگی دور چشم 
دارد. جلسات درمانی نیز به طور معمول 6 تا 
10 جلسه با فاصله هر 2-1 هفته انجام می شود 
ولی برای برخی درمان ها به منظور تثبیت نتایج 
درمانی، ساالنه یک نوبت درمان برای چند سال 

تکرار می شود.
: عوارض احتمالی کربوکسی تراپی 

چه مواردی هستند؟ 
 کربوکسی تراپی معموال عارضه ای ندارد ولی درد 
و قرمزی خفیف در محل تزریق، احساس گرما 
و صدای خش خش در پوست و گاهی کبودی 
در محل تزریق از عوارض زودگذر این روش 
درمانی است که معموال طی چند ساعت و به 
ندرت چند روز به طور کامل برطرف می شوند.

: بعد از انجام کربوکسی تراپی باید 
چه اقداماتی انجام شود؟ 

اقدام و توصیه خاصی وجود ندارد ولی پرهیز 
از استحمام، شنا، سونا و جکوزی به مدت 4 

ساعت بعد از درمان الزامی است.
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29پوست
درمان مشکالت پوستی با تزریق گاز دی اکسیدکربن به پوست

کربوکسی تراپی، محبوبیتی در عرصه پوست و زیبایی 
 سمیه ذکایی 

نعمتی

شماره هفتصدوهفت بیست وچهارفروردین نودوهشت

با تزریق 
دی اکسیدکربن در 

سطح پوست، بدن با 
آزادسازی اکسیژن 

بیشتر باعث افزایش 
جریان خون، تراکم زیاد اکسیژن 

در بافت، ایجاد مویرگ های جدید و 
افزایش بازسازی و تولید رشته های 

کالژن و االستین در محل می شود 
و درنهایت بهبود ظاهر پوست را به 

دنبال دارد

قبلبعـد



میزگرد »پوست« درباره کیست مویی با حضور 
دکتر ماهرخ دائمی جراح عمومی، دکتر مسعود داوودی 

متخصص پوست و دکتر محمد فصیحی محقق طب ایرانی اسالمی

کیست مویی 
درمانی جز جراحی ندارد

درد، تورم و ترشح روی استخوان دنبالچه می تواند از عالئم کیست مویی باشد 

درمان سنتی، جایگزینی موقت برای جراحی کیست مویی است 

  دکتر مسعود داوودی/ عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج( 

  دکتر ماهرخ دائمی/ استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  دکتر محمد فصیحی/ محقق طب ایرانی اسالمی 

نگاه متخصص پوست

نگاه جراح عمومی   

نگاه متخصص طب سنتی 

تشکیل موهای زیرپوستی عارضه ای است 
که در آن موها زیر الیه های پوست به صورت 
خوابیده به رشد خود ادامه می دهند. این 
عارضه بیشتر در کسانی که موهای ضخیم تر 
و پوست سبزه و گندم گونه دارند، دیده 
می شود. احتمال بروز موی زیرپوستی در این 
افراد در مقایسه با کسانی که موهای کرکی 
دارند، بیشتر است. ضمن اینکه گاهی فردی 
به دلیل ژنتیک و مادرزادی، بیشتر مستعد 
ابتال به این مشکل است و موها در برخی 
نواحی دارای مو، به طور غیرعادی زیر پوست 
رشد می کند. درنهایت ایجاد کالفه ای از مو 
منجر به بروز کیست مویی می شود. گاهی 
اوقات هم در نواحی مودار بدن، کیست های 
عفونی دیده می شود که بعد از بازکردن 
آنها متوجه می شویم مجموعه ای از موها 
داخل پوست رشد کرده و به صورت متراکم 
درآمده است.  شایع ترین و مهم ترین علت 
زیرپوستی شدن موها، اصالح و تراشیدن 
موهای زائد بدن به کمک وسایلی است که 
منجر به قطع کامل مو از ریشه نمی شود.این 
عارضه در افرادی که با دستگاه اپی لیدی یا 
وکس، موهای بدن را اصالح می کنند، بیشتر 
اتفاق می افتد چون موها پس از کشیده شدن 
از وسط پاره می شود و بقیه آن به صورت 
فنر داخل پوست بازمی گردد. مویی که به 
زیر پوست نفوذ کرده، همیشه نمی تواند از 
منافذ پوستی خارج شود و ممکن است زیر 
پوست به تله بیفتد و به رشد خود ادامه 
دهد. تا زمانی که رشد مو داخل کانال پیاز 
رخ دهد، مشکلی ایجاد نمی شود ولی اگر 
مو داخل محفظه  اصلی خود رشد نکند، به 
نوعی جسم خارجی تلقی می شود، درنتیجه 
هر زمان به بافت اطراف پیاز مو نفوذ کند 
باعث التهاب، قرمزی، عفونت و چرکی 

شدن ضایعات التهابی خواهد شد. 
بنابراین استفاده از دستگاه ها یا وسایلی که 
با کشیده شدن و پاره شدن موها همراه 
باشد، احتمال فرورفتن مو داخل پوست و 
زیرپوستی شدن آن بیشتر اتفاق می افتد اما 
در استفاده از تیغ و ماشین های ریش تراش 
مردانه احتمال اینکه مو داخل پوست نفوذ و 
رشد کند، کمتر است. بیشتر زنان در ناحیه 
عانه، خط مایو و ساق پا و مردان در نواحی 
به خصوص  است،  زاویه دار  که  صورت 
نواحی گردن و برجستگی های استخوان 
فک که تیغ برخالف جهت موهای صورت 
کشیده می شود، دچار این عارضه می شوند. 
بیشتر آقایان بعد از اصالح صورت، دچار 
جوش های چرکی زیر ناحیه گردن می شوند 
که دلیل آن هم اصالح موها، جهت خالف 
مو است. گاهی رشد موهای زیرپوستی به 
خاطر ژنتیک و مادرزادی است و موها به 
طور معکوس داخل پوست رشد می کند 
اما در بیشتر موارد با اصالح صورت و بدن، 
به خصوص با روشی که باعث پاره شدن و 
کندن موها از نیمه شود، احتمال زیرپوستی 
شدن مو وجوددارد بنابراین توصیه می شود 
افراد مستعد این عارضه، برای رفع این مشکل 
از روش هایی که خطر کمتری برای رشد 
مو داخل پوست دارد، استفاده کنند؛ یعنی 
به جای وکس و موکن، از تیغ و ماشین 
ریش تراش مردانه استفاده کنند چون وقتی 
مو همسطح پوست تراشیده می شود احتمال 
برگشت مو داخل پوست کمتر است. البته 
ممکن است بیماری با تغییر روش اصالح 
موها و حتی استفاده از تیغ همچنان جوش 
بزند. به این افراد باید یادآوری کرد با تغییر 
روش نباید خیلی زود منتظر نتیجه بود 
چون موهایی که داخل پوست رشد کرده 
تا مدت ها مشکل زیرپوستی شدن موها و 
جوش را به دنبال خواهند داشت ولی اگر 
صبور باشند و فقط با تیغ اصالح کنند به 
تدریج تاثیرات مثبت آن را مشاهده خواهند 
کرد. در ضمن ماشین های ریش تراش مردانه 
دوتیغه یا سه تیغه نیز وقتی روی صورت 
کشیده می شوند، باعث می شوند تارهای مو 
در اثر کشش قطع شوند بنابراین با استفاده 
این نوع دستگاه ها که همراه با کش آمدن 
مو است، جوش زدن ادامه می یابد. تیغ و 
کرم موبر بهترین روش برای رهایی از شر 

موهای زائد بدن است. 
با  می کنند  سعی  که  افرادی  ضمن  در 
دستکاری موهای زیرپوستی و فشار دادن 
آنها را خارج کنند، باید بدانند با این کار 
فقط شرایط حادتر شده و باعث جوشگاه و 
ایجاد لک های قهوه ای روی پوست صورت 
می شود، درنتیجه بعد از اینکه مشکل موی 
زیرپوستی حل می شود، آنها همچنان درگیر 
لک های به جامانده در اثر دستکاری هستند 

که برایشان آزاردهنده است.

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.

: خانم دکتر! مهم ترین علل موثر در بروز کیست 
مویی چیست؟ 

برخالف تصور برخی افراد کیست مویی صرفا در افراد 
پرمو ایجاد نمی شود. در واقع کیست مویی فقط به دلیل 
پرمویی یا نفوذ موها رخ نمی دهد و علل دیگری که معموال 
ناشناخته هستند، در بروز آن نقش دارند. ژنتیک نیز از دیگر 
علل موثر در بروز آن است و مهم ترین عامل در این بیماری 
ژن معیوبی است که در واقع موهای آن ناحیه به جای اینکه 
از سمت ریشه به سمت پوست بیاید و بیرون بزند، مستقیم 
بدون اینکه بیرون بیاید به سمت زیر و بافت زیر پوست نفوذ 
می کنند و با نفوذ خودشان، التهاب ایجاد می کنند و باعث 
ایجاد حفره در بدن می شوند که دور آن را با توده و کیست 
محدود می کند. به تدریج داخل این توده ترشحات جمع 
شده و التهاب ایجاد می شود. گاهی با ترشحات چرکی و 
گاهی با دردهای بسیار زیاد یا تورم و چرک روی می دهد 
یا  یک سوراخ کوچک باز و این چرک تخلیه می شود. ناحیه 
ایجاد کیست مو در فرورفتگی قسمت باالی بین دو باسن 
و روی استخوان خاجی یا ساکروم است. این فرورفتگی 
هنگام نشست و برخاست افراد حالت مکش ایجاد می کند، 

در نتیجه موها به آن سمت داخل کشیده و خم می شوند. 
چه کسانی بیشتر در معرض ایجاد کیست   :

مویی هستند؟ 
احتمال بروز کیست مویی به دنبال چاقی و همچنین نشستن های 
طوالنی مدت و مکرر پشت میز و در محل کار بیشتر می شود 
چون سر موها داخل نسج پوست فرومی رود و به تدریج در 
اثر رشد مو یک کالف مویی در محل تشکیل می شود. برخی 
پزشکان معتقدند ایجاد این مشکل، زمینه مادرزادی دارد و 
کیست داخل نسج الیه های تشکیل دهنده جنین در دوران 
بارداری تشکیل شده است. سن بروز نیز در دوره نوجوانی 
و اوایل جوانی دهه دوم و سوم زندگی است و بروز این 

عارضه در مردان شایع تر است.
: عالئم و نشانه های بروز کیست چیست؟ 

عالئم بالینی این ضایعه بستگی به آن دارد که کیست چطور 
خودش را نشان بدهد. می تواند بدون عالمت یا به صورت 
خفیف یا مزمن نمایان شود، مثال بسیاری از اوقات ممکن 
است کیست نشانه ای نداشته و فرد اصال از وجود آن بی خبر 
باشد. گاهی کیست خود را با درد در قسمت فوقانی باسن 
نشان می دهد. این درد می تواند یا به علت وجود کیست 

بدون هیچ عارضه ای به وجود آید یا به علت وجود عفونت 
در اثر تجمع مو و چربی باشد که در این صورت کیست به 
صورت آبسه درمی آید، درنتیجه درد، تورم و ترشح بین باسن، 
روی استخوان دنبالچه می تواند از عالئم کیست مویی باشد. 
در مواردی که ترشحات نمی توانند خارج شوند به صورت 
توده متورم دردناک است. اگر آبسه مذکور تخلیه شود، به 
صورت ترشحات چرکی همراه با خونابه، باعث لک شدن 
لباس زیر می شود و بیمار به دلیل ترشحاتی که روی لباسش 
به صورت چرک و خون در آن ناحیه می بیند، مراجعه می کند.

: برای درمان چه باید کرد؟ 
درمان این بیماری، انجام عمل جراحی است. در جراحی، فقط 
آبسه تخلیه می شود و موها خارج می شوند. بعد حفره کامال 
شستشو داده می شود. از آنجا که حفره کامل برداشته نمی شود، 
احتماال کیست ها دوباره عود می کنند. درمان کیست مویی در 
بیمارانی که در فاز ترشح هستند یا در بیمارانی که فقط با درد 
در ناحیه مراجعه می کنند و به نظر می رسد کیستشان هنوز 
عفونی نشده و در مرحله شروع ضایعه هستند، با بیمارانی 
که کیستشان به شدت عفونی شده، متفاوت است و برای 
درمانشان می توان جراحی کامل انجام داد و ضایعه را کامال 
برداشت. البته در مورد وسعت جراحی برای برداشتن کیست 
مویی و اینکه جای ضایعه را چه باید کرد، بین جراحان 
اختالف نظر وجود دارد. اگر بیمار در مراحل اولیه ایجاد 
کیست مراجعه کند و کیستش کوچک باشد، می توان آن را 
برداشت و به طور اولیه بخیه زد و زخم را ساده بست اما اگر 
کیست خیلی بزرگ یا عفونی باشد، نمی توان آن را بخیه کرد 
زیرا زخم دچار مشکل می شود. به همین دلیل پس از برداشتن 
ضایعه، زخم بخیه زده نمی شود و باید بازبماند. در مواقعی 
هم که حفره ایجادشده بزرگ اما غیرعفونی باشد، از گوشت 

اطراف حفره در ناحیه باسن استفاده و زخم بسته می شود.
: باز نگه داشتن زخم مشکلی ایجاد نمی کند؟ 

نه، فقط بیمار باید زخمش را مرتب شستشو دهد و پانسمان 
کند تا به تدریج زخم التیام یابد و بسته شود. زمان بهبود زخم 
با توجه به شرایط بیمار و اندازه حفره، ممکن است تا ۲ ماه 
یا بیشتر طول بکشد. یکی از مشکالتی که معموال بیماران 
مبتال به کیست از آن شکایت دارند، عود دوباره کیست 
حتی پس از یک جراحی بسیار خوب است. به همین دلیل 
همیشه به آنها یادآوری می کنیم چند درصدی احتمال عود 

کیست وجود دارد.

: برای تخلیه چرک و خون داخل کیست حتما 
باید به پزشک مراجعه کرد؟ 

تخلیه کیست به وسیله خود افراد مستلزم این است که الیه 
رویی زخم نازک شود. بارها افرادی را دیده ایم که پمادهای 
مختلفی روی کیست می زنند تا سر باز کند. این کار در این 
ناحیه بسیار خطرناک است زیرا پوست ناحیه فوقانی باسن 
ضخیم است و زمانی که طول می کشد تا الیه رویی کیست 
نازک شود و سر باز کند، طوالنی است، مگر اینکه قبال این 
ناحیه سینوسی و همراه با ترشح بوده باشد و حال دهانه 
سینوس بسته شده و محتویات داخل آن که باکتری هم 
در آن وجود دارد، ایجاد آبسه کنند. در این صورت فشار 
دادن آبسه باعث می شود دهانه سینوس دوباره باز شده و 
محتویات آن خارج شود. این تخلیه به هیچ وجه موثر نیست 
زیرا دهانه دوباره بسته می شود و مجدد آبسه می کند. فقط 
پزشک می تواند با جراحی تمام محتویات داخل کیست را 
کامل خارج کند. ضمن اینکه درد شدیدی که این بیماران 
دارند، اصال اجازه نمی دهد خودشان کیست را دستکاری 

کنند یا به پزشک مراجعه نکنند.
: اشاره ای به مراقبت های بعد از جراحی می کنید؟ 
اگر پس از جراحی زخمشان بسته شود، باید مدتی هنگام 
نشستن مراقب باشند تا فشاری به زخم نیاید. می توان از 
بالش های تیوپی زیر خود استفاده کرد تا ناحیه  جراحی درون 
فضای خای بالش قرار گیرد و به آن فشار وارد نشود. به عالوه 
نباید به آن ناحیه ضربه بخورد و باید مواظب باشند زمین 
نیفتند زیرا ممکن است بخیه ها پاره و زخم باز شود. بهتر 
است در این مدت هم از توالت فرنگی که فشار کمتری به 
پشت می آورد، استفاده شود. فعالیت بدنی و ورزشی نیز برای 
بهبود زخم و جلوگیری از فشار بر آن باید برای چند هفته به 
تاخیر بیفتد. در صورت مشاهده  هر یک از این نشانه ها هم 
که می تواند عالمت عفونت باشد، مثل درد شدید، قرمزی 
و تورم پوست، تب، احساس گرما در محل زخم، نشت 
ترشحات خونابه ای از زخم و بوی نامطبوع در محل زخم 

حتما باید به پزشک مراجعه کرد.
: درمورد حمام رفتن و مراقبت از زخم باید به 

چه نکاتی توجه شود؟ 
در صورت باز بودن روش جراحی فرد می تواند حداقل 
یک بار روزانه دوش بگیرد و پانسمان را پس از خیس 
شدن تعویض کند ولی در روش جراحی بسته کیست 

مویی تا چند روز ابتدایی پس از عمل باید محل جراحی 
کامل خشک بماند و از حمام رفتن اجتناب شود. نکته 
و  بهداشتی  مسائل  رعایت  از جراحی  مهم پس  بسیار 
پرمو  که  کسانی  به خصوص  افراد،  این  است.  نظافت 
از  را  بدنشان  از  باید حتما موهای آن قسمت  هستند، 
بین ببرند و مراقب باشند عرق در آن محل نماند. برای 
این کار بهتر است دستمالی را در چین قسمت فوقانی 
زیرا رطوبت  بگیرد  را  تا رطوبت عرق  بگذارند  باسن 
ابتال  باکتری هایی که در محل وجود دارند، احتمال  و 
به آبسه را بیشتر می کنند. اگر پس از جراحی زخم باز 
نگه داشته شود، باید مرتب پانسمان زخم عوض شود. 
پانسمان های خاصی وجود دارد که استفاده از آنها با توجه 
به مدتی که از جراحی گذشته و شرایط بیمار، توصیه 
می شود. این پانسمان ها کمک می کنند زخم های مترشحه 
جمع شوند. در غیر این صورت می توان زخم را با سرم 
شستشو تمیز و پانسمان کرد. اگر اقدامات درمانی بعد 
از عمل کامال رعایت شود روند بهبود سرعت بیشتری 
می یابد و احتمال عود و عفونت ناحیه عمل و مشکالت 

و عوارض بعدی آن کم می شود.
: برای درمان کیست مویی جراحی بهتر است 

یا لیزر؟
استفاده از لیزر برتری زیادی بر جراحی ندارد. اگر برای 
برداشتن و حذف کیست مویی از لیزر پرتوان به عنوان تیغ 
برش استفاده  شود، فقط درد و خونریزی کمتر است. در مواردی 
هم که زخم جای عمل باز گذاشته شده باشد، از تاباندن 
لیزر کم توان می توان برای تسریع در التیام زخم استفاده کرد. 
:  کسانی که به دلیل ترس از جراحی درمان 
را به تعویق می اندازند، با چه خطراتی مواجه می شوند؟ 
واضح است که با پیشرفت بیماری و تبدیل شدن به آبسه، 
بیمار دچار درد شدید و عوارض عفونی آن خواهد شد. ضمن 
اینکه برای درمان مجبور به جراحی دومرحله ای؛ یعنی ابتدا 
تخلیه آبسه و بعد از مدتی که عفونت کنترل شد، برداشتن 

کامل حفره سینوس می شویم. 
: برای افرادی که هنوز به این عارضه مبتال نشده اند، 

راه پیشگیری وجود دارد؟ 
بله، اگر فردی پرمو است باید مسائل بهداشتی و نظافت را 
رعایت کند، موهای بین باسن را با استفاده از کرم های موبر و 

نه با تیغ از بین ببرد و از نشستن های طوالنی خودداری کند. 

در طب سنتی طبیعت از 4 عنصر آب، هوا، خاک و آتش 
درست شده است. مزاج آب؛ )سرد و تر(، هوا؛ )گرم و تر(، 
آتش؛ )گرم و خشک( و مزاج خاک؛ )سرد و خشک( است. 
مزاج سرد و خشک به سودا نزدیک است. با توجه به اینکه 
خاک، سرد و خشک است؛ یعنی تمایل به سردی، رکود 
و رسوب دارد. از این رو، وقتی فردی تحرک کمی دارد 
و زیاد می نشیند، به مرور زمان این عادت رفتاری باعث 
می شود رسوبات ناحیه ای از بدن که غلبه سودا دارد، در 
آن مکان که پایین تر است، تجمع پیدا کرده و غلبه سودا یا 
سردی و خشکی ایجاد  کند. به همین دلیل از منظر طب 
سنتی کسانی که زیاد می نشینند، بی تحرک و دچار غلبه طبع 
سرد و خشک هستند، تجمع سودا در ناحیه کنار مقعد به 
صورت کیست مویی خود را نشان می دهد. درحقیقت کیست 
مویی، تجمع سودا در ناحیه نشیمنگاه است، به خصوص 
در افرادی که زیاد می نشینند. در طب کالسیک نیز به این 

بیماری، بیماری »جیپ نشینان« می گویند.

جراحی بهترین روش درمان کیست مویی است. با این حال 
برخی بیماران به دلیل درد بعد از عمل و همچنین به علت 
اینکه برای حدود یکی-دو ماه، فعالیت های روزمره شان 
تحت تاثیر قرار می  گیرد و نشستن برایشان سخت می شود، 
تمایل به جراحی ندارند اما حقیقت این است که در طب 
سنتی نیز درمان سودای شدید که در این محل غالب شده 
چندان رضایت بخش نخواهد بود. درمان در طب سنتی 
تجویز داروهای منضج سودا )داروهایی که سودا را آماده 
دفع می کند( و سپس زالودرمانی است. بیشتر بیماران با 
این روش درمانی برای مدت حدود 6 ماه تا 1 سال از 
شر این کیست رها می شوند و دوباره این کیست  مویی 
عود خواهد کرد چون ضایعه همچنان در آن ناحیه وجود 
دارد و اگر با جراحی داخل ضایعات دیده شود، می بینید 
که یک کالف مو در آن تجمع یافته است بنابراین این 
بافت سفت مویی با یک بار زالو انداختن یا درمان های 
ساده منضج سوداوی از بین نخواهد رفت و روش درمانی 

طب سنتی فقط یک روش جایگزین مناسب است. البته 
باید ابتدا چند بار این درمان تکرار و سپس سالی 1-۲ 
بار انجام شود و هر 6 ماه یکبار زالو بیندازند تا کیست 
دوباره عود نکند چون در بیشتر بیماران با انجام یک بار 
زالودرمانی و مصرف داروها، کیست دوباره تظاهر پیدا 
می کند. اگر بعد از دفع سودای زیاد زالو انداخته شود، فرد 

برای مدت طوالنی تری بهبود خواهد داشت. 
با توجه به اینکه کیست مویی غلبه شدید سرد و خشکی 
در ناحیه موضعی است، باید با برخی تدابیر آن را تعدیل 
کرد. از میان 4 عنصر ذکرشده مزاج سرد و خشک جزو 
خاک محسوب می شود که بسیار سفت و غیرقابل حل 
است به همین دلیل درمان آن هم دشوار است و باید فرد 
مدتی تحت درمان باشد تا سودای زیاد از بدن دفع شود 

و درمان مناسب سرد و خشکی انجام بگیرد. 
عالوه بر این به جز کم تحرکی، باید از مصرف غذاهایی 
که باعث سردی بدن، رکود و رسوب سودا می شود، مثل 

خوراکی های ترش و برنج زیاد پرهیز و موادغذایی با 
طبع گرم در برنامه غذایی گنجانده شود تا این بیماری 
عود نکند. غذاهای گرم و تر در اصطالح عامیانه سودابر 
است و احتمال بروز آن را کاهش می دهد. اگر کسی عمل 
جراحی هم انجام دهد ولی در یک حالت ثابت برای زمان 
طوالنی بنشیند، ممکن است معضل دیگری در این ناحیه 
بروز  کند. هر چند کمتر خود را به صورت کیست مویی 
نشان می دهد، می تواند بیماری های دیگری مثل بواسیر یا 
شقاق مقعد رخ دهد که علت آن رسوب سودا در ناحیه 
نشیمنگاه است. نشستن زیاد پشت میز، در دستشویی و 
زور زدن برای دفع در مبتالیان یبوست، باعث عود این 
بیماری ها می شود. معموال بیشتر افراد دارای کیست مویی، 
دچار مشکل گوارشی هستند چون مزاج غلبه سوداوی 
دارد بنابراین باید مشکالت گوارشی خود را رفع کنند؛ 
یعنی اگر فردی دچار یبوست است، با درمان آن امکان 

عود این بیماری ها هم کم خواهد شد.

بیماری کیست مویی که به بیماری »رانندگان جیپ« هم معروف است، بیشتر در سنین جوانی تظاهر 
پیدا می کند و یکی از عوامل موثر در بروز آن داشتن شغل هایی است که فرد زیاد می نشیند. این بیماری 
می تواند در مراحل اول عالئمی نداشته باشد و شخص از وجود آن بی اطالع باشد، مثل مهمان این هفته 
»میزگرد پوست« که برایمان نوشته: »25 ساله هستم و تقریبا 10 سالی است که روی خط باسن قسمت 
باال یک سوراخ ریز به وجود آمده است. به تازگی متوجه شدم  به آن »کیست مویی« می گویند. هیچ درد و ترشحی 
ندارم. باید چکار کنم که برطرف شود؟ راهی به جز جراحی وجود دارد چون از عمل می ترسم و نمی توانم انجام بدهم؟ 
در مورد روش های درمان آن توضیح دهید. درضمن از موهای زیرپوستی هم کالفه شده ام. از هر روشی برای اصالح 
استفاده می کنم، همین مشکل را دارم، مخصوصا ناحیه تناسلی موها زیرپوستی می شوند و زیر پوست رشد می کنند. برای 
این مشکل درمانی وجود دارد؟« اگر می خواهید بیشتر در این باره بدانید گفت وگوی ما را با متخصصان »سالمت« بخوانید.

 مهین نادری 
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همه ما بارها شنیده ایم پا قلب دوم انسان است. 
اگرچه این توصیف اغراق آمیز به نظر می رسد، 
پاها واقعا نقش بسیار حیاتی و مهمی در سالمت 
برعهده دارند. از منظر سالمت پوست نیز باید 
گفت مهم ترین قسمت پوست بدن که نیاز به 
مراقبت دارد، پوست پاست زیرا پا دائم تحت 
فشار و پوشش است و بی توجهی به اصول 
سالمت و بهداشت پاها قطعا فرد را با طیف 
وسیعی از ناراحتی های قارچی، عفونی و... 

مواجه خواهد کرد. 

ترک کف پا؛ شایع ترین مشکل با 
 1

علل مختلف
ترک کف پا می تواند به دلیل بیماری های پوستی یا 
رعایت نکردن درست بهداشت این اندام ها ایجاد 
شود که البته مورد دوم شایع تر است. گاهی هم 
در بعضی افراد هر دو عامل می تواند زمینه ساز 
این مشکل شود. برای اینکه پوست بتواند لطافت 

خود را حفظ کند باید میزان چربی و رطوبت 
آن در حد طبیعی باشد. از آنجا که پاها به طور 
مداوم تحت فشار وزن بدن قرار دارند، زمانی 
که پوست خشک شود به راحتی ترک می خورد. 
این عارضه در صورت ابتال به بیماری هایی مانند 

دیابت و کم خونی وخیم تر خواهد بود. 

اختالل در جریان خون، پوست سالمندان را 
خشک می کند:  در سنین میانسالی و به خصوص 
سالمندی جریان خون کم می شود و در همه جای 
بدن از جمله پا، ریزمغذی های کمتری به پوست 
می رسد. درنتیجه پوست پا مثل گذشته نمی تواند 
خود را ترمیم کند. همچنین کاهش جریان خون 
میزان تامین رطوبت و چربی را نیز کم می کند 
که عامل دیگری در خشکی و تیرگی پوست، 
حتی ترک خوردگی است. البته این حالت باعث 
می شود عالوه بر پوست، ناخن ها نیز ضخیم شوند 

و تغییررنگ پیدا کنند. 
بدیهی است ماساژ پاها و استفاده از کرم های 
مرطوب کننده و نرم کننده در بهبود خشکی و 
پیشگیری از ترک پوست پا موثر هستند. در 
واقع ماساژ تنها باعث آرامش نمی شود و به دلیل 
تحریک جریان خون، غذارسانی به پوست و 

ناخن ها را نیز افزایش می دهد.

مهم ترین  کفش؛  و  جوراب  پوشش  عدم 
عامل ترک پای جوانان: در سنین جوانی و 
نوجوانی جریان گردش خون مشکلی ندارد و 
مواد غذایی الزم برای سالمت و شادابی پوست 
تامین می شود. آنچه باعث خشکی پوست پا در 
این سنین است، مواجهه طوالنی مدت پوست با 
جریان هوا ناشی از نپوشیدن جوراب و پاپوش 
است زیرا نوجوانان و جوانان معموال تمایل به 
پوشیدن صندل یا کفش بدون جوراب دارند. در 
این شرایط پوست رطوبتش را از دست می دهد 
و قطعا بدون جایگزینی رطوبت ازدست رفته، 
پوست دچار خشکی و ترک می شود. این مساله 
به خصوص در خانم های خانه دار بیشتر دیده 
می شود زیرا خانم های شاغل و آقایان ناگزیر 
چند ساعت از روز را جوراب و کفش به پا 
دارند و همین شرایط باعث گرما و رطوبت 
پوست می شود. البته تعریق زیاد و رعایت نکردن 
بهداشت در این افراد خود زمینه ساز مشکالتی 

می شود که در ادامه به آن می پردازیم. 
برهنه بودن پاها در منزل عالوه بر اینکه موجب 
کاهش رطوبت و چربی می شود، مشکل دیگری 
نیز ایجاد می کند. در این حالت پوست به طور 
مداوم با موکت و قالی در تماس است که زمینه ساز 
اگزمای تماسی ناشی از پرزها می  شود. این نوع 
اگزما با اگزمای ارثی کودکان متفاوت است و 
عالوه بر خشکی و ترک، باعث قرمزی پوست 
پا و گاهی خارش می شود. استفاده از پاپوش 
مهم ترین راهکار پیشگیری و بهبود این ضایعات 
پوستی است اما گاهی پزشک مراقبت های دیگری 

را نیز الزم می داند.
البته ممکن است اختالل در جریان خون به 
دلیل ابتال به بیماری هایی مانند دیابت در برخی 
جوانان مزید علت بی توجهی به مراقبت های پا 

شود. همچنین عادت نداشتن به پوشیدن جوراب 
و مراقبت های سالمت پا در بسیاری از خانم های 
سالمند کنار اختالل طبیعی جریان خون ناشی 
از افزایش سن، خشکی و ترک پوست پا را 

تشدید می کند.

بیماری های زمینه ساز ترک کف پا: عالوه بر 
اختالل طبیعی جریان خون ناشی از افزایش سن، 
برخی بیماری ها ممکن است زمینه ساز ترک کف 
پا شوند که غالبا با قرمزی و خارش همراه خواهد 
بود. شایع ترین این بیماری ها قارچ های پوستی و 

پسوریازیس است. 
 ضایعات پوسته دار خشک روی آرنج و پوست 
سر ناشی از پسوریازیس ممکن است در کف پا 
نیز ایجاد شود که به دلیل فشار مداوم بدن ترک 
خورده، پینه می بندد و زمینه قرمز پیدا می کند. 
همچنین ضایعات کف پا تا حدود 2 سانتی متر 
به پشت پا نیز می رسد که گاهی با خارش نیز 

همراه است.
بیماری های دیابت و کم خونی نیز دو عامل مهم 
بروز ترک های پوست پا هستند زیرا اختالل در 

جریان طبیعی خون ایجاد می شود.
کراتودرمی نیز نوعی بیماری ژنتیکی است که 
در آن پوست کف دست و کف پا از زمان تولد 
ضخیم است و منجر به ترک می شود. البته این 
بیماری جزو بیماری های نادر است و به مداخالت 

پزشکی نیاز دارد.

هالوکس والگوس یا انحراف 
 2

شست پا 
یکی دیگر از مشکالت مربوط به سالمت و 
زیبایی پاها ، هالوکس والگوس است که بین مردم 
به »قوزک انگشت شست« شهرت دارد. در این 

حالت استخوان شست پا دچار انحراف می شود 
و پا از وضعیت طبیعی خود خارج خواهد شد. 
هرچند در بعضی افراد زمینه ارثی عامل ایجاد 
این مشکل است، گاهی پوشیدن کفش های تنگ 

و پنجه باریک و کفش هایی که چرم سفتی دارند 
و به انگشتان فشار می آورند به طور اکتسابی 
باعث تغییر در استخوان انگشت شست می شود. 

تعریق پاها و بستر مساعد رشد 
 3

قارچ ها 
یکی از مهم ترین مسائلی که سالمت پوست پاها 
را به خطر می اندازد، مواجهه طوالنی مدت پوست 
با رطوبت است. افرادی که در طول روز ساعت ها 
جوراب و کفش به پا دارند، دچار تعریق زیادی 
در پا می شوند و این محیط مرطوب زمینه رشد 
و تکثیر باکتری ها، قارچ ها و میکروب ها را تسهیل 
می کند. از آنجا که چنین شرایطی در ورزشکاران 
بیشتر دیده می شود، بیماری قارچی انگشتان پا به 

»پای ورزشکاران« شهرت دارد. 
افرادی که پاهایشان زیاد عرق می کند باید پس 
از بازگشت به منزل حتما آنها را به خوبی با آب 
ولرم مایل به خنک بشویند اما آنچه کنار شستشوی 
عرق و نظافت پاها اهمیت دارد، خشک کردن 
کامل پاها به خصوص قسمت های میانی انگشتان 
است. معموال رطوبت کف و پشت پاها زودتر 
خشک می شود اما رطوبت مدت طوالنی تری بین 
انگشتان خصوصا انگشتان کوچک باقی می ماند 

که ممکن است مشکل ساز شود. توصیه می شود 
پاهایتان را با آب داغ نشویید زیرا باعث اتساع 
عروق و تعریق دوباره می شود، درنتیجه پوست 
همچنان مرطوب می ماند بنابراین بهتر است پاها 

را با آب خنک آبکشی کنید. گرچه رطوبت ناشی 
از شستشو به بدی عرق نیست، به هر حال هر 
نوع رطوبتی زمینه رشد و تکثیر قارچ ها را تشدید 
می کند. یادتان باشد عرق عالوه بر رطوبت، حاوی 
مواد سمی و فضوالت نیز است که بروز ضایعات 
را وخیم تر می کند. البته این شرایط ممکن است 
به دلیل شکل ژنتیکی پا بدتر شود. بعضی افراد 
از بدو تولد انگشتان به هم چسبیده یا کج دارند 
یا ممکن است در طول سال ها به دلیل استفاده از 
کفش های نامناسب دچار چنین تغییراتی شوند.

پینه پوست و تیرگی های نازیبا
 4  

بین هر 5 یا 6 سلول زایگر )مادر( پوست، 
یک سلول مالنوسیت وجود دارد که مسوول 
تولید مالنین یا رنگدانه پوست است. اولین عامل 
موثر در تولید سلول های رنگدانه، ژنتیک است که 
باعث می شود رنگ پوست افراد متفاوت باشد. 

نور خورشید نیز سلول های مالنوسیت را تحریک 
می کند که معموال تیرگی های روی صورت ناشی 
از این عامل است. سومین عامل زمینه ساز تیرگی 
پوست زمانی که پوست تحت فشار قرار گیرد، 
خود را نشان می دهد. در موارد صافی کف پا 
یا شرایطی مانند معلولیت های جسمی که پا به 
طور طبیعی و کامل روی زمین قرار نمی گیرد، 
پا از یک طرف به سمت خارج کج می شود. 
در چنین شرایطی سلول های کراتینوسیت برای 
مقابله با فشار مداوم بیشتر تولید شده و پوست 
به تدریج ضخیم می شود که اصطالحا به »پینه« 
معروف است. عالوه بر این، سلول های مالنین 
نیز بیشتر تولید می شوند که باعث تغییر رنگ و 
تیرگی پوست خواهند شد. این روند ممکن است 
در زانو، قوزک پا، آرنج، پیشانی یا هر بخشی از 
پوست که تحت تاثیر فشار مداوم است، دیده 
شود. ابتال به بیماری هایی مانند دیابت و کم خونی 
که بر عروق به خصوص عروق انتهایی بدن مانند 
انگشتان اثر می گذارند و مانع جریان درست خون 
می شوند نیز با ضخیم شدن و تیرگی پوست 
همراه هستند. البته در شرایط بیماری ممکن 
است عالئم دیگری مانند گزگز، سوزش و زخم 

نیز ظاهر شود. 

چطور پینه را درمان کنیم؟
برای رفع پینه در وهله اول باید با اصالح عاداتی 
مانند شیوه نشستن، انتخاب کفش مناسب و... 
فشار از پوست برداشته شود یا بیماری تحت 

درمان قرار گیرد. پس از اینکه پوست بهبود پیدا 
کرد، می توان با داروهای ضدلک، به رفع تیرگی 
پوست کمک کرد. همچنین داروهای الیه بردار 
مانند اسید سالیسیلیک برای جدا کردن الیه های 
پینه پوست مفید است و توصیه می شود پس از 
مصرف داروی الیه بردار، پوست با آب ولرم 
شسته و خشک شده و با کرم مرطوب کننده 

و نرم کننده ماساژ داده شود.
یکی از راهکارهای مناسب برای رفع پینه، سنگ 
پاست که در ایران استفاده می شود. افرادی که 
از پینه پا رنج می برند می توانند یک نوبت در 
هفته، پا را در آب ولرم بگذارند تا کامال خیس 
بخورد و سپس به آرامی با سنگ پا سطح پینه را 
بسایند. البته سایش نباید زیاد باشد زیرا پوست 
دچار خونریزی می شود که نشاندهنده آسیب 

دیدن پوست سالم زیر پینه است. 

تاول و دردسر تیرگی پوست
 5

قرمزی  و  التهاب  زمینه ساز  عامل  هر 
پوست مانند سوختگی، لیزر، آفتاب سوختگی، 
مصرف داروها، پینه و... پس از بهبود با اثری از 
تیرگی پوست همراه است. التهاب، باعث افزایش 
جریان خون می شود و سلول های مالنوسیت 
به عنوان دفاع وادار به فعالیت بیشتر می شوند، 
درنتیجه پوست تغییررنگ پیدا می کند. میزان 
تیره شدن به رنگ پوست بستگی دارد. هرچه 
باشد، لک کمرنگ تر  رنگ پوست روشن تر 
است و هرچه پوست تیره باشد، لک تیره تری 

برجامی گذارد. 
هر نوع التهاب پوستی اگر با قرمزی همراه 
باشد، لک ایجاد می کند که در صورت ظاهر 
شدن تاول، لک تیره تر خواهد بود. لک های 
روشن خودبه خود بهبود می یابند و برطرف 
می شوند اما لک های تیره نیاز به مراجعه پزشک 

و مصرف دارو دارند. 
یکی از مهم ترین علل تاول های پا، پوشیدن 
کفش نامناسب است که به پا فشار وارد می کند. 
در این حالت ابتدا پوست قرمز و در صورت 
استفاده مکرر و راه رفتن طوالنی، با تاول همراه 
می شود. در چنین شرایطی عالوه بر کنار گذاشتن 
کفش، باید پاها را با آب ولرم مایل به خنک 
شست و به خوبی خشک کرد. تاول های خفیف 
معموال خودبه خود بهبود می یابند اما تاول های 
شدید ممکن است پاره شوند و با زخم همراه 

باشند. حتی در این شرایط نیز اگر فرد زمینه 
بیماری نداشته باشد، زخم بهبود می یابد اما 
در صورت ابتال به دیابت و کم خونی درمان 

جدی تری را می طلبد. 
این تاول ها گاهی در نوجوانان و جوانانی که 
می کنند،  تمرینات ورزشی  به  یکباره شروع 
مداوم ایجاد می شود و به تدریج پوست ضخیم 
شده و پینه می بندد. همچنین در صورت ابتال 
به  هالوکس والگوس فشار بیشتری به پا وارد 
می شود، درنتیجه زمینه ایجاد تاول بیشتر خواهد 

بود که نیاز به مراقبت های بیشتری دارد. 

هنگام خرید کفش کیفیت را فدای ظاهر نکنید
مناسب  کفش  انتخاب  در  مردم  از  بسیاری 
دقت ندارند و غالبا به ظاهر و قیمت آن توجه 
می کنند. پوشیدن کفش با جنس سفت و پنجه های 
باریک که انگشتان را فشرده می کند یا کفش های 
پاشنه بلند که فشار را به جای پاشنه به پنجه وارد 
می کنند، به مرور زمینه ساز مشکالت متعددی 
برای فرد می شوند. مسلما استفاده از این 
کفش ها در مناسبت های خاص و در 
به  اما  ندارد  مانعی  کوتاه  زمان 
طور مکرر حتما مشکل ساز 
است و بروز کمردرد و 
زانودرد در میانسالی یکی 
از مهم ترین عوارض آن 
خواهد بود. البته کفش مسطح 
ورزشی نیز تنها در زمان تمرین توصیه 
می شود و به دلیل سطح یکنواخت کف 

آن برای استفاده مداوم مناسب نیست.
بهترین نوع کفش باید از جنس چرم نرم تهیه 
شده، پنجه پهن داشته و متناسب با شکل پا 
پاشنه داشته  باشد و در حد 2-1 سانتی متر 
برای  مناسب  انتخاب کفش  باشد. همچنین 
کودکان بسیار اهمیت دارد زیرا کفش های تنگ 
و سفت می تواند زمینه ساز کجی استخوان پا 

و  هالوکس والگوس اکتسابی در آنها شود. 

چرا باید به پوست پاهایمان بیشتر توجه کنیم؟ 

سالمت و زیبایی قلب دوم
برهنه بودن 

پاها در منزل 
عالوه بر اینکه 
موجب کاهش 

رطوبت و چربی 
می شود، مشکل 
دیگری نیز ایجاد 
می کند. در این 
حالت پوست به 

طور مداوم با 
موکت و قالی در 
تماس است که 

زمینه ساز اگزمای 
تماسی ناشی از 
پرزها می  شود. 
این نوع اگزما 

عالوه بر خشکی 
و ترک، باعث 

قرمزی پوست پا 
و گاهی خارش 

می شود

 دکتر حسین طباطبایی
متخصص پوست و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

ناخن ها و تاثیر قابل توجه در سالمت پاها

نمی توان از زیبایی و سالمت پاها سخن گفت و به ناخن ها بی توجه بود. مهم ترین نکته اینکه ناخن باید طوری گرفته شود که همسطح 
لبه پوست انگشت پا باشد. اگر ناخن پا بلند باشد، کفش به ریشه ناخن فشار وارد می کند و در اثر استمرار این آسیب، ناخن کج می شود، 

ترک می خورد، تغییررنگ پیدا می کند و حتی از بستر جدا می شود. بعضی افراد نیز ناخن را بیش از حد کوتاه می کنند، طوری که از زیر 
پوست و بستر گرفته می شود. در این حالت وقتی ناخن بلند می شود از کناره های ناخن وارد گوشت اطراف ناخن می شود. پوشیدن کفش 

تنگ یا پیاده روی مداوم این شرایط را وخیم تر می کند. فرورفتن ناخن در گوشت مانند جسم خارجی عمل می کند و باعث عفونت می شود. در 
نتیجه پزشک، جراحی و برداشتن این قسمت را الزم می داند. 

عالوه بر کوتاه کردن ناخن، استفاده از سوهان نیز باید صرفا برای رفع زبری و ناصافی مختصر ناخن باشد. در حال حاضر اقدامات زیبایی مانند مانیکور 
و پدیکور بسیار رواج پیدا کرده که به بافت طبیعی ناخن صدمه می زند. در چنین اقداماتی ماهک ناخن؛ لبه سفید و بسیار نازک بین ناخن و پوست برداشته 

می شود. این لبه به طور طبیعی مانع نفوذ رطوبت و میکروب به بستر و ریشه ناخن می شود. برداشتن ماهک نه تنها باعث عفونت می شود، بلکه به ناخن آسیب فیزیکی 
پا نیز می رسد. این باور غلط برای تمیز کردن ناخن همچنین باعث تغییرشکل، تغییررنگ، جدا شدن ناخن از بستر و فرورفتن ناخن در گوشت می شود. در مورد انگشتان 

معموال ناخن بزرگ گرد و بقیه صاف هستند اما ناخن کوچک در بیشتر افراد بسیار کوچک و نازیباست. علت این است که ناخن انگشت کوچک پا نقش چندانی در محافظت پوست ندارد 
و به طور طبیعی کوچک تر خلق شده اما رعایت نکردن بهداشت و فشار زیاد به آن نیز باعث صدمه، شکستگی و تیرگی آن می شود و کوتاه کردن های مکرر این وضعیت را بدتر می کند.

جورابتان را هر روز بشویید!

عالوه بر شستشو و خشک کردن پاها، توجه به نظافت جوراب و کفش نیز تاثیر بسزایی 
در سالمت پاها دارد. همان طور که هر روز پس از بازگشت به منزل پاها را می شویید، 
جوراب را نیز بشویید. پوشیدن جوراب روز گذشته باعث می شود به محض گرم شدن 
پا، تعریق و همه آلودگی های آن دوباره به پا برگردد. شاید در روز های سرد زمستان به 
دلیل تعریق کمتر بتوان دو روز جوراب را بدون شستشو پوشید اما در صورت تعریق 

زیاد یا در روزهای گرم تابستان حتما این نکته بهداشتی باید رعایت شود. 
عرق پا عالوه بر جوراب در کفی کفش به خصوص کفی های غیراستاندارد نیز باقی می ماند 
و دوباره به پوست برمی گردد. بهترین توصیه این است که حتما کفش 24 ساعت در 
معرض جریان هوا باشد تا کامال خشک شود. اگر کفی کفش خوب نباشد، تعریق می ماند و 
دوباره به پوست برمی گردد. در صورت وجود دو جفت کفش، بهتر است یک روز درمیان 
از آنها استفاده کنید؛ البته در روزهای سرد می توان 3-2 روز یکبار کفش را عوض کرد.

توجه به این اصول بهداشتی به ویژه در افرادی که از نظر ژنتیکی بسیار عرق می کنند، 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین تعریق بدبو نیز می تواند نشانه ای از نوع تغذیه مانند 
مصرف سیر و پیاز یا ابتال به بیماری های قارچی و باکتریایی باشد که در کف پا شایع تر 
است. اگر به رغم رعایت بهداشت و اصالح تغذیه همچنان این مشکل وجود داشته 

باشد، باید به پزشک مراجعه کرد و در صورت نیاز دارو گرفت.
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عكس و مكث

شماره هفتصدوهفت بيست وچهار فروردين نودوهشت

سيلى از جنس مهر
سالى جديد آمد و روزگارى نو، اما 
انگار هر نويى قرار نيست حالمان را 
خوب كند. روزگارى جديد رقم خورد 
و سالى را آغاز كرديم كه تلخى اش براى 
مردم شهرهايى از ايران، كام ما را با 
شيرينى هاى نوروزى هم شيرين نكرد. 
«باران كه در لطافت طبعش خالف 
نيست» اين بار هم ابتدا لطيف باريد 
و بعد ناگهان قطراتش سيل شد و 
با  را  هستى هايى  و  خانه ها  آدم ها، 
باد رفت  بر  برد. زندگى هايى  خود 
و خانواده هايى در زيباترين روزهاى 
بهار عزادار شدند. ما مانديم و آدم هايى 
كه سال را با هزار اميد و آرزو شروع 
كردند و حاال حتى سقفى بر سر ندارند. 
خانمان و هستى شان را از دست داده اند 
و زندگى شان پيش چشمشان زير آب 

مدفون شده است.
اين روزها روزهاى سختى است؛ نه تنها 
براى آنها، براى همه ما يا الاقل آنهايى كه 
بوى انسانيت هنوز از مشام شان بيرون 
نرفته است. آنهايى كه واكنش شان به 
اين همه درد سر تكان دادن از افسوس 
استورى هايى  و  نبود  نمايش غم  و 
فقط براى نشان دادن دغدغه  داشتن 

و همدردى!
خودمان  با  سال  اين  اول  ما  همه   
قول و قرارهايى گذاشته ايم كه شايد 
يكى از آنها بهتر بودن و بهتر شدنمان 
باشد. اين روزها آدم هايى خيلى خيلى 
نزديك به ما، به تاسفمان نياز ندارند، 
به پايبندى مان به قول و قرارمان نياز 
دارند تا بتوانند دوباره زندگى شان را 
بسازند و پا بگيرند و راست بايستند.
قطره قطره مهر ما مى تواند سيلى شود 
كه نابود كند هر چه ويرانى است و 
بشويد و ببرد هر چه غم از چهره هاست 

و نه تنها ايران، كه همه دنيا را آباد كند.

حرف آخر

سال نو كه مى رسد، مادرها لباس تميز و 
نو به بچه هايشان مى پوشانند و سر سفره 
هفت سين كه مى نشينند، به بچه هايشان 
نگاه مى كنند، حظ مى كنند و هزار و 
يك دعا براى پاره هاى تنشان دارند 
ولى مادر قصه ما آنقدر از بيمارى و 
غم رنج مى كشد كه سال تحويل در 
بستر بيمارى در حال درد كشيدن و 
نه با دلى خوش، براى پسر كوچك 
4 ساله و دختر 2 ساله اش دعا كرد. 
بچه هايى كه حاال حتى نمى تواند از 
آنها نگهدارى كند و با مادربزرگ شان 
روزگار مى گذرانند و از غصه بيمارى 
مادر حال خوشى ندارند و مدام مريض 
مى شوند. اين خانم، همسر دلسوزى 
دارد اما دستش براى درمان عزيزش 
خالى است. كارگر ساختمانى است 
و حتى قادر به پرداخت حق بيمه هم 
نيست و فعال بيمه سالمت دارند. او 
از  را  از پول رهن خانه  حتى كمى 
صاحبخانه گرفته كه باعث شده اجاره 
خانه بيشتر شود و متاسفانه 3 ماه است 

نتوانسته آن را پرداخت كند. 
اين مادر جوان در انتظار پيوند است 
اما هنوز سلول سرطانى در بدن دارد 
و شيمى درمانى جواب نداده بنابراين 
الزم است همچنان در انتظار بماند. 
او بايد هر هفته آمپولى بزند كه 300 
هزار تومان قيمت دارد. بيا در سال 
جديد قطره قطره مهرمان را نثار اين 
خانواده كنيم تا درياى محبتمان كوير 
نااميدى شان را پر از سبزى اميد كند. 
كافى است همت كنيم و وجه نقد را به 
كارت بانك پارسيان با شماره 0756-
نام موسسه  به   6221-0610-8001
خيريه امدادگران عاشورا واريز كنيم 
و با شماره تلفن 26301054 يا شماره 
همراه 09198012677تماس بگيريم.
اين بيمار با كد 23849 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته مى شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
در  را  خود  آثار  مي توانيد  شما 
داستان،  نقاشى،  عكس،  قالب 
شعر، خاطره و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيكوكاري 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.

سوانح طبيعي با توجه به تغييراتى كه در زندگى انسان ها به وجود 
مى آورند، آنها را در شرايط رواني خاصي قرار مى دهند. عوارض 
رواني - اجتماعي فجيعى كه كمتر به آنها توجه مى شود. با 
توجه به حوادث ناگوار اخير، آسيب پذيرى كودكان در اين 
موارد و امكان ابتاليشان به اختالل اضطراب پس از سانحه، 
در اين مطلب به نكاتى در اين باره اشاره كرده ام.  سيل يكى 
از مخرب ترين حوادث طبيعى است كه افراد را به شدت 
غافلگير مى كند. خسارات روانى ناشى از سيل زدگى به مراتب 
بيشتر از خسارات مالى و جانى است. ترس از ادامه زندگى 
بدون منابع مالى و عاطفى باعث ايجاد فشار روانى مى شود، 
سالمت جسمانى و روانى را به خطر مى اندازد و باعث بروز 
مشكالتى مانند اشكال در تمركز، اختالل در تصميم گيرى، 
كنترل نداشتن بر احساسات، توهم، احساس گناه و نااميدى، 
اختالل در خواب و كابوس هاى شبانه، شب ادرارى در كودكان، 
بى تفاوتى و گوشه گيرى نسبت به همه چيز و همه كس، 
اضطراب، وسواس و افسردگى مى شود. اين افراد براى اينكه 
بتوانند به زندگى عادى برگردند، به تجزيه و تحليل سانحه 
و هضم آن نياز دارند و حتما بايد به مشاور يا متخصص 
مراجعه كنند. البته بالياي طبيعي اثر يكسانى بر افراد ندارند 

ولى كودكان از گروه هايى هستند كه هنگام وقوع باليا دچار 
عوارض روانى بيشترى مى شوند بنابراين بايد حواسمان باشد 
عالوه بر تامين نيازهاى جسمانى و فيزيكى، به فكر سالمت 
روان آنها هم باشيم. البته كودكان در سنين مختلف واكنش هاى 

متفاوتى نسبت به چنين وقايعى نشان مى دهند. 
 كودكان پيش دبستانى (5-1 سال) معموال دچار ترس از 
جدايى و چسبيدن بيش از حد به پدر و مادر، ترس از 
بيگانه ها و بى اعتمادى به ديگران، ترس از تاريكى و ترس 
از اشياى خيالى، مشكل در به خواب رفتن و خوددارى از 
تنها خوابيدن، ديدن روياهاى ترسناك، برگشت به رفتارهاى 
اوليه رشد مثل شب ادرارى، فعاليت بيش از حد و پرخاشگرى، 
اختالل در صحبت كردن يا سكوت و لكنت زبان مى شوند. 
كودكان دبستانى (11- 6 سال) احساس غم، مشكالت خواب 
(بى خوابى، پرخوابى و كابوس)، اضطراب نگرانى و ترس 
از تكرار شدن اتفاقى كه باعث از دست دادن نزديكان شده، 
مشكالت تحصيلى، برگشت به رفتارهاى اوليه كودكى مثل 
شب ادرارى يا انگشت مكيدن، شكايت هاى بدنى مثل درد 

شكم و سردرد و سرگيجه را تجربه مى كنند.
در نوجوانان (18-11 سال) هم عالئم بدنى مثل دردهاى 

شكمى و سردرد و بيمارى پوستى، مشكالت خواب و 
كابوس، نزاع با ديگران و تحريك پذيرى، افت تحصيلى، 
طغيان و سركشى در خانه و مدرسه، افسردگى و غمگينى و 

از دست دادن عالقه به تفريح بروز مى كند. 

حمايت هاى اوليه كدامند؟ 
كودكان را به هيچ وجه از پدر و مادر جدا نكنيد. در صورتى 
كه اشياء يا لباسى از پدر يا مادري كه فوت كرده باقى مانده، 
آن را در اختيار فرزندشان قرار دهيد. تا جايى كه امكان دارد، از 
تغيير مكان كودكان خوددارى و سعي كنيد هر آنچه مي توان در 
زندگي كودك ثابت نگه داشت، تغيير ندهيد، مثال مدرسه اش را 
عوض نكنيد چون فقدان ها به اندازه كافي در كودك اضطراب 
ايجاد مي كند و ساير تغييرات و از دست دادن ها در او سوگ 
ايجاد خواهد كرد. به نيازهاى تغذيه اى و بهداشتى كودكان در 
تمام سنين توجه و امكانات بازى و سرگرمى براى آنها فراهم 
كنيد. نقاشى كردن كودكان عالوه بر تخليه هيجانى و تسكين 
روانى مى تواند نشان دهنده مكنونات ذهنى آنها باشد.يادتان باشد 
كودكان در شرايط بحران بيش از هر زمان ديگرى به بازى نياز 

دارند زيرا باعث منحرف كردن توجه شان از استرس مى شود.

آثار روانى سوانح طبيعي بركودكان

زندگى سالم

مغز زنانه
به جرأت مي توان يكي از داليل اصلي بسياري از سوءتفاهم  ها، 
مشكالت و اختالفات زناشويي را نداشتن نگرش يكسان و 
ادراك متفاوت زن و مرد از مسائل زندگي و تحليل متفاوت 
آنها از موضوعات دانست كه ريشه آن، عدم شناخت دقيق 

اين دو جنس از يكديگر است. 
تحقيقات علمي نشان مي دهد اختالفي كمتر از يك درصد 
در ساختار ژني زن و مرد، موجب اين همه تفاوت در دنياي 

زنان و مردان شده است. 
كتاب اين هفته برگرفته از صدها تحقيق و مقاله علمي است 
كه توسط عصب شناس آمريكايي در سال 2006 ميالدى تهيه 
نيز كتاب مغز مردانه كه در سال  شده است، پيش از اين 
2010 ميالدى توسط ايشان نوشته شده بود، معرفي كرده ايم. 
اين كتاب شامل 7 فصل؛ تولد مغز زنانه، مغز دختر نوجوان، عشق، 
رابطه جنسي، مغز مادرانه، هيجان و مغز زن بالغ است. مطالب 
با كمك يافته  هاي عصب شناختي، زيست شناختي، ژنتيك و 
روان شناختي تدوين شده و كمك مي كند خواننده كتاب، شناخت 
دقيق تر و كامل تري نسبت به دنياي زيست – روان شناختي 

زنان پيدا كند. 
كتاب، حاصل 20 سال تجربه باليني نويسنده است كه تالش 
كرده چرخه زندگي زن را از اولين مراحل رشد شامل شكل گيري 
نطفه تا پيري، با پشتوانه 
علمي قوي اما به زباني 
ساده و ملموس نگارش 

كند. 
دكتر  نوشته  كتاب  اين 
لوان بريزندين، ترجمه 
دهقاني،  محسن  دكتر 
هيات علمي  عضو 
بهشتي  شهيد  دانشگاه 
و سهيال پيماني است 
كه توسط نشر رشد در 
264 صفحه به چاپ 

رسيده است.

 مونا فلسفى
دانشجوى دكتراى روان شناسى سالمت
درمانگر كودك وبازى درمانگر

از نظر علمى ثابت شده سفر مى تواند براى سالمت روان 
مفيد باشد. سفركردن باعث تغيير ديدگاه انسان نسبت به 
زندگى مى شود و مزاياى زيادى دارد كه عبارت است از: 
افزايش خالقيت: خالقيت به چگونگى ارتباط مناطق 
مختلف مغز مربوط مى شود و به اين معناست كه مغز 
ما نسبت به تغيير حساس است و تحت تاثير محيط و 
تجربه هاى جديد قرار مى گيرد. كليد ارتقاى خالقيت، 
غوطه ور شدن در محيط و برقرارى ارتباط با فرهنگ آن 
منطقه است. اين گشودگى ذهنى به شما كمك مى كند 
شيوه هاى متفاوت زندگى كردن را تجربه كنيد و ديدگاه 
خود را نسبت به زندگى تغيير دهيد. داشتن يك چشم انداز 
خالق به تجربه هاى جديد نياز دارد و هرچه ذهن خود 

را آزادتر بگذاريد، انعطاف پذيرتر خواهيد شد.
تحت تاثير قرار دادن شخصيت: سفر كردن شما را از 
ناحيه امنتان خارج مى كند، به خصوص زمانى كه مقصدتان 
كشور ديگرى باشد و مجبور باشيد خود را با تفاوت ها 
سازگار كنيد. اين چالش بُعد گشودگى در برابر تجربه 
ساختار شخصيتى شما را تقويت مى كند. اين فرايند 

سازگارى به شما كمك مى كند در برابر تغييرات روزانه 
به ميزان كمترى هيجانى شويد و به ثبات برسيد. به 
عالوه، ديدن افراد مختلف، ويژگى پذيرش تفاوت ها را 

در شما تقويت مى كند. 
رهايى از استرس: زندگى ما غالبا پر از استرس هاى 
به  كوچك و بزرگ است و گاهى احساس مى  كنيم 
شدت دچار روزمرگى شده ايم و زندگى مان تكرارى 
شده است. سفر يك راه عالى براى رهايى از تنش هاى 
روزانه، به دست آوردن تجربه هاى جديد و آشنايى با 
افراد جديد است. با انجام فعاليت هاى ساده و كوچك 
در سفر، ذهنمان آزاد مى شود و جسممان مى تواند دوباره 
نيروى خود را به دست بياورد و اين چنين جسم و ذهن از 
فشار ناشى از تنش و استرس رهايى مى يابند. سفر رفتن 
عالوه بر اينكه فرصت بازديد مكان هاى جديد را فراهم 
مى كند، باعث دورى ما از عوامل استرس زا مى شود. به 

همين دليل سطح اضطراب را كاهش مى دهد. 
آغاز شادى حتى پيش از سفر: تاثيرات سفر تنها به حين 
سفر و بعد از آن محدود نمى شود، حتى پيش از رفتن 

به سفر، خلق شما تحت تاثير قرار مى گيرد. درحقيقت 
زمانى كه مردم براى رفتن به سفر برنامه ريزى مى كنند، 
بيشترين سطح شادمانى را تجربه مى كنند. نتايج برخى 
مطالعات نشان داده اند افراد هنگامى كه در انتظار رفتن به 
مسافرت هستند، شادى بيشترى را در مقايسه با زمانى كه 
مى خواهند مالكيت جديدى به دست بياورند (خريدى 
جديد)، تجربه مى كنند. به نظر مى رسد مى توان خوشحالى 

را خريدارى كرد اما نه آن طور كه ما تصور مى كنيم.
تقويت روان: نتايج مطالعات نشان داده مسافرت مى تواند 
تاثيرات بلندمدتى بر روابط همسران مانند افزايش صميميت 
و به اشتراك گذاشتن اهداف و عاليق داشته باشد. عالوه 
بر اين، سفر در تحكيم و ثبات روابط همسران موثر است. 
مسافرت فرصتى براى زن وشوهر ايجاد مى كند تا بتوانند 
فعاليت هاى مشترك زيادى قبل و حين آن داشته باشند؛ 
مانند برنامه ريزى براى سفر، به دست آوردن تجربه هاى 
جديد و غلبه بر مشكالت و سختى هاى سفر. اين روند 
مى تواند باعث نزديك شدن همسران به يكديگر و تقويت 

روابط آنها شود.

فوايد سفر بر روان ما

بنـى آدم اعضـاى يك پيكـرنـد  كه در آفرينش ز يك  گوهرند
ديگـر عضوها را نمانـد  قرار چو عضوى به درد آورد روزگار 
«سعدى»       

 زهراسادات صفوى 

سال اول تخصص بودم. براى ويزيت خانم جوانى كه دوست 
نداشت به اتاق مصاحبه بيايد، به بخش رفتم. با اصرار زياد 
بود، اصال صحبت  آمد و نشست. نگاهش سرد  پرستارها 
نقطه اى خيره  به  نمى داد.  را  و جواب سوال هايم  نمى كرد 
مى شد و معلوم نبود در كدام گوشه ذهنش غرق شده است. 
خانواده اش گفته بودند از يك هفته بعد از مراسم عقدش به 
اين حال افتاده؛ اول افسرده و بعد نسبت به همه اطرافيان 
بدبين شده بود. بعد كامال در خود فرورفته بود، حرف نمى زد، 

غذا نمى خورد و انگار دچار جمود بود.
مى دانستم در دنياى درونش تنهاست و راه بيرون آمدن از آن 
را گم كرده بنابراين هر روز براى ويزيتش مى رفتم و با اينكه 
هيچ پاسخى نمى داد، با او صحبت مى كردم، باالخره كم كم 
شروع به صحبت كرد. اول فقط جمالتى كوتاه مى گفت و 
در روزهاى بعد، انگار چيزى كه راه گلويش را بسته بود، 

ناپديد شد و كامال ارتباط برقرار مى كرد.
قطعا داروها اثر كرده بود ولى فقط اين نبود. خاطره زيادى 
از روزهاى بى كالمى اش نداشت، انگار آن زمان را در خالء 
به سر برده بود ولى چيزى گفت كه هميشه به يادم مى ماند 
و حالم را خوب مى كند. به من گفت: «خانم دكتر! فقط يادم 
هست روزهايى كه حالم بد بود، با من صحبت مى كرديد و 

اين كار شما حالم را بهتر مى كرد.»
واقعا شگفت زده شدم چون آن روزها حس مى كردم اصال 
صدايم را نمى شنود و حرف زدن من، مصداق آب در   هاون 
به  باريكى  انگار آن زمان كالم من راه  كوبيدن است ولى 
دنياى او باز كرده بود كه كم كم او را از تاريكى بيرون آورد 

و با واقعيت ارتباط داد.
آن زمان فهميدم ما آدم ها گاهى در دنياى ذهنمان گم مى شويم، 
گاهى آنقدر شديد كه  بخشى از واقعيت و برخى اوقات همه 
آن را گم مى كنيم. در چنين مواقعى، آنچه بيش از هر چيز به 
آن نياز داريم و حالمان را خوب مى كند، يك «رابطه» است 

كه پلى بين درون ما و دنياى بيرون باشد.
در سال هاى بعدتر، آموختم كه الزم نيست آدم ها حتما به 
بيمارى حادى مبتال شوند و عالئم جدى در آنها ايجاد شده 
باشد تا در غم ها و ترس هايشان حبس شوند. گاهى حتى 
يك خطاى شناختى نمى گذارد دنيا و آدم هايش را خوب 
درك كنيم. بدى ها تعميم مى شود و همه چيز مى تواند يك 

دفعه در نظرمان سياه شود. 
مى شود از كوچك ترين اتفاق ها بدترين نتيجه ها را گرفت. 
مى شود كه نتوانيم اعتماد كنيم و حس كنيم چرخ همه دنيا 
عليه ما مى چرخد. مى شود آنقدر مضطرب شويم كه حس 
كنيم هيچ راه حلى وجود ندارد و مستأصل شويم. براى همه ما 
همه اينها مى شود كه اتفاق بيفتد و شايد آنجا درمانگرى الزم 
است كه ما را همان گونه كه هستيم، بپذيرد و به احساساتى 
كه حتى خودمان نمى توانيم بپذيريم به عنوان بخشى انسانى 

از وجودمان اعتبار ببخشد.
 درمانگرى الزم است تا بتوانيم نگاهش را قرض كنيم و از 
دريچه ديد او به خودمان و دنيا نگاه كنيم. نگاهى متفاوت و 
مهربان تر كه برخالف همه، ما را قضاوت نمى كند و كاستى مان 
را نابخشودنى نمى بيند و بار روى دوشمان را سبك مى كند. 
درمانگرى الزم است كه «رابطه امنى» برايمان بسازد تا در 
به  درونى  تاريكى  هاى  و  ترس  ها  دنياى  بين  پلى  آن  بستر 

بيرون پيدا كنيم تا كمى رنگ و بوى دنيايمان تغيير كند.

ما گاهى در دنياى ذهنمان گم مى شويم 

كالم نو

 «مادر شوهر همينه! خواهر شوهر بدتر. عصبانى بودم. 
مى گفتم ديگر نمى خواهم روى آنها را ببينم. خشم بيش از 
حدى داشتم كه چيزى آرامش نمى كرد تا اينكه جلساتم 
شروع شد...» زمان سال تحويل دعا مى كنيم كه احوالمان 
تغيير كند اما چقدر خودمان براى تغيير روابط و احوالمان 
گام برمى داريم؟ در اين نوشته سعى دارم به رابطه همسران 
با اقوام يكديگر و تغييراتى كه مى توانيم در سال پيش رو در 
آن ايجاد كنيم، بپردازم. شايد يكى از معضالت در روابط اين 
تصور است كه من غرور دارم و نمى خواهم با عذرخواهى 

غرورم را بشكنم و به خانواده همسرم رو بدهم.
برخى روابط مقطعى است و قطع آن آسيب روانى خاصى 
ندارد ولى گاهى روابط عميق و خونى است و كدورت ها 
و تعارض ها در اين روابط بايد حل شود. در اين موارد 
كناره گيرى و نفرت برگرفته از تعارضات خود ماست. ممكن 
است بگوييد هميشه نمى توان بخشيد. من هم موافقم ولى 

در اغلب مواقع مى شود بخشيد و حرف زد. 
وقتى زن و شوهر در خانواده خودشان و همسرشان دچار 
تعارض شوند، بى شك اين تعارض ها وارد روابط خودشان 
هم مى شود، روى آن تاثير مى گذارد و به تدريج احساساتشان 

را نسبت به يكديگر خدشه دار مى كند. شما نمى توانيد مادر 
همسر يا خواهر همسرتان را طرد كنيد و همچنان رابطه 
خوبى با همسرتان داشته باشيد زيرا روابط مختل و مسموم 

با ديگرى حتما وارد رابطه شما و همسرتان مى شود.

براى بهبود روابط چه بايد كرد؟ 
1- درك همسر: بايد بتوانيد درك كنيد اعضاى خانواده 
او با هر شخصيتى، برايش عزيز هستند و با شنيدن معايب 
آنها حس ناخوشايندى نسبت به خودش پيدا مى كند. پس 
بهترين راه، همدلى با همسرتان است. الزم نيست شما عاشق 
پدر، مادر، خواهر و برادر او باشيد، كافى  است به آنها احترام 
بگذاريد و احساسات همسرتان را به اين افراد درك كنيد.
2- سكوت: موافقم كه سكوت هميشه كاربردى نيست و 
گاهى بايد پاسخ داد ولى بايد دانست چه زمانى حرف ما تاثير 
دارد و موثر واقع مى شود. در غير اين صورت، نشان دادن 
عصبانيت حتى خودمان را آرام نمى كند. گفتمان پرخاشگر 
هرگز برنده ندارد، هر دو طرف بازنده اند. پس انتخاب كنيم 

كه كجا چه بگوييم و كجا سكوت كنيم.
3- پذيرش اشتباه: پس از پرخاشگرى به خودمان زمان 

بدهيم و مسائل را تحليل كنيم. اگر اشتباه كرده ايم، بپذيريم 
و عذرخواهى كنيم، حتى اگر طرف مقابل درك و ظرفيت 
ندارد. مهم اين است فردى كه به اشتباهش معترف است، گام ها 
جلوتر از افرادى است كه تصور مى كنند هميشه محق هستند.

4- صحبت با همسر و كنايه نزدن: يادمان باشد اگر با 
خانواده همسر دچار مشكل شده ايم و تحملشان براى ما 
سخت است، به جاى توهين و تحقير آنها با همسرمان حرف 
بزنيم. به جاى متهم كردن اقوامش، بگوييم از چه مسائلى 
رنج مى كشيم و از او كمك بخواهيم تا ما را با واقعيت هايى 
درباره خانواده اش آشنا كند. گاهى مادر يا خواهر خود ما 
اخالق خاصى دارد پس شايد خانواده همسر ما بدون غرض 
كارى كه ما را ناراحت مى كند، انجام مى دهند و روحيات 

خاصى دارند كه ما را آزرده خاطر مى كند.
5- دور نكردن همسرمان از نزديكانش: مردى كه مى تواند 
از خانواده اش دور شود، از نظر روانى سالم نيست. چگونه 

مى شود پيوندهاى عاطفى و روانى را يكباره گسست؟ 
اميدوارم امسال، همسران تصميم هاى مهمى براى روابطشان 
بگيرند و عالوه بر رابطه گرم خودشان بر رابطه با نزديكانشان 

تأمل كنند.

رابطه با اقوام همسر در سال پيش رو 

زندگى مثبت
 كتايون خانجانى
درمانگر فردى و زوج درمانگر

معرفى كتاب

نطفه تا پيري، با پشتوانه 
علمي قوي اما به زباني 
ساده و ملموس نگارش 

كند. 

داستان زندگى
 دكتر نباهت نيكسان
روان پزشك و روان درمانگر

 دكتر نينا سالمتبخش
روان پزشك، زوج درمانگر، روان درمانگر
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